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tflPilde inkılap 
1. ~ olamaz mı? 
la lll:..ı 
ııb&DP'J·ı 1 1 • her .,.; meae e erı konuıulurken 
~!~kurultayda ortaya çıkan te· 

d:~iJI- ve inkılap meselesinin mü-
~ına şurada, burada tesa _ 

~::J~iyoruz. Vakıa bu bahis ü _ 
~e salahiyetli fikir adamla. 
tı" jll cimülcülere icap eden cevap
ı:~>,.ı ermiılerdir. Fakat dil itinin 

taıı etrafında karşılaşılan 
ia o kadar mühimdir ki 

1 

matbuat aütunlarmda tek _ 
ek faydasız değildir. 

orlar ki, dil denilen §ey ta
uzviycttir. İnsanların vü 
naal kendi İradeleri hari _ 

bir kudretle teıekkül eder 
leri de arasında. ya§adıkları 

heyet içinde kendi kendi _ 
ydana geJir Ve bir kere te
eden insan vücudunu sun'i 

/.J1arla değittirınek nasıl 
~ün olmazsa bir milletin dili 

t•~fle~c başk~ bir kalıba kona
es~ Dıllerdekı tebeddüller an -
~un zamnnlarda vukubulan 
~•""JWtamül ameliyesinin netice • 

k5J"1 Olsa olsa bu tekamülü bir 
ff'l:eye kndn:r süratlendirmek 

olabilir. Bir milletin diline 
zaruri bazı hadiselerin te 

... bir takım yeni kelimeler gi 
.. B~zı eski kelimeler de çı-

. ıstımalden uzakla§ahilir. 
:. birçok kelimeyi öyle bir 

== 

Tü kiye ile Fransa 

Fransız 

Başvekili 

M. Heriyo 

Hükümetimizle Fransa hüku
meti arasında Suriye meseleleri 
hakkında bir müddet e\·vel tek
rar başlıyan müzakerelere dii .. 
de devam edilmiştir. 

Birkaç gün evvel başvekil L
met Pş. Hz.le ve Dahiliye vekili 
Şükrü Kava Beyle mülakatta 
l::ulunen Fransız büyük eiç:si 
Kont (

1

Ö Şambrön evvelki akşam 
ve dün akşam geç vakit harici
ye vekaleti vekili Şükrü Kaya 
Beyle tekrar görüşmüş, dün ak
şamki görüşmede müzakerelere 
iştirak etmek üzre dün sabah 
Ankaradan şebrjmize gelen ha
riciye vekaleti müşteşarı Numan 
Rifat B. de hazır bulunmuştur. 
Şükrü Kaya B. mülakattan son-

Arasındaki 
meseleler 
halledil

mek üzeredir 
Numan Rifat Beyle birlikte 

ra . . f 
Dolmababçe sarayına gıtmı_ş ır. 

Hariciye müsteşan saat yirmi 
birde saraydan 

1 aynlark Fransıı 
elçiliğine gitmiş, 
elçilikte bir saat 
kadar kaldıktan 
sonra tekrarDol
mabahçe sarayı
na giderekŞük~ 
Kaya Beye mu
laki olmuştur. 

Alakadar ma
hafilde bu mü

Fransız sefJr ı zakerelerin bu· 
Kont dö günlerde ~at'ibir 
Şambrön anlaşma ıle ne· 

ticeleneceği ümit olunmaktadır. 
Hatta dün öğle üzeri, akşama 
yapılacak müzakerenin son ve 
kat'i müzakere olacağı kuvvetle 
ümit ediliyordu. 

Dün kuvvetle söylendiğine 
göre, Suriye hududuınuzdaki şi
mendifer meselesilc suriyE:lilerin 

(DeYamJ J inci sayıfada) 

Dun komşumuz Rusyadan ................................................................................................ 

23 kişilik bir sporcu 
kafilesi geldi 

Ru• sporcular1nın dUn vapurda sporcu TUrk gençleri 
tarafın-dan kar.şdanması : ilk maç cumaya 

(Tafsilat Bpllr siitunumuzdadır.) 
:::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::-.:::::.:::::::.-::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

'Dilimiz ve 'Darülfünun ................................................................................ 

Osmanlıca hastalığı ile· 
mücadelelerimiz 

eya beı on sene içerıinde 
oır mınec Kaouı euırrn 

=====::::.-:::::::::::::-.::::::::::...-:::::::=:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::~= " Ben Kurultaydan sonra en Ön 
batta çalışan avcı neferiyim. ,, ız bir teydir. 

İren bakılırsa bu •Öz çoli 
~ibi. görülür. Onun için 

letın ıdaresi teklinde old _ 
i dilinde inkılaptan bahae':. 

insana fazla bir cür'etk&rlık 
•elir. Fakat bu yolda acele 

"m yanlı! olur. Nitekim 
tabii uzviyetlerde bile te

.. 61 denilen hadiaenin yanı d 
de inkılap hadiaeai zaman:.~ 
vukubulduğu tüpheaizdir. 
iraatte .(Atı) denilen uaul 
uzviyet olan nebatat alemin-

. inkılap vaııtaıından bat • 
~'Ar fey değildir. Evet, nasıl bi~ 
rt l- armut aııaı yapılarak aynı 
',~ baıka cins bir meyva al· 

sf ~anı varsa, nasıl eıasmd~ 
' olan bir çiçeğin rengı 

.uaullerle değiıtirilebilirae 
. .-._letin dili de bazı tarihi ha· 

"n tesirile büyük tahav • 
ICÇİrebilir. Bu tahavvül - • 
tlaka tekamül demelC 'de 
~~· Yalnız Osmanlı devleti 

.. :
1 

dettikten sonra Türk dili• 
-.ra ığı d .. . 'kl'kl "k b. egışı ı er bunun 
.Yüd ır delilidir. Oam&nlı 
ın e salt 

d anat müeııeseai 
• a . ~eıekkül eden medre• 
n teaırıle aılınd h 1· .. ı: 

d ·ı· . a a ıı tur&• 
n ı nnızin Ür d'ld -b' :r ı en mu -

ır Ofômanlrca. §eki' • 
Ol ıne gır• 
maaına nasıl bir tek" .. 

diyeb'l' . ? amul • ı ırız .. Bu t h 
d ·ı· . d a avvülü 

ı ımız e 'Vuk b 1 ... · . . u u rnuı tabii 
egıııklık diye kabul edebili· 

.DarO.iflinıında derslere başJanc)ı 

ilk mekteplerden ve Liselerde~ sonra dOnden itibaren Darül· 
fUnunda da derslere başlanmıştır. Bir kaç güne )(adar Yüksek 
mekteplerin hepsi açdmış olacakbr.Yukarıki resmimiz Darülfünun 
öoUnde genç talebeyi gösteriyor. 

::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mıın::::=:ı:::ı:u:ır.ınnı::::::::-.:::::::::::::. .. .: 

Fransızlann iddiasına gi)ıe : Gizli dosyc ................................................................................ ·············· 
Almanların 150bin kişilik 

polisi tam manasile 
silihlı bir ordudur 

- kuvvetleri ve bilhassa Alman 
zabıtasının mahiyeti hakkmda 
izahat vermiştir. 

Mumaileyh, Alman zabıtasının 
her millet zabıtasından ziyade~ 
askeri mahiyette olduğunu ve 
ordu mevcutlarının tarif ve tayi
ninde bu cihetin nazarı dikkate 
alınması lazım geldiğini ehem· 
miyetle kaydeylemiştir. 

Alman zabıtası, Versay mua
hedenamesi ahkamına muhalif 
olarak, 1920 senesinde kargaşa
lıklar dolayısile 80,000 den 
150,000 e çıkarılmıştır. 

'ak . ' • ıa ırnparatorluğun •on de- ' 
O zamandanberi, devlet zabı

tası ihdası, icabmda vazife ba
şına çağrılacak polis imdat kuv· 
vetlerinin kışlalara yerleştirilmesi 
centurie denilen kadroları m'!v
cut piyade bölükleri vücuda ge
tirilmesi, bunların bir ordunun 
silahlarına mümasil silahlarla ve 
malzeme ile techiz edilmesi Al-

nnde medreselerden b k 
l . at a 

ep er teııı edildi. Fakat bu 
pi ere giren yeni fenler ve 

erle beraber medreseler d • • e 
lflır. Bütün ilmi ıstılahlar a· 

Mehmet Asım 
nıı ıa tnct .. rıtadr.; 

Alman kadınlarının polla teş· 
klllb için tallml ve bir 
Alman polis kumandanı 

Cenevre, 15 (A.A) - Tesli
hatın tahdidi J·onferansının ordu 
mevcutları komitesinde M. Mas· 
ai.gU. dW; AJmAA~•DJR askeri < Oc'"aUll 2 inci py1fıı4a) 

Tıp Fakültesi müderrislerinden 
profrsör Kemal Cenap Rey, Dil r:e 
Dar:ülfiinun meseleleri üzerinde yap
tığımız anketler için sorduklanmıza 
bir yazı ile cctJap ııcrdl. Muhterem 
doktorun ceı·abırıı aynen takdim cdl

yoruz: 
Birinci aorgunuza cevabım: 
Senelerden beri ıöyliye söy -

Jiye, dilimde tüy bitti. A, efen • 
dim, Darülfünun diye, bizim a • 
rapçadan uydurarak yaptığımız 
bir tabir ilga edilerek yerine garp 
aslından bir kelirnc konulacaksa 
bu kelime (Üniversite) rn· l 
1 11 ı oma-
ı .. 

Görüyorsunuz ki, meseleyi ben 
çıkarmıyorum o kend' l' ~ · d 

1 ı ıgın en 
çıkarıyor. Daha dün, Dil Kurulta-
yında Türk Dili Tetkik Cemı · -t• . . ye 
ının nızarnnaıneıinin 1 O uncu 

maddesinde Filoloji, Etimoloji, 
Lengüistik gibi ecnebi tabirler 

MUderrls KemalCenap B. 

aynen kabul edildi. Kurultayda 
kıymetli hitabelerini dinlediği .. 
miz hatiplerimiz, meaela Hasan 
Ali beyefendi (araplar ve acem -

(Devamı l O uncu ıayıfada) 
: ::: : :: : ::: ::: ::: : ::: :: : : == ::: : :: :::: :;: : :: : :::::::: ::ı;:::::::: ===== :::::: ::: : : ::: : : ::: :::: ==: :u:: =:: ::::: ::: : ::::: ::ı 

l ..ondra: 115 (A.A. ) _ Alınnnyıı , Ccncvrcdı' t oplnııncal< olnn dortlcr 

konfcransınn gclınek istemiyor .• Dunıınln beraber, lng lltrc, Frıınsa vo 

İlıılyn, ikinci Tc§rin ortatarındıı tekrar bu i 1 görU§cceklcrdlr. 

Yeni Dörtler konferansı aofra•ı 

lnglllz - Buyursana Alman dostumuz, yeriniz ha:rarr •• 
Alman - Ne gelellm a kuzum, bize bir 'ey barakmamış• 

aınız ki ı .. Ne varsa kendi önUnUze çekml9elnlz ı .. 
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1r Türk Dili için 
Kibrit kralı 

Ivar Kreuger'ln kar
deşinin tevkifi 

Stockholm, 15 (A.A) - Kreu· 

ger meselesinin tasfiyesi mua· 

melesi birkaç aydanberi betaat· 

le terakki etmekte idi. 

Dün gece biç beklenilmiyen 

bir vak'a olmuttur. Zabıta, bü

yük sanayi erbabmdan olan ve 

müteaddit gazetelere sahip bu
lunan Toraten Kreugeri tevkif 
etmiştir. Bu zat, lvar Kreugerin 
bira deridir. 

1 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ................................................ . ..............................................• 

Vekilet tetkikat yapıyor Anka
rada bir içtima yapılacak 

Ankara, 15 <Hususi) - Bu akşam Maarif vekili Reşit Galip Beyin riyasetinde vekalette 
bir toplanma yapıldı. Vekllet erkinmm iştirak ettiği bu toplanmada vekaletin Türk dili hak· 
kına yapacağı tamimle lisede bir zümreden bakaloryaya tabi olanlarm imtihandan bir buçuk 
ay sonra tekrar imtihane girebilmeleri imkana görüşüldü. 

Bu tevkif, Kreugerin mlidOrU 

bulunduğu bir tahta hamuru tir· 
ketinin ifllsından ıonra Kreuger 

Vekilet TOrk dili etrafmdaki faaliyetine başladı. Yakında Ankarada bir içtima 
yapılacakbr. 

\~ ........................................................................................................................................................................ ,)} ~ ...................... _ ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•.••.•••.••••.•.•••••••••••••••••.•••••••••........••.••.•.•••.•••••.•.•...••.•.••....•••••••••• -.::1' 

meselesile mDn11ebettar olarak 
yapılan tahkikat neticesinde ya· 
pılmışhr. 

Türkiye ile Fransa 

(Baş tarafı 1 inci sayıf amızda) 

Türkiyedeki ve Türklerin Suriye
de bulunan malları yüzünden 
mevcut bulunan ibtillf hakkında 
iki taraf anlaşmış gibidir. Bu 
meseleler, ümit edildiği gibi, bu· 
günlerde kat'i bir anlaşma ile ne· 
ticeleodiği takdirde hazırlanacak 
itilifname parafe edilecek ve r 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 8. 
Cenevreden döndük ten senra da 
imza olunacakhr. 

Suriye komiseri geliyor 

Diğer taraftan Fransanın Su· 
riye- feYkallde komiseri M. Pon· 
ıot yarın sabahki Semplon eks
preıile Pariıten şehrimize gele· 
cektir. 

M. Ponıot ıehrimizde birkaÇ 
gUn kaldıktan ıonra Suriyeye 
gidecektir. Franıız fevkal&de 
komiseri Sala g\lnü Reisicümbur 
Hz. tarafından kabul edilecektir. 

Fransızların iddiası 

(Ba.f tarafı 1 inci •)'ifada) 

man zabıtasını tamamile değiş· 
tirmiıtir. 

Alman zabıtall hali hazırda 
hakiki bir ordu halinde bulun
maktadır. 

"Polis" ve "haydut" tabirleri
nin mavi taraf, kırmızı taraf ta· 
birlerinin yerine kaim olduğu 
manevralar, mıntıka zabıta kuv
vetlerinin yapmakta oldukları 

tabiye ekzersizleri, mitralyözler 
ve gaz maskeleri ile yapılan 
sabra manevraları Alman poli· 
sinin mahiyetini göstermekte o
lup ordu mevcutları mıktarından 
tenzilit icrası kabil olmıyan kıs· 
mının tesbitiode bu cihetlerin 
nazarı dikkate alınması elzem
dir. 

Mısır kredi fooslye 
tahvilleri 

KAHiRE, 15 (A. A.) - Yüz
'de üç. faiz ve ikramiyeli Mısır 

kredifonıiye tahvillerinin 15 teş· 
rinievel tarihli keıidesinde: 

1886 ıeneıi tahvillerinden 
54.136 numara 100.000 frank, 
1903 ıenesi tahvillerinden 626 
bin 591 numara 100.000 frank, 
1911 ıeneıi tahvillerinden 56.960 
numara 50.000 frank kazanmıt • 
tır. 

Milletler Cenıivetinde 
# 

Çin - Japon ibtilifı için 19 lar 
komitesine Türkiye intihap edildi 

Cenevre, 15 (A.A) - Anadolu Ajansmın mubabiri bildiriyor : 
Bugün um,..:mi toplamşta Çin - Japon ihtilafını tetkike memur 19'1ar lcomites'nde inhalal eden 

azalığa 24 rey ile Türkiye intihap odilmiştir. Diğer reyler, dağılmıf, bunlardan altısını Yugosavya 
kazanmıştır. 

Türkiyenin 19'lar komituioe intihabı, Asşamble'de büyük memnuniyetle karşı!anmıştır. Heyeti 
murabhasamız, bir ço!< heyetler tarafından tebrik edilmiştir. 

Alnıanvasız içtinıa 
Dörtler konferansı üçe indikten 

sonra da toplanacak !, 
Londra 15 (A.A) - 4 Jer kon

feransı hakkında A!man hü~ü
metile yapılan muhabereye sür· 
at ve faaliyetle devam olmakta
dır. 

Bu konferansın La Haye veya 
Lausanne şehirlerinden birinde 
toplanması muhtemel olduğu 
gayri resmi surette söylenmekte
dir. Bununla beraber konferan· 
sın Cenevrede toplanmasına 

Almanyanm razı olacağı bili 
ümit edilmektedir. 

M. Herrlotun 
beyanatı 

Galais, 15 ( A.A ) - Parise 
gitmek üzere trene bineceği sı

rada bazı suallere cevap veren 
M. Hcrriot, M. Makdonald ve 

Şir John Simon ile yaphğı ko
nuşmalardan çıkan neticelerle 
bu görüşmelerde temin edilen 
terakkilerden memnun kaldığını 

ıöylemiştir. Kendisini konten· 
jantmanların lüzumunu tes.im et· 
mekle beraber milletler arasında 
mübadelelerde müsavat ve mü· 
tekabiliyete riayet edilmesini şa
yanı temenni görüldüğünü ilave 
eylemiştir. 

Fransızlara göre 
Paris, 15 (A.A) - Gazeteler, 

M. Herriot'nuo, aynı zamanda 
itilafkar tavır ve vaz'mı methet
mekte ve c,nevreye gitmeğe 

razı olmıyan Almanyanm bu im
tinamı ehemmiyetle kaydelemek
tedirler. 

Gazeteler, Almanyaya infirada 
düşürmekte o 'an tarzı hareketin 
mesuliyetini tamamen Almanyaya 
yükletmektedir. 

Paris gazeteleri, Londrada ya• 
pılması tasavvur edilen toplan
tının vukuuna ltalyanın .,bilakay· 
düşart mnvafakat etmiş olmasi· 
nıo da mahsus surelte umumi 
dikkate arzeylemektedir. 

Onlar, lngiliz hü~umetinin tam 
ve mutlak bir itilaf dahilinde 
Fransız hükümetile hareket et· 
mek azminde bu'.unmasından do· 
layı almanm düımankir ihtiraz 
vaziyetinde israr etmiyeceğine 
dair temenniyatta bulunmakla 
beraber bu arıunun imkin hu· 
sulü hakkında pek az llmit bes
lemektedirler. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sıcaklar ve ı 
\1 

yagmur 
Edirncde 30 derece 

Edirne, 15 tA .A) :- Aylar
danberi beklenen yagmur, dün 
gece düşlü ve bir saat kadar 
sürdü. Huna rağmen sıcak, bu 
gün gene 30 dur. 

Talebe ve köylüler 
Edirnede Erkek muallim mektebinin 

köylerde tetkikleri başladı 
Edirne 15 (A.A) - Erkek 

muallim mektebi talebeleri ter· 

biyevi maksatlerla köy gezmele

lerine bu günkü tatil gününde 
lskrımcılar çağrılıyor baıladılar. Muallimlerle birlikte 

yapılmakta olan bu dolaşmalar 

kütünhanesi gezildi. Paşa, kll

tüphaneyi kuranları tebrik etti. 

Bilahare kl'sabamızdao ayrıldı 

uğurlandı. 

lSTANBUL, 15 (A. A.) -
Türkiye Eskrim F ederaıyonun • 
elan: 

lzmirde icra edilecek Eskrim 
müsabakalarına ittirak edecek 
müsabık hanım ve beylerin 17 -
1 O - 932 pazarteıi günü ıaat 

16 da Galata rıhtımından hareket 
edecek Bursa vapuruna vakit ve 
zamanında gelmeleri tebliğ olu • 
nur. 

vatandaşlık terb iyesinin canlı bir 
tezahürü olacak ve köylüde li
san tabiat ve d i ğer araftırma· 

lar yapılacaktır. 

Müdafaa müsteşarı ferik Sa
dat paşa bazretlerile Refik Mü
nir paşa ve Rıza paşalar dün 
kasabamıza gelmişlerdir. Bele~ 
diye fereflerine bir çay ziyafeti 
verdi. Kasabanın yeni kurulan 

Arnavut Kralı 

idam mahkOmlar1nın cezasını 
dell,tlrdl 

Tiran, 15 (A.A) - Kral, su 

ikast üzerine ölüm cnası alan 

7 kişinin bu cezesını değittir· 

miştir. Eunlar, ölUnciye kadar 

hapiste kalacaklardır. 

Gazi 
Re!s'cümhur hı. 

motörle boğaziçinde 
gezintisi yapmışlardır. 

Dilde 
olamaz 

(Bı&.,makaJe 

rapça kelimelerle uyd 

Hatta metrutiyet ilin 
kadar siyasi ve idari f 
Iimlerin tedrisi için , 
mektebi mülkiyede belki 
beye Yasin tefsirleri, 

disler, ilmikelamlar 
henüz unutulmamıştır• 

çenin bir zaman 
dönmü1 olması milletÇ• 

tahavvül olsa bile bu 
te sun'i bir takım vat 

nadığı rolü inkar e 
zımdır. Bu sun'i vaııtal 
lekette resmi surette • 
umumi talim ve terbiye 

lerile memleketin uııı 

sine mahsus yazılar, 

kanunlardır. Bu vatı 

şekil ve mahiyetini ııı 

tikçe tabiidir ki mettıl 
linde büyük bir değitİ 
mak kabil olamaz. fakll 
taların kalkması ve oııl 
ne yenilerinin konmaJI 

şına büyük bir inkıli~ 
nun neticesinde Türk 
tiklalini ve tabii inki 
muf oıur. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· 

Mısırdaki ka 
Kahire, ( Hususi ) ~a 

den müteıekkil ve "-'
zehirler kaçakçılığı 

şebekenin muhake 

buldu. 24 kişi bet ,,,. 

ve biner lira nakti ce• 
oldular. Bir kişı dört ıeO 
ve 800 lira nakli ceıaY 
giydi. Üç kiti üçer 9eD 

zer lira cezaya çarptı\ 
berat etmiş ve Teoc 

ledes namında bir Yu 

leketteo ihraç edilmi 
kalan dokuz maznen ~ 
mahkemeleri taraf,o 
keme edilec~~tirler;,. 
içinde Uç lngılız var 

• 
Siyasi cin• 

Brunsw:ck, 15 (Ao/.) 
tile hücum kıtaatıod'~•' 
olan bir Nazi kar11ıO Jd 
ver kur(unu yemif 

0 
k,J. 

rin yakınında bir ~oil 
bulunmuştur. Elbi•e:,,, 
meden evvel mut•• oe 

1• 111 
derecede şiddet 1 

miş olduğunu göst~~,t 
Yapılan ilk tab~' f 

l f bıl • 
kadaı arını ena ri~ı 
şürecek olan bir şe 111 
ortadan kaldırılrnadsı 

• t ol ıs 
yasi für cınaye 1ct• 
ne müsaitb~ 

Çaokırıda ıe 
ÇANKIRI, tS (~ 

gün saat 6 buçukt• 

zele olmuıtur. 
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--ı . 
~ lıaretlcı 

ıJ~Ş°Ö·k~·ii'... aya Beyin 
rv bir tamimi ve 

-doıı Calem yeniçerileri 
de ~ Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

y viliyetlerc gönderdiği bir 
mim ile muhaberelerin 1 ürkçe 

k J~
aşılır. . bir dille yaıılmasını 

) retınıştır. 
...,1 TOrkçeyi ~üzel konuşan, gü· 
ıı• :pi Türkçe ıle yazı yazan, Ro· 

nson ye Şişko tercümelerinde 
aı zel Türkçenin tadını okuyu· 
d ya duru, serin bir pınar su· 

,hu gibi ~eren Ş~kr.u. Kaya Bey 
-ıl..miniın kı bu tamımı ımzalarkeo, 

f~:r.el Türkçeye kamış kalem az· 
açJ 1118nı efendicilderin verdikleri 
ellıi j9siyetleri pek derinden duymuş-

'ıtur· 
~ Osmarılı kapısında halkın ko-

0 Ju budu kırılır. Osmanlı kapısm'1.a halkm ba~ı gözü yarılırdı. 
i, Osmanlı kapısından içeri girip 

masa başında >er tutan Osman· 
0 ~b hokkaları, Osmanh mürekkep
çe ~leri Osmanlı ka lemleri Türk 
de Jkeliınelerini hükumet kapısrnda 

ıt,J _Jlrolu budu kırılan, başı gozu 
ııı',arılan hal~a . benz~tirlerdi. Os· 
] ..... ınanh devıetı cellat Kara Ali 

a ,ı.ı-.ue halkrn etini parampıaça c
aÇ .ui Y · · ··ı il · ıOll"der. enı, yenı o üm usu erı 

e bulmak için dünyanın dört lcö. 
ıı':J,esinden kement, darağacı, pı-

çak, kıskaç ısmarlar, nümuneler 
t,JI; ıetirlir ve bunları imparatorlu· 
~tun kahyaları Cokont'un tablo· 
Je~ ıunu seyred.er gibi seyrederdı. 
·JJİİ Cel!fit kadar cesur olamıyan 
1 cılız, çelebi Osmanlı katipleri 
,t ~ d~ ele geçiremedikleri balkın 
l?. yerine dillerine gelen halkın di· 
r ~ lini keserler, biçerler, başını ya· 
tıt .. --•--, o"-"'-" ,..ı ...... ı ... .ı,. 
diJİ ~IA de.v~et dairelerinden çıkan 
,Jf'~aılar ıçınde cnderon cfcndile· 

llain, o kalem yeniçcrilerinin 
dıle hıncı sezilmektedir. 

