
Samih Rdat Beyin 
HflseJin Cahlt Beye 

verdltl cevabın 
tamamı 

.. . 

15 inci Yıl • Sa,. ı 5294 idare Telefonu: 241'10 SAL 1, 4 - Tepinievvel 

Dil Kurultayında 7 inci Gün 
alit Ziya bey ispat ediyor ki Türkçe 
bir çok ecnebi lisanlarına faiktir 

D UnkU konferea.ç1l•r ı Re,et Nuri a., 
Dün kurultayın yedinci günü-

Reis Kizım P&fa reislik malia 
mmı Muzaffer ve Müttak beyler 
ele katiplik mevkilerini if gal et • 
tikten sonra zabıt okunmıya bq 
ladı. Gazi hazretleri henüz aalo • 
na teırif etmemiılerdi. Zaptın 
son satırları okunurken Gazi hu 
retleri yanlannda Fethi, maariffl 

· Galip ve Samih Rifat 
8;ı:~t;ih .... aalona t.,nf 

enu ... tabıt okunmakta Ye cel • 
--...1nam edilmekte iken Gazi 
Hazrete . • .. • 

uzerıne 
bütün aza ayala s 
tile büyük reisi ıelimladılar. 

Zabıt okunduktan sonra Ki • 
..... P&ta: 

• - S8z Halit Ziya beyindir de 
ilı. Halit Zin be;y arka taraflar -
dan ~ ldiraUye seldi. 

Ve hullaa olaraJs ta aözleri 
aöyledi: 

AH Clinfp a., 
Faraziyelerin ıllplielerin liaran -
lrklan arasında bu yolculuiun 
müntebuım ta7in edemiyerek si· 
derken o ... in hİ• riaıl olunma· 
aı lbma olan elDDİT8l Ye 1el&met 
li,menmı açacak J'O)U SÖltercli. 

Ve._ ı1men, hnaatimüı:i ur 
aılmaz •• clepn •• W.. ._.,si 
bi attık. Burada dolacak aGnete 
itimatla intizar edebiliriz. 

Bunun içindir ki, her feyden 
evvel o sesleri bize İfİttİren üstat 
lara buradan tükran borcunu eda 

"Bir haftadan beri bu ldlraa • 
ile derin ilimlerin yorulmaz Üfell 

nıez arqtırmala~ seslerini i!it. • 
tik. Bizi Türkiyenın mentelennın 
menbalarına kadar götürdüler. 
Cevherinde metfun olan hazinele· 
l'İ açtılar. Lisan meselelerind~ az 
Ço)c yakından ve uzaktan iıtıgal 
edeaJer fakat bu iıi kendilerine etmek isterim. 
bir i1atiaaa meaeleai yapmamıt o· Fakat asıl tülö-an borcu nndi· 
Jan1- bir çok noktalarda •İllerle sini anmak için kendi namından 
lrtuıa dalsalar iizennde takip o (lalia yübe1' bir unvan bulama : 
lvnacali JOla lietfeClemiyereli ljq. (llğım Mustafa Kemal~ ödemnu 
calem•&., Jafple~;fclU... ıflunCLr. 

Ahmet C:evat Bey 

Yalnız bu kurultayı ve bun • 
dan bqlıyacak olan hareketleri 
uyandmlığı için dejil, bize tim • 
diye kadar maddi ve manevi yüz 
)erce, yüzlerce necat yollarını göa 
terdlif için ona adenmesi müm • 
idin olmıyan borçlarımız var. 

Bu borçlan ödemek vazife.ini 
blimeler ifa edemez. Yegane te
telddır imklnı ancak onun açtığı 
,.ıa. '°hdı ~ aenç ihtiyar 
hepimizin, bütün milletin müttefi 
lian yGrGmeai ile onu takip etme
ıl tle mllmlnindGr. 

Jıfud 11:1 hu memlelietin artık 
mncadi~ hitama ermeai e
bedi CIGpwnlan kat'iyetle sevin· 
dirdill bir ııracla onun bir hareke 
ti arkaamda bütün memleket bat 
ta çocukları ve kadınlan ihtiyar -
larile yürüdü iae onun her irtat 
ettiii yolda •ene öyle müttehit 
bir kitle halinde yürümek lbım· 
dır. 

Ben Fbulrnia hir pseli ile 
m•.tolclal- sibl laer sa111an ia • 
mini :radetaem yilrefim aızlıyan 
aevfili lzmirimin lkiçeımeliğin • 
den inerek incir itlemiye giden 
kızımn ağzmda türkü olarak din
lediğim zaman da meıtoldum. 

Ben onu tairi ıuridedil Nedi • 
min: 
"O gül endam bir tala hürünaün 
Ucu gönlüm ıibi ardımca sürün-

ıün. 
lDmıını J lnd ltll/lla4a).. 

.. .. 

Başat Nuri Beyin 
dOnkO konferansı 

(Aynen) 

Aakert menevnlerı 

Dftnya sllAhlanıyor 
Tahrir Telefonu: 24379 Sayın S Kuruı 

11111111ıllllllhllll-"~•llllll"""""""'''"""""''"'"''''""'ıııınıııııı111m111ıım 

Fransaya Borcumuz 
Sükrü Bey dün akşam gitti 

Alacaklılarla aramızda bir prensip 
ihtilafı yoktur. Müzakere uzun 

sürmiyecektir. 
o.manıı borılannm Nm. tu1laraa • 

ela deltllkllkler 7apdmuı lçta Partste .. 

ele balanaa bmlr meb'ua 8ano ottu 
\ Ştlkrtl bey, yanmc1a ;:rtlbek lktua& mea 

J U91 umumi k&tlbl Nandlab E1at '"'el• 
İ çWk mn.teearlarmclaa ll'erldan Oemal 
E beyler o1c1ata halele dtln secıe ... , JtrmF 
j birde kalkan ebpreele Par1aı dotna y«>

li la oıJamliır. 
\ Parllte Sano otta Şllkrtl lıeJle aLo 
S cakldar veklllerl anamda flm4ll1e b • .. 

f dar yapılan mtıukerelenle noktal naa-\ 
ifı nam kabul edilerek borçlarm bllten9 • 

~ ve faiz verme fU1lan memelkeUmldll 
Neme ~ 8fDllJ'MlÜ bir bale . 
pUrl1mlf Te NMlar berinde tam bir 1 

.......... llW olma,tlır. Ba ltOıuta bit: 

Waıld ...... ! ..... - ~ llı:l IQ'. .. , 

ftm edeeell talımla edllmektecllr. llıDl r 

Dbrelerde uı...,. ..._ nmdde JUi• 

lacalı: Ye ima eclllecıeldlr. Şlla1l Be7 

lıahman lml'1e mn.tıırn AD Baa n.... Mallye para ., •• r1 madara 
uıe nkUet:1 para 1t1ert mU9rtl Bırn Sım Bey 
beyler de Parll9 rlderek ............ 
ltUrak ec1ecıeldenllr. 'laz, D11l• ~ 1d, Parü • 

Buat otta Şlkrtl BeJ: dtln bncDıd· felt Ulo lf.lmla mıılcaDelenln yazıl • =
le ~ '* lllldlanlrlmlr. ......,. 

815
1'- ,,_. için iki tartıl. milmeuUlerln-, e 

.,_..., ilen mDrekkep bir. Joomlte teıkll et· 
•- Alacalclılarla aramızda na 

' 

lh.uı.- --!.#.- ·~ım,. 'lnl!k olacaktır. '1Ju selerkl milzake-
lı bir prena P """' ,,.,.. ...... ~, lnl ·· !i 
dl mutabık olduğumuz eaaılan blr nlerln uzun ıürmlgeciğ ümit e- 5 
mukaDele haline koymıga çalıft1ctl4 'dlı/9rum.,, • 

,... ___ llllllııı ___ lllOll_plllnu.-aıa.-mnııruıllUwıılllllDlllJ1111, 

Kahve ve çay 
Piyasada 
Azalıyor! 
Kahve içla ............ 
rapor lktaaat veldlfae 

werllcll-

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



Sayıfa 2 

Kurultayda 
yedinci gün 

(Btıf taralı 1 inci sayıfada) 

Diye ıüılediği dildadesi gibi 
de gördük, ıevdik. Ben onu atlas 
ıalvarı ile batında altın itlenmit 
takkesi ile yahut üç peşli entarisi 
ile ayaklarında canfes 11rmalı ter 
tikleri de sevdim. 

itte türkçeyi bu hal ile, yani 
bütün üzerindeki kıyafet arızala· 
rını atarak çırılçıplak öz türkçe • 
olarak almak istedim. Bunun bün 
yesini tetkik etmek kendisinden 
beklenen gelecek zamanın inikıaf 
larını vermiye kabiliyeti olup ol • 
madığını anlamak istedim. Bu • 
nun için çare onu diğer lisanlar • 
la mukayese etmektir. Türkçenin 1 
kudretaizliğinden kifayetsizli 
ğinden tikiyetler olur. Hatta bun 
ların içinden küfür dere~esine ka 
dar varanlar meseli türkçenin Af 
rika vakıilerinden ancak bir par
ça daha yüksek olduğu iddiasın • 
da bulunanlara tesadüf edilir. Dü 
tündüğünü ıöylemiye kad_ir ola • 
mıyanlar dütündüklerini liyıkil" 
dütünemiyor demektir. 

Bunu tesbit etainler de türk • 
çede ifade edemesinler ben bu • 
na imkan veremiyorum.,, 

Bundan sonra Halit Ziya bey 
lisanlar arasında mukayese nasıl 
yapılır? Bunu izah ettikten sonra 
türkçeyi almanca, İtalyanca ve in 
gilizce ile mukayeıe etti. Ve ispat 
etti ki metin itibarile türkçe bun
lann hepsine faiktir. Türkçenin 
hu lisanlara nispeti zorlukları a
rapçanın tahakkümünden ve he· 
nüz bir lugatin layıkile vücude 
getirilememiı olmasındandır. 

Bunları uzun uzadıya izah et • 
tikten sonra bir zihayat vücudun 
kendisine arız olan ecnebi cismi 
daima def ve ifraz ctmiye mey • 
yal olduğunu ve eğer def edemez· 
ıe mesela bir dikit iğnesinin vü • 
cutta nazik bir uzva kadar yürü • 
mesi, aaplanarak mevti İntaç ede· 
bileceğini, yahut orada bir tak • 
yik hadiıeıi vukua geleceğini ıöy 
ledi. 

Halit Ziya bey en sonunda Ga 
zi hazretlerini ıöıtererek: 
"O el, türkçeyi arapçanın tahak

kümünden kurtararak onun ken • 
di varlığına kendi yqayıtını bab
tedecektir,, demiftir. 

Bu uzun hitabeıinden soma 
Halit Ziya beyin bir çok alkıtla • 
nan tqbihleri vardı. Ve kürsü • 
'den inerken bili alkıılamyordu. 
Halit Ziya beyin konferanaı bitin 
ce cebe on dakika tatil edildi. 

ikinci celsede 
Ahmet Cevat 8. 
Rei. mevkiinde Retit Galip 

bey bu111Duyordu. Evveli aöz a • 
lan Ahmet Cevat bey kürsüye gel 
Cli ve dil h•kkmdaki fikirlerini 
•nlatmıya bqladı. Bilhuaa met· 
nıtiyet nmanmda Elmütezzep o 
kunduiuna ve bndan IODI'& Rak 
tion bqladıimı ve bunun netic:e1i 
olarak bir nevi aarf ve nahiv ki· 
taplannm meydana aeldilbıi .ay 
ledi ve dedi ki: 

- Bu yeni aarf ve nahiv kitap 
lannda arapça ve fariaiye brp 
hirçok kaideler kondu. Maarif ne 
zareti kıraat kitaplarmm ıramer
lercleki fasıl bqlanm aldı. Biitün 
kitaplar.__ ıöre hazırlandı. Li 
IUl tedrisi bqladı. Milli ıuur da 
hqlamıfb. Fakat bunlara, bu gra 

naerlere tirlrçe ıramer denemez• 
ii.,, 

Bundan sonra daha yakın za 
••nlara kadar ıeldi ve "Mevcut 

VAKiT 

Hindenburg 85 Yaşınd4 -- ---· --
ihtiyar Mareşal hakkında sabık 

düşmanın bir temennisi 
Berlin, 3 ( A.A ) - Almanya ıerısı baıvekil, dahiliye nazırı refiDe dikilmiı olan muazzam 

reisicümhuru mareıal Hindenbur· gibi maruf Alman ricaJi ile mü- kuleler gibi durmaktad11. DOn· 
gun yalnız Almanyada değil aynı tebayyiz bir takım ecnebi zevat yada milyonlarca kiıi endiıe ve 
zamanda ecnebi memleketJerde tarafından yazdmıştır. Hepsi de fakat aynı zamanda Omit tle 
de mazhar olduğu takdir ve hür- bu bOyOk askeri ve şöbretşiar dolu olan nazarlarını ona çevir
metin derecesi müşarünileyhin devlet adamını methüsena et· miıtir. Benim fibi ihtiyar bir 
doğumunun 85 inci yıl di.Snümll mektedirler. askerin, eaki bir dOtmanın Hin· 
müna1ebetile kendisine g&nderi· Ezcümle Britiıh Leaion'un re• denburıua daha usu" mOdd•t 
len tebrik telgraf ve mektupla· iıi Ceneral Hmilton, Voııi•che mlllatiala mukıdderabaı blklm 
nadan ve gazetelerde intişar Zeilunı'ta tiyle diyor: olmaıuu bDrmetJe tPmeaıal et• 
eden bir çok makalelerden an• 0Hladeabuı, Merkeıl AYrupa· mealnı mOsaade edilmesini iı• 
laşılmaktadır. Bu gazetelerin ek· da bir kaya gibi, Bismarkın ıe· tiyorum.,. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Başve~ilimiz \;'UN'A'NJ'STAN IB~lgar çeteleri Sı!• 
Elazızde .. k .. 1 k' d bıstana geçmemış 

Elaziz, 3 (Hususi) - Bııvekil MUŞ ·U meV I e Sofya, 3 (A.A) - 10 kifilik 
Hazretleri refakatlerinde :Sıhhi- Kabineyı aceba kım bir Bulgar çetesinin Yugoslavya 
ye Vekili Rcfık Bey, Umum araıil-ine geçmek teıebbüsilado 
jandarma kumandanı Kbım Pa· teşkil edecek ? oldupoa dair Belgrattan 91lca• 
şa ve umumi müfettiı lbrabim ralın haberlerin · yalan oldup 
Tali Beyler o'duğu halde bugOn Atfnı, 3 (Hususi) - Yuaan reemt tıbkikat neticesinde 11blt 

h · · · t "f tt"l B k" Bııve'-lli M. V ~nizelo•, ycnl oluDmQftur. Bulgar ve Ytaıoalıv şe rm1ızı eırı e 1 er. aşve •· • "' karakollar. arasınd• tDfek atııl 
limiz viJiyet hududunda Vali ve bir lcıbh:.e teıkili için nrfıdi· vukubuldutuaı dair olan baber-
kumandan Beylerle Belediye, lea meaıl akim lcıldıtı tak· ler hakkındı iki tırahu mımq..., 
meclısi umumi heyetleri tarafın· dirde bu k1111ık vaziyetin için· Jarı taraf1Dcla11 yıpllıa tahklkıt-
dan lcarşıJandılar. Saat onda dea n11d çılnlacatı lıaklnada ta buıua ıbımmiyıtıls bir &udut 
Maden kasabasmı teşrif ederek i gazeteciler tarafından sorulan ~ hidisesinden ibaret olduğu an
burada tetkikatta burundular ve J suale cevap vererek demiştir ~ laşılmışhr. Esasen iik kurı•)nun 
öğle yemeğini orada yediler. '§ ki: ~ Yugoslavya poıta11ndan atılmıı 

Saat yarımda oradan hareket- i _ Kraliyet fırkası reisi M. \ olduiu tabk!k~t zabiti tarafın· 
le yoUarda k6yUlleria tezablirab ı Ç ld . . d t . t 1 dan alylenmıfbr . : a arıs, ıcap e en emana ı '!. 
arasında saat oa alt.da Elazıze % vererek kabineyi teıkil ede- f ff.. • R B 
vardılar. Kasa~aya yar1~ saat € mezse fırkamın müzaheretile ~ useym p '{ip e• 
mesafede mechs ve cemıyet he· ~ .. ' . . ' i • • f ti 

ti . k 33 h" d = koçuk cilmhurıyelçı fırkalar- = yın zıya e 
ye en, on aza, n~ ıye en i daİı mürekkep bir kabine teı- ~ Aaado:uda teıia edilecek fab-
g~fen heyetlerle, memurın ve za- ~ kili mlimkündür. Bu takdirde { rikalar hakkında tetkikat yap 
batan, kıtaat, mektepler, esnaf 5 kO ille 6 b • t . L ıc 1 c mak için memleketimize ~len 

· , ... ~ı · il Lınd .&-.-• J ç c m qraye çı nr•• ar ı ~~"' 
ce~~m .. "°" .- .............. • .......... - k•n .. un oı...-. ~ .... .!!'.lllllel 
halk tarafından karşılandılar. : . : anayı ve g • 

Talebenin dileği üzerine mem- ~ ve arkada,şlarma ~ısbetle daha ~ mişlet, ıoora banka erkinile bir· 
ktepler arasında durarak resim- i fazla meb usu bu.onmak base· E likte Fubaae fabrikuaoa ses
lerini aldırdılar. Vali konağına ~ bile Batvekileti M. ~afancla· .\ mitlerclk-. 

· f" · · . i riı deruhte edecektır. Şayet i Şelailmbde balaaan Mo.1Cova 
mısa ır edddıler bu gej:e vdiyet, : 1 d k b. . ._.1 d : biiyiik elçisi Hüseyin Ragıp Bey 

k b ı d. t • = bun ar a a ıneyı teş11:1 e e· : . 
yaran a ıam . e e .'ye ara ~ • . • l öğle üzeri mOtebauıslar şerefine 
tarafından şereflerıne zıyafet ve· = meılerse bır mOddet ıshrahat i T b d T ı. 1 t ı· d · . , J ı.. d b r ~ ara ya a oaat ayan o e ın e 

rılecektır [ u gece kı aat mektep- ; etme .. arzusun a uıunmama = b" . f t . t"ır · ' = . . f ır zıva e vermıt • 
liler ve halk tarafından fener ala· i rağmen memleketi bOkiimetaız ( Ziyafette Iktıaat Vekili Celil 
yı yapılacaktır. Bfitiln memleket \ bırakmıyacağım. Yunan milleti ve Sovyet elçiai Suriç yoldq ela 
baştan baıa sevgili bOylik misafi- = bundan emin olabilir. hazır bulunmus'ardır. 
!i?lizi .bağrına basarak sevinç \ Atina, 3 (Hususi) - Baıve· f 
ıçındedır. ~ kil M. Venizelos yeni meclis i 

~ toplanmazdan evvel istifa et· ! 
Rus mütehassısının i mek niyetinde 'değildir. Yeni ; 

k f 
I parllmento 25 teırinievveJde i 

on eransı \ topıaaacaktır. I 

Nafıa vekilinin tet
kik seyahatı 

Ankara, 4 ( ltususi ) - Nafıa 
vekili Hilmi Bey Samsun bat· 
tındaki t•kvi}•e ameliyesini tetkik 
etmek Gıere yann &İYaaa haraket 
edecektir. Vekil Beyin bu aeya· 
bah bir hafta ıBrecektir. 

Memleketimizde yeni kurula- f CGmburiyetçilerden mOrek· j 
cak fabrikalar için bir tetkik J kep bir kabine teıkili için sar· \ 
seyahati yaparak ıebrimize din· \ fedilen mesai akim kaldığı I 
müı olan Sovyet mlHehUSJa ı takdirde muvakkat bir it ka- .. Tabllyetlmlze kabul 
heyetinin reisi Orlof yoldaı ya· i bineainin mevkii iktidara geç- 1 edilenler 
rın ıaat 16 da Darltf&nunda, ~ meli dOı&n&Jmeldedir. \ Ankara, 4 (Huui) - FliltİD, 
heyetin Anadolu aeyabıtine ait Bu takdirde harbiye ve bah· ( Suriye, Bulıuiltan Yuıoalavya, 
intibalara ve iktasadi tetkiklerinin ~ riye nezaretleri, erkim aıke- 1 Rcmanya ve Rusya mubacirle
neticeleri bakında bir konferaDI i riyeye tevdi edilecektir. i rindea 1679 plUa vekiller beye
•erecektir. ~1111111n111111111111111ıuıtıııııuuıı1ııuı1ıeııııııııınuısıunııumJ tince tıblyetimiıe kabul edimittlr. 
..................................................................................................................................... 

dilin kültüre kabiliyeti temin o • vetifünun Abdülhamidin delile ne ıabipleri araplar delildir. Bq 
lunmunııbr. Fakat dilin zencin ti ile ün almıt bir mekteptir. Di • kaları ve banlann içimle ea bü • 
vasıtaları vardır.,, dedi. ye ıöatermedi.,, ;rillderi Tirlder vaıdlr..,, 

Cevat beyden aonra Faik Ali Retit Galip hey: Bundan IODI'& ... iJab cedi • 
bey aöz aldı. Cevat bey konferana _ Dinlenmeaia için on dakika decllerle daha nldWi araamcl.ld 
eanuında edebiptı cedideden konapnayı kni7oram.. dedi ve nsi~ ~ eaki ve yeni 
bahıederken 1- edebiyatın Ab • celleJ'i tatil etti. kwmlarduı W.., tilı okada. (Ea 
dülhamidin tesiri altmcla kaldıiı S O ft ) ldleıdea RDha et'arım) ı ve yeni 
m .aylemifti. DC ee 8e lerclea de etkiden &pk Hıı•ma 

Faik Ali bey buna cevap ve - All Canip 8. JUdıiı hlr tiiri obda. 
receiini bildirdi. KünüJe telerek Kbma pqa tekrar reiılik kür- B_,,. ...,. ,,.,. 6aaııer 
dedi ki: ıüaünü ifpl etmifti. ilk evvel Ali Bir •""" ..,. ,.,.,.. 

- Cevat bey Servetifünun e- Canip beye .a. vereli. Çolr ,,,,.,, ...,... 6 wr 
debiyabnın Abdülbamidin tef AU Canip bey tamimattan aoD Ce·~ ....... - AY • 
viki ile Taki olduiunu .aylediler. ra JUi " lronupaa dlliain ıeçir- rapacla W:tlk Wr heh'lp ...... 
Bn dotna delildir.,, dili aafallattan ~. na her milletin kemli .. di ile al· 

Faile Ali ~ aöziinü bitirince diye batladıiı koaferuııunda em raprbn ltizimkiJ..m arapça " 
Ruten qref ~ kürıijye ıeldi ve ye ,eni vasiyetleri tetldk etti. Ya fariat peffnden lıOflaklanm anlat 
dedi ki: zı ·dili ve ilim dili olan arapça ve tL 

- Cevat bey Faile Ali Beyin fariaİden bahsederken dedi ki: 900 - 800 ıene evvelki bikl • 
aözlerinin aksini eöylediler. Ser· - lıl&m medeniyetinin yeıa • 1eler okudu. Şemtettia Sum be• 

4 T eerinienel 1 

Iskinda 
Tutulmasaydı) 

BfltUn Beyoğlu 
temlik edecekler 

Istanbul iskin daireainde 
pılan sui istim•I Ye sabtek 
tahkikatının ilk kısmı bi 
Tahkikat derinlettirildikçe 
tekArhkların ne kadar · b 
cllretklrbklarla yapılmak iıt 
diği eyiyce anlatllmaktadır. 

