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Nası 1 Yen i 1 d i ? 
lllumkan olacak mı ? Başvekil ismet Paşa Hz. dün At Mu·· sabakaları 

'-bık Bafvekllln 
laUtan hUkOmet-

hitap ede" 
talebi 

lngUtcrede bir kag. i/ıaf.tatlrmberl 
llarelerin harp aleti olmaktan çı
tltnası lehinde bir cereyan var. Bu 

'lıtrellanda ön ayak olanlar llt'{Jiltere
"'- en maruf ricalidir. Bunlann fik
~e tayyare günden güne öyle bir 
~Q girdi ki bir gün patlıyacaka olan 
~ ltarpte bu vasıtanın talıripklirlığı 

"1t ltsında ne şehirler, ne muharip ol
'+-.. ~ar yakalaruıı ku.rtaramıyacak-

' fe~ırTe;"~Tyii~i~r~~l~k 
,k, kadın, ilıtiyar mahvolup gide

~ktir. Hem bir kac saat icinde • ll • • . 
tı llnlara karşı tayyareyi harp ale-

-

o;:.l'lıaktan çıkarmayı düşünüyorlar. 
er, <4vam kamarasında sabık Başve-
fe/c ~. Baldvin de bu yolda mühim bir Sabık Başvekil B:ıld\•in ve gölgesi !.. 

''fllifte bulunmuş, fakat bu teklifin Baldvin Avam kamarasında sırf 
~fi fiftlı bir netice vereceğinden şüp- hava kuvvetleri hakkında vaki 
'bulunduğunu da gene kendisi i- beyanatında, gayri askeri tayya· 

l etmiştir Telgraf şudur: relerin ve her türlü hava kuvvet-

~!c .. <_ .. ~: .. ~:~ .. = .. ~:._ .. _ ....... _:.~:~.:~:~ .. ~-~.::.~:~ı:a~~:. ... .. .. .. --...................................... _ .. _ ............................ . 
'-sikimizi tetkik için konservatuvarda 
~lışacak Viyanalı Profesör geldi, 
burada ne yapacağını söylüyor: 

~i sewindiren iki nokta var: Biri Türkiyede değerli 
t •an'atin inkişaf etmekte, olması diğeri bu hususta 

Viyanamn rôl oynaması ••• ,, 

"'" ı. "-••sa ı ~b ' 0 fea8r Jozef Mark• 
"'-' \il ko \lj -.. iN_ nservatuarında ça· 

)a .. _ -"il bet d" 
~,01~1, t e ıyece çağmlan 

'-et :=,nnıış musikişinas 
ks dhn sabahki 

Avrupa ekspresile şehrimize gel· 
miş, Sirkeci istasyonunda 
eski talebelerinden olan konser· 
vatuvar muallimlerinden Sezai 
Asaf, Seyfettin Asaf, Hasan F e· 
rit Beyler, belediye namına Ek
rem Besim Bey ve eski talebe· 
lerinden bir çoğu tarafından 
karşılanmıştır. 

Profesör Marks Avusturya· 
nın ve bütün Avrupanın en ta
nınmış musikişioaılarındao biri· 
dir. Müteaddit musiki eserleri, 
senfonileri vardı~. Senelerce Vi
yana akademisi müdür ve rek
törlüğünde bulunm~. Şimdi 
de ~yni akademinin beynelmilel 
şöhretli bir profesörüdür. Sey
fettin ve Sezai Asaf kardeşlerle 
Hasan Ferit ve Necil Kazım 
Beyler kendisinin talebelerinden 
dir. 

Profesör belediye ile olan kon
turatı mucibince yılda iki dafa 

(Alt tarafı 2 ncl ıagıfada) 

Ankaraya hareket etmişlerdir. 
Başvekilimiz dün de Heybeli

den lstanbula inmemiş, akşama 
doğru bir motörle Haydarpaşa- Dün bir taraftan 

Sipahi oca• 
ğında kadın 
ve erkek ya reçmiş ve Ankara trenine 

binmiştir. ismet Paıa Hı. Hay
darpaşa istasyonunda viliyet 
erklnı ve şehrimizde bulanan 
meb'uslar tuafındao teşyi edil· 
miftir. 

Bqvekilimizle birlikte Hare· 
kilet hususi kalem mlidürü 
Vedit Bey de Ankaraya git· 
miştir. 

Tayyare piyan
gosu 4 üncü 

keşidesi 
Tayyare piyangosunun dör

düncü keşideıi dün darülfnnuo 
konferans salonunda çekilmiı· 
tir. Bu keşidenin en büyük 
ikramiyesi olan 40008 lira 
dün çıkmamıı, bu riine ı.ı-

Ün 10000 lira 19062 nu
maraya çıkmışbr. 

5000 lira 4400 
3000 lira 41902 aumaraya 
çıkmıştır. Keşideye bugün öğ· 
leden sonra de•am edilecek
tir. Çıkan numaralar İ.f sayı

famızdadır. 

DOGRUSU BUi ............................ _. 

Herke• canb ve hareketli 
olmab 

ölU yıkamanın usul ve erkAmm bllmı. 

yen bir adam her nasılsa bir köye fn:ıam 

oımuı. Bu imam köyUn ölWerlni bir ııaman

lığa kor, kapısını içinden kapar, lçerde ken• 
di kendine su ısıtır, bildiği gibi yıkar, SOI>o 

ra artık i§ bitU diye ölUyU dı§arıya çıka

rır, namazı kılınır ve gömWUrmUş; hulba 

bu imam ölUlerl namı yıkadığını bir sır o

larak tutar, kimseye göstermezmiş. 

Bir gUn köylUler bu imamın ölüleri na

aıl yıkadığına merak etml§ler. İçlerinden 

birini ölmUı,ı gibi gösterirlerse imamın Btr

rmı öğrenebilecelderlni dU§Unmll§ler. Bu 
karar uzertne :raıancıktan ölen bir köyltiyU 
imama teslim etmişler. 

tmam ölU ile beraber samanlığa girdik· 

ten ve kapıyı mıuca kapadıktan sonra ada

makıllı kaynamı§ olan suyu dökerek yıka • 

mıya başlayınca sahte ölU can acısı ile te· 
neşirden fırlayıp kalkmak istemiş; fakat 
öIUnün dirildiğini gören cahil imam ö!U 

kalkmak iıtedlkçe üzerine hücum ederek 
buğazmı sıkmış, nihayet bu defa sahte ölU 
hakikaten ölmüş! 

Bir müddet sonra imam her vakitkl gi
bi ölüyU dışarı çıkarmış. Ve işin hakikati-

ni anlıyamıyarak mütehayyir bir halde ken· 
dialne bakan köylülere: 

~ ;Almız ölUnUzU, fakat bir daha bana 
böy]e tamam 6lmemlş ölüleri getirmeyiniz; 
çünkü bunu yıkayıncaya kadar çok zahmet 
çektim!,. 

Demiş.. Bu kwadan alınacak hisse şu • 
dur kl. bu Alemde yaşıyan ve Y&.§8.mak la

tfyen her fert ve her mlllet caıılı ve hare· 
kelli olmak gerektir. Velevkl muhitlerinden 

naaıl muamele göreceklerini anlamak için 
olsa bile kendilerin! ölmUş veya uykuda 

lmif gibi göstermeleri sadece kendi zarar
ları ve felAkeUeri ile netlceleııir. 

acaip bir maçla 

Galatasaray b·I• 

Bulgarlara 

yenitir ken -

* * 

genç aüva• 
rile rimi zin 

' mil saba ka· 
ları vardı 

· DUa Slpihlocaiuıcla y8ftlCllardanMelihatH. bü mania 
~tt.ken ... •t•lllta Spor .._,. ...... ) 

Dünkü Maçta Bulgar nıuhaciminin bir hücumu 
- Atla, atla •• San'atindir! letizm müsabakaları yoktu ca-

.. Dün Taksim stadında, işitilen oım, diyeceksiniz. 
sozler, yapılan tribün tenkitleri(~ Vakıa atletizm müsabakalan 
~utad sazle~e ve tenkitlere kat• yoktu ,amma atletlere futbol oy• 
ıyen benzemıyor, yepyeoi kelir namak memnu değilya .• 
meler yepy · " 1 ı b" b" · · ' enı cum e er ır ırını Haydar da dün Galatasarayıo 
koval~yordu .. ~esefi yukarıda sağ açık· mevkiinde oynayor ve 
yazdıgımız gıbı.. Bu hatayı da· garip değil mi galiba beş altı 
vet eden genç~ Türkiye yüksek senedir futbol oynadığını gör· 
atla~a şampıy~n~. Haydardı. mediğimiz bu genç düokü Ga· 
Yanı şu atletlerımızın en sayılı-
larından uzun atlayıcı Haydar. latasaray takımının en iyi oyun-

- Dün Taksim stadında at- (lJcvamı 7 inci sayıfada) 
ı::r.uı::::::::ı::::::::::::::: :::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::. 
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Baba, annemi almadan evvel tanıyor mıydua 1 

- Tanıyorum aaaırclım evladım, alct.nmıpml 
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( Baı tarafı 1 inci sayıfada) 

şehrimize gelecek ve her 
dafasında üç hafta kadar kala· 
cakbr. Kendisinden konservatu· 
varıo, şehir bandosunun ve diğer 
musiki müesseselerimizin tekem· 
mülü yolunda istifade edilecek 
fikirleri alınacaktır. lstanbul 
konservatuvarı için inşası düşü· 
nülen yeni binanın nasıl ol ması 

lizımgeldiği bakkmdada profe· 
sörün fikrine müracaat edile· 
cektir. Her Marks Bugün 
belediye erkanile temas et· 

................................................................................................................................................................................. : soy adı o Jacak 
Ankara, 11 ( V akıt ) - ~ 

hi•iye vekaleti ( Soy adı ) n• ., 

tikten sonra işe başlıyarak 
konservatuvarm ders proğ· 
ramlarını tetkik edecek mual-. ' 
hmlerle görüşecek ve tetkikatı 
neticesinde hasıl ettiği fikirleri 
hazırlayacağı bir raporla beledi· 
ye reisliğine bildirecektir. 

Profesörlerin fikirleri 

Profesör Marks dün akşam 
Tokatlıyan otelinde kendisile gö· 
rüşen bir muharririmize şunları 

söylemittir: 
- lstanbula ilk defa geliyo· 

rum. Burada eski talebelerim 
olan kıymetli Türk geoçlerile 
buluştuğuma çok memnunum. 
Türkiye hakkında ötedenberi 
büyük bir alaka duymakta idim. 
Bunun için Tilrkiyeye gelmek 
fırsahnı bulmak beni ço~< mem· 
nun bırakmııtır. 

Vazifem, bilbassa muayyen 
organizasyon itlerinin hallidir. 
Mevcut olan konservatuarla, or· 
kestra, kiltUphane, opera, hulasa 
muaikıye ait ve onunla alakadar 
bütün itlerle meşgul olmaktır. 
Ben ne konservatuvar mudllrO, 
ne de umumi müfettiş olarak 
çahıacağım. Yalnız bu sahada 
bir müpvir sıfatıle ihtisas işle· 
)erini tanzim yolunda yardım 
edeceğim. Bu maksatla da se
nede iki defa, bir kaç hafta 
kalmak ilzere istanbula gelece· 
ğim, 

Her memleketin, · her şehrin 
konservatuvarı o memleketin, o 
şehrin ihtiyacına, muhite göre 
tesis edilmiıtir. 

Bundan dolayı mesela Viyana 
kooservatuvarile Paris konserva· 

Silah/acın Azalmasında lngilterenin Fikri 

Bütü;···d·;;ı;tı;;i;····~iiii;J;;~···;~;i~rsa 
Almanya yeniden silihlanama'z 

Almanyaya hukuki müsavat esasını vermek hususunu 
lngiltere kabule hazır olduğunu beyan ediyor 

LONDRA, 11 (A.A.) - Hari
ciye nazırı Sir Jhon Simon Avam 
kamarasındaki beyanatına şu su· 
retle devam etmiştir. 

"Almanyanın Avrupa hüku
metlerinin biraz evvel zikretti· 
ğim resmi teminatına iştirak et· 
mesi lazım gelir. 

"Bu tarzda verilen bir temina· 
tın mcs'uliyetini kabul eden lngi· 
liz hükumeti Alman hükUmetinin 
hukuk müsaviliği hakandaki tale· 
binin aşağıda söyli;eceğim şerait 

dahilinde is'af edilmesi fikrinde· 
dir. 

1 - Al.manyanın silah kuvvet· 
lerini azaltması hakkındaki mad· 
de diğer milletlerin silih kuvvet· 
lerinin tahdidi hakkında vücuda 
getirilecek ayni mukaveleye dahil 
edilmelidir. Bu yeni mukavele 
Veraay muahedesinin Almanya· 
nın silahlarından tecridi hakkın· 
daki maddeleri yerine kaim olma
lıdır. 

2 - Almanyanın silah kuvvet· 
lerinin tahdidi diğer milletler 
hakkında kabul edilecek tadil u
sullerini aymna aym nıü't\det 
zarfında tabi tutulmalıdır. 

3 - Almanya yeniden silah· 
lanmak niyetinde olmadıiım bil· 
dirmittir. Fakat ıadece diğer mil· 
Jetlerin malik olmaıına müıaade 
edilen aıkerl kuvvetlere kendisi • 
nin de eahip olmasına mümanaat 
edilmesini arzu ettiğini ilave ey· 
lem ittir. 

Hukuki vaziyet itibarile müsa· 
vat esası Almanya hakkında ka· 
bul edilecek oluraa bu eıaım u· 

mumiyetle tanmması lazım ge
lir. İngiltere hükumeti bu esasın 
silah kuvvetlerini bırakma hak· 
kındaki mukaveleye ithali husu
sunda diğer milletlerle tefriki 
meıaiye hazır bulunmaktadır. 

Bu esasın tatbik mevkiine kon· 
masına ait uıul ve safhalar Ce· 
nevrede müzakere edilebilir. Fa· 
kat bu esasın fili surette tahak· 
kuku derhal mümkün değildir. 

Sir Jhon Simon, aynı esasların 
ve usullerin Avusturya, Macariı· 
tan ve Bulgaristanın silah kuvvet· 
lerinin azaltılması hakkında da 
tatı>ik edilmesi lazım geldiğini 

sözlerine ilave etmittir. 

LONDRA, 11 (A.A.) - Avam 
kamarasında muhalif amele fır· 
kası izaıından M. Attle lngilte· 
renin harici siyaseti hakkında a· 
şağıdaki takriri vermek ıuretile 

bir müzakere kapısı açmıştır: 

"Meb'usan meclisin fikrine gö· 
re yakında toplanacak mali ve ik· 
tısadi konferansın muvaffakıyet· 

le neticelenmesi için silah kuv· 
•etıernin Mtünt inilletler müıavi 
t\ltulı.nak esasına Pz-e derhal, u· 
mumi ve esaslı surette azaltılma· 
ıı projesini İngiliz hükumetinin 
açıktan açığa ve tüphe götürmiye 
cek bir tarzda müzaharet etmesi 
ve Çin - Japon ihtilafı hakkın· 
da tetkikat yapan Hayton komis· 
yonunun vasıl olduğu neticeleri 
terviç ve iltizam ıuretile milletler 
cemiyeti misakı ahkamını muha· 
faza etmeıi, yapılması lazım ge· 
len en mühim ittir.,, 

Hariciye nazırı Sir Jhon Simon 
Çin - Japon ihtilafı meselesi 
hakkında şu cevabı vermiştir: 

"Her zaman olduğu gibi timdi 
de bu meselenin heyeti umumiye· 
si hakkında milletler ile makul 
bir surette bir arada çalıtmakta 
devam ediyoruz.,, 

CENEVRE, 11 (A.A.) - Si· 
lah kuvvetlerini azaltma konf e· 
ransı bürosu kimyevi vasıtalarla 

harp usulünün men'i hakkındaki 
müzakereye tekrar bat1amıthr. 

Almanlar 
loglHz hariciye nazı· 
rının nutku etrafında 

ne dUşUntlyorlar 
Berlin, 11 (A.A) - Volf A· 

jansından : lngiltere hariciye na-
zırı Sir jbon Simon'un dünkü 
nutkunu tefsir eden Berlin siya· 
si mahfelleri, Almaoyanm kukuk 
noktasından diğer devletlerle 
mUsavi tutulması meselesi hak
kındaki sair devletlerin tarzı mu· 
hakemeaiıu~- ._.., Alman mun
tırasmdan beri husule gelen de· 
ğişiklik üzerinde israr etmekte
dir. 

Burada Sir Jbon Simon'un 
nutkunda yeni bir ta1um fıkir! er 
meydana konulduğu ve bu be
yanatın Almanyada mevcut şüp· 
heleri izale etmemekle beraber 
prensip itibarile Alman noktai 
nazarının isabetini teslim ettiği 
ileri sürülmektedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tuvan arasında gerek teşkilat, rile iıtigal eden garp mu,iki· 1 
gerek çalışma tarzları noktasin- şinasları bu musikinin yal· 

Fransada müthiş bir ihtilas 
dan farklar olacağı tabiidir, Bu- nız nazariyatile meşgul olmuş· 
nun gibi lstanbul konservatuvarı lar ve bu nazariyata müteallik 
da Istanbulun ihtiyacını karıılı· teferrüatı tesbitle iktifa etmit· 
yacak bir müessese olacaktır. lerdir. 

Fakat bu nazariyat ile doian 
Zengin Şark Musiki•i veya doğması lizımgelen san'at 

··············-································································--········· 
Senede 4 milyar Frank 

nasıl çalınıyordu ? 
Bu büyük ihtilasın içinde mühim 
şahsiyetler, papaslar bile v~rmış .. 

Ortada beni iki noktadan se· eserlerinin 'dinlenildiği zaman 
vindirecek mahiyette iki hadise ne te,Jir hasıl edeceğini şimdiye 
vardır: Biri Türkiyede yeni ve kadar bize bildirmemişlerdir. 
değerli bir milli sanatın inkişaf Yani Avrupa musiki ileD'ioin 
etmekte olması, diğeri Viyanamn Türk musikisi hakkında itilmiş 
bu inkişafta muayyen bir rol olmaktan doğan bir fikri yok· 
oynamasıdır. Şarkın halk musi- turl. PARIS, 11 (A.A.) - Meb'u· ı M. Albertin aon günlerde yapı· 

stanbul konservataarının •ark l' · B 1 'd k" · b l ah · · · d 8 l kisi hayret uyandıracak derece· Y san mec ısı a e e ı tıcaret an· an t arrıyat netıceıın e a e· 
ve ~a~p muıikitinaşları arasın· k 't l h k d d k" b k ·· t hd' l · ·· de zengindir. Rus musikisinde d t t "f asına aı mese e a ın a sosya· e ı an anın mus a ım erı u· 

bunun daha evvel tesirini gördük. ]a~::1
10

:un:•:r::~.~~~~lt~a~::· list meb'uslardan M. Albert'in zerine 245 bin frank ve yalnız 
Genç Türk mus.ıkı'şı'naslarının e belkı' de Tu·· k k ' verdiği istizah takririnin müzake· numaraları değil, fakat Maliye v r musi i eıer· 
besteledikleri eserler de alaka !erinin dinlenmesi Avrupa mu· re edileceği tarihi teıbite davet e· nazırının da iyice bildiği bazı i· 

d k b
. sı'kı'şı'naslarına yeni bı'r ı"lbam dilmittir. Bu takdirde hazineye simlerin yazılı olduğu bir cetvelin 

uyan araca ma ıyettir. Bu münasebetle şunu söylemek menbaı olacaktır. ait bazı ihtilaslar hakkında hüku· bulunduğunu hatrrlatmıştır. 
iıterim: Jıtanbula gideceğimi öğ· Viyanamn en büyük gazete- metin almak istediği tedbirler de Maliye nazırı bu beyanata iti· 
nen lsviçreli, Alman ve Avustur· krinden "Viner Jurnal" benden sorulmaktadır. raz etmiş ve bunların doğruluğu· 
yalı birçok musikişinas arkadaş· Türkiyedeki musiki faaliyeti Maliye nazırı bu hususta tahki- nu kabul etmek istememiştir. 
ların benden lstanbul kooserva- hakkında makaleler yazmamı kat yapmağa ba§ladığını ve bµ M. Albenin bu cetvele Dahili· 
tuvarı hakkına izahat istemişler- istedi. Dünyanın en çok okunan istizaha ait müzakerenin geri hı· ye nazırının da muttali olduğunu, 
di. Onlara verdiğim cevap şu gazetelerinden birinde çıkacak rakr:masını istemistir. çünkü emniyet müdürlüğü· müfet· 
oldu: olan bu makalelerin de bu mak- Takrir sahibi M. Albert'in bu titlerinden birinin bu cetvel üze· 

Istanbuldaki musiki müessese· sadı temine yardım edeceğini tahkikatı çarçabuk ve tam surette rinde 4 saat tetkikat yaptığını a· 
!eri arasında bilhassa konserva- zannediyorum. yapmak huıuıunda hükUmetin çıkça ıöylemittir. 
tuYar Avrupa musiki ve muıiki· Esasen TOrkiyede musiki iş- verdiği sözü ehemmiyetle kay· M. Albertin bu isimleri açıkça 
ıinaslarile Türk musikisi ve Türk leri genç Türk musikişinasları· detmit, lsviçre bankalarından bi- vurmak istememittir. Bunun üze· 
aıusikiıinasları arasmda. bir mu· nın faaliyetle Avrupai bir şekil- rinin bir lngiliz bankasına Paris· rine mecliste bir gürültü kopmut· 
•Hala •e irtibat yazifesi göre· de inkişaf yolunu tutmuştur. teki mümeııiıiline günde 100 bin tur. Nihayet M. Albert bazı isim· 
b" ecek YIZİ ettedir. imdiye Hllktlmet ha buauıta her tlir· frank kredi açması için emir ver· leri zikretmittir. 
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le bir kanun liyihası hazırlı• 
tır. " lf 

Bu kanun layibaıana gore ,. 
nunun tatbikioden itibaren 

1 
b' 

ay sonra herkesin kendisine ~· ff 
sus bir ai!e adı buluoara t 
bunu nüfus kütüğüne yaıdır 
caktır. dl 

Herkes soy adı intibabıO 
serbest olacaklar. ııı' 

Yalnız Türk milli an'an•• ,-
uymayan adlarm kullanıl~ d• 
menedilecektir. Aile is 01ıerı 
. . d ktır· ısım ler en sonra söyleoece c11• 

MP.sela O .,tay oğullarıll b•1 
Mustata bey değil, Mustafa 
O ktay oğlu deni ec ·k' ir. 