Bir gUn elinize bir ilam alınız 
' okumaya çalışınız, hayret ede· 

cekainiz, deyeceksiniz ki bu 
' Wzim değil, Irak sefaretinin bir 

tamimi olsa gerek 1 Belki de 
-,;f J•nlışlıkla muşambaları açılmış 
;'. bir muskadır, Kapatmız .. 
oflı Gazetelerde bir atış ilanına 

J ı&ıünü:ı; ilişirse hu lıiyeroglifc 
e benıiyen teyleri sökemiyecek
af' ıiniı .• 

Bu Handa, yeniçerisini, saray
daki cslAfını, eteğini öptüğü ka
vuldu kızlar ağasını bitirmiş bir 
enderon efendisi bağdaş kur
muştur. O elindeki kanıış kale
mi hlla bir bnl yemez topu 
gibi kullanm3k istiyor. 

Şükrü kaya Beyin tamimi res· 
mi dili son lrnlem yeniçerisinin 
hançerinden kurtarıyor. 

S11drJ Etem 

Bir çobanın katli 
Çatalc:ı civarında Kurna kö

yünde çoban Mustafayı öldOr· 
mekten suçlu Salibin muhakeme· 
ıine dün lstanbul ağır ceza mahkc· 
meainde devam olunmuştur. Bir 
.. bit gelmediğinden, muhakeme 
kalmıttır. 

Feribot işletecek 
şirket 

Haydarpaşa ıle Sirkeci ara-
11nda Feri bot işletmek üze:-e 
bükümetimiz:e müracaat eden 
lagiliz grupunun mümessillerin
den Kolonel B rride dün akşam 
An' ı• do&"ru yola çıkmıştır. 
lllıa\ere!erc bu 2Dn başlana· 
caklAI'. 

VAKiT r ...... ~ ............ a·ı··n·a .. n ................ a·11-e·-r...-·e .. r·..-........... ~ ...... .. 
: --------- ___ ..... ,,.,.,-.. ---.. 
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ArananAmerikalı Ticaretleri Banker 
Çoğaltmak için ya- Şehrimize gelecek 
pılan teşebbüsler . h·ı 1. "fli surun· 

Amerıkada ı e ı J 9 
1" • 

Yanlışlıkla 

Başkasının kapı
sını çalmış ! .. 

istiklal caddesinde kuru kah· 
Türkiye ve Yunanistan hüku· dan dolayı aranan ve Yunanıs-
tl · d k' • · ı · , veci Mirtadın evine gece yarısı me erı arasın a ı tıcaret ıı erı- tana kadar ka 

nin çoğalması için Jstanbulda hırsız girmiş, eşya çalarken ya· 
ran banker sa~ k ) t H d y ve Atinada birer heyet teşkil 1" a anmıs ır. ırsızın a ı an· 
muel Insul, ha-

edilm:şti. geldir ve sabıkalıdır. 
ber aldığımıza 

Eu heyetler iki memleket ara· göre, lstanbula Vangel eve hırsızlık maksadi· 
sındaki ticaret maddelerini ya- gelmek üzere le sıirmediğini kapıyı bir arka-

zarak raporlannı hazırlamışlar te~ebbüslere gi-
ve vazifeler ini de bitirmişlerdir. rişmiştir. 

Fak at bir aydanberi iki hüku· Evelce de yaz-
met arasında heyetlerin karşı- dığımız gibi. In-
laşma zamanı 1esbit olunmamış· sul'un büyük bir 
t açıkla iflası ve ar. 

eunun üzerine Balkan Ticaret 55 bin dolarlık 
odaları birliği Yunan müşavir müsadesiz esba~ 
heyeti murahhasımız Hasan Beye çıkardığının an-
müracaat etmişlerdir. laşılması Ame- B•nker lnsul 

rika piyasasını ... Yunan heyeti vazifelerini bi-
altüst etmi<11:, bunun üzerine, ken· 

tirmiş olan komitelerin hemen ".t 

karşılaşarak çalışmıya başlama- disinden hesap sorulması için 
larını istemektedirler. hakk1nda tevkif müzekkeresi ke· 

silmiştir. Fakat Banker bu sırada 

Eski eserler 
Erdek civarında Kizikos ha· 

rabelerinde bulunan kitabe ve 
heykellerden dört tanesi, lstan· 
bula getirilmiştir. 

ikisi milattan üç asır evele 

ait olan kabartma heykeller, bil
hassa kıymetli gi>rülmektc:dir. 

Bunlar, eski eserler mOzesine 
konulacaktır. 

.. ·on gUnlcrJe lo anLulda da 

bizans devrine ait bir sütunla 
bir •Ülun başlığı bulunmuştur. 

Kutucularda HaJJaç ısolcağında 
çahıan kanali:ıazyon itçileri ta
rafmdan meydana çıkarılan t:u 
sülunla başlıl: da mUzeye götu
rülmüştür. 

Amelelerin başına 
gelen kazalar 

Üsküdar Ayazmasında, bahçe 
duvarını yıkan amele Riza oğlu 
Niyazi ayağı kayarak duvardan 
düşmüf, ayaklarından yaralan
mııtır. 

~ Galata ela Yervant Ef. nin 
kola fabrikasında amele Rifat 
oğlu Salih sağ elinin üç par:na· 
ğını makineye kaptırmış, par· 
makları kopmuştur. 

Yeni 1 penye elçlsl 
Geçenlerde mezuniyetle gittiği 

Madrit'te birdenbire ölen lspan· 
ya elçisi M. Juan Servet Y. Ve.s~io 
yerine ispanyanın Ankara elçıh· 
ğine tayin edilen M. Manuel 
Aristegi dün akşam Ankaraya 

gitmiştir, Elçiye sef a~et müste· 
şarı M. Ortega ve ki tıp M. Fer· 
nandez refakat etmektedir. 

Kaza ile birisini 61dü
renln iki ay hapsi 

Bekir oğlu Aliyi öldürmek için 
yaralamaktan suçlu Eşref oğlu 
Nazminın muhakemesi, dan Is· 
tanbul Ağırceza mahkemesinde 
görülmüştür. Oldürmek kasti ol
madan yaraladığı anlaşılan Naz· 
mi, iki ay hapsa mahkum edil
miş, ceza müddetini mevkuf ola· 
rak geçirdiğinden, hemen salı
verilmiş tir. 

Yunanistana kaçmıştır. Yunaois· 

tanla Amerika arasında mücrim
leri iade mukavelesi olmadığı 
için Amerikanın bütün teşebbüs

lerine rağmen Yunanistan ban· 
lu~ri Amerikaya teslim etmemiştir. 

Dün öircndiğimize göre, bu 
vaziyet üzerine Amerika hüku· 
meti Atinıt !efaretine Jnsul'ün 

Yunan;standan başka bir yere 
gidememesini lemin için elinden 
ıasaporluhun geri alınmasını tel

grafla emretmiştir. Bundan mak· 
sat Amerikn ile Yunanistan ara· 
sır.da müzakere cifümt'kte o!an 
mücrimleri iade mukavelesinin 
imza edilmes:ni müteakip ban· 
kerin Amerikaya teslimini müm
kün kılmaktır. Yunan hükumeti 
İse bankere istediği memlekete 
gitmekte tamamile serbest bu· 
lunduğunu bildirmİftir. 

:nsul bunun üzerine Istanbula 
gelmeğe teşebbüs elmiş ve pa
saportunun vizesi için Türkjyenin 
Alina konsolosluğuna mUracaııt 
etmiştir. Bankerin memleketimi-

ze gelmek istemesi Amerika ile 
Türkiye ara ında nıürcimleri inde · 
mukavele i mevcut olmamasın
dandır. Eununla beraber konsa· 

losluğumuzun bankerin pasapor
tunu \İz:e cdi~ elmiyeceği de 
henüz belli değildir. 

lnsul'ün bugünlerde lstanbula 
gelmesi ihtimali olduğundan şeh
rimizdeki Amerika gazete mu· 
habirleri her gün onu beklemek
tedirler. Dün bankerin kiraladı· 
ğı bir tayyare ile şehrimize ha
reket ettiği şayiası çıkmış, fakat 
bu haberin doğru olmadığı ak
şam ü tü nnlaqlmıştu. 

1'ifllste ınatbuat 
ergisi 

Tifliste bir dünya matbuat 
sergisi açılmak ii:r.ere, hazırlıklara 
başlanmıştır. 

Her memleket, bu sergiye iş· 
tirake davet olunmuştur. 

Sovyet gazeteleri, Tifliste açı
lacak serginin Kolonya şehrinde 
açılmış olan sergiden kat kat 
üstün olması için çalışıldığını, bu 
sergiye her tnraftan i tirak edil· 
meıi istenildiğini yazmaktadır. 

daşının kapısına benzettiği için 
girdiğini söylemişse de cebinden 

maymuncuklar çıkmca işin doi
rusu ortaya çıkmıştır. 

Bir memurla 
bir hanımın 
muhakemesi 

Belediye temizlik işleri anbar 
memuru Muzaffer Beyle Fatma 
isminde bir Hanımın dün lstan
bul ağır ceza mahkemesinde 
muhakemelerine başlanmıştır. 
Davanın esası şudur: 

Rabia Mesture isminde ölmüş 
bir Hanımı hayatta gibi göste-

rip sahte vekaletname hazırla

mak... Dava ceza kanununun 

343 üncü maddesine uygun gö· 
rülerek, açılnııf. 

Fatma Hanıma celpname gön· 
derilmesi için muhakeme, 26 
ikinci teşrine bırakıldı. 

ithalatımız ve 
ihracatunız 

GümrUkler istatistik ve tetkik 
müdüriyeti eylül 932 ithalat ve 
ihrı:cahnı lcsbit etmiştir. Hazır-

lannn istatislijic göre bu aenc· 
nin eylül ayında ithalitımızın 

6915397 liralık bir kıymet gös· 
termuine mukabil ihracatımız 

bunun 4248350 Jira f azlasi!e 

l 1 163747 liraya baliğ olmuştur. 
Sekiz aylık rakamlar bu 500 
rnkımlara ilAve edilince bu 8 • 

nenin ilk dokuz aylık ithalatın~ 
64720496 v ihracatımız da 
63565992 liraya baligv oldu· 

.. ül.. B gu 
gor ur. u suretle ithalat ile 

ihracat arasmdaki fark ithalat 
~ehine olarak 1154504 liradan 
ıbaret bulunmaktadır. 

931 flCn sinin ilk dokuz ayında 
ise ithalatımız 101165079 lira 

ve ibracatımız da 826301l6 lirn 
olduğuna göre geçen senenin 
aynı müddeti zarfında Hhalat 
18534963 lira nisbelindc ihrnca· 
tan fazla olmuştur. 

Kulübede e rar 
Vefada Bozdoğan kemerinde 

sabıkalı Recebin kulübesinde ka· 
bakla esrar içildiği haber a!ın· 
mış, ansıZJn lrn!iibe aranarak 

Mcimet
1 

Süleyman, Seyit Ali is· 
minde üç kişi esrar çekerlerken 
yakalanmışlardır. 

'l'ra m vay kazası 
Vefa hozacısı lsmnil Hakkı 

Beyin oğlu dört yaşında Vehbi· 
ye 828 numaralı tramvay araba
sı çarpmış, başından yaralamış· 
tır. Yaralı çocuk Cerrahpaşa 
hastahanesine yatmlmıştır. 

Sa\•ıfa 3 

'l i r.a 1 el Oda." •.................................• 
Meı11 leJ etiıni 
Ticaret vaziyet 

ne haldedir? 
lstonbul ticaret odası oe 

ketimizin ticaret vaziyeti hak 
da miihim bir eser hazırlam 

başlamı,tır. 

Bu eserde; memleketimizin 
caret muamelesi yaptığı bü 
memlc1'etlcre ihracatımız, id 
!atımız ve bunların nelerden i 
ret olduğu gösterilmektedir. 

Bundon başka bu memlek 
lerc ne gibi eşyanın daha fa 
sevk edebileceğimiz hakkında 
fıkirler ilave edilmitlir. 

Ancak ticaret odası meınle 
limizİn istatistiklerinden al 
bu rnkkamları sağlamlaştır 

için o memleketlerin istatistikl 
üzerinde de çalışmıya başlamış 

Bu çalışma işi biterse tica 
oda ı ihracot ve idhalitı 

gösteren çok miihim vesikal 
sahip olacaktır. 

J eni 'Lad yom ................................. .__ 

Yenibahç 
Stadı için arsal 

alınıyor 
Belediye reis muavini 

B. Yenibnhçede yapılacak st 

yom ve Sullanahmctte yapılı 
park işlerile yakından alaka 

olmaktadır. Parkın projesi b 
rilmiş, bu projenin kcştinin 
ztrlıklorınn başlanmıştır. Stady 
yerinde de arsaların salın a 
masına devam edilmektedir. 
misyona istimlak işinin kabil 
duğu kadar çabuk bitirilm 
bildirilmiştir. Yenibahçede sa 
alınacak arsalar beş yüzden f 
la olduğundan bu iş ne ka 
ça~uk ynpı'sa da üç, dört 
sürecektir. Buna göre bu in 
istimlak işi tamamen halledi 
cck, ayni zamanda fen hey 

tarafından satın alınan yeri 
göre stadyom projesi hazırlan 
cak ve ilkbnhnrda inşaat me 

simi girince derhal atadyom 
yapılmasınn başlanılacaktır. 

Istanbul planı 
Vali ve belediye reisi bir k 

gün evvel şehrimize gelen pr 
fesör Yansen ile görüımüştü 

Belediye, şehrin pilim için aç 
cağı müsabalrnnın hnzırhklnri 

meşguldür. lstanbul planı evveı 
ce de behscdildiği gibi tahsise 

profesör Yansene \·erilmiyere 
müsabakaya dünyanın en büyü 
şehir mlitehassıslarmın iştirı.kir 

lemin dec ktir. Bu rnUsabako 
)8 i tirak serbest olduğu içiı 
prof ör Yan eni de girmes 
beklen bilir. 

Belediye telefonlaı 
Belediye şubelerinde telefonlı 

göriişmcnin fazlalaştığı şirkelter 
belediyeye gelen fnluralardar 
anlaşılmı tır. Belediye btitçesindf 
telefon tahsisatı olarak bulunar 
(15) bin lıranın mühim bir kısmı 
sarfcdilmiştir. Belediye, dün fU· 
belere bir rnmim göndermiş, le· 
lefonlıırla kabil olduğu kadar a:ı 
sröriişülmcsini bildirmiştir. 
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Maarzf" çekili Dr. R. Galip Bf. .Ye 
Rusya ya 

Yapağı ve -tihik 
sa şıoldu 

Rus futbotcuiarı 
.şehrimizde 

< >peretinden ba 

GLORY 
-'CHlrilill .A .. llaftl&Zdan •on -

Edebiyatımızda az ve ya çok 
l;ir 'irikdip vücuda getirmit olaa 
Akif pqa1ar, Şinaıiler, Ziya pa • 
""'8r, ~emal beyler ve hatta on • 
ların yoldqları, sonrakiler,. bu 
llMtaMrtan htt:a1laıınadt1ar. 

Buaanla 1>eraher, h'it'iin 1> -mü 
'-edeli ıa)'ftflere Tağmen ltalk 
..._atiirkkatdı '9'e öz-dilini unut
madı. 

Eier i>qılam19 olduju ıgğbi de
.._.. .ı.erm pai SUleyman de • 
lelerin, YıaZ1C1Zalllder.in, l"amıı 
Emrelerin "'· .._ nin }'Ola takıip e • 
dilmit .oılaayllı ı.u .V&ı:ife bizıe hiç 
Gipıe:adi.. Biz ve ıbizden e.wlki 
.-iller ~ feylerJe ujr~ırdı. 

Bis iııletek •rri akçe pek aü 
.. !liir'- Jl&Ztıltiliriz. Ben ... -
a11ne~ bir -.,aeae ıai
~ .... V .. t bile teleği- A
... u..,üıce .-f tir.kçe .kelime • 
lerden mürekkep 9ir 'ter 1PiİCll • 

da rimhi'ift- ...... k: 
Aylar., ;rtiaetler', bütüa 71ldızlar, 
Senia •••ele •i•ıin, -..arsın 
En güzel güller .W.un, aarmwn, 

u..n.. ~ ·--1'mlar! 
Banda yabancı bir tek kelime 

bile yoktur, bumınla beraber on 
•• ... 1a1llılık ye ltir tir TenLr. 

Benim gibi bir iciz bu kada • 
nnı yapaHlime, ~· kıymetli ve 
,1erçekten ıair Türkler aelıer ya -
ratmular. 

Oz türk,eye &iderken asırlar -
danberi clilimize .ıirmiı, halk .ta· 
rafından ıevilmiJ :ve kabul edil • 
mit o1an muniı kelimeleri ataca -
ğmuzı we yerlerine çirkinlerini 
koyacaimıızı iddia eden :ve etra
fa yayan 'kötü İ&teyiciler çok ya -
nıfsyodar. 

Bmdar o kadar muniı ve o ka
Lr bizimc:Hr1er. 

lıte, \enim beıtelenmit olan 
bir ptkımda yabancı bir tek ke 
time varGIT· Ama o mimdir. Ye
rine daha iyiıim n lbelini 1Jala
- .. ~ 1'a neriden olanlan ata
wa,n. 

ffuum hamtn, feD hanna, 
.5ineei pı,en ilama. 

BeDi üziip ağlatma 
Yüsiiıne gii1 ten uaua. 
()aça 1ülcliir feD NNIB, 
Soıara öldür fM baDlll1. 
Bu "Gülten,, terkibi artık 'bi -

zimdir. 

•• •elimeler ftll'.dıu ki, türk
çede kartııı olmakla beraber on • 
lar bize .mal olmuıtur. jahit -.ibi 

kemali mu\affaki\:etlc 
ıedtr. Her 'llcşam· '\ftl 

"Rus lutbolculan diin sabah vr JB ı. 2 ımllli 
" ÇiçerİD ,, 'Vapurlte ıehrimize \..ııııııı--.GLORVA 

.es"ki l"ıaiılder hna . ..jlrpDliade Tas ajanaı bildirU!or: 

galiba inan kelimeıini kullanı Türkiye-le yapağı ve tiftik ... 
yoıı&udL bş mevsimi "Ulllomiyetle Mayıs 

Ben _çocuk iken bu .inan ıkeli wda "•flar. Bn 'ft'lle dlnya 
mesini yemin yerinde kullanan !lMttw11111 C!e!a~ .. 1ıea bulunma
bir arkaaqımı 'babrlarmı. ma .. ndap J.9J2.J3 Seft.ri yapağı 

Bildiğimiz yeminler muka'bil"m· we ıt'illik satlflan bir az ~ççe 
ft o: inan ln ... derdi. lbafta..,ıbr. Haziran ayından iti-

Bundan on IJq ıene ~nıel .. S•ı,eller piyasamıza.o 
Jfdmit .,....,... •lea • ...,.. ula • y&J i ._ llftik 1111ıbayaam11a 
tbiı bir türlrii4e im liellicaeai !&· • ' I :'• ._ Lmelı ytln mn-
-Mt .......,, •• ır; •ı l? ia lles.en ~psm •epar 

"Uçan kutlar i•eero ol.- lea&imi 56 58 kuruştan uhn 
.Bea anamı özledim.,, .......... •nC':an ıonra 'Tem-
Ancak bizim .içUı wl .lan --. Ai;wi\et ve Eyrtlt ayların-

••lmifleltlir . .aa,ik ıliomt•wu• 
kıymetli futbo!culara ge~ de
...._, .,A...... ~·k llilra· 
retJe karplanmıılard1r. Miaafir
'lerimizi pliren vapur saat ye
dith botazC:lan girmiş, Be'be'kle 
tettY, 'heyefi -.e l'azetecne.r ta -
rafından mot&rle karıılanmışbr. 
Tertip heyetinden Zeki 'Rıza, 
Kemal 'Rifat, 'Taip ~ervet Bey· 
4erle -gazeteciler buradan vapura 
ı•wifler "Ye '1Dinlfİ"ere .. Hoş 
~ah., ettmişlerdir. Bu ifk 
IMrletme ço'k 1111111imi Ye ıneşeli 
•••ı, qpur ;nhtnııa yenaşıncrra 
katlwıı •mimi M• ı uwlu -,.pal

Bu akıam 
Suvare 

"Saat 21,90 da 

Paz•.teai -
J>erpmbe 

Yazan '. Musabip 

7.adc Celı\I Bey 

terkedilmif npnedjJdjklerj hal• .. 40-41 l•uştan kal'i lJ1tik 
de kullandıkça muniıleıeaek o • • m.., ' n tılcaetmit'"erdir. Ma
lan Wimeleri .. ramak ve 'butmak .. ol.ı..p lzere 1:: u mallartn 
tır. S... .ailailıs,, -,.zmhr ve mu -.1 •• .,.. Törtriye iktiaat!iyau 
allimler temin .edeceklerdir. Ve tali,ak M illtiyaç g&llermek· 
İfte ._ i!fa 1-,saı•a m t..lunu - .tediı. ,,._..INL 

Ba we'tılt...- llıer feJ'i Oii -
.t.üa tefariiatile &Blaa-,. •ii 
•IP'<N «mit 4eğiılia Baaun için 
zamanla,. fi ciltler-.. ilen •i· 
hayet kiiç.ük Direr llÜlaune pter

Mevsim iptidasmdan iüb..en 
15 T eşrüıievvele kadar .Sov-1.et 
Ruıya, ,Pİ,f asalanmızdan bir mil
yon se'kiz yUz b:ni tiftık olmak 
lizere dört milyon ki:o ~·
-pağı ve tiftik satın a1mışhr. Eu 
nk1retahw&Ja gfirtileceği veçbile 
.SeYyıet Rn1a, 'Atrkiyenin yapajı 
<ft tiftik p'iyenınntla en ehemmi· 
,.etli bir .alıcı mevtdiai al•;tır. 
Biilb ba mllDyaat TW1' finn

mııtır • 

Pazar 
t6 T • .,,.,-eıl 
ıs ee-.a111r 

Vapur wt .dolwE rlauçukla t" 
Galata aabmına ,...f'IH, ~ 
-Wiirleıimiz~r- .aiyet, M
lediye, ıper Mıfküillı. H.Mbvi 1re 
çorailarla .halk taı:alıadan ıkar· 
ıılanmıtlardır. Rabtamda yer .alan 
ıelıiı- bando.uı evveli Rau sOAra 
Türk milli maqlanm çalm11t Aa· 

tuklar 16,.Ylenmiı ve misafirleri· 

UÜll dGPfU ii,[3 

GUn batışı l;',28 
Mlı:ıı.b namazı 6;at 
()~e rıuırm.aı t2.00 
Mclndl mı:mazı 15.04 
Akşam namarı 17.28 
Yatın ll&DlSZJ '49.1)1 
lmaalı 4.:34 
Yılm aeçen ~ f01 

flim. 
Kötü :iateyicilere, kötü dillilere 

bu yolda aöyleMCek bir IÖz kaldı 
iıe o aa ıudur: 

Gazinin batında bulunduiu in 
ldlap kervanı bu avave1eri _çok 
iıitti fakat yolundan b.lmach. Bu 
hervan, 1>lr tanetiffıi tnle yOlda dü
tirmMen 'lriltün ,akü eli bü -

J.ra .ile yaplmıfhr. 
E•n• ela .. ,detmek ieabeder 

ki ba yapajdam So .. yet RuSTa-
J& tealimi ~ ..... ıua, sdebilderi 

miz tarafından bunlara mukabe· 
le emlmift:ı-. Misafwlft ~atada 
yolcu alomıncla bir mii.,.et din· 
.lennıif&e.r &OıDra olurmalar111a ay· 
nlaa BrU&ol o\eliııo gidilmiftir. 

yük memıiline 'ftTacaktrr. • • .. ..., • ._.. .... ..... Wr 
!.ı .... n 1~'" .pıJflA-:-f~Uir 

Rus futbolcalan ikisi icı...eci 
elmak lizre 23 kifilik bir kafile 
t.efkal etmektedirler. Jç'eriıulen 
dart kiıih"k bir heyet din öğJe
den unra Yali ve beledire reisi 
Muhittin Beyi ziyaret etmiılu-
~. A ıı k=, -~ ...---....ı- L..ı......-. 