Hadf1e yan yerinde far 
moaeydi, bir"'' mıhılle t 
edecek kadar e.ıa ıuaı 
tımUlc ıdllıcttl mubık 
dlyıaler Yardar. 

lı1'1a midir Talıain Ber, 
kı, fll• ''Yel haber verd" 
keadlılne gönderilen ölOm 
didl mektubunu da tahki 
mııpl ol•n mülkiye müfe 
tlaı te•dl etınittir. 

Bu buueta da ayrı~ 
kıt yıpılmıktadır. 

Milletler cemiy 
Meellıl l~ID ,., .. 
tntlhnbın netice 
Cenevre, 3 A. A) - Mille 

cemiyeti bDyük mecliai me 
cemiyet meclisi azasından ol 
azalık mllddetleri biten Lehi• 
Peru ve • Yugoalavyanın yer 
Lebiıtan, Meksikayı ve Çek 
lovakyayı intihap etmittir. 
baba 52 aza itlirak etmiıtir 
intihap netictainde Lebiıtaa 
Mekaika 46 ve ÇekoıloYaky• 
rey temin' etmit'~rdir. 

sattty; 
koni eraosı ner-.r1111~ 

toplanacak'l 
Cenevre, 3 (A.A) - Ci 

iktisadi ve mali konfera 
toplanbs1Da ait baz11lıklarla 
pi olmak laere Lona ko 
ranaı tarafından teıkil ed 
mOtebassıslar komitesi ikt 
ve malt konferansın gele 
Şubatta Londrada içtima• 
velini milletler cemiyetine 1 
life karar vermiştir. 

Lytton raporu 
Japooyanıo vazı 

Nevyorlr, 3 (A.A) - M 
den bildirilditine ıBre ce 
Muto, Japonyanm Maa 
alt bo~kl aiyuetlal 
raporundaki m8talea Ye 
lere tabi olmak1111n ta 
devaa, ed~c~ğinl taylem 

yin ~undan, milH 
ıençHk arumdald faali,. 
babaetti. 
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"Haber,, aleyhinde -- ................. ·-··········· 
Bir dava 

Müddeiumuminin 
iddianamesi 

• 

VAKiT 

Iktısat vekili ne düşünüyor ! 

Memleketin iktısadi hayatında 
istikrar vücuda getirmek .. 

Savıfa 3 

1 ica ret odasında ........................................ 

Bir toplantı 

Amerikada çıkan "Hayrenik,, 
isimli Ermeni gazetesinin yazdığı 
TOrkiye aleyhindeki bir ya:ıının 
iktibas suretile ne{rinden dolayı 
"Haber,, gazetesi aleyhine açılan 
davaya ait muhakemeye dUn ls
tanb'1t üçüncü ceza mahkeme· 
ainde devam o'unmuıtur. 

Paramızın kıymetini muha
faza etmek temevvücüne 

meydan vermemek ... 

Yani bugün paramızın yük
selmesi veya düşmesi mev

zuubahis olamaz 

Kontenjan usulün· 
de değişiklikler 
Bu gün saat on dörtte ticaret 

odası meciisi şehrimiz ibalit 
ihracat tacirlerile sanayi ve zira· 
atcılarının iştirak ettiği büyük 
bir toplantı yapacaktır. 

Dünkü muhakemedr, müddeiu
mumi Nurettin Bey mütaleasını 
ıöylemiş, şöyle denı·ştir: 

- Kanunun cürüm saydığı 
neşriyatı, nakletmek de cürüm
dür. Na~lo'unan yazıda yazılan 
feylere .flirak edilmedığinin tas· 
rihi, cezadan kurtarmaz. 

".;aber gazetes"nin, bu yaZJyı 
i"bbas ederkfn, bu yazı aley· 
binde bir bent YUmış olma sı da 
işte tu noktadan vaz yeti c!ef"ı: 
tiremeı. ~anunun maddesi, ga· 

..__..,. yet ıarıhh. Do •ayısi le neşriyat 
mOdOrli f·fc:san Ras·m Beyin ceza 
kanur.uoun 158 ve 159 uncu 
maddelerine göre-' Cf' zalandu ıl
ıua iıterim, 

Bir milddettenberi ıehrimizde buJunan lktısat 
Vekili Celil Bey yarın veya pertembe günü An
kara ya c!ön ... cektir. 

Ct>lal l!ey dün de ıebrimizdeki tetkikatana 
devam ederek sabab!eyin iş bankuında meşgul 
o'duktan sonra har1ci ticaret ofisine gitmiş ve 
tic.uet müdOrll Muhsin eeyi ofise daveae bir 
müddet onunla g6rlltm0şt0r. Celll Bey Muhsin 
Beyden kahve ve çay itballh hakkında hazırlanan 
rapor için izahat aldıktan ıonra Cümburiyet 
mrrkez. bankası nıOdOrll Sadettin, iş bankası 
mi!dürü Muammer ve Ziraat bankası müdürü 

" Absen BevJeri ofı~ davet etmiş onlarJa da bir 
müddet görl\tmüttür. 

Ce l1 ~ey mDtealuben yumurta ibracat ta-
cirlerin• kabul etmiş ve tacirlerin yumurta ibra
cah hakkında dileklerini dinlemiştir. 

Ce Al Bey şu beyanatta bulunmuştur : 

- Yeni iktısadi tedbirler alırken it hacmini 
genişletmek, memleketin iktısadi hayatında is
tikrar vücuda get;rmek gibi düşüncelerle hare· 
ket ediyorum. Paramızın kıymetini muhafıza et
mek ve temevvücüne meydan vermemek hükfı· 
metin büyük bir hassu:yetJe Dzerinde israr et
tiği gayedir •. Yani, bugün _paramızın yükselmesi 
veya düşmesı mevzuu babıs oJamaz. 

Harici ticaretin bir elden idaresi, rejim de-
ğişikliği kadar büyük ve mühiın bir iıtir. Bu 
fikrin araıua nükseden bir haatalık halinde 
meydana çıktığını maalesef görüyorum. Ne fır· 
kamızın programında ne de muhterem Başveki· 
limiı ismet Paşa Hazretlerinin hükumet beyan
na meıinde böyle bir fikri ihsas edecek böyle bir 
kayıt yoktur. 

Bizler, iılerimizi bir harika şeklinde değil 
realiıt bir görüşle yürütmek istiyoruz. 

T erkostan dad bir feryat iki 

lktısat Vekili Celil Bey de 
hazır bul\lnacağı toplantı gizli 
cereyan edecek kontenjan meae· 
leleri gürüşüJerek lktısat Veki· 
letinin kontenjan hakkında tica· 
ret odasından sorduğu beş su· 
ale cevap hazırlanacaktır. Kon• 
tenjan usulünün bu günkü ıeklin· 
de bazı değişiklikler yapılması 
tasavvur edildiğinden toplantıda 
bu ıekil mevzu bahisolacaktır. 

Bakır yüzükler 
albn yerine gidiyor 

Rasim Bey!n vekili irfan Em:n 
Beyin müdafaaya bazır!anması 
iç"n, muhakeme cumartt>si saba
hına bırakılmıştır 

Müdür gene bir takım vaitler veriyor! Yeni tesisat yapıl
ı mış, sular artacakmış, fakat mübayaa işi bitmeli imiş! 

Haydarpaıa istasyonunda Ana • 
doluya giden yolculara albn ıu· 
yuna batırılmış beı kuruıluk ba· 
kır yüzükleri dört, bet liraya 
satan bir sabıkalı dOn cOrmU 
meşhut halinde yakalanmııtır. 
Haydar oğlu Hasan Fehmi iımi· 
ni taııyan bu ıabıkalı ıimdiye 
Ladar birçok kimseleri kandır· 
mııtır. Sabıkalı poliı mndDriye
tine ıetirilmif tir. dl iye vekili gitti! Terkos ıirketinin yeniden bazı 

teıiaat yaphfını yazmıı, tirket 
mOdOrUnlin bu teaiaat bittikten 
sonra ıehre relen ıu miktarının 
çoialacajını bildiren sazlerini 
nakletmittik. 

Bir milddettenberi lstanbulda 
bu!unan Adliye vekili Yuıuf 
Kemal B. , dün a~ ıamki trenle 
Ankara ya c' önmüştlir. Haydar· 
paıada Adliye erkana tarafından Terkos mUdürünün bu sözle

rine rağmen yeni tesisat yapıl· 
dıktan ıonra ıebrin vaziye• 

odalan tinde hiç bir değiıildik g6r01· 
memiı, bilAlciı bau semtlerde 

Haber aldı~~~ım..~bi~·ykmu olm~tur. Me
odaları kanununda bazı dejiıik· ıe ey unun 1iau maballe-
lilder yapılarak ticaret odaları rinde, Cibanğir ve Firuz aia ta• 

• teklinin değiştirilmesi ta- raflarında ve bilhassa Galataaa· 
••~r edilmektedir. ray cıvaranda bir kaç gündür 

l ıcU'et od 1 . d' 1'· k 
V '·il t• •an tım ı dııat ter oı ıuyu kesimittir. 

ea e ıne batı . . 
h • 1 yarı reıını bır Bu vaziyet karıısında terkoı 

mllesseıe abnde idare edilmek-
tedir. Umumi kAtipler llsbaat mUdüril M. Kaatelno yeniden ıu 

fı izabah vermektedir : Vekileti tara odan tayin olunur 
. • "- Nafıa Veklltindea aJdı-

oda bOtçelerı veki'etçe taıtik •z ..Ceaade Dzerine Kltane 
edilir. Yeni şekilde odalar busu- ve uzuna ._ clftt1acla yap-
ıt bGtçe ile idare edilecek ve tıjımız tuiaat, t.uralarda ki 
titaret odalarının alh, yedi ıene au borularını ve terıih hamzları 
e•welki vaziyeti iade edilecek- civarındaki •;fonları daha ıenit 
tir. kuturda olanlarile deiiıtirmek

ten ıbarettir. 

hlşçl mektebinde 
Diıçi mektebince Piyore dit 

b_aıtalıt.nın tedavisi için P. H. 
cıbaza t' ·1 · b" ki" "k t . fe iri mıf ve ır iDi e• :b ediJllliıtir. Bu ayın 17 sinden 
lrab:~:n klinik açılarak hasta 

ne b•ılanacakhr. 

Şorur ve mflşterllerl 
Galata da 

iımind • oturan Emine, Pakize 
minde ~.::~ lcadınla Abdullah iı
mobiline b·' ıo.far Şükrünün oto
ten ıonra ın11aııler, biraz gezdik-
miflerdir. P~a Vermemek iıte· 
çıkmıı ıofa yQzden kavga 
H ' · ' ŞGlcrU muavini 
ayrettınle bir ola k kadın· 

lan datmlttDr. ra 

Sar huşlar 
Mehmet, Mustafa lbr b. . 

minde Oç arkadaİ Saı'rkım "dısT . . ecı e 
:~kya .bır1ah~~esınde rakı iç-

m.,.er, tııe erını sokağa, tram
vaylara atmıılardır. Şiklyet Dze
rine Arbuılar yakalanmıılardır. 

Mukavelemiz mucibince ıim
diye kadar günde tebre verdi
ğimiz ıuyun miktarı 28 bin met
re mikibı idi. Bu leaiaat ta
mamlandıktan ıonra şehre bir 
günde gelen suyun miktarını 30 
bin metre miklbına çıkarmak 
imkAnı b11ıl olmuıtur. Bu yeni 
inıaat ıehirdeki ıu vaziyetinin 
ıılalu için alınması ilzam gelen 
tedbirleri bildiren projenin an· 
cak bir cOz'inin tatbikinden iba· 
rettir. Llldn bir niıbet dahilinde 
ıimdiki vaziyeti dOzeltecek we 
bafıf tazyılclı mıballelere bir 
dereceye kadar fazla ıu veriJe· 
bilmesini mUmkOn kılacaktır. 
Bazı semtlere münavebe ile ıu 
vermek usulOnO kaldırmak tim· 
dilik maalesef kabil deiildir. 

Iatanbula su vermek huıusun
da azami mukemmeliyeti g6ate· 
rebilmek için enelce bOkGmete 
verdijimiz umumi projenin tat• 
biki iıe 2 mil1on liraya ve tabii 
zamana mOtevakluftır. Bu mas
rafı ya,.llilmemiı içia de imti· 

yaz müddetimizin uzatılması icap 
eder. 

Yeni tea:sat yapıldıktan sonra 
şehrin ıu vaziyetinde değiıiklik 
olmaması meselesine gelince i 
şimdi adeta bir intikal devre· 

::::::::::1::::::-.::::::m:r.:::::::m:::::::::::::::-.:: 

sinde bulunmaktayız. Fazla su· 
yun ıehrin her trafındaki ıebeke· 
ye dağıtılabilmesi için daha bir 
kaç giln beklemek llzımdır. 
ÇOnkil ıu ıehre gelmeden evel 
terıih havuzlarından, sifonlardan 
ve diğer muhtelif aletlerden 
ı:eçtiği için biraz zaman iıter. 

Şu, bu ................ 
Kuduz ve köpeklerin 

kuyruğu .. 

Yeni tesisat 120 bin liraya 
mal olmuttur. Şirket tesiaah bil· 
kQmet Yeya belediye tarafından 
satın alındığı taktirde bu para 
bize verilecektir. Nafıa Veklle
tile bu suretle mutabık kaha
mııtır.,, 

Son zamanlarda lstaabulda 
r uduz salgını pevda olması 

belediyeyi lstanbul köpekJerini 
itlif için tedbir almıya sevketti. 
Bunun için köpek kuyruğu satan 
almak uıuJO i!An edildi. ihtimal· 
ki köpekleri öldürmek itini aha· 
liye bırakmak idare noktasından 
daha klrlıdır. HaJktaa klpek 
lruyrufu satın almak belediyeye 
dalla ..... a1. malolacaktır. 
Ayai zamanda belediye halk 
nazarında köpek katili g6riln
miyecektir. Fakat buna mukabil 
bu usulün mllbim bir mahzuru 
vardır ki bu da lstanbul çocuk-
larını ve bir kısım halkı resmen 
k6pek öldürmiye tef vik etmek
tir. Bu teıvik neticesi olarak 
belediye halka çok fena bir iti
yat verecek demektir. Ve bugün 
köpek öldürenler yarın insan
ları öldürmiye baılarlarsa bun
dan hiç hayret etmemek lizım 
gelir. 

Kaçak altınlar 
Gazeteler yazdı : Birkaç gün 

evvel Sirkeciden hareket eden 
bir Semplon ekspresi şef treninin 
Uzerinde bin altın lira bulunmuı 
ve zabıta tarahndan mUsadere 
edilmiı. Zannediyoruz ki mem· 
Jeketten alhn kaçakçılığının önil· 
ne geçmek için bu kadarı kAfi 
değildir. ÇOnk6 bu suretle mey· 
dana çıkarılan altınların sahibi 
ıef tren değildir. Olsa olıa bu 
adam bir bangerin kaçakçılık 
vaaıtaaıdır. Binaenaleyh altınların 
milaadereainden asla mliteeııir 
olmayacak olan kaçak vasıtaları 
için intibabi mucip olacak bir 
tedbir almalıdır. 

llDb•r- lfl 

BelediJeaia ıaObayaa eanamn
da ıirket tarafından yeniden 
Hrfedilea bu parayı, ıirketin ıu 
yermedij'i halde abonelerinden 
aldıfı fazla Ccrete mabıup et
mek taaavvurunda olduğu yazıl· 
maktadır. M. Kaatelno bu nokta 
kendisine sorulduğu zaman ce· 
vap .v~rmek istememit ve şöyle 
dem11tar: 

Mübayaa meıeleai etrafında 
bir çok sualler varit olabilir. Fa• 
kat bunlar, her birini ayn, ayn 
tetkik etmeden kat'i bir cevap 
vermek mümkiln deiildir. 

Eaasen ıon zamanlarda yap
tığımız teaiaat bedelinin bize ve· 
rilip verilmiyeceği meselesi balkı 
değiJ, biasedarlaramıu alikadar 
eder. 

Halkın bilmesi faideli olan 
nokta ıimdiki halde ıehre eski
sinden biraz daha fazla mikdar· 
da su verilmekte olmasıdır. 

Mllbayaa meseJeıi hakkında 
Nafia VekAletiJe müzakerelere 
devam ediyoruz. 

Sarhoşun tehdidi 
Şehremininde Toprak ıokağın

da oturan kunduracı Kemal fazla 
aarhot olduğu halde tramvayla 
evine giderken biçağını çekmiş, 
yolculardan Yak p efendiyi teh
dit etmittir. Kemalin elinden 
bıçak alınmak isterken dOımüt 
eJindeki bıçak karnına Hplan· 
mııhr. Kemal hastaneye yahrd· 
mııtar. 

6 Teşrinievvel : 
Kurtuluş günü 
Belediye reisi muatini Hlmit 

B. v e kolordudan bir zat dün 
Taksime giderek 6 T qrinienel 
giinO kolordu kumandanı, vali 
ye meb'ualana bulaaca;. tribu· 
nua yapılacajı yeri tetkik etmit· 
Jerdir. Tribuaaa bu aeneye ka· 
dar kuruldufu yer beğenilmemit 
Kalmiı apartımanı ann tensip 
edilmiıtir. Tribunun cephesi re· 
ne abideye karıı olacaktır. 

Müzedeki tarihi 
paralar 

Eski uerler milzelİDde tarihi 
paraların gösterilmeaine mahsus 
olmak Uzere bir aaJon huırlanı• 
yordu. Bu ulonda ıötterilecek 
paraların kııım kııım ayn)ma11 
bitmiftir. 

Paralann içine yerleıtirileceği 
blltlln camekinların yapılması 
tamamlandıktaa ıonra, salon, her 
kese açılacaktır. Eski paralar sa• 
lonu, mOzemizin çok g6zden ge
çirilmiy~ değer bir salonu ola· 
caktar. 

Müzeler idaresi, Topkapı mU
zesine ait izahat yazılan güzel 
bir rehber bastırmııtır. Müzede 
evelki gün bir toplantı yapıl· 

mıı, miltehaas11 zatlar, muhtelif 
müze işleri etrafında ıörüımüş· 
lerdir. 

Sahte memur 
Dün gece yansı Tepe batında 

şftpbeli bir vaziyette dolaıan iki 
kişiye bekçi lbrahim yanaıarak 
ne aradıklarını sormuş, bunlar• 
dan Be biçki ismınde olan genç: 

- Ben nahiye müdilrilnOn 
kitibiyim. Sokakları teftif edi· 
yorum, demittir. Bekçi tivuin· 
den Rum olduğunu anladıjı bu 
sahte memuru yakalamış, polise 
teslim etmittir. 
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Hindisfanda Acaiplikler 
·····-·····-··--··-· .. ···········-············· .. ··-······-.. ·· .. -·-

Dokunulmazlar kimler? 
Bu garip mahlukPar, 50 milyondur; 

• 
diğer Hintliler onlarla temas etmez• 

NigaTın bayılmasına sebep olan düşünceler ve onu ayıltan 
genç adamla ilk konuştuğu şeyler 

ler. Son mesele bundan çıkb 1 
Günlerdenberi telgraflar Hin

diıtandan, Gandinin oruç tut· 
mas1ndan ve oruç bozmasından; 
"eJ sürülmez, io~rnnulmaı., insan· 
lardan bahsediyor. 

yolların tamirinden vaz geçil· 
mişti. 

-22- Nigar bunları dUt tlnerek yü-
Avcılar C>vle tertıbat abrlar- ıiirrüş, kendini biJmiyerek Tak-

mıf ki birbirlerini vurrraya im· sim bahçesinin önüne kadar gel· 
kin bırakmazlarmıf, onun için m"tti. Orada s~rt bir gOneıin taz-
mutlaka A sen Bey de bir c;na- yil<i altında ayaklar1n1n sende· 
ıyetin, belki de bir inti!<a 'Din kur· lediğ"ni h·ssctti. 

- Ben buraya nerden geldim. 
Siz kimsiniz efendim bu ecza ha· 
nede ne işim var, Siz basta ba· 
lucımısanız, doktor musunuz? 

banı o mu,tur. Bel·dde yanında 
•-· Ne yapacaktı, nereye gidiyordu; 
Ki hizmete :erden biri, orıun bir 

Onun tatlı sesi, baygın bnkış· 
ları, insana okşayan nazarları 
genç adamı birdenbire teshir 
etmişti. Yarı heyecanlı yarı müı
fık: mu3 rnelesinden kıı~ı~, belki de evi r.t>resiydi? Puoları bir ıimşek 

bir kıst<ençhk ne b:lirirr:?.. On· gibi karar2n gözluiı:in önünden 
dan <Vvet, )a~ut onc'an sonra geçirirken bQşıom cöndüğilnü, 
Ahcrıin arl<aC.aşlaıandcın bir; seni göılerınin karardığını hissetti. 
isteıPl ' mı idı? Orcıda bekliyen bir paytona ken· 

- ı-.ayu, cantm eyle bir ıey- d ni altı. 
yo '··· Arabacı bir mlltteri geldiğini 

~az'ı ~ak~a hizme\çi ~adın gör011ce 8evinçle dbginlere ve 
gıbı f eyzı beyin aleybir.de l;u- kırbaca sarıldı. Arabası Beyoğlu 
Jur.~ıyor; orun ~u cinayetin faili istikametinde durduğu için müş-
o abı'tc ~ · 'h · 

· egıne ı tımal vumiyordu. teriye nereye gideceğini sorma-
fa~. a: lSyle şeyler s6yli~ ordu ki bepei dan yilrümiye başladı. 
Nıgarın zib'tlinre hizmetçinin it-
h:rnlanna yoJ açıyor, aceta onun Ancak beş on adım atmıştı. 
soylediklerıni teyit ediyordu. o Kaldmmda duran genç bir adam: 
derece ki nihayet Nigar burada - Arabacı, arabacı! Neriye 
~a rahat edemedi. Hemen fırladı gidiyorsun? Müşteri ne halde 
bir fey unuttuğu bahanesiJe so: giSrdOn mii? Bir kere dönüp 
kafra çıktı. arkana baksana! .• 

So~~kla nereye gideceğini bil- Ne var, ne olmuı, vay basta-
IDeı<sızıo yilrDdO, yürDdü. Zih- mı imit? fuda bizim kumetimi· 
niade niıan1ılarmdan birinin öte· ze .• 

kini öJdUrmOt olması o kadar - Bayılm11 olacak!.. 
yer etmit, ki bunu ailmek hu-

d Genç adam paytona atladı. 
ıusun a ne yapbaa muvaffak 
o!amadı. . N" garın batı umuzlarmn düş-

Feyai a.7• llatil olıun ? Bu m~qı, k!nJ!ind~? geçmit ).'attığı 
mümkOo mO? o kadar nazik gerOlüyordu. Gözleri kapalı idi. 

bar, asil, •iır başlı adam.. ' Genç adam, ellerini uvuşturarak 
diaer t ft u manevi ıshrap onu aydtmıya beyhude çab§h. 

e ara an ı ı miiUll'llıml!!r'-lrÖ--t~ ... ._ .... ...._,._ clöaerek: 
c:ayı, iki kıymetli niıanhyı bird•n B' k ~ - lr az ylbll ileride eczahane 

aybefmek ıshrabı Nigarın ma- var. Oraya kadar gidelim, belki 
lle•iyahnı alt Ost etti. Bir ada- bir fenalık geçiriyor. 
m.•~ ~llhnOne ıebep olmak diğer 
b.ırının hapiabaneJerde çfirilme- Arabacı başını sallayarak yii-
ııne ıebe~ olmak, nihayet bu rlldli. Eczahanenin önünde durdu. 