Aydında Muıet 
mektepleri 

b'' 
Aydın, 11 (A A.) - AY ·od' 

şından beri millet mekteplefJ ff 
derslere başlanmıştır. Merkt1

1 1 
köylerde şımdıye kadar açı~ 
mektep lerınin ~dedi yüıe fi 
mışlır. Hiç mektebi olmıyıao 
köyde üç mi,let mektebi d• 
açılmak üzeredir. ~ 

_ ? 

undan Nieillard, Jourdaİll 
Meclisin isi 
Schrameck'te bulunmakU 
Meclis istizah takrinin derhal 
zakeresini istemittir. ıl 

Hükumet bütün mea'u I 
meclise bırakmak suretile bal 
leği kabul etmittir. ., 

Bundan sonra M. Alberti~ 'I 
ihtilas meselesinde lekelenısıif I 
kaç mühim tahıiyetlerin, b~_y. 
yancla iki piakopo• ile bir ~. 

~i~ d~1 ·o;t;;;=at~:;t:;:-F;.ı~~ 
rak M. Albertin İsviçre b~aJIY"J 
rından bir kaçının daha hat 
ait ihtilislarda kolaylık aöıl 
lerini ve bu suretle vuku 
ihtilasın her ıene 4 milyon 
gı bulduğunu ehemmiyeti!' 
detmittir. 

M. Germain Martin hü 
uhteıine düten vazifeyi t 
yaptığını, çünkü bu ihtiliı 
Çıi .:.~ hükumetin göıterdiiİ ti 
kuz ve basiret sayeıinde 
çıktığını söylemittir. 

M. Germain Martin hn"• ... >L ... 

yapılan tahkikata karı / 
nı, fakat adli tahkikatın ~ 
nı takip etmesine nezaret i{ 
ğini de sözlerine ilave eyi~~/ 

Sosyalist meb'uılardan~ 
cent Nuriol bu meselenin • ıJtl 
nün meydana çıkarılmal 

ıunda arkadaşlarının b .• 
itimat ettiklerini söyle~td"_,e~ 

B 
,. • _ljlt r J'jt 

unun uzerıne ıoıy~ ,-. j 
'uslar verdikleri takrirde .,,;,'~ 
sin hükumet tarafındaJI .,_ ıl 
beyanatı kaydettiğini .,. ~ !.-ı/İ" ........ ıt.4' 
ıelede suçlu olanların d bP~ 
ter.namile netri huıu•~ • • ta1d1 • . .. dilınl -·" mele ıtımat goıter • . .,,~",. 
etmitlerdir. Bu taıırırın .je'IJ 1• 

h . . 'h 'lilıarın .ıııt' azıneye aıt ı tı pJ. ,, . 
istiyen bütün fırkalarıd~I .. # 

ı•f e 1 er . 
ol tarafından tek 1 ı~ilİ"' 
kabul etmeleri li•1111 10 

kaydedilmittir. pııi b'Y 
M. Heriot, bu ~uıu 

natında demiıtir ki: . i y.,...1 

"HükUmet vazif•ın .,_ur 
H ··küOlllet, 

batlamıtbr. u baki1'•tı 
·· ··le bakmaksızın gonu 

1 111.ııt-
taya çıkarmağ• ça ıt 
va.m edecektir.,, eeJitr 

Bu •özlerden sonr• 
111 Iitl 

l.f d'l n ·~riri 4 ıo•Y• • • 
ı e ıe - • kart' ı 
'uıun mubalefetıne • 
ta ve el kaldırnıa1' .-ıret 

1 
• 
11 
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. ınumı aftan Ik t 1 sat Bir yalıda 
ıstifade edenler 
r~in onuncu senesinde ivek8.Jetİnde Mükemmel teşki-

·'lllerce mahkum serbest 1 latlı bir kaçakcı 
s· bırakıldı ! l v 1 v u 

2S ~QYor Musolini teşrinievvelin ~ apUrCU uga' şe- gurup 
lllde F · · ı 1 k k h Dün Istinyede eroin imal eden d6ll&11ı .. u' aşızmın onuncu yı ı[ er, a ve ve çaya 

K•yi . münasebetile siyasi ve mühim bir şebeke yakalanmıştır. 
~·c_.'1Ya~i- mücrimlerin affolu- dair yeni kararlar lılinyede 343 numaıalı yalıda 
ır 0,rıııı ıhn etmiş, bu affa da- son günle rde fazlaca hareket ol-
'tte:Q kararname bir iki gün Ankara, 11 - Poıta vapur- maktadır. Evvelce yalıya gelip 
ball! ~eşro'.unmuştu. Bu karar· cu'uğuna ait kanunı;n tadili mak- gidenlerin yekunu birkaç kişiyi 
oll'llte ıle beş seneyi mütecaviz sadile l:Chsat vekaleti yeni bir geçmediği halde, son günlerde 
oı1111 111ak üzere hapse mahküm layiha hazırlamaktadır. Yeni la· yalı müdavimleri çoğalmıştır. 
bir a~ affoJunmakta, daha uzun yiha mucibince vapurcular 3 ve- Bilhassa bu müdavimler orta-
ları llıUddet için mahkum olan· ya 6 aylık bir müddet zarfmda hk karardıktan sonra bazı pa-
bı03" khlabkümiyet müddeti kısal- posta vapurculuğu için bir şirket ketlerle dışarıya çıkmıya da baş-
bali; lıt, Vergi kanunlarına mu· teıkil etmek mecburiyetindedir. lamış lardır. 
kG hareketler yüzünden malı- Bu tir ket Seyrisefainden ayrı Yalının mevkii biraz daha ten-
~.!~ olanların mahkumiyetleri olarak hükumetin tayin edeceği ha o '.duğu için bu vaziyefü r biç 
~tıQırılnıakta, abzı asker kanun: iskeleler arasında vapur işlete- kimsenin nazarı dikkatini celbet· 
ltk·ı' lllubalefet edenlere aynı cek, yeni şirketin ve Seyrisefai- memiştir. 
~a 

1 

de muamele yapılmaktadır. nin tarifeleri bir komisyon tara- Ancak lıtinyedeki rüsumat 
~k•rnaınenin neşrinden evvel fmdan tesbit edilecek, ıeyrüsefer muhafaza memurları şimdiye ka-
~ 

11 
bulan remi beyanat, Faşist- bu tarifeye göre yapılacaktır. dar pek sess:z olarak bildıkleri 

("'•halef etleri yüzünden mah· Liyibada y•ni şirketin alacağı bu yalının ıon günlerde geç 
Lı> olanların da aftan istifade d d 
,, k vapurlara ait kayıtlar a mevcut vakte kadar ışık yanmasın an 
\ Ce lerini anlatıyordu. Onun olacaktır. Layiha yakında MiJlet girip çıkanların fazlalığından şüp-
\ huıusi mahkemeler tarafın· Mecliıine veril!cektir. belenmiştir. 
l.. ~ahkiim edilen siy&si müc- k h Birkaç gün yaptıkları kontro\-
'1tt d f · ·f d t Şeker, llay ve a ve 
' ın e a tan ıstı a e e me- ~ da Ismail Beye ait olan bu yalı· 
~bekleniyor. Bu siyasi malı- Ankara, 11 - lzmir kahveci- ya kaçakçılıkla tanınmış birkaç 
,~rın bir kısmı kom~nistler- }erinin, RÜmrükteki kahvelerinin .kişinin de ~irdiğioi ve paketi~ 
~ır. Bir kısmı eski demokrat ithaline müsaade edilmesi için çıktığım tesbit etmişlerdir. 
' lara mensup idiler ve onla Ankaraya vuku bulan müraca- Bunun üzerine rUsumat me-
itddil\'alarını müdafaa ediyor- atlarıoa lktısat vekaleti bir şir- murları derhal Sarıyar kayma· 

si; ket teıkil ettikleri takdirde mü- kamlığına olan biteni haber ver-
1. kısmı çah•an ameleye d l v b ı vermı·ş k d ~ .. t .. saa t: o unacaiı ceva ın - mişlerdir. Sarıyar mer ezin en .... tı İf mu··esseselerini kapaya. n, b ld k . ·· 1 d 
"'""•L tir. Istan u a ı tuccar ara a Yeni köy merkezine derhal tah-
t\\\'"")i greve davet eden sın- aym şekilde sühulet gösterile- 1 ~· '~nsuplarındandır. Bunların kikat ve araştırma yapı ması em-
OrJ~ • l' · .. t kk .. 1 cektir. ri verilmiştir. Bu emir üı.erine 

... gız ı veya sıyası eşe u - v ftı. •• _ .... 1 ..... ··- ... ,. a&ıualinin t I 26 parça 
• · · - -- ··-· arat ırma yapı mış ve t~İy f • hkü ı ·· 1 •• t•• lü bir elden idaresi hak!nndaki ka. ııta as ma m ar tur u ur eroin imaline mabtJP · 
~ ıorilere mensup oldukları nun bu •uretle tatbik edttn.e,. çu '!.. ıumyevı-mevat- bu unmuştur. 
\t~ rejimine karşı müşterek olacak, fakat ithalat mukabilin- Yalıda Laz lsmail, Mustafa ile 
\ı Cephe alamıyacakları için de ihracat yapılacaktır. Yordan ismindeki şahıslar ya-
\ '~ın affında mühim bir mah- kalanmışlardır. 
\ lörnlmemiştir. Diğer taraf- Havalar 
~ faıizm, Italyan milletinin 
\'Unu canlandırdığı, ümidini 
\j t~tlendirdiği ve onun seviye
~~selttiğ'i için, affolunan sis. tır:ı rejim aleyhinde her 
~i bir teıebbüste muvaffak 
~tına imkan kalmamıştır. 
~.'il istisna olunanlar, Ustica, 
~adalarına sürülen, yahut 
~ket haricine kaçan siya· 
(._ .... ._ _____ _ 
~ 8ir beraet 

Havalar biraz düzelmiye yüz 
tutmuştu. Hatta. birçok yerlerde 
havalar açmıştı. Fakat dün gene 
poyraza çevirmiştir. 

Yeşilköy rasat merkezi dün 
kü bava hakkında şu malumatı 
vermektedir: 

Hava bulut!u ve timal istika
metinden mutedil rüzgarlı olarak 
geçecektir. 

Hava tazyıkı 770 milimetredir. 
Dün en fazla sıc1klık 17 en az 
12, dün sabah saat yedide 14 
dereceydi. 

Defterdarlıkla 
belediye 

Arasında lbtilt\flı 
bir yer 

Bebek bahçesi yanındaki 

~ kaçakçılık meselesinden 
\>~ •ltına alınan genç tüccar 
~t4~eabhitlerden Şer afettin B. 

~ ~ etmiştir. 
)1 ~~ _....,. __ _ 

Kıymetli mezar 
taşları 

Turkuaz gazinosunun yeri, 'def
terdarhk ile belediye arasında 
ihtiliflı bir mesele çıkmıştır. 

Defterdarlık bu yerin kendisine 
ait olduğunu isbat etmiye kal
kışmış, belediye bu vesikaların 
ispata salih olmadığını iddia 
etmiıtir. Yakında her iki taraf 
memurlarından mürekkep bir 
komisyon bu meseleti tetkik ve 
bir anlaşma yapıldığı takdirde 
ihtilaf, mahkemeye inti'{al ede
cektir . 

ıt ı1 ttıldak halkevfn ... 
e' ~~ b 
• 11 ~ lr k•>nferans 
"'' ~~, lildak, 11 ( A. A. ) Dün 
,~ ~1 ~ 'lkevinde dil ve edebi ya
~' ~:'İf '"kında bir kenferans ve-

ıjtı '~,-., kalabalık bir halk ta-
ıı'i ... i. il derin bir alaka ile din-

y 

lt., .. ~ 
\"tıf~ Çok alkışlanmıştır. 
,ti~, 'htıstan sonra Halkevinin 

"' " eyeti tarafından bir 
ttilraiştir. 

t.tııti;l~a llltiln 
'111, 1 

Piyasası 
,),, '· 11 
~~ l '•• dn ( A. A. ) - Tütün 
~i~ ll~iı, 11. öğleden sora açıl-
""'k ' ıd . d ).ı_t ~tti F·aresı e piyasaya 

\ ~Oo, j ~at olarak kumpan
~ ~fıa lıla~~ııar idaresi yüksek ) b~di. a·'ra azami 120 ku

,, "'~ kaç saat içinde 
11 fazla tütün sa-

Eski mezar taşlarından kıy· 
metli olanların çalındığı müze 
müdiriyeti tarafından haber 
alınmış ve kalanların Is!am 
eserleri müzesine nakli için be· 
tediyeye müracaat edilmiştir. 

Talebe ve kahveler 
Maarif vekaleti mektep tale· 

besinin habvelere gitmemesi için 
mektep müdürlerine emir ver
miştir. Mektep müdürleri ve 
Maarif müdüriyeti Istanbul em· 
niyet müdürlüğüne müracaat et
miştir. 

Hukuk talebe cemi
yeti kongresi 

Hukuk fakültesi talebe cemi
yeti dün senelik kongresini Halk 
evinde yapacaktı. 

Fakat ekseriyet olmadığından 

senelik kongre 1 S giln sonraya 

Yunanın lstanbul 
konsolosu 

Yunanistamn lstanbul baş 
konsolosu M. TriyandafiJakos 
Atina hariciye nezaretinde bir 
şube müdürlüğüne tayin edil. 
miştir. Eski Yunan konsolosu 
dün zevcesile birlikte Pireye 
hareket etmiştir. 

Italya kıralının 
doğum yılı 

Dün Italya Kıralı Victor Ema
nuel Hı. nin doğum yıl dönü
mü münasebetile Beyoğlundaki 
Sen Antuan kliteıinde ruhani 
bir ayın yapılmıthr. Merasimde 
ltalyanın lstadbul konsoloıu M. 
Salerno Mt>le ve ltalyaa koloniai 

Frugi Han 
Bugünkü ekspresle 
Nem leke tine 
Avdet edecektir 

Bir müddettenberi memleke· 
timizin misafiri bulunan Iran 

hariciye veziri Frugi Han Hz. 
bugüu öğleden sonra kalkan 

Toros ekspresile Irana gimtek 
üzere harket edecektir. 

Fruii Han Haydarpaşada as· 
keri merasimle teşyi edilecek, 

Hariciye vekl'etinden Cevdet 
ve Refik Amir beyler kendisine 

Rayak istasyonuna kadar refakat 
edeceklerdir. 

Iran Hariciye veziri şerefine 
dün Iran konsoloı!uğunda bir 

öğle ziyafeti verilmiıtir. Ziyafette 
hükQmet erkanı da davetli ola
rak bulunmuılardır. Fruği Han 

ziyafetten sonra bir mUddet da
ha konsoloslukta kalmış, biliha
ra ıehirde bir gezinti yaparak 

oteline dönmüştür. 

Istanbulun yeni 
yolları 

Belediye, bu sene tehir içinde 
yeniden yaptıracağı yollar için 
932 bütçe:sinde tahsisat ayırmış· 
tır. Proğram hazırlanmış, bu yol-

lardan bir kısmı ihale edilerek 
inşaata ba1la11mıştır. 

Mahalle aralarındaki sokakla
rın tamiri için tahsisat belediye 

.. el d··z!'b 1 • ...=' .......... ,,_ 

~Fakat bütçedeki tahsisat ya
pılacak yolların inıasrna kafi 

gelmiyecektir. Ancak belediye, 
son senelerde yeni baştan yap
tırdığı caddelerin yan inşa pa· 
rasını o caddelerdeki emlak sa
hiplerinden tahsil edeceği için 
bunun tutar bedelile yeniden 
bazı caddeler yapılacaktır. Bu 
para yüz otuz bin lira kadar 
tutacaktır. 

Karad~nlzden gelen 
gemiler 

Karadenizden gelecek gemi
lerin klağuz ve kontrol usulle
rinde bazı detişiklik yapılmıthr. 

Bu gemiler evvelce klavuzsuz 
o!arak ancak Kavaklara kadar 

geliyorlardı. Fakat bundan son
ra klavuısuz olarak Büyükdere
ye kadar girebileceklerdir. An

cak fırtınalı ve ı :sli havalarda 
her gemi muhakkak surette 
klavuz alacaktır. 

Klavuzlar gemilere ancak sıh· 
hi kontroldan sonra girebilecek
lerdir. 

Avusturya cilmhu
rlyetlnln günü 

Buğün Avuıturyada cümhuri

yet ilinıoıo yıldönümüne tesadüf 
etmektedir. Bu mün8'ebetle bu· 
gün saat 11 ile 13 arasında 

Ayaspaşadaki Avusturya konso · 
loı!uğunda bir kabul reımi ya
pılacaktır. 

Kuduz ve köpekler 
Son günlerde kuduz vak'ası 

görüldüğünden ağızsızlıklı bütün 
kBpeklerin öldUrlllmeaiae karar . 

IRAKIN 
ARMASI 

Irak hUkO.netinin yeni kabul 
ettiği arma 

Bağdadın resmi gazetesi, Irak 
devleti nrmasma ait kanunu 
neıretmiştir. Irak arması, Irakı 
mükemmel bir surette temsil 
etmektedir. 

Armanın içindeki şilt üzerin· 
den Dicle ve Fmıt nehirleri ' 
uzaktaki dağlardan akarak Ş!'t· 
tülarap'ca birleşmektedir. Dağ• 
l:ırın üzerinde petrol membaları 
nı remzeden küçük bir sehpa 
vardır. iki nehir arasında dört 
hurma ağacı duruyor. Kaidede 
kılıç ile bir mızrak kavuşmuştur. 
Şıldin kenarında Kufi harflerle 
El·Adlü Esasül Mülk kelimeleri 
ve mukabil kenarında Kral Fey• 
salın Irak tahtına oturduğu tarih 
olan "J 339" senesi yazılmıştır. 

Şildin altında yedi buğday ba
şağı iJe birkaç pamuk fidanı ve 
çiçekler vardır. Şildi kaldıranlar 
l3abil aslanı ile bir attır. Şildin 

üstünde her biri yedi köşeli iki 
yıldız bulunuyor. Bunların biri 
Arap, dığeri Kürt unsurunu 
temsil ediyor. Şildin arkasında 
örtUnlln tepesinde Irak tacı 
yükselmektedir. 

Umumi harp müta· 
rekesi yıl dönümü 

Umumi hnrp mütarekesinin yıl 
dönümü münascbetile dün şeh· 
rimizdeki ecnebi elçilikler tara• 
fından bazı merasim yapılmıştır. 