Halka dojru si.eceiiz! 
arasında bnıları da, auknele

Fakat ne ile gideceğimizi aor
-Ye Halkninl ZİJ•Mt edecekler-
ctir. 

Jerde mqıut evaafı haiE .ımlf8D 
mıya siz._. ıniinMle İllerim. Bu il Yapıla ... L maçlar ma arı vermek temayilillde IMa- _.., 
l ün köylere ıazete gitmiyor • .Köy 

lunmuılardır. Yapağıları leselAüm Dia de yud.p.. gilM Has 
lüler hiçbir. ıey okuyamıyorlar. 
Postalar olmadıiı için ıönderilen eden Sovyet memurluı .hu gibi hatOdıcalan .. cek cu-na 'ft 

mektuplar bite çok defa jandar • ahvalin Ya.idile iinilne aeçmedik- pMU' plarimizde DıuAlf ..... ta
ma karakotlannaa katıyor Te çü- leri gibi gerek ticaret odw w: lumne iki maç yapecaJdvdv. 

gere'k laaric' tı"caret ofisi mn...11lrn U!--firı-:-•. ~•·cek cumaya 
rii,orlar. Halka aotru liderken 1 

uu w ... .._ .-Cema1 Bf. ae bu cribi anormal kadar d•" le·--Lr'-r ,-L-ja ve· 
... 1ara elimizde C>Alann anlryaca • ··- IC' ' c.ıu; • 
lı 411iWe ,.azıllllJ! pzeteler, tmçük vazıyetlerin tabaddO.lioe merdan zilmiye dejer yerlerini gezecek· 

vermemek i.-in Hrlı mesai ede- ler --Herine tertip ,..:l!.__e egw Tmlelerle sitmefiyis. w ' r•"' "aı~ • 
c:eklerim vadetmiı1erdir. Jeacelerde bulunacaka.rdır. Rus 

&u.a inlalipp •lan 1'iyiiık fır 
:lrama y...-w.r. Sis lıir maarif ~olmlara maçlarda aonra Aa-
nkili u1ati1e n yotda w,. elan Mısırda pamuk stoku &..,. Jideaıkler 29 re~· 
•Ö9Mrİl'Hnis bütiia 7Dlc:latlarma: MI Cimburi,el M,ruumıada 

llmr pamuk piya .... nct.. re- yapılacak b6yiik geçit resmi me-
•izin ya••nızde bulunac-Mar•ar. len --•~--ta -a... 1923 ıruunaL 

t1U11Ut11a ~-~ ..- ~ ruiminde buJuvacaldar .ve An· 
Derin INrmetlerile, .toku 3 bB-L .-,. .ka.tar wua karalı aporculsla ela ••ç ya· 

C. G. Hal h olarak kwbit eml.riıtir. cakJa ..J._ 

g1lrller'I 

Yılm llalan \ 
pualert . 88 , 

a ı. n-.ı.ıı 111 

1 S\erila 

ı~ 20 t 

'2'I r. Bel(:'lka 

20 Drabml 
.20 ı.vtonı 
20 Leva 

..... 
IADdrll 
Ne• Yor.il 
Vll!no 
Bı-'i'.uıeı 

Ati na 
Cenevre 
Bat,J 

1terdam 

• Bankası 

Anadolu 
Reji 
fi'-. ~)'9 

Tram•~ 
U. Sigorta -190n· 

4.35-

27.-
.sao-

27.-

Muı Mebusu pa r ..... 
a:aı•••-=:r.1:11•••••---·a••==:..:::"1=2111111 ---ı:mlW•WlimiilmilİL mawaMIİCi:::wnmmwwwl:ı•:m•z•m112::1•------·lllRll ___ ] !Cı)metlİ ailafiılerimjze. laDI 

_Ne_Ş~iy~,-------~-· _B_Vı_~, !! =.:s~0=:e::tir:. gelainiz, diyora&. y harririaia b•ı• ,.....ı.ear•lllıni- TOrk tarllai cemlyett
nlo içtimaı ankesi ciliğe teıvik etme· ;;:,m:;k .=et.ı.~;.ı.cıa: 

ele böyle bir feY döılameclim. TDrk Uribi .tetkik cemi)-etiain di ~i anlaşılan yazı DDıünlilmediji ulda blyle ltir azau Wriaci iefl'İDİD 17 inci pa· 5, intiba uyanm .... a ela katirea ıarıtıi ,anı davet edilm.iflir, 

ht. dahtn 96.SO 
Şark O.yollan ~.61 
U.MuvahJıide 58 -
GUmrUkler 5, ro R 
Saydl môt 4.!0 1\ 

Bağdat 4,50 

Aakerl.Y• 

"Son ÇIUJHDa usulleri" ismindeki hika
yenin mizahi oldaja anlaşM 

ihtimal veremedim. HikAyeyi tek- dank~ Dlı~a--~a . yaab,lakJa 

t k kud B -:--u ik1m:i tqrinıa 17 ıı dıye yazılm!f, 
rar e rar o WL a ........, taabib • 
edebiyat eserinin içinde, batın- 1 edenı. 
dan se!Juna kadar ince bir iıtih- _..,..._.,_ 

Kunı lauılye ueuz 
ı.ubul ikiDCi ~za mal.ke

~eai do? b.ir yanlceaiciiiie ı..
vik mabıyelilacle JUi Defli dava-
11aa bak•ıtbr. 

0..., H.lter gazatesiade çı
lma bir Wkiyedta dola,. açıl· 
llllfbr. Hikmet Minir Be, bn
faadaa 

11
1G11 çarpma •111lleıi,, 

imDi albMa lagiliıcedea Wrle
dilea bir iliklyedea dola1a-

H ikaıet MUnir Pey, hiklyenia 
pktıjı "Haber., gazeteai nefri· 
7at •lclilrD Haaan Rasim Beyle 
Wslli1tı, mahkemeye ıelmitti. 
O.,. alzd en ıcçiriJip mllcldei-

11111wailipa ibu .buaU1htki iddia· 
nameli o\umuaca reiı, IGl'da: 

- Ne diJeceniniz? 
Haau Rasim Bey, bu yazıam 

miıabi hir lıiklyeden başka 
bir ıey olmadajuu yanke· 
siciliği teıvik ıayala bilecek ciddi tek ubr bulunmaıf'1'ını, 
euaen bir gazetenin yankesilciiğe 
leplı 1olta •iç Wr ,.ıı neşret· 
miJeoejiai .a,ledl 

Hilırmet lıılanlr ~ de, •fiil 
H ıl• a&• 11 •erm --tan 8lllatb : I I t fVSU 

-e.,.... b ........ 

zadan baılca bir ıey ~&rmedim. 
Bu, 161le hafif tertip. fmtni 
mahiyetinde bir ıey... Ciddiye 
alınmasına ialc.ln yektur. 

MlddeiuaaU.S muawüria&!en 
miltaleua 1101ukla. n. ... ·~ 
dığı esas çerçevesin.le, •Rtl'H 
11nı bildirdi, ceza metli. 

Mahkeme luM bir al,.ıme
den ıoara, yUIDID mizah} ma· 
biyette bulun.tutu ye sazete ali· 
tualannda ,_kel ciliğin tqvik 
edildiği varit olmadığı kaydile, 
Hasan Ruim ve Hikmet MGnir 
Beylerin ittifakla beraetleriain 
k111'81'1qtuche 

Ba 1ene 'kara famlyenin çok 

... •=in bhmia eıilili,.r. 
8-a aelt•p bu gDalerde Ana· 
panıa en mllbim ticaret denizle
.Wm pek çok stok mal hohıo
m .. 9'e fiatlana 3 'araşa ge~ 
memeaidir. 

Fena lıavalar 
Frankfmt-am-Mein, 15 (A,A) -

Bir fırbna, tehir mannda tah
ribat ppmlffır. FırbM.. 150 evin 
dammı ahp sltilrmOt, birçok 
•i•çlar k61deriadea çakmııtır. 
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Arnele 
. 

ıçın biri bilgiler d~(Ji~iyor ..................... ..-. 
il il ..... .. •••• • ••••• ili 1 3 

ahudilerle Amerika zen· 
cileri ayni ırktan mıdır? 

Talimatname 
Fırkadaki komis

yon işini bitirdi 
Yeni bir nazariyeye göre yahudiler 
Amerikalı bir kabile icliler ve Ame

rikadan Şarka gelcliler 
llml tetlcilcler ileriledikçe or· 

.. ,. a,ıe meseleler çıkıyor ki 
ID8aa1ar1n eski bilfiıeriai altO.t 
ediJor ve buolaraa ne kadar te· 
.... iı ıeyler oldaklannı r6ıte 

ıiJ!'· 
Otedenberi taribçılera metrul 

eden meaelelerin biri Y •hadile· 
riD menfeidir. Aıırlardanberi bu 
•eaele ile apqıldıta halde onu 
Wıt •lmkln oı ..... tı. 
F.Ut ... rDDlerde illtitu eden 
Wr .-, bu eararenı a ... ııeve 
1111tJ'Mll •klar aerpmi1e ltqla· 

.... adı 11Bl,lk .. hc· ••t., tir, •abanirl ele Miateı ,..,_.w Lee dlr. 
S.-lerd• bırl ba itle ...

ola• mubarrfr, tetkiklerine 
adata aaman Aıyadu, Be

n.ı bojaıı yohle A• ... aya 
pek .. ısı bir muhaceret wku· 
... ~na dair ileri llrllen 
----·· yeyi talaldk etmek iatemit. 
fallldkat, blth .. laaceretlerin 
fllktaa prlte c1otn. wkabaldu· 
... 1w .... ti. G.rptaa f8rka 
4ojra .,_.k bir mabaceİetin 
nkubuldupnu göıterecek bir ize 
te11dBf edılmez. Fakat mu bar· 
rir tetkikatını biraı derinleıtirin· 
ce eaki M11ır ile Orta Amerika 
ara81ada bir takım miin11ebetler 
ita unduğunu göıterecek deliller 
L _ J' ___ __ .... _ .. ... . .. • "' L M• \.IU ........ , 

celi olarak Yahudilerin Mwrdan ,. ............ -... 
l11rk • •d .... e 

......... aakWeriad ... baJllr 
Wr M1ahata ait ........ u1a1p 
ohu. 
Çaakı 11.ırdu FiliatiDe ka· 

tlar cleft a.rtanda ae1ahat 
edilecek oJura ba MJahat 

Aaeak karlı aut ..... iki 
••mleket araaaadakf _,_ 
otoı milden iburettlr. Eu kaclar
ok aeyabat aedea kark 1al ..._ 
,aal 

Onun için Mister Lee Tewahn 
•araç, yani Yabadilerin Mııırdan 
pnp Filiıtine hicret etmelerine 

•e kari& aene dolatmalarına elt 
rivayetlerin, yalnız ufak tefek 
iıJeri lcaJan daba emki •• daha 
bOyGlr bir aeyahete aıt olmı11 
İc•p ettiii fikriadedır. Yoba 
M111rdan Fi iataae fitmek için 
lcarlc ıene dolatmakta mana yok· 
tu. U111uml harpta u yaHt yll· 
rOyea neferler, sn .. ,.teD Filia· 
tine, aıımt on iki rOnde Hr· 
mlflarda. O Jaalcle ba karlc Mne
Hk mıcera11 daha batka aaha· 
larda aramak icap eder. Baba
... Kitabe makaddHte larail 
otullaraaın •Jaklan ..ıanmadan 
derya laerhıcle 1Drl1ecekleri 
sa,ıeaditlne tire ba deryamn 
bat tatmut bir clemı olma11 JA-
11m ıeJır. 

Eu gln blle beyaı denizin 
Hochon l lrfeıinfn, ve Oktoık 
deaiıiaia donmut lu1amlaranda 
bu tekilde doleımak mDmkOa
dDr. O halde larail ojullanmn 
aya lan ıılanmadaa laerlade ,a. 
rOdOklerf deniz. Şap denizi defil 
Bering denizi ve bojaıı idi. Bun
lar i.e Aa1a ile Amerika aram
dadır; 

Gene Miater Lee'ye f6re ki· 
tabı mukaddeain anlattıtı alet 
ıntunlara ve rDndOz bulutlan, 
timal lflkluı ve bOrkAal datlar 
ıilaileai idL 
~olqi.t '.ler;:Simalt A.alaftlt 
yerJilerin\ien garp llabUeltrinin, 
makadclu bir aacbk ftJ• bir 
taMt ............... .,,.... ,_._ ;. ... .. ... ............. ,. ....,._ 
ettikleri ta..._ .,..-. 

Sonra ldtaltt makacldelte Ya• 
budıleria G.- ... leketl9CI• ........... , .. , ......... ... 
ru cllr?. 

lllll•Lar 

iki Gülüşlü ' • 
Ar11en Llpenln yeal bir macer• - 75 

~-- ı .At.ti& f6'11J•... ı.c."" ~ ' ,._ 
- F &kat mantıki oluraak dil • 

fÜAÜrtek, onu derhal ıörmeniz 
lbımdı. Deiil mi? 

-EYet. 
Raul hafifçe pldü. Marki ya 

nına sokularak tordu: 

- Niçin ,Wü7orıunuz? 
Antonin de lisanı halile, aJDİ 

auali soruyordu. Raul onlan daha 
faala üamek İltemedi. 

lınnıııtı, ne diye ara:JUD7 Sadece 
belki katile ait izler bulW'WD ii • 
midile arıyordum. 

- Gudanhldarm çalmma 
mıı olmak ihtimali bir defa olaun 
aklınıza ıelmedi mi 7 

- HaJU, ne miinuebet? 
- Evet, hakkınız yar. Jorjöre 

Hamal, kayıkçı ve deniz ·~e· 
leai içın fırkadaki iıçiler kom ... 
yonu tarafındın b11ırl~~~a~ta 
olan yeni tallma taam• bıtanlmıt· 
tir. Bu talimatnamede hamal, 
kayılcçı .e denlı a•elelİ yeni
den tetkilltlandmlacak, çabtm• 
tan'ar1, birbirlerine ne tekilde 
yardım edecekleri teabit eclilditi 
ribi cemiyetlerınin a111uml kltip
lerinin •11ife •e ııllhiyetleri de 
fllterilmi9tir. TeUmatname ıebir 
mecllıinin T eırinfaani devreaiade 
raroınlecelc •e aonr• DıbiHJe 
nklletine glSnderllerek ta.dik 
edilecektir. 

itizar 
.. Abıen Bey yakala,, tefıika· 

mıza yazım111n çoklap baıebile 
bartıa dercedemeclik· Okuyucu· 
larımızdan &aGr dileriL 

muhtelif lehçelerinde teaadOf olu
nuyor. Gotena GefOD• Koıen 
tekillerine airea bu kelimenin 
mao111, 0 bGyDk kabiledir." 

Sonra Y abudiler ile Amerika 
,.,.ıneri ara11ada bir çok mDp-

belaetler •ardar. Wi11ADP6D 1665 
de Amerika yerWeriaia Y abadi 
oldaklanna kanidi. Çlnkl banla· 

na tekilce, çiıi'k:e Y abadUer· 
den farkı yoktur. S-lann dlai 
ayinleri ara1andaki mDtabebet de 
calibi dikkatbr. 

Daha m\\bim bir nolıta Mekıi· 
1'1 8~ Çolula itirabudir. Bu 
elaram. 48 dlel• rer~L 
Ha&IMald .....,.,d - be,lk ..... 
na ..alı 12 dlal• ru kaplar. 
............... a ....... ... ._ ...... ... 

Eaercle, tlmal •• orta Ameri
bdalrl ltilsatJar, ...._ " laalk 
ehleri ile ..... .Wetlerill ltlbt-
lan. acletJeri ft laalk .W.ri ... . .... ............ .... ... 

.. 
.. 11ılden.cle .... 

- Kabil delil! Jnsan böyle 
munzam bir aeneti önüne sele

nin ıeçebileceli bir yere bıraka • 
mu. 

- Hanai anüne ıelenin ıeçe· 
bileceli yer? Pek lll biliyordu Ye 

ıiz de biliyordunuz ki, herkea ta· 
tonun darapaıncla toplanmııh 
Hem tatoda yabancı kimae Yar 
m17dı ki? 

- Filhakika dofru. O halde 
demek bu e?mulan bir tarafa ı,1' 
raktıtım iddia ediyoraunuz r 

- 0,.le ya .. Şarkı aöyleyip bi· 
tirdikten ıoma ıelip tekrar al ._ 
mak ilsereu 

Savafa 5 

Son Taçlar ......... ._... ....... -........ ..-
Y u g os la vy a dağılmak 

tehlikesi geçiriyor 
Kral ve hükômetialeyhinde nümayiş)en 
Halk "Fransa müstemlekesi olmıya

catız ,, diye bağırıyor 
Anapada bırkaç taç aabibi 

kalda Bunların da teblike içinde 
olduklara anla11hyor. 

En meqak ma16mata ı&re 
Y11p91a.,ada liyaıl Ye ıkhıadl 
•adyet aon derece buhranlı bir 
haldedir. Kral Alekaaadr ile bl
lc6ıneti aleyhinde yap.lan tabri· 
klt Aaml dence1• ••rm1fbr. 

Hanatlatan ile llloftllJ• ta· 
maaile ll1aa etmlt bir laalclecllr· 
ler. 

YapelayYanıa parçalumua 
Balkanluda •• ltDtDa Amapada 
derin aldaler yapacak bir badl
Hdlr. Yupelat1anıa her tara· 
ı.cla, 1ı... berıDa kral aley· 
lalacle .... Jltl•r yapıbyor. Alta 
a1clu...ı kral ile hanedana 
meuap Wr kim-, amam içinde 
........ idedir. vu1,.u tebll· 

ke 1 ........ Kral AIU•DClna 
dlrt ..,_ lterU.. ,.laa aer· 
fttlal ...... ...... pbr· ..... , • ...,..@ 

Hlktmet, atlnRlh Mr ı.,.a
ct.. korktatu lçia, bGk6met mer· 

keline blrçok makinala tGfeakler 
ptlrtmit Ye daha birçok ted· 
birler alqbr. 

Halkın yDıde dokHnı olan 
çiftçiler iktindt bubnnın mnt
hit tiddellerine matuı bulunu· 
yorlar. Bir çok k&ylecd~ açbk 
lalkmlnl 1Gr01or. 

...,... lt1I cl-.ee,. nrchraD 
Amil, lalktmetla ...ı .ı,uetldlr. ....... , ........... ... ...... 

Hllsa..t bir .. ,.,...._.. tam...... nraa 
ftltlllı•... ,- urfeclU· 

.. .. ,.,, .. .,.. ftalraat için 
, ......... r • 

Yı ... •.,aakl alyeat hotnut· 
-lllill• •llalm bir ıdbaaı da 
.... Franaa •ilam aleyhinde 
.. ,_indir. HDll6met aleyblnde 

wk balo aDmaJitlerde Fraaıa 
aleyhinde de hareketler .uku 

yecek kadar emin.. AlelGmum in
aanlU'ln aptallıldU'lnm 16remi • 

Yecefi bir yer .• Ve ebedinen ıi•· 
li, emin bir yer •• 

Marki tafll'ID•ttı. Boluı tıka· 
nacak ıibi oluyordu. Soluk bir 
ıeale eorclu: 

- EbediJYın ıizll .. cliJOl'IU • 
nuz .. Ne demek iatiyon ..... 7 

- Şunu clmaek iatiyorum ld, 
'YUODUn içindeki çiç .... büyü • 
düktea aonra, baJnemddrtan çti • 
riimiitler, 10lap dlJdilmütlerclir. 
Bu ıuretle, YUODUD toprala, bir 
neyi yoeun bplamıfbr· Bu ıuret· 
le on.ar, mük-81 n çok emin 

bir malafua haline aelmip. 

buluyor , bıyraklaraa llıerine 
0 franaa mOıtemlelceai olmıy.ca• 
tız., ıbareleri yazılıyor. 
Yugoıtavya, iahilll vasiyetinde 

aayalabtlir. Memlekette birçok 
ekalll,etler bulunman oyunu 
çabu'd•thrmaktan batk• bir ite 
yaramıyor. 

Yugoıla•ya devleti, Parlıte 
imal otunmuı aan'I bir devlettir. 
Hırvatiıtan, Dalmaçya, lalovenya 
Makedonya, Boena Ye Heraek 
umaml harptaa aoan SU'biatana 

Y .... a.v KNl11 Alelc•ndr 

ilhak edilmlf ve bu ıaretle Yu• 
pelavya Yllcat bulmuftar. Bu,On 
13 milyon nlfuau olan ba dme
tia 1an11aı 1abualar llfkil edf. 
yor. 

Yugoılavyada yeflne blkim 
olan unsur, Sarplard1r. HOk6me· 
tin ıiyaaeti, b\ittln memle"eti 
Suplatbrmıkhr. Oaua için bat· 
lra mllletleıill H.a•lan, adetleri 
.. ......... acaclelee41Uyor. •laall• fflnatluft .ıov ... 

• Sılplan -.. ., ....... 
teclirl•.. Çlakl banlar .ı1a1eten 
S.rplarclaa daha ileridirler. 

Kral Alekaandr ıeaelerce 
deHm eden bir diktatlrlGktea 
ıonra alta ay enel bir parll· 
menlonun açalmallU rua olcla. 
Fakat Harvatlarla lalot1Dler baa
dan da memnun olmadılar " 
bunun diktatlrlOill lrtllek iPii 
Yllcuda ıetirilditlai iclclia etti*. 

Haliba11rda •uiJet .. dere
ce v•bimclir. 

sap.an keailmiıti. Fakat, ayakla • 
nnın ucuna blkmarak. on bet .. 
ne enel M•ıiliıinin yapblı hare
keti yapb, elini yazonun içine IO 

brak, -ıı tıopraklU'I kant • 
tadı. Marki birdenbire titreclt n ı 

- Evet, diye f11ıldadı, orada· 
lar.. Elimle hiuecliyorum.. Ya • 
ra'bbi ! ... yarabbi r •• 

Marki o kadar ıiddetli bir te
e11ure ujramıtb ki, kolunu bir 

turlü çekemi1ordu. Soma. kendi· 
ni topl17arak ıerclaabldan birer 
birer çıkardı. V uonun içinde bet 
aerdanhk Yardı. Tatlar• pek tabii 
olarak, hiç bozulmamıtlardı. Yal· 

- Niçin mi rülüyorum? Zira 
hir m ... Je ne kadar karıtık olur· 
la, insanların onun halledilmeai 
al o kadar kanpk zannederler. 
Halbuki buit bir hakUrat peıin 
......... kotmak inlımes, kan • 
tık. clinemeçli yollara apdır. Bu 
~ aldıktan aoma buraya sel· 
...... --·· De arMllJa pli • 
,_ • u ..W launtlmi? El 

ile bempalU'I da bu nokta11 bir 
kerecik olaun düfiinmediler. Za • 
ten öyledir. iman hakikate kartı 
ıtizlerini JUID&I' da, eararenriz 
ıeylere, branlıldara tnetcflh e • 
der. 

- Haqi hakikat! 

- Fakat cinayetten aonra her 
halde alriir, bulurduk. 
• - Niçia? Ya kim1enin ıöre • 
mi1eceii bir yere aaldanu,..? 

- Nereye ıald11&bilirdi 7 
- M .. JA. IMmencecilc yanın-

Marki, Antoaia, Rauliin b6yle 
emilhim bir lddia11 bu derece aU· 
k4netle elrleJitine hayret edi1or 
larclı. Marki: 

nrz biraz çamurlanmıtlardı. Mar
ki mmldandı: 

- Bir tane eklik .. Altı ıerdan• 
lak Yardı! 

Sonra, duıunerek iliYe etth 
- Evet, bir tane ebik .• Hem 

de kendiıine benim ıabn alıp he· 
diye ettiiim ıerdanlık eksik .. Tu 

lıaf deiil mi? Yoksa bu ıerduı • 
lık daha enelden mi çalımmttı 1 

- Çocalmça bir haldlrat ! Be • 
n• ......... akh-a ...... haldbt. 

