
·rdiineii keşide bitti 
ı.,,.... pi~-goaunun 'üncü 
kelidelll din bitti. Kazananlal' 

iı aayıfadadll' 

... ı' ıncı Yıl • Sayı : S333 

Roosvelt 
Reisicümhur 

Aınerikada yapılan intihaba • 
~~iceai daha evvel haber ver· 
~iz tahminlerin tahakkuku 

· de tecelli etti. Fakat itiraf 
c~ le lazımdır ki demokrat fır· 
~ namzedi Roosvelt'in kazan· 
~ llluvaff akıyetin derecesi b~
.._ tahminlerin hududunu geçtı. 

ııl..ı Asrı hazır tarihinde bir eti 
... olmıyan bu büyük siyasi za· 
~ tüphesiz sadece Amerikada 
Iİhli bir fırkanın tenlikler yap • 
-... ile bitmit olmıyacaktır. Bu 
~ hadiıenin aııl bundan 
"-ra gerek doğrudan doğruya 
~rikalıları, gerek Amerika 
~cinde yafıyan milletleri can· 
""q alakadar edecek tesirleri ve 
'-ticeleri görülecektir. 
ıL Tabii demokrat fırkasının ikti
._.. ınevkiine geçmeıi iptida hü • 
~et ve idare teıkilatında ta • 
'~ileri mucip olacaktır. Esa • 
~ demokrat fırkaıı daha intiha· 

n icraamdan evvel kazana • 
lanndan emin görünüyorlar 
ona ıöre yeni hükumetin aza· 

kendi aralarında tayin edi • 
lardı. Ezcümle timdiki harici· 
llazın M. Stimıon'un yerine 

1 harp esnaaında Reisicüm• 
Wilson'un nazırlanndan olan 

Baker'i namzet ıöateriyorlar • 

Yunanistan da 
·····························-···-···---
Kondilis 

Diktatörlük ve bas
kın hazırlıyormuş! 

Venizelo•un tiddetli 
hilcumları 

ATINA, 12 (Hueuel) - Meclleln dünkü 
celııe tatili csnHında, kabineye ademi iti -
mat re) 1 \erllmek l8tt"ndiğl cihetle, M. Ve
nlzt'losun teFbbllsU ile muhale.fet tırkalan 

rüesası toolıınmıılar ve levkalicle kantık 

gorünen ıılyasl vaziyet hakkında mlldave -
lef efkAr etmlflerdlr. M. Venlr.eloe, bu 1ç:. 

tlma esnnııında, harbiye nazın Jeneral Kon
dilisln, parlAlllt'ntarlun idaresine kartı lılr 

Y annki aayımızda ................ -----·-·-··-·--
Şen yazılar ve Sinema 

Sayıfalan 

idare Felltlonu: Ja'IO 

iran Hariciye yezlrl hasf Han din rıllbm._ apllbfıen. 

17 GURJUk HiliJfıiı;imiz, 
• 

Frugi Han dün Irana 
doğru hareket etti 

On yedi cün kadar evvel, hü • 
kUınet adamlanmızla ıörütmek 
üzere memleketimize ıelerek An· 
karaya ıiden lran hariciye veziri 
Fruıi ban Hz. dün lrana hareket 
etmittir. 

Frusi han Hz. misafir edildiii 
Perapalaa otelindeki dairesinde 
kalmıı, öileden sonra otelden 
çıkarak Seyriaefain nhtımından 
hindili bir motörle Haydarpap.· 

ran elçiai Sadık Han, lan elçili· 
ii ve komoloehıiu ericin• teh • 
rimizdeki lranldardan huılan ta
rafından teni edilmiftir. 

Hariciye vekiletindea e..dıet 
Ye Refik Amir beyler Fl'Ulll ban· 
la birlikte hareket etmiflerdir, 
Miaafirimize harici7e vekaleti 
namına Rayak iatuyonuna kadar 
refakat edeceklerdir. 

Kubada felaket,. 
------·--·--·---
Kasır g._a 

2700 kişiye yakın 
adam öldürdü 

Bir tebrln manzaran çok feci 

Gamararuey (KOba) 12 (A.A) 
Son tayfun teairile 6lenlerin mik· 
tan ıimdilik 2700 kiti olarak 
tahmin edilmektedir. En ziyade 
buara ujTayaa yerler Gamara• 
py de Santa • &lata da Orieate
de Puerpe • Piremipe ayaletlerile 
"..oq. iaJand, R•mNY ....... 

intiha • 

~;;~ll~!"J~~er~~iki=·aa=, =: 
ya geçmittir. lran hariciye veziri 

·t-JIUWIJM~ ... _.,...,_ .lııpıMine 

lran hariciye vezirile birlikte, 
Ank••adaki. miiı•k.-lutlıea... • 

8lr kUll'I• ve aa buklm __..... 
uçuncü derecede rol oy· 

Bu itibarla cümhuri • 
ltllmi":n yerine demokratların iş 

ıelmeai Amerikamn bey • 
ilel siyasetinde büyük bir te· 

• olnuyacaktır. Y almz yeni İn• 
edilen M. Rooaevelt Ameri· 

aümrüklerinde tatbik edilen I 
le tarifeye k&l'fı çok açık · 

Jaıücadele açmı§tır. Amet"a • 
teçirmekte olduğu büyük 'c

buhranda bu tarife itinin 
llliihim imil olduğunu iddia et-

• • Binaenaleyh yeni Reisi• 
ur ite bqladıktan sonra hi • 

e uaulüne müstenit olan ıim • 
&iır ıümrük sisteminin ıml

iı, 1nı usul yerine sesheat 
llliibadele usulünün kaim ola
tahmin olunabilir. 

Bu nokta, Türkiye için ,ayam 
· : Çünkü Amerika hüldi • 

IÜınriik tarifelerini yükselt • 
~::- IOnra memleketimizden A· 
~~Ja ıiden hablar ve saire 

-..., bir ithalat resmine tibi 
ttu. Hiç !Üphesiz Türk İt• 

kartı tatbik olunan 
resminin bu suretle ağır• 

~~ olınıa.ı bizim ihracatımızı 
...._~İr etıniıtir. Şu halde ıüm· 

't.aa~ •ki vaziyet iade edilir· 
·~ " Aınerika ticari müna • 

.-_ İatifade edebilecek de • 

balunmustur. Muhalefet tırkalan, 
neye ademi ltlma& reyi vermezden evvel 
bqveklll davet etmlye ve noktal nazarım 

istlmzac:ı karar ,·erml~lerdir. 

ua •• eclllen ·-· -...Ml•lllll~~:~"!lllll!lll ... ..... 
ı-reti· de ......_ elmiftir. 

müfrezeleri tarafından aelimlan· 
mıf, vali Muhittin Bey, 1 • 

Heyet basından yalnız Beyat 
han tehrimizde kalmıfbr. 

al•N•. 8-ta· Gm Phrl 
feci bir -·ara ga.termektedir. 

:::::::::::::::::::::ı:ıu::::::::e::::::::::r.:mmmm ı=ıe111111111eı•ı •mm••ı1111111111111msmnnna11:ı=ı11111 11111 ım:-w11mma111111mrmıımmım-11111111111111111111111•0111111F1111111111 --ma11111ma11 

Şuradan buradan alelacele top
lauan mezaralar muhtelif mahal· 
terdeki caeUeri bir yığın haline 

Futbolcu/erimiz 

Bugünkü maçı 
kazan.malısıntz ! 

Bulgar Fulbotc•nn•n 9çD 
Baıttil Bulpt htboletUertle lldnd ve 

belki 80ll JmÇ1 da Fellerlıabçe t-Jmnnnn 
fapMlaktır. 0ıma maomda. vuat 1ıılr takım 
mamaruı bOe stıet.emd7ell Lenldnla llo 
lttnk8 maom netlce.ande kapıdan pllp mi, 

J'okaa ınati'P mı olarak lllkaeaimı be • 
t.1rmek tıok ldlldUfir. Bir t:Ok defa J'Udl· 
tmuz Sllll fUtlMtl, Nllı·- fa&boıli 1ıılr Mil

at ballne pUrmemlf memlelretleıde, man· 
tık çeJ"ÇeVMIDe .........,.. ... lılslmkl 

11111 oyaneularmm ~ ..U .. t de • 
l'lten fUtbol talrımlan ICln mantık ve .. 
sariye bl8büttba lıüılln lıulelade bb)'or. 

Bunaala lterber, F ' lıııelllerln ll&llJl 

mmaıubr çallflDJt ............ :plnDdu 1111· 
dlilmlz, Galataearay ıtlıl ....... mevldıle 

(Alt tanılı J._. ..,,.,a4a) 

Usulünde Kontenjan 
Esaslı değişiklikler hazırlanıyor 

ANKARA, il (T-elefonla) - ı nin eauı, her iki hükUmetin koy· 
-tktuat Tekileti, kontenjan ueulü· duju tabyyüdatı kaldırmak ola • 

· 41eiilıfiaıilmeai haklnndaki tet caktır. Yunaniatandan alacajı • 
tö1.tma deYMD etmektedir. mız cam, tite sibi mevat muka • 

r..eıee ele bildirdiiim ıibi· bilinde yerli malı ihracat ya 1 • 
• ulüncl. 1 pı a l'all~'eDJ&D us en eYVe ve __ , ..... _ V k"l h . 

,__ • •--L lünd ~r. e a et, arıçle olan mü· .. nteDJ&nın aauu en sonra had 
1 

. .. 
.memleketin ithalit ve ihracat va• e e meselesınde Turk mahna 
zi,eti tetkik edilmekte, mukaye • kartı kolaylık gösteren memleket 
aeler yapılmaktadır. Bunun neti • lere muka:beleten teıhilat ıöster· 
oeai eltndıktan sonra yeni usulün meyi prensip olarak kabul etmit· 
teldi belli olacaktır. tir. 

(Alt taralı 1 nd _,,.,_,.) 

~tirerek çabucak gömmllflerdir. 
Salgmn hastahklar çıkması tehli
kesinin 6ntıne geçilmesi için bil· 
ahare bu cesetler yakdacakhr. 

Huuiak namındaki lngiliz va• 
purunun aldığı bir telsize g6re 
Gayman • Brae adası baştan ba· 
ta bir harabeye d6nm0şt0r. Ada 
ıekeneainden alllDlfı aım~ ve 
bir kaç yüztı yaralanmıftır. Ntw· 
Y orkta çık an jurnal dtJ Geatlne· 
ce ıazetesine pre ~yfaoun i&. a 
ettiği zarar bet milyon dolar 
raddeaindedir. . 

Kiiba 12 (A.A) - Saata • Cu
uz pbri, belki yeniden İpfa 
edilmiyecek derecede harap ol· 
muıtur. Bir orkoı, suları ıa,111 
henk aj'renilmıyen bir çok kim
Mleri abp götOrmiiştOr. T~tkikatln kinunuevvel niha· 

yetinde bitirilmesi muhtemeldir. 141m1 .............. 1 ............... ,11111===
1"m"="nt:.=11=::•11=·="~'11181H•"~1t=ımn::m=m 

20 tqrinisanide neıredilecek 
olan kontenjan listesi muvakkat 
mahiyette olacak ve yeni konten· 
jan ueulile eski usul araaında a • 
ra vazifesini ıörecektir. Bu lis • 
h ikmal edilmiftir. 

Yakında heyeti vekilenin tas • 
dikine arzedilecektir. 

A~dıiım malumata ıöre, ara 
kontenjanında iine, düğme ygibi 
yekUnu, ehemmiyeti haiz olmıyan 
efJ& kontenjan harici serbestçe it 
hal edilebilecektir. 

Yeni uaulün Franaadaki ıibi 
memleketlere ayn, ayrı konten • 
jan yerilmeei suretinde olması 
çok muhtemeldir. 

lktıaat Yekileti ispanya ile ol· 
duiu sibi Y unanietanla tla 1alnn· 
da müzakereye laathracrlJln. Ya-
naailtanla r.•w•-11 ••rkere • 

Beden idmanı 

-HaJl'ola, Mahir Bey ha:&U' cırarayı bualnp ttlttln mG 
lçmlye bqladm ? 

- Ne yapanın birader , clGktor a1dlamak içia 
W=e• taftlye etti " 



Sayıfa 2 

Alacaklı 
Ameri a 

ingilterenin borcu 
ve Amerikaya 

notası 
Vaşington, 12 ( A. A. ) -

Harp borçlarının önümüzdeki 
vadesi hakkmda ingiltere tara· 
fından bir nota verilmiş olduğu 
haberi henüz teyit edilmemiştir. 

İngiltere sefareti, bu haberi 
teyit veya tekzipten imtina ey
lemiştir. Bu hatta hareket, te
şebbüsün yapılmış olduğunun 
delili suretinde telakki edilmek
tedir. Diğer taraftan geçenlerde 
borçlarm ilgasını iddetle pro
testo etmiş olan Horab, İngiliz 
notasının tevdii hakkında beya· 
natta bulunmaktan imtina eyle· 
mİ§tİr. 

Vaşington, 12 (A.A) - M. 
Stimson, M. Hoover'in lngiltere
den borçlara müteallik bir nota 
almış olduğunu teyit etmiştir. 
Bu nota, iki günden evvel neş
rediJmiyecektir. 

Fransa hükumetinden M. Ho
over' e hiçbir nota gelmemiştir. 

Maamafih ecnebi devletler ara· 
sında borçlar hakkında müzake
relere girişilmiş olduğu muhak
kaktır. 

