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Hüseyin Cahil Bey muteriz mi, 
değil ıni? Dün iddialarındaki tena

kuzlar açıkça meydana konuldu 
... ~ * 

İddialar 
HüseyinCahitBeye; 
göre: Dilimizin bu-1 

günkü halinden şi-1 

kayette haksızız
irademizden •• mus· 

takil tabii bir 
müessese imiş ! 

(Bu nutuk aynen gazetemizde vardır). 

ı 

AbdUlhakflamlt-

Dün K:uruJta

YID albncı gll

nüydü • Edebi

Yab Cedide ils· 

tatlannın öz 

TUrk,DJll Tetkik cemiyeti reisi 
Samih Rlfat S. 

* * ~ 

Cevaplar 
·Samih Ri fat Bey 
1 

:diyor ki: "Birliği-
!mizi bozmıya kal-, 

kan parmaklar in-
cinmeli ve bir daha 
bu yol söz söy)e
miye a la cesaret 

etme ı.d. 1 e ı ır. ,, 
(Bu cevap aynen gazetemizde vardır) 

• Sadri Etem B. 
medeniyet yo· 
lunda ilerleme
rııne en batlı 
\'usıta lisan ol
duğu için buna 
müteallik me-

Türkçeye doğ· HUseyln 

ru ne düşündüklerini anlamak 
için bütün aza erkenden Kurul
tay salonunl! doldurmuşlardı. 

Cahil 8ay dan nutkunu okurken .. seleleri en bü-

Nihayet sabırsızhkla beklenen 
saat geldi. 14 te Gazi Hz. yan• 
larmda Kazım paşa, Maarif ve .. 
kili Reşit Galip Bey, ordu ku
r:nandanlarmdan Fahrettin paşa 
olduğu halde salona geldiler. 

Kazını Pş. riyaset kilrsüsüni 
~e ~i. Rıza Bey ile Müştak B. 
ti~te:hplik mevkilerini işgal et· 

sonra celse açıldı. 
Zabıt k E o unduktan sonra Ru-

~en 
1 
Şt~f bey Sovyet Sosyalist 

.,.ura ar ttt'b d . . • . 
fı d 

1 a ı ıhm komıtesı ta-ra n an k 1 Uru taya gelen tebrik 
telgrafın. okud Alk 1 1 k . u. ış ara ar-
şdanan tebrik t 1 f .. 
. e gra ına muna· 

sıp cevap veril · 
• • rnesıne karar ve· 

rıldı. ~ 

Fal~ ~li Dev kUrsUde 

Bundan sonra p aik Al~ b 
k ld

. ı ey 
ürsliye ge ı. Hazırlamış oldu-

ğu mlltaleayı okunıiya başl d 
Fakat Faik Ali B. yaıllarını :0~ 
çabuk okuyor ve yavaş ta söy
lüyordu. Bunun için dinleyjciler 

tarafından çok iyi anlaşılamı
yordu. 

Faik Ali B. okuduğu tezinde 
şunları söylüyordu: 

- Her milletin efradı arasında 
içtimai en kuvvetli rabıta ve 
insanı insan eden ilim ve san'-
atla bunların vücude getirdiği 

yük ehemmiyetle nazan itibare 
almak, bu uğurda aleddevam 
·emek ve vakıt sarf etmek lisa· 
1nın gittikçe daha mükemmel ve 
daha güzel olmasına çalıımak 
tamamile mahalline masruf bir 
himmet, feyyaz ve meşkur bir 
gayret olur. Hattiı bu, vatani 
ve milli vezaifin en büyüklerin
den biridir. 

Üç asır kadar her:nen müte
madi istila ve isti'la, ondan son· 
ra gene o kadar bir müddet 
heroen mütemadi rucu ve inhi-
tat devti geçiren vatanımızın fa
kat hi~ bir ~ama!l uğradığL ka
dar azım, ehm bır devri felake-
tinde hilkatin bir mucizesi gibi 
tecelli ederek yeni bir istiklal 
istikbal devri ve inkılabii teka· 
mül sahaları açan büyük ve 
magbutu alem Reisidevletin en 
mühim bir içtimai ve hayati 
mesele ile bizzat ve bilhassa 
iştigal etmesi ve bunda da pi· 
şivayi kemal olması kadar tabii 
bir şey tasavvur etmiyorum ve 
onun arzusu ve tensibi ile top-

( Devamı ikinci Sayıfada) 

aşalar 
, Öldurucu Tehlikeler ... ...................................................................... . 

Avrupa iki tehlike 
karşısındadır ! 

BALE, 2 (AA.) - Avrupa mem
leketleri ittihadı üçüncü kongresi 
26 ımemleketi temsil eden 600 ımu

rahhasm iştirakiie dün Bale'de a
çılmıştır. 

Kongre rei.si Kont Gouden/ıove 

Kalerohi söylediği açılış nutkunda 

teldş ve endişe eserleri taşıyan bir 
ifade ile Avrupanın iki öldürücü 
tehlike karşısında bulunduğunu, 

bunlann bir cihan ilıtilcili ve yeni 
bir cilıan lıarbi çıkmasından ibaret 
olduğunu beyan etmiştir. 

lktısat Vekili Türk 
işcileri arasında 

iktisat vekili Mahmut Celal 

B. dün Sanayi ve Maadin ban· 

kasıoın şehrimizde bulunan muh· 

telif fabrikalarını gezmiş ve tet

kiklerde bulunmuştur. 

Celil B. yanında Sanayi ve 

Maadio bankası umumi müdürü 
Sadettin ve muavini Ali Sami 
Beyler olduğu halde evvela Beyko2 
deri fabrikasına gitmiş, bütün 

daireleri gezerek fabrikanın is· 
tillsal abiliyeti ve yeni inıa 

edilen daireler hakkında izahat 

almışhr. 

Ikbsat vekili Beykozdan dön· 
dükten sonra Bakırköy Bez fab· 
rikasını gezmiş , mUteakiben 

Bahçekapıdaki Yerli MaUar Pa
zarına gitmiştir. Iktısat Yekili 
burada satılan her nevi eşyayı 
tetkik etmif. fiatlarını, satış de
receıini, hangi eşyanın ve ne-
den daha fazla rağbet gördüğü
nü sormuş, bir aralık reklam ve 

propagandanın ticaret bayatın· 

daki büyük ehemmiyetine işaret 
ederek Yerlimalhır Pazarının ga
zetelere daha fazla ilan vermek 

suretile ve diğer vasıtalarla şim
dikinden fazla reklam yapmasını 
tavsiye etmiştir. 

Vekil 8. Yerlimallar Pazann· 

TUrk ı,cllerl ı, ba,uida 

dan sonra da Feshane fAbrika
smı gezmiştir. 

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

Zelzele 
Gazt Hz. lertle Başve

killmlzln alakaları 
Yunanistandaki zelzele fela

keti dolayısile Reisicümh~r Hz. le 
Yunan Reisicümhuru, Başvekil 
Paşa Hz. le Yunan Başvekili ve 
Hariciye Vekaleti vekili Şükrü 
Kaya Beyle Yunan Hariciye na
zarı arasında samimi telgraflar 
teoti edilmiştir. 

::::::::::-::::_::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:::~:.-= 

Komiser (Maznuna) - Hem kar1sını, hem kendisini öldUr• 
mu,sl1n, sonra da 640 kuruş paraları varm•t· Onu çahp 
kaçmı,aın. Bu faklrlerln dl,lerlnden brnakfarrndan arttırarak 
hastahk var, sa§hk ver diye sakladıklar1 bu parayı çalmaya 
utanmadın mı bo herif ? 



2 Sayıla 

Kurultayda hararetli 
munakaşalar 

(Baş taralı I inci sayıfada) 

lanan bu kurultaym bir benze
rini yani lisan meselesinin hiç 
bir devirde ve hiç bir memle
kette bu kadar muazzam bir 
iltizam He ele ahndığmı ben bil
miyorum. 

• 
Bu umumi mutalaalardan son

ra Müsadenizle lisanın asli un

suru olan kelimeler için bir iki 

ıey söylemek isterim. Menşe'Jeri 
ne olursa olsun manalarını alim 
cahil herkesin idrak ve daima 

istimal ettiği kelimeler bugün 
öz tUrkçe kadar kendi malimiz, 

kendi servetimizdir. Biz arapça 
ve acemcenin zannedildiği gibi 

esiri olmadık. Biz o menbilar· 
dan aldıklarımızı istediğimiz gibi 

tasarruf ettik. Onlarm kelime
lerine kendi ahengimizi vererek 

onları bizım kıldık. Minalarını 
zevkimize göre değiştirdik, ge

nişlettik ve zenginleştirdik. Bir 
çok feyi veya bir.maksadı ifade 
eden mürekkep keJimeJer İcad 
ettik. Meseli frenkçe, = Chef 

d'oeuvre = mukabili olarak iisirı 
bedia veya enafisi asar diye öte-

denberi kullanılan tabirler ter
kipler yerine daha toplu, daha 

ahenktar = Şah·eaer veya ışeh
kir = dedik. Bunlarsn scemcede 

kadimen mevcut olduğunu bil
miyorduk. Eğer yeni eıerlerinde 
varsa onları bizden aldıklarına 
fUpbe yok bayle bir çok mlıaller 
glSsterilebilir. Demekki biz o ka
'Vimlere esir değil mtiessir ol
muşuz. 

Şimdide mDsadenizle ğene fi
kirlerde ve Jisanlarda dolaşan 
diğer bir keyfiyyete de pek sathi 

tema• etmek isterim: Dili sade
leştirmek ve basitleıtirmek, lisa-

nımızda çok zamandanberi sa· 
deliğe doğru fakat ıtbratsız bir 
ceryan mevcut bulunuyor. Bunu 

muntazam ve daha müsmir bir 
mecraya sokma!$ elbetteki pek 

münasip olacak, zaten sadelik 
her şeyde gUzel ve makbuldfir. 
Hilkatin mahasini tetkik edilirse 

görülürki hepsinde •.••• ince, derin 
yükaelr, hepsinde bir sadelik, 
en muğlak en mudil kanunlarm 
da da inaana hayret ve hayran
lık veren bir sadelik var. 

Basitliğe gelince bunun içinde 
bir tek sözüm bir tek temennim 
var. Allah yanlız fu güzel ıu 
aziz lisammızı değil hepimizin 
her şeyimizi bundan esirgesin. 

• • • 
Hey' eti mubteremenin lutufkar 

sabrını bihuzur etmekten ihtira
zen artık bu periıan ı6zleri biti
rirken naçiz bir mevcudiyete bu 
ali irfan mahfilinde söz söylemek 
müsadesini bahşetmiş olan en 
bayırh ve tn büyUk vatan evla
dım tazimler ve şükranlarla 
selAmlarım. 

Hüseyin Cehit B. 
Faik Ali Beyin alkışlanan 

nutkundan sonra salonda bir
denbire ıessiılik olmuştu. 

Bu sessizlik içinde Reis Paşa
nın sesi duyuldu : 

- Hüseyin Cabit Bey .• 
Hüseyin Cabit B. en arkada 

oturuyordu. Kalktı. Yazmış ol
duğu konferansın kağıtlarım ce-

binden çıkardı. Onlan tasnif 
ederek kürsüye doğru geldi. 

Gözlüğünü değittirdikten sonra j 
~ikirlerini okumıya başladı. Hü
seyin Cahit Beyin konferansı 1 

birçok defalar alkışlarla kesi· 
liyordu. 

Hüseyin Cabit B. de hazan 
sesini yükselterek bazan hafifle· 
terek konferansma devam edi· 
yordu. Bu konferansı iç sayı· 
famızda aynen dercettik. 

Sürekli alkışlarla biten kon
feranstan sonra Hüseyin Ca· 
bit B. yerine giderken azadan 
birçoklar1 HUseyin ~ahit Beye 

cevap vermek için söz istiyor
lardı. 

Söz istiyeolerin ismini KAzım 
Pş. deftere yazıyordu. itiraz için 
söz istiyenlerin yekftnu 12 yi 
bulmuştu. 

Cehit Beye cevaplar 
Nihayet Kbım Paşa bunlar

c!an ilk defa söz istiyen Maarif 
Vekileti mfifettişlerinden Hasan 
Ali Beye söz verdi. Hasan Ali 
Bey Cahit Beyin muhhrasmdaki 
esaslı bir iki noktaya işaret etti. 

Hüse) in Cahit Beyin dil hak
kındaki düşüncelerini tetkik etti. 

Ve Cahit Beyin Determinist de· 
ğil Fatalist olduğunu s6yledi. 

Bundan sonra insanların lisan 
yapabileceklerini Latin lisanını 

Çiçeronun yaphğını Alırıanyada 
da Lüterin faal yetini anlattı. 

Nihayet Cabit Beyin takaimi 
amal yerine kullandığı it bölümll 
için öylediği sözU hatırla ttı. 

Cahit Bey demişti ki : "Tak· 
simi amal yerine iş bölümü di· 
yoruz. Fakat taksimi amalin ne 
demek olduğunu bilmiyen halk 
İf bölümünü de anlamaz.,, 

Hasan Ali Bey bu iki kelime· 
yi aldı ve azalara hitaben sordu; 

- Taksimi amal deyince mi 
anlaşılır. iş bölümü deyince mi? 
Azadan bir çokları bilmeyen iki
sini de anlamaz demeğe başladı
lar. Her taraftan sesler yüksel· 
diği için birden bire gOrültOler 
olmuştu. 

Reis paşa ıili çalarak herkesi 
sUkiite davet etti. Hasan Ali Bey 
konferansına devam etti. Konuş· 
ma diJi ile yazı dili arasınaki far· 
km azaltılmak istendiğini söyledi 
ve dil her tabii mevcudiyet gibi 
tesir kabul eder dedi. Bu tesirin 
insan iradesi olduğunu anlattıktan 
sonra şu sözlerle konferansmı 
bitirdi. 

"Yüz isteyen bir yaparmış biz 
bin istiyoruz yüz yapmak için.,, 

Hasan Ali Beyin konferansm· 
dan sonra birinci celse 10 daki
ka tatil edildi. 

ikinci ce!ıede Faik Ali ve Hü
seyin Cahit Beylere Yerilen ce· 
vaplar dinlenildi. Bu cevaplar 
dokuıuncu sayıfamızdadır. 

Amerika erkAnı 
harbiye reisi 

Geçenlerde memleketimizi zi· 
yaret eden Amerika Erkanıharhi· 
ye reiıi Ceneral Mac Arthur Türk 
topraklarını terkederken Büyük 
Erkanıharbiye Reisi Fevzi Paıa 

Hazretlerile Milli Müdafaa ve 
Hariciye Vekaleti vekili Beylere 
birer tetekkür telırafı göndenniı-. 
tir. 
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Kral taraftarı fırka ne istiyor? 
Cümhuriyete sadakat vadi vermişti, iakat Reisicümhur 

ve M) Venizelos bu vadi sağlam bulmıyorlar 
Atina, 2 (AA) - Hükumet mahafilinde be· 

yan edildiğine göre, halkçıler fırkasmın cümhu
riyet rejimini tanıdıklarına dair M. Çaldaris ta
rafından gönderilen mektubu M. Zaimis ile M. 

mıyacağı da sabit olduğu halde kendisinin ikti· 
dar mevkiinde kalmıya razı olacağım ihsas et· 
miştir. 

Emlak ve arazi sahip leri birliği, bütün fırka 
reislerine birer telgraf göoderet"ek bir milli bir· 
lik kabinesi teşkiline el birliğile çahşmalarıoı 

istemiştir. 

mı 

tad 
yat 

Veniı.elos, kafi addetmemektedir. 
M. Venizelos, M. Kafandaris'in bu vazifeyi 

' !1 nul etmemt'si ve h PskA bir hal sureti buluna- leri 
ıok 

......................... a 111111._ ................. , .. mm .................... ., 

lngiltere Almanyanın ordusunu 
sil8hladığını duymuş ! .. 

Devletler müşterek bir beyanname ile buna müsaade ıar 
olunamıyacağını Almanya~a bildirecekler .• 

Berliu, 2 ( A. A ) - lngiliz 
hü~umeti, Berlindeki memur
larmdan Alman milli mUdafaa
ordusunun Versailles mua
hedesine tahdidi teslibat hak· 
kında konan maddeleri ihlil et
tiğine dair raporlar almış oldu
ğundan Cenevrede vaziyetin Al
manya için çok vahim bir ~ ekil 
aldığı söylenmektedir. O kadar 
ki, lngiltere Almanyaom bu hu· 
sustaki vazife ve taahhütlerini 
yerine getirmediğine dair olan 
Fransız dosyasmda ileri aiirülen 

ittihamlara iştirake bile mUtema
yil g6clinmektedir. 

lngilterenin Almanya ile bu 
mesele hakkında muvakkat bir 
tesviye sureti bulmıya hali ça· 
hşhğı söylenmektedir. 

Bununla beraber, Almanyanın 
hiçbir \•eçbile yeniden ailiblan- · 
masıoa miisaede edilmiyeceğioi 
meıkfır bükümete bildirmek üze
re devletler tarafından müştere
ken tanzim edilecek ·beyanna
meye lngilterenin de iştirake ha 
zir olduğu riyayet edilmektedir. 

Inglllz kabinesi 
değişince fikirler 
değişecek mi? 

Berlin, 2 (A.A) - · Havas ajan
•• ıınUhabiri dôn • ftAJ:üa A\fınıo-

• ya hal~ı, son zamanlarda bazı 
değişiklik lere uğrıyan lngiJiz ka· 
binesinin tahdidi teslibat mes~ 
lesi karşısında nasıl bir vazizet 
alacağını dUşUnllp arattırmakta· 

dır. lngiliz hariciye nazm Sir 

John Simona Londrada bulull' .. 
d d · ı· ·ı • gor. uğu sıra a yena la ımat verı e . 

w • • U . 1 lı' nız. 
cegı umumıye e fimıt o uoma de 
tadır. 

mu 
Frankforter Çaytung gazele' l 

sinin Londra muhabiri, logili• har. 
hükumetinin hariciye nezaretirıİO har 
son notaamdan sonra Almanya• ar 
rıın hayh sarsılmış olan itimadıol ~~y 
tekrar kazanmıya balışacat' ıçın 
zannında bulunmaktadır. dev 

Bundan başka, Londra kabr ıad 
nesinin Fransayı silah k~vvetle" ~e 
ı'İni daba fada miktarda aıtltf •oy 
mıya sev için rarısız :abı aet't 

ilzeriode tazyik yapmak istediğ~ laa 
emnilsellmet meselesinde Fra11' mklf 
saya yeni müsaadelerde bulun' • 1 

mak niyetinde olmadıgı da btr ~am 
yan edilmektedir. arı .. 

Avrupa Birliği tetkik komisyonu 
Cenevre. 2 ( A.A ) - Avrupa 

birliği tetkik komisyonu M. Her· 
riot'nun riyasetinde ikinci içti· 
maını yapmıştır. İngiliz mUmessili 

Stresa itiJAfını imza eden 15 
devleti tebrik etmiş, fakat malt 
teminat sermayesine iştirak hu
susunda İngiliz hükumetinin ileri 

sUrdiiğU ihtirazi kayıtleri hatır
latmıştır. İngiliz mümessili demiş· 
tir ki: 

sının tanzim ettiği raporun ve vücude getirilmesini tavsiye et• 
kabul ettiği karar suretinin ha· miştir. . , dtk 
kikat şeklini alması mllmkUn Türkiye ve Yunan ml\messıl fik 
olamıyacağmı beyan etmiştir. lerinio beyanatindan sonra ,aı dr 

M. Litvinof, zabireye yeniden alan Italyan muralihası M. (lı 11 1 

kıymet konmasının merke'Zi Av· Micbelis, katlanılacak fedakArlılı- d 
rupayı iktmadi cihetten yeniden )arın münferit bir mahiyeti kal• u~ 
canlandırmak neticesini hasıl et- maması için Stresada başlatı~~ ıen 
miyeceğini, fakat en çok maki- esere bütün devletlerin ittirakıOI fak 
ne ithal eder bir memleket olan 

istemiştir. lan 
Rusyaoıo makine ithalatında bir f1ı 

Almanya mlimessili, iki tar•. rıef 
azalma vukuuna sebep olmak tf'. 