- Siy&.,iais rica ......... 
- Gercla•ldrlar ..,_ela 1 • 

keaprla __ .__.....,_E. 
11.1..t o.... salma ..... Wr ta• 
rafa bıralaTermit olmallD 7 

da darclutu fU iri ttzonan içine, 
yapraklarm aruma.. Şö,lece ..... 
bYenDek kifi .. lnaanın en enel 
aklma ,.ıecek ıiali bir yer .. Hma 
ılı elllİll, ~k •ain bir ,..._ O 
War ki, ldrM'lia alrlma plemi· 

- Ne kaclar kat'iyetle, dedi, 

aöylüyonunuz? 

- Kat'lfllle llylüyonmı. Zi· 
ra 1'all1I lapat etmek kolaydır. 

Biaat bakabllininl• ! 
Marki, tendclüt etti. Renıi 



Sayıfa 6 VAKiT 

ffa.lum A. R Beyin cevabı 
........... -·-·-················-···································-······················ 

Sınıf kavgalarına yol açılıyor mu? 
Meselesine cevap 

Kontenjan usulünde bir nokta : Mamul eşya menediliyor, 
fakat bunu hazırlıyan ham maddeler giriyor 

Liman Şirketinin çıkardığı Ko· 
operatif mecmuasında sanayicile
re hücum etmiş olan A. H. Beyin 
kim olduğu henüz a~Jaşılmamış· 
tır. Dün bir muharririmiz Koope
ratif mecmuasının neşriyat mü
dürü ve Liman Şirketi umumi ka
tibi Reşat Yılmaz Beyle görüşe. 
rek bu zatın hüviyeti hakkında 

malumat istemiştir. Fakat Reşat 
Y ıLmaz Bey A. H. Beyin kim ol
duğunu söylememekte ısrar ede
rek demiştir ki: 

"- Bu zat uzun zamandanberi 
mecmuaya yazı yazıyor. Bundan 
sonra da yazacaktır. Hüviyetini 
vermek istemediği ıçın ismım 
söylemekte mazurum.,, 

Fakat Milliyet başmuharrir Si
irt meb'usu Mahmut Bey A. H. 
Beye cevap olarak memlekette sı· 
mf farkı olmadığını gösteren bir 
makale yazması üzerine A. H. 
Bey de dün (Haber) gazetesine 
bir mektup yazarak Mahmut Be
ye cevap vermiştir. A. H. Beyin 
mektubunu aynen alıyoruz: 

-" Kooperatif Mecmuasında 
çıkan makaleme, Siirt Meb'usu 
Mahmut Beyin Milliyet gazete· 
sinde verdiği cevabı okudum. Bu 

mühim ve hayati meselede Mah • 
mut Bey gibi, şahsiyata ve muga· 
letaya gitmiye tenezzül etmiye· 
cek makul ve iktidarlı bir muhar· 
ririn karı§maaından memnun ol
c!um. Memleketimizde herhangi 
fikri müna!<aşada işten ziyade 
şahıslar bahse mevzu olduğun· 
dan, bu mühim meselede; Mah • 

mut Beyin §ahsiyeti bu yola dü • 
sülmiyeceğini temine kafidir. . 

~ Mahmut Beyin makalesinde 1 

hangi noktaların fikirlerime ce • 
vap olduğunu pek iyi anlıyama· 
dım. Makalenin hulasası serlav
hada gösterilmiştir: "Memleket· 
te en büyük fenalık sınıf kavgala
rına yol açmaktır. Türkiyede sa
nayii korumak zarureti, §İmdiye 
kadar olduğundan çok fazladır,,. 
Bu iki esas fikirden maada Mah • i 
mut Bey makalemde iktisat Yeki- : 
li Celal Beyin icraatına dair bazı · 
tenkitlerde bulunduğumu ileri 
sürerek buna cevap vermiştir. 

BUyUk fenahk 

Peşinen §unu aöyliyeyim ki, 
huliaada gösterilen bu iki ana fi· 
kir hakkında Mahmut Beyle a .. 
ramda hiç bir mutabakatsızlık 
yoktur, ve Celal Beyin icraatı ve· 
ya şahsını tenkit gibi bir maksat 
'da kat'iyyen mevzuu bahis değil
'dir. Mahmut Bey diyor ki: 

tarih yaratmıı olan ve memleketin 
yükselmesinden başka hiç bir ga· 

yeleri olmıyan kimselerdir. Bun· 
larda da kimsenin en uf ak bir 

şüphesi yoktur. İşte onun içindir 
ki, sanayi himayesi namına yapıl· 
mıı şeylerin ve bir kısım sanayi· 

ciler tarafından ortaya 
düfrit himaye taleplerinin 

atılan 

yeni 

Siirt meb'usu Mahmut B. 

bir sınıf yaratmasına yol verdiği

ni ve memlekette sınıf tezadını 

vücuda getirdiğini iddia ve ispat 

etmek fırkamızın bu ana prensi • 
bine ve şeflerimizin esas düşünce
sine tamamen uys~n 'bi. h .... Z" 
olur. 

Bunu ifade etmek mi yoksa bu 
yola kar.dü şartsız ba~lanmak mı 

r 
Liman şirketi mOdUrO Hamdi B. 

11nıf kavgasına yol açtığım, ve 
hangisinin fırka proğramına ve 

şeflerimizin gayelerine aykırı ol • 
duğunu takdiri, Mahmut Beye 

terkederiz. Mahmut Beyle evvela, 

bu noktada anlaşmak isteriz. E • 
ğer bu güne kadar böyle bir vazi-

yet yoksa ve CelU Bey bu yol· 

da tashih edilıniş adımlar • 

la yürümeğe mecbur değilse, 
sınıf farklarının bizim yokken 
varmıt gibi ihdas ettiğimizi der· 

hal kabul ederiz. Fakat, Mahmut 

tedbirlerimizle bizde olmayaca
ğıdır; yoksa, olduğu halde, ifade 
edilmiyeceği değil!.. 

M~ele bu vaziyete gelince, işi 
çok canlı bir memleket meselesi 
olarak aramızda, ana prensiplere 
ve yüksek şeflere bağlılıkta en 
ufak bir tereddüdü olmıyan adam 
lar halinde, güzelce münakaşa 
ederiz. Bundan hepimizin ve 
meleketin istifade edeceğine hiç 
şüphe etmiyoruz. "Bilerek veya 
bilmiyerek,, yanlıt alınmıt ted • 
birlerimiz vana bunları derhal 
ve kendi kendimize tashih etmek 
şıarımız, en büyük 
değil midir?: 

• • • • • • 

meziyetimiz 

• • 
Bu esas meseleden sonra Mah· 

mut Beyin makalemde tenakus 
diye gösterdiği bir noktayı da 
izali edeceğim. 

Kontenjanın bir noktası 

Eski vekil Mustafa Şeref Be
yin kontenjan usulünde yaptığı 

büyük tahditleri tenkit ettiğim 
halde, sanayi ham maddelerini de 
kontenjana koymasını doğru bul
mam bir tenakuz diye gösteril· 
mektedir. Halbuki bu noktada 
dütü'ndüklerim makalemde açık 
olarak ifade edilmiştir. "Mamul 

e§yaya kontenjan konduğu halde, 
onların ham maddelerini tama
men serbest hırakmv doinı 
bulmamı§ tım. Kontenjan, madem 
ki parayı korumak için yapılıyor; 
çikolata menedilmi§ken, namüte· 

nahi kakao ve süt sokmak, çiviye 
kapılar kapalı iken, çivi haline 
lionmak için yalnız bir zımba tez· 

gahından geçmesi lazım demir 
telleri kaydü §artsız ithal etmek 
nasıl doğru olurdu? Bütün eıyayı 
içine alan ve laalettayin tanzim 
olunmaktan baıka yapılma yolu 

, olmıyan bir kontenjan usulünü·;. 
sasından değiştirmek azmile işe 

başbyan yeni vekil Celal Beyin, 
ham maddelere şimdiden serbesti 

vermesi ise gayet tabii idi • Celal 
Beyi böyle dar ve arkı kontenjan 
taraf tarı tanımıyoruz ki , ham 

maddelere serbesti vermesini ten· 
kit edelim. Eğer Celal Beyde, es· 
kiden olduğu gibi dar ve sıkı bir 

kontenjan istese idi., mantiki . ol
mak için, ham maddeleri de kon· 
tenjana sokması lazım gelirdi • 

T enkidimizin ne gibi şeylere 

doğru yapıldığı sarih olarak gös
terildiği halde Mahmut Beyin, bi

zi ham maddeleri kontenjana 
sokmıya taraftar ve ha.m madde
leri serbest bırakan Celal Beyi 

tenkit eden bir adam gösterme • 
sinde haksızlık vardır. 

Sanayi dUşmanhDı 

Yeni 
Opera Sinemasında ..... -----.. ...-.-.. ................... . 
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Şanghay 
Fred H!l'in hayatı rakamlar içinde geç

mekte olup, tUnelde ve kendini evine sev
keden oehir kenarının ratıp yolunda bile 
zihni hesap yapmakla meşguldllr. Genç a
dam bu taliinden müştekidir • 

Fred hayalperesttir. lşinden evine avde
tinde kansı Emili'yi bir elbise dikmekle 
meşgul bulur ve ona meserretle, kuvvetini 
iade için, nefis bir böbrek pişlrdiğlni söy • 
ler. 

Bu akşam radio bile onu eğlendirememek 
tedir. ÇUnkU o gUnUn proğrammda muha
sebe dersi olduğundan çok yorulmuştur. O 
zaman, her §eyden nefret ederek, Alem eğ
lenirken yalnız kendlslnin neden bUtUn gün 
böyle bir sAya mahkum olduğunu kendi 
kendine sorar. Bu yeleli dUşUnceltıre daldığı 
esnada kapı çalınır ve mUvezzi bir mektup 
getirir. Bu mektubun kıraaU bir anda 
Fred'in dUşUncelertni ve hayatını detlştlrlr. 
Amcası, ona mlraamı öldükten sonra bıra- • 
kacağma, parayı şimdiden vermekte ve ona 
uzun blr seyahat tavsiye etmektedir. 

Bu gayrı muntazır servetten nihayet de· 
recede memnun olan Fred ve EmUJ, hayal 
ve zevk memleketleri olan Şarka uzun bir 
ııeyahata çıkarlar .• Bununla beraber, Fred, 
yeni rolUne kolayca alışamamaktadır. Hal
buki Emill, Fred'lnl memnun görürse her 
ıeyden memnundur. 

Nihayet seyahat trenle Marsllyaya doğru 
başlar. Az zamanda Fred ve Emili Avnı
pada seyahatin bütün güzellik ve can sıkı· 
cı noktalarını öğrenirler • 

Denizde seyahat için halkolunduğunu id· 
dia eden Fred, daha limanı geçerken bunun 
böyle olmadığını anlar. O kadar iyi anlar 
kl vapur Marsllyadan ayrılır ayrılmaz gi
dip kmarasnıa kapanmağa mecbur olur • , 
Kocasından fazla denize mukavemet eden 
Emili vapurda dolaşırken lAstlk zer'lyatmı 
ziyaret için yola çıkmış olan komandör 
Gordonla tanışır ve az zamanda ahpap o
lurlar. 

Fred'in bulunmaması ,güzel geceler, 

Yolunda 
muştur. Bununla beraber Eıll111,. 
mamaktadır. Gordon bunun 
yamamakta ve sormağa da de 
mektecllr. Bir prensesin ~~ 
için onun müstesna. bir ıı 
cap eder demektedir. BunUJl 
prensesin bir sergüze§tçudall 
olmadığını ona söyler. 

Emlll buna inanamaz ve 
gelmez Frecll bulmak veonu 
Gordondan ayrılır. 

Onu, otelde çantaıarmı ~ 
lur. Preruıes Fred için f8Ş ~ 
lan bu fırsattan istifade ue a1' 
ce Emillnin sözlerine inanJll 
fakat prensesin alelAcele 
ce kanaat getirir. MU,terek tll' 
ilk .defa. olarak Emili Frede 'tlil 

Ça~amba gUnUnden itibaren O 
maamda gösterllmlye be.Şlall 
(Şanghay Yolunda) fllmi.ııdell 

Bahri Sefidin lltlf mehtabı Emillyi Gordo
na daha fazla yaklaştırır. Karaya yakla
§Irlarken Fred cesaretini tophyarak güver
teye çıkar. Güvertede her tUrlü oyun oy
nanmaktadır. Fred ,oyuncular yanından ge
çerken başına demir bir halka yer. Bu mer- nı aöylemeğe cesaret etmiştir· 

bUtUn aöyledlklerlnl çok acı, 1 minin gayri lradl kendisine çarpmış olma-
sına rağmen, Fred buna sebep olan llW bulur. Ve 0 günden itibaren, 

. .... ... ..._. -A•'· llyc karsı harekAtmı tepdll cı~t 
kadffim (Prenaca) diye çaıtnldıpı •§fttlğt l'renacs giderken Fredin b 
vakit sUkünet bulur. nı çalmış olduğundan, ikinci 

Fred pek çabuk prensesin fUsununa ke.- purda. ucuz bir surette sc 
pılır. Fakat prensesin ISğ"renmiş olduğu tar • olurlar. 
zr t eshir ile Gordonla Emillnin şairane ra- Feltı.ket bunu taıdp eder. 
bıtalan arasnıdakl fark pek bUyUktUr. batarlarkcn, Çinll korsant&1' 

Portsait, Süveyş, Kolombo.. Vapurda ve palı kamaralarında bulurlar ,-e 
karada her turıu eğlence .. Vapurda herkes en yakın limana götürürler. 
Fredln prensese ka~ı gösterdiği aşktan Oradan başka bir vapura b 
bahsetmektedir. Karısı da bunu bilmekte- yahatlcrlnl bltlrlrler. • lhayct 
dlr.. Gordon elinden geldiği kadar onu te- rmdakl kUçUk evlerine geUrJ11r· 1 ' 

selli ve batta. Frcdl tcrkedlp kcndisile gel- onları meserreUe karşılar. t~ti o 
meğl tekllf etmekte ise de Emill, Fredin Fred, kUçUk evinin küçUk , 'i'~ 
kendisini prenses için terkedeceğlni öğre- ve Emillnln kendisi için d\111 o 
ninclye kadar bunu reddetmiştir . kadın bulunduğunu anlar ve ne 

Fred prenses için kendini terkettlğindcn şey, hatta alelA.de bir böbrcl< b 
o da Gordonla beraber ya.şamağa razı ol- de fevkalflde görUnllr. ·--···· .. .__. ..................................................................... ·········:::::: ···-····=···-······················································ .. ··-····················· 
yor. Sanayi düşmanlığının bizde 
manası olmadığı gibi, Avrupada 

da hiç bir dereceye kadar manası 
olmadığı şüphesizdir. Biz sanayie 

aleyhtarlık yapmış değiliz; alel • 
ıtlak sitihsal himayesi arasında 

bir de sanayi himayesi yapılacak 
yerde yalnız müfrit bir sanayi hi· 
mayesi yapılmasının aleyhinde • 

yiz; ve nihayet bu yüzden Avrupa 
da tasfiye edilmediğinden dolayı 

bir· çok aıkıntı ve buhran çıkan 
tezat ve kuvvetli bir sınıf doğma· 
sının ve plansız sanayi inkişafı • 
nın aleyhindeyiz. Zannederiz ki, 
bu noktalarda aleyhtar olmak sa· 
nayie düşman olmak değil bila-

kis dost olmaktır. Mahmut Beyin 

sanayi himayesinin köylüye olan 
f aydalarile şeker fabrikatörleri • 

Yaşlı kadın 
ve Hitlerci 

Berlin, 15 (A.A) -
vas muhabirinden : 

Teşrinisaninio 10 uo 
edilecek olan yeni ~~ .. 
birinci celsesinin en yır 
usu olan Mme. Zetkio t 
riyaset edilmesine ıı>•~ 
için Hitlerciler Zetkiod A 

büyük olan ve Prusr~ 

meclisinin en yaşlı aıB•1 

jeneral Litzman,ın ıı• 
ileri sürmeğe karar ver . -Buzkıran he1 "En büyük fenalık, memlekette sı

ml farkına, sınıf kat'gusına yol aç
maktır. Fırkamızın progranunda bu 
nokta çok açık yazılıdır. Fırkanın, 

hükumetin, büyük şeflerin kafaların
da böyle bir fikir yaşamadığı halde 
aksini söyliyenler -bilerek veya bil
miycrek- memlekete fenalığın en 
büyüğünii yapıyorlar. Buna benzer 
nazik mevzular, fikir ve kalem lıürri
yctlerinin ötesinde kalmalıdırlar.,, 

Bey "fikir ve kalem hürriyetleri

nin ötesinde,, değil, tam içinde 

olan bu mevzuda bize müsaade 
ederde, kendilerine düne kadar 
mevcut tedbirlerin sınıf farklaru 

yaratmıya doğru kuvvetle ilerle • 
diğini ispat edersek, bize haksız 

düş- nin ve köylülerin kazançları hak -
ki: kındaki mütaleaları, çok su götü· 

Mahmut Bey, bize sanayi 
ınanlığı atfediyor ve diyor 

"Avrupada bu düşmanlığın bir 
dereceye kadar manası vardır : 
fakat bizim gibi henüz kendi ih -
tiyacını temin edemiyen bir mem· 
leket sanayine hücum etmek ma
nasızlıktır. "Muhterem meb,usu· 
muz sanayi himayesinin köylüye 

faydaları olduğunu ve hatta şeker 
sanayiinde köylülerin fabrikatör
lerden çok kazandıklarını ıöylü-

Moskova, ı 5 (A A) ~-. 
kil ile harbiye naıırı "

1 
lin, Bibiriakof fuıkır~;;,t 
lunan heyeti, bütün ~ 
denizini, bir yazda 
vazifelerini tar.he gde~ 

Fırkamızın programındaki her 
hüküm gibi buna da canla ve 
imanla bağlıyız. Fırkanın ve bü. 
Jiik teflerin kafalarında böyle bir 
fikir yaıaınadığına kat'iyyen ka -
niiz. Büyük ıeflerimiz, yeni bir 

tarif ettiklerini olsun kabul etme· 
ği vadederler mi?. 

Proğramımızda olan hüküm, 
Avrupanın bizden evvel sanayi · 
ileşmiş memleketlerinde mevcut 

cınıf kavgalarının ve tezatlarının 
' 

ren, esas mesele ile beraber mü
nakaşası lazım gelen noktalardır. 

Hülisa Mahmut Beyin yazıma 

vardiği cevapla, sıraaı gelmişken 
baılıyacağını anladığımız bir mü· 

nakaşa için kendilerile yukarki 
noktalarda anlaşırsak, fikirleri -

mizi muhtelif suretlerle bildirmek 
çok faydalı olur, mütaleasında

yım.,, 

•• 1 
mt vaffai<iyetle bıtır dit• 

· ıer dolayı tebrik etm•.f d 
--··-~-- ,,,. Kaymakam tıı) 

listesi 
15 (Hususi 

Ankara. . . e "' 
rimizden) - DabıhY ~·
ce hazırlanan ~ay1J1'6,, 
listesi ili tasdıke J°

11
def 

üzre başvekalete go 

kıt 
de 
art 

)cen 

bir 
ile 
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SiNEMA a , 
Amerikada Yeni intihabat 
················································-····································-

Amerika siyasetine hakim· 
bir unsur : Zenciler ! " Hint Yolu ., ndan " Güneşe doğru ! ,, 

PARIS, Teırlnkvcl (HuırUJf) 

lki seneye yakındır bütün Pa • 
ris halkını eski "Jimnaz tiyatro • 
su,, na koımuına, diğeri de eski 
den tiyatro, timdi sinema olan 
"f oli dramatik,, in öileden a-ece 

MarJorle Klng 
yansına kadar mütemadiyen do 
1up bOıalmaıma ıebep olan iki e 

serden bahsedeceğim. 
"La route des lndes,, yani 

"Hint yolu,, 3 perdelik ve 4 tab. 
loluk ingilizce, M. H. M. Harvo 
od'in eserinden franaızcaya nak 
}edilmit bir piyestir. Baılıca ka -
dın rolü romen yıldızı, İstanbul • 
da birçok filmlerini gördüğümüz 
Ye son zamanlarda atkından bir 
bahriye zabitinin ölümüne sebep 
olduğu için F ranuzların gözlerin. 

den dütmiye batlıyan "Aliı Kose· 
• tarafından oynamnakta idi, 

timdi bu rolü eaki komedi Fran
eez panaiyonerlerinden Jatanbu -
lun ıayet iyi tanıdıjı Hüıet Düf 
lo oyruyor. 

Baılıca erkek rolü de geçen ı 
kıt Majikte "Diti Köpek,, filmin
de gördüğümüz genç ve yüksek 

"M' 1 s· .,tiıt ıte ınıon,, var. 
Piyesi burada knaca huliaa e-

deyirn: 
Hint yolu Mister Vintropun 

Jriiçük oğlu Fransis'e yanından 
ayrılıp gitmesi için gösterdiii yol. 
dur. Bu hicrete sebep ne diyecek 

1iniz? Delikanlı asri ticaret duy 
psunu fazla ileri götürerek niha-
1et ahı ay hapiste yatmıya mec
bur olmuıtur. Hareket etsin! İtte 
bileti, itte lazım olan para, bir 
daha ondan bahsedildiğini iıitil -
111esin ! 

Franıis gururludur. Cam gibi 
,e'fdiği annesinden ayrılmak iste 
oıiyor, fakat babasına da bunun 
;çin yalvaramaz ya? Büyük kar. 
deti Manfed nıa.sum bir kız diye 
.kendini satan, fak t hakikatte 
bir fahite olan "Trilbi kongau,, 
ile niıanlıdır. 

Delikanlı bu 500 sterlingle ka değil .• Buna mukabil aanryorum 
dınm etyalarını hacizden kurla • I ki, kazanç çok yolunda. Bilmem 
racak ve hemen ilk vapurla bera- hatırlıyor musunuz, "Majik,, seı· 
her Hinde hareket edecekler !izken buna benzer, fakat daha , ' 
Maufed de nitanlrsının zengin artistik daha yüksek gayeli "Er • 

Amerikada her intihapta Zenciler 
hangi tarafa rey verirlerse 

b' , 
ır parça olmadığım anladığın - kek ve kadın vücud~nda ~Uul • o taraf kazanır ! 

dan onları nete ile tetyi edecPk 
f .. 

>iyeı mümkün olduğu kadnr ı · 
Yİ temsil edildi, zannedersem Mi

tel Simon biraz mübalağa yapı 
yor. Vazıısahne güzeldi. Maama
fih dekorlarda ziyade bir fevka -

Jidelik yoktu. Hatta diyebilirim 

ki, Darülbedayiin bazı dekorla • 
rından aıağı idi. Temsil bilmem 

kaç yüzüncü olmuına rağmen 

tiyatroda pek az bot koltuk mev- r 
cuttu. ı 

Jkinci esere gelince, bu Ber • ' 
linde "Natür Film,, kumpanya 

sını yani çıplak hayat fikir ve 
mezhebini müdafaa eden ve biz 
zat Alman çıplaklar cemiyetinin 

yardımile vücuda getirilmiı bir 
propaganda filmidir. 

Pariılilerin bir çoğu da bu fik 
rin tltaftarı olacaklar ki, "F oli 
dramatik,, sinemasının salonu 

hiçbir zaman boı kalmıyor! Ese 
rin ekseri sahnelerinde 111mıiz 

kadın ve erkek artiıtler tamamen 
örtüsüz görülmektedir. Haddi 

zatinde mevzu yoktur. Film çıp • 
laklar kampında bir günü tasvir 
etmektedir. Vazn sahnenin na • 

musuna ne kadar emniyetsiz olur 
sa olsun bazı sahneler giyimli in-

ıanlar taraf mdan seyredilebile -
cek halde değil. 

Benim bu fikrimi etraf nnı çe 

-
Ann Dvreo•k 

lik11 isminde bir film göıtermif 
A. f'UAT 

Bu gece beni sev! 
Pari& teşrini ve/, 

Fena yollar rejisörü Rouhen 
Mamoulion'ın Maurice Chevali· 
er ve Janette Mac Donald tara • 

Londra, ( Deyi Ekspres ) -
Amerikada Reis:cümhur inti-

habı etrafında kopan velvele gün 
geçtikçe şiddetlenmektedir. Çiin· 
ku Te~rinisani ayı yaklaşıyor. 
Teşrinisaninin beşinci günü Ame· 
rika milleti reyini verecek ve 
yeni Cümhuneisini seçecektir. 
Ameriknda çarpışan başlıcn iki 
namzet Cümhuriyet fırkasının 
namzedi olaıı Mister Hover, De
mokratların namzedi olan Misler 
Franklen Rozvelttir. Bunlardan 
hangisinin kaz.anacağı, bütün 
dünyanın merak elliği en mühim 
hadiselerden biridir. 