Fcriköydeki Latin mezarlığın· 
daki merasim saat onda Fransız 
elçisi Kont dö Şambrön'un !iya· 
selinde başlamış, merasımde 
Fransız eski muharipleri namına l 
M. Röbul, lngilizler namına hah· ' 
riye yüzbaşısı Mr. Makdonalt, ı 
ltalya namına Italya elçiliği ataşe j 
militeri kolonel Mannerini ile ata• 
şe naval kumandan Soldatti, Bel• 
çikahlar namına M. Bulanje bu· 
lunmuşlur. Merasimde M. Röbul 
bir nutuk söylemiş, bir dakika
lık sükfıtü müteakip Fransa elçisi 
bir nutuk irat etmiş, müteakiben 
bir rahip dua okumuştur. 

feri köy mezarlığındaki mera• 
sim esnasında Fransa ataşe miJi
teri kolonel Saru ve elçilik baş 
katibi M. Sent Harduen T opkapı 
mezarlığına gitmişler, orada harp
te ölen müs:üman askerler için 
yapılan merasimde ve bir imam 
tarafından okunan duada hazır 
bulunmuşlardır. 

Saat onbir buçukta Beyoğlun
daki Sen Lui kilisesinde dini 
lyin yapılmıştır. Ayinde Fransa 
elçisi ve sefaret erkanı hazır 
bulunmuşlardır. 

lngiliz sefareti kilisesinde de 
aynı münasebetle diin sabah me
rasim yapılmıştır. Merasimde In
giliz elçiliği namına M. Montgo
meri ve I!tanbul konsolosu M. 
Hough ile Amerika büyük elçisi 
Mr. Şerril ve ze•cHi, Amerika 



Sayıfa 4 

ISTILAHLAR 
Dilin zenginleştirilmesi 
Türkçeden teknik ıstıJahlar yaratmak 

husıısunda ciddi hareketler ... 
Muharriri: HA!t!IT ZlJBEl'IR 

Türkçeden yüksek bir ilim ve dini elimize alırsak şimendiferci
edebiyat dili yaratmak türkçedcn liğe ait ıstılahların almanca, in -
ıstılahlar yapabilmek demektir. gilizce, ve fransızcada ayrı ayrı 
Istılah bir ifan, fen veya san' att3 mevcut olduğunu eörürüz. 
kullanılan sözlerin usulü kollek- Telif ve tetkik heyeti müdürü 
siyonudur. Hayvanat, nebatat, Sahip bey 534 sayıfa tutan bu 
gramer, kimya .. ilah için ayrıca binlerce ıstılahı türkçeye çevir -
latinceden veya latinceleştirilmiş miştir. Sahip bey bu suretle dili
sözlerden yapılmış beynelmilel mize binlerce kelime birden tek· 
ıstılahların bulunduğunu biJiyo- lif eden bir dil yenile~tiricidir. 
ruz. Milli ıstılahlar noktai naza- Muvaffak olduğu tercümeler var-
rile bunu nasıl telif edeceğiz? dır: 

Ana dilden yapılan ıstılahlar Y ar~a yatağı, Verev köprü, 
milli dilin doğrudan doğruya ya· Orta kıskacı, Çelik kenet, soğuk 
pısına dahildir. Onun rüknüdür. testere gibi. Bazan lüzumsuz yere 
Latince ıstılahlar ise muhtelif arapça ve acemce sözler kullan -
dillerdeki ıstılahlar haricinde bir mı§tır. Diğer bazı çevirmelerde 
nazımdır. topluluk olmadığı için daha ziya-

18 inci asxrda Linne ve onun de tarif hissini vermektedir. 
!akirtleri (Hatta daha evvel 16 Sanayi mekteplerimizde de 
ıncı asırda Gesner ve Rondelet ) türkçeden teknik ıstılahlar yarat
hayvanlar la nehatlara cins {geu - mak hususunda ciddi bir hareket 
re) ve neve (espece) göre at tak- vardır. Edirne sanayi mektebi 
tılar. Verilen atların sabit ve her· müdürü Ekrem bey dilimized bu
kes tarafından ayni manada anla lunmıyan ıstılahların almanca • 
!ılması için de inkişafı durmu~ Ö· dan tercüme suretile yüzlercesini 
lü bir dil olan latinceyi intihap tesbite çalıştığını ve talebeye öğ
ettiler. retmek için buna kat'i lüzum ol -

1881 de Fransız zoologya ce • duğunu söylemişti. Bendenize 
miyeti de ıstılahlar için yedi mad lUtfettikleri uzun listeden birkaç 
'delik mukarrerat tesbit etti. Bu misal göstermek İsterim: 
gün hayvanat, nebatat gibi ilim- Die Rotaule - Kızıl çürük, 
ler için oldukça mazbut beynel - Die Rotfaule Pilz - Kızıl çü· 

milel ıstılahlar sistemi me\·cuttur. rük mantarı. 
Bu ıstılah sistemi ile onların mil· Kern • Holz - lç odun. 
li dildeki kar}ılıkları bir hadde Splint • Holz - Kapak odun. 
kadar beraber yürür. Misal: Der Dreh Wuchs - Dönük 

Türkçesi: Arpa, buğday, yu • büyüme. 
laf, Balıkotu (Sığır kuyruğu). Bu misal ve gayretler teknik 

Fransızcası: Orge, ble, avoine ıstılahların türkçeden yapılabile • 
coque du Levant. ceği hakkındaki imanımızı art • 

Almancası: Gerste, Weizen, tırmaktadır. Yeni icat olunan me· 
Hafer O h h deniyet mahsullerinin yabancı ad , c sen sc unnze. 

Latincesi: Hordeum vulgare, larla gelmesine zaruri bir ihtiyaç 
Ttiticum vulgare, Avena sativa, olarak bakamayız. 
Phlomisan gustiofolya. Bütün dünyada tanınan ve mo· 

Ders kitaplarında hu latince da olan hakiki beynelmilel söz -
ıstılahların mutarıza içinde ana lerin olduğunu biliyoruz. Radyo, 
'dildeki karşılıkları yanında gös • gramofon, otomobil, senfoni, (Sin 
terilmesi faydalı olur. Ancak yal- fonie) gibi. Bu istisnaları bütün 
nız Laponyada bulunan bir çeıit ıstılahalra teşmil doğru değildir. 
yosunla Avusturalya denizlerin • Muhtelif dillere dikkat edecek o· 
de bulunan bir balığın ana dilde lursak bunlarla da mücadele edil 
karşılığını aramamıza lüzum yok diğini görürüz. 
tur. llmin bu şubesile uğraıan Otomobile Macarlar gepkocsi 
vatandaş latincesini öğrense mak- (Makineli araba) tiyatroya szin
sat hasıl olmuştur. haz (Sahne evi) diyorlar. Alman-

Kimya ıstılahları 1787 de La- larsa tiyatro kelimesi yanında 
voisier, Morveau, Bertholet ve Schauspiel hauz sözünü kullan • 
Fı0urcroy tarafından tesbit edil • dıklan gibi asansöre fahrsthul ve 
miştir. Kimyada yalnız maddele· telefona frensprecher diyorlar. 
rin bariz evsafına göre at tak • Macarlar aeroplan yerine repülö
makla kalınmamış, terkip eden gep (Uçan makine) almanlar ise 
unsurlann tabiat ve miktarını flugzeug keliınesi kullanıyorlar. 
'da göstermek istemişlerdir. Bu Şu itiraz vaki olabilir: Ana 
suretle kimya rümuzları adeta dilden ıstılah vaz'ına. niçin çaba
nyazi bir düstur haline gelmiştir. lıyorıunuz? Çocuk yüksek tahsil 
Dil inkılabında çok cezri hareket gördüğü ve ecnebi lisanda kitap
eden Macarlar kimya ıstılahlarını lar okuduğu zaman sizin koydu • 
da millileştirmek istemişler ve ğunuz ıstılahların fransızca veya 
kısmen muvaffak ol.mu!lardır. li.tincesini öğrenmiye mecbur kal
Hamızın macarca karıılığı şavdır. mıyacak mı? Zihnini neden iki 
Ruslar ise hamıza kisli derler. defa yoruyorsunuz? Şimdiden ag
Müvellidülhumuza kislarat ve ronomie, agric.ulture, botanique, 
müvellidülma vodarottur. Alman· calice kelimelerini öğrensin. l 
lar müvellidülhumuzaya sencrs • ı lerde kolaylık olur .. 
~off müvellidi~lmaya W.asserstof 

1 

Bu itiraza kat'i hayırla cevap 
derler. Umumıyetle teknik alanın vcrmiye mecburuz. 
·da milli di11erin güçlükıüz revaç Ana dilden ıstılahlar yaratmı· 
bulduğunu görüyoruz. Devlet de- ya mecburiyet vardır çünkü: 
miryollarc ve limanları umum ida 1 - Istılah bize kastolunan 
r~inin (Fenni ublahat lugati medlulu hiç olmazsa hatırlatmalı, 
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Alman yada 
intihaptan sonra 

yeni kabine ? 

Kanşllrılan Bir Taıilı Sayı/ası ......................................................................... 

Berlio, 11 (A.A.) - Başvekil 

M. fon Papen'in milli bir te
merküz kabinesi teşkili maksa· 
dile hatm sayılır fırkalarla yau 

Azizeliğe çıkarılan Jaıı 
Dark bir Kraliçenin 

gayri meşru kızı mıdır 1 
pacağı müzakereler bu hafta 
ıonuna doğru başhyacaktır. 

Eu müzakereier bilhassa ka
nunu es.ısinin tadili meselesi 
etrcıfında cereyan edecektir. 

Berlin, 11 ( A. A. ) - Baş
vekil Fon Papen'in milli bir te
merküz kabinesi teşkili için kü
çük fırkalar!a yaptığı müzakere
lerin neticesiz I< a:ması üzerine 
sağ cenaha mensup büyük fır-

kalarla müzakereye girişmeğ me
mur edilmesini reisicümbur Hin
denburgtan talep edeceği bildi-
rilmektedir. · 

Fon Papen bu müzakerelerde 
de muvaffak olamazsa yeni Ra-

yihştag meclisi toplanmadan ev
vel Alman hükumetinin idaresi-

ne ait bazı ıslahat esaslarını ha
zırlıyacaktır. 

Bu ıslahat bilhassa müfrit ko
münist ve sosyalist milliyetçi fır
kalarım kuvvetten düşürmek için 
intihap usulüne ve kanuna ait 
olacaktır. 

Alman kabine reisle
rJnin letimaı • 

Berlin, 11 (A.A) - Bavyera 
ve diğer c~nubi Almanya hüku
metleri kabine reisleri bugün 

Almanya şanıelyesiJe evvela Al· 
manyada yapılacak siyasi ve ik

tısadi udahat ve saniyen Prus· 
yanın Rayişe karşı vaziyeti me
selelerini görüşmek üzre bugün 
buraya gelmişlerdir. · 

Rusya-Almanya 
Berlio, 11 (A A) - Ecnebi 

memleketlerden ticaret gemisi 
satın almna memur Rus heyeti 
Nord Deutcher Lloyd kumpan· 
yasından 9550 tonluk bir gemi 
almıştır. 

Bütün Fransa ve bütün dünya 
Fransayı kurtaran ve ilah dere
cesine çıkarılan Jan Darkı yük
sek ilhamlar alan bir köylü luzı 

zanneder. Halbuki son günlerde 
ortaya yepyeni bir nazariye çık
tı. Bu nazariyeye göre Jan Dark 
Fransa kraliçesi lsabeau ile Or
liyan Dokinin gayri meşru kızı· 
dır. Kraliçe Is abeau'oun bu 
şekilde gayrimeşru kızı olduğuna 

göre Jan Dark, (Rems) te tahta 
oturttuğu yedinci Şarelin övey 
kardeşi, ve kendisine son derece 
merbut olan Dunios'nun hemşiresi 
o'.ur. 

Bu yeni nazariyeyi (Mercure 
de France( da ortaya atan ou· 
barrir, nazariyesini müdafaa için 
bir sürü delail de bulmuştur. O
na göre Jan Darka, Pucelle 
d'Orleans denilmesinin sebebi 
budur. Jan Dark, .. süt ana ve süt 
babası olan erliek ve kadım bı
raktıktan sonra derhal hürmetle 
karşılanmıı ve her yerde hiisnü 
kabul görmüştü. Bunun da sebe· 
bi onun krallık hanedanına olan 
bu mensubiyeti idi. :Sonra Jan 
Dark, kral hanedanının armasmı 
takıyordu. Ona bu müsaadenin 
verilmesi, hanedana mensubiye· 
tinden baıka bir sebebe istinat 
etmiyordu. Jan Dark, kral ye· 

dinci Şarelin kulu~_.... -.;11-·"' 

ona oırşeyler fısıldamıştı. Bunun 
da sebebi budur. Sonra Jan 
Dark Engizisyon karşısına çıktı
ğı zaman orada itirafatta bulun· 
maktansa ölmeyi tercih etmişti. 
Bunun da sebebi, onun krallık 
hanedanından o!masıdır. 

Bütün bu delilleri ileri süren 
muharrir Mösyö Jacoby, damar
larında krallar kanı dolaşan 
kahraman kızın fedakarlığından, 
köylü ve mütevazı kızın feda· 
lcarlında gördüğü derecede gü-

....................................................... :::::::::::::::::::::::::::::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
·~;;ri;;ii··ı;~·b"i;~·d;ki··;~~;İ;hİ·;···~a- Bu kelimede yalnız lisaniyatçı 
savvuru zihini hasıl etmelidir. Bu değil herkes dingil'i tanımakta 
yapılmadığı takdirde çocuk ilim güçlük çekmez. Macarcada dingil 
öğreneceği yerde kelime ezberler mihver olabiliyor da Türkçede ne-

ve hakiki ilimden soğur. 1 den olmasın?· 
Müselles dendiği zaman arap Hisse ve harici kıcmet için ce • 

çocuğu, Dreiechig dendiği zaman nubi Anadoluda kullanılan ülüş 
Alman çocuğu, horn ozög dendi· fena bir kelime mi diri?. 
ği zaman Macar çocuğu, triangle Hendese ıstılahlarını Türkçe • 
dendiği zaman Fransız çocuğu leştirmek nasıl mümkün ise cog
trigolnik dendiği zaman da Rus rafya, nebat ve diğer ilimlerde
çocuğu üç köşe veya zaviyeli bir ki ıstılahları da Türkçeleştirmek 
şeyden bahsedilidğini kolayca an- mümkündür. 
lar. Bu kolaylıktan bir Türk çocu· 2 - Istılahları umumi dilin 
ğunu ne hakla mahrum edebiliriz. mühim bir kısmı teşkil etmekte ve 
Halbuki eski Türkçede müselles umumi dile bir renk vermektedir. 
karşılığı vardır: Türkçeden hiç tecrübe etmeden 

(Kaşgeri 1 cilt sah.97) üçkül Türkçe ıstılah yaratmıya müsait 
Çangırıda bu eski Türkçedeki söz değildir diye yabancı sözleri dili
tirfil karşılığı olarak bugün de mize doldurmak Türkçeyi yalnız 
yaşamaktadır. Buna kıyasla mü· çobanlara has ve layık bir dil ola· 
rahba, muhammes, muaşşer .. Kar rak tanımaktır. 
şılıklarını da terviç edebiliriz. 3 - Lisanın en büyük kanunu 

Amut karşılığı olarak cenubi kıyastır. Bir söz lisana girdi mi 
Anadoluda dikeç, beyzi için sö • bütün söz ailesini ve zıtlarını be
be yahut söbü; kars için çevrek, raber sürükler. Concrete kelimesi
(Zenher 37 bakınız); münhani i- ni aldınız mı abstrait hazırdır. 
Çin bükümlü; musattah için yas· 4 - Umumiyetle dil onartılma
tım (Zenher 962 bakınız) ; tefa- sında Türkçenin lehine cezri bir 
vüt için Anadoluda ç.ivsit; mua- hareket lazımdır. Zira bir devrin 
dil kalmak için cenubi Anadolu- edebi dili o devrin zevkinin ayna
da tay düşmek mevcuttur. Mih- sı hatta muhassalasıdır. Mümkün 
ver i~in Macarlar tengely (Ten- olduğu kadar gedik bırakmamak 
gey okuyunuz) kelimesini kulla· lazımdır 

Sonu 

k d 
y 0tatıf zelli bulun ugunu a ti; 

fakat krallık hanedanıaını:. 
b · koJ kahraman kızı bas't ır ı 

kızı olarak göstermekle ~f,d· 
man istifade ettiğini, bu istı ıı; 
yüzünden aslı faslı olııııV 811 bel: 

~ ı:ıı 
menkabenin ortaya çıktıgı 'oİi 
şeye rağmen bu meokabe. 
yaşadığını ve hakikatin tı' 
kaldığını anlatıyor. J•• 

Halbuki asıl hakikat ~ 
Darkın bir köylü kızı değil, 
kraliçe kızı olduğudur. ,,J 

Muharrir, Fransaya bu pa Oi 

yeyi kabul ettirmenin ço~ ! 
olduğunu, F raosanın b~rf · 
rağmen Jan Dark'ı basıt flf 
köylü kızı tanımakta de~ 
ettiğini ve böyle tanımayı te tf 
edeceğini kabul etmekle bİ. 
ber yeni nazariyesinin de t ~t 
çiler nazarında bir kıyoıet 
zanacağına kanidir. _/ 

ihrac"~ logllterede 
azalması 

Londra, 11 (A.A.) - ~ 
nezaretinde bugün toplao~tt ~ 
müzakere meclisinde Iogılt ~ 

~· den yapılacak ihracatta ,# 
nisbetinde tenzillt yapıttı' 
esa9ı kabul edilmiştir. 1• d~ 

Bu müzakerede ali~,; 
memleketlerin ticaret ~t•f 
de hazır bulunmucılard1r. 
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ifşa [Sfenks konuştu! 
Maurice de 

Bir 
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Eski hesap j_i.....!_ş _l i~y_e n_Y~a--:-:r:--a~I 
Yazan: Necmettin Halil 

zifenin yii k ! endiğini hissetti. Ye
isle kendi memleketinde avare 
o'an gençleri bu yeisin girdapla
rında boğulmaktan kurtarmak, 
onlara kabil olabılen ümidi ver
mek lazımdı. Bunun için genç 
mefkureci mektep ve ev işlerini 
bile jhmal eder~k Ocaktaki 
fa alivetine yeni bir hız verdi. 
Muhtemel daha büyCk bir 
felaket karşısında bir uuç Tür
kii top lu , biribirine sımsıkı 
sarılmış bu'undurmak elzemdi. 
Bunun için, eski sari heyeca· 
niyle, kendini dağıta dağıta do
laşmıya, her yere girip çıkmaya 
başladı. Onun bu perva11zlığı 
kendisi için bir tehlikeydi. Çnn
kü açılan bazı karanlık ağız· 

lar onun için de iftira saçmıya 
baş\amışh. 