Yoıden bır çok dedi kodula Genç kadını lcucıkJarında ecza-
b• ,_ d rı, 

ujıırtUI ar aa ın olmak iddia- haneye soktular. AlkoldomentJe 
larıoı maruz kalmak, onları eb•- •vuıturarak koklatarak oau ayılt· 
diyen kaybetmek Ye nihayet yaıı tdar. 
epeyce ilerilemiı olduğu için bu Niglr ahlerial •çblt ..... 
YDzden 1rtık biç bir kocaya Ta· bir elini kemali ıefkatJa u•-
••1namak... genci görerek hayretle sordu: ., 
iki Gülüşlü Kadın! 

Anen Lfipenin yeni bir maceram - 65 
'lioırcH& 1 .J{.oıi& flpf.a,,,_ 1~ ~oiW& : fa... 

- ca..;p, dedi, nuil olupta ıizi ı da hiç de garip bir ıey yok. 
fark ecleınedim. Bir dakika dütündükten ıonra 

- lfiçte garip değil. Hakikat
~~tonin'i ilk defa evinde 
bütbu;~"'lll. Ayni alrpm, beni, 
~arki ~il batka ıerait albnda 

lliıı ..... _h . d .. .. dun. So ~-. anesın e ıoruyor· 
ela bir d:; 0ııu V alnik ıatosun· 
Ji ~ tiSrdük ve pek dikkat 

ilave etti: 

- Evet, h~rkea buna aldana
bilirdi .. Jorjöre bile istasyonda al 
danmıfb. Hatta, evvelki gün de 
seni zannederek Antonini tevkif 
etti. 

Klara titredi: 

- Hayır efendim, ben hukuk 
talebeaindenim. Doktor değilim. 

ismim Mustafa Zihnidir. Sizi 
arabaya binerken çok bitkin 
bir halde gördlim. Sonra içerde 
birdenbire düştünüz, gözleriniz 

kapandı. eayıldığınız anlaşılıyor
du, Arabacıyı durdurdum. Sonra 
sizi buraya getirdik. Arabanız 
hali kapıda duruyor. 

"Eğer kendinize geldinizse 
buyurunuz, araba ile evinize 
kadar gidersiniz. 

Nigir birdenbire karşısına 
çıkan bu genç adamın huzurun· 
da kendisine baygınlık veren 
bütün düşünceleri unutmuştu. 

Kanapede baygın naıarlaranı, 
onun gözlerinden uzun müd
det ayıramadı. Sonra kalkmak 

istedi. Genç adam ona yardım 
etti ve arabaya kadar götOrdO. 
Nigir heniiz sendeliyordu. Ara-

ba ya binince gence tc şek kür et· 
ti. F aliat ellerini onun ellerinden 
ayıramıyordu. 

Zihni: 
- Eğer, dedi mDaaade eder

seniz sizi evinize kadar götüre
yim bel i yardımım o!ur. 

Nigar memııuniyeUe : 
- Maalmemnuniye c!edi. Eğer 

sizi rahatsız etmezsem, İfinize 
mani olmazsam ... 

Zihni arabaya onun karıısına 
oturdu. Arabaca : 

- Nereye gidecejis r 
Diye sorunca Niair oa• adres 

VU'memiı e&dataou batarJadı. 
- Geriye d6o, Teıvikiyeye .•• 

(Devamı var) 

ruldu. Yüzü sapsan kesilerek mı 
nldandı: 

- Yakalandı, yakalandı ha .. 
Benim yerime yakalandı? Benim 
yerime hapiste demek? 

Raul güldü: 

- Klara, ayağa kalktı, fapka
ıını batına koydu1 hazırlanmıya 
batladı: 

- Nereye gidiyorsun? .. Nere
ye? .• 

- Oraya. 
- Orası neresi? 
- Antoninin olduğu yere. O 

Bu irısanlar kim ve ne kadar· 
dırlar? 

Hindiıtamn bu el sürülmez, 
kendilerile biç bir mllnasebette 
bulunulmaz insanlarının em mil
yondan fazla olduklan anlaşılı· 

yor. Hatta onların sayısmı 70 
milyona çıkaranlar da Tardır. Bu 
insanlar, en korkunç şerait için
de yaşamıya mabk6mdurlar. Se
bebi, Hindistanın Kast sistemi
dir. HindCllarm her biri bir lcasta 
mensup olduğu halde l:u el sü
rlilmez milyonlarca insamn kastı 
yoktur. Onun için biç bir kimse 
onlarla mllnasebette bulunmaL 

Şayet bunların biri, Hinddların 
yOksek kastına mensup birine 
dokunacak olursa Hindii kendini 
kirlenmiş sayar ve temizlenmek 
için mutlaka ıoğuk su ile yıka
nır. Bu dokunulmazlardan biri 
bir sandalyaya oturursa, hiç bir 
Hindt\ o sandalyeyi kullanmaz. 

Dokunulmaz insan, Hindtiların su 
çektikleri lriıyudan ıra çekemez, 
çekerse bOtlin suyu kirletmiş olur. 
Dokunulmaz, Hindulann mabet· 
lerine, Hindulann mekteplerine, 
giremeı, girerse onları pisletmjş 
olur. Bu mabkOmiyet neticesi 
olarak· "dokunulmazlar,, köylerde 
aç ve ıefiJ, yaıamakta, tehirler
de umumi helaları temizlemek 
gibi en adi itleri yapmakta idiler. 

Hindiıtanın Malıyar gibi ak· 
samında gDnd6z0n caddelerden 
geçemez, yDksek kastl•r• men• 
•up olan Hinduların yakmından 
yUrilyemez, banlana btrine rast 
geldiil zaman ya yolunu değiş· 
tirir, yabut bağmr, ve bu suret
le Hinduda kirlenmemek için 
tedbir alır. 

Bir z~manlar Madras da yol· 
ları tamtr etmek icap etmiş, fa. 
kat bu itte ancak dokunulmaz· 
lardan istifade olunacağı için 

- Hayır, gideceğim. 
- Peki, o halde ben de beraber 

geleceğim. Hem doğrusu yapaca· 
ğımız bu hareket çok tık olur, gi
der, "Mösyö Jorjöre biz geldik, 
Antoninin kabahati yok!,, deriz. 
O da "biz zaten bunu anlanııf, o
nu bırakmıttık, bot geldiniz,, di· 
yerek bizi iceri tıkar. 

Bu mantık karııaında Klara o· 
turdu. Raul onu kucağına alarak 
"yavrum, uyu yavrum,, diye bir 
bebek gibi ıallamağa batladı. Kla
ra son bir 8'ayretle: 

- Peki ama ne diye Anbnin 
derhal kendini müdafaa etmedi? 
Bunda her halde bir sebep var. 

Hindistanm her vilAyetinde ve 
her ö!lu!sinde dokuı;ulmazlar bir 
mesele teşkil ederler. Yalnız 
Eirmanya ölkesinde bu mesele· 
nin izi kalmamıştır. HindistanıD 

diğer eyaletlerinde ve ölkelerin
de c!o~ unulmazlar blltOn ahalinin 
yüzde yirmi beşini teşkil ediyor
lar. 

Dt.kunulmazlaran uyanıp yep 
yeni bir hadisedir. 

Bunlar son senelr zarfında bir 
takım cemiyetler teıkil ederek 
vaziyetlerini düzeltmeyi dOtDn• 
müşler ve çahşmıılardır. Bunla• 
rın kendilerine Jiyakatli bir lider. 
olan doktor Smbeklrı baılarına 
geçirmeleri, davalarının yDril• 
mesine hizmet etmiştir. Üç ıene 
evvel"Dokunulmazlar,, mabetlere 
girmek için kalkdıkları zaman, 
Hindulerin atdıkları tqlarla kar• 
ıılişmışlar ve mabetlerin kapı• 
ları onların yüzlerine kapanmııtı. 

Hindistanm teırii meclialerin· 
de temsil olunmak meselesi ileri 
aOrDldüğO %liman Dokunulmaz• 
lar da hemen faaliyete geçere" 
haklarını istemiıler, fakat Hin• 
dulerin hakaretine maruz kal· 
mışlardı. lofilizlerae, Dokunul• 
mazlaran hakkını h\nıyarak on· 
ların meb'us çıkarmalannı temin 
etmişler, bu yüztleb Hhıduler 
derin bir surette yaralanmıılar, 
ve bu işin Dokuoulmazlan ken• 
dileriaden tema~ile ayırmağa 
varacağını anlamıılarclı. 

E11sen miıyonerJer de bu ao
ıur arasında faaliyette bulun
dukları için Hindulann bir telı
Jike ile karşılaıdıkları muhak· 
kakb. 

Buna mani olmak için ancak 
bir çare vardı. Hindulerle Do· 
kunulmazlar1n anlatmam. Gandi 
bunu ça buklaıtırmak için aleaiye 
oruca baılamıı ve bunun te
mini Ozerine bu oruçtan vaz 
geçmittir. Yani bugiln Hindu· 
!erle Dokunulmazlar arasında 
bir it lif zemini bulunmuıtur • 

Raul bu muum ve mütereddit 
küçük kızı, büyük bir heyecan ve 
teessürle dütünüyordu. 

• • • 
Saat ıekize doğru, Raulün e

vinde misafir olduiu arkadatı 
keadiıine telefon etti: 

- Ne var? Müdiriyetten bir ha· 
ber var mı? 

- Evet. Eğer kıza bir haber 
göndermek istiyorsan arkadat bu• 
rada kendisine ıötürebilecek. 

IMmi ıtird~tte ondan ıoma hep· 
anlıyabilird' Aradaki farkı nuı~ 
dikkat ed· ııı? Heın ben o kadar 
sadüf1..U:!

0
rclb Ullı ki. Onunla te • 

- Ne dedin? Antonini tevkif 
mi ettiler? 

- Bilmiyor musun? Öyle ya, 
evvelki gündenberi gazeteleri o • 
kumadığını söylüyordun. O hal 
de anlatayım, beraber kaçqımız· 
dan yarım saat aoma, Antonin, 
her halde markiyi ıörmiye ıel • 
mit olacak ki Fl•man ıörmiif, 
Jorjöreye haber vermif yakala • 
mıılar. Şimdi müdiriyette, Jorja • 
re onu aen zamıeclerek mütema • 
diyen ıılofbnyor. 

kimseyi vurmadı. Ben vurdum. 
Sarı Klara o değil, benim. Onu, 
benim yerimde hapiste bıraka • 
mam. 

Raul, Klaranm nevmidiai kar
tısında gülüyor, ve batından ıap
kasım çıkarıyordu: 

Diye sordu, Ye, yf>rgunluğa da
yanamıyarak uyudu. 

- O halde yaz: "Matmazel 
tinıdiye kadar suıtujunuza teıek· 
kür ederim. Şüphesiz Jorjöre size 
benim tevkıf edildiğimi ve lri Po
lün öldüğünü söylemiıtir. Her iki· 
ıi de yalan. Ne ben tevkıf edildim, 
ne de iri Pol öldü. Her feY yolun• 
da. Şimdi artık hüviyetinizi aöy• 
liyebilir ve serbest olabilirainis. 
Size çok te9ekkür eder, ve 3 Tem• 
muzdaki randevumuzu unutma• 
m·anızı istirham ederim. Hürmet• 
ler, Raul.,, Anladın mı? 

lll Ütfiıı f . 
senden ao-· a.ır. te errüatmı •uP -sl'eıai 
na, bunları, •anlci .:~r, .-o:r:: ~a 
nııtam ıibi hatırı illin e _. ' 1 a 

· atıyorum. Ve ay· 
nı zamanda, onun Pari td· ... 
"lk .. . d se ge ırı 
ı ıun gıy iii aib" • • 
miye o kadar dikkat ~ rıyın· 
ki.. edıyordum 

Raul, alır ağır tasdiık etti: 
- Haklon Tar. Hakikatte bun Klara sedirin üarinclen doj • 

- Aman ne hotsun, diyordu, 
demek senin yerine Antonini ora· 
da alıkoyacaklar zannediyonun? 
Böyle teY hiç olur mu? Antonin 
her halde kendisini müdafaa e
der, Markiyi ıahit aöaterir, üste
lik le Jorjöre ile bir ejlenmit olu-
ruz. 

Klara iarar etti: 

Raul de uyumu9tu. Fakat uya· 
nır uyanmaz, ayni suali o da sor
du: 

- Evet. Ne diye Antonin ken
dini müdafaa f'tmiyor. Kolayca
cık bunu yapabilir. Zira, timdi o 
da her halde anlamıtbr ki, tıpkı 
kendisine benzer bir batka kadın 
vardır, ben, onun teriki cürmü
yüm ! Buna rafmen ne dive ıuau
yor, niçin bekliyor?. 

Şııtkına dönmüt olan arbdap 
cevap verdi: 

- Anladım! \ . 
.(Dnamı var) 



Sayda 6 

Ordular Hazır! 
Manevralar bunu gösterdi 
Fransız harbiye nazırı "Yapacağımız 
manevralar yalnız nazari bir mahiyette 

kalmıyacakbr.,, diyor 
Silahları azaltmak meselesinin 

alevlendiği şu sırada her tarafta 
yapılan as"eri manevralar, Av
rupa milletlerinin gün geçtikçe 
~uvvetlerini arttırdıklarını; tay
yare, tank ve büyük top gibi 
yasak edi:mesi düşünülen ve is
tenilen silah!ara eh\!mmiyet ver
d ilderini gösteriyor. 

Avrupanın baş lıca merkezle
rinden alman h::ı b erler bunu ap 
açı ', gösteriyor. 

Fransa: Frar.s1 harbiye na
zırı M. Pol c onko: geçenlerde 
silahları azaltmak konferansında 
bulunmak üzere hareketinden 
evel "Yapacağımız manevralar 
yalnız nazari bir mahiyette kal
mıyacaktır!,, demiştir. 

Fransanm "sonbahar bilyük 
manevraları,, başlamıştır. Bunlar 
nazari bir mahiyette değildir. 

Otuz veya kırk bin asl< er 
şempani sahasında hareket et
mektedir. e unJara yüz tayyare 
ve gizli mibaniki kıtalar refakat 
etmektedir. 

Hafta sonunda bu kuvvetlere 
süvari bir fırka ile makineleşti
rilmiı bir alay iltihak edecektir. 

Şimdiye kadar sabit olan bir 
hakikat şudur: Fransa baş ku· 
mandanhğı 30,000 askeri, sayı
sız tankları, makineleştirilmiş 
topları F ransanın ıimal ovala· 
rında, siper kazmıya lüzum gör· 
meden, tamamile gizliyebilmek
tedir. 

Almanya : Alman ordusu~ 
tarafından yapılan manevralar 
mühim neticeler verdi. Manev
raların hedefi, Almanyanın Le
histan hududundan vukubulacak 
her hangi taarruza karşı müda
faasız olduğunu göstermekti. 

Mareşal Hindenburg manevra
ları takip etmiş ve kendisine 
diğer devletlere mensup askeri 
ataıeler refakat etmiştir. 

Atıl hareketler Berlinin ıar-

kından 6 mil mesafede, yani 
Berlinle Leh hududu arasındaki 
mesafenin yarısında vuku bulmuı 
ve ilk defa olarak askerlerin 
geniş ölçü dairesinde nakli için 
en yüksek süratli otomobillerle 
kamyonlar kullanılmıştır. 

Ceneral Von Şleyşer Alman· 
ya tayyares:z ve tanksız kaldığı 
müddetçe müdafaasız olduğunu 
söylemiştir. 

ltalya: Sinyor Mussolini "ltal
yan as!<erlerioin tamamile hazır 
bu:unması,, için manevraları em
retmiş ve kendisile ltalya kralı 
manevraları takip ve tetkik et
m:şlerdir. ltalyan manevralarının 
en bariz vasfı, askeri kuvvetleri 
makineleştirmek hususunda a
tılan adımlardır. _..__ 

Romanya: Romanya manev
ralara da yapalmış ve Amerika 
erkanı harbiye reisi ceneral 
Mac Artbur tarafından de takip 
o '.unmuştur. Romanya ordusunun 
da geçen seneye nisbetle faik 
bir vaziyette olduğu görülmUştür. 

lngiltere: lngilterede cene
ral Haringtonun kumandası al
tındaki lrnvvtJer "Gal,, tarafın
da maneralar yapmak t::ı dırlar. 
Mane\'ralarıo hedefi, makineleş
miş kuvvetlerin dağlık sahalada 
ne derece muvaffak olacalda .. 
rmı tayin etmektir. 

Rusya: Rusya askeri manev
ralarını Romanya hududuna ya
kın bir yerde yapmış, bu yüz
den Romanyada derin encHşeler 
hasıl olmuş, hükümet halkı tes
kin için büyük zahmetlere kat
lanmıştır. 

Rusyanın deniz manevralan 
Baltık denizinde yapıldı ve ne
ticede harp komiseri Viroşilof 
donanmasmı büyültmek la
zım geldiğini söylemiş ve hükü
metin bu işi başaracağını iJive 
etmiıtir. 

a:::-.::::::::::::-.:::::::-.::::n:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::n::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Esrarını muhafaza eden hddi~e 
--····························-···-····························· 

Sait Hikmet Bey acaba 
sahiden öldü mü? 

Tahsilde bulunan genç kızı aradı, bu
lamadı. Bu kız kimdir? anlaşılamadı 

Merhum Gazi Ahmet Muhtar 
Paşanın ikinci haremi Duhter 
Hanımın kocası Sait Hikmet 
Beyin ölümü hakkında Avrupa
dan gelen haberler ile bu me
sele etrafındaki esrar perdesi 

kalkmıı olmadı. Onun için bu 
mesele hail müphemiyetini mu
hafaza ediyor. Hikmet Bey Is· 
tanbuldan Parise gidiyor. Paris
teki bankalarda karısı Duhter 
Hanımın namına l<endi elile ya
tmlmıı olan yüz binlerce frank
lık paralan olduğu için bu şeh
re giritinin sebebi pek iyi anla
tılır. Fakat Sait Hikmet Bey 
Pariste kalmamıştır. Euradan 
kalkıp lsviçreye gitmiştir. Hare
keti eana11nda Sydney oteli mü
dürftne Lozana gidiyorum, de
mlftir. Halbuki gittiği yer Lowı . .-..-. - ;;::.....-. - - ----

• 

değil, Cenevredir. Cenevreye 
nıçın gittiği malüm değildir. 
Eğer Mahmut Muhtar Paşa Ce
nevrede o!saydı acaba miras 
meselesi olmasın, denilebiJirdi. 
Mahmut Muhtar Paşa o taı ih
lerde Mısırda o!duğuna göre bu 
ihtimal de gayri varittir. 

Esasen Sait Hikmet Bey Ce
nevreye vardığı zaman tahsilde 
bulunan geuç bir Türk kızının 
adresini vererek şuraya buraya 
baş vurmuştur. Aradığı yerlerde 
bu kızı bulamayınca polise bile 
müracaat etmiştir. Acaba Sait 
Hikmet Beyin lstanbulda ne aile
sinin, ne de dostlarrnın tanıma
dığı bu Türk kızı kimdir? 

Şimdiye kadar bu cihet bir 
türlü anlaşılamadı. Acaba Sait 
Hikmet B. karısı Duhter H. ın - ...___ . .__ 

VAKiT 

Bir milyon 
Kadın musavaf 

İstiyor ... 
Bir çok memleketlere mensup 

bit milyondan fazla kadın erkek 
kadın musavatı 
meseJHini ye
niden ortaya 
atmıılardır. 

Bunlar dil
şü n dilk le ri ni 
milletler cemi
yetine arzede
rek milletler 
cemiyetinin fa

lngı l ı /. müderrisi doıctor aJiyetine de İf• 
Cullls tirak etmek 

istediklerini söylemişler ve muh
taralan cemiyet kAtibine vermit· 
lerdir. 

Kadınlar, üç amilin aleyhlerin
de olduğunu s6ylemektedirler. 

Eski an'analahn tesiri altında 
haklannı inkln, kanunların ku· 
surları, kadınları diploması mea
leğine almayı, kadını evlendik
ten sonra resmi vazifesinden 
ayırmayı reva gören eski itiyat
lar. 

Kadınlann beynelmilel tqki
litı, kadın erkek arasındaki an
anevi fark ytızllnden onların 
milletler cemiyeti mesaisine de 
kabul edilmediklerini, halbuki 
kadınlar ar.aında son derece 
yüksek liyakatlar bulunduğunu 

ve bunlardan istifade etmek icap 
ettiğini anlatmıılar, ve bundan 
böyle Cenevreye gidecek hey'et· 
ferdeki kadın murahhaslann A

yısını çoğaltmak lizım geldiği.ni 
ilive etmiılerdir. 

Lonara Darfilflio~u~n._u_m~DC:leniı-

lerinden ve beynelmilel darülfü
nunlu kadınlar federuyoau reisi 
doktor Wimfrea Cullis bu m&
nasebetle ıu beyanatta bulun
muıtur: 

" HiikQmetler kadınlan ve ka
dınların meziyetlerinden nasıl 
istifade edebileceklerini bileme· 
dikleri için onlardan istifade 
edemiyorlar. Artık bu vaziyete 
nihayet vermek icap ediyor. 
Çünk6 kadınlar çok m&bim ve 
çok faydalı itler baıaracak va· 
ziyettedirler. 

Esrarın miktarı 
anlaşılacak 

Esrar taıımaktan suçlu olarak 
muhakeme edilen Davut oğlu 
Recep, lstanbul ajuceza mah
kemesinde 7 ay hapsa, 120 lira 
para cezasına mahküm olmuıtu. 

Zabıtta esrarın miktan yazıl-

madığından, Temyiz mahkemesi 
bu karan bozmuıtur. Dlln yeni
den muhakeme baılamıı, esrann 

tartılması için muhakeme kal
mıştır. 

yüzbinlerce liralık servetini Fran
sız bankalarına yatırdıktan ve 
bu paraları bir vek iletname ile 

tamamen kendi eline geçirdikten 
sonra yeni izdivaçlar ve sevdalar 
peşinde dolaımıt olmasın? Sonra 
kendi yerine meçhul bir ölüyü 
gömdürerek baıka bjr nam al· 

tında bu paraları Avrupada ye· 
miye kalkmasnı? Herhalde Sait 
Hikmet Beyin baıka bir nam 
altında yaşayıp yaşamadığını an

lamak için Duhter H. namına 
Paris bankalarına vaktile yabnl
mıı olan ytızbinlerce frangın ne 
olduğunu gayet sıkı bir surette 

. tahkik elJ!~ lizamd.ar,_ 
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Artistik Sinema szn da 
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Kadın Peşinde 
Armando Falconı - Mary Kid-Grula. Del Rlo 

(Sin~ı· Pittaluga) ltalyan şirke- lambalar söner... bir feryat ~ 
tinin en büyük ltaJyan artistle· tilir... ve lambalar yandığı VP'! 

rinden Armando Falconi - Mary Ilka'nın gerdanlığının yok oldl 
Kid - ve Grazia del Rio ile ltal- ğu görülür. 
yanca hazırlamıı olduğu mlis- Polis yetişir... Kimseyi dıt# 
tesna filmlerden biri de "Kadın bırakmaz, herkesi arayaca~~ 
peşinde,, dir. Banker tanıomış bir şabllr 

Bu filmde mühim yenilikler- olduğundan serbest bırakılır· 
den biri, hareket ve muzika Evine geldiği vakit cebiıı' 

Peroembe günü Artfatlk ıılnemaamda gösterilecek olan (Kadın Pqlnde) 
filminden bazı sahneler 

kısmına fazla ehem mi yet verile· 
rek mubaverelerin ancak mev· 
mu isab için icap eden yerlere 
mlhıba11r olmasıdır. Bundan ma
ada lOkse de son derecede ih
timam olunmuştur. 

Dilber daktilolarla dolu banka 
daireleri, fevkallde muhteşem 
bir kabarede güzel kadınlar ve 
pk fraklar, Şvarç kumpanyası

nın sehhar dansiizleri, mütead
dit nefis mDzik· hol numaralan 
görOlmektedir. 