-lngilterenin zahire ithalatından euretile makine ibracahna rarar itilaflar aktine Alman hükurne 
aldığı resimler diğer birçok mem- vereceğini ve bunun neticesi ola· nin muvafakat ettiğini söyleıııifı 
leketlerde çok yüksek olan aym rak Avrupa ıanayiioi ehemmi· fakat mali mlikeltefiyetler kab~' ted 

resimlere kıyas edilecek oluria yelli ziyanlara uğratacağnu ıöy· · lüoden imtina etmiştir. ,. 
h~men hemen hiç yok mesabe- }emiştir. Felemenk ve Belçika mil~\; 
sindedir. M. Litvinof, iktisadi mahiyeti silleri mali sermayeye iıtır• 

H. Litvinof, Stresa konferan- haiz bir ademi tecavüz misakı kabul etmemişlerdir. 
••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tevfik Rüştü B. Avrupa Birliği 
Konferansında Bir Nutuk söyledi 

Cenevre, 2 (A.A) - Dün 
FransJz başvekilinin riyasetinde 
ve :Stresa konferansımn raporunu 
toplanan tetkik eden Avrupa bir-
liği komisyonunda söz alan Harici
ye vekili Tevfik Rüştü bey şöyle 
demiştir: 

Stresa konferanıı mesaisinin 
neticeleri arasında bilhassa na
zarı dikkate çarpan vasati ve 
ıarki Avrupanın iktısaden islahı 
keyfiyetinin biitün dünyayı ala-
kadr etmekle beraber hasseten 

Avrupayı ve Anupa tesanUdUnü 
alikadar eden bir mesele olduğu 
yoksa sırf muayyen bir mıntakayı 
alakadar etmediği meselesidir. 
ilk defadır ki bu hakikat bu de· 
rece kuvYetle ifade ediliyor. 

Tevfik Rüştü Bey bu fikre ta· 
mamile iştirak ettiğini s8yledik-
ten sonra sözlerine devam ede
rek TUrkiye ile o havalide bu· 
Junan memleketler arasında ik
tısadi ,bünye ve vaziyet itibarile . 
tam bir benzeyiş bulunduğuna 

nazarı dikkati celbetmiş, strt~ hık 
?a elde edilen muv~ffalu~e.tfe~lt ti d 
ıktısat konferansı ıçin ıyı ~ir 1t 
mukaddeme teşkil ettiğini bil en 
miştir. . ,, T 

Tevfik Rüştü Beyin söıletl I' laıtı 
Ji.ka il~ dinlenmiş ve iyi bit t ltla 
sir uyandırmıştır. if kat 

Toplantıda TUrkiye, Yuuatl eri re a 
tan Vft Bulgaristanm tale~le' Per 
üzerine hl! memleketler tütU';w 
rinin zahireler arasına ithal e 
mesine karar verilmiştir. 



5 TeşrinieTvel 1932 

!~-~~~~~~~~~!~!~! 
Dil işi ve OsmanJı 

münevverleri 

VAKiT 
: ........................................................................................................ -.................................................. -................................... : 

ı o o ı Baberlerl o i . ID D . . . . . : .................................... _ ........... -.............. .-.......... -........ ,....... ----.. --.... ---· 
Hakem mahkemeleri · ;:~!!.~.~-n:..:.~.::..~~ ? 

Şimdiye kadar 11940 müracaatı tetkik A yon mu • 

Savıfa 3 ' 

J--~----------------~ 

Istanbulun ~ 
Kurtulduğu gün! 
Yapılacak merasim 1 ~ 

ı • 

Istanbul kurtuluş bayramı 

programını hazırlayacak olan 
1 

1 Hatta kurultayda rastgeldiğim 
bazı zatlarda bir acayip ürkeklik 
görnyorum: 

"- Osmanlıcayı anlıyamıyor· 
duk, fakat eski bir dil çıkarH 
bunu nasıl anhyacağız? Diyen 
tüpbeliler var. 

etti 3375 davayı bitirdi Uyuşturucu madde 
komisyon dün sabah belediye· ' 
de rei:ı muavini Hamit Beyin] 
riyasetinde toplanınışbr. içtima, 
iki saat sürmüş, program esas·ı 
Jarı tamam ile tesbit edilmiştir. I 

Halk dilinin hakimliğini koru
mıya çalışanlara karşı eski ağız 
tadını kaybetmek istemiyen iti
yat sahipleri için, için ayak di
reyorlar. Onlar terkipleri, Arap, 
Acem ve Frenk kelimeJeriJe 
başbaşa kalacaklardır. Bunlar 
tortulaşmış Osmanlı münevver
lerid:r. Şapka giymemek için 
sokağa çıkmıyan insan ne yapı
yorsa bunlar da kendi köşe'.erin
.de, kendi yuvalarında lir Fosil 
gibi kuruyup kalacaklardır. Sar· 
sak, niizüllü, romatizmalı Os
manh mUnevverliğinin son dim
darJarı böylec~ kendilerini halk-
tan bir kale duvariJe ay k 

ıraca -
lardır. 

Müstehase!erin a'- ' b t' b d 
ın e ı u ur. 

~ ~ ~ 

Yarı müsteh l . ase er, bır bakıma 
• göre canlıd H . H ır. areket sezersi· 
:ız. atta bu yarı müstehaseler 

e c~nhlar gibi cemiyet ve tab:at 
~uhıtJerıne uymak için çabalar

iS ar. Fakat aldanmayınız, onların 
ill hareketi bir gösteriştir. Onun 
• hareketi hayata uymak için d ... 1 h egı' 

• ~ya!• m~~tebaselere uydurmak 
ıçmdır. Çunkü 0 h~la" d., 
d 

. , • yaşa ıgı 

evrın bayalile do!gundur. Ya-
r ıadığı ~ün~erin hayalile glinlere 

•e cemıyetın kıymetlerine ölçü 
tı! lıcoymak ister. 

• la Hayat ~kıp giden ve bir da
• dönmıyen deredir. Kahla .. 

ml§, t•ılanmış bir hayat on:n 
• •kıtına ayak uydurmaz. 1 t 

t• 

"tb ıeo zaman mus e asenin sesi kulak-
ları doldurur: 

.. _ Ben de sizinle beraberim, 
amma biraz yavaş .•• Freni kıs?... 
Acanım işte haydi (tedrici teka· 
mül) e uy ••• 

Tedrici teklmül 1 

Bir yere kapılanan, kapılan· 
I• dıktan sonra milstehaseleıen 

1 fikrin, hareketin ıon blokhav-

' ııdır. 
Ooun anlatmak istediği şu-

1• dur: 
., u - Ben tekamüle inanıyorum, 
· ıen benim yerime geleceksin, 

fakat yavaş, yavaş .• Sen, adım· 
lannı kıs, ben biraz daha rahat 
Defeı alayım !.. .. ,,. 

Bir cemiyetin hareketlerinde 
tedrici tekamül ne demektir ? 

• T cdrici tekamül cemiyet ha-
• r>'atında her şeyi olduğu gibi bı· 

l'ıkmak, maziye nefes almak 
lıllrriyetini vermek demektir. 

Bir cemiyetin hayatında inkı
lAplar, cemiyetin hamleleri fert· 
ittin arıularma göre istikamet 
-1ıanıaz. lnkılip bir şenniyettir. O 
~•tladığı ıaman onu hiçbir ted
l'iç kaidesi durduramaı:. 
J Cemiyetin hayabuda durgun
Ulc ta şenniyeltir. Bu şenniye· 
~ de hiçbir ~dam durup durur-

eıı bozamaz. 

~ Tnrk inkılibı adımlarını sık-
laıtırarak ilerliyor. Onu durdur
llıaya çalışmak imkansızdır. Fa
lca.t Osmanlı münevveri son ça

. te olarak tedrici tekimillde si
Per alıyor. 

Sadri Etem 

Türk. Yunan Hakem Mahke· hüktimetimizle Yunanistan ara· 
meleri tatil devresinde bulun- sıoda imzalanan Ankara muka
maktadır. Mahkemenin bitaraf velesile halledilmiş olduğu için 
reisi Danimarkalı M. Boeg hakem mahkemesinin salahiyeti 
Groenlaod yarım adasının şark dışında kalmıştır. Yunanistanda 
sahilJerinde bulunan arazinin ai- ve Anado!uda zaptedilen emlake 
diyeti hakkında Norveç büku- ait işlerle Mubtelit mübadele ko· 
metile Danimarka arasında ça- misyonu meşgul olmaktadır. 
kan ibt lafın Lahi beynelmilel Ayrıca mahiyet itibarile evvel· 
adalet divanında müzakeresi es- ce rüyet edilerek karar verilen 
nasmda Danimarkayı temsiJe muhtelif davalara beoziyen 25ü0 
ınemur edildiğinden geçen haf· dava vardır. Bitaraf reis, mah-
ta memleketine gitmiştir. keme işlerioin sür'atla bitirilme-

M. f oeg hareketinden evvel sini temin için bu davaların 
Türk. Yunan mahkemesinin ıim- hepsinin birden rüyet edilmesini 
diye kadar yaptığı işler hakkın· muvafık bulmuş ve oıüsade ta-
da büyük bir rapor hazırlamış lebile Türk ve Yunan hüki'ımet-
ve Türk, Yunan hükumetlerine lerine müracaat etmiştir. .. 
bildirilmek üzere raporunu iki Bu davalardan başka ebemmi-
taraf ajanlarına vermiştir. yetli 3CO dava kalmıştır. Bunlar 

Rapora göre, mahkemeye şim· arasın da bankalarda ve banka 
diye kadar Türk ve Yunan yurt- kasalarında bırakılmış olan pa-

daşlarından 11940 müracaat yapıl- raların iadesi hakkın da bazı 
mıştır. l?u milracaatJardan 3375 davalar vardır. 
şmın muhakemeleri görülerek Türk ve Yunan mahkemesi 
halledilmiştir. on iki Teşrinisaoide tekrar faali-

lstanbufüa ve garbi Trakyada yete başlayacaktır. işlerin iki ~y 
müsadere edilen Türk ve Yunan içinde bitirilerek mabkememn 
em!akinin iadesi hakkındaki da· tasfiye edile bileceği ümit olun-

valarda 2585 dir. Fakat bunlar maktadır. 
........................ ·--··············-·-·················u·:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::.-====::::: ·······························-··········· .. ···············•··• . 
Denizde otomobil 

Robert Kollej muallimlerinden 
M. Jirayerin kullandığı otomobili 
içinde talebelerden Sami ve Zih
ni Ef. ler olduğu halde Bebekte 
Yah boyunda manevra yaparken 
denize düşmüştür. Muallim ve 
talebe yüzme bildikleri için bo· 
ğulmaktan kurtulmuşlard1r. Oto
mobil gliç halle deniıden çıka· 
rılmışbr . 

Altın kaçakçısı 
Birkaç ak 

k d A tanı evvel, saat do-
uz a vrupay d v 

kacak olan ek a ~zru yola çı-
d .. t spresan durduru)

ugunu, ren 1 f' . .. 
k 1000 

e ının uzeri ara-
nara ta T ., ne Ork albaı bu· 
lundugunu yazmııtılc. 

Tren şefi Marael Bilyo hak
kındaki evrak, dün akıam 

0
_ 

listen müddeiumumiliğe göo~e
rilmiştir. Adliye hazırlık tahki
katı yapmaktadır. 

Bir yanğın aleti 
Büyük ve yüksek binalarda 

yanğın çıkdıiı takdirde bu bioa
Jarın en üst katlarına ip merdi. 
uzatmak üzereAvrupaya raketler 
ısmarlanmıştı. Bu raketler gelmiı 
ve dDn tecrübeleri yapılarak be· 
ğenilmiştir. Rak tler tabancahdır 
tabanca ateş alınca çıkan tahta 
mermi kendisine bağlı olan ipi 
istenilen mesafeye atacaktır. 

ParJste bir kongre 
Dışarı memleketlere mal g&n

deren tüccarlar ve ıenayiciler 
bu teşrinisanide Pariste bir kon
gre yapacaklardır. 

Kongrede beynelmilel istatis-
tiklerin ve gümrük tarifelerinde 
ki eşya isimlerinin birleştirilmesi, 
deniz, kara ve hava nakliyatı, 
pasaport işleri, para siyaseti, ih
racatta kredi işlerine dilzen ve· 
rilmesi gibi ehemmiyetli mesleler 
Yardır. 

Tüccarın içtimaı 
Memleketten dışarıya mal 

g-önderen ve yabancı memleket-

lerden mal getiren tüccarlar, sa· 
nayi ve ziraatcılar önümüzdeki 

sah günü ticaret odasında fev
kalide bir toplantı yapacaklar-

dır. Toplantıda yeni iktısadi ka· 
rarlar ve yeni takas kararname-

sinin tatbikata etrafında görilşü
lecektir. Bu toplantıya lktısat 

vekili Celal Beyin de iştirak et
mesi ihtimali vardır. 

Rakı içmişler, 
para yok! 

Hikmet ve Aleksandra ismin
de iki arkadaş Tepebaşında Be
yaz gül birahanesinde rakı iç-

miıler ve para vermemek iste
~'.!le~dir. ü~telik birahaneciyi de 
dogmıye kalkan bu yağlı müş
teriler yakalanmışlardır. 

Su çekerken kuyu
da boğuldu! 

Karacaahmette bir kulübede 
oturan 8 d H . . b' Yatın a asene ısmınde 
ır kız entarisini yıkamak üzere 

su . 
., çe ~ erken kuyuya düşerek 

bugulmuştur. 

Buğday flatı 
Bug"' da d·· I b y' un stan ul borsa~ıo-

da 7,5 kuruş üzerinden 
1 .. • ınuame-
e gormtiştür. 

Dün şehrimize Anadoludan S2 
vagon r· k" ı· ' ur ıye ıoıanlarmdan 
2015 çuval buğday gelmiştir. 

Kumarbazlar 
Tepebaşında Osmanın kahve

sinde Aksaraylı Burhan, şoför 
Hüseyin Hilmi, Ahmet isminde 

üç kişi kumar oynarlarken cür
mü meşhut halinde yakalanmış· 
tardır. 

kaçakçılığı 
lstanbul Ağırceza mahkeme

sinde, dün ruhsatsız olarak uyuş-

turucu maddeler taşındığı ve sa· 
hldığı iddiasile açılan bir dava
nın tetkikine başlanmıştır. 

Dava edilenler. afyon ve tiftik 
tac:ri Salamon Efendi ile bir af
yon mUbayaacısıdır. 

Mahkemede hazır bulunmıyan 
diğer iki kişinin de ismi geçen 

bu davada, iddia, şudur: Tahta· 
kalede ~ir fabrikadan afyon hü

lasalan paket halinde Salamon 
Efendinin yazıhanesine gö~ürül· 
müş. Hepsi 45 kilo 300 dirhem-

miş. Tahkikatın ilk safhası, bun· 
ların dava edilenler tarafından 
yapıldığı şeklinde i:niş. Sonra 

yapmadıkları, yalnız yapılmış hü
lisaları satmak için bir yerden 

bir yere taşıdıkları neticesine 
varılmış. 

Ceıa kanununun 403 üncü 
maddesine göre yapılan muha-
kemede, mübayaacı, davaya esas 
teşkil eden şeylerin hülasa olma

dığım, hülasa olduğu bilinemi· 
yeceğini ileri sürmüş, şöyle de· 

miştir: 

- Ticaret ve zahire borsasın
da istediğiniz kimseye sorunuz. 
"Bunlar, hUlasa değil, afyondur!,, 

der. 
Salamoo efendi de, bunları 

kendisinin afyon diye sabo al
dığını söylemiştir. 

Mahkenıe, diğer Hd maznunun 
da mahkemeye çağmlmaları için 

mahkemeyi ikinci teşrinin birinci 

gününe b1rakmışhr. 

Sigortalı dükkanın 
yanmasıdan çıkan 

dava 
Mabmutpaşada sigortalı bir 

dükkanın yanmasından dolayi 
muhakeme edilen lzrail ve lzak 
Efendilerin muhakemesine dün 
Istaobul Ağır ceza mahkemesin· 
de devam olunmuştur. 

Yangının ne suretle çıknıış 
olabileceğine dair yangın yerin
de araştırma yapan mütehasıs· 
lardan Tevfik ve f'<lusretBeylerin 
verdikleri ayrı ayrı rapor etra

fında dün kendileri ve diğer iki 
mütehassıs, karşılaştırılmışlar, 
d Ve maznun avukatları, av acı 
birçok şey sordurmu7lar,. bu s~
rada aralarında şiddethce bır 
münakaşa olmu1tur. 

Mahkeme, bazı yerlerden so
rulan şeylere cevap gP.lm esi için 
batka güne bırakılmıştır. 

Bt r Fransız mtiderrisi 
Paris darü '. fünunu hukuk fa

), ültesi hukuku amme müderrisi 
M. Lefenriyer bu ayın on beşin
de Mısırdan şehrimize gelerek 
Darülfüouou gezecek ve bir kon
ferans verecektir. 

Halkevi spor şubesi 
Halkevi şubelerinin sonuncusu 

olan spor şubesi bugün teşkil 

edilecek ve idare heyeti intiha
batı yapllacaktır. 

Programa göre, 6 T eşrini-1 
evvel perşembe günü resmi ! 
ve hususi binalar, tic~rethane·İ 
ler, tramvaylar gündüz bay
raklarla, gece fenerlerle ay
dınlatılacaktır. 

Merasim geçitine iştirak e
decekler tam saat onda Sul·' 
tanahmet meydanında toplan-/ 
mış bulunacaklardır. ı ı 

9 sene evvel Teşrinievvelinj 
altmci günü Kolordu kuman· . 
danmm Sirkecide lstanbul to{1-
rağına ayak basbğı saate te
sadüf eden tam saat 10 da 
muhtelif yerlerde 21 pare top 
atılacak ve ilk top sesi du· 
yulduğu zaman limanda bulu·} 
nan büyük, küçük bütün va
purlar düdük çalarak merasi- ; 
mi tes'it edeceklerdir. Halk; ı ı· 
ve bütün nakil vasıtaları iki ! 
dakika oldukları yerde dura· f: 
cak, lstanbulu bu saadete ka-i 

1
; 

vuşluran şehitleri hatırJıyarak~ 1
• 

takdis edeceklerdir. f 1

' 

Onu beş geçe kıtalar yürü-' 
yüş sıralarına göre Sultanah· 
met meydanından hareket e-• 
deceklerdir. Kıt'alar tramvay ·1

' 

yolu ile Alemdar - Sirkeci, Ga· 
lata ve Tepebaşmdan geçerek 

Taksime gideceklerdir. Borada 
1

' Belediye Cümhuriyet abidesi
ne bir çelenk koyacaktır. Sonra 
Harbiye mektebi muzikası ta
rafından istiklal marşı çalına
cak ve Darülfünun müder· 
rislerinden bir zat ile genç
lik namına bir mektep talebesi 
ve şehir namına da şehir mec
lisi azasmdan bir zat nutuk 
söyliyeceklerdir. Nutuklardan 
sonra Merkez kumandanının 
işareti üzerine kıt'alar tribün
de bulunacak olan Kolordu 
kumandanının önünde ~eçit 
resmi yapacaklardır. ı • 

Öğleden sonra on altıda 1, 

belediye reisi ve şehir m~clisi 
azasından cemiyetler mümes
silJerinden ve fırka reislerin· 
den seçilecek birer heyet kol
ordu merkezine giderek kol
ordu kumandanına halkın şük
ran hislerini bildireceklerdir. 
Gece Cümhuriyet meydanında i 
şehir bandosu, Beyazıt mey• 
danında askeri bando çalacak, 
bir çok meydanlardan havai 1

' 

fişenkler atılacaktır. Akşam 
.sekizde de Perapalas otelinde 
kahraman ordu şerefine 250 
kişilik bir ziyafet verilecektir. 