Milli Roman -6-Cobra'nın Son Romanı ı 21 

- Sizden ders almıya ihtiya - [ ıal malUınat edinmek fena olmaz. 
~ Yok, Nikolson ! Bura1ı klüp Ben size hizmetimi yapayım .. Ge· 
et.il. Burada batbata, yüz yüze, çen sene Londrada tam beş ay o-

khıt . k l l b. .. .. . . k 1 •ız onuşan ve açık konut • nun atat ı ır omur, mu emme 
' hakları olan iki erkeğiz! Si- bir aşk macerası geçirdim .• Koca· 

~Madam dö Nogalesin aşıkı O· sını, kumardan geçinen fU mahut 
""P olınadığınızı bilmek iıtiyo - itçiyi ben de tanıdım, Siz de bir i· 
"-ı \'e bileceğim! ki bin lira çarptırdınız mı? Sizin 

ıoo... Hayırı gibi ben de bu kadını ıevdim .. Si· 
Ö, aha inkar mı ediyorsunu-ı? zin gibi ıadakatine, iffetine inan· 
· . 1etae aldandığımı ispat f'!tmek dım. Ne maskaralık! Yalnız, ara· 
~'- '1ektubu bana gösterin. mızda bir fark var .• Size benim 

""" Atla! artığım düştü! .. 
'Roberts arkadaşının üzeri· - Yalan! .. Yalan söylüyorsu-

~· ltılınıya, ~ünaıebetinin de - nuz ! .. Bütün bunları kıskançlıkla, 
-~'ili elinden almak için onun haıedinizden uyduruyorsunuz .... 
llatiiııu zorla aramıya hazır, bir - Budala! Bana iınat ettiğiniz 
'd111ı attı. Mülazım bir bakışla >· sanıör, iğrenç zevki muıtantik ro-
llıa d .. kdurdu·. . 1 h'd ...- ünü sa ı en yapar mıyım sanı· 

-Yaklatmaym, Roberts ! .. Ya yoraunuz?. Efgan güneşi beynime 
latcatınız hareketi dütünün. vurmadı, aklınızdan çıkarın.. Bu 
L...:--- Bu kafi! Sakınmanız şüphe· kadın bana çok ıstırap çektirdi, 
'"Wl'lllıi kuvvetlendiriyor. işte bunun için size o münasebet
d' ..... Haydi tüpheleriniz yerinde ıiz bulduğunuz sualleri sordum •. 
11eliın ! Size gönül iılerimin he· Her neye maloluraa olıun, süku-

ltbıllt vermiye mecbur muyum? tunun ıebebini bilmek, anlamak 
..... Her ıeyi bilmek istiyorsu· istiyordum. Nihayet bunu bana 
~ ha?. Sevgilimin ismini bil- anlattınız .• 
"-le kifi gelmiyor demek?. Öyle - Albayı sevmit ola.bilirsiniz, 

• itte size hakikati olduğu gibi lakin onun aııkı değildiniz! Ha· 
orum. Evet, madam Dönoga- ıedinizden övünüyorusunuz .• 
de beni ıeviyor. Onun kocası - Haset mi?. Ya! Bakın öyle 
'bir tahsa bavlı olunca her ka- 1 "l se ... 

batkasını sevmiye hakkı Roberts hızla anahtarlarını çı· 
\tdır. Onu bütün cihana kartı kardı ve iğilip valizini açtı. F o
~da.faa ederim ve hareketinin, toğrafı Nikolaonun gözü önünde 
-._ kim taraf mdan olursa olıun ıallıyarak, öfkeıinden kan baıma 
~ edilmeıine mini olurum ·• aıçramıf, bağırdı: 
't>bklarımı yüzüme vurmak ve· y b B ? l 

""" - a u, ıeraem.. u ne.. m· '""\u"cum edilmez bir kadının 
'- zalı reımi değil mi?. Size de bir 
~tarını tevbih etmek için tane vermitıe, alt tarafını anlar-

th~ı m··Vc~larım• ~IVQl'lıa• _._ • .,..,,. JUJ"UU &laua. Dlr ••k eec••ı", 'fi yai'fıt o a ıaptınfzaemeınır, ~ o -

~~berts .. Aklınızı kaçırmıısmız ·: zevk coıkunluiu ile verdi •• 
b ld. . d b - Susun! .• n uraya ge ığım en erı 

.l .·. · · - Ha ha ha! ihtimal size de? ~•nize bakılırsa inziva beynını-
'- \'\ırmuı denecek.. Bana kartı 
~iınız bu sansör rolü de ne? .. 
"tebit ve dar zihniyetli bir pa
._ da vesayetine verilen bir çocu 
lL daha ziyade hırpalamazdı. 
t'lifemi yaparken, mafevk sıfa· 

hana kumanda etmeğe hakkı· 
~ar .• Hislerime hüküm etmeğe 
nız yok .• 

'Nikolson ... 
' Sözümü kesmeyin.. Baıka· 

atklarına burnunu sok
n menfur bir zevk duyan 
ntik tavırlarınızdan bıktım, 
ım .. Her şeyi açmamı isti· 

Unuz, işte.. Madam Dönoga• 
\eni, benim onu sevdiğim ka· 

ıevdiğini yazıyor ve ben o· 
ak için boıanmaıını iıtiye• 

Oyunun değiştiği yok. Yalnız 
ıahne değİfİyor.. Benim zama· 
nımda Belgraviada ufak bir apar 
tımandı. Ehramlar size dekor ol
du. Bu daha fairane !. Artık, ma· 
damki iti kavradınız, bön atık, 
düğününüze beni davet etmeği u• 
nutmazsınız. O gün size fay dalı 
öğütler verebilirim. 

- Londrada, sivil kıyafetinde 
olsaydık, ıuratınıza yumruğu yer
diniz. 

- Sizinle boğaz boğaza gel· 
mek hoşuma gitmez miydi sanı· 
yorsunuz.. Lakin, bu hususi mu
havere bitmi§tİr. Bugünden itiba· 
ren benimle tema"Bınız vazife ica· 
batına münhasır kalacak. Çekile· 
bilirsiniz .. 

Almanya, Avusturya, Italya 
itilafı sıralarında Alman· 

yanjn lsviçreye dair 
bir teklifi l 

Paris, 11 (A.A) - Matin ga· 
ıeteıinin Cenevreden aldığı bir 
habere göre ltalyanın sabık ha
riciye naım kont de Sforza Ce· 
nevredeki beynelmilel darülfll· 
nunlar erıstitUslinde umumi har· 
bin sebep ve menteltri hakkın
da söylediği bir nutukta demiş· 
tir ki: 

"Almanya, Avusturya ve ltal· 
ya arasmdaki müselles ittifakın 
ıon defa yenilenmesi esnasında 
Alman erklnıbarp heyeti bir 
harp çıkacak olur1a Alman ve 
ltalyan ordularınm lsviçre top· 
rağında tabıidi hakkında yeni 
bir mukavele akdini ltalyan er
kinıbarp heyetine teklif etmiştir. 

0 ltalyan erkambarp heyeti bu 
p'Aoı hükumete tevdi etmiıtir, 
fakat ltalyan htlkiimeti bu pro· 
jeye ıttıla basıl etmek isteme· 
mittir. 

ltalyan hDkQmeti lsviçrenin 
bitaraflığına riayet göstermenin 
manevi bir vaıife olmakla kal
mayıp ltalyanın menfaatleri ica
batından o'duğunu da kat'i ve 
resmi surette bt'yan etmiıtir. 

O yaşta vatan müdafaası uğ- \ 
runda ölmek haıin, fakat muaz· 
zez bir nas"p olmakla beraber 
bunu kendi oğlu için de vakitsiz 
ve haksız buldu. 0 1 Turanı böy· 
le şerefli bir ölümden daha fay· 
dalı bir hayat içinde görmek is· 
tiyordu. Bütün hulya ları l:öyle 
bir bayat üzerine kuruluyordu. 

"" Günler, aylar geçiyordu. 
Cephelerde vatan evlatlarına 

birçok şerefler kazandıran harp 
memlekete de birçok ıstıraplar 
yüklüyordu. Babasız c:ocukların, 
yavruıuz anaların, erkeksiz ka
dınların sayısı glinden güne ar
tıyordu . 

Turan arhk kırık dökük, fakat 
onun ağzından çıkışı çok tatlı 
kelimelerle istediklerini söylmiye, 
öğrendiklerini anlatmıya baıla· 
mıştı. . 

Kazanılan bir zafer şerefıne 
bayraklar asıldıgı bir cuma günü 
baba11 onu mektebe götürüyor· 
du. Yolda çocuğun söylediği 
yeni bir kelime babasını bu ka
zanılmıı zafer kadar sevindiri
yordu. 

Mektebin kapısından girerler
ken asılı olan aylı yıldızlı kızıl

lığı Turan küçük parmağıle gös
rerek ıordu: 

Avrupadan - Bu ne baba? 
- Bayrak yavrum. 

Amerikaya - Bayrak mı ? 
- Evet çocuğum. 

Ha va Postaları Birkaç gün sonra da bir ak-
Barselone, 11 (A.A) - Bele- şam üstil gök yüzünde hilal şek

diyede verilen bir kabul resmi lindeki ayı gösterek: 
eınasıoda Zeppelin balonu ku· _ Baba bayrak J 

mandanı Eckner 50 yJo~l;c~u~il~e~.......,D~e~dÜi.rtff~~;;'~ 
,2_ir~.!S!k.!IY~~ e 8 '11_ • ıı ve buluş 

7' hudutsuz bir saadet verdi Te 
Yabilen kabilisevk balonlardan k b' 

çocuğun zekasına çocu ça ır 
müteşekkil muntazam bir servi- hayranlık duydu. 
sin büyük bir eseri terakki teş· '* 
kil edeceğini 'fe aynı siirat hiçbir 
zaman Avrupa ile cenubi Ame· 
rika arasrndak\ mesafeyi kate· 
demiyecek olan transatlantikle
rin rekabetine asla ll'aruz kal· 
mıyecağını söylcmişlir. 

Haftalar, aylar durmadan ge· 
çiy ordu. 

Çanakkafe zaferi bütün mem
leketi sevinçle coşturuyor, Ce
vatta milletinin seciyesi hakkın· 
daki imana yeni bir hamle ve· 

Amerikaya harp riyordu. 
Daha sonra Irak, Fal estin ve 

borçları meselesi Suriye maglübiyetleri, memleket 
Londra, 11 (A.A) - Hariciye içindeki açlık, sefalet ve . suiist i~ 

nazırı Sir Jbon Simon Fransa, mailer... Ne yazık ki terazinin 
Italya ve Belçlka elçilerile görü- sağ gözüne konan bir ikiyse sol 
şerek onlara harp borçları hak- gözüne konanlar beştir, ondur, 
kında Ingiltere tarafından Müt- yirmidir. Artık memleket evlat
tehidei Amerıkaya verilen son Jan Anadolunun kapı larırıa sırt· 
nota hakkında bazı malumat larıoı dayayıp dövüşmek üzere· 
ver mittir. diri er. 

"-.-· Londra, J 1 ( A.A) - ltalya, Haftalar ve aylar durmadan 
~lsonun cotması Robertsi Ayni gün, Roberta bürosunda Fransa ve Belçika bUkiimetleri· geçiyor ve Turan büyüyordu. O 
\ letmitti. Tehditkar bir sü· çalııırken, biraz evvel depolara nin Vashiogtona birer nota gön- artık evin eşyasını alt üst eden 
~ "'--ıı oldu. Sonra Roberts ken içme suyu konmasına nezaret e· dermek niyetinde o'.up olmadık- ve fırsat buldukça sokak kapısı 
l · topladı. Müli.zimin son cüm· den Nikolson serin, küçük odaya )arma dair bura mabafilinde hiç önünden geçen köpekleri taşlı· 
~a hepsinden ziyade dokun- girdi. Cebinden büyük resmi bir bir resmi malumat yoktur. yan dört yaşında bir afacandır. 
~ ·Dudaklarında şeytani bir kağıt çıkarıp Robertse verdi: Son lngiliz ııotasının mubte- * 
~leyi! belirdi ve kızgın, tah· _ Yüzbaşım, şahsi eıpap yü· viyatı bu notanın neşrine dair Mağlubiyet ve mütarek~ gfin· -..... i bir sesle cevap verdi: zünden baıka bir yere naklimi İs· Amerika hariciye nazırı M. Stim- leri .. Baıtan başa ıztırap ve ye· 
'"'ebrik ederim .. Benim eski tiyorum, iıtidam işte .. Lutfen onu son tarafından bir karar verilin- isle dolu günler .• 

......._ ~~i alacaksınız!. hudut kıtaatı müfettiti umumisi· ciye kadar mektum tutulacaktır. Cevat Körfezde ilk düşman 
' ~diyorsunuz?. ne verilmek üzere müstacelen ait gemilerinin dolaştığını, bayrakla-
~, ıralı söylemedim, zanne· olduğu makama havale etmenizi Altın yapmak usulil- nnın daıgaıandığm• görmemek 
''~e .. Ücum edilmez sevgiliniz rica ederim. nil bulan yalancı! için birkaç gün evine kapanmış, ~~~ '1 e\"\tel benimdi. Y oo ! . Rica valnız Turanın bihaber ve ma· , -.-.ita Robertı istidanın kııa muhtevi- A 
fh._· .'•abileımeyin .. Sıçramak Paris, 11 (A. ) - Leh mü- s~um neceıioi, )'aramazlıgvını hü-. ,_ •ıı d yatını okudu. Nikolson civarda D k Y 

e Nikolaon .. Madamki k hendislerinden uni ovıki'nin zu"nle seyrederek avunmıya ça· > ~ ba§ a bir kıt' aya nakledilmek i- k ~--
1

• •t gibisiniz, teyit edi- güya altın yapma usulünü bul· !ışıyordu. ,.ı:_"'. Ceıc çin tasrih etmediği ıahıi espap 1 'dd b 
.:"), etinizin cebinde sıkı duğuna dair o an ı iası aklun· Memleket kaptanı ı aybolmuş '"ı.t "1tl~ .. kt . gösteriyordu. Roberts kalemi al- da tahkikat yapmıya bakim ta-

) q'-iı ıgınız me upta ııze dı, derhal: bir gemiye benzem;şti; tayfalar-..,,.b~ . Pek candan k l'meler rafından memur edilen 3 mUte-
a' ~ L_ e 

1 
M f k r 1 l da isyan homurtuları başlamıştı . '' • qdı b d d' " uva ı tır.,, itareti e hava e h b ı h kk d 

,,. '~t . nı en e sev ım.. d assış u meae e a ın a ver- ilk birkaç günün şuursuz yeisi 
-~. k_- 1ateıniye de hakkınız etti ve ba§ını kaldırma an: dikleri raporda bu iddianın ya· C 

~~llld bo _ lstı'danız o"bu""r aiin posta ı'le d b ld v t' . geçtikten sonra evat omuzları· L L_ ~n fatıp almak iı· •- lan an i aret o ugu ne ıceaıne 
liilİiııL~..._,~-.a~ıı..hak.ı.nı:Lı~.ubı-J....sıiiinı:Le.ı:ileceW.U:.....dedi.--~~~....L.~.....Jc......ıı.-...~~~~~~-'-~~~~~~-....--~. va-

Mütarekeyi müteakip latan• 
bulda teşekkül eden htik<imet 
de tesir sahibi olan Ocak ar• 
kadaşları onu, hem böyle bir 
tehlikeden kurtarmak, hem de 

faaliyetinden orada istifade etmek 
için, Maarif müfettişliğiyle ve 
ısrarla Istanbula çağırdılar. O 
bu telgraftan daha mühim ma• 
nalar çıkararak hemen hazfr• 
landı ve iki gün sonra karısı 
ve çocuğu ile beraber Yapura 
bindi. 

Hüzünlti bir kıt akıamı; va· 
pur körfezin durgun ıulumı 

yararken, bir kavis halinde ge
ride karaltılar içinde kalan şe· 
hir, giden evlidınm arkasında 
lcolları açık kalmış bir anaya 
benziyordu. 

v 
ıtJnlerde lstanbul bir ce• 

bennemdf; içine dGıenler için. 
biilün dinlerin tavsif ettikleri ce· 
hennemden milyon kere aıaplı 
ve hakiki bir cehennem. Her 
tarafta düşman bayraklarma sü
rüne sürüne esen bava ciğerleri 
yakan, ka'furan bir şey, bir ze-
hirli samdı. Her gUo yeni bir 
hadise bu cehennem ateıini ki· 
rüklirordu. 

Bu fellket kasırgası ortasında, 
Cevadm en ziyade mukavemet 
ve kurtuluş umduğu milll birlik 
bu şehirde en feci bozgunluk 
alametleri gösteriyordu. . 

Gfinler ve haftalar nasıl gecı· 
yordu? Bunun Cevat_ ta .pe~ 
farkında değildi. Resmı va:ı:ıfeıı 
çok çalışmasını icap ettirecek 
şeldlde olmadığı için bütün ça· 
Jışma kuvvetini Ocak işlerine 
vermişti. 

Akşamları, Beya:ı:ıt civarında 
tuttukları iki odadan ibaret kü
çük eve derin bir sükun ibtiya· 
ciyle dönüyordu. Ona elem veren 
şeylerden biri de oğlunun bu 
zehirli hava içinde büyümesiydi. 
Tabii çocuk hiçbir ıeyin farkın
da o'rnadan gülüp koşuyor ve 
afacanlık ediyordu. Fakat Cevat, 
is tikbalini çok büyük hülyalarla 
bek lediğ i Turancığanıo taliine 
yanıyordu . 

Bu yavrunun hizmet edebilecek 
çağa 2elebileceği gfine kadar 
acaba ortada memket kalacak 
mıydı? Bütün ümitleri, tab ayyül· 
leri, mefüfıresi karanlık bulut
larla ürülürken o ümitlerin, o 
tahayüller in ve o mefkürenin 
müşahhas bir timsali saydıği 
oğ u var o~acak mıydı? 
Bazı dakikalarda Turanı yarının 

avare ve her itibarla yetim bir 
mahluku halinde dilşUnmek ounn 
maneviyetini ateıli ıstırap kıs
kaçları içinde kıvrandırıyordu. 

( Devanu var j 



Sas.ıfa 6 

Y onüs imre'nin meşhor: 
Dolab niçin inilersin 
Derdim çokdur inilerin 

tlahisi Osman oğullarından 
Sultan Süleymanı Kanuni zama -
nı sipahilerinden (Güvahi) adlı 
bir askerin "Gurbetname,, adlı e· 
serinden: 

Meğer bir ehlidil bir bağa. vardı 
Hem ol bağa. yakın ırmağa. vardı 
Görür derdile bir dolap inler 
GözUnden akıtıp seylAp inler 
Ke.re.rl yok fcganlar tdip ağlar 
Akan yaşları ırmak gibi ça~lar 
Görilp ol halcri nndn bu hali 
ZUbani he.lile itti suali (1) 
Ki ey dilhaste vU mahzonti nAIAn 
Nedir derdin idersin böyle efgan 
EntnU girycnc dayim sebep ne 
Dokersin yaşları halin acaba ne 
O ariften işidip bu hitabı 
Didi dolaba.na dinle cevabı 
Felek bunda beni Sa.ımazdan evvel 
Daha bu yirlere gelmezden evvel 
Çıkanda bir ulu ağaçtım ben 
Yüce dağlar başında tacıdım ben 
Güzel çayır çemen içreydi yirim 
Zamanımda bulunmazdı nazlrim 
Giyerdim dayima atlas libası 
Hazan eğnime salmazdı pclası (2) 
Bana rcşk eylcridi nahli şimşad (3) 

Kulum olmak dilerdi servi azad (4) 
Ağaçlardan kamu alaydım ben 
Sanasın hUsnile tobayıdım ben (5) 
Ayağımda binaremmisli kevser (6) 
Akar çağlardım safi mutahher 
İşlden vasfımı olurdu müştak 
Görenler çevremi sanırdı uçmak 
TerUtazeydl altımda çemenler 
Değildi dayim eksik encilmenler (7 
Budakıe.rım yayılmıştı havada 
öterdi kuşlar üstümde nevada (8) 
Olurlarıdı hayran işidenler 
İverdi yine gelmeye gidenler 
Bana uşşakıdı pirti ctivanlar 
!derdi sohbeti sayemde anlar 
Yirim yaylaklaru otlaklar idi 
lki yanım akar ırmaklarıdı 
Yaz olunca dolup çevremde köyler (9) 
Çıkar ye.yll!rıdı çok illi boylar (10) 

YörUrdU bulub anda bol UrUler (11) 
Koyunlardan kuzulardan sürUler 
Sığınırlardı sayemde sığınlar 
Dolardı çevrem otlağu yığınlar 
Derilib sayeme kızlar gelinler 
Açe.rlnrıdı boyunlar alınlar 
GörilrP.U anda didAr anca müştak 
trerdl vasla anda. nice uşşak 
Ağaçlar leşkerll san şAhldim ben 
Kamu halka teferrilcgMııdım ben 
Bu nev'ile geçerdi ruzgl!rım 
Hemtşe bi hazanidi baharını 
Cihanda görmemiştim §iddetU kahı' 
BUinrnez gizliymiş mihneti dehr 
Hemen bir g1.ln çıka geldi bir insar 
Değllıni§ ehil şefkat ehli iyman 
Elinde baltası kesgin nacağı 
Bana eylik dcğilmi§ uyağı (12) 
Ezelden bllyümli§ gönlilnde yilte (13) 
Ura bagladı ll.yağıma balta 
O denli baltasını vurdu çaldı 
B ent ahır düşürdü ytre saldı 
DUrUldU defteri ömrUmUn anda 
San oldum bitıncmış gibi clluuıda 
Budaklarımı pes kırdı vü dökdü 
Bölilp keseli kamu azamı söktü 
Taşıdı bir nice gün pare pare 
Götürdü döküldli bir başka diye.re 
Garib oldum cüdll. düştüm vatandan 

. Ne demkip:ı çıktı bu canım bedenden 
Aradan geçti çUn bir nice eyyarn 
Acaba nite ola dirken serencam 
Gelip üstüme bir neccar bir gün (14~ 
Beni doğradı ol tekrar bir gUn 
Keserle kesdi bıçağı ile biçti 
Ol işte bana dilrlü hlyle geçdi 
Düzctdi akıbet dolab kıldı 
lşim zarü gözüm pür l!b kıldı 
Nice müddetdtirilr Uşde dönerim 
Sular içinde odlara yanarım 

"'Blşnev ez ney çon şJkA.yet ml kUned,, 
"Ez cildaylha hJkayt't mlküned,, 

HAZRETİ Mevlan( 

"Dinlo nt>yden kim şlkAyct Jtmede1 

"Aynhklardan hlkftyf!t itme de,, 

Vatan ayrılığın her dem idib yad 
Kılarım nllo vU zari vU teryad 
Firak odlan bağrımı dellbclür 
Tenimi errei hasret dilUbdilr (15) 
Garibim kimse yok halimden agMı 
Yane.nm ağlarım inleyil her gah 
Geı1bin adeti ağlamak olur 
Yüreğin hicr odı dağlamak olur 
İnilder daytma nite ki se.yru (l6 
Olan elbette cananmdan ayru 
Kani benim meka.nım kutlu dağlar 
Ağnçh Yazılı ibretli dağlar (17) 
~a karlı yiice yaylaklı dağlar 
Çıçekli sebzeli otıaklı dağlar (18) 

Yatak yatak gnğan aşlanlı dağlar (19) 
Hayaları aıa. kapkanlı dağlar 

Sürün sürUn güzel akolu dağlar (20) 
Bölillt bölük şlkll.rı dolu dağlar 
Havası vn sulaı1 hob dağlar 
Kani ol meskenim mahbob dağlar 
Garibim ben bu yirlerde nidcm vay 
Benim cananım iymanım medcd hay 
Bana. bcnzemepln gurbctdc kimse 
ne.hl kalmasın firkatdo kimse 
Benim ey hal eri Uş vasfı halim 
Budur ki dinledin cUınle makallm 
Söyuzar sövlenUrse bAki kıssa 

Y~.ter bu ktsseden bu denlü hıssa 
Çün °1 merd oldu bu sözlerden agah 
Döntib hayretle gitdi iderek Ah. 