Kongrenin açıldığı tarih olan 
5 kinunuevvelde M. Hoover'in 
bir beyanname ile hükumetin 
borçlar meselesi hakkmdaki hattı 
hareketini izah etmesi muhte
meldir. 

Harp borçları ve Fransa 

Paris, 12 (A.A) - M. Heriot 
ile maliye nazırı, harp borçları
nın 15 Kinunuevvelde hülul ede
cek olan vadesi hakkında 30 
dakika kadar görüşmüşlerdir. 

Resmi mahafil, bu mülakat 
hakkında bir güna malumat ver
memekte ise de Fransa hükume
tinin harp borçları hakkında mü
zakerat açılması ve bilhassa 15 
Kanunuevvelde tediyesi icap 
eden 20 milyon doların tediyesi 
hususunun tehiri maksadile Ame· 
rika hükumeti nezdinde bir te
şebbüste bulunmuş olması çok 
muhtemeldir. 

Fransa Lozanda Amerikalıla
rın tekliflerine teb'an ve birazda 
Hoover moratoryomunun neticesi 
olmak üzre Almanyadan olan 
alacaklarını mühim miktarda 
tenkis etmiş olduğundan bu le. 
ıebbüsü muhik görülmektedir. 

Futbo cülerimiz 

(Baş tarafı ı inci sayıfada) 

bulunmadıkl:ırnıı öğrendiğimiz iı;ln bu 
g-Uıı Tıık lın stndında cumn günl<Undcn çok 
d ha ba kn tllr:lü bir futbol, :zedeli \'C he
l ccnnlı bir mllcndelc göreceğimizi ümit cdl
yonız \'O gene tulımin edlyonız ld ı~ener -
bahçı-lllcrtn kı mm genı:lcııtırllml. tnkımla
n, c~r tnkım halinde oynamayı da l;;a,·ra -
mııt bulunnyorlal'S3 bu gUn h:ıttn mnı;ı 

mUhlm bir fıırkla olmıısa bllr. lmzanablllr -
lcr de.. 

l"cncrbahı;c takımında, dün nkısıırn lmln
fından lcüı;ük bir amellynt geçiren Zeltl 
beyin bulunmaması d:ı ihtimal d:ıhlllnd dlr. 
Bu takdlrdo Zeki Beyin yerinde li'Jltrctln 
oynıyac:ığt muh:tkknk tclftkkl edili~ or. 

Pt'ncrbahçedcn galibi~ et bekliyoruz.. 

Levski klübü diskalifye 
edildi 

SOiı'YA, 12 (A. A.) - B lkıın muhabiri 
:m:ıhsusumuz blldlrl~ or: 

IA'\'Bkl klUbUnlln tstnnbuld:ı ~ ııp:ıcağı 

m:ıçl:ır için ynlnız 'Culgnr Fedenı°'~ onun -
'1ın mUsruıd almııkln 11,tıra ederek asıl 

8ofyıı mmfalrMmdnn lzJn almadığı anlıışıldı
ğındnn bu klubim hiç bir m.ıç lnıımamnk 

lizero S ay müıldrtle di kallfl e cdllmesl 
kar:ı lr oJmu tur. 

VAKiT 
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Si ihtarın Azaltılması 
Fransa verdiği planın parçalanmasına 

• 
razı değil . lngiltere de 

müzakereyi uzatmak istemiyor 
PARIS, 12 (A. A.) - Fransa

nın tahdidi teslihat planı eczası -
nı biribirinden ayırmak mümkün 

olmıyan bir küldür. Bu cüzüler, 
biribirinden ayrıldığı takdirde 
projenin umumi mahiyeti ihlal e
dilmit olur. Proje, hakem, emnü
selamet ve teslihatın tahdidinden 
ibaret olan ve sıralarının de~~ti
rilm0esi veya her hangi birinin or
tadan kaldırılması mümkün ol -

mıyan prensipi ihtiva eden dok -
terine tamamile tevafuk etmekte
dir. 

Fransal'lln kabul etmiş olduğu 
prensiplerin mukabili, bunların 

teknik tatbikına ait kat'i tasrih -

lerden ibaret olacağı bedihidir. 
Fransa, eflatuni bir takım emni -

yellere kanaat edemiyeceği gibi 
tamamen nazari bir tahdidi tesli

hat ile de iktifa edemez. 

Müzakerecilerimiz, Fransız 

planının her milletin işine geleni 
alıp, işine gelmiyeni reddetmesi 
teklinde yapraklarının çevrilme
sine müsaade etmiyeceklerdir. 

Fransada mütehassısların 
içtimaı 

lngiltereye göre • 

CENEVRE, 12 (A. A.) - Sir 
PARIS, 12 (A. A.) - M. He- John Simon, teslihatın tahdidi 

riot, teslihatın tahdidi konferan - ı konferansı reisine pazartesi gü -
sına gidecek Fransız murahhas -
larını ve bilhassa bahriye, harbi -
ye, hava ve müstemlekat nazırla
rını içtimaa davet ederek kendi -
lerile teslihatm tahdidi ve emnü -
selamet planının metni hakkında 
görüşmü~tür. 

Bu plan son bir defa tetkik 
edilmek üzere cumartesi günü ka· 
binede ve pazartesi günü reisi • 
cümhurun riyasetinde aktedile -
cek nazırlar içtimamda tetkik o -
lunacaktır. 

Daktilo ile yazılmı§ olan 12 
sayıf adan fazla olmıyacak olan 
kat'i metnin pazartesi günü ayni 
zamanda Paris ve Cenevrede neş 
redilmesi muhtemeldir. 

M. Paul Boncour, 20 teşrinisa
niden evvel Cenevreye gitmek ni
yetinde değildir. Ancak Sir John 
Simon hava işleri meselesine bü -
yük bir ehemmiyet atfetmekte ol
duğundan hava işleri mütehaaaıs
ları daha.evvel gideceklerdir. 

nü Cenevreye gelmesi muhtemel 
olduğunu ve İngiltere hükumeti 
namına tebligatta bulunacağını 

bildirmiştir. 

İngiliz mahafili, Sir John Si -
monun uzun müzakerelere yol aç· 
mak arzusunda olmadığım, yal -
nız Fransaya imtisalen konferan
sın dosyasına lngilterenin müta -
lealarmı da ithal etmek istediğini 
beyan ve konferansın bu sayede 
esasını Hoover planı teşkil etmek 
le olduğu, bu dosyanın heyeti 
mec.muasından mukavelename 
şeklinde bir vesika çıkarılabile -
ceğini ilave etmektedir. 

Bu mahafil, Sir John Simonun 
Avam K ... marasında olduğu gibi 
hukuk müsavatı meselesinde ıs -
rar etmekle nihayet Almanyamn 
teslihatm tahdidi konferansı umu 
mi komisyonunun içtimaı sırasın
da Cenevreye gelmesini temin e
deçeği ü.mid\nJ!e bulupduğu mü-
laleasını ser e r r. .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ücum arı karşısında en·zelosun 
Yunan kabinesi tutunamıyacak ! 

Harbiye nazırı Kondilis parJamento idaresi aleyhinde 
gizli tertibat hazırlıyormuş;diktatörlük ilan edecek imiş! 

Atina, 12 (Hususi) - Muha
lefet fıkeları rüesasının içtima
ına gelen başvekil M. Çaldaris, 
harbiye nazarını ordu erkanı 
arasında hiçbir tebeddül icra 
etmiyeceğini taahhüt etmiye da
vet edilmiştir. 

Başvekil, harbiye nazarının 
parlamentarizme karşı bir sui 
kast hazırhıdığı hakkındaki ha
berlerin asıl ve esastan ari 
olduğunu ve ceneral Kondili
sin, kabinenin kanuna en muti 
ve en nizamperver unsuru oldu~ 
ğunu söyliyerek herhangi teah· 
hüt altına girmekten imtina et
miştir. 

Bunun üze:ine muhalefet fır
kaları,~ ~rnbineye müsamaha reyi 
·vermegı,. ve meclis reisinin par
Jamentarızme karşı her hangi 
bir tehlike ve tehdit his ettiği 
takdirde derhal meclisi iclimaa 
davet etmesi kaydile parlamento 
müzakeratmın on beş gün müd
detle tatilini teklif eylemişlerdir. 

Başvekil M. Çaldaris, böyle 
bir kayt ve şartın kabinenin nu
fu.. ve haysiyetini kırmakla be
raber bu devamlı itimatsızlık 
karşı~mda kabineye müsamaha 
reyi verilmemesi daha iyi olaca-
ğını söylemiştir. Bu içtima e.sna: 
sanda, milli bir temerküz kabınesı 
teşkili teklifi de ortaya sürülmüş 
fokat başvekil, bu teklife cevap 
vermemiştir. 

Bu vaziyet karşısmda başve· 
kil M. Çaldaris bir arahk kabi-

müş isede c.'.ostlarını u ısrarı 
karşısnda muhalefet fırkalarını 
infisaha uğratmaya ve bila kay
düşart itimat reyi almaya çalışmıya 
karar vermiştir. Muhalefet fırka· 
!arının hakkındaki itimatsızlığıoı 
öğrenen ceneral Kondilis harbi
ye nezaretinden istifasını vermiş 
isede başvekil bu istifayı kabul 
etmemiş ve kabine azasının mü
tesanit bu~unduğu cevabını ver
miştir. Abrar fırkasmın erkanı 
milliye temerküz kabinesi teşkili 
hususunda M. V enizt los tarafın
dan ileri sürülen tekliti sureti 
katiyede reddetmektedir. 
Eğer M. Çaldaris, muhalefei: 

fırkalarına teşettüte uğratmıya 
muvaffak olı:ımazsa kabinenin 
istifasını vermesine muhakkak 
nazarile bakılmaktadır. Çünkü 
Venizelistler, kabinenin ordu er
kanı ve valiler arasında icra et
mek istediği tebeddülat karşı
sında kabineye itimat reyi ver
mek emelinde değildir. Kabine
nin muhakkak addedilen istifası 
karşısında mecl sin feshile yeni 
intihabat icra edileceğine mu 
hakkak nazarile bakılmaktadır. 

Başvekil beyanna
mesini okudu 

Bazı nezaretler kaldırılacak, 
vergiler artacaktır. Borçlar 

ödenemiyor 

Atina, 12 (A.A) - Atina a
. ansı bildiri or : 

Yeni Yunan Başvekili M. Çal
daris dün mecliste hükumetin 
beyannamesini okumuştur. 

Başvekil mali ve iktisadi müş· 
külatı, bütçe ve ticaret planço
sundaki muvazenesizliği anlatmış 
ve eski hükuınetin ecnebi ala-
caklılara karşı girişmiş olduğu 
teahhütlere temas ederek demiş-
tir ki: 

"Hükumetim bütün bu vahim 
müşkülata ve tevarüs ettiği na-
zik vaziyete rağmen her şeyi 

iman ve cesaretle derpiş etmek 
azmindedir. Hükumet evvela büt-
çe muvazenesini elde etmeğe 
çalışacaktır. 

Bunun için masraflar azaltılacak 
bazı daireler ve halta bazı ne
zaretler kaldırılacak ve askerlik 
müddeti indiı:ilecektir. Lüzum 
gö;ülürse hükumet bir takım 

eşyayı ?nhisar altına alacağı gibi 
bazı vergileri de arttıracaktır. Her 
halde bu senenin 700 milyon 
dırahmiye varan açığını kapamak 
zor olacaktır. Çünkü hükumet 
çifçi ve amelP. sınıflarmı müte· 
essir edecek vergiler koyamaz. 
Hükumet milli istibsalatı arttır

mağa ve memleketin iaşe zaru· 
retleri müstesna olmak üzere 
kambiyonun dışar'ıya çıkmasma 
her türlü vasıta ile mani olacak· 
tır. 

Hükumet aynı zamanda evrakı 
nakdiye tedavülünü normal bir 

(Devamı 9 uncu sagıfada) 

B. Millet 
Meclisinde 

D .. . ··nıeJI' un yenı encu • d• 
lert aza seçıl ~ 
Aekara, 12 (AA.) -:-. B.eft~ 

Meclisi bugün reis vekıh R k 
Beyin riyasetinde toplansr\ 

'd 1 ·ı d'I zira• yenı en teş u e ı en iY 
.. -kı . h' rlar ePC gumru er ve ın ısa • 

8
, 

menleriyle iktisat encümeni aıbe 
!arını seçtikten sonra perşeıO ş· 

• ... ı 1 k .. dag·ılıO' gunu LOP anma uzere 

tır ır 

Yapılan seçmede ziraat etı~ ~ 
menine: Mustafa Rahmi (lııOlır 

11 
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Yasar ( Aks::ıray ), mın ,), 
( Den"zli ), Omer Resul (Ad~ bİ 

• } 1,a 
Mo!la Oilu Cemal l Bo u • ·ıJi~ 
Riza (Çorum), Yusuf ( Denı kİ' 
Nafiz ( Erzurum ), Cafer ( E' er 
şehir ), Mithat ( lstanbul ), öıO O' 

Kamil ( Kars ), Halil ( kastaOI ~ 
nu ), Ahmet Hamdi ( Ko0 Y'et 
Nuri ( Maraş), İsmail Mehlll 
(Sivas) Beyler. 