Amerikadan gelen gazetelerin 
verdiği malumattan anlaşıldığına 
göre Demokratların namzedi gün 
geçtikçe muvaffak olmakta ve 
Amerika efklrı umumiyesine bu. 
lül etmektedir. Hoverin muvaf
f akiyeti Amerika zencilerinin o· 
na yardım etmesine bağlıdır. Bu 
hadise Amerika zencilerinin, ka· 
ı.andıkları siysi mevkiin ehemmi-
yetini göstermiye l<Afidir. Zaten 
1928 intihabında da, Mister Ho
vcrin kazandığı ekseriyette zen
ciler müessir olmuşlar ve onun 

fından oynanılan "Love to night,, rakibi olan Demokrat Alfred 

yani, bu gece beni aeviniz ! kome· 
diıi bu gece ilk defa mühim hü -

kUmet şahsiyetlerile, Fransız a • 

kademisiyenleri, bıizat Maurice 
Chevalier' de bulunduğu halde 
gösteri]mittir. Eıer yer yer alk;f:" 
laımııtlır. Edipler araaında M. 

Smithi fena halde yenmesini le· 
min etmişlerdi. 

Zencilerin bukadar ehemmiyet 
ihraz etmelerinin sebebi, onların 
mütemadiyen artmaları, ve rey· 
lerini kullanabilmek için Cenup 
tarafını bırakarak Şimal tarafına 
gitmeleridir. ÇOnkD Amerika 

Maurice Roitond da bulunuyor - mOttebit hOktimetJerinin Cenup 
du. lnsmında Zenciler iyi muamele 

hocalık ve profesörlük, hükOmet 
dairelerinde memurluk ettikleri 
halde tramvaylarda ancak arka 

saflara biner, istasyonlarda ayn 
yerlerc.e beklerler, balta hapis· 

hanelerde beyazlardan ayrı yer
lerde hapsedilirler. 

Çünkü Amerikanın cenubunda 
zenciyi hala köle sayarlar. Ame· 
ri"anın cenubunda ekseriyetle 

demokratlar hakim oldukları için 
zenciler reylerini hep cümhuri• 
yetçilere verirler ve cümhuriyet• 

çiler onların temin ettikleri ek.: 
seriyetle kazanırlar. ·• 

Zencileri Cümhuriyetçilerc, yar-j 
dımdan alıkoyacak bir mani,~ 

Mister Hoverin ccnuptaki be-~ 
yazları kannmak için Zencileri~ 
danltması ihtimalidir. 

• 
Bununla beraber Zenciler son • 

derece muhafozakir oldukları 

için onların Cümhuriyet fnkası· 
na karşı besledikleri sadakat 

kolay kolay sarsılmıyacaktır. 
Bundan dolayı bunların genf' 

Sahibinin Ses! 
ltalyada bu ayın 14 ünde "Sa· 

hibinin Sesi,, isimli bir film yapıl· 
maia baılanacaktır. Bu eserin bir 
Fransızca, bir de İtalyanca nüa· 
haaı olacak, her iki nüahada da 
meıhur muganni T:ito Skipa oynı· 

yac&k ve ıarkı ıöyliyecektir. 

görmemekte ve bunun için daha 
serbest yaıadıkları Şimale git- Amerika RelalcUmhuru: Hover 
melctedirler. 

Ben Hur 
Mqhur Ben - Hur filminin 

bir sesli !kopyasının yapıldığı ve 
bu sene lstanbulda gösterileceği 
maliimdur. Haber aldıinnıza gö • 
re, eserin müellifleri, filmi sesli 
vaziyete koyan tirketi dava et
mitler, ve: 

- Biz, demi§ler, filmin seslen· 
dirilmesine müsaade etmedik .. 

Kısa Haberler 

Amerikadalci Zenciler, kısmen 
yOz, luımen iki yOz sene evci 
Afrikedan Amcrikaya işçi olarak 
getirilen kölelerin torunlarıdır. 
Bunlar eskiden bir kaç yUz bin 
kiıidcn ibarettiler. Bugün ise mil
yonlara vardılar. Eskiden simsi· 
yahken, şimdi esmerleştiler. Ve 
yeni bir ırk teşkil etmeğe baş· 
ladılar. 

Zencilerin kölelikten kurtul· 
malan ve tahsil görebilmeleri işi, 
daha faz.la, cümhuriyet fırkasının 
eseridir. Zenciler de bu fırkaya 
sadekat göstermekten hali kal· 
miyorlar. Cümhuriyet fırkasının 
Zencilere gösterdiği bu iyi mu-

LHyan Harvey Amerikada ilk ameleyi, demokratlar onlardan 
olarak "Vala Zamanlarında,, İ· esirgcmeldedirler. Cumhuriyet 
simli bir film yapacak, kartııın· fırkasının murahhasları arasında 
da Şarl f arrel oynıyacaktır. bir çok Zencilere tesadüf olun-

• 

önilmllzdeki Teşrinisanidc Mister 
Hovere rey vererek onun yeni· 
den seçilmesini temin etmeleri 
bekleniyor. 

Son zamanlarda yapılan ista; 
tistiklcrden anlaşılan bir hakikat 

Amerikanın en mlihim hUkO· 
metleri olan llinoir, Şikago, 
Niyojersey, Nevyork, Ohyo, Mas· 
saşuzet, Boslon, Klevlant, Sinsi· 
nati, vesaire de Zencilerin reyi 
bertarafa inzimam ederse o ta
raf knanmaktadır. 

Bu itibarla Amerika Cümhur 
reisi intihabatında Zenciler hangi 
namzede iltihak ederlerse o 
namzet muvaffak olacaktır. 

ö. Rıza 

itfaiye mütehassısı 
• • • duğu halde demokratların iki bin 

M h 
"K b · r·1 murahhası içinde bir tek Zenci Dün öğrendiğimize göre itfai-Bu kadının mobilyeıi haczedil. 

mittir. Yanında bir de katip var 
d B k .. · I Çıplaklar fllmlnde rol alan 

ır. u atıp, evinden kovulduk yeni artistlerden biri 

eı ur a rıya,, 1 minin ıes· ye mütehassısı olarak henliz Is• 
li nüshuı hazırlanıyor. bulunmaz. 

Bugün Amerika zencileri on tanbula kimse gelmemiştir. He· 
•• .y. 

tan sonra elinden geldiği kadar 
hayatını kazanan Fransistir. 

Birkaç saat sonra Fransisi oda 
hizmetleri kılığında görmenize 
gene "Trilbi,, sebep olacaktır. 

viren bazı Fransızlar da tasdike 

diyorlar. 

Daima kadının göğsünü birin· 
ci planda göstermekten ne mana 

O aktam oğullarının niıanlm var? 
nı görmiye gelen Vintrop ailesi, Şahsi kanaatime göre fırsattan 
küçük oğuJlannı o kılıkta bulur- istifade edilerek bu film çevrilmiı 
lar. Hayret! piyasaya atılmıttır. 

Ertesi sabah iki kardet hesap Vak'a battan bata açık hava-
laıırlar. Manfed niıanlısmın ya - da cereyan ediyor, ziya yok. De • 
nında tehlike farzettiği kardetini kor: Dağlar, ağaçlar, deniz! Oy • 
Hinde hareketi için 500 ıterling nıyanlar kostüm t tımryor. Huli
verir, ıa muraf hiuedilecek derecede 

Muganni Lusyen Muraton bir 
film yapıyor .. 

• • • 
Muharrir Emil Ludvig, "Betho

fen,, isimli senaryoyu yazmakla 
meıguldür. 

Oliver Hardi ile Star Lorel ~a
risten Holivuda dönmütlerdir. . "~ "' 

Ceki Kugan Darülfünunda ders 
)erini takip ediyor. Daha dö1t se· 
ne ~alııacak .. 

~ilyondan faıladırlar. Pek ya- lediye Dresten şehri itfaiye ku-
kmda on beş milyona varacak- mandam ile m~ktuplaşmaktadır. 
lardır. Zenciler içinde iş, ilim ve Kumandan belediye ıl anlaşırsa 
edebiyat vadilerinin her yerinde ge1ecek ay zarfında Jstanbula 
tanılan bUyük simalar vardır. gelecektir. Y cdi ay evvel Avru-
Hatta içlerinde milyonerler de paya ısmarlanar makineler ay 

·çıkmııhr. Bir zenci kadını, zen· nihayetine doğru gelecektir. 
cilerin saçlarını dozelten bir alet Yangınları söndürmek için bir 
ihtira ettiği için milyonlar ka- ecnebi şirket "J\öpUklü gaz11 ıs-
ıanmııh. minde bir mayi teklif etmişıir. 
Amerikanın şimalinde oldukça Bu şirketin murahham itfaiye ile 

serbest yaıadıkları halde Ame· temasa girmiıtir. Yakında kö· 
rikanın cenubunda kendi mek- püldU gazın tccrllbesi yapılacak• 
teplerindc ve darülfUauaunda tır. 
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Beyaz Kadın ticareti 
Sağlam bir hizmetçi kızını aldatarak 

ondan da istifade etmiye başladı 
Yazan : ? Tefrika : 'l 1 

Bazan bet altı bin pezo birik· ı •Ürünmiye başladı .. Öyle bir dü 
tirdiğim oluyor. Hesabı da asla !Üf düftü ki, öyle her gün insan 
ıaıırmam ha .. Fakat ne yaparsın bir hizmetçi kız bulup kaçıramaz. 
haydan gelen huya gider. Şu hın Zaten Büenoı Ayreıte kadın çok 
zır içki kadehini" görüyor musun? luğu yok .. Ne kadar kadın varsa 
Sonra yarı pardesü, yarı redin - hepsinin üzerine fal taıı gibi göz. 
gol vazifesini gören elbisesinin ler açılmış.. Herifin parasuun 
üzerine düşen bir tozu fiske ile hepsi gitmişti. Yegane serveti 
temizliyerek mağrur bir tavırla parmağındaki bir elmas yüzüktü. 
bu sözleri ilave etti: Onu okutmıya mecbur oldu. Para· 

- Şunu da sana ıöyliyeyim sını ötede beride, çar çur etti, ni 
ki, hiçbir vakitte ve kimseye ma hayet ilk geldiği zaman öyle bir 
dik etmem. Biz ıefil parasız a . karııladık ki, deme gitsin. Fakat 
damlarız a.ma namusumuzda le o gene her §eye katlanarak bura 
ke yoktur. Kimsenin on parası ya devama başladı. Bence böyle 
kursağıma haramdan girmez. herifler beş para etmez. Onlar er 

Jano Makaron denilen adam. kek değil, tembel, dolandırıcı, re 
dan bahsettiği zaman Cambaza zil ıeyler. Ben onlardan nefret e . 
ne kadar İçerlemiş olduğuna dik derim. 
kat etmiştim. Bunun sebebini söy 
lemesini rica ettim. Dedi ki: 

- Bırak allahını seversen o 
bir zindan kaçkınıdır.. Zindan 
kaçkını olması ne ise fakat bu 
öylesi değil. Burada herkes yu 
mu§ak kalplidir. Elimizden gel -
diği kadar betbahtlara yardım e 
deriz. Herif kürek cezasına mah. 
kum olmuf. Güyana sürmüşler. O 
radan kaçmanın yolunu bulmuş, 
Peruda, Brezilyada, dolaştıktan 
sonra nihayet Büenos Ayrese ka 
pağı atını§. Geldiği zaman cebin 
de metelik bile yoktu. Ona yata. 
cak yer gösterdik. Çamaıır, ve el 
bise tedarik ettik. Elimizden gel 
diği kadar karnını doyurduk. Ne 
kabilıe yapbk. Günün birinde 
devlet k~u batına kondu .. Na 
muılu bir adam olıaydı dünyada 
böyle parlak k11mete çalmazdı. 

Biraz köhnemi§, fakat henüz ıağ 
lam bir hizmetçi kızı kandınnıya 
muvaffak oldu. Bir İspanyol karı. 
sı.. Karıdan istifade etmiye baş 
ladı. Buraya kadar hepsi 
tabii arkadatlar ona naıi -
hatler veriyorlar. Kazanma 
yolunu tutması için cesaretlen· 
diriyorlardı. Artık usulünce tüc • 

· car olmuştu. Fakat dedim ya! He 
rif baıma konan devlet kuşuna 
layık değil.. Kadın çalışkan bir 
feydi .. Kazanç yolunda idi. Bizim 
zindan kaçkını birdenbire değiı 
ti. Artık baıka türlü bir adam ol. 
muıtu. Bara aelmiye tenezzül et 
miyordu. Birimizi bir kaldırımda 
aörae, hemen öteki kaldırıma ge 
çiyordu. Birdenbire karşılaısak 
bir otomobil çağırıyor. İçine atla 
yıp uzaklaııyordu. Evet biz ona 
bu kadar iyilik etmiıken aç, çıp 
lak olduğu sıralarda giydirmİf, 
yedirmitken timdi o bizi adam 
yerine koymuyordu. Herif çıktı . 
ğı yeri inkar eden rezillerden .. 
Artık ne kıratta bir ıey olduğuna 
hülanet. 

Dünyada herkes yaptığının ce· 
zaııru çeker. 

Herif bet sene karıdan istifade 
ederek para yığdı. Artık ka • 
zitalar ıahn almak, patronlar a 
rasına karıımak 'emelini besliyor 
du. Sabahın birinde karı ne kadar 
bi'ikmit parası varsa hepsini alıp 
gitmesin mi? .. Nasıl bize yaptığı 
namusauzca hareketin cezasını 
adamakıllı gördü değil mi? 

Kimsenin hakkını inkar etme. 
meli. Edepsiz ve vicdansız herife 
kazık atan karıyı ben çok haklı 
buldum. Eğer sözü geçer bir ıey 
olsaydım, kadının yaptığı bu ha 
rekete kartı nitan verilmesini tek 
lif ederC:lim •• Her neyse Makaron 

• • • 
Cambaı bu söZlerini tam bir 

hulus ile söylüyordu. Bu adamın 

düıüncesi bundan fazlaya gitmi 
yordu. Sözü buraya getirince ce 
binden bir yağlı cüzdan çıkararak 
dedi ki: 

- Sen can bir arkadaşsın. Sa 
na Luizonun resmini göstermek 
İsterim. Karı beni aldattı ama, gü 
zel mi güzeldi. 

Soluk bakıtı bir lahze parladı. 

Kadının düıüncesinin bir alev gi . 
bi içinden geçtiği anlaşılıyordu. 
Yağlı cüzdanlardaki kağıtları 

maaanın üzerine dökerek birer bi 
rer araıtırmıya baıladı. Aramaaı 
oldukça uzun sürdü. Titrek elleri 
bir takım piı kağıtları zorla açı 
yordu. Nihayet hayıflandı: 

- Taliim yok .. Kadının rea 
mini bir yerde bulamadım.. Hal 
buki ıurada cüzdanın içinde idi. 
Onu sana bir defa göstermek İs . 
terdim. Ne güzeldi o.. Gözleri 
yalvarır bir tavırla yüzüme dikil 
di. Sonra çekinerek kekeledi: 

- Sana bir ıey rica edeceğim. 
Peki dersen beni ihya edersin. Be 
nim oturduğum yer ıuracıkta, 
gel beraber gidelim. Orada onun 
büyük bir resmi vardır. Görürsün. 

Bu rcsiinden bahsederken in· 
sanı adeta müteessir edecek bir 
tavrı vardı. Dudakları titriyordu. 
Mazideki debdebeli günlerden 
bir parçasını kurtarmıya muvaf -
fak oLmuı bir adamı andırıyordu. 
Düıündüm. Bu adamın hususi 
hayatım anlamak için bundan iyi 
bir vesile olamazdı. Kabul ettim. 
Bu kabulüm "Cambaz,, ı aşırı de· 
recede sevindirdi. Yarı sendeliye 
rek ayağa kalktı, ellerini uğuf tur 
du, kendisinden beklenmiyecek 
şuh ve tatlı bir kahkaha salverdi. 
Sonra bana dedi ki: 

- Nerede oturduğumuzu da 
görürsün!.. Bizim yurdumuzda 
kadından eser yok. Biz hep er 
kekleriz. Hep birden bir ev tuta 
rak yerleştik. Böylece daha ucuza 
mal oluyor. 

(Devamı var) 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a:ı:unm::::::: 

Halkevlnde Fransızça 
ve Almanca 

Halkevinde açılın Fransızca 
ve Almanca kurları çok rağbet 
görmüştür. Kaydan kapanıoış ol
masına rağmen her güo müra• 
caat yapılmaktadır. Fransısça ku· 
runa 95 kişi kaydP.dilmiştir. Dün 
akşam ltalyanca kuru da açıl
mıştır. Yakında lngil izçe kuru 
da açılacaktır. Kurlara devam 
edeceklerden biraz bilenlerle hiç 
bilmiyenler ayrı ayrı ders ala· 
caklardır. 

VAKiT 

Suriyede .. MUterciml : 1 
Zonguldak mebusu 

Halll AiLE 
Dil Kurultayının 
uyandırdığı alaka 

Gençlerin hiç bir şeye, ruhi, b 
yaramıyan çocukça cünbüşl 

Halep, 14 (Hususi) - Son za
manlarda Suriyelilerde fevkalade 

bir alaka uyandıran en mühim 

mesele de lstanbuldaki dil kurul· 
tayıdır. 

Her tuttuğu iti mutlak ve mut

lak muvaffakıyetle neticelenen 
ve tayam hayret harikalar yara • 

tan Büyük Gazi Mustafa Kemal 

Hazretlerinin bu dil meselesini de 

muvaffakıyetle baıaracakların • 
dan herkes emin olmakta ve her 

inkılapta ona benzemek için bü
tün Suriyeliler can atmaktadır· 
lar. 

Antakya ve İskenderun Türk-

leri bu dil kurultayı müzakerele· 

rini daha derin bir alaka ile takip 
etmektedirler. 

Fakat, bu gevşekliği, insanların 
ahllki kıymetlerine .ehemmiyet 
vermiyecek, hepsini bir seviyede 
addettirecek bir kayıtsız1ık hali· 
ne getirmeyiniz. Dostlarınızı da· 
ima ruhunuza gurur ve iftabar 
verebilecek temiz insanlardan 
seçmiye dikkat ediniz. Herkese 

hoş ve sevimH ıörünmek iyi bir 
ıeydir; Fkat, ellerini sıkabile· 
cekleriniıden gayri kimself'rle 

münasebet tesisine meydan ver· 
meyiniz. El sıkmak, tabiatın in· 
sanlara bahşettiği temiz bir ifa· 
de vasıtasıdır; Bunu kirletme· 
mek, hürmetsizliğe maruz bırak
mamek lazımdır. Sevmediğiniz 
kimselerin elini her vakit 11ka· 

bilirsiniz; Fakat, şerefsiz ve al· 
çak kimselerin eline asla elinizi 
değdir meyiniz. 

Gençlerin üçüncü aldanış nok

Hatta; bu yolda kurultaya bir 

hizmet edebilmek için Antakyalı 

faal Türk gençlerinden bazıları; tasını eğlence tetkil eder. Ye
dört yüz ıene evvelinden beri ya· tiımiş insanlar bile eğlenceyi 
fıyan ve o zamanki an'anelerini sevdikten sonra gençlerin buna 
muhafaza ederek binlerce Türk kapılmamalarını pek tabii gör· 
kardetlerimizi ihtiva eden ve bazı mek icabetmez mi? Şüphesiz bu 
maksat ve sebeplerle Antakya ka· herkesten ziyade onların 4bakkı
zasından ayrılarak Lazkıyaya dır. Heuliz bayatta hiç aldan· 

terkedilen "Bayır - Bucak,, top· mamış olan bu taze ve canlı 

raklarına giderek oradaki Türk • varlıklar, her çibetle yaşamak 

lerden eski kelimeler toplamağa isterler. Eğlenceyi mahkftm ede· 
ve Ankarada merkez heyetine cek değiliz. Bilikis, gençlerin 
göndermiye karar vermişlerdir. ruhlara küıayif veren, müstak-

.y. "' :t- bel dostluklara yol açan lop-

Ali komiıer M. Ponson'un üç · lanhlarandan çok hoşlanmz. Bu 
.. F d S . toplantılarından çok hoşlanmz. gun sonra ransa an urıyeye 

döneceği kat'i aureUe anlaıılmıt· Bu toplantılar.da hakiki bir net· 
enin, Hrbeat ve tabii l>ir 'eta· lır. 

Ali Komiserin bu gelitine fazla 

ehemmiyet verilmetke ve gelince 

büyük bir deği§iklik yapacağı ve 

idare sistemini tamamen değişti· 

receği de ilave edilmektedir. 

M. Ponson Suriyeye geldikten 

bir gün ıonra yani 18 T efriniev • 

vel tarihinde meclis açılacaktır. 

Meclisin bu defaki toplanmasına 

büyük bir ehemmiyet verilmekte 

ve F ranaızların vasi bir muahede 

imza ettirmek üzere meclise tek

lif le bulunacakları zannedilmek -
tedir. 

lrlanda isyanı 

1 OObin kişilik dehşetli 
bir cenaze alayı 

Belfast, 15 (A.A) - Son kı· 

yamlardan maktul düşmüı olan· 
Jardan Bakxter'in cenaze mera· 
simi, 100 bin kişi kadar tahmin 
edilen bir kalabalığın huzurile 
icra edilmiştir. Alaya, 2000 işsiz 
de iştirak etmiştir. 

Mezarlıkta yapılan merasimden 
sonra po!is sabahleyin cenaze 
merasiminde ~atır bulunrt1ak n-
zere gelmiş o '.an eski komünist 
reisi Tom Manm tevkif etmış
tir. Sebebi meçhul olan bu tev· 
kif şimdiye kadar herhangi bir 
hadise z~buruna sebebiyet vn 
miştir. 

Pilistlnde 
Kudas 15, ( A.A) - Şeria 

dağlarına çakmak isteyen kaçakçı 
bedevilerin öldürülmesine iştirak 
otmiş olmakla ittiham edilen iki 
lngiliz polisi hakkında adli taki· 
bata girişilmiştir. 

relin hal<im olduğu görllllir. Cid
di mesaiye lüzumu olan kuvvet-
ler bumda hazırlanır; Fikirler 
karşılaştırıhr ve bu suretle fikri 

kabiliyetler t yandırılar. Bundan 
güzel tey mi olur? Bizim istedi· 

ğimiı, gea1çlerin bitmeı:, tOken· 
mez faaliyetlerini, ellerindeki va· 

sıtaların mOsaadesi niıbetinde 
ruhlu ve salim eğlencelere has · 

retmeleridir. Fakat, enkıymetli 
gOnlerioi, ruhi ve bedeni hiç bir 

fayda temin etmiyen bir ta· 
kım tıfllne cOnbilılerle ge

çirmelerine . asla tahammül e
demeyiz. 

Gençler bilmezlerki, bugünler 
pek çabuk geçecek, teessür ve 
teessüfle aranacak ve bılbassa 
telifi edilemiyecektir. Çalışmaya 
ve dinlenmeye tabı"ı edilmesi 

vacibolan bu kayır.etli vakitlere 
yazık değil midir ? Bazı eğlen
celer vardır ki gençler, bunlara 
karışmaya kendilerini meıun zan 
ederler. Bununla da ka'mıyarak 

işlerine gelecek bir de ahlaki 
kaideler uydururlar. Zannederler 

ki kalbin hiç bir kıy .ı; eti yoktur. 
Zannederler ki ka:p, hiç bir teh
likeye maruz kalmadan, alçalma· 

sına sebep olmadan tesadüflere 
karşı dağılıp saçılabilir; Kalp, 
onların nazarında bitmez tOken· 

mez bir hazinedir; Kaba ve ga
liz aşl<lar, bu hazin\!yİ tükete

mez; Nasıl o:sa aile hayatının 

saadetine yetecek bir ıey kala· 
bilir .... 

Sözüne hiç kulak asılmıyacıık 
sıkı bir ablAkçı gibi sCSz sCSyliye-

cek değiliz. Fak at soruyoruz : Şu 
bir günlük sohbetin, bu gevşek 

ve mannsız münasebetin, sizdeki 
şeref ve haysiyet mefhumunu, 

ıeciyeniıin temiıli.ği.•İ T 
mediğfoe kanimisıoıı 
ve ıerefsl zlik içinde 

' ken hiç bir leke k•P. 
za inanırmısınız? Ta . 
ettiği, tahsilin süstedijit 
rınızın ilahi bir şiir, -•rn 
beligat, ciddi ve vık" 
sefe öğreterek ulvir•t 
bet vermeğe çahştıi' 

Li'-·-
bu kıymet ve paha 
zine, ıize tevdi 

emanettir. Bunu, rublO'. 
zellik ve güıelliktea 

serazadlık uğrunda 8' 
ğe mezun değilainiı. 

illettir ki sözllnde 
oyuna bile kar11tır1111k. 
lan bir hakıızhğa 11111 

memek, şerefsizlik o1I 
lesini soyup ıoğao• 

dostluğa bürmetkAr 

sevgilerde alçak'ık el 
sa mu~ayir hareketler 
mı yor. 