Belediye lokantası 
Belediyenin açacağı lokanta

nın hazırlıklarına başlanmıştır. 

Evvelce Muhtelit Hakem mah

kemelerinin bu'unduğu binanın 
alt kah lokanta için münasip 

görülmtiştü. Şimdi bu yerden 
va"geçilmiştir. Başka bir yer 

aranmaktadır. Lokantada yalnız 

öğleyin belediye memurlarına 20 

kuruş mukabilinde üç l:ap ye

mek verilecektir. Belediye koo· 

peratifi de ay nihayetine doğru 

açılacaktır. 
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~ MİZRH SAYIFASI 
Sinemada 

Selma hanım dört buçukta si
nemaya girdi. Ortalık hemen 
hemen pek tenha idi. Bir kena-

ra oturdu. Yanın saat kadar 
bekledi. Filaı başladığı zaman 
bile salon pek az dolmuştu. 

Selma hanım filmden pek hoş· -
lanmamıtb· Az kaldı yarısında 
bırakıp çıkacaktı. Fakat dizine 
bir baıka dizin dokunduğunu 
hiııetti. 

Yanına birisinin geldiğini duy
mamııtı bile. Acaba bu erkek 

miydi? Karanlıkta küçük bir 
dikkat sağında oturanın bir er
kek olduğunu Selma hanıma an
lattı ve sevindirdi. 

Çünkü Selma hanım gönül 
eylendirmiye fazlaca düşkün bir 
hanımdı. 

Bu diz temasının bir maksad~ -
mahsusa istinat ettiğine şüphe 
etmemekle beraber tekrar edil
mesi için beklemesi boşuna git
ti. Beş dakika, on beş dakika, 
yirmi dakika, yirmi beş dakika 
boıuna gitti. Biraz sağına mey
letti. Bir iki defa başını çevire
rek karanlıkta nazarı dikkati 
celbetmiye çalıştı. Nafile ... 

Bu genç, çok genç bir adam
dı. Hatta S.elma lianım onu o 
kadar genç görüyordu ki hiçbir 
ümide düımemek icap ettiğini 
bile takdir edecekti. Fakat tam 

b:itün ümitlerini kaybedeceği 
bir ıarada onun da kendisine -

- Uzun uzun tefekkiirlere daldım ••• 

Busene Yazı 
Nasıl Geçirdim! 

baktığını sezdi, batını çevirerek• 
güldil. O da gilldü, o zaman bir aı daha oajia meyil etmekle mit bir efendi nezaret ediyordu. tımarhanede idi, kaçmlf. Bura- Borç ve zeoglollk 
mahzur g&rmedi ve aralarında Genç muhalefet etmek istediği da rast geldim, peıioi takıp el- Salim B. gırtlağa kadar borç 
hafif bir muhavere baıladı: zaman bu efendi: tim. Sinemaya girdiğini görüoce içinde, son derece mllıırif ye •OD 

Nahit Emin Bey 
day ticaretinden IMr 
kazanmıt bu mayaJI 
etmeyerek harpten 
salları da kaybetmem..ıı 
zenğin o'muıtu. 
bir kaç evi olduğa 
burada bir kaç d6kk 
üçte büyük apartıaram 
kadar zenğin olan IHI 
bir küçük kusuru varda: 
çolaktı. Vak tile bir k 
mişti. 

Meamafih Nahit BeJ 
hanımla izdivaç edince W 
kin getireceği parayla 
imkinı olmadığını g&rdl, 
mülk denilen şey, Dih. 
nın faizinden bir u 
getiriyordu. Ayda eline 
lira geçen bir adam 
kadın yüzünden her aı 
lira aarfıoa mecbur 
yapar 1 Bel ki bir çok 
şaşırır kalırdı ama 
ıaşırmadı. 

Hemen bir tirikotaJ 
açtı. Binlerce çorap, 
kadan yelekleri, kazaklar 
Yüzlerce amele ça 
Binlerce lira kazanm•J& 
ve bir az oh dedi. 
iki yOz lira masrafa ela 
lirdi. 

Ancak yanında çab 
cimriliğinden biraz ti 
yorlardı. Ne dereceye 
hakları var ? Orasf il 
ğil. Yalnız amelesi6d 
kın kız bu bahsi ko 
biri kendisinden daha 
arkadaıana sordu. 

- Samiye, Nahit BeJ 
çok hasis midir? 

- Filmi beğendiniz mi? - Şemsi, Oğlum, ioadelme.. bekledim. derece hovarda bir adamdı. Bir 
- Hayır, siz? Eve gideceksin t.. I . M b d v•ı .1 gün eski dostlarından biri ona - smı a mut egı mı nasihat etti: 

- Ben de beğenmedim.. diyordu. Otomobil uzaklaştı, - Hayır, Şemsidir. Ama keo· - Azizim, bu israftan vazgeç, 
- isminiz' nedir? Selma hanım şaşırıp kaldı. lbti- disioi bazen sadrıazam Fuat Pt- borçlarını ilde, insan gibi yaıa .. 
- Selma, ya sizin? yarca adama yaklaşarak: zanneder, hazan da çapkıo Mab- - Borçlardımı ödeyim mi? Ya-

- Bilmem, yalnız b 
şey varsa sağ eli saka 
çantasını da pantolon 
cebine kor. 

0 zaman genç adam biraz bu alay mı e iyorsuo? Buna im· 

d d 
- Affedersiniz efendim, bu mut der. k

4 

? 
ur u. Kemal iftihar ve gururla: an var mı zavallı delikanlıyi nereye götü- Selma H. oradan koıarcasına - Peki am a b' d b 
- Benim i•mimi siz itilmedi- a ıra er orç 

? 

rDyorlar.. ayrıldı, Fak at bir gazinonun &demek gene insanın ' kendi 
niz mi biç Bana çapkın Mah· lbt" d . · · k • k d k' menfaatı' demektı"r. Meşhur bı"r ayar a am açını çe tı : 6nllnden geçer en yanın a ı 
mut derler. Her kes bilir. - O benim evlicbmdır, ma· aynaya baktı ve o zaman ken• darb!mesel var: "Borcunu ödiyeo 

O Z
aman Selma Hanım bir- zengın 1 atteessllf iki senedenberi aklın- diıinin 55 yaşında ve çopur 

0 

ur." 

de
obire üıperdi, titredi. Çapkın - Evet, dogrv u.. Fakat ben da zafiyet var. Bakırköyilnde olduğunu hatırladı. 

Mahmut ha ... Demek ki bu adam -------------..-------------- zengin olmak niyetinde değilim. ismi çıkacak kadar çapkındı. - - - ____ ... ______________________________________ _:_:_ __ 

Kim bilir ne kadar kadınla ta

nıtmıştı. Öyle iken kendisini de 
beğeniyordu. Fakat aceba ay
dınlığa çıktıkları zaman da be· 
ğenecek mi idi ? Selma Hanımın 
endişesi, derdi bu idi 1.. 
Vakıa Selma Hanım, kendisi

nin çok güzel olduğuna kanidi, 
vakıa aynaya şöyle uzaktan bak
tığı zaman kendisini çok beğe
nir, hele endamına hiç bir ku
sur bulamazdı ama kusursuz in
aan olur mu ? Onun da bir iki 
knçnk noksanı vardı. Her gülün 
dikeni olduğu gibi •. 

Film bitti. Lambalar yandı. 
Genç ve güzel delik anlı eğilerek 
~ma Hanıma baktı. GUldll : 

- Bitti, çıkalım mı ? 
Se ima hanım sevinerek : 
- Çıkalım efendim ... 
Dedi. Beraber sinemadan çı

~~yorlardı. Fakat tam kapıda iki 
ın adam gelerek Mahmut Beyi 
kolundaa yakaladılar. Kargatu
Jumba ederek bir otomobile attılar. 
Bu iki adama temiz pak giyin-

- Atlabey ben sana bir ,ey s6yleylm mi ? Ben yalan sllyllyen bir erkekle hiç bir 

zaman evlenemem ••• 
- Şen evlenmemeye yemin mi etUn a kızım 1. 

-Neden? 
- Çıkaramasın 

iki liseli ağa beyle 
vetinden bahsediyor 

Biri dedi ki: 
- Ağa beyimin Oı 

çıkamaz. Bir gilu ne 
yormusuo ? Bilardo o 
Birdenbire kızıverdi. 
bir fil dişi yuvarlağı ao1 
ötekini aldı. iki yuvaı 
birine basarak sıktı. 1 
tuz gibi yere dök6ldl1. 

Öteki liıeli ağzını a 
Senin anlattığın blf. 

değil. Benim ağabeyi• 
yolda kudurup ona b 
bir öküzün bacağını 
bir bacağını da ıol elil 
lkiıini sıkııtardı. Ôk& 
ne oldu biliyorm ..... .r.ı; 

pastırma oluverdi. 

Gilzel Nadire bir 
yordu Yanına yaklat 
arkadaıı Ştıkrtı roma 
görilnce hayretle ıor 

- Bu romaoı mı 

Nadire? Aşkolıuo.. Ban 
kısımları pek ruilAne 

- Evet, ama ben o 
okumadan atlıyorum. 



eyin Cahit Beyin Konferansı 
akkındaki tetkik vazifesini salahiyet 

• b. heyete brakmalı-Yabancı kerme
ablmasında ifratlar ve tafritler-Şika-

yetleri biraz ifratkir buluyor - 2S nedir 
lisanda değişiklikler olduğunu biz farketmi
yoruz - ellerimizi kavuşturalim mı ? Hayır .• 

lfV.tlal• tatbikat saltasına 
l u ~ mlnakaşa 

!!MM "91Nlir. Onvn için, 
... calışmalannda 
ilk l>ugiinkü hayat 

ililtlr; ... .W, i9t.edikJerf
PıllİlllMiere ulataaak ictn 

.. , aW midir, yok-
•lllllllıli• Dtlstaldl, tabii 

talrl W .uda ..na ıelmiplr.ı Ka 
ideler " kelimeler" 

Benee, asıl temisleıae amelfreel dl· 
lhnlzl ecnebi ~aidelerhM tebafyetten 
kurtarmak gayesine sarf oluaecak 
pyrettil'. Mu.ta.idi bir vatuada ecne
bi kaaunlar • adar haysiyete doku· 
nucu bir esaret '8e mfls~l bir Uean· 
da da ecnebi kaideler ayni derecede 
tahamiil edilmez bir lsedir. 

Fakat, ben dilimizin bugünıkü hali· 
ne balanca, bu noktada büyük ltlr zor
luk karŞ1S1nda buluınmryacağnnızı gö
riiyorum .. Vuife r.ihayet ermeie JK• 
laşnnştrr. 

Arapça ve Acemce 2Ssenedlr 
......... glltUrUIUror 

Son yirmi beş sene içinde rfttlı~ 
kunet bulan sade Usan cereyanı ba· 
ırtin Arapp n Acemce terkipleri di
Umiz4en slktlp putnnüştür denilebl· 
Ur .. Ya.Jmı bir amanda, ecnebi dille
re ait kaidelerin tamamen mul1e ka
nfBe&İ'RH' da flphe edilemez. Bamna 
lçJn bir MY yapmağa da lüzwn yok· 
tur. Çünkü zaten keniliUğiJMlen otmak 
tadır ve olacaktır. Cereyan o kadar 
kuvvetli ve tablıdU ki koea bir akade
mi olsa ve abin1 temin içi• airalD 
bile muvaffak olamaz. "Sevkitabll,, , 
"a:kslllamel,, gibi bazı ıstılahlar artık 
birer terkip değllclirler. Bunlar 'fft• 
brLne daha 1&de, ruha daha soka1 ... 
TUrıkçe tabirler kafm (lluncaya kadar 
yaşıyacak tek birer kelimedlrler. Tirle 
alfabesinin bu IWJktada yapabilecejt 
himnet pek btlyöktür. Eski 1abancı 

yazı ile kal• idfk bu birleftinle a
meliyesi yapllamazdL Bugthakfl yası
mız bru bu ..U41a da hürriyet n 
mnaff.,_ tnala elUyor. 
Yabucı keti.melen ıeı-.ee ı ~ 

şimdi en çok dedikodu uyanduan 
noktaya temas etmlt oluyorus.. Bun
da lfratlarla k&rfllaşıyorm. Bir ta· 
rafta Tti klkWen ıelmemlf tiltün 
kelimeleri diliJU1zden aökttp atmak is
ter gibi bir eeıe1an var ki orta)'tl 
koyduju JUi Dihnuaelerl Wmiıal llr· 
kiitiiyor, ldmW t8tillla7& ankedl7or. 
Bu lf rata mukabil öte tarafta da bir 
korku ıörüyoruz ki lisana 1eal 'bir 
TU(f(ge kellJne girince aanki bir teli· 
ket v1*Uıa .celmit gdıbi litan mahvolu· 
yor diye deranl bir feryat koparıyor. 

Bu çarpışma karşısında, niçio böyle 
oluyor diye &Hlliif etmekıtea ziyade 
..enm•İıiyet d'Q1111ak kap eder fJkria.. 
de1'm. Hayat Ahuı amel ve abtill· 
ınel alıasd:Ir. Dil aaüfrit ve pyri ta
bit hamlelerle Jlerlemek iltıb'•lerfn 
kqfine tabi olsaydı lilan1*tuı pkar· 
d1. Her 1eniliii bir f elüd ayu mu· 
hafazakArlann arzusuna tabi lıılr hal· 
de uyuşuk kalsaydı inllitata ufrardı. 
Dilde bu iki zıt kuvvetin bir mDhassa· 
lası peyda oluyor. Bu muhassala dil
deki tekamtiUin kuvvet ft istikameti· 
ni gösteriyor. Türkçe de bu istikame
te göre sadeliğe dotru hızlı atbmlarla 
ilerliyor. Bizi sükh ,. atalet Jttad• 
uykuya dalmllMM lnaıtl.mık lpa 
miifritleria ~larma -*tae& •• 
Yolumuu şqrftaak ifratlara •111 
da muhafazaürluna _.,....._. 
kıyınetli bir aUiMn'. 

itiraf ederim Jd cıu .... bntmt 
yabancr keJJıJMlellclea dolaJI .. tltn 
§ikiyetlerı Mru _.IAlah 1nll•1• 
rum. Bir u.... ..-.retl arfmd& 
ve nahftadedlr. Yallua dil....._ a
lman uMmeler .. phllJrlll ......... 
Ec~ bnmlarl& •lllllebetıle • · 
lun•p tt. oalaran keU.. alıma-k 
imkan harldndedlr. 

Bir dile yabancı kelimeler f.flln ve 
ya talan şahsın arzusu ile sun1 ola
rak doldurulmaz. Onlar tarihi bir •· 
ru ret Te leabm netleeslnch, bir teli· 
miil ameliyesi olarak dile girerler ... 
Dünyada, her sahada oldutu gibi, dil· 
de de bir şey ohnUfll& o- lyle ol· 
muı zaruri idi de onan Jçfa e!Mı 
demektir. 
..... nfrUJilMlaMmBQlallır. 

tedllf -prabetl dMenıin. Küme .... 
dilin ı,tink ........ Mllr& dil .. ................... , " .. .... 

r.-...... ı .~ .. ~1 ··~•ıMii 

baltlllilufumuz, pek benffntediğjmiz 

bul Ara~ ve Aecemee kelimeleri 
atarak yerine hiç me'nus olmadıtımız 
eski Türkçe kelimeler getirmek sare
tile yazı yazma tecrübeleri yürüye
bildi mi? Diler taraftan, mesel& "e
debiyatı cecHde,, llaanı payıdar kala
bildi ml? Ve, bir daha rerf selmeshıin 
ihtimali var ımıdrr1. 

Yirmi, yirmi beş sene evvel kulaıı
d1ğmtl"L bir sok Arapça ve Acemce 
keHmelere bugtln hl~ ihtiyaç hisaet. 
miyorm. O kelimeler dilden ne bir a
ka__. kann ile panldtlar, ne ceza 
kaaanumın ..ıwas bir maddemle •• 
JJ••m tabii •Yıi ba neticeyi temin 
etti. Lisanın tabii seyri blribirine gi· 
rltfk pek ÇC>t amillerin netkesldlr. Bu 
amiller arasında fikrimize uyg111t gel 
mlyen1er olaıblMr.. Fakat unutmaya
lım ki b1111lar da hül'!Mte şayandır • 
lar. Çünkü iyinin ve doğrunll'n mehek 
taşı bizim kelHI! fikrimiz ve hissimiz 
değildir. lçtlmal bir mtle8se8e olan 
dil ıtam demc*ra.t bir vasıf ile elmerl· 
yetim zımni kabul ve karan clalreain
de yoluna devam eder, 

f imdir• k•d•r bir ••r 
olma1111' mı ? 

Yirmi beş eenedenberi lisanda bu 
kadar bUyük bir !fejifikllk vukua sel
diil halde bmlu amet.esi olan bizler 
a41eta itin , ........ ftnllıwhk. De
fitiklfll .. .._.. hp tm arkaya çe
virip bakmakla, muk&Jese yapmakla 
kabil oluyor. l~mlr.de, Jıer şey tabii 
knif, JWç bir §eY o)lllQllŞ cibl bir his 
var. Çlinktl ortada tabiatı zorlanulk 
nretile yapılmış bir fş yoktur. Jıte 
iatikbalin değişiklikleri için de unu· 
ta'lmyacak bir dWtm; 
Sadeı ,ua1~ .. ., ... elclıaia ~ 

dar öz Ti,lrkçe ~e\iıneJer kullanalım. 
Fakat bu keU.eler kalemimizdea 
ke!Hlf kendlllflnden alumt. Yam ya
urile sade kelimeler 'batmak ka1P· 
R fWrlerimid Uaclecleld tabii cere
yanı sekteye ujratmasın. Yaptığımız 
sadelik m'fteadelMl gayri şuud bir 
hale P9dn. ltte ancak o zaman ken
dbnizla 4aMI _... .. "-1"'71 olduğu

nıuza laanablUrlz. Elldlena yaptık· 
lanam zıdd~ olarak, şimdi de bi· 
dm yazılanmızda sadelik ufrunda 
bir tekelltif n tı•..,. kokmu 18111-
memelidir. Yazılamnrz ipijda bqka 
türlü kaleme abıııp ta 80ll1'& 90rla 
tuhDı gihmilf m&wetldeler WM1ni 
nrmemeHdir. Tervlt edeeeflmıls ye
aHlder içkı et1 •Htll myar badur. 

Bitiha buı.rıa ı.erütr, hl~ bir ,.Y 
yapnuyalım, ellerimid kavU§turarak, 
kaza 'H bderln hflkmUnil beWtyerek 
dil iflerine alAkadar oknıyahm demek 
Memılyenm. l11tret etıt:flfm bu nok
ta dil bahsinde her şeyin bizim irade
mize tabi olmadıjı;nı, tabii kuvvetler 
Ul'Ş18ında beteri müeadel~ için bf r 
had bıtlunduğunu unutmamak IUzü· 
mudur. Yoksa, daimi olan tekamUI a
meNye&inin umumi seyrini kolaylaştı· 
racak ve hızlandıracak surette bazı a
ınf ller vöcuda getirebilmek imkanı 
teslim olunabilir. 