Grazia del Rio, gözleri ka
maıbran bir lspanyol elbisesi 
içinde litif dansı ile seyreden-

leri meatetmektedif. Mevzuda 
mevcut bir bo'<ı maçma meşhur 
Alman boksörü Egon Stief ha
kiki olarak ittirak etmiıtir : 

Mevzu ıudur : 

Banker Jan Marki, kırkını at
latmıı olmakla beraber, daha 
ilkbaharında bir genç kalbi ta
şıyan ve evli bu!unmakla bera
ber meclisi idare babanesile 
arada sırada muvakkat hürri
yetler elde etmiye can atan bir 
zattır. 

lfte, bir giin, gene böyle bir 
bahane iJe so!uğu dostuDolli'nin 
yanında alır. 

Birlikte masada oturdukları 
sırada, baıka bir masada otur
makta olan dilber bir kadın na
zan dikkatini celbeder. Bu ka· 
dm boks6r Battling'in dostu 

llka'dır. Sergtızeıçu bir kadın 
olan Dolli de llka'mn gerdanh-

İJ:I.&~ $ dikmittir. Birden~ire_ 

Ertesi gün mücevheri iı 

için kadının evine gider. Mile 

beri verir. Ve bu vesile ile 

ona ilanı aşk eder. O sıra 

boksör geldiğinden alelacele 

kar ve kalkarken kol düğme 

takılan gerdanlık otomobiliO 

düşerek karısı tarafından b 

nur. Karısı, bankerin yüzod 

maskeyi atmak için gerdaol 

kendisi aldığını söyler ve B• 
lingin maçına gitmekte · 

eder ... Maçta, llka, bankere 

nidar nazarlarla mücevher" 

kaybolduğunu anlatmak itti' 

Karısının bu işaretler~ boks~ 
nazarı dikkatinden kçmaz .,ai 

kıskançltkla kendini müd, 

edemeyerek nakavt olur. 

Bir ço'< vakayiden sonra, ~ 
ker karısına hakikati itiraf"

bir daha böyle bir şey y•P~ 
yacağına söz vererek kel' 

affettirir. . ~ 

Fakat, ertesi g iin, evin•~ 
pasından çıkarken tesadüf ~ 
d ilber ve genç bir kızın ıne M.f 

d"oo· 
bacakları, onu gene ken 1 ol 
geçirmiş ve yemini unutturdl 

tur ••••• . . ,. 
Kadın petinde, musikıfl• ~ 

maraları, dekor ve tuvaletle ,I; 
. ı··. un ıet• zengın ıgı, mevzuun 

ile hakikaten bir ıaheı~ ,. l. 1 

d 
ç 
y 
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li 
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le 
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Reşat Nuri Beyin Konferansı 
Türk dilinin ihtiyaçları nelerdir? Bu ihtiyaçlara na-

r Kurultay Programının beıinci 
maddesi "Türk d·ı· . .. ı ının aarı ve me 
de~i ihtiyaçları nelerdir?,, diye 
ço ehenımiyetli bir mesele orta
ya atıyor. 

Ben huzurunuzda bu mesele 
hakluk nda düıündüklerimi ıövle-
me · · ~ 

T 
.. ıçın ıöz almıı bulunuyorum. 
urk dT · "h . 1 ının medeni ve asri 

1 tıyaçları nelerdir? 

T .. ~urünkü Türk mütefekkiri, 

d~r .. muallimi, Türk muharriri 
Ufundü" ·· ·· b"ld n runu, ı iğini, duyduğu· 
.~ ~çık, ferah ve kolay bir dille 
aoylıyebilm k · · t ., e ıçın nelere muhtaç· 
~r • Bugünkü dilimizin ne eksikle

rı Vardır? 
8 

t eni evveli. bu ekıiklerini teıbi-
e ça ıtacağını T b ... "dd" b" kab . a 11 ı ıasız ır 

r ~dtaalaJc teklinde.. &anra onla 
ı gı ermek . . . . l 

du.. .. d·· ıçın ne gıbı çare er tun uğ .. 

1
, unıu arzedeceğim. 

eleff uz ve ahenk 
Benden evvel k·· .. k A li Ca . ursuye çı an • 

k nıp Beyefendi dilimizin ya· 
ın Dıazide .. d .... d ... "kl"k 1 . roster ıgı egıf 1 1 -

erı, nereden nereye doğru git -
rnekte old .. . h ·1 o·ı· . . Ugunu ıza ettı er; ı ı-

mızın bugün göıtermekte olduğu 
~anzarayı çok keıkin çizgilerle 
çızdiler· Ko d·ı· h 1· a.kI • nuıma ı ıne ay ı 
y atmıt oldukça açık ıade te
nıiz bir yaz d"I· ş ' f: k ı ı ı.... ema, a ıtap, 
T~r, mah, bahir, derya gibi 
u~ çede tam kartıbğı bulunan 

kelımeler bir daha dönmemek ü
zere hudut dıtı edilmiı ... Gerçi ya
bancı kelimeler Arap Acem ke-
ı· 1 , , 
ıme eri 7'ae lttz..nundan fazla 

kalabalık... Fakat bunlarm bir 
ıa...... hemen hemen Türkçe dene 
cek bır kıbta alrmif ••• Ttlrk telaf
fuzu ahengine uymu, ..• Türk ara· 
meri kanunlarına bq eimif ... bir 
dil ki bizim için bu halile elbette 
Weaı Türk dili değil... fakat bir 
asır •nellcine, hatta bir çeyrek 

ıuır ~n~lldne niabetle hayli milli
eımı§ bır dil içı"nd ·ııeı· . . . . ·• e mı ımızın 
tarıhımzn ·~•i az çok iıitilmeie 
bqlanmıt bır dil ••• 

Müteha1111 arkadqlarımızın bi 
ze göıterdiği manzara budur ve 
bu tasvir fikrimce hakikat& uygun
dur. 

Evet bugünkü yazı Türkçemiz 
dibıküne niıbetle daha açık ve 
lllillldir. Fakat bugünkü medeni
Yet ihtiyaçlarına yetecek bir hal
~e deiildir. Çok eksikleri, çok ih· 
tıyaçJe.rı vardır. 
8uaüııün mütefekkiri, muallimi 

~~&rıiri, mütercimi dütündüğü
nu, duyduiunu kendi dilile söyle
lllek iç• 
eka "ki 1~ çok ııkınb çekiyor. Bu 
nı~ ~~ın tanı bir listesini yap· 
llı" 'ı ~r defterini çıkarmak dil 

ın erııı· 
~ b. •ıı, rnütehauıılarımızın 

Be a ıleceii i§tir. 

0 .ıı: ~ltay karıııında ıadece 
•anlar~ Çe~~iini söylediğim in
&mele . aıı hırı, mütevazi bir yazı 
Yaçlar= ~!ati.~e bu ekıiklere, ihti-

Enel" T~oz atacağım: 
a urL- • .. 

deni bir dil -senın asrı ve me-
.. .. . olınaaından ne anladı· 
ınnı ıoylıyeyiın Be T·· ~- . lllük • n ur~enın 

lllek ~~~~ ~~r asır dili olmaaı de
Abn gu ku lngilizce, ltalyanca, 
~· F ranaızea derecesinde 

zeııgın bir ı· k . ıaan olmaaı demektir. 
k elııne mevcudumuz onlardaki 

1 
elime mevcuduna ne kadar yak-
&fına bizim dilimiz de o kadar 

llliikemmelliie yaklaıır demektir. 

sıl cevap verilecektir •• 
Bilmem bu noktada fazla iza- kelimelerin medlüllerini tarifle 

hat vermeğe hacet var mı? mi ugraııın? 
Gazi Türk Elini dünyanın eski 

ve geri bir parçaıından kopardı. 
Yeni medeniyet dünyaaına bağla
dı. Bu dünyada Franıız, ltalyan, 
Alman, Amerikalı ne iıe Türk de 
odur ve ayni vasıtalarla silahlan -
mıı bulunmak zaruretindedir. O 
dünyanın müıterek medeni mef • 
hu.mlannı ifade etmek için batka 
dillerde ne kadar kelime vana 
biz de o kadar kelime '•teriz. Bu 
bizim için adeta bir yaıamak za
ruretidir diyebilir. 

Duyulan bir acı 
Bu takdirde biz hiç bir zaman 

kolay bir diJie konuıamayız, aıır 
kültüründen bir ltalyan, bir F ran· 
ıız gibi iıtif ade edemiyeceğiz. Bu 
bahıettiğim ekıiklikleri ilim a
damlarımız, muharrirlerimiz, mu
allimlerimiz her gün acı duyuyor
lar. 

Kelime ihtiyaçlarımız 

iki fen adamının, meseli iki 
doktor veya mühendiıin yabancı 
bir dilin kelimelerini, terkiplerini 
hatta cümlelerini kullanmak bir 
doktorluk, bir mühendiılik mese
lesinden bahıetmeleri kabil mi? Bugünkü kelime ihtiyaçlarımızı 

eksiklerimizi teıbit etmek için fik
rimce en pratik ölçü dilimizi me
deni aıır dillerile mukayese et
mektir. 

Bu mukayese belki ilk bakışta 
bizi korkutacak bir manzara gös
terebilir. Fakat hakikatı çırçıplak 
görmekten korkmamak lazımdır. 
En iyi doktor hastalığı, yarayı en 
derin gören değil midir? 

Eksiklerimizin yekUnu hakkın
da bir fikir vermek için Türkçe
mizi bir Fransız lugatile, iki cilt
lik laruı üniverıel ile karıılqtıra
cağım. 

Sayanların temin ettiiine göre 
bu larus üniverıelde • isıpi hular 
hariç - doksan, doksan iki bin ke
lime vardır. 

Tekrar eCliyorum. İsmi lıaalar 
hariç ... yalnız dintelllbllen ve ıı· 
tılahlar ••• 

Bizim en büyük 14gatimiz niha
yet otuz, otuz bet bin kelimeye 
kadar çıkabiliyor. 

Güneı, tema, kamer, afitap, 
Ncyir, Hurtit gibi görünütte bet 
altı tane olduğu halde hakikatte 
• bir ayni mefhumu ifade etmek 
itibarile - sayılmak i&znn gelen 
ıinonimler, müteradifleri bu ye• 
kUna dahil etmek tutile fakat 
ben bunu da beaaba katmıyarak 
otuz bet bin, kırk bin kelime ka· 
bul ediyorum. 

Demek ki bah.ettitim Franaiz
ça luıatle bizim lGgatimiz aruın .. 
da iki bin kelimemiz Tar. 

Elli bin kelime farkı ne demek· 
tir. arkadatlar. Garplılarda elli 
bin mefhum varki Türkçede teeı· 
ıüı etmit umumca kabul edilmit 
lugata geçmit, iıareti, kartılıiı 
yok demektir. 

Garp kültürü üzerinde yetitınit 
bir Türk mütefekkiri, bir Türk a· 
limi bir Türk muharriri bu altmıı 

' bin mefhumu ifade veııtaıından 
mahrum demektir. iki muıikitinaa 
tasavvur edin ki aynı musiki par• 
çaaını çalmağa davet ediliyor. Fa
kat birinin elindeki aletin perde
leri ötekindeki alete niıbetle ya· 
rı yarıya eksik... Aynı ahengini, 
aynı muvaff akiyetini nasıl bekli· 
yebiliriz? 

lıpeküliıyon, lıtandardize, Re· 
alite, Romanesk gtbi ecnebi keli· 
melerle konutanları, J'&ZI yazan· 
lan ayıplıyoruz. Bunda füpheaiz 
haklıyız da .... Fakat muharrir bu 
mefhumları ifade etmek IÖylemek 
mecburiyetinde İle ne yapsın? Bi· 
zim dilimizle bu teyleri söylemek 
kabil deiil... Yan bqka ıeyler, 
kendimize ıöre tefler mi komı~
bm deıin yahut mütemadiyen bu 

Maamafih ben iliap, fen adam
larım bırakarak yalnız muharrir
leri alacağım. Hatta bunlar ara· 
ıında -da yalnız tercüme yapanla
rı almak maksadı daha iyi göıte
recek çünkü ıatır, makale, roman 
yazan bir kalem sahibi fikrini an
latacak kelime bulamazsa o fikri 
bırakır, baıka bir fikir alır. Keli
me hatırı için fikir feda etmek acı 
bir mecburiyet olmakla beraber 
bu daima elimizdedir. Filan çiçe
ği, yahut filan neviden bir duygu· 
yu anlatmak için kelime bulamaz· 
ıak bir bqka çiçekten bahseder, 
duygunun cinsini bir parça değiı
tiriveririz. Ama çiçek biraz ren· 
ginden, duyıu huıuaiyetinden kay 
bedecekmit ne yapalım? Mecbu
riyet ••• 

(Muharrirler çok kerre fikirle
rinden, san' atlarından yaptıkları 
fedakarlıkların farkında olmaz
lar. Yalnız çalııırken ıebebi bilin
mez bir sıkıntı duyarlar, bot yere 
kuvvet zayi ederler ve yazıları 
muhakkak bahiılerinden kaybe
der.) 

Fakat tercümeye gelince, bu ke· 
lime ihtiyacı tercümede büıbütün 
kendini ıöaterir... (Söz araaında 
itaret edeyim o tercüme ki eTet 
tercüme de bu ekaiklijiıı bila· 
bütün kendini bioettirir. Kartı· 
nmcla Franaıaça bir mesele var. 
Bu belki ehemmiyetli, kıymetli 
bir metindir. 

'l,ercnme meselesi 
Onu bütün inceliğile nakle mec

bununuz ..• Akıi halde bir takribi 
tercüme, medeni bir millete yakıt· 
mıyacak takribi ve dumanlı bir 
tercüme yapacaksınız. Ayni metni 
tercüme edecek bir Alman, bir 
lngiliz tercümeıi için en büyük 
güçlük nedir? Manaıında tered· 
düt ettiler. Bir Fransızça kelime
ye rasgeldiği zaman önündeki lu
gati açmak, karfıımda hangi ke
lime yazılmıısa emniyetle onu a
lıp kullanmak.... Eğer bu kelime 
mahalli bir huıuıiyeti ifade eden, 
yalnız F ramaya mahıua bir ıey 
göıteren yerli bir kelime değilse; 
beynelmilel fikir hayabnda az çok 
ehemmiyeti olan bir mefhuma de· 
lalet ediyorsa o kelimenin kendi 
lugatinde, kendi dilinde mutlaka 
bir ipreti olacabr. 

Fakat Türk mütercimine gelin· 
ce it büsbütün değiıir. 

Bir misal alayım: Mesela tercü· 
me ettiğim lugatta (Vulgariaatin) 
diye bir lugata teıadüf ediyorum. 
Bu kelimenin manaaıni biliyorum. 
Fakat kafamd& olan bu mefhu-

mun dilimde bir iıareti yok. Ö
nümdeki lugatten imdat umuyo
rum .. Şöyle ki bir tarif: "bir fikri, 
bir bahsi avamın mertebe ve id
rakine indirecek ıekilde basitlet· 
tirme .... Ondan &<>nra raagele bir 
kaç kelime: yabancılattırma, adi
lettirme, baıitlettirme (Vulgariı) 
in karıılığı ne yabancılqma, ne 
adile,tirme, ne baaitleıtirme ol
madığı muhakkak... Çare • 
ıiz lugatin tarifini olduğu gibi tek 
rar edeceğiz. Fakat kelimeniz bir 
az ıonra fili geçiyor, partisibi ge
çiyor; kendiıi tekrrür ediyor. Her 
defasında bu tarifi tekrar mı ede
yim ... Böyle yazı yazılır mı? Keli
meyi volga diye aynen kullansam 
nasıl olur? Fakat her sıkıttıkça 
bir ecnebi kelime kullanırsam ya· 
zılarımın hali ne olur, daha mü· 
himmi dilimin hali ne olur? 

Bari kendimden bu meseleyi i
fade edecek bir kelime yahut ter
kip bulmağa çalııacağmı .. İyi a
ma ben ıadece mütercimim her 
kelime için etüt yapmağa kalkar
sam bu itin içinden naa"'tt çıkar na
sıl kalkanm? Yapsam da bunun 
objektif bir kıymeti olur mu? 

Bu arzettiğim misal uydurma 
bir miıal değildir. Bir tarihte ken 
di baıımdan geçmiıtir. Bir çok dü 
ıündükten ve aradıktan ıonra bu 
nu "halklaıtırma,, diye tercüme 
etmeyi doğru buldum. Fakat bir 
arkada,ım, o halde (Populariser) 
i ne diye tercüme edecebin 
dedi. Doğru. V ulgariıation, bir ha 
kikati halkın anlıyacaiı bir kılıfa 
ıokarak anlatmak.. lıte bu mef • 
hum ki batımızda ve memleketi • 
mizde kuvvetle yqıyor. Vaktile 
Ahmet Mithat merhum felsefi 
volgarizaıyonlar yaptı. Şimdi ki· 

1 · T ve tapçılar bir çok vo ganze 1 ım 

tarih kitabı neırediyorlar .•• 
Volsarizaayon en çok yapılan 

bir teY•• Fakat Türk dilinde bu • 
nun iıareti yok.. Bir çaresini bul 
mazaak ve gelecek nesil bizim 
vaktile naaar, yansur, naaran, na-
11ran diye yaptığımız gibi Vulga
riıer, Vulgarizasyon, vulgariat di
ye tarif yaparsa hiç tatmamalı 
hatta hak vermeli. 

Bir misal daha arzedeyim: Bir 
f ranıız muharriri "Leı anciena 
etaient pluı beaux, maiı nouı 
ıommeı plus jolis,, diyor. Fransız 
ca bilmiyenler için bu cümleyi hu 
zurunuzda tercüme etmek iıte • 
dim. Fakat hakikaten buna im • 
kan yok.. Meğer ki tef ıir yapa • 
lım .. 

Beau ile Joli güzelliğin iki ay• 
rı çeıidini gösteren iki kelimedir. 
Halbuki bizim lôgatlarımız bun • 
lann ikisini de "güzel, latif• dil • 
rüba gibi kelimelerle tercüme e-,, 
diyor .•• 

Bu gün artık latif, dilrüba gi-
bi kelimelerle yazı yazacak mu • 
harrir kalmamıt gibidir .. Fakat 
yazacağımızı da f arzetaek gene 
itin içinden çıkmıt olmayız .. 

"Eskiler bizden daha güzeldi. 
Fakat biz onlardan daha güzelini 
yahut litifini, t irinini desek,, ne 
anlqılır. Muharririn maksadı doğ 
ru olarak ifade edilmit olur mu? 
Elbette. 

Şu halde bu cümleyi tercüme 
eden mütercime ancak fU yol ka-

lır. "Beau,, ile "Joli,, nin ne nevi 
güzelliklere verilmiı isimler oldu 
ğunu ar af tırmak ve cümleyi tef • 
ıir ve tercüme etmek İcap ederse 
sayıf a altında bir "nota,, çıkmak .• 

Eskilerde 
Eskilerde büyüklükten, aaillik

ten, çizgi intizamından doğmu! 
bir güzellik vardı. Bu itibarla on• 
lar bizden güzeldiler. Biz de ince 
likten zar af etten tirinlikten gel • 
me bir güzellik vardır. Bu noktai 
nazardan da biz onlardan üıtü • 
nüz. Gene franıızcada mesela 
detester, Abhorrer, Abomine, ex • 
ecrer diye bir takım fiiller vardır 
ki nefret etmenin iğrenmenin de
recelerini, nevilerini gösteriyor. 
Asır medeniyeti ile bir fikir alış· 
veriti iddiasında olan bir millet 
için bu dereceleri göstermemek, İ· 
f ade edememek hepsine birden 
nefret deyip çıkmak elbette bir 
eskiliktir. Bu noktalarda hatta es 
kilerden de daha mütkül vaziyet· 
teyiz. Çünkü onlar hiç olmazsa 
bu kelimelerin az çok uyarlarına 
arapçadan alabilirlerdi. Biz bu 
gün bunu da yapmamak mecbu • 
riyetindeyiz. Açık türkçenin tadı
nı tatmıı muhe.rrir bu gün bunu 
da yapamaz. 

Hulasa, asri milletlerdeki me
deni mefhumlardan bir çoğunun 
dilimizde ve lugatiı1'izde karpı~ • 
ğı yoktur. 

Bir kıımının karıılığı yanlıf ya 
but terkibi olarak teıbit edilmit • 
tir. Bir kısmınınki yeni Türk zev· 
kinin kabul edemiyeceği koyu a• 
rapça, acemce kelimelerdir. 

Bu noksan medeni dünya ile 
fikir alı! veriıinde bulunmamıza 
eıaalı bir engel te§kil edecektir. 

Şimdi bu açığı kapamak için 
ne yapmalı. Bizde itareti olmı • 
yan medeni mefhumlara itaret te 
darik etmek için hangi yoldan yü 
rümeli. Bazılarının dediği gibi 
bunu tabiata mı terketmeli. Dili 
kendiliğinden tekamül etmiye mi 
bırakmalı? Yoksa tuurlu bir ça • 
lııma ile tabiata yardım mı etme· 

li? 
Ben hemen ıöyliyeyim ki ıuur• 

lu bir çalıımanın tabiata çok yar• 
dım edeceğine ve bize çok za • 
man kazandıracağına inananlar • 
danım. Dilimiz canlı bir varlık • 
tır. O her canlı yapı gibi muhtaç 
olduğu ıeyi kendi yaratır açığını 
kendiliğinden kapatır. Burası mu 
hakkak. 

Kelime azlığı 
Halkın ruhunda yahut kuvvet• 

li bir ferdin kafasında tomurcuk· 
lanan bir fikrin nihayet çatlama• 
ıı, kendini göstermek için mutlak 
bir itaret yaratması lazımdır. Bu 
her dilde daima böyle olmu§tur. 
Netekim en yakın misali de gene 
kendi dilimizde bulabiliriz. 

Biraz evvel muharririn dehıet 
li 'bir kelime müzayekası içind<l 
bunaldığını ıöyledim. 

Fakat turası da ayni derecede 
muhakkaktır ki bu müzayeka on 
be§ yirmi ıene evvel daha fazla • 
dır, hele k::-k elli ıene evvel bu• 
nun belki iki misli idi. 

,(Devamı 11 inci ıayıfada) 
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Ne için içerler, sarhoşluktan ne beklerler ? 
'----·------·-·--···--·······---····-····-·----·--- Yeni karar ..................... ·--·· ·Türk grupunun içtirnaı ----···--········--· .. --.............. _ 

Hukukta Numan bey düşünmek 
iç·n içiyormuş! Bir dersten sınıfta 

Balkan konferansına 
Bulgaristan girmiyor! 

Bu zatın düşünceleri pek derin - Bu kalma yok 
Hukuk fakültesi müderrisler düşüncelerin içiııden Aynştayn bile 

çıkamaz - Alfahım, sen muhafaza 
et cümlemizi ! 

-11 -
- Numan bey: 
Mütekaidindendir - fakat pek 

y2ş'ı dciildir - elli, elli beşlik 
bir zat - yirmi beş senedir her 
akşam içiyor - tel<aütlüğüne se· 
bep te bu içkisi imiş f.. Çünkü 
içince bir takım derin düşünce· 
]ere dalıyormuş. Kıyafeti, t pi 
biraz eski filsof ara benzer - hen· 
disile her akşam oturduğu gazi
nonun bahçesinde görüşüyoı uz: 

- Efendim, bendeniz dUşün· 
mek için jçiyorum ! 

- Nasıl düşünmek? Arpacı 
kumrusu gibi pis p"s düşünmek 
için mi? 