Şeref ve namus kaid 
relerden ve kimlerde' 
ediyorsunuz? Bu kaid 
larımza göre darahp 

bilirmi ıannederaioiı? 
mevcudatın içinde 'k 
kaidesiz biç bir ıey )'ok 

h cansız ne varsa bel 
kanuna tabidir. Kendı 
litmııdan batkı biç ~ 
hiç bir kanuna tabi ol 
tiyazını nereden ahyol' 

Delikanlının • ..cemiyet 
da karşılaşacağı teblik 
miş bulunuyoruz. Eid 

kanlımn kendinden b• 
ve mesnedi yok ise, 
dola~maması pek müşk 
kendisini temizliie d' 
bafılayacak kuvvetli ra 
mahrum i~e, cemiyet 
ti nevima boşlukta 

dir, etrafındaki her ~ 
ruma sürüklemek istid•dı 

temiz ve kuvvetli rabıt• 
bilirmis :niı?.. Aile b•t 

Aile, koruyan ve ııi' 
kucak, künablan, feıa 
kayan, tem"zleyen b' 
Orada hastalar şifa, 
yUz tutan yürekler 
Aileniz uzaktamıdır? 

o, daima uyanıktır, 

ediyor. Siz onu hat 

nuz bile, fakat o, dai~ 
şünmektedir. Siı yar• 

de, yarı ölil bir halde, 
muhakkar döner, 1 
ıize teselli verir, elio~, 
kaldmr, yaralarmııa 
fa bulur. 

Aile duyğusunu "'" 
bilen delikanlıyı biÇ 

meyiniz: Madem ki bit 
b11ına karşı taşkıD 
vardır, onları ot• 
orılara gCSı y•fl ~ 
mekten daima ıa\uo•C~ 
den uzak dOşse bile , 
bir mektup alması. '

0 

lı gözlerini batırlalll•d .. 
oe • yuvarlanmasını me 1 flll 

ahlakta bir delik;;..:,, 

babası bayatta 

onların aziz habr•"' "" 
bir melek gibi her ~ 
ve klkimdir. 



VAKiT 

,, 
UZEL 

~ 1JU ue J{/iltiir 

En-e5ki devirlerde Türk musikisi 
-.................................... __ __ 

Rahmetli muallim Şevket 
Beyin himmeti Kenar Asya ellerindeki 

Orta >..ya muıiki kültürünün 
alı komtuları üzerindeki teıir· 

• ihtimali de bundan bir kaç 
e•vel dikkatimi celp elmit ve 
Sanskritçe Veda kitaplan • 

111uıiki ile alakaaı bulunan 
in tercümeleri uzerinde bazı 

yeseler bile yapmıthm. 

Çünkü, tesadufen elime geçen 
nıızca "Hindiıtan,, iıi.mli bir 
kitabında, müellif Charleı Si • 
nd'un, L. Lanier, A. Hilleb • 
d, H. Zimmer, Richard Piı • 

1 gibi maruf Hindiyatçılarla 
fikir olarak Hint medeniye-

in dojumunu fÖyle anlattıiını 
üttüm:,, Milattan 2500 ıe . 

kadar evvel, Turaniler, Endu 
Kut'un gediklerinden geçerek 

kkan ile Seylan'm orman ve 
lıklarında oturup vahıi ve ıö· 

bir halde yafıyan yerlilerle 
ıul memleketi ele geçirdiler . 
aryalar ( kardet ler) -ki ken -

aralarında biribirlerine böyle 
·yorlardı- At ve öküz sürüleri 
• daha eJveri§li otlaklar arı • 

1öçebe çobanlardı. Orta Hin
n Mündalarım ve cenubun 

yidien'lerini kahren İtaatleri 
aldıktan aonra Ganj'rn öte

ne kadar uzandılar, ve orada 
ahman rahipleri :ımıf ımn nü· 

altında türelerini ince1ttiler, 
tiler, onlan içtimaı Ye dini 
albaa alan kuYYet bu rüh

annfı olmuıtur.,, 

Son ıeneler zarfında Orta Aı
ya muıikilerini tetkik •e bu tet
kiklerini ciltler halinde neıret-
mekle me11ul bulunan Moskova· 
Jı muski ilimi Prof. V. Belaiev, 
Orta Aıya muıiki kültürünün ma
zileri Helen muıiki kültürü teıir-

lerine tahit olan aaırlardan yüz -
lerce aene evveline çıkabildiiini, 
ve buna dair izler ele ıeçirdiğini 
bana ıon bir mektubunda yazı· 
yordu. 

Bu izlerin ne ıibi teYle olduğu
nu maaleıef henüz bilmiyoruz • 

Orta Aıya musiki kültürünün 
yükıeklijini Milattan evvelki 
Çinli muharrirlere de nim tarihi 
bir lisanla itiraf ettirebiliriz: Çin 

hüktlmdarı Hoinı - ti, muıiki • 
nin notlarını karıtıklıktan kurla· 
rıp ıabit bir fekle ıokmak iıtiye· 

rek muıiki muallimini imparator
luğun timal tarafında tetkikatta 
bulunmağa göndermiıti. 

Milattan üç aaır evvel Y&f&mıt 
bir müellifin kaydı bu merkezde 
ise de, ıonraki Çinli muharrirler, 

garp tarafına gönderildiğini müt
tefikan yazarlar. Çinin gerek yu· 
karm gerek batı tarafı Türk lop· 

raklarıdır .. Filhakika, o devirler
de ÇiıHn b-.tı tarafında mukad • 
des bir yerin bulunduğu hep rı
vayet olunurdu. 

Hatti kral Mou, Milittan bin 
Mae eyyeJ bu ._tlercle IDKera· 

lara atılarak -leketine clania
lecelc yolu bile unubauftu. Fakat 

Bu uzak devirlerin Hindiıtan 
lelerinden kalmamuıiki tibir

"ai ele aeçircbilmek tüpheıiz 
81addeten imkinaız iae de, Mi

bet alb aaır evveline ait 
krit Veda kitaplarında aörü

hiç Türkçe bilmiyen bazı AY-

Hoans - in nazın hem dön -
dü, hem de büyük bir müjde ge
tirdi: laaız bir vadinin ıerilerin· 
de hepıi ayni uzunluklarda olmak 
uzere feyJralicle muntazam ka
miıler &6rmtittti. '4'11~1arca tefairlerine çalıtılmıı 

Bunlardan birini iki botum perakende bir iki muıiki ti
-ıerek telif fuz ve ıerek 
aları itibarile- Türkçe bilen
fU Türkçe muadillerini hatır
lar: Bir çalğı olduğu anlatı· 

noktaaından k•ip üfledi, bir ıea 
çıktı.. lbtirauıdcen konuıunca 
kendi agzından çıkan aedanın 
ayni idi. Vadide akıp ıiden dere· 
nin mırılt111 da bu ıeıi çıkarıyor· 
du. lıte tam bu aıralardadır ki bi-"i - dambara,, , Aıyadan 

Akdeniz kıyılarına geldigini gör· 
düjümüz maruf aazın iamine, ya· 
ili tanburaya yaklatır , • Çalgıcı 
... aıuıiki ıan'atkarı manasına 
,_Jdiii tahmin edilen (tanbura), 
.,ni manadaki ve en eıki Asya 
Törkçeıinden (çalav) kelimesine 
t.enzer. 

Nihayet, !arkı ve 9arkı söyle • 
•ek manaırna gelen ( ğır) keli • 
meıi [ki ayni zamanda bir cezir 

İr de J, ıene bütün en eıki Türk 
lehçelerinde "ir, ır, cir, car,, gibi 
teli.ffuz ıekillerini haiz kelimeye 
benzer; ıes ve ezgi manasına ge • 

n bu Türkçe kelimenin gerek 
tek hecalı hali ve ıerek diger bir 

ra kelimelere cezir vazifesini 
rmuı olmaıı eakiliginin mutlak 

elilleridir: Yirav, ırmak, cira • 
ıibi mütemmim kelameler hep 

lha cezirden çıkmıtlardır. 
8a benzeyi,Jerden, Orta Aaya 
uaki külturunun Hindiıtanda • 
Mllltta eYYel her hanai bir deY 

ye ait teairlerı •• bu külturian 
•il hesabına müıpet hükum • 

ri diti ve digeri erkek olmak t.izc· 

re iki f enikı kutu ıelip bir ağaca 
kondular .. 

Biri bu ilk aedadan batlamak ü 
zere altı nota haykırdı; öteki de 
ba9ka altı notadan öttü. Nazır bu 
notlara kulak vererek on bir ka
mıt daha keıti ki, ilk keıtiii ile 
birlikte 12 eden bu kamı9lardan 
çıkan ıadalar, kutlardan dinle
diklerinin aynı olmuıtu. 

İtle efendisine takdim ettiği 
bu hediyeleredir ki "liu,, adı ve· 
rilmittir; vazifeıinde muvaffak 
olmuttu .. Bu efaanenin Laloy'un 
dediği gibi, hakikat olan tarafla
rı bulunduğu muhakkaktır: 

Çünkü, Çinde Milattan 1500 ıe· 
ne ev•elindenberi bilinen "bet • 
liler ıiıtemi,, nin notları, vaktilc 
muhtelif boylarda ve farklı ıeı· 
ler çıkaran çanlarla teıpit olun• 
dugu halde, Milattan tam uç aaır 
eYvel bu çanlar yerine 12 kanııt· 
tan mürekkep bir mıkyaa ka :.,.. ol· 
muttu; tarihi menbalar bu cihe 
ti aydınlatmıttır. 

tesirler 
zeri eıki Aıya Türkleri araaında 
da cari idi. F enikı kuıunun mu· 
ıiki He danıın ilk hocaıı olduğu 
masalının ıarkın maruf "Kaknuı 

içinde 10338 ata sözü olan eser 

kuıu,, ve "Muıikar kuıu,, efaane
lerino de yol açtıgı görülür. 

· F enikı kutu, eıki Yunan ede
biyabnca, Herodotlarca da meç· 
hul değildi.. Şu ıartla ki, Yuna· 

30 yıl yurdun bilıi hayatın • 
da ~alıttıklan aonra seçen yıl 
Mersinde ölen muallim Şevket 
Beyin "Dil ve hars,, itlerine ya • 
rayıılı bir eıer bıraktıjını haber 
alarak oğulları Salim ve Rif at 

lunu everir, kızını ıöçerir. 
Alimle konufmak altın inci • 

dir, cahille konuımak can incitir. 
Allı yelek, pullu yelek, ıömle· 

iin yok canfeı nene rerek. 
Allah yurt yokıulluıu verme -

ıın. 

niler, efıanevi kutun diier mace· 
ralarını bildikleri halde muıiki 
hocalığından hiç haberdar olama
mıtlardı. 

Bu ef ıanelerin umumi ıark ve 
garp teliflerinde pek muhtelif 
variyontları bulunabile.:eii için 
tafıilita girİfomiyoruz Yalnız eı· 

ki bir Türkçe yazmada Kaknua 
kutu hakkında ele 1,eçirdiğim ve 

ıahibi meçhul uzun bir tarifçi 

(Dev•mı 10 uncu .. ,ıt•d•) 

Moda ilbamlan 
Bir kUçUk maNI ••vk•t .. 

Dai batından duman, inaan 
bqından ıüman ekaik olmaz. 

Tane tane Cf olur, lanelerdea 
aı olur. 

Danıtan dajı aımıf, duaıtmı• 
yanın yolu f&fllUf. 

Demir tavında, dilber çafmda. 
Er olan atı bulur atlanır, kıh· 

cı bulur kuıanır. 
Er diye erik aiacına çıktı. 
Er kocana koç olur, kan ICo

caraa hiç olur. 
Erim olıun da, tüneiim çalı 

dibi olıun. 
Evine ıöç koyacağına, kapına 

tat koy. 
El yahti biz yaman, el buida1, 

biz ıaman. 

Meb'uı, muharrir, falr Kılıç· 
oğlu HaU.ı /Jey altmıılık bir 
gençtir. Hu vaz ~loda ahi/le· 
rinde dola ırlı;en yeni illıamlar 

toplamı , ş11 nıanzrımeyi yaz
mış . • 4yncn m şrcdiyuruz: 

Beyleri rördüm. Kendilerinden 
bu cıer hakkında Vakit namına 

izahat İıtedim. Bu arzumu mem 
nuniyetle kabul ettiler. Gerek 
babaları ve gerek eıeri hakkında 

Hacıdan hocadan, karanlık ı•· 
ceden ıakın. 
·Haylazın malı, ıineıin balı ol· 

maz. 
Her evin bir türesi vardır. 
lstanbulun yangını, Anadolu • 

nun ıalıını. 

Beiendiler havayı, 
Bıraktılar yu•ayı, 

Ve kol kola indiler, 
Bir kayıta bindiler, 
Uıul, uıal, 1111zca .• 

Kürekler yardımiyle, 
Kannca adımiyle 
Açıldılar enaine. 
Uyarak aheaaine 
Çırpınan daJaaların. 

Saatlerce sezdiler, 
Gezintiden Lezdıler. 
Birer dilek sezdiler 

Tıtrek ıealer, ıözlerden 

Pırıldıyan gozlerdcn. 

Çekildiler l uytuya, 

Bir kayanın koynuna. 

Bıraktılar kurekleri. 

Yatar ıibi uykuya, 

Uzandılar yan yana 

Kol atarak neıveyle 

Birbirinin boynuna. 

Sarma9tılar atk ile, 

Seviıtiler fevk ile 
Öpuıerek ıeııizce 

Gönul ile nitanlı 

Bu tablo ne de canlı! 

Bunu gökte ay gördü, 

Ona relinlik ordu 

Gulerek ellcrile, 

Gumuıten telleriyle ... 

Döndüler yava9 yavaf, 

Çunku bitmİ§lİ aavaı, 

İkili de muzaffer!. •• 

Kıııçoııu Hakkı 

malumat vermekle beraber Yakıt 
için bu eaerden bazı parçalar al
mama müıaade ettiler. 

Jraduu maaraf ına uyduran 
beydir. 

Muallim ŞeyJcet Bey 311 de 
T arMUta muallimlife batlaınıt 
aıraaile Tanua rüttiye mekteltJ 
muallimi enoellif inde, Aclana 
ıultaniıi mualll~lifime, ~f1 • 
han Menin maanf müfettıtlıiİn -
de, Sliflce •• Sinop maarif mudür
lüld.iacı. ....... Uf Ye 932 İ· 
kinci klnuaunda Merainde öl • 
muttür. Eteri "10338,, atalar &ö
zunden ibarettir. Şevket bey bu 
atalar ıözünü otuz ıenede derle 
mit ve alfabe harflerine ıöre 11 
raya koymuıtur. Her harften olan 
atalar ıözünün miktarı töyledir: 

A 1386 B, 727, C 420, Ç 84, 
D 785, E 675, F 423, H 741, 1 
29, 1 479, G 339, C 48, K (kalın} 
616, K Once) 430, L 75, M 300, 
N 263, O 180, Ö 128, P 73, R 58, 
S 577, Ş 112, T 355, U 110, O 44 
v 134, y 605, z 166. 

Eıerden geliıi ıüzel aldııım 
bazı atalar ıözlerini yazıyorum: 

Aba da bir diba da bir ıiyene, 
güzel de bir çirkin de bir ıevene. 

Aptaldan pa9a, tahtadan ma • 
fa olmaz. 

Abrat at yukcü olmaz. 
Abrilin beti, 11jırın le9i. 
Abril beti, koca karı kııı. 
At elin, it elin bize ıöre ne. 
At beılenirken, kız iıtenirken. 
At yiiidin yoldat•· 

lmaam a61lemezi, ıu)'Un far· 
Jamazı korkuludur. 

Gerekliyi ıerekmezken alma • 
Jı. 

Görmedi ıördü, bayıldı öldü. 
Gurbet ele düten yiiit, gô.z 

yatın ıiler eğlenir. 

Kart kiti kız alaa gençlere yem 
olur. 

Karda9tan karın yalan, alız· 
dan burun yakın. 

Karadeniz aırtımda çimen bit• 
ıc inanma)'Jn demİf. 

Karı var arpa unundan af ya• 
par, karı •ar pak ıti tırmaf ya • 
par. 

Kazananın malı, kazanmıya • 
nın derdi artar. 

Kuru katık ajza, kuru ıöz ku 
laga yaramaz . 

Korkma martın kıtından, kork 
inaanın betinden. 

Keklijin ıekit ine bakıp da 
yuruyufunu bozma. 

Ke11e kulakla adam adam ol • 
sa korkululla baha biçilmez. 

Ne buldum diye ıe•inirim, ne 
kaybettim diye yerinırim. 

LUtfl otua 

Bekir Sıtkının 
hikAyelerl 

V AKIT'1n eski H\ ılarında Ye 
evvelce çıkan VAKIT'm aylık 
ilAvclerindt', Artist mecmuasında 
fevlca!Ade orıjınal, mahallf mem• 

Abn yarken yolu tanı, itin 
varken ili tanı. 

Aç doymam, tok acıkmam ıa· 
nırauf. 

Ajıt yerinde ı6z yatına buna· 
lınmaz. 

A kız afan ne çirkin demit • 
ler; babam evinde o da yoktu ya 
demif. 

lc.-lcet hıkayclrri ncıretmiı olen 
genç ve kıymetli muharrir Bekir 
Sıtkı Bey lcOçOk bilcyelerini bir 
araya toplamış, gOıel bir kitap 
hılınde baıtırmaktadır. 

cabrabilir mıyiz?. Saniyen, bu efıanenin bir ben· ı .......... - .... •llllllııllllll-••I Akıllı duıunene kadar deli oi· 

Bu ncfıı hiklyeler edebiyat 
karilt'ri için fıkrl ve bedii bir 
ziyafet, hem de millf lcOtOpan .. 
mız içın bir kazanç olacaktır. 
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Çe~:~n' 1 Osmanlıce hastalığı ile mücadel 
................................. r 

Kaplanlar Kulübü IDklye 

Bu hiklyeyi, Asyanın orta ve 
şimali şarkında çok dolaşmış 
olan Ferdinand Ossendoos!<i an
latıyor: 

Novokiyevıkteki kışla hayatını 
t&rmek için birkaç gün kalmıt· 
tım. Buradaki zabitler pek tuhaf 
ve sert adamlard1. Ekserisi sar
hotluktan, bazıları emirleri altın
daki askerleri kamçı altmda ö!· 
dürdükJerioden bir kısımları da 
asker nizamlarına uygunsuzluk 
ettiklerinden boraya sürgün gön
derilmişlerdi. 

Bu zabitlerin haysiyet, onur, 
"merhamet namına birşey duy· 
duklan yoktu. En ziyade boş-
1andıklan şey i-çki, l<umar ve bir 
takım ahli~sızca rezaletlerdi. 
Hemen rekserisi de bekardı. Şa
yet \çleTinden lbirisi ~•li -o~pta 

sini getirtecek o:'Sa, derhal 
kavgalar, döğüşler, cioayet1er 
'O!urau. 

Buraya gönderitm zabitleiin 
tçiftde az "ÇO\ iyi abla.le sa1ıibi 
ollftlaT da yok değı1di. F._kat, 
bu "ölüm körfezi,, Ye 'hudut bo
yunda bulunan bu Hmanda ça· 
bata'k öteklleriıte uymak mec
buri yetinde kalırlardı, zira, ava 
gitmWten başka eglence namına 
Novokiyevskde birşey yoktu. 
Vo'k 1leği1, ıvardı. Burası,, Kap· 
lanlar kulübü,, idi ve size anla· 
tatağım ytt de 'burasıdır. 

Bu " Kaplanlar kulübn ,, şöb· 
relin-i ta sibiryamn om1arma 
kadar yaymıştır. Bundan yinpi 
ıene 'kadar eve1 ismi " Bitliler 
kulübü ,, idi. 

Ktt16p denilen yer, keniı bir 
anbar 1Cli. Oraae her alqaın ge
ce yansma kadar durmaaan içı
lir. Ve tnsan içtikçe ekseriya cıcı 
ıayler düşünür. işte kaplan oyu· 
nu ıdemlcn oyun ~a suretle aoğ
muştur. 

Gece yansı 'Olup ~a artık vot
ka _şişeleri boşalıp, gözler bula
nmca, lmlüpte lambalar sönaürü
Jiir, bir tek 1Dum yakılırdı. Bu 
mumun titrek ziyası atrnaa, 

kulüpte mevcut olanlar sayılır, ve 
bir torbaya, okadar adet kırmızı 
ve siyah kifıUar atılır, kur'a çe
kilirdi. Kırmızı kağıt çekeııJer 
avcı, siyah çekenler kapl1m olur-

du. Bu suretle, kulüpte haıır olan
lar iki lnsma ayrıldıktan sonra, 
avcılar arasında bir kur'a çekilip 
bir kifi se-çilir, kaplan olanlar 
aıasuıdan da bir kişi seçilirdi. 
Sonra, •~çilen a~cının eline, bir 
tabanca lutuşturu!ur, kaplan ola· 
nm boynuna da bar çıngırak ası
hr, birisi muma püL. der ve 
oyun başlardı. 

Oyunun esast 'ŞU ;di. Karanlık 
-ohmca, " kaptan ,, olan boynun
daki çıngırağı 11allamamağa gayret 
ederek ve sessizce yürüyüp bir 
tarafa bü:r.iilecek,. 0 avcı ,, olan 
ise, karaallklar ~de " kaplan ,, 
ıa gı-ıtiji istikameti takibe ça
Japcak 'Ve lkaplaa, ~Dundaki 
çuıgırağı sallar sallamaz, o istika
mete ıatq eılecddi. 

Bam ah --- ~yuvar· 
laMD bir cad ıtalrip ederdi. 
Ll•ba'lar :rüiW. bp!anm ya 
yaralandığı, yahal ~ görii· 
J&rdft. Yok, cğtt fliJi'h patlayıp 
da, ~ 1VU1..ıl ada ıi8ıt, "1Cap
ıa,, lboynanL. ıpllfllllji pbnr, 
hu• "A•o., 7• ....... elinden 

ta,, •• ·-1--• .. 
- Haydı lbakah, •r• MIBİa : 
ıo·,.e iekrlR' 'O)'IUft& -t'bwdı 

Ve bu, böylece ıbir Dliimle veya
hut li&cr devre bitirilinceye.kadar 
devam edilirdi. 

.Elutertlı•. aabah .o'-aoca, dev
-riyder, kulübün öniiade, bir 1ta

.Lit ~etli k&ıUlir" 1fİdip ~uman
da na Mtı.er '9erirlerdi. 

Kumandan ıme.aeJenin ne ol
duğunu bildiği halde: 

"Çar haa'etler.inin • • • ordu· 
suna ..mensup •••• ,rütbeli •••• 
zabit dün akf8m intihar etmi§tir." 

Tarzında bir ı,apor hazırlar, 

P.e.tresbur,ı'a, ıharn~e nezar.e.Hne 
glioderircli. 

fa. 
========··: ... :::::::: r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::..-:::::::::::::::::::::;:::::: 

En eski devirlerde 
Türk musikisi 

(9 unca sar.tadan devam) 

tiirin mu.1ikiye r&it kıımını almak. 
la iktifa ediyorum: · 

Ölloek Clellklerlntıon. 'hunınunun 
Her birinden bir livuz ç..kar onun 
Glh lafahtuıdan düzer li\·azını 
ltkUtOp nevnııı:a tıer bir sazını 
Glh hicaz pcrd~ıılnl su ..-ylcr ol 
Bumellkten .nnğme atar. ~yler ol 
GAh rehavl perde ini gAhı ırıık 
J>erdelerd<'n saz lder breUc bak 
Geb dügilı \'C Ç&rgAlılden lltcr ol 
Geh htı.eyni perdesinden dutar ol 
Bu mekamatr kamu seyr "Ylrdih
Bumunun "dellklerlnden &Qyledür 
ÇUnkU öte burnu anın saz eder 
Her delik bir nağmcl Arnz l'Cf<'r 
Bu kemıiJAtııc 'bir ıru,tur tamıım .• 

"Finiks ku§u,, masalı gibi "beı
liler siıtemi,, 'Din -kiClemi Milat
tan yüzlerce ıene evveline çıkan 
bu Asya malının- da Yunanis· 
tanda revaç hulmuş olduğunu 
görmek garip değil miair?. (1) 
Bu bilğilerden sonra, Asyanın en 
eski Türk lehçelerinde "ses, nida, 
tarkı,, teref ve ~öhr.et,, manaları
na gelen ve "Divanı lügatüt 
Türk,, , "Kotatko Bilik,, gibi en 
eıki mehazlarda ve Yakutça, U~
gurca gibi en ıtarihi 1Türk lehgele
rinde bulunabilip inek, inlemek 
gwi en :aykıı:ı görünen kelimelere 
ök azifeai görmüı olan ün ke-

limesini (ki bir iki uzak lehçede 
'
4ung,, ve "ok,, tekillerine girdiji· 
ni görürüz) eski Yunancadaki 
Cıarkı, ve mabetlerle kahraman
lara. mahsus ilahi) manalarına 
gelen Ümnoa ('2) kelimesine ben· 
zediğini, 1ıatti. hu kelimenin o 
Türkçe &alından gelaiğini söyler· 
ıek ileri gitmlt sayılmayız. 