G.. "k · h' l ncUlfle" umru ve ın rnar ar e dııl· 

nine ismaıl lÇorum), Şekel (.Or AY' 
Ali ( Ko~aeli ), Fuat Şamıl 1 r 
dın), Rüştü ( Bursa ), Hasan B~
ri ( Cebelibereket ), ibrabl ~ 
(Cebelibereket), Eekir (Çoru;.. 
Serdar A~met ( Kırşehir ), . 
Jat ( Malatya ), Kanı ( Maııı9' 
Naki (Muş', Emin ( Sams0 j 
Mehmet (Samsun) Daniş ( Tr 
zon ) Beyler. ~ 

k ·· · Ş k"r t i tısat. en~umenın~: a ı. rl• 
dirne) , ısmaıl, (Şebınkarahıs•~,. 
Ak Osmanzade izzet (Afyoo pt• 
ı :ıhisar) , Eşref, (Ankar~), ~-
Rasim Ferit, (Bursa) Emın A, 

LJCOJZl
0

1/1 l:;tUllJ ~l\l\J'CUIC f\ el 
ri (Gazıantep), Edıp Servet l f 
müşane', Ahmet Hamdi ıls:~ 
bul', Akçora oğlu Yusuf ılsj,J) 
bul), Alaeddin Cemil (lstaO,; 
Hasan Vasıf ( lstanbul) , Y (lf 
(lstanbul', Mehmet SadettİP ~
mir), Tahsin Kastamonu}, ; 
Riza (Mardin), Hasan O I._ 
Rıza Hasan (Zonguldak), P.•'f 
!Zonguldak) Beyler intihap e 
miştir. 

Maarif vekili rahll~ 
Ankara, 12 (Tele. fonla) _,, lf 

arif vekili Reşit Galip >o 
gündenberi rahatsız o~duğ 
makamına gelememektir. 

izmlrde bir ııO 
fabrikası yand\rr 

lztDir, 12 (Hususi) - ~ bİ' 
mizin büyük fabrikalarınd~ıı "" 
ri olan Halil Hilmi BeY

1 
,CSJe" 

fabrikası dün gece t•; bİ" 
yanmıştır. Zarar ziyan ~t•cJıf• 
liradır .. Tahkikat yapılrP' 1ıa1P 

~ 
---~- liı 

Kontenjan ,us1l •' 
. i ıa11ıf cıtl J 

(Baş tarafı 1 ınc .. 11.,P 
•tbal• 

Çay, kahve, şeker Ul 
yeni forıP 1 ) / 

'f lefo11" ~ 
ANKARA 12 ( e " ' )<ah~e 

lktısat vekaleti, çay, d bir fot 
şeker ithalatı hakkın a 

mül hazırlamıştır. d ,oııt" 
·· ı .. . bun an ef • 

Formu e gore, . h tile dl t İ' 
ker ıt a d v 

çay kahve ve ıe }arın " ı 
gul olan tüccarlar ara . .... 9e1'J• 

'f anonh•· " 
mitet, kooperatı ' k'"l ~u,ıı 
tinde müşterek tetek u • 

getireceklerdir. artlar d1~ 
Vekalet muayyen § ith,.ı 

resinde !eker, kahve, çaY 

bu teıekküle bırakacaktır. 
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Por ve· Bilyilk 
ErkAnı Harbiye 

Sitil sp ı beti orcu.ar lstanbulun gö-
bQıı ilde kötU bir Balkan kulü

e Ye 'ld' ~· nı '· Asker sporcular 
ıate ik' . "it ıncı geldiler • • Sivil ve 

hi, ~ s~o~ları arasında bu tezat 
Uttli Ylıdır. Biri günden güne 

Iİııi Jor. Biri günden güne ren-
t· llleydana veriyor. 
ltr spo b' . ttı..iy ru ız, muaaır zengın 

ltyd ttlerin manhkı ile karşıla· 
ık o "l k 'Porı zaman sıvı ve as er 

'•p •rı arasında bir mukayese 
kn llııya lüzum görmezdik. Çün
•Po llluasır zengin memleketlerde 
boıır .takti bol adamın vaktinin 

,.111~ıunu ispat için kullandığı 
A ~!ardan biridir. 

diy tııtot asil insanı (boş zaman) 
~lt~ tarif eder. Boş zaman Is
k,d •dan Londraya, Nevyorka 

8.ı •r kendisini spora vermiştir. 
,a \_ 0nun için bir eğlence, bir 
"t~l(r 
lttf ır, boş zamanın en güzel 

Yeri spordur. 

"' * -+c -., •kat biz sporu boş zaman 
;i.aırıa anlamıyoruz. 
\ı Grk cemiyetinde spor bu za
~ıı karşılığı değildir. Türki

S apor bir oyun, bir eğlence 
\ldir, hatta ferdin teker, te-

~ 'kuvvetli olması, bedeninin 
l elleşmesi değildir. 

\ Gtkiyede spor bir gayenin 
& ttııdır. 

t~ 11 Raye Tilrk fertlerini daha 
~et çken beraber harekete ve 
~QJ '~rcc ordu hayatına hazır-,;'c\.r. 
~ edenı ayat artık baıı bo
~ hareketlerle idare olunamaz 
~ tııt hareket mangalar gi
,--~et, paket nizam ve disipa 

•dare olunur. 

~~r sahaları artık kollektif 
~~etin stadlarıdır. Orada kol

çalışmanın tohumları atıhr. 

~ * ~ 
~de sporcu var. Spora tah-
~'t t1ı, pek çok alaka gösteri-

~~F •kat ortada bir başı bo
~ _rn~vcut, çahştıklarına 
~ tdılmıyen sporcuları mağ-
~ttten mağlubiyete atıyor. 
~~ç sporcuların teker, teker 

l lftıklar1D1, iyi yetişmiş ol-

f~rını herkes itiraf ediyor. 
' beraberlik işinde muvaf-

~ ~~llladıklarmı anlamak için 
İ' ~ \ten anlamaya lüzum yok. 

i~ t~\· Yediden yetmişe kadar 
" •n dilinde. 

: ~~ i~lik ~ -+c 
tt-.,al ' ıpor, başı bozukluktan 

t• '1'4 "'•lıdır. 
)' l '"'k' ~Q q~tl 'c.1 gaye milli müdafaa-
' ~d, 1 

ve medeni birliği 
~~i._ tttirınektir. Bunu en iyi 
~et._~~cek disiplin kuvvetine 

li~lt •di,. 

~- bit i;lldafaa ve medeni bir
li d °'ıı.ıll, •pora ihtiyaç gören 

/ il~ t "r:kkt bUtçesine bir hay
~' bit "'1-ııct. oyduktan sonra bu· 

bllt:"~tu f terbiyesinin esaslı 
Q '-t, teleklci etmeye mec-

'" b'll
11 

llltcb · ' t '-alla Utıyet t. ttit, tıı 16 sporun nereye 
V hkkQJ G,h .11~. olduğunu gös

' bi1.. ltri11i 
11 ıtıbarile spor te-

... ,, n bn .. k 
t'"d tabt Yu erkanı har-
C.kı.~---- ,1

1 •pordan en ıyı 
• ~ ""· ~- illa .~ -.,...._:ı İti b~ıza vesile ola-
" -."'- şı bozukça ya-
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Kanun 
lilyihaları 

Eskişehirdeki adli · 
kongre işini bitirdi 

Eskitehirde toplanan ve Ad
liye vekaletinin hazırladığı kanun 
layihalarmı gözden geçiren Adli 
konırre, işini bitirmiştir. Şehri

mize gelen malumata göre, kon
gre, istinaf mahkemeleri teşkilini 
muvafık görmüştür. Layiha, ya
kında Adliye vekaletince vekil
ler heyetine verilecek ve B. M. 
Meclisinin bu devruinde müza
kere o!unacaktır. 

istinaf mahkemelerinin Hazi
randan itibaren faaliyete geç
mesi muhtemeldir. 

Adliye intihap encümeni 

Adlive intihap encümeni on 
beş teşrinisanide Ankarada top
lanarak münhal yerlere tayinler 
işile meşgul olacaktır. 

Pendlkteki bir cina
yetin muhakemesi 

lstanbul ağır ceza mahkeme· 
sinde, Meto diğer ismile Mehmet 
isminde bir balıkçının Pendikte 
Balıkçı Süleymam kayık mesele
sinden çıkan kavga neticesinden 
öldürmekten maznun olarak mu
hakemesi ~örülmektedir. 

DUnkil muhakemede, maznun 
vekili, şahitlerden birinin, maz-
nunun o günlerde öldürdüğü ileri 
sürülen adamın peşinden ayrıl
madığı şeklindeki sözünden bah-
aetmiı. " Bu, ~VAn• •••--~
kil, müekkilim o günlerde baş'~"\ 
yerde meŞguldü. Ingiliz sefirinin 
kayığında balık avlamak işinde 
çalışıyordu. Bunu ispat edebiliriz,, 
demiştir. 

Muhakeme, tahkikabn tamam
lanması için, kalmıştır. 

Dördüncü keşide 
Tayyare piyangosunun dördün

cü keıidesi dün bitirilmittir. 
40,000 lira 20891 numaralı bile
te çıkmııtır. Büyük ikramiyeyi 
kazananlardan birisi Şiıhane yo
kuşunda oturan altmı, yaşında 

Bohor ismindÇ. bir Musevidir. 
401000 lira kazanan diğer taliJi
ler de Balıkhanede kabzımal 

Hakkı ve Niyazi efendilerdir. 
Sahip bulundukları bileti Servet 
kitesinden almışlardır. 15000 lira 
22556 numaralı bilete çıkmıştır. 
Bu biletin bir parcası Cibali tü
tün fabrikasında Kazım Efendi 
isminde bir memurdadır. Diğer 
bir parçası da Galatada tlavyar 
hanında Sabur Sami Beydedir. 
Sabur Sami Bey biletini Kader 
kişesinden almıştır. Çıkan numa
ralar İç sayfamızdadır. 

• • • 
40.000 lira l<azanan 20891 nu

maralı biletin iki parçası istan
bulda satılmıı bir parçası Bür
haniyede diğer parçası Kasta
monudan iade edilmiş, diğer 
parçalar satılamamıştır. 

15.000 lira kazanan 221556 
numaralı biletin beşte birlik bir 
parçası izmirde iki parçası istan
buida ve birer parçası Bergama 
ve Vanda satılmış ve mütebaki 
parçaları satılamamıştır. 

10.000 lira kazanan 19,062 
numaralı biletin iki parçası istan
bulda bir parçası izmirde satıl-

mış bir parçaaı istanbulda sah
lamıyarak iade edilmiş müteba-

Beş kişilik ihtiyar 
heyeti mahkemede 

Bunlar hakikate uygun olmıyan 
ilmühaber vermekle maznundur 

is~anbul ağır ceza mahkeme· 
sinde, dün öğleden sonra haki
kata uygun olmıyan ilmühabu 
vermek iddiasile beş kişinin 
muhakemesiE'e başlanmıştır. Hay
ri, Hasan, Hüseyin, Kerim, Atıf 
Beyler aleyhindei<i bu davada, 
bu zatların l'opane civarında bir 
mahal '.enin ihtiyar heyeti sıfatile 
verdıkleri bir ilmühaber, hakika
te uygun görülmemektedir. ilmü
haber. Sen Benuva Fransız mek
tebi müfettişi Fransuva Ksavye 
Dobridin ölmesi üzerine, hemşi
releri olduklarını ileri sürerek 
mirasını iıtiyen Zoi, Lüsi, Jülı'nin 
vekiline verilmiştir. ölüme ve 
varisliğe aittir. 

Mahkemede, dava edilenler
den Hayri, Hasan, Hüseyin 
Beyler hazır bulunuyorlardı. Di
ğer ikisinden birisi rahatsız ol
duğu için gelememiş, birisine 
de tebligat yapılamamıs. 

Onların cevabı 

lsticvapta, Hayri, Hasan, Hü
seyin Beyler, ilmühaberi haki
kate tamamile uygun olduğu 
kanaatile verdiklerini söylemiş
ler, Hasan Bey, şu izahatı ver
miştir: 

- 3 Teşrinisani 1931 de ma
hallemizde vefat eden bu Fransız 
lıemffretertn•• •ekttf bfr mOddet 
sonra bize müracaat etti. Ôlüm 
dolayısile hemşirelerine miras 
düştüiünden bahisle, ilmü ha-

ber istedi. Biz, ilm ve haberi 
vermeden evvel, usulen tahkikat 
yaptık. Bu arade, müteveffa ec· . 
nebi olmak itibarile konsolosluk
tan tastikname verilmemesi ica
bettiğini bildirdik. Fransız kon
solos~uğu tastiknameyi verince, 
bizde ilim ve haber vermekten 

tereddüt etmedik. 
işin içinde, kanunsuz bir hare

ket yoktur. Biz , ilimü haberi 
usuli dairesinde vermiş bulunu

} o ruz. 
Dava edilenlerin vekili de bir 

kaç söz söyledi: 

- Konsolosluğun tastiknamesi 
sarihrir. Konso!oshanede, müte
veffayı tanıyan şahitlerin ifade
lerine göre hazırlanmış, imzalan· 
mıf, mühürlenmiştir. Bu şahitler 
hakkında. hakikate uygun olmı
yan beyanatta bulundukları kay· 
dile takibat yapılmadığına göre 
müekkillerirnin mes'ul mevkiine 
konulması da doğru değildir. 

Bu işten dolayı defterdarlık 

üçüncü hukuk mahkeme~nde 
davacıdır. Göya müteveffanın 
muhayyel milyonları varmış da ... 
Veraset ihtilafı da işte bundan 
çıkıyor. 