Yapılacak ••~ler 
Bu bahiste yapablleceğimb ft1• J•P. 

manuz ica.beden §tY bir .kern Ttlrçe
llha muhtelif lehçelerinin mükemmel 
bir hlgatini vücnda getirmek, bU.e 
fıelldli yolundaki kahi.UJetlulnl tlRM 
etmek, hiç olmazsa bun.dan 8081'& ec
nebi kelimeluta UJzunuuz gere dilimi· 
u prmeltlıae ,,....,,. olAiu kadar 
meydaa vermemektir. Tanare icat 
edildiği zaman buna dUimizde Mim ba· 
labilmek i~ arappd•kl "tayr,, kö
künden çıkmış bir kelime anyaeağımı· 
za bunu iz dilimizden çıkararak "uç
ku, uçkaç, uçutka.n,, diye te'sbiıt etmlt 
olsaydr.k tfiPheslz ki daha iyi olurdu. 
Fakat nıihı eıı bMlı klJliiler bile 
tayyareyi bel ..... IDl'& kaldırıp 
ta yerine ha tirli laaHa 'bir Tlltıfe 
kelime ko1111&kta nafile zahmetten 
-... bir fqa mllUaua etmem. 
Çlnkil -ıayr,. arapp olsa da "tayyare,,_........ M Tlrllf4"11r. Ç .... 
ilkim ....... ,r. T\b'ldlıla pca1ac1 • .-. 

ı,.. ...... ~ ...... 

ta. Mırlanlanberf kullandıjnnrs ya
bancı keUmelellcl• Nan& his .fstedf. 
timiz gibi tuarruf etmltlscUr. Öyle 
bazı keHmeler yapmlflSdsr ki zahiren 
ara.pça' zannohmur. Fakat bir arap 
onun manaanu anla.mu. ÇünıkU o ke
lfme T~ ltayatınm, Tlirk kafasıtlJll 
mahnlUdür. Bunlar da bizim öz ev· 
lı\dımızdır. Bugün milliyet sahasıada 
bir adama Türk demek için kendisin
den ilk Türklere kadar çtkan bir .... 
eere istemiyoruz. Uzun zamanlar hl· 
zim düşüncemizden, varlığmr.zrn lf a· 
desi~1den bir parça haline gelmiş bir 
kelimeyi dedeslndenin dedesi yaban· 
fi ırktan imiş diye şimdi feda etnıek· 
te ne hikmet tasavvur edilebilir? 
Asıl eski TUıi<çe hakkında tetkikin 

tamamen Türklepılş, asırlarca fçl· 
mizde kaldığt halde yabancılık ruhu· 
ınu saklamrt keU.melerin diHımizden 
çe1dlmelerlnf kolaylaştlrabflf r. Burün 
kullanctıl}an yabancı nesilden keli· 
meleria ,.rini tutaeak bir halis Türk· 
çe lk ılnlUtfhlliz vakit Jabil meyli· 
miz bizi onu tercihe sftkettltl n bu 
tercih umumileştiği gün dlMmiz heM· 
b•na bir muvaff akiyet daha kaydet· 
miş oluruz. Fakat bu mrla olmas. 
Kendilıiğinden olur. Ttlrkçe tetkikler 
bu tabii ameliyeye imkl\n hazırlamak 
suretiledfr ki fa1dalı ve. liinmludur
lar. 

Yabancı ırktan kallmelere k•l)I 
bf&de bu fazla düşmanlık hissini U• 

yandıran sebepler arasında bir tanesi 
yuı dilimizi konuşma dilimize yakla~ 
hn11ak ve yazdıklanmızı 1ıerkese -de
fll• ~ Mlyük 'bir -...V• anlat
mak arzua11dur. 

Eski divan edeblpC. v' o eHbiJ&tıra. 
'bDham ' Mir ~r ~_....,... 
kiletUği zaman yazı eliti ·ne konu~a 
dili arumdifd farktan kerii:•ala 
hak nrdı. Fakat butln ba korka pek. 
mtlb9161a fflllaellL'tıedlr. Yuı am111tsle 
kollatma cllliatk bfrlhlrlerfoden artık 
çok ayn değildirler. Şımu bilmeliyiz 
ki yazı dili hiç bir yerde hiç bir za.. 
man 'komıtma dtUnıfn a1ftl olmamıştır. 
Ve olamaz. Yazı dill-....... 411hae 
nlebttle daha .-fr.ak&Nır, dalla 
"bir,. cUr. x ..... dCll..uf,. ulafy 
kaidelerine kartı biraz eerkeştfr, der· 
bederdir, blraı lhtf1Alddfr ve "bir,, de. 
jıiJdir. Yazı dili kon11tma dlHnin ar
kam Bira kOfllr, fakat OM hiç bir sa· 
man yetişemez, ve gariptir ki yetlfme
yf de ittemez. 

Yük.Sek ana't n edebfyat mutlaka 
Mr küJtilr mahnlildlr. 0..11 herkesin 
malır yapabilmek için san'at ve edebi· 
yatı herkesbı sevl7eaine Jrıdlr~e 
defli kUltilrUn dairesini herkNl f~e 
alaeak surette renı,ıetmete ~ahşma· 
bdır. Butriln tik taUilfnl g6rm6ş gir· 
memiş ldmMler Falla Rıfkı)'I, Rqen 
Eşrefi, Yakup KeflrlJi, Ah•t Haşi
mi anlı,..nııyorlaru kahahat kimin? 
Muh&Trlrlerln defli, onlarm. Bittin 
hayattan dört beş ytls lwHmenia dar 
ufka l~Me ka.pah ~ kiylllere ve 
bunlardaa pek fartlh ot..,_ Wttil· 
siz •e klHtilnfls kiınNhre de aıalata· 
cak ... rette bir edebiyat, Wr yur Usa· 
m 7apmab kalkmak hayal pttblde 
kofl"aktan bqta bir ftY ifade etlalft. 
BııeOn Smabpear'i Goethe'yl, Dante 
yl tahsili az, ktilttlrsls bir 1""1lzin, 
bir Almaını, bir ltal'."IUlm •lamala
nna lmkA.n Tar mıdırT 

ı, b8lltnD 
Yalnız san'at ve edebiyat itin delil 

fikri her saha için de bu bir hakikat
tir. Küçük bir mllal: "Takml &mal" 
tabirini yabancı kelfmeler4en t.erek· 
kUp ettiii i~ba değişttnl'lk "it bölil· 
mü,, dedik. itte halis ld T8ılı .. )ime. 

si, faka~ taksiıiH imall ul ... ıyanlar 
İf bllümöndea blT mana çıkarabilirler 
mi? Ve, • u, orta tahsilil1ıf bitirme
mlt birinin bundan bir şey anlaması
na imkin var mıdır? Memlekette orta 
tahsilini bitinnJt olaalarm yüze nU
betl b~1 SlplMılls ki IMır ' ıbk8 
hayatın tabii w Ut J8e1Ple1eıilncfen 
l>lıu a,nliııılf Wr JUi 1ltl talUdWI 
kitle~.-. 111r.._ .. ha'Hacle 
b=Zrag •· O.. -., 

alanlDılZID herkes tar&İmdan Mlapl
muıor Jatiyerek heıiceai GkuduiuJIU 
anlıyacak bir seviyeye yiibeltmelden 
başka çare yoktur. Yaıılanfan her
keeln sevlyeelne fndlnneğe ~&llfmak 
ters yol tatmaktır. Kaballat yurda 
dejil okuyanların bir teY bUmemele 
dndedir. 

itte baalan dU,UnUnek ra- dtll· 
mizfn pek sun'I oldufu, a9Ull bir ede
biyat vileuda getirmekten ldz bulun
duğu yolundaki korkulan biraz faıla 
bulmakta tereddüt etmeyiı. Kendhni· 
zl hayali bir kusur ve aok8an ~eh· 
hGmU ile nafile üzmiyeUm. Temenni 
ettiğimiz pye1e h~ bir uman erl~
lemez. LlAnıa faaH,.ı lıa11ode bulu
nan sadellfme ameliy•i ba anDmu· 
zun hakikata kalbi mümkiiıı olan par· 
çalarını bize temlnedecektir. 

B. DiMmfzi bug1tnktl med~t ihtf· 
yaçlanna vydurmak. Sop dnlel'tle dıi· 
liımizin ihtiyaçlanna dair _... J'UI· 
lar arasında bir fikre tesadüf ettim 
ki delilet etuti derin bir JUlıt cJü
ştinceye blMlUA işaret etmeyf bir va
zKe bilirim. 

Bu Y••larda dllfıntdn uhl'ht~en 
pUyet ediliyordu. Cümle tertlıbilllfz 
hatakdır, ... lisaQ.)&1'8. U1'ft"70r, 
kelhpelerin cümle içinde ifa ettikleri 
vazife itibarile yerleri detifmeUdir, 
yanhı yazıyoruz, çilııkii konUflll&Dlız 
J'&•kıtır denllfyordu. 

Bu J'olükl fiUyetler bir dflln ha ... 
kiki mahiyetiaden pflet aetke81dtr. 
Bir lisa.nım -nahvi o ıı.n fh konupn 
kimselerin zihinlerinin faaMyet tar
zradan ibarettir. Bugün gizlerimizin 
Nqinl, kafalanımmt •t~inı 11M1l 
detiştlremft.Mk illlmfdn ın-.ını .te 
17"4 ~Jtijrem~ ~iitla fitrl ve 
:niılil~ld'Jı"e M!Rf ~ w.~ 
nahrlndedir. Bu deği~tiği gün bcnll· 
timiz, hUvfyethniz ortadan kaltnnıt
tlr, IJafka 1* mtllet&n nlla Mil te
--aı ~· n.,.. en ..teni. en 
qlenadş lisanlardan biri olan Fran· 
sızca bütün o hayretvericl Til'ZUU ve 
mükemmeliyeti Ue beraber Almanca 
kadar fel..te " ._._.,_.itfa lisanı 
olamıyor. Almaaea •• ı. mnfyetlerl 
ile berüer ._.. ft lafllfet huauun
da Franmzcaya yetişemiyor. Omm I· 
çin, kendimizi yaradıldıfımıı gibf ka· 
bul edelim, ve ancak tablt tmkA.n hu· 
dutlan dairesinde 1&-Pabilecejimk ıs
lahatır dilıtbıeHm k IMr Mtiee ~r
ll& ueak bQtldU car. 

Dlllmlal11 11ok• ... l•n 
Bir kerre, url lHm ve fen ullum· 

da dilimiz Jf]enmemtftlr. Ba mefJaum· 
lan te.bit edtc.k, aramud& bir ınü· 
badele vatıtul ola.rak kullamlaak 
tabirler, urtılahlar yoktur. Tercüme 
ettfjim f elaeft n ilmi eeerlerln TU?k· 
~lerlni ltuan slHen ge~birken ken
di 1&lmt aalamadıt. oı.qtar. Ma· 
na ç.rkarmak için bulal&~ Fl'Nlllze&· 
lanna bakmağa mecbur oldum. Ter· 
cOme hatası mevcut ohnamılda be 
her Ttlrkptle o t.hlslere alışkın ol• 
mamanın ifadeye ve~ltf ~trelUHk 

nettc:eeiade mabad• t.eblitiltcle _. 
vaffMdyetslıltk ıöeterıaµ, ld~flm• 
gördüm. On, on btf Mile enel felHfl 
ve ilmi bir eeerl tercüme ederken pil .. 
tlllm sıkıntıyı •lılba'* netleeallıd 
bqtin daha ar.al... -'hl llMsecH 
ram. Fabt. lav mullarrir md 
sire bir •1-la ... ..._.. yapı1f/I• 

Maıldelif •alaarrirl• a)ıµ mefla-• 
muhteUf ıstılahla.rla ifade edlyorll'• 
Adeta ayn dillerle kon1ifayoruz. itle 
ba bir llKl'fl.cllr. 

Imlahlan lrararlqtnwM ~f_... 
ni &Nl&na lrl'lılwnaJJS7 Bu•~ 
hiyet sahMri bir Ja•1ttten .._. •• u. 
yiz. 

Bu heyet hrlf preUip ~I 
çahşmalı't 

Bash abtlıın old•fu..,.. ~ 
den allflan oldatumu tarlı " ,.._., 
•• •ttlü bulaaak b..,_ ..san ...,_ 
bal etmeli. Bulıma4*1aı m .. ::_ 
fllPAllm fllb Yep fllaa ~ ..-
111, lltltı 'H Yanaa kale~~ 
telltt1az all14lmse dre ... ,......,... 
&tı....-~.,.. 
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Hüseyin Cahit Beye Verilen Cevaplaıı 
Fadıl Ahmet Bey diyor ki : " 
bana mücrimane bir gaflet 

görünüyorlar ! 

Muarızlarımız 
içinde gibi 

" 

Samih Rifat Bey diyor ki: " Hüseyin Cahit 8., 
aldandığımız yerde şap, aldanmadığımız yerde 
şeker vererek zaikamızı şaşırtmak istiyor. ,, 

ikinci celse Jere lisan tabii bir uzviyettir. determinist hükümler veremeyiz. 

Gazi Hz. yanlarında Fahrettin 
paşa, Ali Sait paşa ve Reşit 
Galip B. olduğu halde locaları
na oturuoce Kazım paşa da re
islik kürsüsüne geçti. Ce'se açıldı. 
Evvela Kazım paşa Hüseyin Ca
hit beye hitaben dedi ki : 

- Hüseyin Cahit bey birşey 
söyliyecek misiniz? 

Cahit bey: 

Tekamüle tabidir. Zorlanamaz,, 
dediler. Hatta bilhassa Süleyman 
Nazif ve Cenap Şahabettin B. 
Jer "Lisanımızı bozamazsınız, 

aynen tenk'.si melahati cihetine 
gidemezsiuiz,, diye bağırdılar. 
Fakat onların tekAmül kaJkanı 
o zaman parçalandı ve iş yürü
dü. Çok tuhaf ki bugün Cahit 
Bey "20 - 25 seneden beri lisanda 
bukadar değişiklik vukua geldi
ği kaide onun amelui ~lan biz· 
ler adeta işin farkına bıle vara
madık,, diyor. Nuıl farkma 
varmadılar. Arkadaşları kıyameti 

Fadıl Ahmet Beyin cevabı 

Ali Canip Beyin alkışlanan 
nutkundan sonra Fadıl Ahmet 
Bey kürsiye geldi : 

Hüseyin Cahit Beyin sözlerine 
cevap vereceğini bildirdi. Cahit 
Beyin "istihdaf ettiğim çok yük
sek gaye ve bu gayede herkese 
düşen vazifenin hamiyet olduğu,, 
sözlerini hatırlattı : 

- Başka mütalealar varşa söy
lensin.. Ondan sonra arzederiaı .. 

Bunun üzerine reis paşa Ali 
Canip beye söz verdi. 

All Can;p Beyin cevabı 
Ali Canip Bey dedi ki: 

-Evvela Faik Ali Beyin müta
laalarına temas edeceğim: 

Faik Ali Bey dedi ki "Vatan 
Yaloız taş topraktan ibaret de· 
ğildir. Edebiyat da maderi ~~
tana dahildir ve bir süs degıl· 
dir.,, Faik Ali Bey edebiyat di
yorken bittabi kendisinin de 
nıensup olduğu "edebiyatı ced.i· 
de,, yi de kastetm!ştir. Kendı
ıinin şu şiirini okuyoru !1l : 

• O ha.yal! ebet girlzana • 

Kuva.n ııamiye:ılfn feyzi intibahlle 
GülUınsUyordu tabiatta bir hayatı ne.,,in ; 
GtUünıaUyordu mel~kpenah olan cevv1n 
Hep utku evci birer handei il!hlle 

kUkaddematI baharan bu haki llm1di 
TevekkWı1tı hayaltta. bir mesirl mesai, 
Ta.!ıayYWA.ta da mihrabı mabedi asar 
Olan semaları adi tenezzüh etmişti. 

Buna mukabil Orhan Seyf;nin 
Yusuf Ziyanın, Faruk Nafizin 
gilzel Türkçe ile yazdıkları be
dialara okuyacak değilim, ismi 
bile belli olmıyan yani alsız bir 
halk şairinin şu şiirini okuyaca-

ğım: 
Sabah oldu tan yerleri atıyor, 
CUrnıe kuşlar destur alımş ötüyor, 
lki hasretli sarılmış yatıyor, 
Şakı bUlbW var uyandır yarimi. 
Ben kıyamam sen uyandır yarimi 

Çikabilaem saraynm köşküne, 
Can boyanır amber ile miskine, 
Seni beni yaradanın aşkına, 
Şakı billbill var uya.nchr yarimi, 
Ben kıyamam sen uyandır yarimJ, 

E~m çdunış merdivenin 'ba§ma, 
Gllne~ vurmu~ ha.teminin tqma, 
HenUZ girmiş on Uç, on dört y~a 
Şakı bWbUl var uyandır yarimi, 
Ben kıyamam sen uyandır yarimi. 

Sabah olsun ben bu yerden g!deyiı:rı 
Garip bUlbW gibi feryat ede~m, 
Sen dururken ya ben kime nıdeyim 
şıt.kı bWbül var uyandır yariınl, 
Ben kıyamam sen uyandır yarimi. 

Tekamül perdesi altında ede
biyatı cedide ve lisanını mllda
faa eden ve Serveti fünun mab
feli haricine çıkamıyan Faik Ali 
Beyin şiiri mi, yoksa Anadolu· 
nuo bağrından taşan ha!k şiiri 
ıni vataoın, milletin şiiridir ?. 

Faik Ali Beyin tekamül diye 
ortaya attığı mülahaza Hüseyin 

Cabit Beyin miiJahazasın~a. . da 
olduğu için bu noktada ıkı~:ne 
birden cevap veriyorum; Hu~e: 
yin Cahit Bey belli başlı ıkı 
esası umdeden ahkam çıkarıyo~. 
Bunlardan biri tekamüldür. (L:· 
sanlar tabii bir uzviyettir, teka· 
mille tabidir. Zorlanamaz.) d~y~r. 
ve (artık lisanımız sadeleşm~şt~. 
BırakaJaın kendi kendine tekamu· 
Jünü tayin elsin) diye n~sih~t 
\teriyor. Bu edebiyatı ~ed1dec~
lerin 35 senelik bir tabıye tabı
ridir. Yirmi iki sene evvel yazı 
dilinde sadelik cereyanı başla· 
dığı zaman gene hemen bu ta· 

· ar ve genç .. 

kopardılar. Onun ve onların te
kamül kalkanına rağmen lisan 
sadeleşti. 

Cahit Beye hatırlatırım : Şap· 
ka inkilabını, harf inkilibını 35 
senedir tekrar ettikleri lekimül
le nasıl izah edebilecekler? Ge· 
ne Cahit Bey " Kelimeler tarihi 
bir zaruret ve icabın neticesi 
olan bir tekamül ameliyesi ola· 
rak dile girer,, diyor. 

Edebiyatı cedidecilerin ka
mus sayıfalarından arayıp çı
kardıkları bin bir terkip hangi 
tarihi zaruret ve icabın neticesi 
o1an bir tekamül ameliyesi ola
rak dile girmiştir? yalnız bu 
misal yazı dilinde ferdi cehdin· 
velevki zararına olsun· lisandaki 
rolünü ispat ve Cabit Beyi tek· 
zip etmez mi ? .. 