O "Ümnoa,, kelimesi ki timdi
ye kadar lisanı 'kökünün Sanskrit
çeBe bulumuı Yolunda yapılan 
muhtelif tahmin aıneliyeleri hep 
zaif ve hatta garip tnahiyette kal-

mı§tı; latincede "hyuınnua", ltal-
d ıı· F yanca a ınno,, ranaızcada 

"hymne,, , İngilizcede ''hYmns 
" tekiflerine girdi, Avrupada ınina· 

ıma. -şümul verilerek (vatan ve 'Za
fer §arkısı) mukabili de kullanıl
dı.. Bir kaç senedir yazılarımda 
bu son manalarda olarak kullan· 
makta bulundujum bu halis J'ürk 
çe "ün,, kelimesinin meslektaıla
rmıca iyi kar§ılandığmı ve "miJJi 

(1) Bazı garplı mUelllfler, Çlnlllcr ne Yu
nantııaım 'bu alateml ~irblrlerlnden bal>ar
dar olınatlan ve ~ ayn zamanlarda k~
tettiklerine inanmaktadırlar. 

(2) (Ünnos) okuyunuz.. Sondaki .. 08,, 

ımaruf llhfkadır. 

<Bat tarafı 1 inci aayıf&da) milli alf abeıine kıymet vermek· 

ler ordularile yapamadıkları ten ibaret olan tezim Teçhile bu 
m dillerile yaptılar!) diye, türk tabiri aslından ve bizce muta ol· 
dilinde arap ve acem tabirleriyle maaı lazım gelen Türk alfabesi -
açılan istilaya iıaret ettilerdi de nin fonetik kıymetiyle almamız 
iş, garp aslından kelimelere ge - icap eder. O haJde tabir de ancak 
lince onları, fransızca fonetikli • (U) ile ba§lıyan (Universite) kö
ğile ve bittabi frasızcalıktan da lcünü bimil olur. Beynelmilel i -
çıkaran bir ıekilde türkç.e diye lim tabirlerinin bize de alınması 
yazmakla dilimizde bir yeni isti • lazımsa onları dünya metodlari 
laya meydan verilecek? Dil me _ le almaktan ibaret olan tezimizin 
selelerinde tamamen bilgisiz olan aksine ve fakat poaitif ilim uıul 
ben, alimlerimizden Türk irf a· l !erile, ceTabmı bala bekliyoruz. 

m namına ve bahusus Kurultay - ıJ DarUlfOnunan vezlfesi 
da aldığım hamle üzerine sormak S ·ki · (B · 
· d" · Bunl . . orgunuzun ı ncı ve u ılga 
ıster ım: arın yerıne, ne bi- .. .. . _ . ' 
1 . ___ 1 A (S _ı_ • J Darulfununun vazıfesını yap -
eyım, mcaeıa Ö;;uu1ynağ1.. ve _ .. _ _ . 

· ) 'b' ~:....;ı,_ .... _L· l L __ , madıgım gosterır, sız ne dersı -
sa:ıre gı 1 u&c~e UIDU' et' ı&.olJUl• • 

d ? O anlı h lr" nız?) kısmına cevabım, üç sene maz mıy ı . anı ca asta gı .. 
'le .. d le L tk 'llA d once çıkan (Fisiologi müessesesi, 
ı muca e ye -.a: an mı ı or u.- • • 

faalıyet Te neşnyat ve tekamül 
muzun, yaşama ve halime bakın . 
ca.J saka neferi ola.bilen ben, Ku 
rultaydan sonra en ön hat.tında 
çarpıp.ıı avcı nefer.iyim. Fakat, 
ya, benim senelerden beri adına 

(Tanzimat lıaatalığı) dediğim 
bastalı!da .uğraıanlar baka. mı 
kalsınlar?! Öteki hastalık da, bu, 
aeğil mi? 

J_şte yeni bir miıal: (Ü) harfi
le ba§lıyan (Üniversite!) Demek 
ki, earptan .almıyor! Bu alım, 
böyle mi olur, a canım? Dünya 
ı!jize lbakıp -duruyor! Size, bu hu
suslarda çok .söylediklerimden 
birinı, üç se.ııe önce ç&an :bir ese· 
rimden §U satırları tekrar vere -
yım: 

ismi ingilucede University, fran -
wızcada UniL•ersite, almaııaada Uni • 
ver.sitiit ve italyancada Uniı•ersita 

gazı1an q•c 'bizde bugün bile hala Da
rülfünun denilen müessesenin garpça 
adı konulacaksa bil, ancak Univerai

ie olabilir. Bu, dünyanın müşterek 

malını bizim neden dolayı bugün bi· 
le f ransızca okuduktan sonra U ye

rine V 'harfi 'koymamız l'e beynelmi· 
lel bir tabiri illa fransız dlfabesüe 
okuduktan &onra türkse diye (Üni • 
vcrsite şeklinde yazmamız anlaşıl • 
maz bir i§tir ! 

Bakınız: Macarlarda ne aslı· 
na uysun diye (Univer.aita), ne 
de, fransızcalıktan (maktulen 
muharref !) bir (Üniversite) ta -
biri yoktur. Ne var? Macar dilin
ce yapılı (Eygetem) ! Biz de böy 
le yapalım. Yok, her yazımda 
yazdığım ve dilimle ıöylediğim 

gibi, eğer bize arap aslından di
ye bir tabir almak lazımsa, (Tan 
zimat hastalığı) .nı atarak, Türk 

==: :: ::::::: ::: : :::::::: ::::::::: :::::::: :::::::::::::: ::::: 
ün,, , "cümburiyet ünü,, gibi i
simlerin içinde kullanıldığım 
memnuniyetle görüyorum. 

projesi) eserimizde yazıf.mıştır. 
l§te o dava şimdi aktualitc kespe't 
li. O kitaptan naldediniz: 

.'Garpta !ilim mlleeee&elerinin lnkişat ta
.rihlne J:J&1anca, bunların .bidayette ·a.kıa ba· 
sıt vasıtalıırla I~ 00,,ladıklan ve kemal er· 
b&bı yeti'Jtlkçe 'V&mtnların ve mUesııesc1erin 
leklntUl Pe clrernmUl etutı göıilllir. rnz 
bugtln bu yolu takJbe .kalkıpma_yız:. ı.ıuasır 

harp vo.srtnl:ırma mamc ordulara lulıı; ve 
kalkanla ıkal'fI çıkılamaz . .Asri oblr ordu ~
cuda getirmek i,ı;ln efrat vo wuıurlnrmın 

talim ve terblyesllo beraber ordunun asri 
..avq vamtıtlaı11e teÇhiZI, lqe "C lel.'1lZUJUl· 

tının temini .nasıl ki ilk mcrbalcdc dU;ıilnU
lllyor C!a on(!an sonra o ordudan iş ve za
fer :!bekleiilyorsa, bugtın ~m :ve iDru1llfllnun 
denilince d6 ilk .iş olarak onun har suretle 

toı;hizl, levazımatının ve gıdasının temini 
lfwmgeUr. 

Muhit va darUlfOnun 
l - JA1manya6a 'harpten sonra mark kıy 

metinin ıdll§meıille husule ıgelen lln11 buhra· 
na kaı"§I ı;are bulmak i,ln, bUkumc.tın Jc
ra.atınr beklemetlen, alman mUncvvcrlerl 
Ndtge.mclnacbatt der Deutııclıcn l\'İllBensoh· 
ha!ten namile bir -cemtyot teşkil ederek il
min seviyesini dUşUı:memiye ı;alıştılar . 

2 - <Cenevc ;QatylfUnuNUlun knp.ımnda
ki §U: 

.. (Cene"!.e 'halkı bu bü11ük fJlnagı 
Y'!_ks~k etıı~lere tahr.is etmekle, 'kendi 
JıurrıgBf •erı_nın mütrui:el_füi <ilan talim 
ve ter~.ıyenın vergi ı·e mürüvı·etlerirıc 
arn hurmet eder). 

~ısını ,gördüğüm zaman, 0 beliğ -ved
ze bana, hUrrlycti be_şcr!Yenfn nıOtekcf!ill 
olan mm ve irfana 'Sanlmak JUz:umunu, onu 
anlamıyan mlllcUere hayluran ulvi bir hlta
be gibi .gelm!§U. 

11mln ve ParilI!ünunun, muhit ile mU • 
.naaebetıertnı eöstcren bu vakıalar, pynnı 
imtlsaldlr. 

DarUUUıt1H1 ve talahah 
Bizde tıp fakUlteırt ve ıdar.Ul!ilnun tensik 

ve ıslaha muhtaç mıdır Bu dııva, dUnya 
llm mllcsseeeterl fçln aynı '?nnhlycttc bir 

.meseledir. ÇUnkU lyinin i:l:ıhna rdaha jyfsl 
vardır. İyi bir adrma ihtiyaç varken, na • 
ı:Ulfilnunun manevl}"eti ve şimdiki vaziyeti 
bltaraf tarlh..Çilerln dertn 'tetkikine muhtaç, 
kompleks bir davadır. Tedris heye:Unin mU • 
hlm ve mUtterrfsllğe giden kısmını "l, otuz 
)'8,§mı ikmal e:tnu§ olmak, 2 - §libel ilmJ
yc.slne alt yllksek meslek talıalll görmU_u ol
mak, 3 - HUvlyeU Um1yc8lııl mUsbtt bir e
ecr Tttcuda ıgeUrml§ bulunmak, 4 - Ecne
bi lisanına <Vakıt olmak,. gibi .şartııırla te
min eden bir DarillfUnun zaten yerinde 
saymıya mahkum idi. Bu hal ve \'UZ.lyct. 
karşısmcla §imdi de (Bu söz Uc .sene evvel 
ıroyJennıl§tir) Universiteyl !araz:t ve slmevı 
~kJıat lle tcn8fka ltalkl§mak hamine ge
lince. Abnı.lumı !F.'.leıaıcr: n kitabındaki .D'U 
sözleri bu bapta kd!I bir l§ıiret tcll\.kld ede
rim: 

"En rm.lit~. l'ldtt do ':fatrc progrtıNOr 
la 11dP~ par l'o.ı-anlsatloıı HC.'ı6mııt.iq11c 
d~ Unlversltb, cst f'S'K'ntlell•~ent raıın • 
elcuae.,, 

(Filhakika ilmi, darUl!UnunJar.ın 1S1mcvj 
teşkllft.Uyle llerletn1ck tikri aslıı:ıda aidatı _ 
cıötr.) 

Üçüncü sorgun# 
Darülfünun, inkıli 
cehesinde kalkınan 
~un~n piç<larıdır. 

Dördücü sorgunuııl 
bi, henüz müderrislik 
oturanlara sormaına 
vaziyette (Kimleri 111Ü 

siye edeniniz?) sorı'1 
hım ancak {hepiınizi!) 
ten ibaret olabi!irdi ! 

Müderris nasıl o 
gunuza da ben değil, 
garp afoni ne diyot 
{Tıp nasıl öğrenilir, 

ellifi: A. tlickeJ). Al . 
fünunlarmın vazifesi · 
risatm tanzimi ; idanıetİ 
mı ile bizzat ilmin ile 
Bu iki vazifenin hakki il 
rii:lfünunl:ırm ancak a 
yen hocalarına müyesser 
ra, her iki İ! ıher ~ydell 
ni olmıyan kabiliyet "'e 
müftakirdir. Öğretıne 
ve ara~tırma {T etkikatl 
ru'hun muhtelif sayıf 
zılıdır. Tedris kabiliY 
dan (Başkalarından 
ri güzel ve kuvvetli s ·· 
rar vermek, konusma "' 
ğinı emniyetle sö;Jiyeb• 
tuk olmak) beldenirkellı 
den de (Ruhun prod 
verici faaliyeti, terkip 
kit1f olabilmek bahti 
lenir. 

Miif~llif demek ister 
Darülfünunlarında 1>İ1' 
nm bir (ıka§i0 olma• 
~oktur, ve ıbıı hasletler 
ruh, bir geliı v.e :man 

• 

biat vergisi meselesi~ 
Zauned~~..haı 

ıen ıbeyanatım 

miştir. 

Arap akade 

Mısır maarif 
bir layiha bn 
KAHİRE, 14 <J... .• 

"T' . L .. bı 
ımes gazete.sı muı-

yor,,: 
Maarif nazırı Hilıni 

hirede bir "Arap akad 
cuda getirilme.si hakkı 
'far meclisine bir layih 
Bu akademinin vazif 
akadc.msinio fraı»IZ f' 
tığı 'hizmetlerin ayn· 
ne temin etmekten ib~ 

programında ~u 

nacaktır: 

l - Zamanımızı• 
yatında ilirn ve fen 
sulc gelen terakkilerifl 
terdiği teknik tabir fi 

tcsbit etmek VJ! }isal'~ 
çıkarılması icap edel1 
rına diUkati çekmelı ' 
rap dilini a~ri hayatJ1' r 
na uydurmakla ber•b' 
temizliğini muhafa7• ~ 

2 - Arap dilinııı ~ 
.zamanıraıza kaaar f 

Orta Asya muıiki .kültürünün 
Milattan yüzlerce sene evveline 
ait kuvvetini muhtelif menbalar -
dan istifade ederek bulut turmağa 
çalıştık ki, bu kuvvet &onraki da
ha tarihi devirlerde de daima 
mahfuz kalmı§hr. Çin muıikisinin 
Hanlar devrine düfen nazari in· 
kılap hamlelerindeki Türk tesir • 
leri hakkında ".Anadolu Türkü
leri ve musiki iıtikbalimiz,, 

(1928) adlı' kitaımda tamaımile 

tarihi malumat ;vermiştim; merak 
edenler or:ava bakabilirler .. Av • 
rupa üzerindeki Orta Asya 
(Türk) tesirleri ise hem hiç bir 
tarihi devirde eksik olmamıştır, 
hem de daha tarihi vesikalarla 
sabittir .. 

.Hele mektqptcn yeni _çıkın~ ccncbllerl 
mUderrt:ı diye celbetmekle bir milli darlll1'ü· 
nuna 'terakki 4mlll be.h!'cdllcbilcccğinf ta -
aavvu~ etmek haytıtl fr lşUr. Zira, lbfr mil· 
11 daı:ül!Ununa mnlJJdyet iddiası, o gibi un
surlarla ne temin, ne de telif edilebilir. Un
surları milli olan ordu :ne iftlb:ı.r edildiği 
gibi, mllletln mccenı ~e .1lm1 :varl.rğmm mi· 
yar ve .timsali d-0 darillfUnunun ancak milli 
uruıurları olabilir. 

'te şnmil olmak üı:ere 
tarihi kamus vücud• ai~ 

'3 - Mısırda ~e ,i1f! 
memleketlerinde btı 

Gelecek makalalerae de bu ci
heti bildirmeğe çall§ırız .. 

l\luslki Mwılllm mektebi muıılJlmlerlndcn 
ve Tlirlt Tarihi tctıılk <'emlyrtı Azasından 

Kösemihalzadc 
Mahmut Ragıp 

Bir bakım meselesi 
Eğer bizde 11im ve darUifUnun refah ve 

lnklşaT halinde de~llec, c~er darllltllnun, 
bazı acı hJt.abclerin i§arot el:Uğl gibi m<ı
diocre iJle veya .o, bu tını<ıe s;örUlmek lllte
nllmlyorea, terııkkl nmlll vr. yolunu. bleut 
:atSzlerde ve 1ar:ıziye1crdc dagil, takat her 
§eyden ev~ı hali, ıvakeıYU ıve tıilhaıısa haki
kaU görebllcn nüfuzu nazarda aramalıdır. 

lıte, §İmdi bu nazar nüfuz c· 
d . 1 
ıyor .,. 

lan muhtellf AraP Je 
kında tetkiUer yaP' 
kin hazırleınak :içİP 
ınak, !~ 

4 - .Bu ;Yeni oıu-- · 
deceği gaye ile JIJlÜ~ 
rak maarif .nezareti 
ortaya çıkarıbnasJ 

· te 
mevzu ve meseleler• 
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Seyahat Notları Yunanistana biz
den hayvan ihracı 

lstanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komsiyonundan; ......... -. .. ,-. _ .. _. -···-----·-

Pire -- Atina Yunaniıtan bllk6meti, 1933 
senHi aonuna kadar Yunaniıta· 
na ithal edilecek kllçllk bat bay· 
van miktarını teabit etmittir. Bu
na a6re Yunanistına 650 bin 
adet lcüçllk bat hayvan ithal 
edilecektir. 

1400 metre yatak yü&li yerli bezden paıarlı!da ihalesi 19 1. Tq· 
932 Çarıamba günll ıaat 14 de 

Pireden Atinaya gittikçe yollar gü
zelleşir - Napolide gezinti : Orada 

insan vatman olmalı 

6065 adet muhtelif mumluk ınnıDIO ve lnlavuılu ampul pazar
lıkla ibıleıi 19 l. Teş • 932 Çarşamba günO saat 15 de 

Deniz Levazım nmbarı için yukardr cins ve mikdara yarılı 
iki kalem malzeme hiıasındaki tarıhtc pazarlıkla ihale olunaca• 
ğındaa talip olanların Kasımpaşada Deniz Levaum Satınalma 
Komiıyonuna mOracaatlar1. (5458) 

P11m, ie1rıniev11el - (hu
ıu.tf muh11bırlmi%den), 

Pariıe , stüdyoları gezmek, 
artiıtleıle V AKIT namına mil· 
JAkat yapmak için .riderken va· 
puran Pire, Napoli, Baraelon ve 
Marsilya limanlarında durmasın
dan iıtifade ederek bu şehirleri 
f•ıla olarak Atinayı da gezdim 

Vapurun durak 11rHını takip 
ederek evveli Pire ve Atinadan 
bqhyalım. 

Pire limanı diier g~rdllğüm 
limanlara naıaran lcOçDktllr. Fa
kat dalga luranı, rıhtımı, antre
poları, yolcular1n rahat rahat 
yapurlara cliup inmeleri için aa· 
ri va•taları vardır. GOmrük 
me..,latl terbiyelidir. Sade 
,.ı.ri ,adiren rehberleri kurnaz 
ye yalancıdı•lar. 
Rıhtıma çıkar çıkmaz g&zOme 

küçük bir ıinema binası ilitti. 
.. Hangi artistin filmini oynıyor 
acaba?,, diye merak ettim. Ge
çenlerde Hollivud'da vlriı olarak 
iki çocuk brakı rak vefat '!den 
Rin • Tin - Tinin f 

Bu ilk film benim llzerimde 
IJİ bir tesir brakmamış olacak 
iri Atinanın duvarlarında Elmo 
1Jalrol'nini, Edi Polo'nun, Pul 
Vayt'ın filmleriniıı ilanlarını ara· 
.. ya başlamıştır; ve bu ilk tah
minimde yanılmıştım. 

Allna yolları 
lltanbuldaa Atüao1a selea her 

sldM Dk ince 1a11tt1a 
caddelula temiz ve muataumbtı 
prpar 

Pinclea Atina7a dojn i...._ 
dilroe bu 1 o ların gOzelleıtıjini 
.. lnhDa. Zateu Atina ve Pıre
llin (kDçlkler de debfl) aokelclen 
W1A iatima bepei edaJttaadar. 

Yaya lcalchramJan reaifti , 
twamnyJarı ek1tWiyetle b.,. 101• 
kenarahda yapılmat hll8Ua1 caclcle 
lserinde iılemektedir. Manzara 
itibarile Napoliye nazaran fakir
dir. Penaaoma yefillıkıir, sarp 
dığlırla, ağaçsız bir ovadıo 
mDtqeldcildir. Pireyi Atioaya 
...,,.,.. 13 kilometro'uk iki ta
r-' ajaçlıklı bulvar gördüğüm 
e11 ,Ozel yollardan biriıidir. 

Eıki Yunan eserlerinden ilk 
... ditim Balen. tiyatrosu, millt· 
taJ1 bir hayli evvel iap edilmif 
b9 tiyatro bagOn bili yeni gibi 
clarmalrtadır. Etraf mermer tri· 
blalerle kaplıdır. Bu tribünlere 
kartı Hbne arlca11nda eski Yu· 
nın komediyealerinia ıeytaa yüz· 
Jeri Jcarııık saçlara, bol uzun 
ukaUar1, mıalceleri g&rOlmekte
dar. O meıbur Akropol itte ba 
tiyatronun OıtDnde bulunmakta
d1r. Partenon mabedi, zafer 
abidesi, devlsa dorik slıtunları 
ve Hıri ıtika müıesi .. 

Akademi binHı, milli kOtUphane 
Pire milJi tiyatroau, kral sarayı 
vesaire ••• 

Pazarlık etmeden bir 
şey almayınız! 

Bunun 500 bini Atinadan ve 
1 SO bini SeliDikten girrcektır. 
15 ıabattan J 5 may11 tarihine 
kadar kuzu ithali memnudur. 
Yunan bOkQmeti hayvan ithal 
edecekler için de birçok ıartlar 
lcoymuıtur. Cu ıartlara gZSre hay· 
van ithal edecekler biik6metten 
iıin alacaklar ve bedelini de Yu· 
nan parası veya Yunan malı o
larak kabul edeceklerdir. 

Ticaret odası, bilh11aa lstan· 
bul ve civarından Yunanistana 
kOçilk bat ba1van aevkeden ta· 
cirlere gönderdiii bir tamimde 
tacirlere malQmat vermit ve dik
kat etmeleri11i tavıiye etmiıtir. 

1 Devlet Demlryolları ilAnları 1 
Tuzla içmelerine aefer etmekte olen trenlerimiz 16-10-932 

tarihinden ıtibaren itlemiyeceği ılin olunur. (5470) 

Deniz Levazım 
komisyonundan: 

Satına ima 

15,000 kilo sade yağ kapalı zarfla mOnalca~a11: 7 Teırini1anl 
932 Pazartesi gOnll saat 13 de. 

2, SOO kilo beyaz peynir: Açık mDnakas111: 7 Teırinisani 
932 Pazartesi gOnU aaat 15 de. 

Atina satıcılarının ekaeriıi 
mOıterinin anlayııına g&re fiyat 
iıtiyorlar, Misal olsun diye ıize 
ıu valcayı anlatıyım: Bir kodak 
ıllbn almak için l•tanbu'da da 
ıubeai olan Kodak·Ejip ıirketi• 
nin mağaz111na girdifim zaman 
benden 7000 drahmi iıtedi. Fa· 
kat bet dakika 80Dra ayni ma• 
kineyi arlcadıııma 4SOO drah· 
miye vermiye r111 oldu. andaki 
fark 2500 drahmi. 

w:: •• .:::::::::::.-::::::: :::mı amı==:=::::::::::::: 

Marmara ÜHO Bahri ve Kocaeli mU.tahkem mewki kuman• 
daulaiı ihtiyacı olan yukarda cinı ve milcdarı yazılı erzakın hiza• 
ıındaki tarihte mOnakasası icra kıhnacağındın prtnameaial 
g~rmek iıtiyenlerin hergün v~ vermek iıtiyenlerin mlloakaaa ıDa 
ve ıaatinde muvakkat teminatlarile birlikte K11ımpaıa'da Deniz 

Boş gemiler 
Limandan çıkarken itıiz ve 

gOçıOı bir çok ıilepleTin dalga· 
kırana balat atmıı tenbel tenbel 
beklediğini g6rdüm . 