~ ~ ~ 

Güvahi askerlik vesileaile yur 
dun doğu, batı yörelerini bütün 
gezmiş. O zamanda ta Afrikadan 
Viyanaya dak geniş Türk ellerin· 
de pala çalıp yaşayışın acısını 
tatlısını sınayarak, nice kamille • 
re kavuşarak bir halk hakiymi ol 
muştur. Bu sermaye ile bir (Pend· 
name) yazıp içi yüzlerce (Atalar 
sözü) ile süslenmiş, bir de (Gur· 
betname) manzumesi yazmıştır. 

Naklettiğimiz (dolab) kıssasında 
(Aşık Yunüs) de (Güvahi) de 
(Mesnevi) matlaından ilham al -
mışlardır. 

Veled Çelebi 

(1) Zübani hal - hal düi, eşyadan 
bir şeye bakıldıkta ondan anlaşılan 
mana. 

(2) Eğin - Çiğin gibi irl8anın ar
kası. 

(3) Şimşad - Şimşir ağacı ki düz
günlükle meşhurdur. 

( 4) Serv • i • azad - Servinin sal
kımsaçak nev'i. Bir de ( azad) esirlik
den kurtulana dinilmeğle (Kulum ol
mak diler) diye tezad yapıyor. 

(5) Toba cennetde ulu ağaç. 
(6) Cennetde suyu tatlı bir pınar. 
(7) Encümen - Burada gezip eğ. 

lenmeye gelenler olacak. 
(8) Neva - Güzel tarzda okumalar 

ötmeler, sesler. 
(9) Çerçeve - etraf. 
10) il - belde, memleket halkı. 

Boy - Bir beğin maiyyetindeki köy 
halkı. 

_(11) tJ.~ü - Mer'a manasında Iffa
nısada soylenir. 

(12) Uyak - Meslek, münasebet. 
(13) Yelte - .Jleyl (Yeltenmek) 

temayül. 

(14). Neccar - Dülger. 
(15) Erre - Bıçkı. 

(16) Sayru - Hasta. 
(17) Yazı - Düzlük yer. Bildiği • 

nıiz yazıya da ima var. 
18) Sebze - Her türlü yeşillik. 
(19) Yatak - Aslan yatağı. Gağan 

Haykıran. 

(20) Sürün - Adeta bildiğimiz sü
rü. Ako - Güzel geyik. 

:::::::::::: ::::::::::::::::=:::=:::=:::::::::::::::: 

Fransız - Alman lktı
sadi komisyonu 

Pariı, 11 (A.A) - Fransız -
Alman ikbsadi komisyonunun 
ikinci teşrinin 11 inci ve 12 inci 
günlerinde yapacağı müzakere
lere iştirak edecek Fransız mu-
~ahbas heyeti Ser line gitmek 
uzere Paristen hareket etmiftir. 

Bertin, H (A.A) - Fransız -
Alman iktisat komitesinin dör· 
d.. .. 
B un1~u tali komisyonu bu gün 

er ınde sabık Alman nazırları 
M. Hermes ·1 F .. ı e ransız nezaret 
~uste:~rdlarından M. Pateuotreun 
rıyase 1? e toplanacak ve Al
manya ıle Fransa haricinde Fran-
sız ve Alman firmaları tarafmdan 
teşebbüs edilecek nafia İflerinin 
~üşter.eke~ yapı~ması bakkında
kı pro1elerı tetkık eyliyecktir. 

Alman ve Fransız firmalarman 
bu huıusta el birliği ile çalışma
ları şimdiden temin edilmiştir. 

Bu dördüncü tali komisyon 
bilhassa ıon avlar içinde kaleme 
alınan projeleri telife çalışacaktır. 

lrlanda- lngiltere 
Dublin, 11 (A.A.) - lngiliz 

ticaret eşyasından alınacak güm
rük res:nleri hakkındaki yeni 
liste bugün neşredilmiştir. 

Yeniden resme tabi tutulacak 
maddelerin birçoğundan daha 
evvele~ d~ •Prni .alınm.a~hı i..IL 

VAKiT 

Kasırga 
Fırtına, feyezan ... 
1000 kişi öldü! 
Valence, 11 (A.A) - Valence 

eyaleti dahilinde vukubulan ka
sırgalar hortumları birçok köy· 
leri harap etmiştir. 

Eyalet dahilindeki meydanlar
dan birinde 7 kişilik tayfasile 
birlikte ortadan kaybolan bir 
balıkçı gemisinin mürettebatından 
iki kişinin cestleri bulunmuştur. 

Başka bir balıkçı gemiıi daha 
ortadan kaybolmuştur. 

Roma. 11 (A.A.) - Calabre· 
de Raggioda bir dere taşmış 
üstündeki köprünün yıkıimasma 
sebep olmuştur. 

Bu eyalette böküm süren fır
tına ve feyezanlar neticesinde 16 
kiıi ölmüştür. 

Nevyork, 11 (A.A.) - Kuba 
da çıkan bir kasırga esnasında 
ölenlerin miktarı şimdi 1000 
kişi kadar tahmin edilmektedir. 

Kasırga saatte 200 mil sürat
le esmiş ve bilhassa Puerto 
Principe'de çok şiddetli olmuş
tur. Bu kasırga Santa-Crey, 
Delsur ce CamafU•Y tehrini 
tamamile harap etmiştir. 

Santa Crey şehrindeki su 
ıetleri yıkılmıştır. Şehrin her 
tarafını su basmıştır. Bununla 
beraber ahaliden birçoğu tam 
vaktmde evlerinden çıkabilmiş
lerdir. Fakat maddi zarar ve 
hasar pek çoktur. Limanda bir 
çok gemiler batmışbr. 

En ziyade nüfus zayiah kay· 
dedilen Cemaguey'de evler ta
mamile yıkılap harap olmuı, 
lnlmakallt kıtaa uğramıştır. 

Jamaique adası da bir kasn
ga yüzünden çok zarar rörmüşv 
tür. Muz mahsulü tamamile ha· 
rap ve mahvolmuştur. 

Havana, 11 (A.A) - Ekseri 
ölüler denizden dıvar gibi yük
selen sahilin bir kısmını istila 
eden dalgaya kurban gitmişler

dir. 
Eyaletlerin üçünde kasırga 10 

binlerce murabba kilometre vüs
atinde işlenmiş toprakları harap 
etmiştir. Sıhhi şartları pek fena 
olduiu için salgınların onune 
geçilmek üzre cesetler yapıla

caktır. 

Fransada milli 
cihazlanma 

Paris, 11 ( A.A ) - Milli ci· 
hazlanma hakkında hükumetçe 
kaleme alman proje Ayan ve 
meb'usan meclisleri azasına bu
gün dağıtılacaktır. 

Bu layıhada milli cihazlanma 
işi için 7 milyar 163 milyon 
tahsisat tayin olunmuştur. Bu 
tahsisat 1933 ve 1934 seneleri 
bütçelP.rine müsavi surette ko
nacaktır. 

Bu tahsisatla köylerde elektrik 
tesisatı, mektepler yapılacak, 
muhtelif yerlerde Ji·manlar ve 
gemilerin işlemesine müsait ne
hir yolları vücude getirilecektir. 

Bir maden kazası 
Wanne " Vestphalia eyaletin

de ,, 11 ( A. A. ) - Bir taş 
kömürü çamuru yığınının kayma· 
sı üzerine Eikel madenine men
sup 5 amele çamurlar altında 
gömülüp kalmıştır. 

Bunlardan ancak üçü kurları· 
labilmistir. 

12 Teşrinisani~ 

Gaı ip Bir Aşk A.Jacerası .. 
·····-··------···· .. ··-··················· .. ·····-

Bir hırsız, mücevherlerini çalın 
. istediği zengin kızla evlendi ! 
Hırsız yirmi ay hapse mahkum oldu, fakat hapisaııedef 

soymak istediği konağa damat olarak girecek 

iki hafta evvel Fransanm Ro· 
en şehrinde çok meraklı bir hır
sızlık vak'ası olmuştur. Vak'anm 
tarihte ilk defa vu1rn bulduğu 
zannolunuyor. Vak'amn kahra· 
manı olan hırsız, gece yarısı, 

genç ve zengin bir kızm odası· 
na girmif, ve onun bütün mü· 
cevherlerini çalmak istemiştir. 

Fak at bu hadiseden bir aşk ma· 
cerası doğmuş ve nihayet bir 
kaç gün evvel Seine evlenme 
dairesi, 0 bir hırsızın iki ay ev· 
vel evini soymak istediği bir 
hanamla evlendiğini ,, ilan et· 
miştir. 

Gelin, isminin yalnız bat har· 
fiyle tanablmakta ve onun mat
mazel P... olduğu söylenmekte
dir. Matma~el P .• çok zengin bir 
dul kadının kızıdır ve muhteşem 
bir kişanede ikamet etmekte· 
dir. 

Bir ge~e matmazel P .. bir çok 
dostlarmı ve tanıdıklar1D1 davet 
etmiş. Misafirler, gece yarısma 

kadar eğlenirler, dans ederler, 
yerler, içerler, ondan sonra git
miye başlarlar. 

itiraz etmiş ise de nihayet 0 ! 
kızmm arzusuna mukaveınet ~ tıt• 
miyerek onu serbest bırakın ş .. 

bırsıv 
Fakat bu aşk macerası ir 

kurtaramamış; hakim, hırııtı ~ 
• h k A tın=ştırl mı ay apse mah um e • C 

Hakim hükmünü verip geıı, 
hırsızı hapisaneye attıktan s00

\, 

kızın annesinden bir mektup 
8 

Evin hanımı olan matmazel 
P... misafirlerini teşyi ettikten 
sonra odasına çekilerek yatar. Matmaze1 1\ 
Sabaha doğru kız gözlerini aç- mış ve gen9 kl2 ile gen9 ~ 
tığı zaman, genç bir adamın ha- zm evlenmeleri için müsaade ır 
şı ucunda durup onu seyrettiğini tettiğini hay.retle görmüştür. . e 
görür, korkar, istimdat eder, ve. Hakim, bırsızınwikah daire~~ 
genç yakalanarak polise teslim gitmesi için müsaade verdiği 1 ~ 
edilir. Meg-er poli5;. Jln aPnri t.ı:ı. nikiih e im e ıyıf mış flle -ıı{ • _.,..... --................. t' u h ............ u Ciı 

nıvormmı cı~-1..U gen9 hırsız şim· pisaneye dönmüştür. eti 
diye kadar üç defa yakalanmış! Matmezel P ••• kocasının sııt r 

Genç hırsızın usulü, zengince katiyede nedamet ettiğine 1'•'\, 
ailelerin içtimalarına girmenin dir. Kendisi kocasının mabki'ıt, 
yolunu bularak onlarla beraber yet müddeti eınasmda must• 1 
eğlenmek ondan sonra gözüne bel yuvasını hazırlamakla rneşff 
kestirditi hanımlardan birinin olacaktır. Yirmi ay sonra, ge; 
mücevherlerini çalmakmış! hırsız, soymak için girdiği e ~ 

Hırsız bu sefer de yakayı ele damat olarak girecek, ve 0110~ 
verdikten sonra hakikati itiraf genç karısma ait müce\fherlt( 
eder. Maksadı Matmazel P. nin çalmak için girdiği oda zıfaf b' 
mücevherlerini çalmaktı. Fakat lesi olacaktır. ~ 
1'4atmazelin güzelliği onu 0 ka· Esasen genç hırsız da iyi İ 
dar teshir etmiş, onun içine 0 aileye mensuptur. Fak at fl 
kadar işlemiş ki mücevherlerini arkaaaşların eline düştüğü ~lJ 
çalmaktan vaz geçerek onu sey· yoldan sapmış ve ailesi de 
re dalmış. redetmişti. b'' 

Hırsızın bu ifadesini dinliyen hırsızın babası vak'adalJ eV 

genç kız, ifadedeki samimiyetten berdar olunca, oğlunun nedıı~~ 
ıamimi ise onu kabul edece ~· 

son derece heyecan duymuş ve ve onun namuslu bir ada~ ~ıtJ 
hırsızı sevmiY.e başlamış. Mat- rak hayata yeniden girınesı 
mazelin valdesi bir müddet buna yardım edeceğini söyJerniştlf· ~~~ ,•:::-·· 

••••••••••••• ...... ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••""=6" l ·············-··········••• tı••••••ıt•••• ···························•······································· ı Meşhur lsveç kra mınJ Papanın milmessl 
300 üncü yıldönümü nez inde ·ıi 

-.::Si 

lsveç kralı Gustav Adolfun 
Lutzevi muharebesinde maktül 
düşmesinin üç yüzüncü yıldönü
mü Stokholmda muhtaşem me· 
raıimle tebcil olunmuştur. Mera· 
sime lngiltere, Almanya, Fınlan· 
diya, Estonya, Letonya devletleri· 
nin askeri mümessilleri iştirak 

etmişler Gustavm askeri deha
sıodan bahseden nutuklaı: söyle
mi9lerdir . Akşamleyin fener 
alayları ya[>ılmış, Isveç krala, 
halkı, Şimal aslanının şerefıne 
alkışlara davet etmi,tir. Upsala 
darülfünununda bu münasebetle 
merasim yapılmış, ilmi ünvan
lar ve rütbeler tevzi olunmuştur. 

Almanyanın Layipzig şehrinde 
bu münasebetle yapılan merasi· 
me lsveç veliahtile Almanyanm 
ekabiri istirak etmislerdir. 

··ııı~ 
Papanın Türkiye ıtJU • dii• 

11<• ~ 
monsinyör 

saat on 

Margotti evve tl)a 
. Jspa 

altıda yenı ,, .. 
.•.,j IJJe 

orta elçisi M. Aristegı J · oıdt 
ıvıerası 

s ı mle kabul etmiştir. .b· rJ. 
1 1 ·ı·v· b ı: kalı J spanya e ç1 ıgı a., 
F eroandeş de buhıntıluştur• . ---

.Amen-· ada 
annp·ng 

- A"'e' 
Vasbington,11 (A::A.) u tarafın· 

k ·· ··kı ri buros da ri an gumru e 0ıı 

k "katların dan yapılan tet 1 'k 8 ge" 
. A rnerı aY de 

do rnzu barıçten retin . g su 
len malların danıpın . jddill" 
ithal edildiği hakkıodakı eydaıı• 

• v Dl ıil 
larm doğru olınadıgı 

çıkarmıştır. 



VAKl1 Sayıt. 7 

Zevksiz ve acaip bir maçtan sonra 1 Sporda Zafer ! 
aiat;;;.:-ay -Lev;kiJe ;;;;a .. karşı Mısırlı Sporcu' ar 

niçin muvaffak 
Maçlarınd.a 

oluyor.ar? iki sayı ile yenildi ! 
Uzun müddettir 

vereceği 
ra., taralı ı inci sayıfamızda) 

;:andan birisi oluyordu. Ken
e: 
~ Yaşa.. Atla Haydar, bu 
~ - •an' atin •.• denmesi, onun 
~ meıhur eyuncuları gibi 

ıska geçmesinden değil 
lr, oynarken, futbolle yük-

~ •tlamayı birbirine mezcet
L.. ~den çıkıyordu. Hakikatte 
....._Ilı batta fevkinde idi. .. 

ben Taksim stadında yapılan 
. taaaray· Leski maçının neti

ııfıra karıı iki sayı ile ve 
laıarayın yenilmesile bitti. 

beticeye rağmen hai!un bü
bir kısmı gülmekle kızmak 
da tatırmış bir halde çala

\ ~da. Çünktl maç değil ade
..... lki uzun perdelik acaip bir 

leyretmiflerdi. 
~eçen maçta topuğundan sa
h..ı_~an Nıbadın takımındaki 
;_~ alamaması, Galatasaray 

n evveli alelacayip bir ı 

almaaına sebebiyet ver· 
ilmüflü: 

takım halinde 
acı ~e 

maç yapmamanın 
bir misal 

Son posta ile Kabireden ge
len " Mubadenet ,, refikimizde 
" Sporda zafer; aık ve disiplin
le 01111' " bqlıkla bir makale gör-
dik. Son telpafların Mwrla oyun
mlarm Lonclrada kazandıkları 
yeni bir zaferi bildirdiğini işaret 
ederek makalesine bqlayan bu 
guete bu mtlnasebetle Mısır 
ıporcalarlDID gerek memleketda-

1 bilinde gerek haricinde niçin 
hemen hemen daima galip gel
clilderini anlatmakta, tahlil et
mektedir. Bu yazman dikkate 
bilb•• def er taraflarını buli-
1atea yazayoruz: 

.. Niçin MwrWar her girdik
leri mU..bakacla galip gelmese
ler bile mailip ta olmıyorlar? 
Nud oluyor da lngilterenia, Al
manyamn ve daha bunlara ben
•• spor hayab elki ve muata
um olu mWetleria en seçme 
takımlarım Mamda ve mwr ha
ric:incle mutlaka yeniyorlar? Bu-

1 IRID sebebi veya sebepleri gayet 
buttir. 

Spor bir Mıaarla için her şey
den enel nezih, abliki bir eğ
lence olarak telikki edilmiş ve 
bu ejlencede bak, insaf ve inti-

' ~ WriDci mevkii 91 ettiii 
rfhb'rnle keki ........ Hariçten 

bir takımla maç yapılacağı za· 
man ilk düşünülen cihet Mısır 
hesabına bir zafer temin edebi
lecek oyuncuların mensup oldu
ğu klüp nazan itibare alanmaksı
zın iyilerinin seçilmesidir. Muh· 
telif klllbe mensup bu seçilmiş 
sporcular arasında görülen sami
miyet, tesanüt, ruh birliği, gaye 
birliği rakiplerini bile hay· 
ran eder. Spora intisap eden 
Mısırla bir genç sporu istediği 

zaman boş vaktini geçirecek bir 
vasıta suretinde tellkki etme
miştir, etmiyor. Bu eğlencenin 
tekimülü için her vaS1taya baş 
vuruyor. Hatta spor hayatına 
yaraşmıyacak nesnelere yaklaı
mıyor. bedeni kuvvetini israf 
etmiyor, batta sigara içmiyor! 

Demek ki spor vasıtasıle 
vatanına hizmet etmek, ıeref 
toplamak için her şeyden evvel 
ıpora blltün kuvvet ve kudreti 
ile sanlmak, vücudu bırpabyacak 
hareketlerden vazgeçmek, inti· 
zam ve itaatten zevk duymak, 
sporu bir ablak, bir terbiye va
sıtası şeklinde telakkiye ahfmak 
zaruridir. Bu şera t altmda yeti
şen sporcular Mısırhlar gı bi 
memleketlerinin ~ıaj semalara 
yDlcHltirler. ,, (•ai, Burhan, Tevfik - Supbi, 

~ (kaleci) Şakir - Haydar 
~), Rasih, Mehmet Salim, 
w.. ~et, Rebii ve maçın Hakemi l ''6iii....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı:====== iiiiiiiiiiiiiiiiiii 

·~ Oaman beydi. 