Mahkeme, üçüncü hukuktaki 
dosyanın getirtilmesine, gelmiyen 
ıahitl ... e yeniden tebligat yapıl
masına karar vermİ§, muhake
meyi, Birinci kanunun otuz bi
rinci cumartesi günü öğleden 

sonraya bırakmıştır. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r.:::r. 

Yeni Yugoslavya 
orta elçisi 

Geçenlerde Reisicümhur Haz· 
retlerine itimatnamesini takdim 
eden yeni Yugoslavya orta elçi
si M. Yankoviç dün Ankaradan 
şehrimize gelm · ştir. 

Yugoslavya elçiliği için Anka
rada bir bina hazırlanmıştır. El-

çilik yakında Ankaraya nakledi
lecektir. Yugoslavya sefaretinin 

şimdiye kadar Ankarada yalnız 
bir bürosu bulunuyordu. 

Otobüslerin durak 
yerleri 

Sirkeci · Koca Mustafa paşa ve 
Sirkeci - Bakırköy araaında işle
yen otobüslerin durmaları için 

muayyen yerler gösterilmiş olma
sına rağmen rast geldikleri yer
de durdukları görülmüştür. Be

lediye bunun önüne geçmek 
için sarı lavbalar üzerine "oto
büs durak yeri,, yazdırmış, bu 

lavhaların dünden itibaren kon
masına batlanmışhr. 

Beyazıttakl kavis 
Beyazıtta Darülfünun önündeki 

kavisin etrafında bulunan bina-

lar yıkılmış burası bir meydan 
haline getirilmişti. Aradan uzun 
zamanlar geçtikten sonra nihayet 

buradaki tramvay kavisihin de 
düzeltilmeaine karar verilmiş 
yeni döşenecek olan rayların 
dünden itibaren taşınmasına baı-

C. H. F. nahiye 
kongreleri 

Cümburiyet Halk f ırkasmın 
Kmlt<.prak nahiyesi kongresi 
toplanmıştır. Kon~re reisliğine 
iktısat profösörü Zühtü Bey in· 
tihap edilmiştir. İstanbul meb'usu 
Salah Cimcoz Bey vilayet ve 
kaza idare heyetlerinden müte
addit zevat kongreye iştirak 
etmişlerdir. 

Müzakerat bilhassa dilekler 
mesele.sinde çok hararetli olmu, 
ve netıcede kongre eski idare 
h~yetine ve Reis Naci Ali Beye 
bır sene zarfında sarfedilen me
saiden dolayı teşekkür etmiştir. 

Kızıltoprak mıntakasımn sıhhi 
vaziyeti ve mektep ihtiyacının 
ıslahı hararetle temenni ve Esat 
paşanın bu baptaki hkriri kabul 
olunarak kaza heyetine tevdi 
edilmiştir. 

Yeni intihabat net.cesinde, 
idare heyeti asli izalıklarına 
Naci Ali, Tahsin, ihsan, Kemal 
ve Kamil Beyler, yedek izalık
lara, Esat paşa Mehmet Ali Ay
ni Bey, Hüseyin Hami Bey, Emin 
Bey intihap o!uomuşlardır. 

Kongre Reisi. fırka mefkure
sinin Ulu mübdilerine arzı şük
ran ve tazimatı mutazammın bir 
nutuk irat ederek içtimaa niha
yet vermiştir. 

C. H. F. Beylerbeyi 
kongresi 

C. H. F. Beylerbeyi nahiyesi 
kongresi cuma günü açılmıştır. 
Senelik açılma ve temrnni rapor· 
lan okunduktan ıonra reisliğe 

Ferit, azalığa Mustafa, Doktor 
Sabri, Avukat Hasan Hilmi ve 
Avukat Celil Beyler birlik ola-. 
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Karagöz 
KaraÖküz ismiile 

yaşamış! •• 
Karagözün yaşamış bir şahsi • 

yet olup olmaıması yeniden mese• 
le oluyor. Buna dair Tütün lnhi· 
sarı istatistik §ubesi memurların
dan Filibeli Mithat Beyin Bursa 
belediye reisi Muhittin Beye bir 
mektup yazmışhr. 

Mithat Bey 333 senesinde Bur• 
sa vilayeti istatistik ve tet • 
kikatı havaiye müdürü iken 
ve o zaman Bursa kütüpha
nelerindeki mevcut kitapların bir 
listesi tanzim edilirken "Hayat ve 
menakibi Kara Uğuz ve Hacı Ev
hat,, namında bir kitap görmüş
tür. Mithat Bey mektubunda di
yor ki: 

"Bu kitap ya Hisarda Ortapa
zar medresesi kütüphanesinde ve· 
ya Haraçcı zadede; bir de Mısri 
dergahı kütüphanesinden birinin 
listetinde yazılı idi. Meşguliyeti • 
min çokluğundan kitabı getirtip O• 

kuyamadım. Fakat bilahare hü· 
kfımet konağı yandı, listeler de 
bu yangında kül oldu. 

"Bir de Bursada Sahafhane 
çarşısında kahveci şeyh Hakkı E· 
fendi namında bir zat vardı. Ve· 
fat etmiş olan bu zattan işitmiş• 

tim: Karagöz Bursamn Orhan 
eli kazasından ve Karakeçcli a§İ· 
retinden bir köylü imiş, asıl ismi 
de (Oğuz) imiş. Renginin pek es
mer olmasından köylüler kendi· 
sine (Kara Oğuz) demişler. Tab
'an şakrak ve hazır cevap olduğu 
gibi vücutça da pek iriyarı oldu
ğundan buna (Kara Öküz) adını 
takmıtlar. 

Nihayet arkadşı Hacı Ahvatla 
yaptıkları maskaralıklar şeyh 

Küştcrinin teveccühünü celbetmiş 
ve işte bu şeyh; Kara Öküz ismi· 
ni (Karagöz) c tahvil etmiş. 
Ben de bu izahatı merhum şeyn 
Hakkı efendiden dinlemiştim. Hi 
kayenin doğru olup olmadığını 
bilmiyorlLm. Şu kadar ki; listede 
gördüğüm (Kara Oğuz) ismile 
hacı Hakkı merhumun hikayesi 
arasında büyük bir mutabakat gö 

rüyorum. Tarihten dahi Kara ke • ı 
çili aşireti Oğuzlar neslinden ol .. 
duğu cihetle (Karagöz) denilen 
şahsiyetin mevhum ve muhay • 1 

yel olmayıp öz Türk evladı oldu· 
ğunda şüphe kalmamıştır. Haydi 
buna muhayyeldir diyelim, fakat 
Karagözün ve onun namına oy • 
nanan oyunun Bursada zuhuru ne 
den icap etmiştir acaba? Binae • 
naleyh münakaşaya sebep olan 
mezarın sırf (Kara Oğuz) a aidi
yeti pek doğru olacağı kanaatin • 
deyim. Her halde Bursamn eski 
ve yeni kütüphanelerinin ciddi 
bir surette taharrisi lüzumunu ar• 
zederim.,, 

Adliye vekili gitti 
Perşembe günü, zati bazı iş

leri için istanbula gelen Adliye 
vekili Yusuf Kemal Bey, dünkü 
trenle Ankaraya dönmüştür. 

1000 altın kaçırmak
la maznun tren şefi 

Avrupaya bin Türk altını ka
çırmağa teşebbüsle maznun tren 
şefi M. Marsel Bilyotinin muha
kemesine İstanbul üçüncü ceza 
mahkemesinde dün devam olun
muştur. 

Geçen celsede müddeiumumi
lik ceza istemişti. Dün, müdafaa 
yapılmııtır. Çarşamba günü ka-
.... 1.11 .. u .. u.-ı,.: .. 
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Dili 

Ti LAHLAR 
zenginleştirilmesi 

Türkçeden teknil< ıstılahlar yaratmak 
hustısunda ciddi hareketler •.. 

(Dünkü sayımızdan devam t'e son) 

Dil inkılabının üç yonü, veçhe
si vardır: 

l - Dili zenginleştirmek. 
2 - Dili yabancı unsurlardan 

arıtmak (Tasfiye) 

3 - Dili imkan derecesinde 
güzelleştirmek. 

!J/uharriri: HAMiT ZCBEl"IR 

göze çarpmaz. Fakat ilim ve ede· 
biyatı çok işlenmiş bir dilden nis
peten ihmal olunan bir dile ter • 
cüme yaptığı zaman tercümeci 
dil inkılapçıları sınıfına katıl -
mıya mecburdur. 

Medeni ve harsi sebepler 

Dili yenileştirmenin yazı dili· Metleni inkı!ap zamanlarında 
nin bütün sahasında birden bns • yabancıların ilim, san'.:.t, il:tısat, 
laması da icap etmez. Macarlar ticaret ve içtimai fikir alemile ta· 
~~şta i?im dilini yenileştirmiş)er; nışan. ~ehberler kend: vatandaşla· 
ıkınci derecede edebi dili yüksel~ : rına ılım fen ve san atı yaymak 
mişler; üçüncü derecede re!mi ' için ana dilden ıstılahlar yaratır· 
mahkeme ve idare dilini latincc lar; meclisler kurulur, bro§Ül', 
ve almancamn tutsakhğından k-ur gazete ve mecmualar çıkarırlar. 
tarmışlardır. Bazan yeni bir mefhuma ana dil-

Dil yenilestirici tedrici teka • den uygun bir söz bulmak için 
mül pren · :n d k .. müsabakalar açıldığı görülür. 

sıpı e ayanara soz 
söyliyen muhafazakarı daima Ya'=ancıları örnek alış 
karşısında bulur. Dil yenileştirici· Dil inkılabının bir c:ok millet· 
lerin faal hücum ve muhafaza • lerin medeniyet tarihi~de feyizli 
karların şiddetli müdafaa ve mu· bir devir açtığı malum bir haki -
kabelelerinden dil münakaşası ve kattir. 18 inci asrın Alman dil ha 
binnetice dil sava!ı doğar. Her reketi Macarlar da dahil olduğu 
dil inkılabı için bu mukadderdir. halde bir cok milletlere örnek ol-

Macar ilim akademyası aza - muştur. • 
sından T olnai Vilmos (Dil yeni • 
leştirme) atlı mühim eserinde dil Bedii aebepler 

inkılabının sebeplerini zirdeki Şair, dile yalnız ruhundaki 
veçhile izah etmektedir: hiılerin ifade vasıtası olarak bak· 

-!-
Dahili sebepler 

1 - lf ade olunacak mefhumun 
sayısı tabii dil tekamülünün öl • 
çülerini aşar. Mevcut lisan hazi -
nesi şuurumuza giren kalabalık 

Yeni fikir ve hayalleri ifadeye ka
fi gelmez. 

2 - Yazı kendisi de dil inkı· 
labına yardım eder. Konuşmada 
söz~n 'Vurgusu, sesin inip çıkı§ı 
ve Jestlerle ancak aıilasılan ma • 
naları muharrir elind~ mevcut 
imkanları daha' serbest kullan • 
mak suretile ancak telafi edebi • 
lir. Yazmak yenileştirmek demek· 
tir. Pek eski zamanlardanberi ya
zıcılar mevcut lisan hazinesinin 
"daima kifayetsizliğinden şikayet 
edegelmişlerdir. 

mıyor, belki kendiliğinden de 
kıymeti haiz bir san' at malzeme
si olarak takdir ediyor. Dikkat 
olunmuştur ki, büyük dehalardan 

sonra gelen taklitçiler san'atın 

yalnız dahili kıymetini değil ay· 
ni zamanda harici ifade vasıtası 

olan dili de eskitmişlerdir. 
Ruhtaki kıymetleri ifade için 

dile yeni kaynaklar açacak yeni 
usuller ve imkanlar bulacak olan 
yeni şahsiyetlerin gelmesi lazım· 
dır. Büyük edipler üslup ve lisan· 
da yenilikler yapmış olan insan • 
lardır. 

ilmi nazariyeler 

llmi prensiplere müstenit na • 
zari bir kanaat de hazan dil ye -
nile§tirmeyi andıran hadiselerin 
ıebebi olabilir. Her devrin dil 

VAKiT 

matbaa hatası olduğu farkına va· 
r.ılmadan yapılan, bir alim tara -

fından yanlış okunduğu için yan· 
lış öğrenilen söz kılıflarına da 

dilde raslamak mümkündür. 

Yeni sözleri tamim eden vası • 
talar şunlardır: 

Kitap, gazete ve mecmua, 
mektuplaşma, umumi lugatler, 

ıstılah lugatleri, mektep kitapla • 
rı, muhavere, vaız, hutbe, nutuk .. 

Yeni !löz!cri tcrvicin başlıca 

yolları da şunlardır: 

1 - Eski dil hazine:;inden ge • 
len kelimeler alarak eski mana -

larında yahut eskiye yakın mana· 
larmcla kullanmak. Misaller: 

lltima yerine Yalalabımak (A· 
~ık paşa 257) İnfial yerine küsü 

(Süheyl Nevbahar), Ahir, yerine 
bitirim (Velet Çelebi) (Türk di· 

li). Biat yerine elalmak (Velet 
Çelebi) {Türk dili). Mahlukat ye 

rine deprenik (Kodatkopüblik) 
Nispet yerine oran (Zenker 116) 
Gaflet yerine usanlık (Velet Çe-

lebi) (Türk dili), Civar yerine yö 
re (Sureimelik tefsiri). Aksiseda 

yerine Yanin (Zenker). Muhtaiar 
yerine ölümcil (Zenker 130). 