Konteojan Ye ıair koruyucu 
kanunların kurbanı olan bu yüzlerce 

milyonluk ıervetler bir İfe yara· 
maden çOrOyor. AJnı manzaraya 
Napolide, Bar•elonda, Marailya· 
da da tesadüf ettim, fakat daha 
büyük ve daha ehemmiyetli o
larak. 

latanbul Sinci bukuk daireainden: 
lıtanbul belediyesinin Galatıda 
Bur .. hanı derununda 14 Numa· 
rah oda mGsteciri Apuıtol klb· 
ya aleyhine bedeli ic•r ve saire· 
den mütevellit 46516 buçuk ku· 
ruı alacak dava11ndan dolayı eY· 
rak ıuretleri illnın tebliğ edil· 
muine raimtn mOddeti kanuni· 
yeai zarfında cevıp verilmemit 
ve bermucibi talep emri tahki
katın 21-11-932 tarıbine mllsadif 
ı.azarteai · günQ saat 14 de tayin 
~!andığı natık davetiye var al a11 
mahkeme divaobıot1ine talik 

Napo11de bir ııezlntl 
Napolıye geceleyin saat ona 

doğru varmışhk. Daha limana 
girmeden bir saat ~vvel gayet 
81k ve muntazam mesafeli elek· 
trlk ıplrlannı Sflrmtl,tlk. Napoli 
....... diai ......... ı-h,._ 

&t.1 •bala erlrend• tehre 
çıkbk. ltalyaa miUI tariat icea
tHınan bir olomobltiae atlayarak 
..-zmiye baıladık. Jilı l'ectiii
mia caddeler kabil olduja kadar 
kirli1tli. Her eYia peacereaiaclen 
reak ruk cama •rkı1ordu. 
Garia..Jdiaia MJkeJi ,_de 
dardutae ..,., KateclfaJe ..,._ 
dik. Binaam 7erdeD takriben S2 
metre yOkHkUjiadeki lıabbeaia
de altın Ye ıDmllf yaldızdan 
yapalmıı H11reti lunın reaimleri 
nrdr • 

Katediılin içinde dua ile meı· 
gul olanların içinde bir tane 
bile genç yoktu: yetmiıJık •e 
1ek1enlik kadın •e erkek ihti
yarlar ıeriıi. NıpoJide otomobil
lerden çok araba vard11. Bunla
rın ekıeriai tek allı ancak iki 
mDıteri tıııyacak blyOklBktedir. 
Her adımda bir zenentÇJ ara
bHına r11geliyorur. Aıa;. taba
lla balkın ayai1 çıplaktır. 

lataabulun kalalı çmluıa di
lencileri de ekıik deiilclir. Bina
ların hemen hepıi hOaU tabiıt· 
la yıpılmııtır. Bıdanalannm 
renkleri bile baılrıdır. 

Nıpolinin •n ,Uzel caddeai 
11 Prom6nad ,. d1r. Sabile muva&i 
olan bu cadde çok temizdir. 
Karıımııda NeıOv blll tiddetine 
doymımıı, beyaz dumanlar ka
nyor. Man11ra çok ıiirlldir. 

k ılınmıı olduiundan yevm ve vak
ti mez'kiırda mahkemede hazır 
bulunması ve yahut tarafından 

musaddak senetle bir vekil g~n
dermeai lüzumu beyan ve akıi 
halde balckında llJ•bea muame· 
Je icıa o!unacajı tebJif makamı· 
aa kaim olmak llzeıe ı la olu-
au. (ıt842) 

M•r•naoz we ln'8•1cı 

Kapı, pencere, tavan, d6pme 
tamir ve imali, mesakin plAn ve 
proje keıif ve ı•rlname tamimi 
imal ve tamirini lcabal e7Jer. -
Kammpıfa Kalakmbarulça 2 
aumara maranpa •• iapatçı 
Altettfa. - (4'64) 

•maa ıofa, : Napob J diye ce
vap vereli. Y alnıı bura tramvay· 
lanaın biç bir latanbullunuu ak
hna ıelmiyecek baıka bir buıu· 
ıiyetleri daha vardır. Vatman 
oturmak için 6n ıabanhklarda 
demir sandalyeler ypllmııtır. Vat
manlarda bu ıerbeatlikten iyi 
iıtifıde ediyorlar. Kumanda 
makineıinin yanına ekmek ve 
peynirlerini koyarak bem tram· 
vayı hem de kendi boğazlarını 
lcullamyorlar. 

Kadınları .. 
Napolide bol bc;l g6recetimi 

aadıj'Jm fakat pek nadir teaa· 
daf ettijim ltalyan kadınlan ı •. 
tanbuldaki btmıirelerinden da· 
ha fasla gOrel değillerdi. 

Şehri• geriıinde birçok fabri· 
kal1r var. Hap"ıbanede bu ta
rafta bir adacığın OaıOnde. 

Levazım Satınalma Komisyonuna mliracaatları. (5459) 

Ankara cadde~nde 

Kiralık Odalar 
hanında - G6rmek ve kiralamak için 

yurduna müracaat. 

lst1nbul lklnel icra memuıluğundın 
Tamımını (Oç bin don ~uz) lıra kıymet 
tıkd r ed len Btfıktafta nın paşıyı 

ırilc mıhılleslnln hı furun sokağında 

kAln ukl 3939 mUlıencr 41 )eni 3989· 
1·41 numırılarlı murakkam ve li tunde 
odılıırı milşrcmll mukaddema uç• halen 
iki dukk&nın ~ ırı ının icra kı ı n b rıncl 
açık arıtırmısı neticesinde il ü ) lıra 

bedelle tılıbi uhdesinde kılmış 1 c de 
bedeli aıcz\;Or kı) mel\ muhamm\nc~ c 
nazarın dun gôrulmüş olmasını mebni 
J 2 il ·332 tarihine müsıdlf cumaru:sı 

rtına .. , 14 den 16 kadar ikinci 
açılı 11rtırma11 hu dairede Jc:ra lıılınmıt 
Ozere blttekrar arttırmıya vazed im fdr 

Arttırmıya lfdrak ermek lıdyenlerfn 
muHr mabıJJin kıymeti muhammlneıf 
olan (üç bin d rt ) üz) 1 ranın de 
yedlbuçutu nlsbednde ıımlnaı akçes 
vermeleri JUımdır ffılılan t1pu lfdllıı 
rtle 11bfr ol•yan lpowtlf ılı a lılarlı 
dlter alakadarlann lrtlfık hıHı sahiple· 
rtnln ba hılılınnı •• husu it faiz ve 
mı rı dair ol iddialarını tırıh ilan· 
dan h bıren yirmi gün zufındı cHnkı 

millblrelırlle blrlıkte daireye blldırmclcrı 
ltzımdır Aksi halde hakları tapu ıcll 
!erile sabit ol mı} ınlır sarış bedclınin 
pı,ıa,muından hariç ~alırlar Mutcrakım 
\el gl ile bdedi} e rii umlın ve uk r 
karesi mUşteıhe lıttir Daha fa la mı 
IOmat al mık isti yerin J 5 1 O 93w tnrıhın· 
den itıbarcn daire dlvınbcnrs ndc asılı 
bulunduru'acak olın amırma şuınıme· 
ıne H 932 ""81 numaralı dos a ını 

mlır:ıcaııılı m h:ılli mczkOrun e\saf, m• 
sabı ve sa resmi muhtevi bulun n vul 
et \C rıkdlrı kı)mct rano unu g ıüp 

ınlıyıbıltcc~leri ılln olunur 

1 t. 3 üncu ıcra ındın 8 r borcun 
temini iç n mıhcuz " panu çeHllmr 
mukarrer bir adet roma wz~hı ve bir 
adet :> lan ı tezgahı 18 1 ışrln evvel O 2 
tırıhındc s11t 9 dın ona kadar Gı ıra 
th U\lr caddecfnde Si • lu rıb kada 

saıılacıktır. 'J ılıpleıın mıhılllndt: mtmu 
runı milracaıtlan ııan olunur 

Jatanbul 4 Dncll icra memurlu
ğundan: Temamına on bir bia 
dört yUz yirmi lira kıymet tak· 
Ur edilen Gedilcpaıada Camii 
Emin Sinan mahallesinin Peyk• 
hane sokağında (Çenberlitıı cİ• 
varı) cedit 35 No. lu maa bahçe 
kagir hanenin temamı açık art· 
tırmaya vaı edilmi' olup 24 teı• 
rini evvel 932 tarihinde prt• 
nameai divanba ne1e tallk 
edilerek 9 Teırini sani 932 
tarihine mDsadif çnpmba ,ana 
saat 14 dea 16 ya kadar lstaa
bal da,dlhacO icra dairesinde 
satıfacaUır. Artırma ikincidir. 
birinci artırmada dört bin liraya 
talip çıkmııtar. Bu kerre en zi
yade arhranın üıerinde bırakı· 
l1eaktır. Artamaya iıtirak için 
yüzde yedi buçuk teminat akçeıi 
ahnır mOterakim vergi, belediye, 
vakıf foaresi mnıteriye aittir. 
929 tarihli icra kanuaunun 1l9 
uncu maddesine tevfıkan haklan 
tapu sicilleriyle sabit olmiyaa 
ipotekli alacakblar ile diier ali· 
kadaranın ve irtifak hakla aa• 
hiplerinin bu haklarına ve husu
siyle faiz we masarif• dair olaa 
iddialarını ılln tarihinden itiba• 
ren 20 gOu içinde evrakı mO.
bileJ~riy Je bildirmeleri lhlmchr. 
Akıi halde ha~lan tapu ıicille
ri1le ubit olmiyan1ar 1abt be
delin n paylaımasından hariç lca· 
lırlar. A •kadarların itbu mad
deyi kanuniye ıbklmına g&re 
levfılci hareket etmeleri ve daha 
fazla malQmat almak iıteyenlerln 
932-589 doıya aumaraaiyle me
muriyetimize mOracaatları illa 
olunur. (4829) 

Fatih Malmüdürlü· 1 ZAYILER l 
tünden : Seyrllsefer merkezinden aldığım 

Balatta Sefer çavuı mahalle· sandal ehliyetnamemı zayi ettim. 
llnde tahta minare aokaiınd• Y enisıni alacajımdan eıkiıin111 
65 Na. h dDklcln 12 Birinci teı· hlllcmü olmadıgını ilAn ederim. 
rln·932 tarihinden 31 birinci t~ı- (48W) Balat: Sındılca M• 

Bunları 16rüpte bir ınsanın 
eıki Yunanlılara hayran kalma• 
masana imkin yoktur. Bir eıi 
belki bir dalıa relmiyecek Fid
yu'ın urleri 6nlerınde saatlerce 
9ulap bllnlmı"acak derecede 
•lkemmeH 

insan Napollde vat-

Sinema blnalan vaaat derece 
dedir. Maamafib bir Glorya bul
m•nın imklnı yoktur. Oynadık· 
lan filmler .. Kongre ~tleniyor,. 
.. Mounellı,, .. Ana toprak,, Ytaair 
nld ltaly•n filmleri. Zannetmem 
ki Na ide mObim bir linema 
hayab menut olsun. 

ria-932 tarıhine kadar icarı yir § P.edeli nakdı olarak 4 Niıaa 
iDİ gOa mDddetle müıayedeye 932 Ta. ve 616408 No. makbuz
konmuttur. Tal plerin paıar ıu la vermiı olduğum 650 liraya ait 
al 111t onda malmUcOrlOğllnde yukarda numarası y11ılı makbu
mltqekklJ mluyedıt ve ıballt ı ıu zayi etti& HllkmD 1oldur. 
l&omiıyonuaa mllracaatlan. (5385) (4()37) Rıza 

.._,. .....,_ iMi Jllljzleria • 
,_..da yeni bi.....,. nrdar ki 

'at noktai amr• *'• iltiya ..-u. rekabet .....,itirler. 

man olmalı 
Konfor ve 1'6zellipe hayran 

kalcllfl'11 yeni tramvay arabala
rının nerede 11pdclp 10rclatam A. Pııat 
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Kansızlık. Romatizma, Sıraca, Kemik, Sinir, 
Damar, Ver~m hastalıklarına, yürümiyen, diş çı
karamıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

Hasan Kuvvet $uru 
Doktorlarımız 

Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
DoğWn ve kadın hastalıkları mUtehaasuu 

Muayene: 10-12 Ortaköy, Şita yurdu 
15-18 Beyoğlu, lstikltu caddesi No. 193 

(Opera sineması kar§ISJ) 

Tel. 4,2221 - 4,1960 

Doktor 

Aristldt 
Muayenehanesi: 

EmlnönU: Em!nönU han 3 Uncü kat No.8 

Doktor 

A. K u tieJ 
Cilt ve zührcvt hastahkJar tedavihaneat 

J{araköy börek!:I fınru smumıda 3i. 

~iş doktoru 

Arşak Sürenyan 
Beyoğlu lstiklat caddesi nuı::::ıara 303 
Mısır apartnnanL MUraca.nt: Cuma pa
zardan maada her gUn 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Parls Trp FakWtest mezunu 
Cilt ve zWırcvt hastalıklar mUteh8.8SUIJ 

Doktor 

Bahattin Şevki 
BabıaU caddesi Meserret oteli karşısında 

Avni Bey apı:ı.rtımıım 121S Sababtaıı 
Alqama kadar 

Doktor 

Emin ŞUkrll 
Dahlll hastalıklar mütehassısı 

lstanbul SU!tanmahmut türbes!, Babı-
4U caddeıs:I, No. 10. Tclc!on muaycneha· 

ne: 22622 - Teleton ev: 4.3125 
"Her gün öğleden sonra saat H:-18,. 

Orolol • Doktor 

Feyzi 
Böbrek, mesane, idrar yolu hastalıklan 

mütehassısı 
.Beyoğlu, lsUkllıl caddesi Elhamra 

apartıman No. 3 Her giln öğleden sonra. 
Tel. Beyoğlu 283:> 

Urolol • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Babrek, m esane ve idrnr yolu 

hastalıkları mUtehassısı 
Muayenehane: Türbe, Mahmudiye cad· 

desi. No. ıo. Teleton 22622 

Doktor 

Fuat Fehim 
Cumartesi - Pazartesi - Çarşamba \'C 

Perşembe gUnlcrl öğleden sonra hruıta
larmı kabUI eder. Çağaloğlu, Zeki Bey 

• (Sıhht apartıman) No :>. Tel. 20164 

D oktor 

Feyzi Ahmet 
Cilt, zührevi ve tenasW hıı.stalıklan 

mUtebassısı 

Batııruı caddesi, köşe baŞı Feyzi Bey 
han n umara: 43. Sabahtan akşama ka

dar hasta kabul olunur. 

Doktor 

Hasan Basri 
Edirnekapı, Acıce,,mcı sokak No. (9) 

lUUAycne: (Her gün aruıt 15-18 e kadar .. 

Operatör Doktor 

Halil Sezal 
Dlvanyolu: Doktor Emin Pqa aokak 

numara 20 Muayene saaU: 13 - 18 
Telefon 23390 

Urolol Doktor 

Hakkı Rilşttı 
Idrar ve Tenasül yolları blrlncl smıt 
mUtehassıaı ''PARtS., den Dlplome 
tstıklAI Caddesi Yıldız apartıman 

~o. 822 

Doktor 

Horhorunl 
Muaycncbanest: EmlnönU Valide kıraa • 

tanesi yanındıı Tel: 2,4131 İstanbul 

Doktor 

Ihsan Arif 
Cerahpqa hastahanesi idrar yollan 

mUtchııssuıı operatör 
Muayenehane: Cağaloğlu eczahanesine 
bltl~ik. No. 30. Telefon 2161i. "Saat 

15 - 18 hasta kabul olunur." 

Doktor 

Kapik yan 
Muayenchsınesl: Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 26 
T<'leton: 2 10i'7 lstanbul 

Operat ör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
İdrar yolları hn<ıt.al ıklan mütehaMısı 
Eminönü (Sabık Karaka§) hanına 

nakletmiştir. Cumadan maada her gun 
hastalıı.rmı kabul ve tedavi eder. 

Doktor 

Mehmet Akif 
Ebe ve kadın hastalıkları mUtehaası.ın 

Beyoğlu lııtikltü c:ıddcsl Rus sefareti 
yanında No. 451: Tel B. O. 2005 

Her gUn öğleden sonra 

Diş tabibi 

Mehmet Rıfat 
Paris darUICUnunundan mezun 

Çağaloğlu Hıılk 1''ırkaaı karııamda Sıhht 

apartımo.n No. ( 7 ) 

Do ktor 

Os man Serafe ddin 
MuayenC'hanc: Cağc.loğlu, Nunıosmıı.niye 

caddesi No. (19.) Telefon 20893 

Doktor 
Reşat Hiis~yln 

Kulak, boğıız ve burun ha.stalıkları mU· 
tehasstsL Muayenehane: Türbe Mahmu

diye cnddesl, No. 10. Telefon: 22622 

Diş Tabib i 

P. Şamlıyan 
B(ıyoğlu, lstıkl!I caddesi No. ( 2M) 

(Mulcnruj yanında 
Muayene saati : 9 - 12 ve 14 - 21 

Doktor 

Robert Behar 
Doğum, Kadın ha.stıı.lıklan mütehassısı 

Beyoğlu, Altıncı Daire Saadet apartı

mıını 4 Telefon: 42526 

Diş 1 ebibl 

Yervant Arşak 
Beyoğlu, Ağacaml, lıstikUl.l caddesi Ma· 

rlnopulo apartımanı No. ( 98 ) 

SEYRISEF AIN 
Merkezi idaresi Galata köprübaşı B 2623 

Şube A, Sirkeci Mühürdar zade Han 22640 

lzmlr • Pire • lskenderlye 
Podası 

(Izmı• r) 1.8 Birinci teş
rın sah 11 de. 

Trabzon postası 

(G ·· ı l) 19 bi-u cema rinciteı-
rin Çarşamba 18 de. 

lzmlr ·Mersin Postası 

( Cümhuriyet) 
19 Birinciteşrin çarşamba 10 
da. Galata rıhtımından kal
karlar. 

Bu sefer gidişte Gelibolu 
ve Marmaris'e de uğranılacaktır. 

(546?) 

Alemdar Z. Mehmet 
VAPURU 

"' BULENT 
VAPURU 18 T eş. evvel Sah 

J!Ünü 7.onguldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, ve Rizeye 
azimet ve avdeıte ayni iskelelerle 
Süı mene, Vakfıkebir, Görele ve 
L·nye ye u~rayarnk avdet edecektir. 

AlAiye ! lan Xo I Tel. 2 I 037 

3UncU Kolordu Satanalm•ı 
Komisyonu lllnl3r1 

1 - 932 Tütün bey'iye ikra
miyesinden elde mevcut kalan 
paradan on seneliklerini alan 
malullerin ikramiyesi ait olduk
ları şub elere gönderilmiştir. Es · 
habı istihkakın ıubelerine mu
racaatları. 

2 - Miltebaki para 931 ve 
son 932 tevz iatına vaktinde 
ademi muraca atları hasabile it· 
hal edilmiyenlere ve derecesi 
farkı verilmiyenlere tevıi edile
cektir. Bu son tevzialtan sonra 
va ki olacak muracaat nazarı iti
bara alınmıyacağından bu güne 
kadar askerlik şubelerinden 

bildirilen listelerde isimleri ya
zılı eşhastan başka esbabı istih
kakın askerlik şubelerinde isim
lerini cetveli mahsusuna 31 Bi
rinci Teşrin 932 tarihine kadar 
kayt ettirmeleri ve şubelerin de 
Birinci Kanun 932 de Milli Mü
dafaa V ek ileti Tekaüt şu besin· 
de bulundurmak üzere bu cet
vellerini göndermeleri ilin olu
nur. (851) (5193) 

inhisarlar umum 
. Bono 

.. d .. ı··...,, .. d 1 ' mu ur ugun en: l ler türlü bonolıırl:ı ma.zbaıa karar 

( 15-10-932) cumartesi günü icra olunacağı evvelce ilan olunan 

kağıt ve karton münakasası - bir ve iki tarafı cilala kahve rengi 

ambalaj kağıdı yeni nümunelerinin vürudu hasebile - ( 19-1O·932) 
çarşamba günü saat ( 15 ) e talik olunmuştur. Taliplerin yeni 

nümuoeleri almak üzere komisyonumuza müracaat etmeleri 
linmdır. (5432) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

4 O. O O O Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi 

Fırsatı Kaçırmayınız 

iştirak 

zengin etmiştir. 

Ediniz ••• 

sureti ve deyin ilmuhaberi ve sair 
Vl'Sikalar üzerine her şekilde işler 
vap:ır. Balıkpazar Maksudiye han 
No 35 lJj'turlu 7..ade ,\I. Den·iş -

T .. ı • .ı,, ., 'ı:l:-197. 

İstanbul l n: ınc ı lcra Memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı mah
cuz ve paraya çevrilmesi mukar
rer terzibanelere mahsus Mos
tura, Camekanlar; Garderop 
~oıya dolabı, Yazıhane, ayna 
Banko Soba ve saire 18-10-932 
tarihine mü!adif Salı ~ünü saat 
11 den itibaren Beyoğ,lunda Is· 
tiklal caddesinde 340 nu. lu apar
tım~nın ikinci katında açık art
tırma ile satılacağından talip . 
olanların yevmü mezkfırda 932-
2338 dosya numarasını hamilen 
mahallinde hazır bulunacak me
mura müracaatlara luzumu ilin 
olunur. (4844) 

Mu~terem Haltımızın nazarı Dittıt 
lpekiş .t\1üdürlüğünden : 

İPEKIŞ kumaşlarının kazandığı 
f akiyet ve rağbttten ·istifade et nıek istiy~n 

sım mağazaların bazı ipekl i kumaş l a rı 1 
manıulatı olarak satn1akta ve n1uhterem hal 
iğfal etmekte oldukları haber alınnııştır. 

Bu itibarla hususatı atiyeyi nıuhterem h~ 
zın bir kere daha nazarı dikkatine vazederıı 

l - IPEKIŞ kun1aşlarının kenarında sağl 
ve güzellik garantisi olan altın yaldızlı 1 
markası vardır. 

2 - İPEKIŞ kunıaşları yalnız 
ların<la satıln1aktadır. 

Gireson Nafıa 
Başmühendisliğin 

20 adet beter metre tul ve 25 santim kutrunda •• 
altı köteli çelik çubuk, llçer kiloluk 300 adet çelik k,...., 
kiloluk 600 adet çelik kürek ve 8 adet ma hruti çadırın 
yaasının milnakesa mliddeti 23 - 1 O - 932 tarihine tesadnf 
Pazar günü saat on beşe kadar temdit edilmiştir. 'f • 
münakasa kanunu mucibince teklif edilecek bedelin % ye 
çuğu nisbetinde teminatı muvakkatelerile Viliyeti Daimi 

menine ve şartnameyi görmek istiyenlerin Gireıon veya 

Nafıa Başınühendislikleıine müracaat eylemeleri ilin olunu 

MUCiR VE MUSTECIALERE 
Kömürünüzü sipar'ş etmeden 

ANGELO 
WALTER GRISTKI ı·e Ş0REKA. ı1 SiLE iSTiŞARE EDiNiZ 

l\uruçeşme, No. 45 Tel Bebek 114 
lngiliz antrasit \'e kok kömürlerile Prisrt
man, kardif, admiralte isteamkoal, l~reylı 
h.rible ve yıkanmış kömürleri Evsafı 

gerentllldir. c;aJaıa Kıhtım han Kara 
mustafa sokak No. 129 Tel.429 12 (442t> 

lstaobul As~iye 3ncü Huku 

Mahkemesinden: Haydarpaş ana 
dolu demir yolları bekçisi A 

Dursun efendi aleyhine karısı 
Emine hanım tarafından açılan 
boşanma davasının gıyaben cere-

yan eden tahkikatında evrak ve 
mübrez vesika okunmak sureti
le n:uamele cereyan eylemiş ol-

duğundan Dursun efendinin beş 
gün ıarfında müracaatla itiraz 
etmesi ve aksi takdirde gıyabın-

da tahkikatın bitirileceği ve tah
kikatın 15 Teşrinsani 932 salı 

günü saat on dörde bırakıldığı 

ilin o!unur. (4845) 

GUnedellk, Siyasi G 
lstanbut Ankara C&ddeal. "/ 

Telefon Huma 
Yazı itleri t elefonu: 
İdnre telefonu -Telgraf adresi: tatanbul -;. 

Poata Jtutu.u No. -l\bone bedelleri : 

Senelik 
nylık 

aylık 

aylık 

TUrıd'! 

1400 J(t· ' 
71SO ' 
400 ' 
150 ' 

f ra 
bug 

_...B 
.neriye 
hangi 
-nıl 
tleiiti 

~· .ıJihl 
ı.u da 
lidir. 

De 

eı 

m 
m 
b. 