Gene Cahit Bey "Yabancı 
kelimeler filan veya falan şahsın 
arzuıile sun'i olarak doldurula
maz.,. diyor. Servetifünun ko· 
leksiyonları elimizde; Nabüday 
hüdanaşinas,tirajenuma ve emsa
li terkipler senelerce yazı dilinde 
tutunmuştur. 

Cahit Bey sözlerinde deter
minist davranı}or, Fakat kayde
deyim ki edebiyatı cedideciler 
determinizm ile fatalizmi birbi
rine karııtırmıılardır. Mesela 
Hüseyin Cabit Bey bundan otuz 
sene evvel "teessüf olunur ki 
lisanımıza arabi ve fariıi keJi
meJerle beraber arabi ve farisi 

• kaideler de ahnmııtır.,, dedi, 
fakat ne arkadaılarım ikaz ede
bildi, ne kendisi terkipleri ata. 
bildi, hatta bundan on dört 
sene evvel Ruşen Eşref Beye 
beyanatta bulunurken "Maalesef 
itiyat neticesi olarak terkipleri 
atamıyorum.,, demiştir. 

Demek ki atamıyecağım, atı

lamaz kanaatinde imiş ... 
Gelelim determinisim hakkında 

bugünkü telakkiye: 
Yeni felsefeyi temsil eden 

Hanri Bergson "cansız maddeler 
üzerinde determoizm azami tesi
rini kabul ediyor. Fakat ruh ve 
bayat mevzubahs olununca bu· 
rada bakim olan muayyeniyet 
değil, canlı maddenin dahili 
hamlesidir. Bunun içindir ki me
sela Merih veya Utarit yıldızının 
bir asır sonra filin ay ve filan 
gün gUneş manzumesi içinde 
mevkiini hemen tayin edebiJiriz, 
fakat bir şahsın, veya bir vas
fın yaran ne olacağını bu gün 
tahmin edemeyiz. 

Çünkü o şahsı idare eden harici 
t sirden ziyade dahili ve hayati 
h:mlesidir. işte lisanda canlı bir 
maddedir, onun da hamleleri var· 
dır. Ve onun için lisan hakkında 

- Ben de aycı suretle sami· 
mi olarak söyliyeceğim. Dedik
ten sonra tekamül hakkındaki 
fikirlerini anlattı. 

Bir yoldan, yayanı, kiğna ara
basının, nihayet otomobilin geç
tiğini gösteren bir misal aldı. 
Ve nihayet şu neticeye vasıl 
oldu: 

- Medeniyette kuru'acak şey 
hızlı yürümek değil. Pı ogramlı 
ve şuurlu yürümektir .. ,, Bundan 
sonra şu sözleri söyl~di: 

"Ben Türkçenin tekimülilnü 
Türkiyenin tekamülüne müvazi 
vaziyette {!ördüm.,, 

"Bizde bir saltanat lisanı var· 
dı. Mübalağalı, ç;rkin ve iptidai 
kabiliyetleri yakahyan dekoras· 
yonları olan bir dil vardı. ,, 

"Türkiyede olduğu gibi Türk 
dilinde de demokrasi ve cüm
huriyet ilin edilmelidir. ,, 

11Ben de eskinin zevklerine 
alışmış bir insanam. Fakat bir 
antika meraklısı gibi,,. "Bunlar 
bu antikalar müzelik şeylerdir. 

Ve müzelik şeyler başka hayat
taki şeyler başkadır. 

Hayata lazım olan şeyleri bul
mak lazım. 

Lisanda ne olursa olsun bir 
zaruret oluyor diyen Cahit Beye 
ben de söylüyorum. Ne olursa 
olsun bugün bu zaruret olduğu 
için bu iş oluyor.,, 

Fazıl Ahmet Beyin baştan ~a
şa nükte ile dolu olan sözleri ve 
misalleri aza tarafından alkışla-
nıyordu. . 

Bu arada şunları söyledı : 
"Cabit Beyefendı bugünkü 

hamlesinin ifade ettiği prensip
leri bir silah gibi, bir siper gibi 
kullanıyor ve bunların arkasın

dan günün maksatlarmı müda
faa ediyor. 

Mamur sözler ki içlerinde fi. 
kir harabelerinden başka bir şey 
yoktur. Yeniçeri müzesinde muh
teşem kıyafetler vardır, kavuk, 
cüppe, çedik papuç ... Fakat bu 
heybetli manzarayı soyacak o
Jursamz yalnız iki cılız değnek 
kalır. Mamur sözler ki içlerinde· 
ki fikir harabeleri dermansız 
ruhların, çapaçul sönük ruhların 
ifadesinden başka bir şey de· 
ğildir. 

Tekamül, tekamül... Aynı söz
leri mücrimane bir gzfletle evet, 
mücrimane bir gafletle tekrar 
ediyorlar.,, 

Fazıl Ahmet Beyden sonra 
doktor ŞükrU Bey namında bir 
zat söı aldı. Ve Hüseyin Cabit 
Beye cevap vererek dedi ki : 

lbranice ö ~ rnüş bir lisandı. Bu
gün Filistinc;e konuşulan bir ti
caret lisanı oldu. Bunun grame· 
riai yapan bir Yahudidir. Ve Ji. 
san günden güne inkişaf ediyor. 
Hüseyin Cahit Beyin mefhum 
iıte~esini ben doğru bulmuyo-

rum. Mefhumların tercümesi ol· 
maz. Bu zaman kelimelerin esiıi 
oluruz. 

Sadri Etem Beyin cevabı 

Şükrü Beyden sonra muharri
rimiz Sddri Etem Bey söz aldı. 
Sadri Etem Mey Hrseyin Cahit 
ve Faik Ali Beylerin tekamül 
hakkındaki düşündüklerine cevap 
verdi. 1918 ile 1932 arasmdaki 
farkları aradı. Millet ile ümmet 
arasındaki noktalan izah etti. 

Sadri Etem Bey alkıtlanan 
· nutkuna şu sözlerle nihayet ver· 
di: 

- Lisanda tekamülcü değil in· 
kılıipçı olmak lazımdır.,, 

Sadri Etem beyden sonra 
Namdar bey isminde bir mual
lim sfiz aldı. Namdar bey ken
disinin Anadoluda çok gezmiş 
bir muallim olduğunu söyledik
ten sonra üstatların fikir esareti 
ve itiyat esareti altında kaldık· 
Jarını anlattı. 

Bunları birçok misallerle !spat 
ettikten sonra dedi ki: 

- ltiy&tlardan ayrılmak çok 
zordur. Festen eski harf-
lerden ayrılırken epice zorluk 
çektik. 

.. Lisanımızda da bir hareket 
var. Bu harereket öz benliğimize 
doğru gidiyor. inkılap tamam 
olmadı. istiklal tamam olmadı. 
Öz benliğimize hakim olacağız.,, 

Bu sözler çok alkış!andı. Ni
hayet Namdar bey sözlerini şöy
lece bitirdi: 

- Aynı inkılapta ileri gidi
yoruz. Eğer yorgun olanlar, inan
mıy aolar varsa kenara çekilsinler.,. 

ikinci celse de 10 dakia tatil 
edildi. 

ilçUncil celse: 
Cahil Beyin cevaplara cevabı 

Kazım paşa, H~sevin. Cahit 
Beye ilk sözü verdı. Cahıt Bey 
kendisini ittibam eden sözlere Ct!· 

vap vereceği için bütün azalar 
dikkatJa Cahit Beyi takip ediyor
lardı. Nihayet Cabit Bey kürsiye 
çıktı. Ufak bir kağıttaki notlara 
bakarak kendisine itiraz edenle· 
re h!rer birer aynen şu cevabı 
verdı. 

- Muhterem hanımlar efendi
ler: Dil İnsanlar arasında kunuş 
maya anlaşmaya yarar demiştim. 

Ben insanların birbirlerile dil 
vasıtasile anlaşamadıklarına kani 
oldum. Bu gün burada bunu açık 
şekilde gördüm. Söylediklerime 
itiraz etmek için söz söy!eyenler· 
<.len Hasan Ali Bey efendinin 
sözleri eğer bu sözler yazılı olsa 
idi bende altına imzamı atar 
ve bu benim fikrim derdim. 

Bu sözlerde ben mabaadütta .. 
bia kokusu a'ıyorum. Fakat bu 
bende yok .• 

Bana Determinist derlerse 
daha doğru. Mütalealer hakkın-
da söylüyeceğim bundan ibaret. 

Benim cümlelerimde Hasan 
Ali B. birçok tezatlar buldular. 
Eğer yazdığım müsveddenin !;öy
le yanlış anlaşılacağını bilse idim 
müsveddeyi kendilerine verirdim. 

Bu suretle bulutu esasiyedeki 
kelimelerimi de daha iyi anlatmış 
olurdum. 

Lisan içtimai bir müessesemidir. 

Hasan Ali B. zannettilerki in• 
san iradesi bahsini ben inkar 
ettim. Hayır. eu hiçbir şey gör
memek ve okumamak demektir. 

Ancak insan iradesi amil· 
Ierden biı idir. Lisanın üzerindeki 
amiller kanşıktır. Birbirine gi~ 
miştir. işte bunlardan birisi d 
insan irat!esidir. Asıl ısrar et• 
tiğim nokta tabii kuvvet kartı· 
sında beşer kuvvetinin bir haddi 
o~duğudur. Bu haddi insanlar 
geçemeı. Bilhassa lisanda .• 

Lisanın sadeleşmesini ben de 
istiyoru!D. Netekim tunun için 
ben de çalışır:m. Eğer bunun 
olacağına itikadım olmasaydı ça• 
lışmazdım. 

Lisan sadeliğe doğru gidiyor. 
Biz de bunu hızlaştırmak sure• 
tiJe amil olabiliriz. 

Yalnız benim anladığım bir 
no'da var. Ben ortada yapılmıı 
birşeye mümanaat için ortaya 
çıkmadım. Henüz bu bahsi bu• 
:ada konuşuyoruz. Ben de umu• 
mi mütaleada bunları işaret et• 
tim. Hasan Ali bey ile ihtilafımız 
yo~<lur. Ali Can:p beye gelince: 

Bunun için evvela ve maat• 
teessüf diyeyim. Şahsımdan 
bahsedeceğim. 25 sene evvel 
en müthiş bir saltanat b6k· 
mü varken clivan edebiyatı bat· 
tayken mekteplerde okutmak 
ıçın yazdığım sarf ve na• 
hivde Arap ve Farisi terkipleri 
mümkün olduğu kadar sadelq· 
tirelim diyen, osmanlıca, türkçe, 
arapça yazan ve okutan utlar 
karşısında iJk defa yazdığım 
gramerde türkçe diyen benim. 

Eenim ileri hamlelere mani ol• 
duiumu söyliyenler varsa itte 
müsbet cevabım. 

AH Canip B. Serveti Fonun 
edebiyatına hucum ediyorlar. Bu 
edebiyatın olduğu gibi ne ya...,
masına taraftarım, ne de yafa• 
ya cağına. 

Bundan sonra Canip B. bir 
çok kelimelerden misaller getir
diler. Bunları bir muharrir bir 
lisana sokmak için uğraşmış. 

Fakat kendisine kimse iştirak 
etmedikten sonra, ne olacak bu· 
daha evvel söylemiştim. işte te
yit ederim. 

Kullanılacak kelimeler ancak 
ihtiyaca, o zamanm zevkine ve 
teli '< kiye uyarsa hayat bu'ur. 
yoksa Serveti Fünundaki o)du· 
gu gibi unulu!ur g:der. Eundan 
sonra Benim (verim) tabirini kul• 
landığımı söylediler. Şemsettin 
Sami Beyin de lugatinda olan 
bu \celimeyi söylemeseydim Rand
man namındaki fransızca kelime 
yi söyleyecektim. 

Fazıl Ahmft Beye gelince: 
Çod.tanberi tatlı yazılarını oku
maktan mahrum kaldıiımız bu 
zah burada dinlemek benim için 
bir edebi ziyafet oldu. Kendile
rioe minnettarım. Fakat ilmi ha• 
kikatlerin nükte ve zerafetle hal· 
!edileceğine kanaat etmediğim 
için sözümü lcesiyorum. 

Z;'!rafetJer ve nükteler içinde 
söylenen diğer sözlerde beliğa• 
tın ve sözlerin geliridir diye 
meskut geçiyorum. 

Bir kısım ifadelerinde de ze
bunküşlük kokusu seziyorum ve Tabii bir uzviyet midir? Bunun 

taraftarları vardır. Bu Determi· 
nizm felsefesi münakaşası için yer 

gene susuyorum. 

burası olamaz. Esasen hiçbir 
mesleki felsefi yokturki hakikat 
budur diyebilsin. Bu olamaz. 

Doktor Şükrü Beye glince, 
bu bey başka memleketlerdell 
mefhum almıyalam dediler. Mef. 

(LQtten sayıfay• çevlrlnl•) 



Sa,..la 10 V AKIT 

Hüseyin Cahit Beye verilen 
hum felsefi ilmi ve sair kelime
ler için bir vasıtai mübadeledir. 
Biz medeniyet içine gireceksek
sek bunları da alacağız. Yeni 
keliffieleri de kullanacasnz de
mektir. 

kendilerine menu ittihaz ettikleri da· 
ı-alar hakkında arkad~laromız uzun 
uzatlrya tenkitlerde bulundular. Şim
d;ye kadar söylenil('n sözler kendi id-
dfalar:mdan hemen hiç birini cevapsız 
bırakmanu:i'tır. Ben bunları tafsil et
mekten ziyade bilhassa bir .kaç nclcta 
üzerinde düşfüıcelerimi hülfı.sa edece
ğim. ~imdiye kadar söylenHen sözle· 
rin unutuhluğun u, gc~tr-: :ni, havaya 
münkalip olduğunu ve geıi alındığını 

görüyoruz. 

cevaplar 
Ben dikkatli bakıyorum; tedrici te

ık!lmül bahsile içtimai Yakıaların hu-

su i mahi~·eti esasını iki çift öküzü 
gibi mantrkınızın kunetli boyunduru
ğu a1tıiıa alarak tarlanızı onlara sür
dürüyorsun uz. Maksadınız bizi ya
n ltm:ı!i değilse JUtf en beni dinleyi
niz! 

Ler.;:is ti!c dediğ'intiz ilim, doğrudan · 

dağrcya tabii ilimlerindir. Fakat bu
nun taalluk ettiği li-;ıın, tasriflere ve 
tcrhiplere tfıbi olan J\elimeler değil, 

Sadri Etem Beye gelince, gü· 
zel nutuklarından istifade ettim. 
Ancak unda da maksadın ne 
olduğunu daha fazla hissedemi
yorum. O beliğ sözler, felsefi 
mantıklar arasında maksat ka
nıtı. Ne yapılıyor da ben ona 
muhalefet ediyorum. Ben ken
dim lisanın sadeleşmesinde u~
raşmış bir ameleyim. 

Da,ıaJar sabit kalır, sözler zail olur. o l\21imelcri ter!iip eden mahreci ses
Sözleri oldukları gibi göz önüne ala- !erdir. Lengistik bu sahada şöyle böy
rak münakaşa, muhakeme etmek on- le te:::;rihle ve fiziyoloji ile alakadar 

Ortada acele gideceğiz çabuk 
•ideceğiz.. Diyorlar. Nereye .. 
Ortada birşey yol\ken nazari sö~ 
liSylemek açık kapılan zorla rnak 
kabilinden bir faide temin ede· 
mez. Namdar B. ise beni ilerile
me hareketinde aleyhtar gö3ter· 
mek istiyorlar. 

Fes değiıtiğinde esef duyan 
felaefe hocasından benden ziya
de atlama taraftan o!ması tu
hafıma ğilti. Bir de öz Türkçeye 
sideceğiz. Diyorlar. Kendileri 
enerji falan diye hemen hemen 
Fransızca konuştular. Bunların 
1ıebk ve raptı yo~tur. 

Halka doğru gideceğiz demek 
halkı yilkselteceğiz demektir. 
Halk okutacağız onu bu suretle 
yDkselteceğiz demektir. Halka 
hitap budur. 

Binaenaleyh halkı yükseltmek 
için ne yapmak lazım ise yap· 
malıyız. Burada söylenen sözlerle 
ben aynı fikirdeyim. Hangi şeyi 
kabul etmedim. Kelime almaya• 
lam mı dedim. Yoksa sarf ve 
aahvimiıi düıeletıniyelim mi de· 
elim. 

Nedir? Hangi noktada beni 
en ileri gitmiyor diye gösteri
JOrlar bili anhyamadım.,, 
Hliseyin Cahit Beyin bu cevabı· 
nı azalar çok şiddetle alkışladı

lar. Slirekli devam eden alkışlar 
bitince Samih Rifat Bey kürsiye 

idi ve Hüseyin Cahit Beye 
Cevabını söyledi. 

Samih Rifat Beyin 
nutku 

Samih Rifat Bey - Efendim, diğer 
arkadaşlarrmızın çok ktymetU hitabe
Jmnden sonra Hüsc~in Cnhit Beye
fendinin evvelki değil, şimdiki hitabe
Jerinden sonra söz söylemek hakikaten 
a~ oldu. Hüseyin Cahit Beyefendi
nin ilk tezlerini dinlediğim zaman ha
•l ettiğim fikirler ,.e kannatlarla 

lann yanlış olduğunu göstermek onun 
aJu;ini düşü·nen ler için tabii vszifedh-. 

Ben~m anladığıma göre Hüseyin 
Cahit Beyin t~zinde üç esaslı istinat 

1 noktası vardır: 
1 - Taılıii tekamülün lisanlar üze

rindeki t.esiri. 2 - Lisanın kendi yap
tığımız sun'i bir alet değil, bizim ira
demizden mlistakil içtimai bir mües
sese olması. 3 - Dilimizin günden gü· 
ne sadeleşmesinde müfrit yeniliklerin 

muhafazakar kuvvetlerle karşılaşma
sından mutedil ve salim bir inltişaf 
yolu meydana çıktığı. 

Hlisey.in Cahit Beyefendi birinci id
diasında tam bir Darrinisttir. Yani 
bütün uzvi te!{flmüllcrin tedrici bir 

cereyanla vukua geldiğine taraftar

dır. ikinci iddiasında Dorkhaym f el
~efesini kabul eden bir içtimniyatçr 
oluyor. U~üncüde cemiyetlerin siyasi 
hayatmı tamamile mihaniki bir şekil
de izah eden çok eski bir nazariyeyi 
lisana tatbik ediyor. Hüseyin Cahit 
Beyefendi ikadar kU'\·"\·etıi bir gazeteci
nin herhangi bir me\'zu üzerinde tat

bik ettiği diyalektik tezini dinlemek 

yahut görmek :insanı hakikaten hay· 

retle bahsedilecek bir maharet karşı

srndn bulundurur. Başkalarının jlmi 
bir esas, bir delil, bir ıhiiccet diye ileri 
sürdüğü nazariyeler Hüseyin Cahit 
Beyefendinin elinde kolaylıkla anlaşı-

lan şahsi bir mütalea haline girmiştir. 

O bunları ilmi bir hareket noktası gi
bi kullanır, fakat bize hissettirmez. 
Biz dinlerken ancak şahsi ve kuvvetli 
bir mantıkın en tabii bir surette mey

dana koyduğu basit hir mı.:hnkemc Ö· 
nünde bulunduğumuzu zannederiz. Ar 
tic kanaatlerimiz mlimkün olduğu ka
dar uyuşturulmuştur. Munis bir man
tık, anlamak ve rnüna.lmşa etmek 
için kendini yomuya lüzum görmiyen 
fikirlerimizi uysal bir çocuk gibi is
tediği tarafa sevketmeğe başlamıştır. 