Bir Bulgar gazetesi hakemin 
"haksız,, lığından bahsediyor 1 

1'ıı..a "-~n büyük bir tatsızbk ve 
ı:.. ,,.~ilik içinde geçt:n ilk on 

•anıdan sonra Galatasaa·ay 
lllıDan alacağı netice kendini 

belli etti. Hani ara sıra 
aı..:-=- it futbolculann bir araya 
~lbeaile kurulan takımlar 

• itte, timdiye kadar bu 
berbat bir maç yapbğmı 

_.. ..... ..1 •• iimiz Galatasaray takı-

dllnkii maçta göaterdiği 
• bu idi. Muhacimlerimi

"• llra Bulgar kalecisile 
klan bile görülüyordu. 

•~n...:· devre bittiği vakit sıfı-
11._ bir aayı ile Bulgarlar, 
~ hamlede kazanmıı bir 

~ette idiler. Eğer karşı ta
' .::rbat vaziyetinden istifa
~ tı ek fırsatım kaçırmamıf, 
~ • telılikeli oymyan Gala
tt ~lldafaası önünden kısa 
~ paslarla yüriimeyi dü
~~ olaaıardı bu devreyi da
~ a...:: •• ~11Jık farkla bitirme
-'""'-~ batlı bir mani de 

bunlardan 
tele bir kelime 
:ııı--llL Galata-

. 
Mapu. l»lr slrlntli 

saray gibi en kuvvetli bir takı- vik edilmiı olurdu. Bulgar milli takımı ve Sofya 1 "k" · mımızın vasat bir Bulgar tala1111 Galatasaray taknm buglinldl gar ann 
1 ıncı maçta mağldp 

mubteliti ile yapılan marlann olmalarına br"zzat h k b•tıı. 
karşısında düştiiğü bu vaziyet halinde alta yedi oyuncusu ta• T a em se ...... sayılı takımlaran başında bulunan mamen değiıtirilmeye muhtaç neticeleri malim. Milli takımı- olmuş, haksız hükümlerde bu· 
idarecileri, artık uzun miiddet bir yaziyettedir. Bqka tek çare mm fbel bir oyundan sonra lunmuş imiş .• 
düıündilrmesi lazım gelen bir yok. • yenen Bulgarlann Sofya mubte- Zora gazetesi bu şi kiyetlerden 
vaziyettir. Galatasaraym dilnkli Feaerbabçe • Levald Jiti de gllzel bir oyundan sonra ~onra, bu mağlubiyetin Bu!gar-
hali futbo.umüzdeki eksikleri Yana Lenki ile Fenerbabçe latanbul muhtelitine yenilmişti. ıaran beynelmilel şöhretine halel 
beligatle çizen öyle misallerle de oymyacak. Maçtan enel yazı Bu maçlan da bizzat Bulgarla- getirmiyeceğini ilave etmeyi de 
doluydu ki ••• Belli baılı oyuncu- yazmaya, bllkllm vermeye o ka- nn arzuıile Yugoslavyalı ha· unutmıyor. 
laram1Z1n, icabında yerini tutacak dar korkar olduk ki •• Bereket kem idare etmişti. H·z, Zora gazetesinin bu \'&-

ihtiyat oyuncu yetiıtirmemiş ha- •ersin Fenerbabçe Galatasaray- B 1 zısında katiyen isabet etmiş ol-
zırlamamıt olmanın verecej'i ne· dan çok daha iyi bir va•iyette b k u garlar bir tarafa mensup madığına kaniiz. Yugoslav alı 
ticeye ait misal en başta geli- görilnmektedir. Bu itibarla biç l emlerin Bulgarlar aleyhine hi kem bilhassa ikinci maçı tam 

Yordu. Nihadin yerinde buluna• d...öilse unmı"t,, ten baL-edebilı"- karar verdiklerini hararetle ilen· ·ı " l 'd ff k -·· 1111 manası e guze ı areye muva a 
maması bütiin hatları allak bul- riz. slirilyorlardı. lıtanbulda yapılan 0 muttu. A11l ıikiyeti, bizim tik 
lak etmiş, takımı zembereksiz F enerbahçenin yarın yenileı- son maçlardan sonra Bulgarların maç için yapmamız azım gehrdi. 
bir saate döndürmüttil. Ulvi miş bir takımla oynayacağı, bas- Yugoslavyalı bitaraf hakem den Sofya mubtelitinin Istanbul mub
Beyin yerine üçüncü takımın ta bulunan Zeki Beyin yerine de memnun olmadıklan anlatıl· te.itine yenilmesinin Bulgar Jarın 
merkez muavini takıma alınsay- de Fikretin ikame edileceği dün maktadır. Don elimize gelen beynelmilel şöhretine halel geti-
dı •• ~iç debğilse kileride merkez kuvvetle söyleniyordu. "Zora,, ismindeki Bulgar gaze- rip getirmiyeceği keyfiyeti ise da 
muavın ola ilece bir genç teı- * * teıinde okuduğumuza göre, Bul· ha başka bir meseledir. 

=•·m"====-==oiin==ki-~iii;";=b~*k';i;=;=d;=~'···-·~~ ... ~ 
iki Hanım birincilik aldı, Doyçe Oryant Bank kupasını da bir Hanım kazandı 

Sipahi ocağı tarafından tertip 
edilen askeri ve sivil atlı mania 
müsabakaları dün öğleden sonra 
Harbiyedeki sipahi ocağı meyda
nında kalabalık bir seyirci kit
lesi huzurunda yapılmıştır. 

Müsabakaların neticeleri fUD• 
lardır: 

Yalnız hanımlar arasındaki 
milsabakaya 8ç hanım iftirak 
etmif, Nedret H. 1,17 daki
ka ile birinci, Mellbat H. bir 
bata ve 1 ,25 dakika ile ikinci, 
Ayte H. 1,40 dakika ile tlç&ac8 
olamflarchr. Biriacl ...... NedM 

1 
H. Fazlı B. tarafından konulan 
kupayı almııbr. 

Siviller ara11ndaki ikinci mli-
aabakaya erkek ve kadın sekiz 
kiti ~iftir. Birinciliği 1,0'l da
kikada Orhan B. , ikinciliği J ,06 
dakikada Naaret B. , 8ç&nc8Jüğn 
1,07 dakikada Mellbat H. ka· 
zanmıılarclır. 

Birinciliği kazanan Orhan 8. 
11S8reyya Pqa,, kupamna almııbr. 

Oçllncii mOıabakaya dört kiti 
girmİf ve Ayıe H. 1,15 dakika· 
da birinci gelerek 11Doyçe Or
yant Bank,, kupa11m kazanauftır. 
o.ı.. ... ~ ..... 

olan d8rd0ncll müsabaka ikinci 
kategoriye, birınci kategori de 
zabit vekilleri ve zabitler arasm
da olmak lzre iki kJSma aynl-

mıttı. 
Zabit vekilleri ara11Ddaki müsa

bakaya d6rt atlı ittirak etmiş, 
zabit vekili Cahit B. 2,03 dakik
da birinci, Rept B. 3, 1 G ile 
ikinci olmUflar, birici gelen 
Cahit B. " milli ikbat,, kup11· 
m kazanmlfbr. 

Zabitler arasındaki müsabakada 
da yOzbqa katç Tevfak B. ı,ss 
pakikacla birinci, y0zb8fl Tevvap 

USU.lklecri. 

B. 2,36 ile üçüncü olmuşlardır. 
Yüzbatı Kıhç Tevfik 8. 0 Yal
mazlar,, hediyesinı almıştır. 

Üniformalı zabitler arasıpdaki 
ikinci kategori müsabakalar aa
vari binicilik mektebinin mOsa
baka atlarile ilk bahar yarışla
rında tasnife girmiı olan atlara 
mahsustu. Bu müsabakaya do
kuz ath girmiştir. 

birinci mülazım Cevat B. iki 
defa vapbğı handikap kOfusan
da 3,39 dakıka ile kazanmıı ve 
"Sipahi Oca hediyesini al-
m1fbr. Moı · B. 3,32 
dakikada · C.ftll 



Sayıfa 8 

MUterclml : 
Zonguldak mebusu 

Halil A 1 LE Tefrika: 
No. 
62 

Çocuklara herhangi bir lekeyi miras 
bırakmamak hak ve adalet icabıdır 

Akrabaperverliğimizi, devletin ı alluk eden akidenin ne lüzumu 
varidatına öderttirmek suretile vardır?. Denildi. 
değil, akrabalarımıza iyi muame· Ayni derecede hatalı olan bu 
le ederek, hürmette bulunarak ve iki müntehanın orta yerini arayıp 
eğer icabediyor ve buna imkan bulmanın ehemmiyet kesp edece
bulunuyorsa yardımlarımızı şahsi ği nokta işte buradadır. "Hiç bir 
varidatımıza hasrederek ifa ede- kimse, ailesinden dolayı mes'ul ol-
biliriz. mamalıdır.,, kabul ediyoruz. Fa-

* * * kat, "herkes ailesine kartı mes'ul 
İçtimai mevkii ne olursa olsun kalmalıdır.,, diyoruz. Bir insanda 

ailemize kıymet ve itibar vermek babadan kalma hiç bir leke gör
kafi değildir. Onu yabancılar na· meğe tahammül etmemek, pek 
zarında da itibara layık bir hale sert ve sıkı bir adaletin mahsulü
getirmek, ona herkesin hürmet ve dür. Muasır hak ve insaf telakkisi 
takdirini celbetmek, şeref ve hay· bu tahammülsüzlüğü kabul ede -
siyyetini koruyup lekelememek mez. 
ve onu bu halile evlatlarına ve to· Buna mukabil bir kimsenin ço· 
ronlanna devredebilmek lazım • cuklarına ve toronlarına her han
dır. 

Bazı kimseler, aile ıeref ve hay 
siyyetini bir hurafa telakki et· 
mekle pek çok aldanırlar. Fert 
gibi ailenin de şeref ve namusu 
vardır. Mesela şu ailenin ata· 
lardan kalan mirası yiğitlik, bu
nunki doğruluk, onunki medeni 
fedakarlık, ötekindeki cömertlik 
tir; herkes bu temiz ve asil hazi
neyi mu haf aza edip mahvetme· 
mekle mükelleftir. 

Eğre duygusuz ve katıksız bir 
muhakeme, herkesin ancak kendi 
fiil ve hareketlerinden mes'ul ol· 
duğunu ve şerefli veya şerefsiz 
olmanın ancak fertlere ait olabi
leceğini iddia ederek aile ve ocak 
§eref ve namusunu inkar eder ve 
bu güzel aile tesanüdünü yıkmak 
isterse ferdin ruhundaki fazilet 
saik ve muharriklerinin en mües· 
sirlerinden birini tahrip etmiş 
olur. Çünkü, kendi şeref ve itiba
rını ihlal etmekten sakınmıyan 
bir kirnae, adını taşıdığı aileyi re· 
zil etmekten çekinebilir. Aile • 
nin §erefli an'ane ve göre • 
n~kleri ne kadar çok olursa, fer· 
dın sapıtmak ve kendini unut· 
ınaktaki mazreti o kadar az ve 
kuvvetsiz olur· Diyeceksiniz ki; 
"akrabalarımın namusu, benim 
ıahsi namusum değildir.,, kabul 
ediyoruz; fakat aiz, eğer §eref ve 
namus sahihi bir inaanaanız hu
nun bir kısmım ailenizin §eref 
ve amusuna borçlusunuz. Siz, ai
lenize şeref verecek hareketlerde 
bulunmakla, ona bir hizmet ifa 
etmiı olmıyorsunuz, bilakis bor
cunuzu ödemiş oluyorsunuz. 

1(. 1(. 1(. 

"Hak,, mefhumundaki telakki
nin ilerlemesi -bir takım hatıl 

' 
düşüncelerin zail olmasına biz· 
met etmekle beraber- Ahlaki ha· 
kikatların tefrik ve temyiz edil· 
mesini güçleştirmiştir. Bu itibarla 
insanların evvelkinden daha zi· 
yade duyuş ve düşünüş inceliğine 
ihtiyaçları vardır. 

Eskiden ailenin şeref ve na
musu, -mutlak bir kaide hük
münde olduğu için- şüphe ve 
kuruntuya bir mevzu teşkil etmi
yordu; herkes kendisini ailenin 
bire mesnedi sayıyor ve iyilikte ol 
sun, kötülükte olsun onun, bütün 
mes'uliyetlerini tamamen kabul
leninyordu. 

Fakat daha ince ve daha yük
sek bir adalet fikri doğunca, fer
din şahsen irtikap etmediği hata· 
lardan mes'ul olup olmıyacağı 
ı:akmClaki tereddüt noktası mey· 
aana çıktı. Şahıi mes'uliyet esası 
'dururken aile tesanüdünün be bin
netice aile ıeref ve namusuna ta· 

gi bir lekeyi miras bırakmamağa 
çalı§masını istemek her halde hak 
ve adalete muvafıktır. Bitaraf ol
sa hile sert ve sıkı hakcılığa isti
nat etmek doğru değildir. Şu hal
de başkalarının hareketlerini mu
hakeme ederken f eylozof olalım 
ve sıkı bir hak ve adalet telakki
sine o zaman yapışalım; fakat hı
sımlarımızı lekeliyebilecek ma
hiyetteki şeref siz ve utanç verici 
hareketlere tasaddi ederken "hu· 
rafe,, nin hakimiyetine sadakat 
göstermekte sebat edelim. 
Bazı kimseler, "aile ,eref ve 

namusu,, didiğimiz mefhumu, a· 
sılzadelik enkazından kalma bir 
hurafe telakki ederler. 

Sanki şeref ve namusa bağlan· 
mak ve ataların şeref ve fazileti· 
le iftihar etmek asılzadeliğe mah· 
sus ve münhasır bir imtiyazını§ 

gibi .. Vakıa, liyakat tamamen 
şahsidir ve hakikii asilzade, asi· 
iane hareketlerde bulunan kimse
dir. Uzun bir atalar silsilesini sa· 
yahilen kimseler değil.. 

Maamafih doğru olan bu iddia· 
yı bir takım amiyane telakkiler
den ayırmak lazımdır. Siyasi te· 
lakkilcrin gevşetilmesini icabet· 
tiı-mez. Hasep ve nesep gururunu, 
aile isminin şerefine hürmet et· 
mek duygusundan ayırmak la
zımdır. Bir insan, kendini beşer· 

den üstün bir mahluk zannetmek· 
sizin, namuslu bir habarun evladı 
olmakla pekala iftihar edebilir 
ve etmelidir de .. 

(Devamı var) 

::::::::: :: : : ::: :::::::::: :: : ::::.-::::::::: ::: ::::.-:::: :::: 

Maear Başvekilinin 
Roma ziyareti 

Roma, 11 ( A. A. ) - M. 
Musolini Macar başvekili ile u
zun uzadıya samimcme görüş
tür. Bu Mülakattan sonra Macar 
başvekili, hava nazırı ceneral 
Balboyu ziyaret etmiştir. 

Roma, 11 ( A. A. ) _ M. 
Musolini Macar başvekili ile ikin
ci defa görüşmi:şlür. Bu görüş
meler umumi vaziy~t ve bilhassa 
ltalya ile macaristanı alakadar 
eden meseleler ve bir de iki 
memleket arasındaki iktisadi 
münasebetleri bir kat daha ge· 
nişleştirmek imkanları tetkik 
edilmiştir. 

iki hükumet adamı arasında 
hiç bir ihtilaf noktası olmadığı 
müşahede edilinciye kadar takip 
olunup iki memleket ahalisınin 
an.usuna tevafuk eden siyasetin 
devam etmesi kararlaştırılmıştır. 
Akşam M. Musolini tarafından 

Macar vekili şerefine mükellef 
bir ziyafet verilmi tir 

VAKiT 

- BiLMECE ) 
·-------·~ 10 Bilmecemiz bugün bitti 

Hal varakalarını derhal 
gönderiniz 

10 Numaralı bilmecemizi bu 
gün neşrediyoruz. Bu numaralı 

bilmecemizi neşrederken lcarileri
mize bildirdiğimiz veçhile 1-2-3 
4 - 5 - 6- 7 · 8 - 9. 10 numaralı 
bilmecenin hal varakalarını bir 
zarfa koyup derhal [Bilmece 

memurluğuna) gönderiniz. Fakat 
adresinizi yazmayı unutmayınız. 

isterseniz: 

10 Bilmecenin hallerini bir 
kağıda numara sırasile yazınız. 

isminizi ve adresinizi okunaklı 

yazup gönderiniz. 

Doaru halledenler : 

Doğru halledenlerden J 50 l<a

riimize muhtelif hediyeler vere· 
ceğiz. Hediyelerin listesini yarın· 

ki gazetemizde neşredeceğiz. 

Numara: 10 
10 Numaralı bilmece şudur: 
Aşağıdaki hecelerden bir 

cümle t~şkil ediniz. 

bil -10- niz · ri - de - gön· ze ·zıp
bi • ya . e - il · sı · rı - sı - ra - da· 
ni - ğı - kiı - bfr • Ji - nin • hal • ce -
me. 

···························································· ···························································· 
Fevzi Paşa 
Edremitte 

Edremit, 11 lHususi) - Ka· 
sabammn muhterem misafiri bu-

lunan Büyük Erkanı Harbiye 
reısı Müşür Fevzi Pş. Hı. bu 
mıntakanın ihtiyaçları etrafmdaki 
tetkiklerine devam etmektedir
ler. Yol ve nakil vasıtaları hak· 
kında temaslarda bulundular. 
Bütün maruzatı ve dilekleri ala· 
ka ile dinlediler. 

Edremit, 11 (Hususi)- Edre
mit Belediyesi tarafından Fevzi 
paşa Hz. ile maiyetlerine 60 ki
şilik bir ziyafet verildi. Paşa Hz. 
yarın Ayvalığa hareket edecektir. 

Osman 

lngilterede 

Bütün İngilizler iki dakika 
sustular! 

Londra, 11 (A.A.) - Mütareke 
gününün tesit için Ingilterenin 

her tarafında harp ölülerinin 
hatırası için rekıolunan abide
lerin önünde ve kiliselerde pek 

müessir merasim yapılmıştır .. 

Bütün lngilterede ahali ölüle
re hürmeten iki dakika mutlak 

bir sülcfıt muhafaza etmiştir. 

Londrada meçhul askerin abi
desi önünde yapılan nümayişe 

kıral hanedanı azasile vekiller 
ve sair rical iştirak etmişlerdir. 

Gbide üzerine çelenkler kon· 
muştur. Rasimeler her tarafta 
büyük b:r kalabalık huzurunda 
yapılmıştır. 

Bir komünist 
nümayişi 

Vincennes, 11 (A.A) - Ko

münist fırkası tarafından bu sa
bah yapılan büyük nümayiş sü
kiın içinde geçmiştir. Fakat, nü-

mayiş~ müteakıp polisler üzerine 
taşlar yağdırılması neticesi ola
rak ufak bir hadise çıkmıştır. 

Polislerden birkaçı hafif surette 
b releomi tir. Tevkifat )'Oktur. 

Ankara 
Son bahar at 

yarışları 
Ankara, 11 (A.A) - Ankara 

son bahar at yarışlarının altıncı
sı bugün yapıldı. 

Üç yaşındaki yerli ve arap 
tayıara mahsus 1800 metre me· 

ıafeli koşuya dört hayvan girdi. 
Emir Salih efendinin K•ası birin-

ci, Zeynel efendinin Nasibi ikinci 
geldiler. 

Üç ve daha yukarı yaşta ha· 
liskan üç lngiliz arasında yapı-

lan koşuyu Ahmet ve Fikret 
beylerin Piperi knzandı M. Ali
yotinin Gossaerh ikinci geldi. 

Bu koşunun mesafesi 3,000 met
re idi. 

Karacabey harasının iki ya
tındaki yerli haliskan lngiliz tay
ları arasında yapılan 1800 metre 
mesafeli koşuda üç hayvandan 
Güler birinciliği, özdemir ikinci· 
Jiği kazandı. 

Dört yaşmda ve daha büyük 
ve bu sene hiç koşu kazanma· 

mış yerli ve arapların koşusuna 

dokuz hayvan girdi. Hirinciliği 

Prens Halim Peyin lbninur'u, 

ikinciliği Binbaşı Şevki Beyin 
3 numaralı Geyik'i, üçüncülüğü 

KazımEf.nin 2 numaralı Yavuzu 

kazandılar. Bu koşunun mesafe
si 2,200 metre idi. 

Son koşu üniformalı zabitana 
çalı manialı idi. Dört ve daha 

yukarı yaşla hiç koşu kazanma· 
mış ve halis kan lngilizden ma· 
ada her ırka mensup ha vanlar 

içindi. Beş zabitimiz lioıuya gir· 
di. Muhafız süvari bölüğünden 

Sedat Beyin bindiği Tilki birin
ci, Mülazim Ömer Beyin Coni 
isimli atı ikinci, gene muhafız 

bölüğünden Abcullah Beyin bin
diği inci isimli ah üçüncü gel
diler. 