2 - Halk dilinden kelime ter • 
viç etmek. Misaller: 

İstida yerine dilekçe (Ar.ado
lu). Ekonomik yerine atımlı (An· 

kara). Hareketi mezbuhancde bu

lunmak yerine devşinmek) (Ce • 
nubi Anadolu). Beddua yerine 
ilenç (Anadolu). Mütereddit ye • 

rine ikircim (Edirne). Taaccüp 
yerine tanlamak (Ürgüp). Çarh 

yerine dönerge (Konya ve Sivas), 
Tayip yerine kınamak (Kütahya, 
Ankara). Tanin yerine berkit • 
mek (Afyon, Safranbolu, Bolu). 

Alet yerine ayğıt (Anadolu) . 
Hisse, nasip yerine düşerge (Ce • 

nubi Anadolu). lttika yerine söy· 
kenmek (Cenubi Anadolu). 

3 - Dilde mevcut şekilleri ör· 
nek alarak türkçe söz köklerin • 

den terkip surctile yahut lahika -
lar yardımile yeni sözler yapmak. 

Halk ar.:ı::;::ıd<ı b!ı gün dahi 
kullanılan gfö:: ayd:m örneği üze -

rine bonjour karşlı~ı olarak gün 
aydın; bonsoir karşılığı olarak 
tün aydın demek gibi. 

Yabancı diller~en tercüme 

-il- hususunda aşağı yukan bir ilmi Sanayicilerimizin daha evvel· 
Harici lisani sebepler kanaati vardır. lştikakçılar unu • ce gösterilen ıstılahları buna mi· 

Yabancı bir dilin hakimiyeti tulmuş yahut yarı unutulmuş söz sal teşkil eder. Tercümelerin top· 
ile mücadele köklerini çok defa da mefruz söz lu olması şarttır. Tercümede ec • 

Avrupa da kilise ve idare dili kökletini ortaya atarlar. Mu hafa· nebi dilin ruhunu getirmemek ya~ 
zaki.rlar dog" ruıunu gösterelim · · olan ]itince, milli dillerin inkişa- ni gallisizm ve Jermanızme sap • 

fına engel oluyordu. Latinceye ~erken haberleri olmadan kendi· mamak lazımdır. En çok bu saha· 
kar§ı mücadele ba§ladı. Fakat ye• eri de hazan dil deği,tiriciler sı· da hata yapıldığı görülmü§tür. 

· nıfına katılabilirler. 
rıne birden milli diller kaim ola· Üstat Samih Rifat beyefendi 
madı. llk istiklalini kazanan fran Siyasi sebepler Kurultayda Millet'ye istinaden 
sızca, İngiltere, Almanya, Rusya Bir dil birliğine mensup insan· çehlerin dillerini adeta yeniden 
ve Lehistanda latincenin yerini larm milli varlığı dil inkılabına sun'i olarak yarattıklarını izah 
tuttu. Finlerde ise ana dile uzun bağlı olduğu zamanlarda bu me etti. Macarlar bu hususta ikinci 
müddet İsveççe tahakküm etti. sele siyasi ehemmiyet kespeder. misaldir. 
Macarlarda litince yerine alman Her dil inkılabı böyle siyasi ve 

Macar dil inkılabının kahramanı 
ca kısmen fransızca ve İngilizce milli ehemmiyet kazanmamı§tır. 
k 1 d P . d Kazinczi'dir. Kazinczi gelme -

nim oldu. Latinceye ve latince • Fransız ar a ıerre e Ronsardın · · ı · h k · miş olsa Macar dil inkılabı geci • nın yerme geçen yabancı dillere dil yeni eştırme are etı ve Mal -
karşı mücadele tasfiyecilik (pu • herb'in savaşları dar ve alelade kebilir yahut büsbütün başka bir 

Köy cinayeti 
Bir para ve kız 
verme meselesi 
Barlın hususi muhabirimizden : 

Elmakıran köyünde bir cinayet 
olmuş, Zaim oğlu Şükrü if:minde 
bir köylü, Molla Halil oğlu Üs· 

manı sopa ile öldürmüştür. 
Zaim oğlu Şükrünün kızlığı E

mine aynı köyden Koca Bekir cğ
lu Hasaının yedi senelik nikahlı· 
sıdır. Fakat Şükrü Hasandan 100 
lira ağırlık istediği, Hasan da hu 
parayı vermemekte inat ettiği İ· 

çin ihtilaf uzayıp gitmiş ve baba· 
lığı kızı vermemekte musır kal· 
mıştır. 

Nihayet Hasan nikahlısmı ka
çırmayı düşünmü~, gece, Koca 
Beltir oğlu Hüseyinin mısır ime· 
cesinden dönen Eminenin önüne 
arkadaşı Osmanla beraber ç.ık· 
mı~ ve onu kaçırmak iste.miştir. 

Kızın yanında bulunan babalı· 1 
ğı Şükrü, karde~i Kurtçu oğlu 

Ahmet ve anası Kezban, kızı ver· 
mek İstememişler ve iki taraf ı 
lmvgaya lutu~muşlardır. Bu sıra· 
da Şükrü, elindeki kalın -sopayı 
Hasanm arkadaşı Molla Halil 
oğlu Osmamn kafasına indirerek 
onu yere devirmiştir. Kurt~u oğlu 1 

Ahmet de ona yardım etmiştir . 
Osman yarayı aldıktan sonra 

ölmüştür. 

Bir ihtiyarla bir ço
cuğun uğradığı knza 

Dün saat on dörtte şoför 
Mustaf anın idaresindeki otom o· 
bil, Beşıktaştan Ortaköye gider-
ken, bir kaza olmQ ı .... __ _ 

Of om o bil, cadde üzerinde, bir 
taraftan bir tarafa geçen altmış 
yaşında madam Ametya ile elin
den tuttuğu altı yaşındaki Ar
tine çarpmı,, ikisi de hafifçe 
yaralanmışlardır. 

Şoför yakalanmıştır. 

At pazarında kavga 
Düo öğle vakti At pazarında 

Hidayet, ibrabim, Emin, Yaşar. 
bir: abır meselesinden kavga et· 
mişler, Kavga esnasında Emin 
yaralanmıştır. 

Eminin tedavisine başlanmı~, 
kavgacılar yakalanmışlardır. 

Balya madeni 
Balya, 11 (Hususi) - Maden 

faaliyetini tatil ~delidenberi Bal
ya sönmüş, adeta suyu kesilmiş 
bir değirğer.ıene dönmüştür. Es
kiden insan kalabalığından ge· 
çilmiyen çarşıda şimdi kimsecik
ler görünmüyor. Mamafih maden 
şirketinin vaziyetini düzelterek 
yeni baştan faaliyete geçeceği 
ve Balyanın da eski haline gele· 
ceği tahmin edilme~ tedir. 
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· ) · d h k I mecra alabilirdi. Bu misal bizim rıs~ .. e. cereyanını doğurdu. işin hudutlar içm e ma sur a mı§tır. 

Maden direktörü M. Mezzen, 
meclisi idare Azaları iktısat ve· 
kaletile temas etmek üzre bir 
kaç gün evvel Ankaraya gitmiş· 
tir. Hu aefer bir anlaşma temin 
edilerek madenin faaliyete ge· 
çirilmesi muhtemeldir. 

HAVA - DUn sıca ,,~rııetı 
ı ıııı."" I' I' 1 rl 13 derece idi. Bugnn daJI , 

tabu ıcabı bu ana dili geni§let • Almanlardaki 18 inci asır dil in- için kıymetlidir. Zira macarca 
mek demekti. kılabı da edebiyat hudutlarını af· geniş manasile türkçedir. Her iki 

Tercümede güçlük mıyor. Napolyon harplerinin son· lisanın ruhu birdir. Macar dil in· Harp Malulleri Cemiyeti Umu
larına doğru ancak milli mücahe- kılabından alınacak dersler baş • mi merkezinden: 

Bir birinin tamamile kar•ılıg"ı 1 d k" k d 1 - Sabık kuleli iaşe zabiti 
:r de rengini alıyor. Macar ar a ı a illerle olan mukayeseye ben· 

olan iki dili bulmak güç ve adeta malül yüzbaşı Abdürrahman be-
. k d l dil hareketi ise milli şuurun uyan· zemez. Türk dili onarimi bugün 
ım ansız ır. ki dilin ayrılığın - 1 yin vekaletten gelen evrakını al-
._, dığı ve Macar milletinin istikla i bir devlet ve millet meselesi ol • 
uan mütevellit müşkülatla kıVl'a· rnak için derhal cemiyete gel· 

için çarpı•tıg"ı bı'r devirde milli mu"tur Onu b"'•armak ı'r'ın bu··tu"'n nan tercümeci ister istemez yeni :r :r • ~ ::r mesi; 
·· · k il uyanııın ıaikı ayni zamanda par· cartlar m tt MedenA 'nk' af 

80Z ve yenı şe i er yanı.tacaktır. I :r evcu ur. 1 1 ış 2 - Cemiyete müracaat saat· 
T ak bir neticesi olmuştur. J 'f d l d"I ercüme ettiğimiz dilin tekamül a onun 1 a e ve aynası 0 an 1 leri her gün 11 den 15 e kadar· 
seviyesi tercüme olunana akınsa Tesadüfler elbette beraber yürüyecektir. dır. Arkadaşlarımızın yalnız bu 
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Sfenks konuştu! Bir kamyon 
ltlaurice de Cobra'nın 

''A 
llıiyo ~ık bu adamı görmek iste· 
l'oJc. t kU'lrl. Bir an evvel gitsin, 
~ 1 

endimi tutamıyacağım ... ,, 
'~berta gene kara düşüncelere 
sordu. "Öteki,, nin yanında 
dıı, ş· as.ı onu rahat bırakmıyor· 
~ lltıdı öğrenmek istediğini 
dtti~işti. Vaziyet gizli kapaklı 
o"6t ~Keder, istikrah.. Kırılan 
~~l dere kar§ı sönmez kin .. 
~ht '!kından kalan buydu işte! 

~o d daha ötekine mektup ya· 
lıtre~~· .Lakin o, Roberta daha 
teıı ının ertesi gününden itiba· 
rııllt:rıutulmuttu .. Atkları kül ol· 
hitt ~· Mektupları nafile. Acıklı 

11 
p •rı hoşuna .. 
8u ad . . 

b a.m gıbın ... " 
Q\l. 

~llc· 11tek Robertsi hırpalıyordu. 
ıl t•I b' · · · 'ht' il . llj b .. e ının tervıcı ı ıma erı· 

~f eaıpJıyordu. Günler .. Belki de 

~il ~lır geçecekti. Ah! Sevgilisi
~ .. Uaelerini tatan bu adamın 
\ Urıij görmemek! Bu yeni sev-

' araya girmeseydi, Albanın 
\ tunun kat'i olacağını kim id
~~dehilirdi?. Hotuna giden Ni
~ il olmasaydı belki yavaş ya· 

\ lto.bertae dönerdi; iptilasının 
~~ı, devamı onu mütehassis 

ı. 

'\tolsonun hayatına girmesi 
O başka bir yola sevketmi§ti .. 'ttn burada idi. Sert vazife 
\ lı her gün onunla teması i-
~ ettiriyordu. 

\b 0berts ac11ına lakayit taliin 
'f !~ine lanet etmediği vakitler 
~· ~l 'ttıuhavere esnasında geçen 

:tı onuncu, yirminci defa ha· 
~Otdu. Zi ninde en saçma fa. 
~t!ler biribirini kuvalıyordu .. 
~ •amimi mi idi?. Yoksa aşık-

~ boğmak ve kurnazlıkla on· 
\ ~.Para sızdırmak için karısı
\ tuzelliğinden istifade eden 
\ddolandmcı ile bilerek ortak ,, 
~~a bu ihtimale bir türlü ak

\ ~•Yordu. En pişkin komed
\ ıle bu güç rolü aylarca oy· 

~~azdı. Mahremiyette aldat
\~ hoı ve candan jestleri var
\ lltudunu satan kadınlar pa
\ı' diiıık" }"'ki . • b k .. ·~ : un u erını ça u goste 
~· Alba onlardan değildi. Al\n,et biçmek için buseler ek· 
\ du. 