Şayet Cahit Beyefendi bize asıl na· 
ıariyelerden bahsetmiş olsalardı hiç 
şüphesiz dikkatimizi celbedcr ve hun
ları o kadar doğru olmıyan bir metod 
ile biribirine karıştırdığını , .e bir ta-
krm mütenakız fikirler~ mü bet 
menfi hüklimleı· çıkarmağa çal:ştığını 
sür'atle anlardık. 

Hüseyin Cahit Beyi bu usulde en zi. 
yade muvaffak eden vasıta fikri te-

naku%1armı bile bile daha evvelden i· 
dare etmesidir. Aldandığrmız nokta 
da t>ize şapı, aldanım:ıdığımız yerde 

şekeri göstererek znikamızı muvakkat 
bir dala~ uzrntmak Cahit Beyi ~ok 

eğlendiren bir şeydir. (Şiddetli alkış
lar Bu arada Hüseyin Cahit Bey de 
Samih Rifat Beyi alklşl .yordu) • 

Ha~fendilcr, Beyefendiler! Hü- Hiç şüphesiz bütün di!ıliye.nH!r dik-
11e1'in Cahit Beyefendiyi ilk defa din- kat etmişlerdir. Hü c-yin Cahit Beye-
;Jediğim za.maıı bazı notlar almıştım. fendi lisanın maJtiyetindcn bahseder
llenden daha sür'atıe yazı yazan ar- ken aynile şu sözleri söylediler: 

aşlarnu <f.a not almışlar. Bu iki " Dil içtimai bir müessesedir. Tabii 
bir uzriyettiT. Zannederim l•i bu nok
tada hep ittifak edec~iz. Dil mesele-

arkadaşın harfi harfine zaptettik-
111>tlan elimdedir. Ilu notları~ 

yıfn Ca.hit Beyefendinin tamnmi-
. . • . . lerini tetkik ederken bu prcnsipi bir 

o fUdrleri gcrı alan ıfadelerını şım· an L'f .. d k b 1 d k • . vı e goz en uza u un urmama -
ll11nnmuzda birer bırer, harfı har- iktıza eder. 

iahlil ed«eğim ... Biz .:Hsan ~kıla- ( Evet, caıı'it Beyefendi! Du prensipte 
tarnftarları Huseyın Cahit Be- f ittifak edeceğiz, fakat mutlak ve mu· 

•-d~ gi5etu~eri bu filn:i rlc'~t 1 kayyet bir şarUn! Siz lisanın tabü ve 
E-.ınltetinl saıuimıyetle, teşekkürle le 1 içtimai mahiyetlerini ilr.ıin tayin ct:ti-
..... ırard;yetle kar~lryoruz. (Alkışlar) 1 ği hudutlar dahilinde biribirfad<m a

Butalıtnm hepiniz biliyorsunuz, yır.ırak birine ait olan kanunları öbü
i ' • ed•recnu .tu rduğuM yerde 
..._edeyim. llüaeyin Caltit Deye

l""Mllı• Wlhasaa fikirlerinden ziyade 

rüne tatbik etmek yolunda karışık ,.e 
yanıltıa bir usul tatbik etrni:> eceksi-
1117.. 

bir te~ellüm bir konuşma ilmi olur. 
Firik sesler ynni musi:dye ait perdeli 
\-C devamlı seslerle müteaddit se!'lerin 
''e inikaslarm hiıibiıine karışmasın

dan hus ule gelen gürültüler, (zeirler) 
halinde.ki mü tehcen seslerin mahiyet-
çe biribirinden ba.~lı!:-r, mahreçler a· 
rasmdnki tel>eddüller, bir lisanın fone 
tik, yani mahreci bünyesini tc17kil e-
den müstehci seı:;lcrin tabi olduğu ka· 
nunlar bu fll~mde tetkik edilen bir 
mevzu , ·iicude getirmi~ti Ne demek 

istediğimi kolaylıkla izah için umumi 
hir ,·akıadan bah-:edeyim: Şu salonda 
muhtelif kavimlere mensup insanla
rın bir arada toplandığını f arzedelim: 
bunların hepsine ayn ayrı herhangi 
bir lisana ait bir cümleyi ayrule tek
rar ettirelim; ayni liavme, ayni cemi
yete mensup olanlar kelimeleri iı:;ter 

isteme?. müşterek bir şekilde ve müş
tere!< bir itiyatla telftffuz .ederler. Di
ğerleri bu zümreden gene kendi hu
susiyetlerile aynlırlar. O kadar ki bir 
harem ağasn:r:n 1'ürkçeyi konuşmasi· 
le l>ir frengin, bir lng1lizin, bir Alma
nın konuı:;masını lıiribirinden kolaylık

la tefri!< ederiz. 

(Devamı yarınki sayımızda) 

Samih Rifat Beyin alkışlanan nut

kundan sonra reis paşa bu ınoktanm 
ıkamilen anlaşıldığını ve müzakerenin 

kil'cyctini reye koydu, müzakerenin 

lkfı.fi olduğu kabul edildi. 
Bundan sonra Ruşen Eşref Bey 

kürsüye gelerek Abdülhak Hamit ve 
Sami Paşa 7.ade Sezayi Beylerin bi· 

rer mektubunu okudu. Bu mektuplar 
şunlardır: 

Ahdulhak Hamit 
Beyin mektubu 

Nuru aynım sevgili Ruşen Eşref, 

İptida melfuf en takdim ettiğim 
manzumenin mukaddemesini okuyup 
bir fikir hasıl ediniz. Sonra manzu. 
meyi okuyunuz, ondan sonra da benim 
atideki mütaleatımı lutfen gözden ge
çlrini2. Bu manzume bundan on bir 
sene evvel yazılmış ve basılmıştır. (O 
zamanlarda bugünkü temayülatı u
mumiye haddi kemale gelmemişti. Ben 
haddim olmıyarak pişum olmak iste
miştim.) Ondaki sözler ne Konyanın 
ne Edirnenin, ne Seianiğin ne de Ka_ş-

gar ve Buharanm Türkçesi değil tama 
mile İstanbul Türkçesidir ve safi 
Türkçedir ve aruz veznindedir ve böy 

le olduğu halde terkiplerden ve teta
buu iİıafattan aridir. Demek ki böyle 
yapmak ta :kabil olabiliyor ve benim 
bugünkü cereyanın .ya.banc1S1 olmadı
ğım da bu eserimle tebarüz etmektedir 
Manzumenin mcvzuunda belki ciddi
yet yoktur, belki de hiff et vardır. Fa· 
kat işin ehemmiyeti mevzuunda değil 
maksat ifadenin safi Türk~e olmnsı
dır .,..e ehemmiyet te bundadır. Ve Ku
rultaya bu fikir :ile geliyorum içtima 

halinde bir şey diyemiyec:eğmıi bildi
ği melen bugünkü cereyanın taraftar· 
la.nndan olduğumu size yaı.mağı mü
nasip gördüm. Gözlerinizden öperim 
efendim. 

Aptüllıak 1Jcimit 

Sezai Beyin 
mektubu 

Dilimizt dair 35 sene evvel şu sözle
ri yazmiştım. Müsaade edcrı::eniz oku
yayım. Karagöz seyretmeğe gitmiştik. 
Çelebi Hacınat ikemal.i f esahatle Ka.· 
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Hüseyin Cahil Beyin 
konferansı · 
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şi tehlike i bitmiş demektir. 
Dilimiı.in no!<sanlan yalnız ıstılnh

lara inhisar etmez. Alelı1de kelimeler
de bile eksiklerimiz vardır. Bunu an
lamak için, mesehi, FranSlzca, Al· 
manca bir lôgat kitabı'ltı ularak Türk
çede mukabillerini bulmak tecrübesi 
yapmak kafidir. Bir çiçekçi katalo
ğunda, muhtelif çeşit güllerin renk
lerini anlatmak liçin ya:zdan üçer dör
der satırlık tarifleri tercümeden ha
zan kendimi aciz bulduğumu itiraf e
derim. Çünki; lisan ve edebiyatımızda 
be§ on tane renk biliyoruz. Halbuki a
rada. o kadar ine~ fari<lardan bahse
diliyor iki bize bütün bütün yeni geli· 
yor. 

Bir lisandan diğer lisana tercüme 
kat'i bir muvaffa.kiyetle yapılamaz. 

Bu,oiki dilden birinin diğerinden daha 
yüksek olmas:ndan değildir. Her di· 
1in :ıyrı hususiyetleri olması neticesi
dir. Fransızcadan 'fürkçeye tercüme 
yaparken çektiğimiz baıı sıkıntılara 
'l'ürkçeden Frnsızcaya tercüme 'yapa
cak bir Fransız muharriri de maruz 
ıkahr. Bahsettiğim zorluk bu değildir. 
Mefhum n kelime eksikliğidir. Bu· 
nun da çaresi Avrupa lisanlarından 
herhangi birirun IJmmusunu alarak 
her keJimere Türkçeden bir karşılık 

tesbit etmekle bulunabilir. Her ne pa
hasına olursa olsun bi7..e ilim ve !en 
sahasın~, her türlü mefhumlar sa.hası
nı açmalıdır. 

Sonra, Türkçe IQgnt isteriz, sarf ,.e 
nahv isteriz, dfltmfai hakkile ya7.acak 
surette hLrflerimizde ufak tefek de
ğişiklik isteriz. Bunların miizakeresi 
yeri burası olmıyacağı için taf ilfl t ve
remiyorum. Yalnız ihtiyaçlara işa

retle iktifa ediyorum. 

Hul6sa 

Arzettiklerimi bir kaç cümlede töP
lamak için diyebilirim ki: 

1. Lisanımız hakkında ilmi tetkik• 
Jer lfızımdır. Burada de,·letçilik siste• 
mini lmbul etmek zaruridir. Türkçe
nin eski yeni bütün lehçelerini ve ya• 
zılarını bil'1:1cğc. en az, sanskrit, latin 
ve Yumm dillerini öğrenmeğe ıihtiyaç 
gösteren çalrşmalara bizde ancak bil· 
lturnet im tan temin edebilir. 

2. Türk~enin menşeleri tıak:kmda 
tetkiklerde bulunacak mütehassıslar 

heyetinden ha ·a, bugUnkü müşkülle· 
rimize çare bulacak bir ilim heyetine 
de ihtiyaç vardır. 

3. Bu heyet bize ıstılahları karar· 
l~tlrmab, Anupa lisanlarına ınaza

ran bizde!d eksik kelimeleri tamam
lamalı, Tiirkçc 1tignt, sarf ve nahiv 
yazrnalıd1r. 

4. Türkçernizin nah\•inde, bünyesin
de bir kabiliyetsizlik yoktur. Kusur 
kelimelerdedir. O da usul dairesinde 
bir çalışma ile ;izale edilebilir. 

5. Yazı dili ile konuşma dili arasın
daki farlttan ürkmeye· mahal yoktur. 
Lisan r-ndeliğe doğru en fazla bir ve
rimle lieıtdiliğinden gitmektedir. 
Yazı dilinden yabancı kelimeleri 

atarak yerlrine öz Türkçe kelimeler 
ikoymak vazifesini hiç bir heyet de· 

ruhte edemez. Çünkü sözünü dinlet
mek imkanı yoktur. Ilu iş tamamen 
şah~idir. Daha doğrusu, gayri şahsi· 
dir, dilin tabii seyrinin neticesi olarak 
husule gelecktir. Bir akademi yazı ve 
konuşma dilirı in daima arikasmdan 
yürür. Yeniliklere n!mdemi ön ayak 
olamaz. O dilde ancak nazım ve muha
fazakar bir kuvvettir. 

ragözün "mizacı srhbat imtizacı fılile- G •• •• ı • 
rinin ne dairede sair., olduğunu soru· fi ··ı:ın oru rnernış 11ımmı1 
yordu. O hayretle bu sözlerfa ne de· . Parlak bir mu\•offuiycı 

mck oıduğunu anıamağa çalışıyordu. = Ademi i~t·d"ra b 1 kr«ı ~ 
~ ihayet bütün bu sözlerin "nasıls:nrı ~ Q 1 e gevşe lg ne i 
jyi misiniz., demek olduğunu öğrenen ro zafıyeti umumlyeya 
Karagözdeki hayreti bu katlar sade 
bf r şey söyleme);p de kendisini bu de
rece yorduğundan dolayı hiddeti gö- -

b arşı knt'l rcslr gösteren 

Glandokratin rülecek şeydi 
Edebiyat bahsinde be.n de Karagö

zün fikrindeyim. Bir adam hem Arap, 
hem acem, hem Tüı·k olmadığı gibi 
bir edebiyat ta hem Arap, hem acem, 
hem Türk olamaz. Dünyada bir başka 

miJletin sarfile yazar okur bir kavim 

yoktur. Dünyanın bütün elsinei kema
li bir araya gelse bir Türkte, Türkçe 
keJimelerin hasıl ettiği tesiri \'Ücuda 
getiremez. Vakıa her dilin yazılışilc 

söylenişinde farlt vardır. Fakat söyle-
mdc Ye yazmak arasında bizimki ka· 
dar ayıır fki lisan kullanan lan ben 
biJ.miyorum. 

35 sene eT't'el f>e.n bu fikri :ra.znuş

tım. Şinasiler, Naımk Kemaller, Ziya 
Paşalar da bu f'~irde idiler. Fakat 
itiraf etmek lazım gelir ki biz mu,•af
fak olamadık. Bu dilekler, bu fikirler 
şimdi sahibine Kemalini buldu. Mazi. 
yi istikbal yapan bir deha, Asyanın 

ufuklannr, fikrin yürüyemedi3i ati 

yollıtrrnt aydınlabyor. Şimdi nazar, 
gözlerden kaçan o güzel hayali aşikttr 
olarak görüyor ki o yarın bir hakikat 
olacaktır. Niçin olmasın o biiyük Gazi 

ne kadar hayali, muhali ihaldkat yap
tı. 

Türkçe dilimiz için 'Programda şu 
şart vard;r: ' ...... en gfö;eJ şiveli n a
henkli bir ifade usıtası haline getir
mek olduğuna göre,, 
Şüphe yok ki bir milletin lisanı ru

hunun beyanıdır. Progrn..-ndn!.i fikri 
bazı anhyamıy:ınların yaptığı gibi di
lim!zi bayal:!ştırmak, Hab:ı!n~tır:ırnk, 

haşa Türkçeleştirmek demek değildir. 
Türkü h'r gün daha yükselten flli 

Re~imisin 'l'örkçe)i de milleti gibi n~-

cip bir ı:1ahescr yapıms.sı her lmlbin tc
mennis.'dir 

Sami PClftl zade 
Sezai 

lçtimaa bugün saat ll te dc\'am 
edilecektir. 

· l\Jcşhur prof. Brown Secqu:ırt ve 

Stcinach'm ı.eşfidır Kadın ve erkek 

farkı ~ oktur. tler kutu derunünde 

türkçe ol:ı rak tarifesi mrvcuuur. 

E Umum deposu Ist. Bahçekapı'da 
i§ ZAMAN ecuı depo~udur. He eczane 
~ ,.c ecza depolanndıı bulunur. Kutusu 

~ 200 kuruştur. Doktor beylere tesirini 
- tecrübe için makbuz mukabilinde bir 

kutn gönderilir. ı 
ıı:ıı n 1ıı:mır ~ı~rnıııı.ııır.ım•.ıcı:ıı:ıni:.Timııımlllıi1 

lstanbul ikinci icra Memurluğun· 
dan: 

Ilir alacağı temin için ipotekli olup, 
paraya ÇC\'rilm~ telmrrür eden '\'e 
tamamına 230n iltin bi.:l üç yüz lira 
kıymet takdir edilen Beyoğlunda Fe
riköy ünde Rus sokağında atik 32, ce
dit '18 numara ile murakkam ve teYsii 
int.i...'calli methali mü:W'tcmil mübrez 
bir hanenin icra kılınan birinci açık 
artırma ı netice.rinde 1000 bin lira be
del ile talibi uhtes:inde kalmış ise de 
meblağı mezkur haddi lflyrkında gö
rülmemis o?masrnn mebni ikinci art
tırmasr olan 26-10-932 tarihine ınü
sadif carşa.mba günil saat 14 ten 16 
ya kadar i'dnd açık arttırması icra 
kıh~acaktır. Arttmnaya iştirak etmek 
istiyenler c~i'ır gnyri rntnkulün kıy 
meti muhammineıEi olan meblağı mez. 
burun )üzde yedi buçuk nispetinde 
teminat akçesi vermeleri Hizmıilır. 
Haklnrı tapu siofülc sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılarla di:Yer alakadar· 
Jar irtifak hnkkı "':thipJer ini bu hakları 
m \e huım ile fr'z ve mesarife dair o· 
lan id dinlannı ilı1n tarihinden itiba
ı·en 20 gün zarfında ennklari de bir
likte daireye tildirrn~leri lazımdır .. 
Aksi halde tapu sicili ile sabit olmı· 
yan:ılr fatı~ b~delini;ı paylaşmasın· 
dan hariç l nlırlnr. Müterakim vergi 
ile belediye rüst.T.tlnrı '\'e \-.ı.k.if icare· 
Si mü t<!dye ~ittir. Daha fazla malil• 
mat nlm:ı.!t is tiyenler 32-1027 numfl• 
rah <losya.rma müracaatla mezktit' 
dosya meyanında mm·cut ve mahalli 
mczkürun ev nf ve mesaha Ye sahası• 
m ha,; vnziyet \'e tn\diri kıymet ra· 
porilc 1-10-932 tarihinden iti)Jıal'eıt 
tlaire divarJmne in-de asılı buluo'!u .. 
rulacak ola:n arttırımı şartnamesı.nl 
:;örüp anlıyabilettkleri ilin olunur. 