Bugünkü yarışlardan evvel ve 
ıonra bazı taylar satılmıştır. 

Ankara 
Lik maçları başladı 

Ankara, 11 (A.A.) - 1932 
1933 senesi lik maçlarına bugün 

istiklal sahasında başlanmıştır. 

Fiküstür mucibince birinci 
maç Gençlerbirliği ile Çan. 

kaya takımları arasında ya

pıldı. Hakem Naim Beyin idarc
ettiği oyun saat 13 30 da baş· 

ladı. Bu maçta Çankaya küçük
leri güzel bir oyun oyoıyarak 

sıfıra karşı üçle galip geldiler. 

ikinci maç ayni külüplerin bi
rinci takımları arasında saat 15 
te gine hakem Naim Beyin ida
resinde başladı. 

Oyun seri ve sert bir şekilde 
cereyan etti ve birinci devre 1·0 
Çankayanm lehine bitti. 

ikinci devrede kendini topla· 
yan gençler birliği penaltıdan 

beraberlik sayısını ve oyunun 
neticesine yedi dakika kala ikin-

ci galibiyet sayısını yaptı. 

Bu suretle oyun bire karşı 
iki sayı ile Gençkrbirliğinin le· 
hine bitti. 

Çankaya takımımn sağaçığı 
Mustafa çok muvaffakiyetli bir 

oyun oyoamıı, kaleci Şinasi de 

. ·~ 12 TeşrinısaD! 

iki rakip 
lntihap boğuşrn~ 
sında kaçar rey al 

A A) - Şidl' 
Nev· York, 11 ( · t" eler' 

d. k d v ·ıen ne ıc 
ıye a ar ögrenı 

6 
OOO "-

göre M. Roseveld 2Q,36 ' j 
M. Hoover 14,490,000 reY 

mıştardır. N .0rk 
Nevyork, 11 (A.A) - d.~.vy bil 

Ti mes gazetesinin ver ıgı eJ-
H beyP 

habere göre M. oover 'de0 
. · yenı 

milel borçlar meselesının d•kİ 
ortaya çlkarılacağı hakkın bİI 
şayialar üzerine Va~~ngton~alO" 
gün evvel dönmek uıere 

alı odan hareket etmiştir. ıo· 
A ı-Londra, 11 ( A. · borr 

gilterenin Amerikaya olan b'O' 
k wes 1, 

ları hakkında i notanın ·yle 
tondaki lngiliz sefiri vasıt;,. 
Amerikan hariciye nazırı ı( 

•• d "ld"v • h b aiıOdJ sona gon erı ıgı a er 

tır. b'll" 
Nevyork, l 1 (A.A> - fAe d-' 

san meclisinin şimdiye ~·etf 
309 demokrat, 110 ciimburı~ _,. 
ve amele fırkasından 3 çiftç~,r 
intihap edılmiştir. 13 azalık. 
kındak~ intihabat neticelerı 
nü"Z meşkft•<tür. 

Susam piyasası 
Denizli, 11 (A.A) -1 

piyasası yskselmekte devalll ~ 
yor. Dün piyasada susa111ıo 
kası 21 kuruştu. 

Italya kralınıJJ 
doğduğu giln ,.,. 

Roma, 11 (A.A.) - 1', 
• L •• .j,IJ 

)'CVmı mag•u•u anuaa• ~ 

1ussolini Roma ga.rnİ$ ,,,,, 
büyük memurlarla elçıler b .,-
runda bir geçit resmi 11 

mıttır. 

1 ıo Giresun Halke\1 O~ 
Giresun, 11 (A.A) - ti• j1. 

bir ders evi açmıştır. Bil ~ 
evinde haftada üç gece /1.. 
ölçülerle defter tutmak -, 
parasız olarak halka öl' 
cektir. ~ 

mıınmııınnnnııı mınnııınınımnunıımıı1HDuınııımuımııanı~ 
güzel kurtaraşlar ve müdab 
yapn:ıştır. for-

Gençlerbirliğinin hentU . 
munda olmadığı görülüy~ J 
Mıntaka koni' ,, 
gelecek haft•~of 

Aylardan· beri bir tiir~ıaı"'' 
lanamayan btanbu\ spor k et>. 
sı kongresi nihayet geıece 
maya toplanacaktır. " ~ıı· 

Kongreye iştirak ed.~ceo 1'6f 
Jüp murahhasları şirndı ~ı .. rd•'' 

t 111•r.. .., 
!erini hazırlamaya baş~. t•b'°' 
Çok hararetli geçecegı la fi 
d·ı k . bayır . ,e 

e ı en ongreoın esiaı• "" 
m~sbet kararlar vrrrı> çeO it 

. ge aıı 
arkasından da vaktı 1 ı0••' b 1 başa "'ıU 
maçlarının der a f tbolil'°u I· 
temenni ediyoruz. u 'i .,e b• 
ıslah etmek için e'l'IC• ·ı g6t" 

- v pıerDI ' de olduğunu ogreP 
memiı lazımdır. 

por 
Çankırıda 8 .,,oo 

A) - B ıs Çankırı, 11 (A::bü tarafıod• 
C H F spor kulu er fe' 

· · · · kons el 
fırka salonunda bır k ynıter 
·ı . . K d n erke b ıuo' 

rı mışt~r. '1 ı d ha~r u nt 
davetlı konser e dan v 

. rkasıP ~ muştnr. Koı:serıo a lik,, ıoe 
Z. B "Spor ve Genç kO 
ıya • 1 bir 

ıuu üzerinde fayda 1 

ranı vermiftir. 
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Dünkü Ke~idede kazanan Numaıraİaır 
= 

Beyazdta Okcularbaşında ve Gedikpaşada Yeni ikbal kişeled sahibi Bahd 
Bey listemizd~ki nuınaralarıın ikretmive ve ınükütatlaırıınıı veırir. 

1ı 1r
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illlll 

4 ı 
46 

202 
302 
41 t 
422 
h7 
5H 
fiS5 
819 
8~2 
83s 
840 
(j ~ l 
l;)' 

103 ı 
lı6 
196 
3C)S 
474 
534 
61) 7 
755 
83 ıı 
Qg9 

2243 
304 
313 
4 5') 
618 
780 
782 
197 
811 
824 
879 
~006 
'275 
324 
~34 
3QO 
ı 16 
447 
572 
770 
861 
891 
927 

40741 

92 
105 
146 
ı 931 

o O 
40 
fJ o 
40 
40 

150 
150 
40 

1500 
40 
.;o 
~o 

40 
')o 
eu 
40 
oo 
40 
40 

150 
40 
40 

1000 
40 
60 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
60 
40 
40 
60 
40 
40 

1500 
40 
60 
60 
40 

150 
40 
40 
60 
60 
40 

476 
539 
55 ,I 
ôO ıl 
670 
671 
69~ 

742 
712 
851 
921 
9S2 

5013 
7ô 
91 

103 
l l ô 
150 
155 
ı 6ö 
210 
285 
297 
333 
344 
434 
442 
549 
651 
719 
742 
769 
790 
800 
8 34 
90S 

6036! 
41 

66 
74 

149 
242 
380 
525 
760 
848 
930 

242 
321 

40 3401 
5000 34 3 

40 364 
40 395 
40 659 
40 725 
4 o 7 12 
60 908 
40 944 
40 945 
60 s 16 1 

öO 200 
60 3 l 5 
60 432 
40 4ôS 
40 54fl 

ı 50 600 
ôO 8221 

40 8 78 
60 896 
40 9 t7 
40 9 ı 17 
40 121 
40 136 
40 332 
40 3341 
40 405 
40 421

1 

150 422 
ôO 632 
4 o t) 40 
40 8 71 
40 938 
60 1000 

40 541 
40 242 
40 406 
60 563 

150 6 5 
40 ôIO 
40 638 
40 665 
ôO l I 00 ı 
40 11 .ı 
40 11 s 
60 160 
40 366 
40 539 
40. 708, 

9 l~ 
40 942 
40 9ı8 

ôO 13030 
40 172 
60 202 

150 28-i 
40 332

1 

40 3 39 
40 380 
60 513 
60 653 
40 807 
40 983 
40 984 

40141901 
40 195 
oo 240 
40 253 

40 3251 
40 391 
40 425 
60 506 
40 535 
40 592 
60 622 
4C 624 
40 672 
40 738 
40 896 
60 l 51071 
60 165 
40 21 o 
40 255 
b 400 
40 413 
40 592 
40 625 
60 649 
40 801 
40 8861 
40 959

1 

40 Lô040 
150 78 
150~ 931 

40 lbl70 ·10 19~LIJ 
40 207 60 851 
40 210 150 991 

40 3071 4020001 
40 4l4 60 91 
60 4631 60 199 
40 474 40 232 
60 529 40 233 
40 549 40 235 
60 748 40 2511 
40 ô04 40 334 
40 880 40 398 
40 890 40 450 
40 8971 40 45ô 

150 948, 40 480 

:~17!~~1 ~~ ;~! 
150 263 60 752 
60 325 ôO 763 
ôO 393 150 766 
60 581 40 778 
40 (;74 1500 817 
60 706 40 849 

150 907 60 857 
40 993 40 2 l057 
40 18214 150 68 

150 258 40 72 
40 3l9 60 100 
40 343

1 
ôO 211 

60 4161 40 289 
60 427 60 436 
40 4831 40 500 
40 4951 40 61ô 
40 5181 ôO 745 
40 550 60 836 
40 616 40 914 

1000 661 40 042 
40 6 77 40 22005 
40 69ô 40 71 
40 750 60 90 
60 757 40 142 
40 786 40 209 
40 835 40 226 

ı '5ö 80 ı 00 580 
40 ICJOOI 40 673 
40 29 40 791 
40 62110000 23062 
40 92 60 63 

40 tQôl 40 so 
40 534 40 202 
40 636 40 246 
40 740 40 302 
40., 7411 40. 4011 

N l fürklr N 1

1 
Türk ı No. 

O. J' O. }'r~qı 'I ırası ı~ _ 
4ü!HL:ll 4026200 oO!<JS45 
40 536 40 32ô 150 849 
60 555 60 352 40 951 
60 593 40 485

1 

40 974 
40 CıOô 40 526 40 3000ö 
4 o~ o 1 ı 4 o s 5 ô 4 o 2 7 
401 732 150 55, 60 79' 
40~ 855 40 696 40 ss 
40 Ql9 40 733 1500 171 

l50 930 40 743 bO 273 
40 l4003 40 848 40 31 s 
60 51 60 924 60 340 
40 95 150 27228 40 376, 
40 185 40 299 150 440 

1000 359 150 361 \ 401 67S 
40 361 40 40ô 90 4 
4 o~ 316 4 o ; 6 9 9 1 4 
40 427 40 619 983 
40 4291 1 ooo ô30 1000 985 

150 5371 40 ô40 60 31018 
40 Ç67 40 665 40 114 

60 7 l 1 40 686 601 140 
40 768 60 702 60 27ô 
40 835 40 769 40 277 
40 872 40 951 40 322 
60 888 40 994 60 35ô 
40 911 60 997 40 422 
40 985 40 28046 40 460 
40 992 60 51 4~ 491 
ôO 2so20

1 
60' 66 40 043 

40 211 40 101 40 714 
40 3sl 40 ı ı 3 40 733 
40 105 40 150 40 751 

6 ol' 2 2 3 4 o 1 g 5 ~ o 15 4 
60 228 60 216 40 780 
40~ 230 60 248 ôOI 791 
40! 239 40 324 40 953 
40 257 40 306 6~ 994 
40 26 7 40! 43 ı 40, 998 

150 274 60 442 40 ~2035 
40 279 60 464 40 1591 
60 34? 40 559 40 1701 
40 561 40 641 40 3181 
40 60] 40 673 349 
40 607 4~ 730 412 
60 702 40 764 46 l 
40 703 40 848 557 
60 770 40 930 593 
6~ 772 40 2918ô 40 641 
40 919 40 310 4~ 871 
40l 941 40 423 40 330~5 
60 987 40 511 40 12Q 
60,26020, 150, 715 40

1 
223 

4l9 
47ô 
613 
65l 

40ı 65ti 
40 659 
40 722 
40 79Q 
60 90.ı 

ı 50 073 
40 3400(} 
40 1 159 
60 265 
40 29öı 
40 3oQ

1 
40 51 s 
ôO 541 
4035115 

·40, 16 3 
40 413 
40 422 
40 547 
40 558 
60 805 
40 36036 
40 851 
40 99, 
60 145 
40 241; 
40 459 
40 481 1 
40 7761 
60 825 

40 8481 
4037012 
60 50 
40 256 
60 280 
60 357 
60 547 
40 649 

150 682 
40 685 
40 7071 
40 776 
60 330 441 
60 56 
40 159 
40 197 
40 238 

~--· 

40 
40 
60 
60 
40 
60 5 3 l ı 
40 538 
40 787 
40 830 

40 83 71 
60 934 

150 962 
60 9771 
40 98ô 

40 400131 
40 31 
40 92 
40 128 
ôO L45 
40 150 
40 15 ı 
40 194 
40 196 
40 245 
40 303 
40 532 

150 507 
4 0 510 
40 118/ 
40 740 
60 821 
60 843 
40 901 
40 <}45 
40 tl023 

150 153 
40 ı 59 

Türk N ı Türk N ! Türk 
lirası 0

• lirası o. lirası 
oo4ıısı 4045031 40 
40 208 60 67 40 
40 3 ı 7 40 158 40 
60 467 40 217 60 
40 474 40 3571 40 
oo 600 40 453 150 
40 60~ ~o 49ı 4o 
40 6S9J ôO 535 ôO 
60 718 60 617 40 
60 783 40 ô501 60 
40 793 10 6Sl 40 
60 823 40 688 l 50 
40 842 40 696 40 
40 ~85 60 845 60 

150 952 40 89S 4~ 
60 975 40 988 40 
ô0~2132 10.'6154 40 
60 211 oo 176 60 
~o 130 60 22s ı 5oo 
40 576 ıooo 30ô 150 
40 640 iO 317 40 
(İÜ 651 60 434 60 
40 838 40 487j 40 
40 9ô0 40 594 60 
40 t 30031 40 6261 40 
60 53 40 819 60 
40 71 40 820 1000 
40 90 40 822 60 

40j 153 bO 970 40 
40 217 00~7209 60 

150 . 342 40 409 40 
40 430 60 547 40 
40 525 40 571 60 
40 540 150 801 ôO 
60 570 40 902 3000 
40 770 40 955 40 
40 831 40 979 40 
40 8S3 40 t8006 40 
40 99~ 40 74 40 
40 997 40 L36 1500 1 

40 44083 f>O 166 40 
60 94 60 326 60 
60 144 40 338 40 
60 2141 60 381 40 
40 289 40 384 40 1 

60 450 60 446 60 
40 465 4( 463 60 
60 620 40 494 40 
40 6~3 40 542 60 
40 81 8 60 641 60 

150 835 40 662 150 
ı 50 839 40 49058 60 
40 929 40 448 150 

J'IJ'lllımıııımı' 1

1!11111 ıııı'llll ·ııı
1 

·1
1r ı!: ~ ıı ır 11

1 
,, ıı · · ·: ır ııı , ~m: . 1 _ 

,m. urn11ı: .ı ılli ı ·ıl ı , ı ıı llilll ıl ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Fatih sulh 3 üncü hukuk b~ 

<Baş tarafı l inci sayıl ada) 

\ :\~ ortadan kaldırılmasının 
~k •nyanm da bu husustaki 
~.~relere iştiraki şartile
~.u? olup olmadığını tetkik 
'\ •nı bütün hükumetlerden 
~ etrni§tir. 

i':~d~aldvin, insanlık aleminin 
) '«" , ... 

~'ld lh •on harpten sonra pek 
~lld, a Yeni harbe atılacağı zan-

1' ... bulunmadığını söylemi§, 
~f 'ilin 

L 'llil\ . anında tayyare kuvvet-

yan etmİ§ ve demi,tir ki: 
"Ümitsiz bir !!alc düşen re öldürü

leceğini bilen Jıcr fıan(li bir kimse ev· 
ı·clcc giri§iiği iealıfıütlcr ne olursa 

olsun, elindeki silahı muilnka l:ulla· 

nır. ,, 

M. Baldvin'in bu beyanatından 
sonra Avam kamarası hüku.mete 
itimat beyanın mutazammın tak· 
riri 44 muhalif reye karşı 402 rey

le kabul etmittir. 

Kiralık hane fl\I\ ••tim ı · h d . 1 ti b· a ı ususun akı her 
-::.il~~r. ltıemnuiyctin müeasir o- Beşiktaş Hasfırın Kazanasmaz 

~den §Üphe ettiğini be- sokak 9. Ucuz, kullanışlı . (5330) 
.. ·:::::::::·.························· .. ··············• ........ ····················.·.::: :::::::::::::::: 1 . . .................................................................. .. 
c:~hısarlar Umum Müdürlüğünden: 

~~ 3~ a~ Fabrikası için şartnamesi mucibince "90" M3 tam boy 
' t•ht, 3 kısa boy olmak üzere pazarlıkla "480" metre mik'a· 
~ ~•lipı •~tan alınacaktır. 
b, '-'U~11 ,~;ın pazarlığa iştirak etmek üzere •• % 7,5" teminatlarını 

)'' ko 6: 1t.932" pazartesi günü saat "15" te Gala tada Mü· 
ınısyonuna müracaatları. (5915) 

ıq~YOLA"madrnlcşy• ı21; r Llko 
~ ratırikusı 2 ıra ya k:ıryola ı 
ltr11~~ 1'caıxıc 1~irkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 
!.>J~, aryoıaı~r ~cnıerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lake ,-e mubtelıf renk

:rt ''P•r~st:ınc nmcliyat odaları malzemeleri ucuz fi atla satılır. ( ler türlü 
"''-•I ış dahi kabul edilir. .Fabrikada ve Eminönü, Sellnik Ban• 

Ye Y erll Mallar Pa.zAr1nda da aynı fiatla satı~ır. 

Doktor 

Ara Nlşanyan 
Muayenehanesini Beyoğlunda TokaUlyan 

oteli yanında .Mektep sokağında 3:5 nu

marada yeniden kUşat ctınlştlr. 

Hastalarını her ı;Un sabahtan nkıama 
l<adar kabul eder. 

Telefon: 40843 

Diş doktoru 

Arşak Sürenyan 
Beyoğlu IstlkUU caddesi numara 303 

Mısır apartımanı. Müracaat: Cuma pa

::ardan maada her gUn 9 - 13 ve ı:; - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Doktor 

A. KutleJ 
"{ara.köy, Börekçi !mnı karıııınıda No. 34 

Cilt ve zUhre\'l hastalıklar mUtebassısı 

Doktor 

Bahaettin Şevki 
Babıali caddesi Meserret oteli karşısında 

A mJ Bey apart.;manı 125 Sabahtan 

Doktor 

Cevat N. Zekai 
Sinir mUtehaımsı 

Muayenehanesini BabıAll karşısında An
Kara caddesi No. 47 ye tevsian naklet -

miştir 

Doktor 
Emin Şilkril 
Dahili hastalıklar mUtehassısı 

lstanbul Sultanmahmut tUrbcs:I, Babı· 
Ali caddesi, No. 10. Telefon muayeneha· 

kimliğinden: 

Birinci artırma ilanı: 
Terekesine mülga asliye 6mcı 

hukuk mahkemesinde vazıyet 
edilen Yedikulede imrahor Uyas 
bey mahallesinde Hacı manav 
sokağında 140 numaralı müte
veffa terzi Koço terekesine ait 
maliimülhudut 200 zira terbiin
deki arsanın paraya çevrilmesine 
mahkemer.e karar verilerek be
her ziram 50 şer kuruştan 100 o 

lira ve dahilindeki kuyuya dahi 
ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 k 50 

"Her gün oğled<.'n sonra saat 14-18.. 50 lira j ceman } lira kıymet 

Urolol ·Operatör doktor 
Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

haatalıklan mUtehn.ıısil!ı 
Muayenehane: TUrbc, Mahmudiye cad· 

desi. No. 10. Telefon 22G22 

Operatör • Urolog doktor 
Mehmet Alt 

idrar yolları hutalıl'1arı mUtl'ha!l!lısı 
Eminönü (Sabık Kara.kil§) hanına 
nakletmiııtlr. Cumadan maada her gUn 

hutaıarmı kabul ve teda\1 eder. 