- Hay1r, dut yemiş ispinoz 
gibi mah2un mc' fı l düşünmek 
için! ... Ah, bilseniz düşünmenin, 
kendi kendine bir kenare çekilip 
insJnın nefs le, lcalbile, rubu ae 
baş başa kalarak düşf nmcsi ka
dar ze•kli bir şey varmıdır ? Eu 
düşünce isterse hüzünlü dcşünce 
olsun, yine o kadar tatlı o'.ur ki! •.. 

- Fakat bu halin sonu, git 
gide bir melankoliye dayanmaz 
mı, her akşam insan kendi ba
şına düşüne düşüne kendini bir 
takım dipsiz malibülyalara kap· 
tırmaz mı? 

Azizim sanki sizin malıhülya 

dediğiniz nedir ki ? Eğer bunun 
as11nı astarıDI iy:ce araştıracak 

olursanız kainatta malibülyasız 
yaşayan kimseyi bulamazsınız! 

- Ama her şeyin bir clere· 
cesi var 1 

- Tabii benimki de dereceli! 
Ben de düşüncelerimde bu dere
ceyi pek aşman:ıya çalışırım. 

Hatta, bazen düşünürken düşü
nilrken kazara bu dereceyi ge
çecek, s1nm biraz öteye atlaya
cak gibi olurum, fakat derhal 
kendimi toplar, geriye dönerim! 

- Sınar dediğiniz ne sınırı? 
- Yani perdenin öte tarafı ! 
- Hangi perdenin, baragöz 

perdesinin mi ? 
- Hay1r kukla perdesinin ! 

Alayını ediyorsunuz? 
- Estağfurullah efendim, had· 

dimiz mi? 

- Perde dediğ.m yani tabiilil' 
ile gayri tabiilik arasındaki gecit. 

- Y aaaa ! Demek ki siz işi 
bazen o raddelere kadar i!erle
tiyorsunuz ? 

- Eh, arasıra o!u~·or efendimi 
Mesela, geçen akşam iskeledeki 
gazino!ardan birinin bahçesirıde 
hem içiyor, hem de şöyle gurup 
vakti der izi, &ökü, ufku, karşı 
sırtları gözliyerek derin c~rin 
düşünüyordum. 

- Affedersiniz, sözüniizü, Fi
lorinalının makasile kestim, o 
ııradaki düşür.ccleriniz nelerdi 
aceba? 

- Müsaade buyurun efendim, 
söyliyeceğim : 
Düşüncem kainattaki varlıkla 

yokluğa ait idi. Biz yoktan var 
olduk diyoruz, fakat yoktan bir 
ıey nasıl •ar olur ve biz gene 
yok olacağız, iyi ama aslen var 
olan bir 'ey sonra r.asıl yok 
olur ? Ve gene biz kendimize 

vc:rJZ diyoruz ama, hakikaten 
varmıvız, yoksa bize mi öyle ge· 
liyor? 

Düşiincelc=-im aşağı yukarı 
bunlardı. 

Hakikaten der:n düşünce
ler! 

- Derin ki dcr;n azizim! fo. 
6ao bır kerre bunfrrm içine dal· 
dı mı ... 

- Si.irim efendim kolay ko· 
lay çıkamaz! 

- Bahusus kafada biraz du· 
maolı o'ursa! 

- Artık hayal denizini kulaç· 
la dur değil mı? 

- Bak, ne güzel biliyorsunuz! 
Yoksa zatialin,z c:!e vaktile böyle 
şeylerle zihnen biraz uğraştınız· 
mı? 

- Aman efendim, böyle de
rin meseJelerlt! Uğraşmak bizim 
haddimiz mi'l 

- Ha!~vet. ne diyordum? 
- Hakikatenbiz varmıyJZ, yok-

sa bizemi öyle geliyor? Mesele
sinnen bahsediyordunuz! 

- Derken eff'ndim •.• Par-
don, pardon... Yanıldım. 'eyi 
düşünüyordum. Bir gün olup 
dür.ya yok o!aclk... Fakat 
dünya yok olduğu zaman .• Şey. 
Dünya demeyelim de şuna, klinat 
diyelim 1 Klınat yok olduAu za· 
man vaziyet ne olacak Bu gün 
mi yonlarca kürelerden mürek
kep olan bu kainahıı hav<>sı, su· 
yu, ateşi hayatı nt>reye gidece,{?. 
Mesele ço!< mütıim değilmi 
efendim? 

- Öyle f 
- Evet Efendim... Cendeniz 

bunu doluya koyuyorum almıyor. 
Boşa koyuyorum c olmıyordu. 

- Telefonla Fatin Beye Ab· 
tülfeyyaz Tevfik Heye fJ!an sorsa 
idiniz! 

- Sorsam ne olacakh san kl? 
onlar bana dos do&ru bir cevaJJ 
vere bilecekler mi idi? Azizim 
bu meseleyi dünya kurulalıdan 
beri kimseler haJJedememişte 
şimdi onlarını edecekler? 

- O halde ne diye düıonOyor· 
dunuz? 

- M~rak bu Efendim, merak! 
nasıl ki her kesin at merakı, 
köpek merakı, kedi merakı, ki· 
tap merakı, kumar merakı kadın 
merakı, para merakı gibi bir 
çok meraklar varsa bendeniz de 
bu düşünme merakı vardır. 

- Pel<AIA efendim... Sonra 
ne oldu, o akşam düşüne dütii· 
ne ne neticeye varabildiniz? 

- H ç f Meseleyi evirdiru çe
vfrdim, evirdim çevirdim, evir
dim çev:rdim, nihayet baktım ki 
zihnim allak bu! al; olmaya bat· 
tadı ... 

- Aman, koşunuz Mazhar 
Osınan eeve ! 

- Yoo ! Bendeniz önce de 
söyledim ki böyle ıeylere alışkı· 
nımdır. Dereceyi fazla taşırmam, 
perdenin öte tarafı görünür gö· 
rünmez hemen tornistan eder, 
geriye d6nerim ! 

- Hiç tlipbesiz o akıam da 
öyle yaptlnız ! 

- Evet beyim, öyle yaptım, 
baktım ki zihnim, ölü denizlere 
tutu:muş salapuryalar gibi ıağa 
sola yalpalamıya baıladı. Hemen 
dümeni kırdım, <SnOmdeki ıon 
kadehi de çekince : 

- AIJahım sen muhafaza et 
cümlemizi! deyip evin yo?ıınu 

tuttum 1 
Osman Cemal 

meclisi haber aldığımıza göre 
dün toplanarak, bir dera5ten sı
nıfta kalan talebenin, diğer ders· 
terden notları üssümizanı doldur
duğu takdirde sınıfı terfi ede
biJeceğine ve muvaffak olama· 
dığı dersin imtihanını bir sene 
sonra Vc?rebileceğine karar ver· 
mıştir. 

Hu karar talebe arasında bü· 
yük memnuniyetle karşılanmıştır. 

Bahçekapıdakt yan
gın hakkında 

tahkikat 
Babçekapıda birkaç gece ev· 

vel bir yan~ın baş ' ang cı olmuş 
itfaiye vetişıniş, yangıoı sön
dürmüştü. 

Yangının çıktığı binada yapı· 
lan tetkikat bitm·ş, neticede 
80,00[) lira)'B sigortalı o'an bina· 
da çıkan bu yangın ~a kast şüp
heıi uyanmış, üç kişi hakk

0

mda· 
ki tahkikat evrakı, dün akşam 
Adliyeye g3nderilmiştir. 

Adliyece tahk ıkat derinle~ti
rilecek, l:u tahkikat neticesinde 
hadisede kast olup oJmadJğı 
katiyetle anlaoı'acı'çhr. 

icra kanunu 
Jzahnamesf 

Ankara, 4 (Hususi) - Eylulün 
dördünde mer'ıyete giren icra 
ve if:aı kanununun izahnameai 
Heyeti v.eldl-.ce taa~k editerek 
resmi gazetede neşredılmiştir. 

Lağvedilen ticaret 
borsası 

Ankara, 4 (Hususi) - Tarsus 
ticaret ve zahire borsası Vekiller 
heyetince liivedildi. 

lstanbul ikinci icra Memurlu
ğundan: Bir alacağJn tem:ni için 
mahcuz olup paraya çevrilmesi 
takarrur eden ve tamamma 
(4325) lira kıymet taktir olunan 
Beyoğlunda HOseyin ağa mahal· 
lesınde Tarla başı caddesinde 
atik 196-198 cedit 214-216 nu· 
maralarla murakkam •e tahtında 
dükkanı müştemil bir bap kigir 
hanenin birinci açık arttırması 
5-11-932 tarihine müsadif Cu· 
martesi günü saat 14 dtn 16 ya 
kadar dairede icra kılınacaktır. 
Arttırmaya iştirak etmek iste· 
yenler mezkur gayri menkulün 
kıymeti muhamminesi o!an meb
liğı mt>zburun yüzde yedi buçu· 
çu: u nisbetinde teminat akçesi 
vermeJeri lazımd1r. Haklan tapu 
sicili ile sabit oJmayan ipotekli 
alacaklılarla diğer alakadarlann 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
bakların1 ve hususile faiz ve mas· 
rafa dair olanla iddiaların1 i!in tari· 
binden itibaren yirmi gün zarfında 
evrakı mUsbitelerile birlikte dai
reya müracaatları lazımdır. Aksi 
taktirde hakları tapu s"cilliğile 
sabit olmayanlar satış bedelinin 
paylaımasmdan hariç kalırlar. 
M6terakim vergi ile belediye 
ruaumları ve vakıf icaresi mOş· 
teriye aittir. Daha fazla malu-
mat almak isteyenler 931-5025 
dosva numarasına müracaatla 
mezkur mahallin evsaf ve me-
sabayi satbiyesini havi taktiri 
kıymet raporile 10-10 932 tari· 
binden itibaren daire divanba· 
nesinde asılı bulundurulacak olan 
arttırma ıartnamesini görüp an· 
layabilecekleri ilin olunur. (4596) 

Balkan konferansı Türk milli 
grupu önümüzdeki hafta içinde 
Trabzon meb'usu Hasan Beyin 
rıyasetinde bir toplantı yapa
caktır. 

Toı>lanbda ayın on sekizinde 
Bükreşte ioplanacak olan Dçün

cü Balkan konferansı için evvel· 

ce haz1rlanmış olan ruınamenin 

heyetimizi a!Akadar eden mad

deler üzerin<leki tezler hazırlana· 
cak ve bu konferansda Balkan 

Gelen haber!ere göre, Romall' 
yanın Sofya elçisi Bulgar harici
ye vekilini ziyaret ederek Bal
garistanın Uçüncll Balkan koll' 
feranıına davetini bildiren melt' 
tubu verc:ıiştir. Halbuki Bulgt."' 
ristan, komşusu olan bazı me~ 
letlerdeki Eulgar ekaliyetle'1 

hakkmda konferasnca verile• 
kararların tatbik edilmediğioİ 
ileri sürerek Balkan konferar 
s1na iştirak etmiyeceğini bildir 
miştir. 

Türk milli grupuou temsil ede· Romen elçisi bu seneki top
cek murahhaslar seçilecektir. lantılara iıtirak etmemenin kor 
Geçen sene lsianbulda toplanan feransa karşı bir nevi boykot•J 
konferansa Türk milli grupu na· glbi telikki edilebileceğini ı~Y"' 
namına .38 m urabhas iıtirak et- Jemiş ve Romanya ile Bulgari•" 
m:şti. BDkreı konferansına ise tan arasındaki dostane m6nase• 
bizden 20 murahhas gidecektir. betleri mevzubabis ederek b6yle 
Dünkil sabah gazeteleri milli bir hareketin Romanya efklrı 
grupumu:ı:un dftn toplanacağını umumiyesinde iyi bir gözle kar 
yazmışlardı. Bu haber yanhıtar. şılanamıyacağım bildirmiştir. 

Toplantı yukarıda yazdığımız Butgar hariciye nazırı vekili 
gibi hafta içinde yapılacaktır. Bulgar milli gurupu nezdinde 

D:ğer taraftan Bulgaristan bu teşebblislerde bulunacağını vad"! 
'seneki Balkan konferan•ına işti· etmekle beraber gurupun karar 
rak etmemek hu:ausundaki ka- huma mDdabale edilemiyecetinİ 
rarJnda israr etmektedir. söylemiıtir. 

::::::ın=:::::::n:a::mm:::mnu wıc:r:====~=======:::r-:.1.::c::rmıııı2: ill!d 

İş bankası 
]{umbarası 

( Baı tarafı 1 incı ıagıfada) 

lı Bankası kumbara birin· 
el licralll~elnt ,,~ ......... 

memnun musunuz ? 
- Memnun olmaz mıyım. Pa· 

ra biriktirmeğe çalıırrken ikra· 
miye de kazandım. 

E u parayı ne yapacaksınız? 
Pıyanoya merakım var. Bu 

para ile bir piyano alacağım. 
- Başka kardetleriniz var 

mı? 

- ilci kardetim Yar: 9 ya· 
ş1nda Peribr.n, S yatında Sevim. 

- Peki onlara biç ~ir ıey 
vermiyecek miıiniz ? 

- Artan parayı gene hesabı .. 
ma yabrac ~ğım. Çünkü ben 
mektepte iken Peribanın kum· 
baraaına bir lira fazJa atmıılar. 
Benim hesabımda kırk beş lira 
olduğu halde onunki kırk altı 
lira etmif. O zaman onun heaa· 
bı fazla iken mademki bana ara· 
daki fark' vermediler. Şimdi 
benim hesabım fazla oldu, ben 
de onlara vermiyeceğim. Artan 
para bankada kalacak. Yalnız 
alacağım piyanodan s1rası gelin· 
ce onlar da istifade ederler. 

Neriman ZühtO Hanım dOn lı 
Banka11 lstanbul ıubeı·ne mü
racaat ederek yedi yllı elli lira
sını almııtır. 

Bu mllnasebetle talihli kızın 
bir resmini dercediyoruz. 

Merkez bankası me
murlarına ziyafet . 
Ankarat 4 (Hususi) - Merkez 

bankaaının ıenei dewi1eıi mn
nasebetiJe bugün banka tarafın· 
dan memurlara ziyafet verilmiftir. 

Şehir Ahtapotu 
Edebiyat bevesklrlanndan 

Osman MObeymia Bey, ilk tiir-
lerini bir kOçOk ldtak halinde 
toplayıp neıretmiıtir. Kitabın 
ismindeki ilk manzumenin i111ai 
olan Şehir ahtapotµ kitaba da 
iıim olmuttur. 

Kahve ve çay 
azalıyor 
(Baş taralı 1 incı ıagı/ada) 

Memleketmizde timdiki ıtok 
.1s-1a~ ..,. ... __ 00 ..., .. ı ot~ 

rükte, 2000 çuval birinci ellerde# 
geri kalanı da perakendecilerde 
olmak Ozere 6 bin çuvaldır. 

Ayrıca evelce sipariş edile• 
ve memlekete gelmek üzere ola• 
4 bin çuYal kahve vardır. 

Bu hale göre, mevcut kah•e 
stoku memleketin ve bilhassa 
Jatanbutun bir aylık istibllk mik• 
tannı ancak karııhyabilecek de
recededir. Kahve kontenjan liı· 
tesine ilave edilmediii için kah• 
Ye tacir ve perakendecileri ibti• 
yati bir tedbir olarak ıimdidea 
kahve satın almağa koıtu"lan 
için talep ıiddetlenmitlir. 

Alikadarlar bu vaziyete g6re 
6nümüzdeki ayın birinci gilnil~ 
den itibaren birinci ellerd.ı ka~ 
ve mevcudu kalmayacağım ve 
kahve fiatlarının birdenbire yGk• 
selerek bir buhran bq ı&ıtero
cejini söylemektedirler. 

Çaya gelince .. 
Çaya gelince; memleketimiıde 

bir yılda bir milyon kilo çay ir 
tiblik edilmektedir. Y aloıı l•tar 
bulda yıllık çay iıtibWU 500 bİll 
kilodur. 

7S bin kilo gilmrtıkte, 30 bio 
kilo t6ccar eli o de, 1 fJ' bin kilo 
banka ardiyelerinde, 5 b~n kilo 
yeni siparit ulmak li~ere 120 
bin kilo çay stoku vardır. 

Bu vaziyete göre, iSı~Umlllcle 
ki aydan itibaren babveye ... 
zaran biraz dalıa hafif olm
üzere piyasada bir çay bubralll 
baıla~ası çok kuvvetle mubtr 
meldir. 

AIAkadarlar buna mani almak 
için ıu tedbirleri g6ıtermektr 
dirler. 

Gilmrnklere gelmit olaa ..-
lan kontenjan listesine illff 
edilmesi ıuretiJe çıkanlmaıı kr 
bil değilıe, memleketten i~! 
olunacak etya mukabilinde iıa
yekiletin tensip ve mOuadeıiD: 
mftsteoit emtea sırasında ene 
kahve ve çay nazarı itibara 
aluamalıcbr. 

T 
k 

ıa 

b 
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Kurultayda Dil Münakaşaları 
Hüseyin Cahit Beye evelki gün 
cevabın tamamı 

Samih Rıfat Beyin 
verdiği 

ici
al-

HUserın Cahıt . 
gUnkU beran Beyin evelkl 
Samih Rıfat :bna, iddialarına 
veplar1n bir :~ın verdlll ce· 
nUshamızda ••rnını dUnkU 
çevapların •it ~azrnı,bk. Bu 
gUn yazıyor•• &rafını da bu 

hş bir surette kullanıldığrnı göster
dim. Şimdi kendilerinin ikinci düstur· 

haJ.iınde hareket etmeğe başladıkları 
yerlerde bu nazariyenin hükmü kal-

diyorlar. Doğru, doğru efendiler, ama 
Arapça ve Farisi kelimeler bizim lisa
nımıza daima böyle ca.mi,t un ur ha
fıinde girmiyorlar. Onlar cemiyetlerle 
giriyoı·, bir kelimeye ihtiyacımrz oldu
ğu rnkit o kelime gelip kapımızı çalı
yor. Biz de muvafıktır diye kapım·zı 
açtığımız rnkit sayfiyede oturanların 
bildiğ i gibi kocaman bir aile birden i
c;eriye giriyor. Biz ona "yalnız sana 
ihtiyacımız 'ardır,, diyoruz. O "ailem 
pek muhteremdir, diyor, bırakamam.,, 
Bilmccburiye hep, ini alıyoruz. Arap
çadan yalnız cemiyeti almamışız, cemi, 
mecmu, mücemnıi, içtima, tecemmü ve 
saire gibi bütün aileyi de içerire al
mağa mecbur olmuşuz. Hüseyin Cahit 
Beyef endj gibi bu fikirde olduğunu 
işittiğimiz bir çok arkada.~lar~n ta\·
siye ettikleri gibi bu kelimeleri işti

kak kaideleri.ne tabi tutmıyarak ihti
yacımız olan keJi.meleri camit bir isim 
halinde alalım ve çocuklanmız:ı ö:{re
teHm.- Ne derseniz diyiniz bu kelime
ler bir kaideye tıibi olmıyan camit bir 
unsur halinde telakki edilemez. 

~emez dem\'k acaba doğru bir mantı· 
kr.n netices i midir? Hü e};n Cahit Ile
Hfendinin roı, kunetli olan mantıln 
için de bunu~ la hemen üçüncü, l>C~ind 
olarak tanıldığrna ;;ahit oluyorum. 

an• 
(lir 

op-
on-

... z. 
Bu fark Yabancı . 

makta ne d lısanları konuc;. 
.. t . erece kat'iyyetle k.. d. ~ . 

gos enrse rnHli d' .... n ını 
lannda d~ bö ·1 ıl!e:in telaffuz şart-
-ı, ·ıd ) e hakım ve umuıni b" 
~nı e tebat•üz ed . . . ı r 
dine mahsus bir a:r· ı:ıeı. dılın ken
tek1i vardır B engı hlr telaffuz 
siH iki k • u ah.engi tefriki ve tem

an un temın eder It 
ınumt surette biribi . . :. arflar u
temessül \'e ı' mt· rtının uzerinde bir 

lzaç emay"J" 
nr. V li va d. tel < u u uyandı-1ye afru 
Arap ff Y.ı da G t . z eden bir 
t l"f aıtın<Ja .. 
e a fuz etmeğe m b soylemeğe 

Türk hoea~r1lın ve::e ur~ur. Eski bir 
kelimeleri Camiül h dıye okuduğu 

. ez erdek · b" .. derrıs \"agae d. ı tr mu -
ka tÜrıu·· ·· ·J ıye telaffuz eder Baş· 

~oy emesi · • · 
kil dilin Ya Ya.h t ltt:kansızdrr. Çün-
içinde yaptııh b~ ga demek içıin ağız 
b. - ,, 1

' temas b" b'·k··1 ır ugraşma ha k . • ır u u me, 
manda öteki ha;~· etı, ~n kısa bir za
sus harek t n telaffuzuna mah
arasında :0~ ~eçmek için iki mahreç 
mak iktıza ed erece Yakınlık bulun
lojik bir zarurer . . Bu teşrihi ve fiziyo
cihazının . ettır. Daha doğrusu ses 
brdır l l apılışındaki vaziyet ica • 

· şt.e bu t b .. 
harf] · a 11 esas lisanlardaki 
latri enn tabi olduğu teınsiii assim.i
bu ce kanunu ' 'Ücuda getirir. Bir de 

nun ak~i vardır. 
1Ierh:ı · b' ı · ngı ır ısanda, bir harfin şu, 

=a.hut hu tarzda telaffuzu l•endisin
b~n sonra şu, yahut bu harfin gele-
ılıntesini şiddetle meneder, dilin söz 

söylemek içtin muhtaç olduğu 
~bUıkJuk, biribirinden uzak ve 

· 'blrine zıt olan bu harfle -
rin bir araya gelmesine müsaa
de etmez Mesela Araprada v h ı· 
den llOll l: • ar ın-

. ra z gelemez. Bu lisanın elfaz 
hazanesinde bu tki harfi b" 1 ti •-k b' . ır eş ren 
~ ır kehme mevcut değildir. Arap-
lar endazeyi Farislerden alarak hen
dese-ye ~evirdibr. Çünkü onlarca en
::~e YaJıut endue dem eğe imkan ro.k-

larına geçeceğim. 
Diyorlar ki: Lisan bidm yaptığımız 

sun 'i bir alet değil, bizim irademizden 

miistakil içtimai bir müessesedir. De
min söylediğıiım gibi bunda biraz da 
Dürkhaymm felsefesi ''ardır. Dürkiıa 
ym zamanına kadar içtimai vakra he
m~n hemen kat'i bir surette tarif e
dilmiş değildir. Fransız içtimaiyatçı: 
hğ nm büyük bir rüknü olan. k~~dı 
felsefesinde iki e~ kabul ettı. Bı~~
cisi içtimai mavkıaları tabii bir fızik 
tıad:sesi gibi kendi şii şeniyetle izaha 

çalışmak. . . . . 
Birile konuştuğumuz ıkınoısı bu şe. 

niyetlere muayyen bir mahiyet vere-

mamrştır. . .. 
Hüseyin cahit Beyefendı mutalea 

namelerinin bir yerinde "muhafaza
kar fikirler Liberal fikirlerle karşıla
şıyor •e lisanı itidal dahilinde yürütü 

yor. Bunu memnuniyetle kabul etme
lidir,, diyorlar. Bu ~özler doğru~l~n 
doğ'ruya Hüseyin Cahit Beyefendının 
kendi istimal ettikleri kelimelerdir. 
Arkadaşlarım.n dün uzun uzadı~a 

felsefi düsturlarla, şahsi man,ttklaTla, 

edebi fikirlerle izah ettikleri gibi a
yık muhafaşakar fikirlerle liberal fi
kirleri karşılaştırarak onların kuvve: 
tinden istifade yolunda bir hareketı 
bizim atmağa mecbur olduğumuz a
drmlarm yakışığına muvafık bulmuyo-

hllmc~. . 
Dürka,,·ma göre içtimai vakıa bıze nım. 