~~ &.§kının hatırasını ister is· 
~~~üdaf aa ederken Roberts 
llı~ .. •n önünde ağzından çıkan 
~ ~, hakaretli aözlere de pişi· 

I ~'"Yordu. 
~; l~Yden ziyade boş boğaz· 
:~it llıdaınet ediyordu. Ettiğini 
()lı:ı "dh, .. k' 
~ tQ._d J e ote ıne sırrını açmış, 
")'İ) e •evdiği bir tek kadının 
\.. t!t' > 11\jll 111i ayak altına almıştı .. 
~~ ,~uka.bele, ağza alınını· 
L :I> ~ tır •özler .. Demek çektiği 
"1• l'le b w b' . 'k ) l(•t, ayagı ır ıntı ama 
"1İtt• k kadar muhakemesini 
-\ ı. 

Jı) ' .... 
dt! °" l'e ~ haıını elleri arasına a· 
)()~ ~ .. b· lını kaçırdığını hisse-

ı l'l'o_.d •çare endiıesile kendini 
ll\ u. 

l'-~~ ~. ···1-.. . . 
)ı ... · t!ll 1ır u~utuna, lakaydısıne 
:~, ı:ı. •ene . 
~t' · Q\ln • onu sevıyor mu· 
Şj~ i hi., \1 bılıneliyim .. Şu suale 
• eli ce•ap b·ı l' . tı~· • ~\I • vere ı me ıyım .. 

ı .:~ı Ctze k b'l· d k' . l'b.. '"" i.ittı . a ı ın en, es ısı 
·-e •ıyer k k "t u 0"-· ,, e arşıma çıkı· 
~· ' Yık l )e 1)a"u 1 git! eSnden nef-

"'' '-'l l>~İ· iğreniyorum! •. ,, di
~ ... -:-111 1lt tCSıt ır~cağım. O güzel 
-~ .......-;- erınde . d •. _ ._._i . ına ına ole· 

Qaı &öreceğim?. 
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lak kollarında ötekinin dudakla· 
rımn izini mi farkedeceğim?. An· 

Devrilerek uçu
ruma yuvarlandı 
Yozgat lıususi muhabirimizden: 

sızın çırçıplak soyunup, arzulan· 
mın ateşine atılırsa bu aldatıcı vü· 
cudu kırbaçlıyacak mıyım?. 

Samsuna çıkacak olan şoför 
Hüseyinin kullandığı Samsuna a· 
it 34 numaralı kamyon buradan 

Ne gezer!. Kinimi yüzüne vu· 
Alaca, Çorum, Merzifon ve Sam· 

ramıyacağım. Ondan nefret ede· 
suna gidecek olan yolcuları aldık

miyeceğim. T apındığımı ayak al· 
tan yola çıkmıştır. 

tına alamıyacağım. Affedilmez 
zaaf! .. Ona ötekinin yanına dön! Kamyon Muslubelen yoku~u-
diyecek yerde onu yeniden kolla· nu obür yüze geçtikten sonra yir· 

mi kilometre üzerinden yürümek 
rımın arasına almak zevkine da· 

te iken initin birinci dönemecine 
yanamıyacağım .. 

dört yüz metre mesafede toför 
Onu geri almak mı?. Lakin de· direksiyonun birdenbire hotaldı-

lirmişim ben .. Bu ne korkaklık !. ğım ön tekl'leklerin batı bot kal· 
Böyle hareket eden kadın geri a-

dığını ve kumandadan çıktığını 
lınmaz.. y 1 k'b 

anlamıttır. o un sağını ta ı en 
Roberts boşuna üzülüyordu .• · ve on beş metrelik bir uçurum 

Kendi kendine sorduğu suallere kenarında bulunan makinenin u· 
cevap vermekten acizdi. Fazla se~ çuruma yuvarlanmasından kur· 

mitti. Hala da vaziyetti soğuk kan ve bu felaketin önüne geç· 
kanlılıkla muhakeme edebilmek k · t' e f" d h ı f · . . . .1 me ıs ıy n §O or, er a ıren 
ıçın Albayı fazla sevıyordu. Bı • k k' . d d v yapara ma ıneyı ur urmaga 
h~asa kıskançlığa ka~ı.lıy~r ve ı çalışmıt ise de makine yolun faz· 
Nıkolsona ~artı beıledıgı kın ~a: la meyilli olması yüzünden ancak 
kul bir netıceye varmasına manı on metre ileride durmuftur. 
oluyordu. Düşüncelerinin neka· F k t .. ... t k l ... · d d .. . . . .. a a on sag e er egın ur u-
ratı mutehakkım hır matla mute· w b' · ı· t d ld ... . . . . . gu yer ır ıı ına uvarı o ugun· 
madıyen zıhınını tırmalıyordu : d d" t l k b. ... 1 w d 

"Bu adam buradan gitmeli .. ,, 

Robertain havale ettiği istida
nın cevabı, dokuz gün sonra, tel· 
sizle geldi: 

an ort on u ır agır ıga a· 
yanamıyan bu duvar çökmüş; 

uçuruma kaçan sağ ön tekerlek 
derhal makinenin uçuruma yu· 
varlanmasına sebep olmu§tur. 

"Binbaşı vekili Jlendesondan 4 nu- Bu ani devrilme neticesi üç takla 
maralı istilıkam kumandanı yüzba· atarak uçurumun nihayetindeki 
şıya: 

".Mül<izim Ni/..olsonun becayiş talc· 

binin şimdilik is'af cdilcmiyeceği teb

liğ olunur. Şimali garbi lıat'afüıinde 

lıer tiirlü becayiş ııc izinler talik e-
dllnıiıtir. Yar.n..._h-~-· ~"'-..ı...~ 

müfetti liğinden /ıal'Olc edilmiş, ı.:c 

14 numaralı pUinın derhal tatbikine 
ait talimatını mulıtcl'i şif reli bir tel

graf alacaksınız: - Peşaı·er baş ko· 

miserliğinin son tebliği l' czirilerin U· 

mumi kıyamını lıaber veriyor. isyan 
§Üphcsiz sizin kısma da sirayet ede

cektir. Bu sabah saat beşte Hayber 

geçidinde llandı Kana etrafında ilk 
kurşunlar atıldı . ., 

Robertsin ümidi boşa çıkmı§tı • 
On iki saatlik bir devriyeden dö
nen Nikolson büroya giridiği va· 
kit hala telgraf Robertsin elinde 
idi; ses çıkarmadan mülıizimine 

uzattı. Nikolson, kendini tutamı· 

yarak haykırdı: 

-Tepdilim kabul edilmiş mi?. 
- Okuyun .. 
Beriki birdenbire yüzünü bu· 

ruşturdu. Telgrafı masanın üstü-' 
ne attı: 

- istidayı daha evvel verme· 
liydim .. 

- Şüphesiz .. 
- Burada da işler kızı§acak .. 
- Gelecek haftaya kalmaz, 

haydutlar taarruza başlarlar sa· 
nırım. 

- Beni dinleyin .. Burada be· 
yaz derili ikimizden batka kimse 
yok.. Maktul dü§ersem, üzerim· 
de ta§ıyacağım son bir mektubun 
yerine varması için size güvene· 
bilir miyim, bilmek istiyorum. 

Roberts, sert bir eda ile derhal 
cevap verdi: 

- Mektup annenize yazılı ise 
evet .. 

- Hayır, madam Dönogalese .. 
- Öyle ise, bana güvenmeyin. 
- Son sözünüz bu mu? . 

- Elbet .. Ben vurulursam, siz-
den bir şey beklediğim yok .. 
Kehler sizi öldürürlerse, ıiz de 
benden bir §ey beklemeyin. 

(Sonu yann) 

tarlaya düşen kamyonun altı üs
tüne gelmiş, bu sırada Çoruma 

tedaviye götürülmekte olan mali· 
ye tahsildarı Hacı Efendinin on 

iki ya§larındaki oğlu Cemalin ka· 
fa taaı kırılarak ölmüı, bir kadın 
ağır Olmak ... _ ... df#er yolcufar 

muhtelif yerlerinden yaralanmış· 

lardır. 

Bir inekçiyi nasıl 
dolandırdılar? 

Hasköyde inekçi Fehmi Efen
dinin çobanı bayramın başına 
bir dolandıncıhk hadisesi gel
miştir. Bayram Tophanede du
rup bir yere bakarken yanına 

bir adam gelerek : 
- Ne duruyorsun, iş mi arı· 

yorsun, ben sana 35 liraya bir 
iş bulurum, gel demiş. Bayram 
da raır olmuş. Vapura binmiş· 
ler, Rumelikavağına gitmişler. 

Oradan dahile doğru yürüyerek 
bir ormana gelmişler. işte ha
dise· de burada olmuş. Meçhul 
hayırperver ( 1) adam burada 
Bayramın üzerine atılmış, sağ 
ayağından ve belinden yaralrya
rak kendisini hendeğe atmış ve 
zavallının cebinde bulunan (75) 
lirasını alarak kaçmıştır. Şimdi 
zabıta bu meçhul serseriyi ara· 
makla meşguldür. 

ilskildardan bir kızı 
kaçırdılar 

Usküdarın Çekmece köyünde 
bir kız kaçırma hadisesi olmuş 
ve bir genç 16 yaşında Mecbu
re isminde bir kızı kaçırmıştır. 
Aranmaktadırlar. 

ihtikar tetkik koc 
misyonunda 

Vilayette müteşekltil gaz, ben· 
zin ve şeker ihtikarını tetkik 
komisyonuna tüccardan Haluk 
B. ticaret odasınca murahhas 
olarak seçilmiştir. Komisyon sah 
gilnüne toplanacaktır. 

.. 
işli 
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Kendisi böyle azap içinde 

yoğrulurken sevgisine bir lahza 
tokluk duymadığı Nihalı üzme· 
mek te baş~a bir mes'eleydi. 
Bereket ki burada da Cevadın 
balası ev işleri için imdatlarına 

yetişmiştı. Yoksa hiç alışı< ol· 
madığı ağır ev işlerini narin 
omuzlarına yüklenmek Nibal için 
berbat bir şey olacaktı. 

Yaşadıkları muhitin bu feci 
lıali içinde Nıhalin duydukları 
Cevadın hissettiklerinin binde 
biri bile değildi ve Cevadın 
kalbi karısının yilzünde gölge 
görmemek için her elemi, her 
ıshrabı emip saldıyan bir süngere 

d6nm0ştü. 
Nihalin blitün günlerini çocu· 

ğuyle uğraşmak dolduruyordu. v~ 
onunl:ı baıan bir oyuncak gıbı, 
hazan kendi de çocuklaşarak, 
bıkmadan, usanmadan oynu· 
yordu. 

Bir iki ay evvel ayrıldığı mem· 
leketin iıgali Cevat için hududu 
tayin edilmez bir felaket olmuş· 
tu. O, Sultanahmet meydanında 
siyah bayraklar altında yapılan 
içtimalarda bu iıgalin matemini 
tutan mu:ıtaripler ordusunun ilk 
safında bulunuyordu. Dudakları 
ve gözleri kuru idi ve hatiplerin 
nutuklarından sonra Terilen ka· 
rarlarda görlilen "insaniyet ale
mine karıı bu işgali protesto 
etmek, medeni milletlerin ulüv
vücenabına baş vurmak ,, gibi 
şeylerden çok başka ümitler pe
şinde gizli gizli ruhunu ve heye
camm koşturuyordu. 

Netekim, umumi harp eanasm· 
da, Çanakkalede vatanı kurtaran 
kumandanın Anadoluya geçip 
teşebbüse giriştiğini ve memle· 
kete saldıranlara karşı ufak mu
kavemet hareketlerinin başladı· 
ğını duyduğu gün memleket ha
kikaten kurtulmuş gibi sevindi. 
Ruhu artık vahiy almıı gibi idi. 
lstanbulda ayni zehirli havanın 
daha elemli bir surette devam 
etmesine raimen, o günden gü
ne ümitleniyor, eski heyecanını 
yeniden kazanıyordu. 

Türkocağında "siyaset yapıp 
yapmamak,, meselesi hararetle 
görüşülUrken onun gönlü elinde 
olmadan birinci tarafa kaymıştı. 
Fak at onun düşündüğü siyaset 
politika kelimesinin ifade ettiği 
girintili çıkıntılı ve bazan hileli 
manada birşey değildi, vatanın 
kurtulmasını hedef tutan dümdüz 
dosdoğru birşeydi. Ocağın propa· 
ganda ·f~aliyetlerinde en ileri yeri 
alanlardan biri de kendisiydi. 
Bu suretle bir çok münasebetler 
ve dostluklar da elde etmişti. 

Artık Turanı da yarının bir 
yetimi, bir avaresi olarak görü· 
yordu; onun atılacağı istik~a
lin fecri başlamıştı. Cevaaıo 
sinirleri Anadoluya uzanmış bi
rer telgraf teliydi. 

Bugünlerde Cevadın küçük 
evinin ümitli ve içten içe ne
şeli hali ancak • tamamile aksi 
manada • müstevlilerle hembezn 
olanların apartımanlarında bulu

nabilirdi. 
Bir akşam küçük bir tahta at 

ve bir teneke kılıç alarak evine 
döndü; bu badiyeler Turana çıl
gınca bir sevinç verdi. Fakat o, 
bu hediyeleri, Turandan ziyade 
kendisini sevindirmek için almıştı. 
Gürbüz yavrunun tahta atı üs
tünde coşkun naralarla kılıç sal
ladığmı görmek asıl onu dao 

~ayıfa 5 

ara 1 
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ve heyecandan çıldırtacak gibi 
oluyordu. 

Artık Turanın ruhu ve seci· 
yesi üzerinde hafif hafif işleni
lecek, çocuğa gürelliğe ve doğ· 
ru'uğa dair ilk basit fakat esaslı 
imanlar verilecel.t zaman gelmiş· 
ti. Ama bunun için yavruya ilk 
önce teneffüs edilecek temiz bir 
hava temin etmek lazımdı. 

Arkadaşlarının ve dostlarının 
Ana c! o uda milli vazifeler almağa 
başlaması ona da kararını ver· 
dirdi. 

VI 
Mevsim yazdan sonbahara ge· 

çiyordu. Henüz yağmurlar baş· 
lamamışh ve güneş bilhassa 
öğle zamanlarında sıcaklığını 

hissettiriyordu. 
izmitten Anadolunun ıçıne 

uzanan yollar listünde tesadüf 
edilen liöylü arabalarından biri. 

Önde ihtiyar bir köylü :zaif 
öküzleri yedeğine almış çekiyor. 
Yanında başka bir genç köylü, 
ellerini arkasına bağlamış, ya· 
yan yürüyor. Arabanın içinde 
bir kadınla çocuğu var. Kadının 
yüzündeki toı toprak tabakası 
güzelliğine çekilmiş bir perde 
gibi. 

Bir aralık çocuk anasına so· 
ruyor: 

- Ama benim güzel esvap· 
larım nerede? Onları ne vakit 
giyeceğim anne? 

Genç köylü bu sözler üzerine 
başını arkaya çeviriyor: · 

- Nami, sıkıldm mı Nihal? 
- Hayır Cevat. 
Sonra ihtiyar ve iyi :kalpli 

klavuzlarına bir cıgara uzatıyor: 
- Yak bakalım Ali Dayı. 

Akşama kadar l<öyü tutacağız, 
değil mi? 

1C 
Cevat ümit, Niğal macera pe

şinde koşmanın heyecanı içinde· 
dirler. 

VII 

- iki sene sonra -
Büyük Millet Mecliıi o glin 

fevkalade içtimalarından birini 
aktetmi ti. Bütün milletin bağ
rından kopan heyecan nefesleri 
o gün Meclisin içtima salonunda 
velveleli girdibatlar yaratmıştı. 

Büyük reis, Baş kumandan 
olarak, Sakaryaya dayanan düş· 
mana kartı gidiyordu. 

Genç Türkiye hükumeti, boğu
ıa boğuşa nefes alm~ya uğraş
tığı günlerde, böyle müthiş ha
yat memat anları yaşıyordu. 
Kalpler büyük bir ıstırabın pen• 
çesi içinde sıkılıyordu. Netice 
hakkında tereddüt ve şüphe 

gösterenler az değildi. 

Fakat, Meclisin en genç meb
ualarındrn o!an Cevat o gün 
büyük reisin çatık kaşları altın

da mavi alevler sızan gözlerine 
baka baka iman etmişti ki, o 
düşmanı mağlup etmeye gidi
yordu. 

Hacı Bayram camii civarında
ki evine geç vakıt döndü. Kapı· 
yı hizmetçileri Emine Nine açtı. 
Turan çoktan uyumuştu. Nibalde 
kt.casını bekliye bekliye kanepe· 
nin üstünde uyuya kalmıştı. Ce
vadın odaya girdiğini duyunca 
gözlerini açtı ve : 

- Ne ddun Allah aıkına Ce
vat? Ne var, ne oluyoruz, diye 
merakla sordu. 

( Devanıı var) 
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Şair ismet Hüsnü Bey 

Cemiyete kuvvet alan, Jşten ziyade içle 
alAkadar olan bir edebiyatın 

lüzumundan bahsediyor 
- Oooo! 
Kalabahgın içinde koluna ya· 

pııtım. 

- Nihayet seni yakalamaya 
muvaffak oldum. Müsade et, 
etme, seninle bir mülakat yapa
cağım, dedim. ismet hüsnü müta· 
vaatla omuzlarını kaldmp boy
nunu büktü. Fakat burada olur
!Du? Der gibi iki elile kalabalığı 
ışaret etti. 

- Merak etme dedim. Zaten 
bizde mahfele gidiyoruz. Senide 
oraya götürürüz... ismet, benim 
ısrarlarım karııamda afallaım.. 
yammdakilerle konutlllafA tiile 
•akıt bulamamışb. Onlan btrak· 
tam ve bir otomobil pamlJtına 
koıhım... Dönnınmde onlan Bey 
oğlu Cümhuriyet gençler mahfe-
linde yapılacak lstanbul pinlt 
punk şampiyonası bahsi ettahn· 
da münakaşada da btddam. 

- Haydi otom~ hazır. 
Yürüdük, açık liir otomobildi 

bu. Mahfel kitibi 1111111111İ8İ ~ 
teba Selahattin atladı. Arkadan 
Cemal, Muallim Baha Hahmit 
Sait Halil ve ben daldik. Bizim 
şair ismet Hilsnll ile Sadi de.fO
förün yanındaki ferahfeza ~ 