~ Tetrlnievvel 1932 VATCIT 

[ BeledJyesı UAnları lstanbul , lstanbul Dördüncü icra Memurlu
ğundan: 

F d ki d Si üzerine yapılması takarrür eden ID ı ı a DJuıyyen araa 
Tumamma on hin beş yüz lira kı}·

met takdir edilen Beyoğlunda eski 
Hacımimi yeni Hüscyinağa ırnahalle
sinde Kumbaracı S<>kağ'rnda eski 78-

Devlet Demıryolları ilanları 
IJk k . k 1 rf u.sulife milnakasaya konulmuştur. me tep ınıaab apa ı za . . · b d 
-r ı· J • 0 k a evrakını yırmı beı Jıra e el muka-

29.9.932 tarihine müıadif pcrıembe gllailnden itibartll 
banliyö katarının vakti hareket cedvelinde atideki ıekilcle ı a ıp er proıe ve m na as "k d b" · ) T 

b·ı· d B . L müdürlügv ünden tedarı e e ılır er. a· ı ın e eledıye eva.ıım d kJ d · F 
0-82 1enf l<M-106--1~1 -.106-2 

numaralnrln mürakkam J<ayden .AH 
l~fendi Yakfından 356 .Mustafa f;fendi 
ı·akfrndan 117 zira' 9 pa1"1n1ak mikta· 
n:nda JtaJen 104--106-l ve lOS ınumara
JarJa rnür:ıkJrnm altmda i.J<i dükkanı 
havj nıüştemilılth apartımanın tamamı 
nçdc art1Jrmaya yaz'edilmiş olup 5 
Teşrinien·eJ 932 .tarihinde şartnamesi 
dfra.nhaneyc talik edilerek 8 Teşrini
sani 932 tarihine müsadif ~alr günü 
saat 14 ten 17 ye kadar lstanbul dör
düncü kna dairesinde nçrk arttırma 
ile satllncaktır •. Arttırmıya istirnk i· 
çin yüzde yedi teminat almır, miite
ral<im l'ergHer He belediye resimleri 
lııkıf icaresi müşteriye aittir. 1424 nu
maralı icra ve ifJfi.s kanununun 119 
uncu .maddesi-ne f.el•foikan hallnn tapu 

icra ediJecektir • 
1. I b 'J bO .. k · şaat yaphrmış ol u arma aır en ıp er una mOması yu m 'k h ·ı Pendik H. 16.59; Yunus H. 17.02; Kartal H. 17.06; 

17. 15; Küçükyalı Miirur; Bostancı H. 17.25; Suadiye 17.29t 
köy H. 17.34; Göıtepe H. 17. 38; Feneryo:u H. 17. •Iı 

i J . d J d 1 kJarı ehliyet vesı asını amı olmak ı erı mü ür ilğiln en a aca d k" h"'JA • 
.1 k . b"J ekler ve doıyası meyanın a ı u asaı fartı e mDna asaya gıre 1 ec .. l k f' 

k f . f d i J tmek ıuretile glStOru o ara ıat vcre-eş ıye mn re atım m a e b d ı· .. · rak H. 17 43 Haydarpaşa M. 17. 50, H. 17. 58; Klpril M.ıa 
Keyfiyet muhterem halka ilan olunur. (5172) ki d ' rr 1. 1 tarahndan tekJif edilecek e e ın yuzde yedı ceerır.ıaıper k kb"l"d 1 

b • . b · d t · at akçeıini yatırara mu a ı ın e a ına-uçugu 011 etın e emın . f . . 
t . t mektubunu teklıf zar ıoın ıçıne koycak makbuzu veya emına 

hl. t' f . vesikasını münakasa gllnllnden JAakal 
20,000 m

3 
oksijenin kapılı ıarf uıulile mDnak11a11 2J.it 

tarihinde Ankara'da Umumi Müdürlük bin111nda ya 
Fazla tafsilat, Haydarpaşa ve An le arada idare ı-esuelerincl• 

mak ve e ıye ı ennıye 

iki ün evvel tedarik etmek şarttır. . . .. • 
lgb 1 .... oJan 6 Te•rinievveJ 932 tarıbınde perıembe gunü 

a e gunu y D . .. E .. b t Jiraya aatılmalcta olan ıartnamelerde yazılıdır. (5220) 
b k d t kl"f mektubunun aımı ocumen za ı ve saat on eşe a ar e 1 d (4815) 

J~t Ud" , ..... e veriJmif olması lazım ır. muame a m ur ugun inhisarlar Umum 
Müdürlüğünde 

U ki 1 k 

1 

lstanbul ikinci ticaret mahke-
cuz ra ı d O ı b k k'J' sin en: sman ı an ası ve ı ı 

Uomonrl caddesinde No. 65 apartımı· avulcat Refet bey tarafından 
ı ü ·· lcacları nın 4 re 5 oda 
1 

2 \'e 3 ncu Kegam Armanak Manukyan Et. 
20. 25 liraya kirııl:ınacaktır. tarafından hakkında cereyan 

killerile sabit olmayan jpott-Jdi ala· 
caklılar He diğer alakadaranın ve ir
tifak ıhakkı sahiplerinin hu hnklamu 
,.e husu ile faiz ve ımasarife dafr olan 
iddi:ılarmı ilan tarihinden itibareı 
20 gün i~inde eHakı müsbitelerile 
bildJrm.cJerl J:1zımd1r. Aksi halde hak
ları bu siciller ile sabft olmıyanlar S(l· 

Likör fabrikası için yaptırılacak (1 O) adet Sediyeyi imale 
olanların resim ve fartnameyi gardükten sonra paıarlıtı 
etmelc Oıere (10-10·932) paıarteıi gllnü saat (16) da Gala Si~li l lasat • Perihan sokak No. 93 • ( eden muhakeme neticesinde jf. 

mürııcaar. (4483) las talebinin reddine dair sa dır tış bedelinin paylaşmasından hari~ 
kalırlar. A l:llmdarlann i:.bu maddei 
kanuıniyc ııhkfunına göre tevfiki hare
ket etmeleri ve daha fnzJa ımaJQmat 
almak istiyen1erin 931-lll3 numara
h dosyamıza ı.müracaatlan ilan o)u. 
nur •. 

MObayaa lcomiıyonuna müracaatları. (S 122) 

Emniyet Sandığı MüdOrlüğlln

den: Sirkeci şimendüfer gardfi

ren Recep Salim Bey 19 Haziran 

32 Tarihinde Sandığımıza bırak· 
hğı para için veriJen 31911 Nu-

J kaybettig· ini söyJe-mara ı 
miştir. Yenisi verileceğinden es-
._. . . h""·mü olmıyacağı ilAn aıııoın uK 

olunur. (4564) 

Türk 

tertntn en 

'Jüyiik ı,azilest 

nedir 

olan 2171932 tarihli ilam mahku
munaleyhin ikametgahı meçhul 
olduğundan tebJiğ edilemediği 
tebliğ ilrnübaberinin zahrma 
mübatir ve mahallesi heyeti ih
tiyariyesinden verilen meşruhat· 
tan anlaıılmı~ olmakla bir ay 
müddetle tebliğa t icrasına karar 

verilmiş ve bu baptaki i!Amın 
bir sureti mahkeme divanhane
sine talik ediJdiği gibi keyfiyet 
gazete ilede Hin olunur. (4559) 

lstanbul Dördüncll icra M"murlu
ğundan: 

Tamanuna (5:l,.,1:iO - elli beş bin Uç 
yüz elli ) Jira kwm<.'t takdir edilen 
Beyoğiundn Hii~yinağa mahallesinde 
knvden Caddeikebir halen lstikJAJ 
caddes~nde eski (181, 181, 181) .ınüker
rer yenj (197, 197-1, 197-2) 4'1Uanara 
Jarla mumkkam altında iki dükMnı 
\'e arıkasrnda halen gazino olarak is-
Uma' edilen bahresi olan kayden ha
ne halen lkargir bir bap npartımanın 
tamamı a~Jk arttırmaya vaz'edilş olup 
5 Teşrinfeyvel 932 ıtarihinde şartna
n1esi divanhaneye talik edilerek (24 
'J'eşrinien-el 932) tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 ten 17 ye ka
dar l~tanbul dördün-cü icra dairesJn .. 
de satılacaktır, .Arttırma ikincidir. Bf
rfnCJ açJc arttrrmasmda (5000 - bet 
bfn) Jiraya talip çıkmış olup bu ıkere 
en çok artıranın üstünde bırakıl:ıca.k
hr. Arttırmaya 1ştirak f~in yüzde 7 
teminat alrmr. MiitcrakJm ''ergıiler ile 

lstanbul Evkaf MUdUrlUğU llAaları 

fzmJrdeki büyük Salepcl oğlu hanı 
kiraya verJlecektlr. 

İzmir' de en işlek bir mevkide l<emeraJtı caddesiqde klin ve E 
ait 18 dükkan bir kahvehane bir depo alt ve üst 32 oda Qo b 
ve kliçllk ahır üç garaj bir yazıhane ve büyük bir avluyu allf 
mebzul akar ve tulumba suyu olan büyük Sılepcl oğla UDi 
mekJe maruf han tarihi ihaleden itibaren bir aeae mDddetle 
müzayede ve münakasa ve ihallt kanununda tnlladeriç 
zarf usulile kiraya verilmek üzere l 9-Eyh11-932 tarihiadesa 
ren yeniden müzayedeye çıkarılmııtır. ihalesi Evkaf Uıaum 
dOrlOtOnlln tııvibine taliken 11 T. evvel-932 Sıb thl 
Evkaf Müdüriyetinde icra kılınacaktır. Teminata muvıkkıte 
tarı (675) liradır. işbu teminata mukabil banka mektuplan 
kabul edilir. Talip oJanlarm İzmir Evkaf MOdOriyetlae mara 
etmeleri ilin olunur. (4993) 

300 Lira 120 zira terbiinde bulunaQ ıchzade baıında Mula 
karagöz mahallesinde yeni sokakta 12 No.lı ananın ta 
Teşrinie,veJin 26 mcı çarşamba gnnn saat on beşe kadar p 
ıwetile aablacaktır. Taliplerin pe.y akçelerile beraber ilt 
Evkaf MOdiriyeti bioasmda mahJGJit kalemine mOracaaU.n. 

belediye nsimieııi, Yakıf .icar~i mü~ 
riye aittir. Tcra ve iflas lcanunır.nQfl 
(119) uncu madd~aine tevfikan .haJcla
n tapu sicillerile sabit olmayan ipo
tekli alacaklılar ne diğer alabdara-
nın ve frtff ak lıalckı ulıt.,erin4n bu 
haklamn ve ihususiJe f afs ve masarff e 
dair olan lddfalannı flAn tar.illinden 
fübaren yirmi gün içhtde evrakı mils
bitelerile bildirmeleri lazrmdrr. .Abi 
halde haklan tapu sicıiJJerfle ubit ol
mayanlar satıf bedeJi.nıha Jlf&J'ı_.,masm
dan ha~ fcalırJar. A14tcadarlarm ı,.. 
bu .maddef kanuniye a.hıkdan111& eiN 
tm.iıki hareket etmeleri .,. 4-::. ııı;:; 
aaaıonııq •imale 1-tir_,... fyWlmlse 
d•T• ...........,,. l9lllllU 
mflı"aaatlan llttt .,.,.... • 

lstaqbul dOrdDacU icra memar
Jufuodan: Ka11mpaıada C.mii 
kebir snahalleaiDia Tabakhaa~ 
cadde.inde ll·9 No. la ba&,eh 
Jwlo ile p.,, .. ıtıda mi Ak ba· 
b• ,_. b•Ttr •olcajıada s mu
,,.,,.,. yeoi 68 No. lu h•nenin 
cfaW w .. cıdarJanndan olup hilen 
ibmetgAbları 111cçhul olan Ayte 
ve Hatice hanımlarla Hamdi 
efendiye: 

Z.rı 
2146 numaralı mofOlild 

liyetnamemJ HJİ ettlaa. ~ 
alacağımdan etkialnia hl 
madığlnı ilin ederim. (45 

Ediraekıpı 

Fatih Sulh ÜçQııca Hut~ 

1.,_,,,,, IJllrılll#Ufll /cra lll~murlu,.._ ı.ı 
Vdlt psetMfnln 19 EyJıil 932 tarlh 

ve5279 numara ve 10 'Uflcu sahift'Sinde 
.Alcfllm auetesin.jq 19 Eylftl 932 ta. 
rih ve 5009 nu1t1ara ''e lllnci sahife. 
sinde mtinderfç :Csküdarda 4.ltuni za-

BalAdal<i her iki gayri men
kulde 00 aJbıardan altışar hisse 
mutasarraflan AptuUab Şerif ve 
KAzun efendiler ltbu gayri ıue0 .. ~ullerde bisseler;ni Ruhi beye 
ıpotek etmiı oJdulclarından 11·9 
No. Ju hanenin temamı 1440 fi. 

ldmliğinden: Balatta 
mahaUeıinde Mektep lolımll 
14 No. hanenin Beledi1edea 
lcu bulan i&&u lleriae 
hilinda aablma11aa katar 
rek 154 mebo maraW.., 
hHında buJunın heae ft 
sından iki katlı ....., 
(600) ve arauna (308j Bra 
met konulmuı ye ipa • 
sahibi naUteveffa L ... 
gaip varialerinia meDfıa" 
leaindea olmak Gıre 

Çocuklarım Tutumlu VE 
., 

ra ve 5·68 No. Ju hanenin te· 
ID•mı da 1209 Jira kıymeti mu
hammeneli olırak meıkOr gayri 
menlcuUerdeki hfaeJer dairemi•· 
ce ıyrı ıyrı fartnameler ile açık 
artırmaya vaıedilmit olup 1.] 0-
932 tarihinde tırtnameleri di
vanhaneye talik edilerek 1 tq
riniaani 932 ••lı gOnü •eat 14 den 
17 ye kadar dairemizce açık 
arbrmalarının icra edileceğine 
dair olan iıbu açılı artırma ilAnı 
930·9 dosya numarasiyJe taraf
larınıza iJ4neq tebliğ olunur. 

de :ınaJ:ı.allesi~in Nı~ntaşı ~ddesinde 
maa ıköşk baa- l'e ~'Lire l'ıakkındaki j 
lanlara (Mukataalı :ınahalUn lurk 
hisse idbarfle Yedf hissesi) diye Yazıl
ması u~ gel.iıife~ (forte .. _ itiba
rıile oa. dört1.:1ı~esı) d'ye ~ıldığı 
bittetkikıa:~ih~ıl~akla sehvi vaki bu 
suretle an ılt\n olunur. 

f atib Sulh 3 inci Hukuk Ha
kiJD!JjİD~en: Mahkememiz tara
fıodı• ı~are ettiriJOJekte olan 

1 Hırkıişe~ıfte Mu~teıip iıkeader 
abıJlesı ~ksekı caddeainde 28 

~ tfıne bır sene müddetle ki-

enkaz ile veya aynıca 
tenıip edilerek vuku. .,..... 
artırDJa 11eticealad• m 
lnymehnı bulmacltfıad-. 

~·- - -- ...... 

Muktesit 
• 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
•••1t••ıadaa ,. 

BiR 
R ll n il 

~ ferileceğindeo talip olanla
r• 9.J0-932 Pazar saat onda 
fotib sulh üçüncü hukuk mah-
k 

8 
..,esine müracaat etmeleri iJan 

oJ~rıur. (4565) 

--w;;buJ ü~üncü icra memur-
"11Ddın : Bır borcun temini için 

luıh'cuı ve paraya çevrilmesi 
111~ rrer OteJ etyHı 1 l / Teıri
IO 

1 
V932 tarihinde saat do· . ,,e 

oı~J.g 00 arası Y enipoatabanı 
k.....-ada Aşir efendi sokağındı 
ark•~fl'PP• otelinde birinci açık 
eski a fle ntılıcaktir. TaJiple
ırtb'• hallinde memuruna mOra· 
ıiO !!, jJjp oJuaur. (4577J 
"'~ 

(4574) 

arbrcnasını k.,ır 
MeıkQr baoeuia eabz ile 
te ve ya ayrf ayıl •bla 
talip olanların 20-10-932 
be gOnQ uat lOq f~ 
üçünco hukuk 111alık 
% 1,S pey ak,elerilo • 
etmeleri ve ba ha8111ta ) 
Jen izahatı mahkeme kaJe 
alabilecekleri illa olaaqr. f 

Büyük Tayyare Piyango 
Bu keşidede büyük ikramiye 

1 O O. O O O Lira<Jıij 
Piyango timdiye lradar binJerce lcitiyi zenfia •blfttir. 
Fırsatı Kaçu mayınız 

iştirak 



5;._,... 
adalara 
1m,_. 

•hhkbr. ......... 
...... 41 DU 

ustari 

Aranıyor 

Bir 

Mendlll tavsif 
için en cazip 
keUme nedir? 

~··· __ ........ .................... .. " .... .,. " ........ 
blllralnlz. 

Komlawonu lll•lan 

lzmir mDıtabkem mevki lata· 
ab için 43720 kilo gaz yajı ka· 
pah zarfla mlnakuaya koamut-

1 tar. ihalesi 15 -10 - 932 Peqem
be sini 1Mt 16 dada-. • .. .,. 
iftlralr edeceklerin •akli maa,. 
,.... lmir S.. At. komi110-
ma mlracaatlan. (803) (4896) 

• • • 
lzmir mllatabkem mem luta-

ab ip. 46360 kilo •de J•jı 
kapalı urfla mlbaakaeva .... 
m11fbar. lbalai 12·10 • 932 Car
pmba pi -t 16 dadar. iha
leye~ edeceklerin mtimu-

ı. a11eninde bmir •tmalma ko-
1 milyonm mlracaatlan. 

(804) (4897) 
• • • 

Yerli •••bndan (2808) 
adet •elwe Jıı,ü zarf nretile 
mllmıakı•J• U.mUflar. lbalai 
22-1. d Tet- 932 taahi•e mO.· 
dif Camarteai 1aat (14,30) da 
yapalacübr. ~-- ,.,. 
•• .... tallpleria ........ 
mllaakua1a iftirak eclMelderia 
o .... M -ttea enel Allkara 
ela Vekllet Satmalma Komiayo
IMlllA m .. caatlan. (838> (5107) 

--Yeni Nesli 
KD •.Erkek· Yuva ilk mektep N6hart 

Birinci teşrinden itibaren a~ıktır 
Herglln 10 dan 18 e kadar mlracaat olunabilir • 

8cretler eok elwendlr. 
C.ialothmda, Eldaiyet SaaclJiı k~ Molla Feneri 

lldkajuacl'a No. 3-f" 

KARYOLAve:::;•ra 21/2liraya ~~:1a 
Sirkeci EHuaut ca4deai Tel. 22652 

Çocuk, Kesme, Kemerllt Amerltm lfcemlCPl&k yaylı, beyaz ilke ve muhtelif renk· 
imle karyolalar hastane ameJıyaJ..~ ...ı-meteri ucuz fiada sıulır. Her türlü 
ölçüye &öre sipariş dabl kabul ecfm'~- Pabrttada ve Eminönü, Sellnlk Bon• 

--.eal we Yerll Mallar Paaar1nda da ayni fiat1a saubr. 

Vatandaşlar I 
Acezeye yardım ve dolayısile de 
eğlenmek isterseniz bu a/cyam 

Şişhanedeki 

Luna-Park 
EQlence mahalline koşunuz ... 

Lufta-Park 
Buganka hasılahnı tamamen 

daril/dcezeye verecektir. 
Zevkli dakika/arınız arasında o zavallı

~~J e~ bir ldcdan vazitesidic .. 

Emniyet Sandı 
ğına .Borçlu 
Olan ev.a 

1Jı1Ckat 
Nazarlarına 

Emniyet S ndığı MüdOr 
S.Ddık umma merlma .... n menkul Ye PJl"I menkul 

emYal 19rl .., illll ır......- tevfikan 4 Eyl61 932 tarihin-
den itibaren daireleri taı.ı..ıan •a~ktır. lnelce olcla· 
iu ıibi bacle .. Sıadljw tarafmdan borçlulara 8~ -,lık ih· 
b.,_. ı&aclerilmltecek " blt&a talaihat maktr clalteleree 
J8fll-akbr. Keyfipt allkaclaqnca malim olarak bor~ 
ftClalltl halOlllDcle lclemeleri ••J& yeailemelerl llzhaa iJh ola
aar. (5142) 

819/932 tatıDll ifllaımızla verile• 5 liaJok mllddll4t.fjada 
beyannamai nrilmelllİf olup ta 1417/932 t • d• e~l · ya· 

pahmf fiparifler ve bmlara mDateniclea celbecld•it •kine, alat 
ve malzeme mevcut iae neYİ ve miktarlannm acilen mi~ .. 
iDİie bildirmeleri erbalH ... Jİe ilin olunur. (5207) 

- - -· Ankara caddesinde ---• 

Kirahk Odalar 

llecca- aDaaet 
Sirke6le Betlr Kemal eaa• 

banui ka,.111nda ~bap 
Halepli zade Ahmet Melame 
Bey puarteai ve peqembedaı 
maada tonlerde fıkaraya mecea• 

nen ılnnet ameliyesi yapmaktadır. 
(4057) 

Her türlü bonolarla mazbata. karar 
sureti ve deyin ilmuhabert ve sair 
vesikalar üzerine her şektlde isler 
yapar. Balıkpazar Maksudiye han 
No. 35 Uğurlu zade M. Derviı-

Tf'lf'fon · 23397. 