.; Bu nazariyeyi bazr siyMfler miha-
kendisini zorla kabul ettiren bir şe~- nik bir vaziyete koymuşlardır. Onlar 
d. 0 buna kuvartiyoman zecren dı- . 

1 ır. .. . A d 1 k .. ·· d diyorlard1 ki bir makine i(ıncle ası 
yor. Siz bugun bır na o u oyun e . . . • . 
Fransızca konuşmakla meramınızı 1 kunei muharıkeyı temsıl eden ç~rkın 
kimseye anlatamazsrnız. İçtimai bir en yakınındaki parça en büyük sur'a~ 
müessese olan Türk dili orada kendi- Je hareket eder. Biraz daha uzaktakı 
sini size cebren kullandırır. Bir Avus daha tereddütlü, daha mütedil bir ha
turya parası elinizde hi9bir kıymeti ol reket gösterir. En uzaktaki sürükler, 
mıyan bir kftğı t parçasıdır. Çünkü o- çeker, harekete mani olur. Bu ~uı:etl~ 

k' nirinde bH ıntı-rada yalnrz Türk parası geçer. lkttsa- o mazume o ma ıne :s • 

d• b. ··badele vasıtası olan parayı zam hasıl olur. Hayır ef endıler, ha-
1 lr mu . ,,. 1 "d b'" 1 kmeler 

k il k ve onunla biT ihtiyacı gi- yatıyatta vıyo OJI e oy e çe , 
u anma . .. 1 1 d d •t 1 gide 

dermek içtimai bir hadisedir. lşte Hü- silruk eme er, ar m an gı me er.. -
· Cahit Beyefendi I insanın bu iç- memeler mevzuu bahsolamaz. Dun ya

::~ kıy.metini esas ittihaz ederek da vukua gelen hayati hareketler alel
kelimeleri istediğiniz gH>i değiştire- umum hamlelerden doğarlar. 
mezsiniz. Çünkü onlar kendilerini ceb- Efendiler şurada Gazi Hz.nin köşk
rcn size knbul ettiren bir mUesE1esenin )erinde gördüğüm biyolojik bir filnı
ancak bir tekamülle değişen, değiş - den bahsedeceğim. Kendilerinin her 
mesi kabil olan unsurlarıdır demek zaman büyükJüğiinden, dehalarından 
istiyorlar. istifadeler ediyornz. Böyle nkitleri

Efendiler ! içtimai müesseselerin mizde de bu gibi faydalı rneşguliyet
koersi vfte!ti l 'ani bize kendilerini zec- lerle müstefit oluyoruz. Gördüğümüz 
ren kabul ettirebilmek hassası gene film bir biıyoloji dersini temsit ediyor
bir çok şartlarla ve esaslarla mukay- du. Piliç yumurtayı tedrici, ~iskin bir 
yettir. Umuıml ve terbiyevi bir duygu hareketle yav~ yavaş tazyık ederek 
bizi Iıisanrn elfaz hazin(!Siınde me\'Cut kırmıyor. Onun bir elam vardır. Çat 
olan veyqata.n bazı mü&tehcen tabir- diye kırıyor. arkasından bir hare-ket 
leri kullanmakt.a.n menediyor. Onlarım daha yaparak kabuğun muayyen bir 
yerine daha başka tabirler ve kelime- kısmını aynyor. UçüııcU bir hareketle 
ler kullanabilir mi>·iz? Demt"k ki bu dışarı frrlryor. Fransada bir lise tale· 
unsurların üzerinde iradi kuvvetleri- besi11e bu filmi gösteren mualliımler 

~fte efendilerim! Bir lisanda teka- miz hakimdir. lste:-sek kulla.nmayo- fiJmİJll başında yüksek seslerle bu eli
müle tabi olan, şahsi bir arzu ile, is- ruz. Düne kadar kuJJanrlan bir keli- n.ı talebeye anlatıyorlar. Bizde hiç ol
~mkekb~el, ~arar vermekle değiştirilme- menin yerine daha giizel ve daha mazım bu elanlar.n kıymetini bir lise 
81 ~ ı o mıyan. ~bil bünye, Hüseyin Türkçe olanını bulduğumuz zaman talebesi kadar bilelim. (Alkışlar). 
Cahıt Beyefen<lının tablrlle dllin ta- bir kaç kere gazete sütunlarında kul- Hüseyin Cahit Beyefendi bu gibi 
bii bir uzviyet halindeki mahiyeti bil- lanmak ve resmi dairelerde mektep- umumi nazariyelere umumi bir naza
haasa bu mahal"i~ kanunlarının vücu- lerde taam•milm etmesine vaaıta ola- rlye hal.inde değil, kendi hususi müta
da getirdiği milJi ahenge şiveye ait- cak tedbirleri almak prttle oau da U- leaları halinde temas edip ge~tikten 
tir. Bazan on beş, yirmi senelik bir sarıdan çrkarnnya muvaffak oldufu- 80nra müddealarınr teyit edecek bazr 
f · muz görUlüyor. Demek ki arzu, irade, misaller gösteriyorlar. Razı fikirler 
dman, bir itiyat, yabancr bir lısan a- bilhassa bir cemiyetim arzusu, kelime- vererek ilerde yapılacak hareketlerin 

•rl kendi şivesile konuşmak ihtiyacını ""t' lı'sandn 1· ·1 ı"kamet hakkından mah· h · ·ı . tatm .; a.ın angi lb'"tıi'l\arnete tevcih ed ilme:;i tazım 
in etmez. rum edı'yor. Bu tecrübey1• daha ilmi · · K geldığıne dair ~ok kı~ mett.ır öğütle-

·anun yapın, cemiyeti icbar edin, daha geniş ,.e daha esaslı bir şekilde rinden bizi müs tefit ediyorlar. Evet 

Ciddiyeti ihhll etmesinden korku
yorum, fakat hali }>ek iyi tasvir ettiği 
için söylemekten sarfınaza ~ edemi
yeceğim. Beni.m bir torunum Yar. Ken
disile bazr akşamlar saklambaç oyna
rız. Oturduğumuz yerde gözlerini 1.a
pıyarak ben "kaybol,, oldum der. 
Maksadı kayboldum demektir. İki g<tı
lerini kapamakla artık kimsenin ken
d~sini görmediğini ye etrafında kim
senin bulunmadığ·ını zannetmektedir. 
Bu çocuğun masum zevklerinden biri
dir. Biz de saatlerce ona nerede oldu
ğunu, dedesinin kütüphanesinde mi , 
salonda mı, şurada mı, burada mı di
ye sorarız. O bize unuttuğumuz yer
leıi ihtar eder. sakın filan yerde ol
masın der ve bundan sevinç duyar. 

Efendiler, mütekamil, büyük, yük
sek bir milletin talebesine, çocukları
na, mütefekkirJerme YR§lılarına göz
lerini kapatard.k k~limeler üzerinde 
cereyan eden kanunıa"rın, kaidelerin 
asıllarını unutacaksmn:. Onlarn tarzr 
teşekküllerini, tabi oldukları analojik 
kaideleri ziıhninizden s~leceksiniz de
mek bizim aklımızdan geçer mi? T:ı
savvur buyurunuz mütekllmil \'e Uıi 
çakına erişmiş bir çocuk galip, kfıtip, 
şair, nazım, naşir, nadir ... gibi bir çok 
keliımelerin a)ni nzinde olduğunu 
görsün \'e bunların sebebini ı-:orma~ın. 
Sorduğu zaman sen karı~ma, biz onla
rı camit bir Cikir olarak aldık denir 
mi? Sonra meldup, mevhum, mesh , 

. "b" k I' .. u lC 
s~ure gı .ı ~ 1melerle fail sıgalart a-
rnsrndakı munaseheti görün-ce bunla
rın herhald .! bir kaideye tabi olduğu
n~ tao;a vvur ederek bize bu ka. d -
dır ded '"· 1 e ne 1~'. _zam:ın ~e-n onlara lrnrışa-

faydasını gösterin. Halkın en uysal tatb.:1, \· edeıı·m. Hüseyin Cahit Beyı·11 ' kendileıinin bilhassa bir fikri vardır. 
ferd1Yeti kalan kelimeyi kendi itiyadı nazariyesi tamamen iflas etmiştir. L' d b ı 
lıaıicind . . . . d b" ~n a ya ancı o an unsurları değiş-
S . e telaffuza sevkedemez.,.ınız. Bu iflası sözlerımın sonun a ır tirelim. Biz buna taraftarız, diyorlar. 

es cihazınrn alışkınlığı hatta iklim netice gibi ifade edeceğ:·m için şirlndi Fakat artrk tamamile Türkr.ele.s,m,'-:: 

nıa7~'>ın; ogrenme demek doğru olur 
mu? Binaenall'ylı bunları lıiz li.sanı
mız~.an ~ir diken gibi süküp atacağiı:. 

ve muhit b • f" . .. .,, 
•• tı ses üzerinde yaptıgı ııı izahat vermeğe lüzum görmuyorum. olan yabancı unsurları değiştirmeiFe 

YOloJık tes· • . . • f d" · .. .. ·· ,.., 
m~ 1t buna ınanıdır. Telaffuza llüseyi'1t Cahit Beye en nım uçuncu ne lüzum , ·ar? Zat~n bunlar" deği:ıti r-

us tİl'e, ancak bir çok lisani ih- istinat noktasını tetkik edelim. ınek teşebbüsünde bulunsak bile Jisa -
tilatıann h ı b ·· · 
:ravq Y UtsuJe getirdiği tes irlerle Moris Blokun (Diksi)·oner sosya mn unyesi buna mılnı olur, diyorlar. 
bulur. ~":ş ve tekamüli şekilde vuku e politik) ni açınız. Baş bahsine bakı· Kendilerinin tamamile Türkçeleşmiş 
fendi Jisau 1tereın Hüseyin Cahit Beye- n .. z. Orada baş bahsinin doğrudan dedikleri kelimeler unsurlar nelerdir, 
olan kaİif n ~rın bu tabii bünyesine ait doğruya siyasi bir mevzu olduğuna efendiler? Kendi fikirlerine göre me
~ömleleriı~Y~:·e ka~un~ kelimeler ,.e dair bir kayıt vardır. Moris Blok der sela tayyare yerine uçku, Uçkaç gibi 
bizim ınantıkr Yatı uzerıne tatbik ile, ki siyasi fırkalar ~e aynlırlar. bir ismi kullanmı olsaydık Pekala o
Jar. · ll'lızı Yamttmak istiyor - ı _Radikal, 2 - Liberal, 3 - Mu- lunnuş. Fakat onu Arabın (tnyr) 

Efendiler, Cahil Beyefendi bu da· 

valannı ispat etmek için diyorlar ki 

- (Taksimi ılmal) sözünü i~terseniz 
(iş höllimü) ne tahvil ediniz. }'al<at 

bir köylü i ş bölümünün tazammun et· 

tiği medlUHi anlamakta ~üçlük çeke
cektir. Bunu anlamak için iktısat il· 
mini bilmek l<"mmdır onu bilmedikten 
sonra taksimi ftmal ile i~ bölümü ara· 

srnda ne fark var? 

Diyor. Efendim, biz taksimi Amal 

kelimc.;ini is temiyol'6a.k \·e bunu ha

desi bir duygu ile Hüseyin Cahit Bey· 
efendi duymuş ve anlamışlarsa bunun 
sebebi yabancı olmasından ibaret de
ğildir. Yabanc ]ık en büyük bir l<mıur .. 

dur. İkinci hir kusuru daha. vardır. 

Istılah vazetmekte bazı muayyen müs

bet usuller vardır. İlimler vaz n ta&

nif <>dil meden ısh lah nwlunarnaz.Bıiz 

bir yeı·de (buut) dediğimiz şeye başka 

bir yerde fasıla diyoruz. llazr zatlar 
musiki {tleminde inten·al kelimesine 
mukabil aralık kelimesini kullanıyoT
lar. ll(>ndes.e \'e he} 'ette gene (buut) 
tur. '!'aksimi amal ıkelime:>inin tercü· 

me edildiği (tranıy) travaille keli· 
mf'Sini §Urada (iş) burada (mesai), 
burada (ç;tlı~m:ı) burada (amel) tahi
rile tercüme ediyoruz. Beş tane keli
me beş mefhumun mukabili oluyor. 
llu he., mefhum kafamızda !hiç Jüzu. 
mu olnuyan bir k:mşıklık doğuruyor. 
Halbuki ayni mefhumu başka dilde 
ayni ilimler dahilinde t~msil edea u

mumi bir tabirdir. Ilmin en·elil. ken· 
di dahil olduğu ilimler ~ubesinde bir 
melkii .. ·ardır. lçtimaiyat ilimleri bu-

dur dediğimiz zaman bütün içtimai· 
yatta kulfand1ğımız kclimel~ri tasr~.jf 
edeuğiz. Riyaziye ilimleri şudur de
diğimiz .,,aman bütün riyaziye ilimle
rinde kullırndığımız kelimeleri ta ... nir 
edeceğıiz, Mütehassıs heyetler bunla • 

ra karar 'erecekler. Bunun henüz 
vakti gelmemi~tir. 

Biz bugün psikolojide Aıosiya• 
siyon dezideye tedai ediyoruz. Ö· 
hür tarafta iktısadiyatta tirket, 
müşareket, hukukta cemiyet, itti• 
rak deriz. Dört mefhum bir keli
me için .... 

Avrupa liselerinde okuyan bir 
talebe tasnifi ulumu kafasına ko· 
yar ve onları bütün tabirat ve ıs• 
tdahatile öğrenir. Darülfünuna 
öy]e birer. Bir talebe konservatu
vara girdiği zaman yalnız muıi • 
kinin ıstılahlarını yeniden öğren • 
miye mecbur olur. 1 

Bizde bir talebe Da • 

! 

f ak • ç k ı d'k ı l maddesi•nden aJarali - bu itiraf da Kendilerine h .. ha az ·ar. o genç er ra ı a o ur-
lisanlann tarih· .ur~etle söyHyelim: Jar, c;ünkü bunların k'1ybedilecek ma- var - tayyare dfmişiz. Artık bu ne A
kil eden filoloji~ıçtımai bünyes.ini teş- zisi yoktur, kazanilacak istikbali var- rapçadır, ne diğer l>ir lisana mens up
kimül kanunile unsurlar yam ne te- dır. Orta yaşlılar liberal olurlar, çün- tur. tayyare doğnıdan doğruya 1'ürk
bünyesile kat'in ne d~ lisanın tabH kil onlarm hem kaybedilecek mazileri, çe bir kelimedir diyorlar. Reyef endi-

Biz kelim~lerd:~ı ahlakadar değildir. hem kaza.nılacak istikballeri vardır. ler, seneler ,.e senelerdenberi Türkçe 

~tıS(>rın Cahit Beyefendi gram<-ı :n· 
d~ ılk defa lisana Türk~e diyen be

nını diyorlar. l\endileri büyük tebrike 

lftyıktırlar. Biz 11 üse) in ('ahit Beyt
f endin in bu g:ıbi muvaffaki)etlerini, 
ince düşiinüşlerid. raki:, hislerini hil
m~z, ta.,dik etmez dcğfüz. Yalnız Jfii
scyi ıı Cahit Be)efcndi bu l:S.'ln Türk· 
çedir de:r.ekle kitaplarına dcrcettikle· 
ri terkibi vesfiler gibi binlerce mi a
lin de acaba Türk~e olduğ'unu bımt 
cdeh ilmi~ler midir? Yalnız ne dcmi'.:1-
lerdir? Hunlar Türkçedir. Fal.at fi . 
lan ,.e ffütn kelimeler yani Arap~ada 
bunların asıll:ır. nı künyelerini, ırkt.t· 
rını tahlil etmeğe mecburuz. Arnı>~a 
şu keli·meler şu kaideleri takip <'d<•r. 
Filan ve filan kelimeler Fari~idir. 
Onlar da şu türlü kaide) i kabul eder. 
Acemcedirler. Geri kalan şu kl'linıelcr 
de Tiirkçedirler ve şu kaidelere t:.ilıi

dirler. 

rülfünuna girdiği zaman bütün 
musikiye ait ıstılahları yeniden 
öğrenmek ulırarında kalır. Niçin 
bu böyle oluyor? Çünkü Farisi· 
den Arapçadan muayyen bir fikir· 
le karşılaşan biı· çok kelimeler a
lınmış ve Jisanimız çorbaya çev· 
rilmiştir. Bu çorbaya mani olmak 
istiyoruz. ilim tasnifleri yapmak, 
ilmi mefhumları çoğaltmak ve ke· 
limeleri azaltmak demektir. Bu 
ilmi bir heyetin vazifesidir. Bi
zim yapacağımız da budur, (Al· 
kışlar) Efendler ! Taksimi nmaI 
demiyeceğiz, cünkü bunun aslı o· 
lan divizyon dö travay tabirin • 
deki travay kelimesi bir kaç ma

naya gelir. İş, mesai, çalıtma, a
mel. Bunların hepsini kullanryo• 
ruz. Bunun yerine İ§ bölümü diye• 
ceğiz. Çocuk bunun tarifini anla· 
masa bile lugat manasını anlar 
ya .... (Anlar sesleri). 

er hang· b" · · ,r ı ı hafaza'-:..rd Jar ·· k" kelimelerin lisanımızda bulunan ya-tahst frademizle kul! ı ı rını ı. aş r ar mu ıW ır , çun u 
anır h ı k L-.ıit k ·1 · d hancı unsurlar yerine konulması fikri hiç kuJJanmamakta . \e ya ut on ann ayvna ece · mazı erı nr ır. 

h ısrar ederiz Ya Kazanılacak istikballeri yoktur. Hü- iki arkadaş ar'ltsında beş arkadaş ara. 
ut bir şey yazdığımız zama k '11 - Cah ' n- f d" L- d kü ük" sında münakasa edildi~çe dninıa böv-mak istemedigwimiz b k . n . u an- seyin 1t ~ye en ı ~n en ç • ., 

u elınıen t ·· B ' ı h k d"I · · b"" l le camit cisimlerin misal makamında bir karşılığını bulamazsak . ın awm t~r. ınaena e: ' en ı e~nm oy e 
mu: b ~ b" . Yapacagı- hır muhafazakarkk mevki1nde bulun- ileriye sürüldüğü hilhassa nazarı dik
edeb~I y,ekootiu Ra{. ~. ıfr ~kılde ifade r.ıalanna kat'iyyen ihtimal vererek katimj celbetmiştir. Camit isim hangi 

ı m r. u uır erdırı elind 1 .. 1 · M k d · · ı· and · · , olur~a ol d dnA • . . e o - soy emıyorum. a sa ım nazanyeyı ıs an gırmış ... sun ma am 
'"6u gibı şuurlu bır cemtyetin de da. izah etmektir. Hüseyin ('ahit Beyefen- ki artık onun o Jisanla ali'tkasr kalma-

tma eltndedir. Muhtere~. ~a~r.mefen- di, bu nazariyenin yani bu çok eskimiş mrştrr ve madam ki gerek telaffuz, 
di!er "1Taya kadar '·erdıgım ızahatıa . ,.e çürümüş nazariyenm artık dünya- gert"k mana itibaııle tamamile dahil 
Hüs@yln Cahit Beyefendinin lisan da taraftarları kalmamıştır. Muhtelif olduğu lisanın bünyesine karı:ı;mrştır, 

... 

Biz bu zavallı bu i tikl:ilsiz Osman· 
1ı lisanı sahasında üç unsur hiribiri
nin gi;rdiği elbiseyi g iymeksizin. bıd
birinin tabi olduğu kanunu takip et-
meksizin, birlbirin.e yaklaşması miim
kün olmıyan üç ynhan~r halinde asır
larla yaşamışlardır. Bunu kabul et
mek kavanJni tabiiyedendir, cer<'yan 
budur. m bir heyet bunun önüne ge- (Devam" 10 nuncu aayıfanıızda) 
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Lisanlar tekimüle tabi midir? 
Hüseyin Cahit Bey lisanların bünyesine ait kanuni keli

melere ve cümf elere tatbik ile bizi yan ltıyo~ 
(9 uncu sayı/anuzdan deoom) 

Bu hakikatleri Hüseyin Cahit 
Beyefendi arkadqımızın niçin in
kir ettiğini hen bir türlü anlıya
madnn. Zannederim ki uzunea 
yazmı§lar, acele yazmışlar ve bu 
suretle de evvela yazdıklarını i· 
kinci ıahifede unutınu§lar ..• Efen· 
diler, ikinci defa bu kürsüye çık· 
tıklan zaman - ha bundan evvel 
de böyle oldu, daima unuttuğum 
noktaları birdenbire hatırları::n. 

Bu da zihnimin tekamüle değil 
hamlelere tabi olmasındandır -
.(Gülmeler) Lisanlann men§ei me
ıeleıine temu etmiılerdir. Hindu 
Avrupai liaanlarile Türkçenin 
mukayesesi çok lazımdır. Bunda 
bir dakika geri kalmak hatadır, 
dediler. Bu ıözleri battan &Jağı 
dinledim. Hüaeyin Cahit Beyefen· 
di gibi muhterem ve terbiyeli bir 
zata iıtihza gibi bir §ey iınat et· 
mem. Hüaeyin Cahit Beyefendi 
yalnız diyorlar ki: yapılacaba 

bunu bir ilmt hayet yapıın, her· 
ke. aklma geleni benzetmek tat· 
bibtına koyulmamalıdır. Bu ga • 
yet doğrudur, yalnız Hüaeyin Ca· 
bit Beyefendinin bu ıözleri söyle 
diği zaman yanlış anlama netice
sinde içimizde lisanımızın bir de 
menıei Avrupai Hı anlarla muka
yeseıi hakkında bir tereddüt ve 
füphe huıl olmuııa - ki zanne· 
derim benim kurultayda bulunma 
dığım bir zamanda. böyle bir 
vak'a olmuttur - bunun hakkın· 
da iki kelime ıöylememe müıaa• 
Cle buyurunuz. 

Efendiler, lndu - Avrupai lisan 
)arla Sami liıanlann mükayeıesi 
elli sene evveline gelinciye kadar 
hakikaten bir hayalden ve bir ço
cukluldan bafka bir §eY değildi. 
Fakat yarım asırdanberi büyük i 
!imler bu tarafa doğru meyletmek 
teditler. Sami lisanlarile ari liıan
larınm mukayesesi hakkında yüz· 
den ziyade eser yazılmıtbr. Türk 
liıanınm menıeinden, lndu • Av
rupai li1&11larla kara.beti bulundu
ğundan bahseden Alfred Maury 
gibi alimler vardır. Liaaıumızın 
bunlarla olan ihtilatlarını Andre 
Bertelo daha dün neırolunan bir 
eıerinde söylüyor. Sanakrit liaam
nın !imalden gelen Türkler tarar 
fmdan getirildiğini bundan bir a.· 
ıır evvel, bir buçuk uır evvel dü
§ÜDÜyorlardı. 930 da bir eser ya.· 
zan Dölavalapuıen eserinde bunu 
tesbit ediyor. Şimdiye kadar bu 

kanaatte bulunmıyan alimler &· 

yaklarmı geriye almıılar, en ıon 

etapların Hindu· Avrupai züm· 
~enin muhtelif ırklardan mürek
kep olduğunu en büyük kitapla· 
nnda, en ıon kitaplarında yazma
ia baılamıılardır. Bundan tüpbe 
etmeğe lüzum yoktur. Bizim kı
y aslarımızla, bu dava hakkında 
alimlerin yaptıkları kıyular ayn 
değildir. Hüıeyin Cahil Beyefen· 
di bundan §Üphe etmemelidir. Bu 
Apsürt bir §ey değildir. 