kie kalmışlardı. Şoför pyle dS
nüp "Beyendin mi?,.. gibi bana 
yan gözle baktı. "'Ald11ıma., ita" 
reli yaptım. Vıe bizim gi6i on
luda oraya üst üste çditllk. 

Cilmhuriyet bayrammm ıBrDl
lllemİf kalabalığı, tezahllrlb 
aruanda açık otomobilde caket· 
l~rinıizin ıiperine saklanarak geç
tik. Ben mülakabma bu giilünç 
seyahat eanumda devam etmek 
istedim. 

- Suallere bqhyorum dedim. 
Nasıl vakit geçirirsin? He yapar
Stn? Hayatın ~asıl geçiyor? 

-: A:~.•n.1!fel~h bey; nasıl vakit 
geçırdıg.amızı •ız pekall bilirsiniz 
ama, gene ıGyliyeyim 1 Gllzel 
.san'atlar akadamiai mimari ıu
beıine devam ediyorum. Gayem 
eemiye!e yardımcı bir 1a1ı'atklr 
olmak..ır .• Ayoızamanda edebiya. 
ta da merakım var.. Hayatım 
sade, ipiz ve parasız geçiyor. 
Bazen yazılarımdan birkaç para 
aldığım oluyor .. 

Maallim Beba söze kanşb : 
- Fakat devede kulak kabi

linden ... 
Ben gene sordum : 
- Peki niçin mesleğinle ili-

kadar bir İf bulmiyorsun ? 
- Bulmıyorum değiJ, bulamı

yorum. Çok aradım. Çok yere 
ltaş vurdum •. Fakat ... fakat bu
lamadım ifle •.• 

- Edebiyatla meşgulüm de• 
môiştin. Bir kitabın çıkacakmış. 

ylemi? 

- Evet. Arada tür yazarım. 
Tek tllk mecmualarda çıktı. Fa
kat ben tiirlerimi " Bir yıldız 
akıb ,. isimli bir kitap halinde 
neıretme k llzereyim. 

- Bu kitapta kaç parça 9iir 
olacak? 

k 
-d Zannederim, on beş, on altı 

a ar •. 
- Nuıl yazanınız? 
- Kendi kanaabmca bunu 

bana IOrmamalmnaz. Bir çok 
beylik edebiyat anketlerinde 
~yle ıaallerin yeri olabilir Ye 

1at•a çok g6rc1Gk... Bea yua· 

1 
cagım mevzuu bulurum, kafam
da onu işlerim, ama üzerinde 
uzun uzun ve ince ince düşüne
rek .• HazırJadıktan sonra oturur 
yazarım. 

- Nesir ve hikiye yazdımz mı? 
- Yazmadım. Fakat tecrübe 

etmek istiyorum. Çok seviyorum. 
Bunun için yazmağa çalışacağım. 

- Şairlerden ediplerden kim
leri beyeniyorsunuz ? 

- Baıta Nazım Hikmeti. Onun 
şiir ve ifadedeki kudreti, keli
meleri tok ve erkekçe kullana· 
rak tiiıkçeya veıdiği ahenk w 

t.met Hüsni B. 
b6ylkliik san'ab, orijinal Galip 
ve tarzı hayranlipm lzerine 
,ekiyor. 

SU Nazım Hikmeti çok be· 
ğeniyor ve seviyorum. Ondan 
ıonra daha beiendiğim birkaç 
9air var. Ayn ayn saymıyorum.. 
Şairlerde olduğu gibi ediplerimiz 
arasında da "cemiyetin bllnyeain
den, benliğinden mevzular alan; 
cemiyete inip yükselen; dıştan çı
kıp içe giren; ve bir avucun de
ğil, kitlelerin zevkini okşıyan, 

onlan anlayan, duyan,, lann ya
zdanm beğeniyorum. Ben bir 
Viktor HOgodan ziyade bir Mak· 
Iİm Gorkinin memleketimiz ede
biyat ufkunda doimasam bekle• 
rim. Sadri Etemin yazılarını se
verim. Hele birkaç hikiyesi çok 
gtizeldir, mllkemmeldir •. Son se
nelerde çıkan birkaç kitap ve 
eaer de var. Garülüyor ki bir 
cereyan başlamıtbr. Daha birçok 
hikiyeci, romancı gençler var. 
Y_ ~dan tanıyorum. Dediğim 
gıbı burada hepsinden bahsetmi
ye yer. yok. Onlan yavaş yavaş 
eserlen karilere tanıtacaktır. 
Yalnız gençlikten okumamnı, ki
tap aramasını ve takdir etmesini 
isti yelim ••• 

ismet Hilsnti batını aalladı ve 
susta. Ben de autum. Şimdi 
yalnız zorlu Şişhane yok111unda 
zavallı otomobil homurdanıyordu. 

Araya başka bahisler kar11tı. 
Bu yedi vücudun ağırlığını yilk· 
lenen (2626) numaralı Overlapd 
marka otomobilin şoförile tanış
bk. Nuri efendi hoş meşrep bir 
adamcağız: 

- inip yandan bir baksanız, 
eliyor, llıtikler mutlak yere ya
Plfmıtbr, araba bel vermiştir •.• 

Biz gtılOşüyoruz.. Nihayet Be
yoilu Ctımhuriyet Halk Fırkası 
bina• &ıBnde indik. Mücteba 
lncle merdivenleri çıkbk. Odaya 

Ctlmhurlyet Gençler 
mahfellnde 

Gençler Cuma günü pek 
muvaffak iki piyes 

temsil ettiler 

Geçen Cuma günü Cümhuri
yet Gençler mahfeli Beyoğlu . 
Halk fırkası binasındaki ıaJo
nunda bu senenin üçüncü tem• 
silini vermiştir. Temsilde Şadan 
Bedi Beyin bir tablo ve bir 
perdelik "Kukla,. namındaki p~ 
yesi ve Reşit Asım Beyin bir 
perdelik "Yalan" ismindeki ko
medisi oynanmıştır. 

Kukla piyesi yazılış itibarile 
ve tertip itibarile biraz dilşükçe 
idi. Fakat buna rağmen dekor 
ve mizansenlere ,ok itina edil
diği ilk nazarda göze çarp1yor
du. Rol sahiplerinden Meliha. 
rolünde, Güzin Hamm, Snt baba 
rolünde Nurullah Kizım Bey 
Şair Namık Şadi rolünda Mü9-
teba Bey Ye çocuğa rolünde 
Sedat Bey denilebilir ld eseri 
yegiae kurtaranlar olmuştur. 

Her biri rollerini tamamil 
kavr-a1D1flar, makyajlarına azami 
itinayı yapmışlardı. 

Hizme~i kız rolilnde Glizin 
Slileyman, Mevhibe rolünde 
Hikmet Hanımlar. Muhittin ro
lünde Yusuf, Paşa rolünde Sadi 
Beyler muvaffak oldular. 

Bundan sonra oynanan Yalan 
komedisi çok hem de pek çok 
muv.ıfakiyetle oynandı. 

Denilebilir ki eserdeki rol sa· 
hipleri hemen ayni derecede 
rollerini ezberlemişler ve benim· 
aemişlerdi. Bilhassa ev sahibi 
roltinde Sadi, Macit rolünde 
NandJalı Kazım, Sucu rolünde 
..,_ •• .......... relllDQ Rt
ilt Beyler fizlaıll6 muvaflile ol· 
dolar. Diğer rol sahiplerinden 
Güzin Süleyman Hanım ve Ta
nk Bey rollerini başarabildiler. 

Mellh Nazmi 

l•tiklil liaesinde sınıf 
maçlan 

8 - 9 uncu sımflar maçında iki 
taraf birer sayı ile berabere kal
mıtlardır. Oyun çok zevkli ol· 
mq, fakat sonu11da biraz sertçe: 
cereyan etmiştir. 

Akademi intihaplan 
Bugünlerde akademi gurupları 

intihabına başlanmııtar, Bir kaç 
giine kadar bütün guruplar ha· 
rekete geçecekl~rdir. Yakın za· 
manda spor, kooperatif, temsil 
ıubeleri ilk eserlerini takdim 
edeceklerdir. 
Cümhuriyet Gençler mahfeli 

Umumi katipliğiğinden: 
Mabfelimizde haftada bir ke

re olmak üzere yalnız hanımla
rımıza mahsu9 olarak her per· 
şembe giinfi öğleden sonra saat 
lS den l 6 ya kadat· moda ve 
giyim deasleri açılmıştır. Dersler 
meccanidir. Hanımlarımıza en 
yeni modalar günil günilne takip 
ettirilecektir. Arzu eden hanım· 
larımız kayıt için Perşembe ve 
Cuma gilnleri öğleden sonra sa· 
at 14 ile 17 arasmda Cümhu
riyet Halk fırkası Beyoğlu kaza 
merkezi binaıı dahilindeki oda· 
sm;, rnüracaat etmeleri. ···----------oaaar dalmaz ismet hemen pink 
punk raketlerine sarıldı. 

- Azizim, şu müJikatı ta· 
mamlıyahm, diyor. 

- Azıcık bekle. Gelecek haf
ta maçım var, eksersiz yapayım. 
istersen sen sor, ben s6yliyeyim. 

Baktım, olacak gibi değil. Bi
raz bekledim. Sonra kolundan 
çekip bir iskemleye oturttum. 
Milcteba ve diğer arkadaşlar 
pink punk fikistürlerini tayin 
ediyorlardL 

llellh Nazmi 

• 
1 

• 
Eyüp idman Yuvası 

. ' Eyüp gençleri muvaffak olmak ıç 
azami faa_liyetlerini sarf ediyorJat 

1M4S•t ı• .. 

Bir Kaw& Devn'1dtden bir Ahne ..J 
(Eyüp ldma°: Yuvası). kısa bir Muhterem ihtiyar Müsab~~ 

zaman evvel bır (Temsıl ve mü· CeJil Beyin eski de~ 
zik) şubesi t~şk~l et~işti. Yu':a: halkın büyü~il ve üfürük~ 
nın bu şubesı ilk mosameresını elinde nasıl oyuncak ol 
muvaffakıyetle verdi. (Bir kavuk tasvir eden bu piyesi 
devrildi) nin üçüncü perdesi ile müellifin en iyi eserleriod 
(Fermanlı deli hazretleri) adb risidir, diyebiliriz. 
eserler oynandı. Aşağıdaki yazı Bütfin eserleri başlı ~ 
temsilin mahiyetini göstermek bir kıymet arzeder. K ~ 
itibarile dikkate şayandır. Fransız dahisi Molyer'le 

Eyüp idman Yurdu'nun mü· edenler çoktur. ~ ~ 
sameresine giderken ne yalan Eyüp e.ski ananeleri .bJff"'; 
aöyliye)'.im, .sen lerin muvaffak onlara rıayet eden bır ~ 
ohlcapda ,..~ -•- .ı-ı-.-~ı- ı u.-•- ->'-\j. 
hissin, oynanacak olan piyesle- terbiyevi bir piyesi intiW 
rin, evvelce Dartılbedayi'de bir isabetli olmuıtur. 
kaç defa, ve çok kıymetli ar- . Bun.da~ sonra da Yuft! 
tiıtler tarafından oynandığını ~m~k ıçbmai .. yaral.aak,n 
görmüş olmaklığımdan, bünye ~ .10

• gözünu açac 
itibarile de ağır oluşlarından bır ıstıkamet verecek 
doğduğunu söyliyebilirim. Fakat seçmekte devam edene. 

k d 1 k d dığı hayırlı işi muvaff• 
ne a ar yanı mışım, ne a ar b•t• · d ü h dil . . ı ırmesın en ş ~ e e 
hata etmııım. Bununla beraber * 
bu yanılmaman bu hatamın izle· Nasıl oynandı ? 
rini benim düşüncemın sakatlı- H h ıd D "'lb 
.. d d ... 1 f k 1 . er a e aru e 
gın an egı, a at genç erm 1 h h b. 
özlü ve canla bir alem yaratmak sonra ge en er angi ır 
kabiliyetini fitratan almalarmda trupundan çok iyi, hiçi 
aramalıdır. sahnenin mümkün kı 

Hiç düşünmeden diyebililirim şekilden çok üstün, 
ki, Eyüpte bu kadar muvaffaki· herhangi bir kulübün 

ceği temsilden çok pa 
yetli hiçbir müsamere verilme- k"ld 

E 
şe ı e .. 

miş, hiçbir devir yüb'ü böyle "Bir kavuk devrildi,, 
canlı bir gençlik tablosile bize cü perdesinde, Sadr;la•" 
göstermemiştir. Bu kadar sene- de Münir Ay, çok muy 
dir futbole, atlete can vermiye liydi. Diğerlerinde ~ 
çalışan yuva adaleye kazandıra• nın muvaffakiyetini tao~ ~ 
madığı muvaffakiyeti fikre ka· şıyorlardı. "Fermanlı or '1'~ 
zandırdı. Adalenin takallüstı retleri,, nde ise Münir M ~;: 
karşısında fikrin bu şahlanışı daha muvaffakiyetli •• 
yemin ederim ki bir kurtuluş, kirane, arap kızlar •~il 
gayeye doğru bir baz alıştır. d H kk f .,,,,,... 
Bu kadar yoksuzluk, bu kadar e a 1 en es ve ıe i 
ihmal karşısında, bu kadar li· kım ağa rolünde fehdl~ 

Jigalı olmakla berab~u .. 1 
kaydi ortasında Yuva gençleri· kemmeldi. Şehime fffoP"": 
nin kabiliyet ve istidatlarının de Tevfik tam bir k~, 
gösıterişlerine hayran kalmamak DiğerJeri de vazifeler-
elden gelmiyor. Dört etrafını lar. 
mezarlığın çevird ıği bu yerde Şu son senelerde. ub'tJJf 
karanlık bir çukur arıyan göz er bu kadar bol, fe 111 bit 
nurlu bir yükselme goruyor. kilde kanadını alaD k .... 
61ü bir VRrlıkla karşılaşacağını görmedim. Fakat Je~io 
sanan insan canlı ve ateş par· muhit içinde kıyaıed r arlı 
çası kesilmiş bir varbkla yüz sinden insan ne ka 

8Eyap't• 
yüze geliyor. Servilerin, taşların Vakıa bu kıyınetle~·raıiılet• 
meskeneti içinde yağla kandil mabfel vücude ge ;.., ..... 
arıyanJar, dekorlarm, boyaların kısmı da bir spar bu iki 
çizgilerin ilemi içinde bir elek· yat veriyor. fakat bir 

O.o tütmesi içİD 8~ vı· bit trik parçasının ışıklarile kartı- e· d aıaoe 
lanıyor. insan bu kadar dinç yardım, ne K 10 ffl 
bir varhğm karşısında hürmetle zabaret var. u p telDİI 
eğiliyor. bir giivercin kadar ·~ 

~ gençliğin çırpd~:,d;yaı• 
Seçilen ve oynanan piyes ınızlukla mtlca __,.e"""" 

"Fermanla deli hazretleri" idi. 
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Boş beşik ve akkuş 
Roman ; Yazan : Demirci oııu Yusuf Ziya 

içi Son haftaların edebi ne§riyatı yet, yaslı gelinin dağda, bayırda 
l'itı~de ehemmiyetli sayılacak, üze hasretlisi ilk yavuklusu ile karşı· 
Ilı e durulacak ve kendisinden la§ıp biribirlerinin dertlerine or
le lltı uzadıya bahsedilecek bir e- tak olmaları. 
\' l' \'ardır. Bu kitap konservatu • Yusuf Ziya Bey romanının 
ı ar müdürü Yusuf Z iya Beyin ya- vak' asını meharetle tertip etmİ§· 
ı11> hastırdıg~ı "Boıı. beşı·k ve ak • tı·r E · k d l ~ k ·1 "Ut . . :ır •• ıerı sonuna a ar a a a 1 e 

'' ısımli romandır. k o uyoruz. Eser bize sadece bir 
Ilı ~İıim memleketimizde İnsan vak'a anlatmakla kalmıyor, kuv· 
L ll IU'rirliğe mektep sıralarında vetle çizilmiş yerli tipler görüyo· 
te~ila~ •. ~debiyat meraklıları mek ruz. Fadime, yürük beyi, Halil, 

8 • bıtırıp hayata girerken de ek- köylüler, imam, yürükler, değir-
erıya ilk 1 • . • 

hıt eser erını neşretmış O· menci pek canlı ve etraflı göste· 
l'. ~r. Yusuf Ziya Bey bu an'ane- rilmiştir. 
ı·~ •rınış bir adamdır. Muharrir- Tasvirler sevimli ve kudretli
~~ hatlamak için mektepten çık- dir. Vak'ayı takip ederken eser
~ ~.n aonra senelerce bekledi, de Anadolu halkını da bütün husu 
d iuç tuttu, muharrirlik haricin-k: meslek sahibi oldu; bilgisi 

0°t&Üaü arttı, duygusu derinleşti. 
}'tadan sonradır ki roman yazmı
~ haşladı. işte ilk eseri şimdi 

l'§ırnızda duruyor. 

~ 'f Uauf Ziya Bey Anadolu dağ
~tının baı döndüren havasile ci
~leri şişmiı, Anadolu yaylala • 

2~n, ~rmanlarmın, derelerinin 

~llıkler~~e -~~~l:ri kama§ADış, 
t dolu ıkoyluaunun ruhundaki 
~ttlizlik ve sevgisindeki yüksek • 
d le ruhu dolup taşını§ bir adam
~~· Anadoluyu karıt karış gez • 
la'!, köylü ile düşüp kalkmış, on· 
llı tı~ türkülerini, masallarını, ina· 
~ ~!farın~,, bağlanr§larmı dinlemiş, 
~renmış, toplamış, Türk folklo· 
~ . . il ıçın yı arca çalışmıştır. 

~· Yuauf Ziya Beyin Anadoluda· 
~ Uzun seyahatlerinden ayni za
b~tıda bir başka fayda daha çık
tl~ıl<ahve oturaklarında, çardak 
Qi: atında, harman yerlerinde bu-

'4t\ f'k• dı 1 ır ve edebiyat boşluğu var-
ti t', köylüler ve köyü sevenler i

l\ hiçbir şey yazılmıyor. 
b be-· . ·ı y 
Q ••.aırcı og u usuf Ziya 
el' A. ~İ ... nadolu seyahatlerinde bu 

t~ llgu yakından gördü, böyle 
\ edebiyata olan lüzumu yakın
~~ anladı, bu yolda çalışmıya 
~J~dı. "Boı beşik ve akkuş,, İ· 
~ ~ tomarun yazılmasına sebep, 
~ tıadolu seyahatleri, bu seya • 
~ etdeki müşahedeler ve bu 
• ahede1erden çıkan neticeler· 

r'U f tııd\l ıu Zıya Beyin görütü doğ-
~tQ r, hu boşluğu gidermeğe ça
~ k:•z lazımdır. "Boı Beşik ve 
~~ f,, l'omanı bu yolda cidden 

\'; etli bir eserdir. 
~· '\laQf 2 
'•~~Ik 1!8: Bey tesirli, acıklı 
~~~ hıkaye ve türküsünün 
'tiali~~nu genişleterek, işliyerek, 
' ek ·b .. ~ lttet.ak' ~azı esmı arttırarak 