Oaklldar Hukuk Hakimlijia
den: 0.klldarda Dopaalarda 
park kUflllnda Ma'adife .eka
tmcla 10 No. la baaede ==H= 
Sadettin efendi taıafmdaa aJDI 
hanede kansı Z8Jfiye bam• 
aleyhine açılan bOfaDma da'ft11-
nm icra kduaan mahkemesin de 
mahkemece yapalan ihtare rat• 
men mumıileJha 1-aei zefti,.
te gelmediğinden kamına me
deDİDİn 132 nci maddesi maci-
W..:, bopnmalarma ve ~ 
11· · 6 ... maileyhamn 1 
madde maeiblace cezaen b 
ıene mllddetle evleamemeaİQe 
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Sayıf a 6 

Ne için içerler, sarhoşluktan ız e beklerler ? ................... -................................................................. -···-·-

Tarator Ahmet 
" ihvan ile muhabbet ,, için içiyor 

Bazen sabahlara kadar içtiği oluyormuş!
Merak etme koca karı, acı patlıcana 

kırağı çalmaz !. 

Tarator Ahmet yirmi yedi 
yaşlarında bir amele. Bir az kül
han Beyi ama kendini bilen ta
kımından... ihtiyar bir anası ile 
birde babalığından başka kimse
s i yok! 
Sorduğum suale karşı gülerek 

cevap vuiyor : 
- Rakı ne için içilir, a Bey 

bilader? Tabii ihvan ile muhb
bet için? Eğer bu ihvan dediği
miz kimseler de candan ihvan 
iseler, deyme arhk keyfine mu
habbetin ! Malumya beyim, rakı 
kafanın cilasıdır. ihvan ile kar
şılıklı kafalara cita ladın mı idi, 
neş'enin pahası olmaz gayri! He
le işin içinde tath tarafından 

hı~dım da o!ursa, bakma sağına 
so!una, ye Mehmet ye ! 

- Hmdım nedir ? 
- Malumya .. Çalgı falan filan! 

Velakio bey ağabeyciğim arada 
sulu olmamalı, muhabbete sulu 
girdimiydi çek o meclisin kuy· 
ruğundan arh~< ! 

- Demek, siz rakıyı böyle 
muhabbet, eğlence için içersiniz? 

- Söyledik işte ! insan olan 
rakıyı muhabbet için içer ! Yok
sa öyle iki ta ne } utup da şuna 
bnna kafa tut 'Tlak, elaieme balta 
olmak için değil 1 

- fçtiginiz zaman, rakıdan 

aldığınız keyf, nasıl bir keyftir 
bakayım, yani rakı sizin içinizde 
yüreğinizde ne gibi değişiklikler 
yapıyor? 

Adamma göre beyim! Mt=
sela ben, içip te ~öyle çak ır 
keyif oldumıdi, dünyayı başka 

türlü görmeğe başların. Sanmm 
ki ben, yani ya, nasıl tarıf ede
yim bilmem ki... Hani insan bir 
tuhaf olur yani... Bakarsın ada
mın içine bir şeyler doğar. Sizin 
anlayacağınız efendi bilader, ra
kı adamı mest eder. 

- Ne vakittir içiyorsun hunu? 
- Eh .• . var işte, şöyle böyle, 

dört, beş sene var. 
- Her akşam içermisin? 
- Yuu! Allah etm~ye! Her 

akşam içmenin yo!umu var? Ve 
lakin haftada en aşağı üç dört 
gece içerim. En çok cuma gece
leri çekerim. Dediğim gibi eğer 
ihvan da candan o!ursa cuma 
geceleri zum oluncaya kadar 
yuvarlarım! 

- ilk defa buna nasıl başla
dın, nasıl alıştın. 

- Sorma bilader? Gene ih
van yüzünden alıştık bu işe! Bun
dan dört beş sene evvel, bir 
bayram günü üç beş arkadaş 
eğlenmek için karşıya (Beyoğlu
na) geçmiştik. Gittık orada bir 
bahçeye kurulduk. Onlar rakı 
içiyordu, baktım beni de zorla
dılar, olmaz desen darılacaklar, 
tuttuk bir tane kütlettik, arka
sından bir daha, bir daha der
ken alıştık işte! 

- içtiğiniz zaman en çok ne· 
rderde içersiniz? 

- Anam babam, vallahi ben 
yazrn bu cenabeti açıklık yerler· 
de, kırlarda, bostanlarda, su 
başlarında, taze marul, hıyar do
mates salatasile içmeye bayılırım. 
Ve en çok da yazın böyle yapa
rım. Alırım yanıma bir iki arka-

daş güneş batarken çekiliriz bizim 
semtteki çayır veya bostanlann 
birine, ondan sonra artık gel 
keyfim geH Kışın ise tabii mey
hanede çekeriz! 

- En çok içtiğin vakit ne 
kadar içersin! 

- Artık o gelişata bağlı •• 
Eğer ertes i gün cuma ise, vani 
iş yoksa veryansın ederiz saba
ha kadar! Ama ertesi gün iş 

varsa o zaman tabii işi kısa ke
ser, yüzer, yüz yirmi beşer 

derhemle istop ederiz! 
- H iç rakı ve sarhoşluk yü

zünden şimdiye kadar başına bir 
kaza falan geldi mi? 

- Al lah etmiye! Biz ne ka~ar 
külha~sak ta gene kendim1zi bi· 
liriz Beyim! Rakıyı çekariz ama 
öyle bira z. kafa dumanlamnca ne 
kimsenin tavuğuna kışt deriz, 
ve de kendi halinde öten 
kurbağaları ürkütürüz! Fakat 
bir ~ere na sı 'sa gece yarısı bas
kın sa rl: oş eve geli rken bekçi 
ile biraz huJaşmıştık, ertesi gü
nü ayılınca barıştık! 

- Rakı içtiğine koca karı 

daralıyor mu? 
- Az ıçınce pek aldırmaz 

ama, fazla kaçırdımmıydı, kı ya
meti koparıyor : "Oğlan diyor, 
bu kadar çok içme, sonra ve
rem olursun kan kusarsın, rakı 
beyniue vururur, aptal olursun!,, 

- Pekit buna karşı sen ne 
cevap veriyorsun? 

- Merak etme koca karı, 
acı pathcana karağı çalmaz! di· 
yorum .•. 

Osman Cemal 

Bir gemi buza 
çarparak battı 

Ottawa, 2 (A.A) - Londra'

dan gelen ve buğday yüklenerek 
Gbvcbil limanmdan biraz evvel 
hareket etmiş olan Brigbtfan 

vapuru Huden boğazında büyük 
bir buz parçasına çarpmış ve bat· 
mışhr. Eu gemiden hareketinden 
biraz sonra alman bir telsizde 
kazanın cumartesi sabahı vuku
bulduğu ve geminin 3 saat ka
dar su üstünde tutunabildiği 
tasrih edilmiştir. Bu esnada 
bu havalide bulunan bir vapur 
son sü'cıtil e yol alarek ilk istim· 

dat işareti verilir verilmez kaza 
yerine yetişmiş ve batmak üzere 
olan geminin 30 kişilik tayfasını 
kurtarmıştır. 

Sıhhati koruma 
yüksek mekt~bi 

Cenevre, 2 (A.A) - Milletler 
Cemiyeti büyük meclisinin ikinci 
komisyonunda Fransız murahhası 
söz alarak Pariste beynelmilel 
bir sıhhati koruma yüksek mek
tebi tesisi münasebetile bazı be
yanatta bulunmuştur. 

Fransız murahhası, bu mekte
bin vücuda getirilmesi için lü
zum görUJen tahsisatın son bahar 
niliayetinde Fransız parlamento
su tarafından kabul edilece ğini 

söylemiştir. 

• 

VA~IT 

Kadın Ticareti 

Kadehi yuvarJayınca 
vilcudu sarsılmıya 

başladı 

-O hain bize acıdı mı . Hayır. 
Hem aldattı hem yapmadığı işken 
ceyi bırakmadı .• Ondan intikam 
alalım da sonrası ne olurıa olıun .. 

Kamuila onlan odasında bekli
yordu .. Simon elinde bir tepsi o• 
larak girdi tepsinin üstünde bira 
şişesi ve bardak duruyodur. 

Jönöviyeve gelince kolarının 
arasında bir demet çiçek tutuyor
du.. lki betbahtın da yüzleri kül 
gibi olmuştu.. Vücutları zangır 

zangır titriyordu. 
Herif kızların korku hallerini 

görünce böbürlendi ve kaba kaba 
sırıtarak sordu: 

- Bu çiçekler benim için mi?. 
Aferin, af erin! • . Bak ne iyi 
yola geliyorsunuz. Hele biraz da
ha ısının bakayım .• 

Onlar korkularından ağızları • 
m açıp bir şey söyliyemiyorlardı . 
Dişleri birbirine çarpıyordu. Ka -
muila dolu bardağı kaldırdı ve dik 
ti. Onun bardağı dudaklarına gö
türerek boşalttığı an müthiş bir 
andı.. iki kadın gözlerini herifin 
gözlerine dikmişlerdi, bekledikle
ri fakat ayni zamanda görmek is
temedikleri bir manzaradan ken· 
dilerini kurtaramıyorlardı. 

Zaten uzun sürmedi. Kamuila 
kadehi yuvarlar yuvarlamaz vücu
dunu müthiş bir hıçkırık sarstı ..• 
Y akasma iki eli yapıştı. Yakası 

gömleği sanki kendisini yakıyor· 

du .• 
Fakat ellerinde kurtaracak kuv

vet kalmamıştı .• 
Yalnız: "Bira bu bira .. ,, diye ke 

keliyordu .. Şimdi kıpkırmızı ol
muştu. Çanakları HJan frrhyan 
gözleri iki genç kadına dikilmişti. 
Şömineye doğru bir iki adım afu .• 
Üzerinde duran revolverini alarak 
ateş etmek istiyordu.. Sendeledi: 

- Ah kaltaklar mahvoldum!.. , 
Beni zehirlediniz!.. 

Diyerek yere yuvarlandı, ölmüş 
tü ... Simon ve Jönöviyev gidip hü
kUmete teslim oldular.. Matbuat 
onlan müdafaa ediyor. Tahliye e
dilmelerini istiyordu.. Büyük bir 
avukat müdafaalarını üzerine al
mıştı. Fakat bunların hiç birisi 
para etmedi. 

Çünkü, perdenin arkasında şiş
ko bir adam durmadan çalışıyor· 
du .. Bu adam Boönes Ayreste vu
kua gelen bütün dramların aktö
rüdür .• 

(Devamı var) 

Çinğeneler kıralı 

Seyyaha ta çıkıyor! 

Viyanadan bildirildiğine göre 
çingeneler karalı birinci Mibailo, 
Avrupa merkezlerini dolaşmaya 
karar vermiştir. Çingeneler kıra
lı polis hafiyeleri ile birlikte on 
maiyeti olduğu halde seyahata 
çıkacaktır. Kırat birinci Mihailo 
tam beş lisan konuşmaktadır, ve 
bir gün seyar tabaasımn bu ser
serilikten vaz geçerek bir yerde 
yerleşeceğ:ni ümit etmektedir. 

Denizde bulunan 
ceset 

Birkaç gün evvel, Kuruçeşme 
sahilinde bir ceset bulunmuştu. 
Tahkikat netices'nde, bunun Ce
mal isminde birisinin cesedi ol· 
duğu, Cemalin üç gün evvel 
denize girdiği ve yüzme bilme
diğinden boğulduğu anlaşılmıştır. 

3 Teşrinfevvel 1~ 
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Yabancı Bayrak Altında 
Charlott.e Susa. - Gustav F röhllcb H 

Çok heyecanh ve merakh bir f i l i :n : 

1916 sencslnde Alman istihbarat zabiti 
Franz şark cephesinde bir istikşaf uçuşu 
yaparken dll.şüp ağır surette yaralanıyor ve 

hastahanede haftalarca ölümle pençeleşiyor. 
F ranz fevkalA.de mUşfikane ihtimamat 

ile kendisine bakmış olan ve memleketine 
tepdilhavaya giderken t rene kadar r efakat
te bulunan hasta bakıcı Mariye gönUl vere
rek r efikai hayatı olmasını teklif ediyor ve 
izdivaç edcrk kısa bir müddeti mezuniyeti 
birlikte mesudane geçiriyorlar. Biraz sonra 
Franz Berline çağınlarak kendisine istihba
rat servisinden mahrem ve mUhim bir vazife 
t evdi ediliyor. 

Büyük Erl{!nı Harbiye Şark cephe
sinde büyük bir taarruz hc.zırlmakta oldu
ğundan miralay, Franz'ı Rusyaya karııı ha
fiye tertibatının riyasetine tayin ediyor . 

Ruslar hazırlanmakta olan taarruzu his· 
setiklerinden Almanların pld.nlarmı ellerine 
geçirmek için her turıu vesaite milracaııt 

ediyorlr. 
Rus hafiye tertibatının kumandanı en es

ki hafiyelerden Solkln'dlr. Bunu bütün gay
retlerine rağmen Almanlar şimdiye kadar 
yakalıyamamışlardL 

F ranz Berllne geldiği rivayet olunan 
flolklnln izini bulmıya memur ediliyor. 

Cephe gerisinde cereyan et mekte bulu· 

mişlerdl.. Davet akşamı Şolz, ırartnltl 
ti 

işaratı muhtevi bir bröştbü ele geçiri~ 
Veber dahi gizli kasanın anahtıı 

balmumu Uzerino batırarak izlerini r.vl 
tiklerine dikkat ediyor ve buradan teıef011 

meğe emniyet ettiğinden llk telefon ııı 

zinc koşarken Ruslar tarafından k aU 

yor .. Burada Mart ile oturmakta olan ~ 
vak'adan Şolz tarafından haberdar e~ 
Veberln imdadına ko§uyor.. Marl de 

ııezmeksizin oradan srvı§ıp şehrin hıı.rl 
kaçıyor... .ıJ 

Karısının Solkln ile müııtereken çau. f 
nı haber aldığı dakika Franz olduğtl 

yıkılıp kalıyor. 

Ve §lddetle ye'slnden derhal mirals1 

feld'e koşup kendisine muhaklcak bir ııı 
intaç edebilecek bir vazife tevdi etııt 

rica ediyor-

Bu aralık Mari Alman askert bauJ 
mUşkill!l.tla geçerek Rus kararg!hma ... ~ 
luyor.. Her ne kadar almış olduğu veP' 

mll.kemmelen ifa edebilmişse de badeıtı& 

fiyelik mesleğinden vaz geçUğlnl bildi~ 
Zira kocasına kaI'§ı 1hanctl kendisini pt1' 

6 Teıırtnıevvel perşembe akşamı :M:ajlk l!inemasmda. göst erilecek olan (Yabancı 

Bayrak Altında) filminden bir sahne._ 

nan bu muhasematta Franz'ın muavinleri 

yüzbaşı Veber ile komi.ser Şalz idi. 

Meşguliyeti fevkalA.desl hasebile Franz 
Marlyi gayet seyrek görebiliyor ve eve gel
diği z:ıman bile muavinlerinden birile gele· 
rek çalışmalarına devam ediyordu. 

Gene bir gün Franz, Veber ile geleceği 
haberini karısına göndermişti. 

Bu ziyaret kadını helecana dll.§ürdü • • • 

Ve Yanke'nin mağazasından çiçekler getir
terek sofrayı t ezyin ediyor .. 

Nihayet Veber ile Franz geliyorlar . .. 
Fakat Veber kadını görünce kendisini ev
velce nerede gördUğUnü hatırlamak için bey
hude yere bir çolt dU,unüyor ve bulamıyor .. 
Sofradan kalktıktan sonra Franzla Veber 
çalışmak için bir odaya çeltiliyorla.r. 

Marl de bitişik odadan piyano çalarak 
muhe.v.:!relertni dinliyor. Bu csnncla komiser 
Şolz birdenbire geliyor ve son derece mll.te
heyytç bir halde Solkln'in ilk izlerinin keş!-

edildiğini haber veriyor .. 
Çiçekçi Yankenin mağazasının Rus hafi

yelerinin kararg!l.hı olduğu anlıı.şılmış ve Sol
kinin orayı lkamdg!h yaptığı ve orada ika

metine mliteallik bazı şüpheler, ve esar elde 
edilmiş olduğunu söylüyor. 

Mari bu haberi duyuca fena halde tel~a 
düşüyo'r ve heyecanından piyanosunu çala
maz oluyor. 

HUmmah bir faaliyet neticesinde Veber 

ile Şolz Marinin Solkln ile münasebette bu
lunduğunu keş!ediyorlarsa da iş sureti ka.t'i· 

yede taayyün edinceye kadar meseleyi FranZ.'.l. 
bildirmemeyi ve yeni evlenmiş olan karı ko
cayı nahak yere yekdiğerinden ayırmamayı 
münasip görüyorlar .. 

Veber, lı.!arinin foyasının artık meydana 

çıkması takarrüp ettiğini görünce (Marabu) 
barına kendisini davet ediyor .. Mari bu barda 

hafiyelik ettiğini duyduğu, uzun senelerden
beri kendisile kat'ı münasebet etmi§ olan bi-

raderini buluyor .. 

Marl bundan evvel biraderile bir kere 
daha buluşmuııı ve biraderinin hemşiresine 

kaı'§ı i tap ve ithamatmı Rus hafiyeleri işit· 

yade tazip eylemi§ ve hatasının ~ 
ahteylemiştır. 

Bir Rus miralayı kızm bu dil§ll~ 
keşfederek Franzm, Marlnin biraderıııl 
kalattmp kurşuna dizdirdiğini uydtırıı' 
ve miralayın umduğu veçhlle bu sahte 

berdcn Mari fena halde hiddetlenerek ı/ 
smdıı.n intikam hevesine düşilyor ve h 

lik mesleğinde devıımıı. karar verdiğitıi 
diriyor .. 

Bu aralık Ruslar Varşovaya gtrtyorl-' 
daha ileriye gitmeğe hnzirlamyorlnrdl-

I:!r Rus yfizbaşısı kıyafetine gl~ 

Frıı.nz orada kalıyor ve kendisine ı9.Zlll1 
tertibat evvelce muavinleri tarntındııJI 
zırlanmış olduğundan §ehri terketınif"' 

Ve o akşam verilecek olan bir bıllof* 
dcrek ye:ıl blr takım keşfiya.tta bulıtl' 

a.zmecllyor.. Rus yUzbaşısınm klm old'w.J 

hiç kimse sezmediğinden Franz balo ~j 
rında serbestçe dolaşmakta iken bir 
hafiyesinin orada bulunduğunu habCt 

ve kc§flne memur edilmiş olan Mari ~ 
nı Rus yUzbıışuıı kıyafetinde görll11 
lerl, ayakları ke!lll!yor. 

Karşı karşıya gelince birdenbire ) 

sini düşUrUyor ve Frnnz yerden nlıl' ı: 
sine veriyor .. Yelpazenin Uzertndeıd ~J 
izleri Mart için ıazımdır. Bu esnadll ,,~ 

druısetıncğe bnşlıyorlnr. Ve dans e~ 
Franz karıS!na kardeşini llldilrttUğt\ 
yesinin yalan oldu unu anlatıyor. 1'A 

Mart bir kaç dnldkaya kadar 
tevkife geleceklerini bildiğinden tcıı;ıı' 
tel~şa. düşilyor ve beklemekte olııll ~ 
fiyelcrlni aldataralc Franzı jeııctıJ 
mobiline bindirip ormanda gi.Zl~ 
tayyaresine kaçırıyor. ~el 

Fra.nz henıen uçup gidiyor . ~ 
Marl lmcasmı lcuvalamakta olaJl I< f;'~ 
kendi üzerine gelmekte olduklarnı' :ıl .r' · 
otomobilin direlcslyonunu çevirdiği (' ~ 
ile birlik te kendisini uçuruma 1>0.Y'-e 
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