Hüıeyin Cahit Beyfendi ikinci 
defa kürsüye çıktıkları zaman de 
diler ki: Ben beter iradesinin, in· 
san iradesinin lisan üzerinde na· 
fiz olm.adığını iddia etmedim. Bi· 
lakiı liıanları tahavvülden tahav· 
vüle uğratan amiller arasında in· 
san iradeıinin de bulunduğunu sa· 
rahaten ıöyledim. Zaten adetleri 
budur. Daima her ıeyi ıarahaten 
aöY.lerler, fakat geri almak ıarti· 

le .... Daima kaçamaklı yollardan Buna itiraz etmek Garp ilim ale· 
giderler. mini hiçe saymak kabilinden o-

Evet efendim, aöylemi~tir, çok lur. Bugün G:ırpta lrl:lnd:ılılar, 
kuvvetli ıöylemiılerJir. Fakat fi. Norveçliler, Yugoslavyalılar, Çe
kirlerini getire getire • rica ede- r l:oslovakya.lılar, bütün dünya ken
rim, bakınız muhtıraltırının ıo - dilerine milli bi:r lisan vücuda ge
nunu nereye getirmi§lerdir. Bu tirnıeğe çah~ıyorlar. Hatta efen
notlan diğer bir arkadaşn:un elin diler, o clere::eye kade.r ki Parsiler 
den fimdi kendi yazısile aldım. Hinttc Kahi firdcvsi isminde bir 
"Türkçemizin navhi bünyesinde cc.miyet teşkil ettiler. Bunlar da 
bir kabiliyetsizlik yoktur. Kusur Hsanlarıntlan yabancı unsurl:ı.rı at
kelimededir. O da usul dairesinde rnak için ça.lışıy-0rhır. B'zim zihni· 
bir çalııma ile izale edilebilir. Ya mizdc bu in~ibah: çok görmek Hü
zı dili ile konu~ma dili arasındaki seyin Cahit Beyefendiye yakış -
farktan ürkmeğe mahal yoktur. maz. Efendiler, Türk lisanı üze· 
Lisan aadeliğe doğru en f ula bir rinde yeni bir inkılup yapılmıya 
verimle kendiliğinden gitmekte- karar ver'lmi~se bu hamle bütün 
dir. Yazı lisanı yabancı k2liıneleri gösterdiği istikametler ü:zcrinde 
atarak yerlerine öz Türkçe koy· icra edilecchtir. B!I, inkı15.pbrm 
mak vazifesini hiç bir heyet de- en büyüğü o!acak ve bizi halka, 
ruhte edemez.. Çünkü sözünü din· millete bütün bütün yakla§tıra· 

}etmek imkanı yoktur. Bu it tama· caktır. Öz Türk kelimeleri milli 
men §ahıldir, daha doğı·usu gayri şahsiyetin ne demek olduğunu, 
§ahsidir. Demek tabii tekamül ne· her an bizim dimağımıza kendi 
tic.esi olarak husule gelecektir. Bir ahengile terennüm edecektir. 
akademi yazı ve konu§ma dilinin Efendiler, bu inkılabın ba§ında 

daima arkasında yürür. Yeni· her inkılabın ha§ında bulunan hü· 
liklere akademi önayak olamaz.,, yük mürıidimiz vardır (alkı~lar). 

Efendiler insan iradesinin bir Onun bütün fikir ilemile beraber 
cemiyetin ilmi bir cemyetin lisanı 
üzerinde müeaıir olamıyacağını, 
o cemiyetin ancak kendine mah
ıua teki.müller arkasından yürüye
miyeceğini o kadar sarahatle söy-

lediler ki, eğer böyle söylemedim 
derlerse iki ıözleri arasrn:la a;.rk 
bir ıarahat bulunduğunu söyle • 
mek bizim hakkımı~ olmaz mı? 
(Alkıılar). 

Muhterem efendiler t 
Hüseyin Cahit Beyefendinin 

zannına tiddetli muhP.Jif olm:ik 
üzere kendisinin ilmi lisan üze· 
rinde imil olan en büyük kuvve
tin inıan iradeıi olduğunu kabul 
etmittir. Şimdi ıize §Urada 928 de 
neşrolunan iki alimin biri Meye· 
dir, iki üç fıkraıını okuyacağım: 
(Samih Rifat B. burada bir kitap 
tan dört bet fıkra okumuştur) he
pimiz az çok Fransızca biliyoruz 
fakat dııanda radyo ile dinliyen· 
lere bir de tercümesini söyliyelim. 
Mealen diyor ki: ( Liaan ananevi 
ve içti.mal bir müeaıeaedir. insan 
iradeıi bunun üzerinde bili fasıla 
bili inkıta müe11ir olmaktadır.) 
Bu ıözü söyledikten sonra Cahit 
Beyin tezine, davuına külliyen 
muhalif olan bu ıözü ilmi bir len
güiıtin kitabında ıöyledikten son
ra cemiyetin kendi kendine bir li

ıan intihap edebileceğine ait u· 
zunca bir bahiı yapıyor. Orayı ge· 

çelim. Tekrar iradeıinin lisan üze
rindeki teıirine dönüyor diyor ki 
( •.•• ) yani insan iradesi ilmi ıs • 
tılahları, kelimeleri vücuda getir· 
mittir ve bunlar liıanlarm büyük 
bir kıımını letkil etmektedir. dç-

. "" vam ediyor (Çek lisanı, sun'i su-
rette vücuda getirilr....;.·, bir tc·"ıcır,.1 

)' ... . 
kelimelerden müre~At':~Ô::r iti l~ 
mumi kullanılıtı kaide da:ı:~~~ 
dir. Cümlelerin te~kilincle, e' r..~""' 
hazineıinin teeasüıünde inaan ira
desi kat'i bir rol oynıyor.) bina· 
enaleyh, Avrupa lisanlarından 
beynelmilel bir lisan çıkarmak 
tecrübesi ne gülünçtür, ahe:ıtir ! 

Efendiler bu ilim adamının bu 
ilim kitabındaki bu ilmi sözleri 
Hüaeyin Cahit Beyefendinin da· 
vuı üzerine inen çok kuvvetli bir 
çekiç darbetidir. .(Bravo sesleri) 

yürüyü~ü, bu iUilıadın şu kurultay. 
de husule getirdiği manzara bütün 
dünyayı bize takdirle baktırıyor. 
Bu ittihada imrenmiyen millet 
yoktur. Efendiler, dün Türkiye 
devletinin bünyesini kuran bu itti· 
hattır (alkıslar). Dün Türk tarihi· 
ni karan bütün muvaffakiyetleri 
ileri laarekctleri yapan bu ittihat· 
tır (elkı l r). Bu ittihada vele\' ki 

zühul şeklinde parmağım uzata· 
nrn parmağı acımalı ve bir daha 

bize böyle sözler söylemeğe cesa· 
ret etmemelidir (sürekli alkı§lar). 

Konservatuvartt 
talebe ve muallim 

Konservatuvara talebe kay•t 
ve kabulü bitmiştir. Bu sene 
bir çok talebe ahnmıtbr. Ders 
programları yapılmaktadır. Bir 
kaç güne kadar tedrisata baş
lanacaktır. Yeni sene tedrisatı 
başlamadan evvel muallim!er 
arasında bazı değiıiklikler ya
pılmıştır. Piyano muallimi Ma· 
dam Heke ile Şan muallimi M. 
Talarikonun vazifelerine nihayet 
verilmiş, piyano muallimliğine 

Nimet Vahit Hacım, şan mual
lim ıiğıne V.ompoıitor ve piyanist 
Viyanah M. Ştatser tayin edil
m:ş'.erdir. 

Euniardan başka YaJ09a tür
kiis:foü l::es~eliven Hasan Ferit 
Hey de konservatuvar muallimli
ğine tayın edi l miştir. 

Y1jii :;rabatarı ve 
ktl tlrÜ 

iJnlf apını köpı r sünün ke pao· 
ınuı 1ıerine ~eb:ıe, yük sraba· 
:arı '~kamyonların (ia' ata löp
t;·s~tıaen eeçmiye baıla Jıklarını 
ve :ııınların geçmesi için muay· 
} en ı aatler gösterildi:!• i yaz· 
n ışhk. • 

Yalnız, mmıyyen saat!erden 
ev\·el birçok arata ve kam)On· 
ların 1 öprvnün Eminönü ve Ka· 
ra~öy cıhetlerinde biriktik.eri ve 
buralarda~<i sokaklara kapattık· 
lan görülmlış, bunun men'i için 
alakadar memurlara emir veril
miştir. 

Balkan 
hafta 

olimpiyadı 
sonra başlıyor 

Çoban Mehmet bir yemek neticesiıı' 
zehirlendi, fakat kurtarıldı 

Atioada yapılacak olan Balkan 
atletizm müsabaka:arma iştira· 

kimizi a!a.>adarlar kararlaşhr· 

mıştar ve batta ilk kafile de dün 
Atinaya c'oğıu yola çıkmıştır. 

r u olimp:yatlara iştiraki ka· 
rarlaştmlan atletlerin isimleri 
şunlardır : Semih, Mehmet Ali, 
irfan, Mehmet, Rerr.zi, Fuat, Hil· 
mi, Haydar, Ragıp, Selim, Cihat, 
Vehap, Şevki, Riza, Tefvik, Saat, 
Şirin, Sedat. 

Kari!erimiz, elbet le geçen se
ne Atioada atletlerimizin aldık· 
lan kötü neticeleri unutmamış

lardır. Eu itibarla • madem ki 
gene iştirake karar verilmiştir 
ve iştirak ediliyor hiç olmazsa 
l:.u sefer, geçen seneki mağ!ü· 
biyelleri uoutlurmıya yarıyacak 
neticeler almmasını temenni 
edenler çoktur. Giden atletleri
mizin (birkaçı mlistuna) eu iyi 
at !etler olduğuna fDpbemiz yok· 
tur. Gene bu atletlerin hazırlıktı 
oldukları da muhakkaktır. Bu 
itibarla kendilerinden iyi netice· 
ler almalarını, bele h!kem me· 
se!esioi ileriye sürerek bu sefer 
müsabakalara girmekten vaz 
geçmemelerini bizde bekliyebi· 
liriz. 

u ha a r e 
Türkiye güreş birinciliklerinin 

bu cuma günü ıehrimizde yapı· 
lacağını evvelce yaımışhk. An· 
karalı güreşçiler iki gün içinde 
şehrim"ıe gelmiş bulunacaklar
dır. Ankara şampiyonlarınan isim· 
leri ıuolardar: 

Filiz sıklette Seyfi, en hafifte 
Esat, hafifte lımail, yan ortada 
HUıeyin, ortada lımail, yan 
ağırda Şefik, ağırda Yahya. 

lstanbul güreı ıampiyonlarıda 
şunlardır: Filiıde Ali Rıza, en 
hafifte Burhan, hafifde Mün:r, 
yan ortada Saim, ortada Şevki, 
yarı aAırda Faik ağırda Mustafa. 

Gürcılefin cuma günü ölleden 
ıonra Şehzade baıın da Ferah 
tiyatrosunda yapılmast ihtimali 
kuvvetlidir. 

Milli takım Hçmelerl 

3 Tetriniıınide tebrimizde ya· 
pılacak Balkan güreş ıampiyo

nası C: otayııile milli takım seç· 
meside lSbftr hafta yıpıla· 
caktır. Bu seçmelere çoban 
Mehmet pehlivan da girecektir. 
Falcat haber aldığımıza göre 

çoban Mehmet pehlivan bir kaç 
g:in evvel bUyük bir tehlike at
latmış ve yediği bir yemekten 
zeh;rlenmiıt r. Uzun tedavi neti· 
cesi kurtaralmış iı~ de hadise 
sıbhatı Oıerinde milhimce bir 
tes:r yapmışhr. Malüm o!duğu 

üzere kend sinin şimdi en mil
h m rakibi Him'llet pehllvandır. 
Bir iki c!efa tutuşan iki pehlivan 
bir tDrlü birbirlerinin sırtını yere 
getirememit erdir bu itibarla bu 
dafaki karşılaşmalara çok heye· 
canlı o!acakhr. 

Kara All alaturka be,pehll• 
vanhlını tekrar kazandı 

Hımayeietfal cemiyeti tarafın· 
dan tertip edilen gilreılerin An-

karada yapılanları da bitlllİf 
Kara Ali bütün rakip!erini fıf 
ve lstanbulda olduğu gibi Y' 
rek alaturka baş pehlivaı>l. 
muhafaza etmiştir. 

Halkevinde spot 
şubesi 

Halkevinin spor şubesi ~ 
teşkil edilmiş ve yeni idare J 
yeti seçilmiştir. Şubeyi t' 
ed€cek azalar temameo gel 
ten sonra Halkvi reisi ti,,_ 
Bey kürsiye çıkmış, spor ~~ 
sinin maksat v~ gayelerıll"' 

bahsetmiş, Halkevi nizama•~ 
sinin bu şubuye ait olan k9' 
Jarmı okumuştur. 

Hamit Beyden sonra Ce~ 
Kerim Bey söz almış ve d~ 
tir ki: 

"Bizim gayemiz memle~,f 
iki futbolcu, üç güreşçi, bir ~ 
koşucu yetiıtirmek değildir.~ 
tün memleket gençliğine 'j 
zevkini aşılamak ve ger>f" 
spor teşkilatı etrafmda to~ 
maktır. Şube jimnastik safoP"". 
yapacak, spor bayramları te~ 
edecek, kavi, zinde gençler r 
tiştirmiye çalışacaktır. Bu şu~ 
teşkil edecek arkadaşlardaO 
bu ee to 

la çalışmalarını istiyoruz. Ve 
da da baıa geleceklerin m 
fak olacaklarından emin b 
nuyoruz.,, 

Cevdet Kerim Beyin sözl 
den sonra intihaba geçi 
Rüknettin, Fethi, Sami, Sa 
Galip ve Zeki Beyler yeni id 
bayetine seçilmişlerdir. l 
heyeti mesaisine yardım iJ 
muavin ihtisas heyetleri seçe 
yakında faaliyete geçecektir. 

11alebenln elinde 
bazı def terler 

Maarif idaresinin dikkat•-' 

Bazı mektep talebesinin ,J'I 
rinde "Ecoles jnternationa_I~ 
başlıklı mektep defterleri g~ 
mektedir. Bu defterlerin albO I 
da Elie. 1. Matalon rue Tahta~ 
No 23. Stanbut adresi va -1 
Türkiyede böyle mektep ol.j 
dığı gibi bu unvan için çal 
mektepler de yoktur. ti 

Devletin Maarif siyasetil~ tİ 
ban tabana zıt bir zihniyet• 'I 
kine çalışan bu mektep defte;,. 
rinin mekteplerde kullanıloı• I 

Maarif idarelerimizin müsaade;, 
miyeceğinden eminiz. Ma~ '111 
biz bir kere de nazarı dılı 
celbetmeği yerinde gördük-

Bir resinı ve bir dS 
Sait Hikmet Beyin ıe ~ 

Duhter Hanımın akrabasınd•ll tl 
zat matbaamıza gelerek g•"'dl, 
mi:r.de evelki gün çıkan ~· /: 
reminin Duhter Hanıma aıt .,-1. 
madığını ve Mahmut Mubtat ~ 
ıaoan Nurelho Beyin ve Ab,, 
Muhtar paşanın oğlu ohna~• 
dair davasm111 sakit ofdui111' 
tavzihini talep etmiştir. T• 
ediyoruz. 
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Reşat Nuri Beyin Konferansı ''LYSOL,, 
(Yedinci ıayıfadan devam) 

Bu aeçen seneler içinde ders 
veren, Y&zı Yuan, tercüme yapan 
bir çok insanın derdini mutlaka 
anlatın.Jc zaruretile arayıp buldu 

ğu keliınelerden bir kısmı tuttu, 

Edebiyatçılara gelince, onlar 
da böyle bir mecliuriyet olmadı • 

ğı için gittikçe konuıma diline 
yakla§an bir dil ile yazı yazmıya 
muvaffak oldular. Demek ki bu 

Müstahzannın başlıca evsafı : .Mikrop
ları imha için mükemmel. muzıdı ta
affü n için kuvvetli. kokulan izale lçin 
müessir ve birinci derecede antiseptik 

bir mayi olmı.sıdır. 

"l.Y!!l." 
yayıldı. lugatlara t• Ş .. h . . geç 1. up e11z 
ki, bundan ıonr• d b b"" l l 

gün dilimizin tabiatına uyar ııtı • 
lahlar koyarsak yalnız zaman ka-

zanmakla kalmıyacağız dilimizin 
kendi jenisi, hususiyetleri içinde 

ktır ... a u oy e o a 
cal • Çahıanlar ne kadar çok r 1r ne kadar aıkı ve kesafet-

d
l o uraa artan kelimelerin sayısı 
a o kıtdar k 1 cak 

tekamülüne ve temizlenmesine de 
yardım edeceğiz. 

· h ço 0 a , tabiat bi· 
:.ıııın eaabı 1 
tir. ınıza ça I§acak demek ·. 

Demin kelime mevcudumuzun 
ba§ka dillere nispetle yan yarı • 

dan çok fazla eksik olduğunu söy 
lemiştim. Bu eksiklerin en büyük 

kısmı ıstılahlardan yanadır. Yani 
hem mensup oldukları ilim ve san 

atı iyi bilen, hem Türkçenin jen~
ıine vakıf ve onu millileştirmeyı 

ideal edinmiş fertler veya hayet • 
ler bu ıstılahları koyarlarsa yo • 

~u. noktada zannederiın ki 
hepunız m ··u f"ki F k , u e ı z. a at hen 
Yukarda eöylediğiın gibi i•ı" l ' 
hız t b" './ Ya -

a ıata bırakmıya taraft I 
dan değilim. ar ar-

Di] ilmine vakıf fert} 
ıniy ti · b er ve ce-

e .. erın u tekamülü hızlandı-
racagına ve daha e · . 

·•t·· . . mın bır yoldan 
ııo ureceğıne ınııın- l 

-"'"'
1
' o anlarda • nıın. Evet bence dı·ı· . 

lun yarıdan çok ziyadesi az za • 
manda geçilmiş olur. 

-b· ın hır .. 
gı ı yapraklarınd b. agaç 

kendiliğinden d··= .•r kısmını 
ne ağır a "r ~ esıne, yerleri-
ıine ıse'lh g 'rkyenı Yapraklar bitme 

J .rcı alnıakt b k 
yapacak i 1 . . an aş a da 
t k ... 'erımız vardır Tabı''"ı e anı ·· ı·· . u un ıen 1 •• b ki . e erını asırlarını 

e emek için vaktimiz llalma • 
mı~br arkada~lar. 

Bi d"J· r ı ı muayyen heyetler t 
rafınd k 1 a
k . an onu mut ıstılahlar ve 
elıınelerle zenginle•tirmek .. 

k.. ld './ nıum 
un o uğuna dair her memleket· 

te birçok misaller hulab'l• . F k ı trız. a-
at ~? ınıd İsalin gene kendi yakın 

mazınıız en alaca" 
gmı. 

... . ~h~et Cevat beyin İfaret etti
gı gıbı tanzinıattan sonra mekte 
1 • • d p 
,~rımız garp usulü üzere Fizik 
4lJnya riy• ... iy T . ' ' ..... e, ıp ve saıre okut 
nuya baılaı-ken bir takı h t 
ler bir tak m eye -
B d 

.. nn ıatdahlar koymu•tur 
u unkü T - . :I' • 

1 hl ıp, rıyaz1ye, fen ıstı
• arrınız onlardır y l 

k" dT · · anız fU var 
ı ı ımız o zaınan u""r 1· d ._.. ~ ıaan an .... urekk r 

tün he ~P ııanı Osmani idi. Bü • 

d l llı batlı kelinıeleri Arapça-
an a rnak ve A . 

re ta.anif et k rap teklıyatına gö 
tne araı>ça. kaideleri

ne uydurnıak o zaına.n irı"n b" 
B k 1. ~ ır u-

ıuldü. U e ımeler, ıstılahlar 
tilrkçenıizin üstünde çirkin birer 
Y~a, birer ur gibidir. Fakat ne 

olursa olsun bunlar bile ait olduk 
· 1ar1 ilim için tutmuı ıayılmıyor .. 

Istılahlar adi dil kelimelerine 

de benzemezler. Bir kaç talebe 

nesli bunları okuyup imtihan ver 

dikten sonra yerlc§mİş gitmit de

mektir. Diğer dil kelimelerine ge 
lince, doğrudan doğruya ilim ıstı· 

lahı olmayıp da bayatta ve ede • 
biyatta daima geçen medeni mef 

humlara tekabül eden kelimelere 
gelince şuurlu bir çalııma netice· 
sinde vücuda gelecek bir lugat di 

limize bu noktadan çok hizmetler 

edebilir. Mesela: Demin arzetti • 
ğim vulgarisation, beau, joli keli

melerini tercüme edeceğim za • 

man elimde iliın ve uaul içinde 

çalıtmıı bir heyetin meydana koy 

duju bir luıat kitabı bulunursa 
tercümesinden aciz kaldığım bu 
kelimeler için bu lugata haı vur
dukça birer karşılık bulursam ne 
den alıp kullanmıyaynn? Bir ikin 
cj bir üçüncü tercümeci neden kul 
lanmasın. iki üç kişinin birden 
kullandığı bir kelime ise hemen 

hemen tutmıya başlamış sayıl • 
maz mı? Şayet birimizden biri • 
nıiz her hangi bir sebepten dola
yı bu kelimeyi beğenmez daha 
bir batkasını bulursak onu efka
rı unıumiyeye teklif etmemize bir 
mani var nııdır? 

Hllh\sa 

Hamburg'ta S C H U EL K E & 
MAYR A. G. tarafından imal edil miş· 

tir. Umumı acentalan. l sııta n 
bulda S. Jacoel mahturnlan. 

Aşıığı cins taklitlerinder 
sakın malı ve unvan ı ticari 
mizle a\Ameti farikamı zı 

hAmil olmıyarı mümasil l'Diii..a 
müstahzarları reddetmelidir 

1
3UncU Kolordu Satlnatmal 

Komisyonu ilAnları 

1 _ 932 Tütün bey'iye ikra
miyesinden elde mevcut kalan 

paradan on seoeliklerini alan 

malulJerin ikramiyesi ait olduk

ları şubelere gönderilmiştir. Es· 

babı istihkakın şubelerine mu

r~ caatları. 
2 _ Mütebaki para 931 ve 

son 932 tevziatına vaktinde 

ademi muracaatJarı hasabile it

hal edilmiyenlere ve derecesi 

farkı veriJmiyen1ere tevzi edile· 

cektir. Bu son tevziattan sonra 

vaki olacak muracaat nazarı iti
bara alınmıyacağından bu güne 

kadar askerlik şubelerinden 
bildirilen listelerde isimleri ya· 
211ı eşhastan başka eshnbı istib~ 

kakın askerlik şubelerinde isim

lerini cetveli mabsusuoa 31 Bi· 
rinci Teşrin 932 tarihine kadar 
kayt ellirmeleri \·e şubelerin de 

Birinci Kanun 932 de MiJli Mü
dafaa Vekaleti Tekaüt şubesin
de bulundurmak üzere bu cet-
vellerini göndermeleri ilan olu· 
nur. {851) (5193) 

l/o l/o • 

Yer Ji mamulatmdan altmış bia 
ila seksen bin adet alamioyoo 

matara kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. ihalesi 26 Biriı:ıci 

Teş. 932 tarihine mllsadif çarşam
ba günü saat 15 te yapılacaktır. 
Taliplerin şartname ve nümune
sini görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edeceklerin
de o gün ve saatten evvel An· 
kara merkez sahnalma ko.nis-

I~. Bunlar Türkçemizle daha iyi 

kaYna.tacak unsurlar olsaydı el • 

Let daha kuvvetle dilimize mal 
01ıtauı bulunacaklar. Belki de dil 

da•aaı hemen hemen kat'i halline 
Ya.lda!rnıı olacaktı. 