Ooktor - Operatör 
Nuri Mahmut 

Doğum ve katlrn hastaltkları mqlehıı..ssısı 
~çkada: SilAhane caddesi Berna a
ııartımanı. No. ı. Telefon 43562 (4934) 

konularak 30 gün müddetle mü· 
zayedeye konulmuştur. Tapuca 
müseccel ayni haklar yoktur. 

Ak§&ma kadar 

'----·----------------J 

Rüsumu tellaliye ve ihale pulu 
müşteriye ait olmak ve bedeli 
peşinen alınmak ve miadında 
verilmediği takdirde tekrar aha
rına ihalesi halinde farkı fi at bi
rinci müşteriden alınmak şartla
rile kıymetinin yüzde yetmiş be
şini bulduğu takdirde 13-12·932 
salı günü saat 11 de ve kıymetini 
bulmadığı takdirde tekrar ilan 
icrasile ihalesi yapılacağından 
taliplerin şartnameyi görmek ü
zere ihaleden 10 gün evvel mah
keme salonunda talik olunan 
mez.:t lrnyyimesiai ve ihale gü
nü dahi 928·1415 dosya numa• ---· Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak için VAK 1 T mahkemesine müracaatları ilan ı 

rasile Fatilı sulh 3 üncü hukuk 

~-----·-- yurduna mliracaaL _______ ,,, olunur. (5376) 



Sayıta ıu 
• • 1932 

ı~ Teşrinısan1 ~ 

Hikaye Cürmü ineşhut Çeviren 
fa. 

SEYRiSEFAiN 
Merkezi idaresi Galata köprüh:ışı B 2623 

Şutıe A, Sirkeci Mühürdar zade H:ıo 22640 . .. ı:. ·~ ,, .... · ..... ,... . • . . . .. ' . . .. 

Pire Mehmet , elleri cebinde, I lesine indi, ve vapura doğru yü
gayet sakin, veznelerin önünde rüdü. Pire Mehmet: 

Izmir - Pire - Iskenderiye 
postası 

dolaşıyor, para almhak için sıra- - Tamam, diyordu, kalabalık 
lannı bekliyen müşterileri lakayit da var, bilet alırken sıkıştırırım .. 
görünen bir bakışla seyrediyordu. A... A ... Ne o?. Herif bilet almı-

(1-ZM 1 R) 15 ikinci 
teşrin sa-

lı 11 de. 

Resmi elbiselerile acele acele 
konuşan banka hademeleri Pire 
Mehmedin oralarda ne maksatla 

dolaştığını akıllarından bile ge
çirmiyorlar, onu, laalettayin bir 
müşteri zannediyorlar. 

Sıralarını bekliyen müşteriler 
arasında, bir çok tipte insanlar 

var. Kimisi, bankanın beklemek 
için yaptırdığı tahta koltuklara o
turmuş, sıgara içiyor, kimisi elin

d-;ki puslaya bakarak numarasını 
ezberliyor. 

~ ~ ~ 

Pire Mehmet, dört numaralı 
vezneye yaklaşırken veznedar 

- 85 numara kimin?. 

Diye seslendi. Arkas:nda·' go
çuk, şekli itibarile Arnavuda ben-

ziyen bir adam ilerledi, elindeki 
numarayı uzatırken: 

- Beş bin lira! 
Dedi, Pire Mehmedin gözleri 

fal taşı gibi açılmıştı. Kendi ken
dine: 

- Tamam, dedi, bugünlük ta
li im iyi gidiyor. Enaiyi bulduk. 

Pire Mehmet, yan gözle gocuk
lu adamın paraları alıp, baş par
mağını ıslata ıslata saydığım, 

sonra gocuğunun iç cebine yerl~
tirerek üstünden eli ile bastırdı
ğını gördü. Onu dışarıda bekle
mek üzere bankadan çıktı. 

Gocuklu adam iki dakika. son
ra kapıda göründü. Bankanın 
mermer merdivenlerinden indi. 
Durdu. Bir sağa, bir sola baktı •. 
Her halde gideceği yeri düfünü
yordu. Bir saniye gözleri bir oto
mobile takıldı, kaldı. Pire Meh
met: 

. - Vay canıiıa, diyordu, otomo
bıJ h' e ınecek o1ursa yandık. Aca-
ba burada bir şey yapamaz mı
yız?. 

Cadde bu aralık k' t h 'd" B' pe en a ı ı. 
ır şey .yapmalc ihtimali yoktu. 

Fakat Pıre Mehrnedin .. . o gun şansı 
vardı. Dedık ya gocukl d . ' u a am, 
§oförlerın: 

,_ Buyurun beyim, küçük tak-
. ' St ••• 

Demelerine kulak asmadan 
Y enicamie doğru yürümeğe ha!
ladı. Pire Mehmet sevincinden 
deli gibi olacaktı. Enai, en kolay 
adam çarpılan yere doğru gidiyor 
du. 

Pire Mehmet adımlarını sıklat· 
urdı. y enicami kemerinin kala
balığından istifade için ilerledi, 
gocuklu adamı geçti, geri döndü 
ve onu göğüslemeğe hazırlandı •. 

Fakat gocuklu adam tam ke· 
mere yaklaştığı bir sırada, karşı-

srna Tarablus kuşakları satan hi· 
risi çıkıp ona vişne çürüğü bir ku· 
şak gösterdi. Goçuklu adam dur• 
du, baktı. Pazarlık edip aldı. Son-

ra, gene fikrini değiştirmiş gibi, 
kemere doğru yürüyeceğine E-

minönüne doğru saptı ve köprüye 
çıkarak Galtaya doğru ilerledi. 

Pire Mehmet, içinden müthiş 
küfürler savurarak gocuklunun 
pe§ine takıldı. 

Gocuklu adam, Kadıköy iske-

yor. Trabzon Postası 
Filhakika gocuklu adam bilet (K d • ) 16 ikinci 

almadan vapura girmişti. Maa- ara eOJZ teşrin 
mafih elinde bir yarım bilet var- çarşamba 18 de. Galata rılıtı-
dı. Demek gidip gelme bir bilet mından. 
almıştı, bu suretle bu fırsatta kay- IB--1-z-m- ir _ __ M_e_r-sı-.n-·-p-o_a_t_a_s_ı_ 

hol.muştu. (• b l ) 16 ikinci 
Naçar, Pire Mehmet bilet alıp ıne O U teşrin çar-

vapura bindi. Fakat gocuklu ada- şamba 18 de idare rıhhmın-
mın girdiği alt kamarada iğne a- dan. 
tılas yere değmiyecekti, yer yok- llam~z:msm::a:!l:!:l:l2!:r.:ı:mmmiii 
tu. Maamafih, gocuklu adamın o- Oarüşşafaka L1sesi 
turduğu sıranın arkasındaki sıra- Müdürlüğünden: 
da bir yer vardı amma, onu, ora- Talebe için 1300 metre yerli 
dan tarassut etmek güç olacaktı.. alaca Bez , 540 tire fanile , 
Ne de olsa, adam üzerinde parası 1080 mendil , 1080 çift ço. 
olduğu için tetikte bulunduğun· rap münakasa ile alınacağın
dan fazla nazarı dikkati celbet- dan nümunelerini gör:nek is
meğe gelmezdi. tiyenlerin hergün ve münakasaya 

Pire Mehmet, bunları düşünür- iştirak edeceklerin ] 5 ikinci teş
ken, gidip gocuklu adamın arka- rin 932 salı günü saat 15 te Nu
sındaki sıraya otumıustu. Şimdi ruosmaniyede Cemiyeti Tedrisiye 
tamamile sırt sırta oturuyorlardı. merkez.ine gelmeleri (5984) 
Bir aralık, adam, her halde sıcak-

1 rş arayorum tan o acak, gocuğunu çıkarıp eş-
ldar eye muktedir, çok lecrü-

ya koyacak ağın içine yerleştirin- bekar, yeni, eıJki TürkçE', Fran-
ce gocuk, Mehmedin enesesine sızca , Almanca, Iogilizce, Ital
değdi. Pire Mehmet hafifçe başı- yanca, beynelmilel ticaret, nak
nı çevirip baktı, gocuğun sırtında Jiyat, komisyonculuk, sigorta, 
olduğunu görünce titredi. Ne ihti- daktilo v. s. i şl eri bilen, ciddi 
yatsız adam?. ve faal bir zat iş aramaktadır. 

Cebinde be~ bin lira olan go- Adres: Binbanasto kabristan 12 
cuk böyle yere konur mu?. Yalnız Beyoğlu . (5328) 

çalışmak hususundaki gayret ve inhimakinizi 
kesmem el i, ai lenızle beraber geçi rd iği n iz kısa 
zamanlarda onların da neı:fesi ni n kaçmasına 
sebebiyet vermemelid ı r. ADAL i N tabletleri 
kullanarak sinirlerinizi teskin ediniz ! Bu suretle 
iş le rinııe daha eyi bakabilecek, daha neş 'eli 
bulu nacak ve daha çok çalışabileceksiniz ! 
Sizinle temas edenler si zden daha fazla 
memnun kalacaklar, herkes si zi daha ziyade 
sevecek ve teşebbüsleri nizde dah... ziyade 
muvaffak olacaksı nız! 

tabletleri. 

ECZANELE RDE N REÇETE i LE ALlNABiLlll 
/ 

--~evlet Demlryolları ililnlaJ 
şl 

70 adet ame!e vago~~ti . demir aksamı ve yed~ğ~~in k'/sı~ 
zarfla münakasası 21 Bırıncı Kanun 932 çarşamba gunu saat 

idare binasında yapılacaktır. ·r•)" 
Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpafa veznelerinde beşer lı 

satılan şartnamelerde yazılıdır. (5855) 

3200 çift cebire ve 414000 adet ergo'nun kapalı zarfla [Jln: 
kasası 21 Birmci Kanun 932 çarşamba günü saat 15,30 da id 
binasında yapılacaktır. . ~ 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezneleıinde beşer )trJ 

satılan şartnamelerde yazılıdır. (5856) _____/ 
pek tabii vapurda bu paraları a
şırmak kabil değildi ... Her halde 
çıkarken .. o:o:ırı ııncgu ·. Ç·A·B U K !~ · SANCl~GE Ti 

Fakat adam Hnydarpaşaya mı 
yoksa Kadıköye mi çıkacak ? .. 
Mehmet gene düşünüyor: 

·-Gocuğun ucu ensemde, di
ij'iyor, Haydarp:ışaya çıkacak olsa 
alırken duyarım. 

ADET 1ı BIÇAK DARBELD I GiBİ 1 
J 

OH, HE RAHATLIK ! 

Vapur Haydarpaşaya geliyor 
Gocuk yerinden kımıldama.mı~tır . 
Pire Mehmet, Kadıköye yaklaşır
ken önden kalkıyor, vapurun ya
naıma vaziyetinde muhakkak ar
tık bu işi bitirmek üzere tertibat 
alıyor. 

Bır Alkok ) alas.ı atnyı u all: eder. Bandan maada t>ır 
Alkok yakıs ı - bdtıln llaçlarm hıl!fina ol:ırıık· bili fası la 
tesırıni ıcra ve tcskın ve tcdavı eder. SiL işınulc meşgul 
olurken o d;ı vazılcı;ıaı yapar. GOgU5, arka, ouııııl:ar, dizler 

cllasıl had bır sana hissediltn yere beman mesamatı çok 
all Atkok yakısını tatbık ediniz. Derhalagnyı teskin eder. 
Fakat Alkok ısınını hatırıııızdil tutunuz ve taklıtlcrden 
ıı.akınuuz. Her ccz;ınedc btılouur. 

İşte kalabalık arasından go· 
cuklu adam göründü. Bir gayret .. 
Sağa omuz, aola dirsek, §İmdi Pi· 

re Mehmet en mükemmel vazi
yettedir, elini gocuğun iç cebine 
aokuyor, fakat o ne? Paralar yok? 

obür cebe bakıyor, gene para 
yok?. Ne oldu b!J paralar?. 

- Nasıl, Pire .• Her tarafı ara
dın nu?. 

Pire Mehmet hayretle başını 
kaldırıyor .. 

- A ... Siz misinz Salih Bey? 
Affedersiniz yanlışlık oldu. 

l -
1 

Hayır Mehmet, hayır, yan
ış ık yok.. Ben, hankadanberi se-

ni takip ediyorum G ki d . ocu u a a-
mı çarpacaktın değil mi?. Bereket 
verain ben buradayım C b' d · e ın en 
paralarını ~ldı ve Haydarpaşaya 
çıktı. Gocugu da, benim ricam ü
zerine bıraktı. Şimdi seni merke-

ze teslim ettikten sonra, Çif teha
vuzlardaki evine götürüp gocuğu
nu kendisine vereceğim. 

İşte Pire Mehmet, sivil polis 

komiserlerinden Salih Bey tara
fından cürmü methut halinde 

böylece yakalandı 
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HER ECZAN EDE BULUNUR 

Deniz Levazım Satın alma 
komisyonundan: 

Deniz kuvvetleri jçin bir adet I şı ldak açık münakasa iJe satın 
alınacağından şartnamesini görmek istey~nlerin her gün ve mü
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VAK ı 1 
GUnedellk, Slyul Gaz~ ~ 

lstanbuJ Ankara Caddeat, V /\ 
(1 

Telefon Numarel' 
.. 9 

Yazı ~teri t elefonu: 2-"' 
0 

ldare tele!onu : ı.ıs1 ı1 

''"" Telgraf adresi : İstanbul -

Poata lrut usu No. ' 11 

Abone bedelleri : .,ııı 

Tfukıy;- ~ ~r· 
Sen elit: 

6 aylLk 

3 aylık 

ı aylık 

ı"°" 1400 Kr · '~ ,, 

ı' " 750 • ıtOO 
400 .. soO , 
150 .. -

ilan Ucretlert_: 1,ıırU' - ur• 10 
ııcsmı il!n!ann bir sn , .. 0 ' 

urı ... , 
Ticari 11Anlann bir ıııı mi ı5 

b
. -~ntl 

Ticari ll ltnların ır ...----KUçUk llAnısr ~ der•~ 
~ dcrası :ıo aç KıtrU• 
Cli r dııfıı.'lı 30 iki fnSl 100 a>tl 

dört dctruıı 711 ve 00 de uır dctalll fY 
'l ı: aylık IUln vcrcoıertn unnııırıı> 
nendir. Dört sntırı ı;c<:':csn ıı edilir 
sl\tırtnn ~ kuruştJUI 

._;cw~~~!!!.E!~~~~~~~~v~ "'ili Si - ts'J'.ı\l" ~ 
V AKIT M A TB/\.ı\ ,ı\SIIJ 

ı.ı-eı-nJE'l' ) 
SAH1B1: .,.tl(He;1' 

dilril' •. 
Umumi Neşriyat MU ·~ 

Norveçyanın Halis Morina Balık Yağın n Baş Mahsulü H.f/SJI~ 
ECZA oEP 
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- Hayret 1 bu adamın sırtındaki ne ? 
- Ne olacak 1 btı: dag 1 
- ? .. ?il 
- Hem de ıo.ooo ton sıkletinde ! 
-??!! 
- Fakat dikkat et ! nereye basıyor ! 
- Evet ! gördüm : 

ZiRAAT BANKASI 
• nın kumbarclarına 

T.amam~·· Bu adamın 
ZiRAAT BANKASI 

nda bir 

Tasarral Besab va ! 
'\ "\ . \ .,..,. ' ..... ,. . ..... " 

- Öyle ise, daha bunun gibi iki yük taşır ve 

Sırtı Yere Gelm z. 



VAKiT 

PASA KARLMAN 
Beyoğlu - Istiklil Caddesi 

Her Keseye Elverişli Mal Satan Büyük Asri Mağaza 

Yıkeneblllr 
ipek çoraplar 

110 kuru, 

El ile trlkote 
Yan k••koller 

125 kuru• 

Son moda tekillerde 
Deri el çantalan 
rekllm fiau490kuruş 

Hanımlara mahsus 
ı.:uruş -ipek bagetli çoraplar 6S 

(lmperial) marka lpık çorapl• 17S 
Eldivenler (güderi) iyi cins 240 
Müsköter eldivenler yıkanabilir 300 
Glase eldivenler teminatlı cins 32S 
Krep birmaa reklam fiaa, m. 229 

Bursa ipeği ifi cins metrosu 120 
Jpekli kerep jorfet 290 

Jorjet Len her renkte metrosu 279 
Deri bel kemerleri maden tokalı 99 
Bel kemerleri, iyi cins potsüet 8S 

Batist mendiller ~nte!Alı, adedi 10 
Batist Mendiller markalı adedi 121-

Kolyeler. galallthe ve 
Madeot. Son moda 

Batist kombinezonlar 
Tii üzerine işlemeli 

7S 

119 

Kombinezon ve pantalon takımı 225 
'Fül üzerine ~)emeli 

Gecelikler iyi batistten 190 

Gecelftc pantalon ve 
kombinezan takımı el 4SO 
ile işlemıU, her renkte 

GeceHlc kombinezon ve 
pantalon takımı tül 400 
üzerine işlemeli 

Yün bluzlar, gayet iyi cini 480 
Saten şemsiyeltr 1SO 

Poplin şemsiyeler modem saplı 390 

"Gloria,. şemsiyeleri iyi cin 92S 
Nim ipekli temsiyeler 679 

Zeftrde11 plJa111alar 
27S kurN' 

Kollu puloverler 
300 kuru' 

Erkeklere mahsus 

Poplin gömlekler 
Haseden kısa donlar 
Beyaz veya çizgili ıo5 
F anilidan pijamalar 425 
Haseden gecelikler 250 
Y&n puloverler, itinab İf 390 
Pantalon askılan 
Sağlam cins 
Yünlü jileler modern 
şekillerde 
ipekli kravatlar 

90 

500 

58 
ipekli kravatlar ekstra 95 
cins, son moda 
"Pyrenees,, mendilleri 
beyaz veyahut renkli 27 

Batist mendiller adedi 1 O 
Merserize saten şemsiyeler 325 

F otör şapkalar 
350 Kuruı 

Saten şemsiyeler 150 kuruş 

Mektepliler için 
deriden kUçUk 

valizler 50 kuru' 

••Mama,, diren 
Büyük bebekler 

(50 santim boyunda) 
350 kuru, 

Muhtelif 

El havluları da- 20 
yanıklı cins 
Mektepliler için t20 
deri çantalar 

Fibre valizler 125 

Yünlülerin MüntebaP 
çeşitleri (Son moda) 

Yiin battaniyeler 

Garnitur için 
Müntahap Kürkler 

Her nevi esanslar, 
Losyonlar, Pudralar 
Sabunlar ve kokular 

Meşhur J olie Femme 38 
pudrası 

150 X 225 boyunda ya- 111 
tak çarşafları, iyi cins 

1SOX l50 boyunda 
sofra örtüleri 

l"adın, erliek ve çocuklara 
meşhur Star ve i\legb:ır 

markalı 

RADYO konserleri 
f-lerı;ün akşam saat 5 l -2dall 
itibaren yeniAmerikan marlcJ 

Ayakkaplar 
Şık ve sagl:ım fabrlk:ı 

tiatına satılmaktadır. 

ika Radyo 
Cihazl:ırile konserler 

Beykoz Debagat ve Kund 

PHILIPS 
·e30~ 

Bir Tek Dtlğme ile 
Btltiln Avrupa Dinleniyor 

PHILIPS 830 A 
Snperendüktans 

Kaloriler Münakasası 
lstıanbal Belediyesi Karaağaç 

MGessesatı MOdOrlOğllnden: 
M6eMe•enin yeni memurin dairemi için yapılması lizım gelen 

... orifer yirmi gln mtlddetle ve kapab zarf usulile milnakasaya 
konalmattar. Bedeli ketfi 8932 lira 72 kuruftar. lbalesi, teklif olu-
11811 bedeller haddi kifayecle g6rllldllitl takdirde 29 Tefl'inisani 
991 uh gtln6 saat 14te mtleae1ecle yapılaCakbr. Resimler ve 
fUl'Dameler "5" lira mukabiBnde mlleueaeden ahnabilir. Talip 
......_ yewmi melkirda mt 13 e kadu alelaaul yapalacak teklif 
.-.ıanı teklif olanan bedelin y&zde 7 1-2 teminat akçaile Mil· 
••111 lllPitiplijiae talim etmeJiclbW. (5895} _ _____ _ 

ERKEK 
kunduraları 

ÇOCUK 
kunduraları 

MEKTEP 

Güze 

Fabrikaları 

4, 70 den başlar 

2, 50 den başlar 

2, 50 den başla 

.- l'ecli Hallac Pazarında Arcıvınız.1--
1sıanbul ( Bahçekapı - Beyoğlu ) • Ankara - Samsun ... 

"Beyoğlundat H Y O E N Mağazasında da satılır.,, 