Bitirmeden evvel maruzatımı 

hulasa edeyim: 

Dilimiz kelime ve ıstılah cihe· 
tinden çok eksiktir. Bu hotluklar 

yonuna müracaatları. (856) (5244) 

EdebJyat dlllmfz 
sadedir 

Burad b h · ~ · 1 · ı alak d a a aettıgmı mese e ı e 
::'- ba· a~ olınamakla beraber kü -

ç'IK ır ıır t 
te k d' 1 ı-at yaparak arzetmek 

rı en •nıi l ... B 
...:a d . a amıyacagım.. u 
... n e ebıht d"J• . ·ı· d"l" . 
d k d ı ıınız 1 ım ı ımız· 
~n ço ah k 

beb• be '- açı ve sadedir. Se 

yavaf yavaf kendiliğinden dola • 

caktır, Fakat beklemiye vaktimiz . 
yoktur. 

Evvela Türk dilinin jenisine, 
sonra mensup oldukları ilim ve 
san'ata hakkile vakıf mütehassıs· 

lar ve mütehassıs heyetler i dili • 
mizde henüz İ§areti bulunmıyan 

mefhumlar için işaretler koyarlar 

Savıfa 11 

Deniz kızı Eltalya Hanım 
ve kemani S A D 1 Beyi 

lstanbul'ın kı ymetli san'atkAr llanım ve Beylerinden mUrckkep mükemmel bir 
saz heyetinin iştirakile 

Perşembe gününden itibaran her akşam 

L O N D R A Birahanesinde 
Dlnllyeceks inlz 

ıstanbul Belediyesi ilanları f 

Istanbul mmtakası san'atlar mektebi için lüzumu olan 5000 
kilo şeker kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar 
şartname almak üzere her gün Levaıım müdüriüğüne müracaat 

etmeli, münakasaya girmek için de 187,5 l i ralık teminat makbuz 
veya mektubu ile teklif mektuplarını 24/ 10/932 pazartesi günü 

saat on beşe kadar Daimi Encümene vermeJidirler. (5239) 

izzet beyin vesaiti nakliye resminden olan borcunu vermeme· 
sinden dolayı mutasarrıf olduğu 757 p laka numaralı ve Fiat 
markalı otomobili 932 yıh birinci teşrininin onuncu pazcartesi günü 
saat 14 te Jstanbul Belediyesi Mezat idaresinde açık arttırma ile 
satılacağı iJa.n olunur. (5241) ----

Istanbul itfaiyesi için 15 şoför yeri boştur. Ahnacak şoförler 
gerek otomobil kullanma gerekse makine hususunda sıkı bir 
imtihana tabi olacakllr. Istiyenler bir istida ile itfaiye müdürlüğllne 

milracaatlan. (5240) 

lstanbul Mıntakası Sanayi 
Müdiriyetinden: 

8/9/932 tarihli illnımızla verilen 15 günlük müddet zarfında 

beyannamesi verilmemiş olup ta 14171932 tarihinden evvel ya• 

pılmış şiparitler ve bunlara müsteniden celbedil~iş makin~,. al~t 
ve malzeme mevcut ise nevi ve miktarlannın acılen mlldmyeli· 
mize bildirmeleri erbabı sanayie ilan olunur. (5207) 

'- Devlet Demlryolları ilanları 
29 9.932 tarihine müaadif per~embe gününden itibaren 35 No. 

banli.yö katarmın vakti hareket cedvelinde atideki şekilde tadilat 

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

17. 15; Küçükyah Mürur; Bostancı H. 17.25; Suadiye 17.29; Eren· 
köy H. 17.34; Göztepe H. 17. 38; Feneryolu H. 17. 41; Kızılto~
rak H. 17 43 Haydarpaşa M. 17. 50, H. 17. 58; Köprü M. 18.lStır. 
Keyfiyet muhterem halka ilan olunur. (5172) 

Ankara 'nın . en büyük 

,., .. · ~lap, gazete ve 
l. ' .. - '. ~ ... • 

~ -Kı~t~_siye mağazası 

. ~' K B:l\ ·:': . .:. 
· '. Kita"p evi , ·n kırta~iyecili~ ··>> 
•' ~ ı.: ·'·. Anafartalar ~add~~i .<, ... · • ,·· 
. .. . . T .. Jo:lori ·~ .. 3377 ! ' . -.\ . 

. . . ... ·.).·; ')·'·., '. :: ···>·:"' 
• ·. l:ier lisanda· ·g~zet~ :(: .. · 

1 • .• . - .... ·J •. :.. ' .' ~" • • • " · < mecmua ve· l<ılap· : ,., 
. '• ,: . ... . . . . ;' .:,; -~ .: -.\~'·~< ~ .... --.. ~: .. /~ .. 'f 

.l:fer rlevi k~rtasiye e~y~,tu· 
!' ·. /. • 'f.~ mek:lep . l_evazıfqı •· ~< 

·. . ' . ·- ;.:-:-·-. . ' .· . . . ~ 

\·':.Her; : tü~IÜ .... F9r6~r~f . · 
,_ · ·· Ie.vazımı .:. makirieler . 
·.:~ .\; . v"e amatör işleri ' ... 
' ' • ,•; ı. ~ ~ !, 1 • ' • • • ... • ~ .. .' • • ' - . 

: ·. ~ Etem· Pertev, ıtrlyah . ·' 
. ' \, . ·. \. - . . ' ' .... · .. ' - " • . \_ • ~. . ~ \ ' •. 4:-ı : ~· .. -. - • · ~ : 

· .: . . ·. ~ütahra ç in.ilerı 

Meccanen sUnne~ 

Uc:uz klrahk 

Oomonti caddesinde No. 65 apartıma· 
nrn 4 ,.e 5 odalı 2 ve 3 üncü katlan 

20 - 25 liraya kiralan:ıcak or. 

Sişli Hasat - Perihan sok:ık No. 93- J 
müracaat. (4483) 

ı nce tu k· f. . .. k" 
ın" 11 "k . ı ne ırı osta ı, 
.uıe ell aınıÜ%zaviye ve saire gi 

bı tanla.nalı terk 'ıp) • h .. 
1 

ve bu işi yaparken tanzimat ıeh· 

)ahçıları gibi arapçadan değil Tür 

kün zengin kaynaklarından aza -

mi istifade ederlerıe bu eksikle -

Laster S il bermann ve şüreka· 
s1 vapur aceotasına mensup 
Nisea va purunun yetmiş beşinci 
seferile Bremenden namımıza 
vurut eden l 3 numarah k onşi
mentonun muhteviyatı olaD C. V. 
573611-2 markalı ve numaralı 
226 kilo sıkletinde iki sandık 
tapaya ait mezkur şirketten al· 
dığım 27·2·932 tarihli Ye 4078~ 
numaralı ordinoyu zayi eyledi
~imden iJeride bu:unduğu tak
dirde hükmü olmadığını beyan 
ederim. 26 Eyl fıl 1932 

Sirkecide Beşir Kemal ecza
banesi karşısında Süonetçi başı 
Halepli zade Ahmet Mehmet 
Bey pazartesi ve perşembeden 
maada günlerde fıkaraya mecca-

oen sünnet ameliyesi yapmaktadır. 
(40571 

Istanbul Evkaf mlldüriyetin· 
den: Babüssaade agası Bosnevi 
Akh'sari Ahmet ağa vakfının 
icarei vabideli akaratmdan bu
lunan Beyoğfunda Gılavani so• 
kağmda 11 mükerrer No. Ju 
otelile tahtında liiin bodruın ve 
Ayaspaşada Yahylıçelebi mahal· 
lesinde Acıçeşme sokağında 18-
20 No. Ju ve beş . kattan ibaret 
Ahmetağa apartımanı yirmi ay 
müddetle beher katı ayrı ayrı 
kiraya verilmek üzere 2l Eylül 
932 tarihinden itibaren ıS Teş
rinievvel 932 tarihine kadar yir· 
mi gün müddetle müzayedeye 
vazedilmiştir. Talip olanların 
% 1 1 / 2 pey akçeJerini müstas
bi ben Çemberlitaşta mülhak va• 
kıflar idaresine ve yevmi ihale 
olan l 5 Teşrinievvel 932 Cumar• 
tesi günü saat 15 şe kadar Ev
kaf Müdüriyeti encümeni idare• 
sine müracaat eylemeleri ilan 
o:unur. 

d erı er cum e· 
0 

tekrara. ınecbur olanlar elbet rimiz nispeten az bir zaman için 
eümlenin batka fik• ı · d d de tamamlanır. Bir Türk köylü -.. h . ır erın e e 
gayrı 1 

tJyari ayni lif ız ve salta- ıü ekininden, davarından nasıl 
ııatrnı arıyorlar ve ona göre Na • kolay, açık bir dille bahsedebili • 
r.uk Kemal dilile Yazı yazıyorlar. yorsa bir Türk mütefekkiri, Türk 

Elinizde eıki hatıralardan kal edebiyatçısı da yüksek ve mudil 

ına kıymetli yazı levhaları bulu - mevzuunu o kadar kolay ve açık 
..,... elbet bunları kübik bir oda bir dille söyler ve bu büyük Ga • 
nın kübik dekoru içinde teıhir zinin ebedi Türk milletine ebedi . ,. 

Calatada Mumhane caddesin· 
de 33 No. h mağazada Davit 
Kohen ve Jan Voreopulos fir
ması namına imzaya mezun Al
bert Koben efendi 

Bu beyanname zirine mevzu 
imza Davit Kohen ve Jan 
Voreopulos vekili umumisi Al
b ert Koben efendinin olmakla 
bir nushası hıfz edilerek tasdik 
kılındı . 

Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

1 O O. O O O Liradır 
Piyango imdiye kadar binlerce kişiyi zeug in etmiştir. 

Fırsatı Kaçzrmayznız 

iştirak Ediniz ! . 
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I' 
erli Mallar Pazarı -Bono Do 

Doktor- Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı 

Muayene: lG-12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, İstlk!Al caddesi No. 103 

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

Doktor 

Ari s tidi 
Muayenehanesi: 

Eminönü: Emin!lnU han 3 UncU kat No.8 

Doktor 

A. Kutiel 
CUt ve zillırevt hastalıklar tedavihanesJ 

Karaköy börekçi fırını sırasında 84. 

ü:>iş doktoru 

Arşak Sii re n yan 
Beyoğlu tstlltllll caddesi numara 30:: 
Mısrr apartımam. Müracaat: Cuma pa
zardan maada her gUn O - 13 ve 15 - li 

ye kadar. Telefon 4042-i 

Parla Tıp Fakültesi mezunu 
Cllt ve zUhre\1 hastalıklar mütehruısrn 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Babıali caddesi Meserret oteli karşısınuı 

Avni Bey apartımaru 125 Sabahtnn 
Akşama kadar 

Doktor 

Balıkçı yan 
Mtuycnehane.31: Beyoğlu mektep sokak 

No. 17 Telefon 3626 Beyoğlu 

Oroloğ • Doktor 

Feyzi 
Böbrek, mesane, idrar yolu hastalıkları 

mütehassısı 

Beyoğlu, tstlkl!U caddesi Elhe.mra 
apartıman No. 3 Her gün öğleden sonra. 

Tel. Beyoğlu 2835 

Operatör Dokto r 

Half J Sezal 
Dlvanyolu: Doktor Emin Paııa sokn.k 

numara 20 .Muayene saa.U: 13 - ıs 

Telefon 23390 

Urolo§ Doktor 

Hakkı Riiştü 
tdrar ..,. Tenıı.t!fil yollan blrtncl amı! 
müteha.ssıst "PAR1S., den Dlplome 

tstiklAl Caddesi Yıldız apartıman 
No. 322 

Dokto r 

Horhoruni 
.Muayenehanesi: Eminönü Valide kıran -

tanesi yanında. Tel: 4303 İstanbuI 

Zarif ve sa(1lam mallar ucuz 
Hereke fabrikasının kostümlük 
kumaıları 425 kuruttan baılar. 
Hereke fabrika11nın safi ipek kra
vatları 225 kuruş. 

Hereke halıları ve döıemelik ku
maşları Isparta halıları arşın mu
rabbaı 575 kuruı. 

Beykoz fabrikasının kadın ve er
kek kunduraları 250 kuruıtan 

başlar. 

Beykoz fabrikasının mektep çan .. 

taları 95 kuruştan 215 kuruşa ka
dar. 
Beykoz fabrikasının evrak çanta
Jarı 250 kuruştan 30 liraya kadar. 

stanbhl : Bançekapı 
Birinci Vakıf Haı ................. 

tiatlarla satılmaktadır. 
Bakir köy bez fabrikasın?n en vai 
mamulatı. 

Altın - Mekik fabrikasının 
nevi ipek kumaıları. 
Lake ve.pirinç karyolalar 12 lira
dan. 
Kadın çantalan ve para cüzdan
ları: 

Kadın, erkek ıemıiye ve şapka
ları. 

Selanik ve yün fanililan ve tri
kotaj ipek çoraplar. 
ipek ve yün j erıeden hazır ve ıs
marlama bilumum kadın çama
ıırlari. 

Küçük ve büyük hazır elbiseler .. 

Be tollu istıklAI caddesı 
Haçopu!o oasajı yanında -

Her türlü bonolarla mazbata. kat~ 
ı;uretl ve deyin ilmuhaberl ve sa~ 
vesikalar üzerine her şekilde i~Je 
yapar. Balıkpazar Maksudiye ııaıı 
No 35 Uıturlu zade M. Derviş ,,.,. 

Tl"l<'fon · 23397. 

ise : 6inci icrasından: Bir borçdan; 
la ı mahcuz ve par:ıya çevrilın~ ., 
ı-.ı.rar Yerilen bir adet torna malıııı 

14 
5· 10-932 çarşamba günü saat 12 f)e 
de Galatada yelkencilerde kalafat ydı' 
de açık arurma ile satılacağından w; 
!erin mahallinde mc'murona müracı• 
ilAn olunur. 

SEYRiSEF AiN 
.Merkezi idaresi Galata köpril~ı B I!~ 

$ııbc A. Sirkeci :\1ühlirdar zade Ilan 22 

lzmlr • P i re .. lskenderiY• 
postası 

(ANKARA) 4 Teşrinievvel 
salı 11 de. 

Trabzon postası 

Gülcemal s Teşri· 
nievvel çarşamba 18 de. 

lzmlr • Mersin postası 
(INEBOLU) 5 Teşrinievvel 

çarşamba 10 da. Galata rılr 
tımından kalkarlar. (5154) 

Avrupa biriaciliği diplomalarla musaddak şayanı itimat marka 

HASAN ,fi!;,, •.... UIT S.4&.'t~ 
r ~~ Susama, \ yazın beferiyete • 

MUSTAHZARATI 
Pera!.cnde Adedi Kuruş Perakende Adedi Kuruş 

Hasan kuvvet §Urubu küçük 60 Hasan Fayda 1 K. 110 
,, ,, ,, büyük 100 Hasan fayda 6 litre tenekeaile 500 
,, ,, ,, 1 K. 150 ,, ,, Pompa 75 

Hasan kolonyası 1/ 24 litre 20 Hasan çiçek auyu 1/ 4 K. 30 
,, ,, 1/ 16 ,, 30 ,, ,, ,, 1/ 2 K. 50 
,, ,, 1/ 8 ,, 50 1 Hasan gül suyu 1/ 2 kilo 50 
,, ,, 1 / 4 ,, 100 \ .. , Mai JDllkau.r., (Odiatile) 20 
,, ,, 1/ 2 ,, 180 Haaan Garanto .(preıervatif) 40 

Nesrin kolonyası 1/ 8 30 · ki' 75 ,, ,, ,, ,, ıpe ı 

,, ,, 1/ 4 ,, 50 Hasan dit fırçalan muhtelif fiatta 
,, , 1/ 2 ,, 80 Hasan babkyağı 1/ 4 K. 40 

Hasan tuvalet sabunları küçük 20 Huan balıkyağı 1/ 2 K. 60 
,, ,, ,, büyük 30 Haaan bahkyağı 1 K. 100 

Hasan gliserin sabunu 20 Hasan diyabetik çikolatası 20 

~ olan cezasıdır. Ta bil havası ' 
hıumiyeye malik Eno's1 

.. Fruit Salt.. gazozlii toza 1 

bir mıkdarı limon sıkıldıkda1 
susamayı gideren Utif. 
sihhl ve mükemmel bir1 

nıilstahzır tetkil eder: . 
&balı .. ak,am IJir bat
dak ali derununda bir 
ar-... "..+ 

1

nJ1kdann@ 
k ffdlr. :;_,_,~ 

Ankara caddesinde ·----------------------•! Diş Tabibi ,, ,, ,, limon, gül 25 Hasan diyabetik çikolatası K. 360 
P. Şamlıyan Hasan çocuk podraaı 20 Hasan gluten ekmeği 35 

Hasan sürmesi (aürmedanlıkla)20 Hasan gluten gevreii 55 
Beyoğlu, tstiklP.l caddesi No. (28) 

(Mulennıj yanında ,, ,, Lüks büyük 50 ,, Bademli gluten elaneği 55 
•--M-u-ay_e_ne_ s_aa-:u::::-:-:9:-:--1_2_v_e _1_i _- _ 21-illl Hasan (Dantos) diş macunu 20 ,, gluten makarnası 1/ 2 K. 55 

Doktor 30 ,, gluten tehriyeleri 1/ 2 K. 55 
t B h 

,, ,, ,, suyu 
Rober e ar 40 Hasan pirinç özü unu 250 gr. 25 Hasan Biriyatini 

Doğum, Kadın hasttı.1ıklan mütehassısı ,, buğday özü nitastaaı ,, 25 
Beyoğlu, AJtmcı Daire Saadet apartı- Hasan Zeytinyağı 1/ 4 K. 25 " irmik özü ,, 25 

manı 4 Telefon: 121526 H Z f ~ 1/ 2 K 40 asan ey ınyagı · ,, patates özü unu ,, 25 
Diş Tabibi 

Y ervant Arşak 
Beyoğlu, Ağacami, lstikllil caddesi Mn

rinopulo apartımanı No. (98) 

Istanbul üçüncü ica memurlu
ğundan: Bir borcun temini isti
faaı içün mahcuz ve paraya çev-
rilmesi mukarrer tek taşla yüıük 
ve kapaklı altın saat ve kam
çılı tesbih 10 - 10 - 932 pa
zartesi günü saat 14 ten sonra 
Sandal b~desteninde açık artır
ma ıuretıle sablacakhr. Telip
Jerin mahallinde hazır buluna
cak memurana müracaatları ilan 
olunu. (4590) · - ---- ---

lstanbul Yedinci icra daire· 
sinden: Bir borçtan dolayı mah
cuz ve paraya çevrilmesi mukar
rer 9 kalem hane eşyası işbu 
T eşrinevvelin 9 cu pazar g~nü 
saat dokuzdan itibaren Beyazıtta 
soğan ağa mahallesin de yeni 
devir sokağında 21 N.Lu hane· 
de bilmüzayede paraya çevrile
ceği ilin olunur. (4584) 

Hasan Zeytinyağı 1 K. 70 ,, arpa özü unu ,, 25 
Hasan Zeytinyağı 1 Ok. 90 ,, yulaf özü unu ,, 25 

,, ,, 2.1/ 2 ,, titesile 225 ,, mercimek özü unu ,, 25 
,, ,, 5 ,, tenekeyle450 ,, bezelye özü unu ,, 20 
,, ,, 13 ,, ,, ,, 1100 ,, Munuti nezle panzehiri 50 

Hasan bademyağı Şişe 30 Trihofil Saç Suyu 125 
Hasan Kınakına Hüliıası 30 Treparsol Frengi ilacı 225 
Hasan Fayda 1/ 4 K. 45 Süheyl Romatizma ilicı 125 
Hasan Fayda 1/ 2 K. 70 ı Süheyl ittah ilacı 100 

Istanbul 3 üncü icra memur· 
luğuadan : Mahcuz olup satılma
sına karar verilen biri Karemela 
şekeri diğeri Meyvalı şeker ima
line mahsus iki adet makine 
8 Teşrinievvel 932 tarihine mü
sadif Cumartesi günü saat on 
birde Eminönünde Köprü mey
danında Kalleş zade Hacı Hüse
yin ve mahdumları şirketinin şe· 

kerci dükkanında açık arttırma 
ile satılacaktır. Taliplerin yevm 
ve vakh mezkürda mahallinde 
hazır bulunacak memuruna mü
racaatları ilan olunur. (4593) 

1 1 Zayller 1 
11-1704 numarala liman cüz· 

dam mı kaybettim. Yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü yok-
tur (4594) Mehmet 
~ Galata idbalat gümrüğüne 

ibraz ettiğim 8033 numara ve 
28-9-932 tarihli manğal kömü· 
rüne ait beyanname nushai evvel 
ve saniyesile makbuz senedimi 
ve kordon posulasım zayi ettim 
yenisini çıkaracağımdan eskileri· 
nin hükmü olmadığı illn olu
nur. (4588) Mustafa kaptan 

Kiralık Odalar 
hanında - Görmek ve kiralamak için VAK 1 TJ 

llı••••ı•••• yurduna müracaat. 

Devren satış 
. Beyoğlu istiklal caddesinde 
147 numarala mezeci dilkkinını 
Nikoli llikrinidis efendiden dev-
ren aldım. Mezkiir dükkAnda her 
ne suretle olursa olsun bir hak 
ve alacağı bulunduğunu iddia 
edenler varsa on bir gUn zarfın· 
da müracaat etmelerini ilin ede· 
rim. (4585) 

Mezkur dllkkio müsteciri Dan-
yal Ladopulos 

~------~-----------~ 

I 
Yeni 

Açılacak 
Bir 

Mağazaya 

Aranıyor 

VAK 1 T 
Gündelik Siyası Gazete 

tataııbut Ankara Caddesi. V AKIT yurdll 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 2tS'79 

dare telefonu : US70 -1'e1gra.t adre.11: bttı.nbut - VA.KIT 

Posta kutusu No. '6 -Abone bedelleri : 
Tüı'kiye Ecnebi 

Senelik HOO 
6 aylık 750 

8 aylık 400 

ı aylık 150 -llln Ucretlerl : 

-2700 Kr· 
li50 .. 
800 • 

• 

Resmt Uanlarm bir satı:n 10 Ktır\11 

Tleart UAnlarm bir snt.ın 12,5 

Tlcart llAnlarm bir eanUml 2:5 - . 

.. 
• 

KUçUk ilAnlar : 
Bir defası 30 iki detiisı tlO Uı; def&Bl 65 

dört defası 75 ve on defası 100 kurlJltut' •• Uı; aylık llAn verenlerin bir defam roecC 
6 

nendir. Dört satırı geı;en llAnlarm taıl 
satırlan beş kuruştan hesap edilir. 

VAKiT MATBAASI - lSTANBtJl. 

SAH!Bl: MEHMET ASIM 

Umumt Neşrlynt lUlt10rU: FtKRET ~ 
-

Tetviki 
Sana~i 

Hanımlar Biçki Diki 
• Talebe kaydına başlanmıştır. Maariften oıo 

ekte.hı saddak diploma verilir.Sergi 7 Teşrinievvel 1~ ma akşamına kadar açıktır. Matbu prograıı> 
mektepten parasız olarak alabilirsiniz. 

Çemberlitq Karababa sokağı köıesinde tıramvay güzergahında. Telefon : 2.2994 
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