ll ~ lı hır hale getirerek on-
._ Yih···ronıanı çıkarmıştır. 
"lltt 1.ik b • • . 
~t\\l~Ju ... eyının bır köylü kıza 
•- e~let' gu, evlenmeleri, bir çok 
'"\iti e l'a"' 
~"- a} grnen ancak yedi yıl 
'tl-tt a ..... ~ Ç?cuklarma karşı duy
~~ ~a a.lat~ .göç sırasında, deve 
~~ \~ arllt ılını içinde sarılı ço· 
•ı e.~8.& anda ağaç dalına takı· 
~~~at\lij\l 1' ak kuşlara yem olma· 
~ı tıu k b d .' dağ} ay e en ananın ıs-
d • • a-l~a, Yollara düşüp 
~. be ttınası, heın çocu

. · m karısından olan yü· 
il .. 

·· kederi •• Niha· 

siyetlerile, adetlerile, an'anelerile 
buluyoruz; Anadolunun tatlı, ca-

na yakın, hoş manzaralarını gö· 
Tür gibi oluyoruz. 

"Boş beşik ·ve Ak kuş,, roma
nının ilk önce göze çarpan bir 
meziyetini söylemeği en sona 
bıraktım: Eserin lisanı. 

Yusuf Ziya Beyin Türkçesi Ör· 
nek sayılacak temiz ve güzel bir 
dildir. 

Bu eserin hiç bir kusuru yok 
mu?. Var; onu da söyliyeceğim; 
eser, folkor mecmuası halinde
dir. 

Abdülhak Hamit Bey, yazı ha-
yatına henüz gİrmİ§ bir genç nıu-

harrirken Duhteri Hindu isimli ti-
yatrosunu yazdığı sırada Ahmet 

Vefik Paşa, "biraz da mahalli 
şeyler yazsanız!,, demiş. Abdül· 
hak Hamit Bey bu nasihatı tuta-

ı·ak "Sabır ve sebat,, isimli piyesi 
vücude getirmiş. Bu eserin halk, 
köylü arasında geçen kısımların· 

da bütün konuşmalarda her cüm· 
le bir ata sözüdür. Yukarıdan a
şağıya kadar eserin içindeki bü

tün şahıslar biribirlerine darbı • 
mesel söylerler. Abdülhak Hamit 
Bey bu eserini Ahmet Vefik Pa· 

şaya götürdüğü zaman paşa, oku· 
muş, okumu§, sonra: 

- Oğlum, yerli eser yazın de
dik ama eseri atalar sözü mec· 
muası haline getirin demedikti ! .. 

Diye gülümsemiş. 

Yusuf Ziya Beyin eserinde 
vak'a kahramanlarının ağızların· 
dan çok güzel türküler işidiyo· 

ruz. Bunların pek çoğu Anadolu 
halk edebiyatırun özlü, bakir ve 

kıymetli eserleridir. Üç beş sade 
satır,, öz Türkçe kelimeler içinde 

Anadolunun çatlak toprağı ve kı· 

zıl ufukları gibi yanık, uçsuz bu· 
caksız sitepleri gibi engin ve has· 

ret dolu kalplerin haykırışı, inle· 
mesi, kini, nefreti, bir kelime ile 

"aşk,, ı okuyanların içine kor gibi 
dökülüyor. 

Halil in Fadimeyi yürük beyine 
kaptırdıktan sonra söylediği tür· 
kü, bu "şaheser,, }erden biridir: 

Snbnh yeli, St'n yellerin ba)ıı.ın, 

Xuzlı yflra benden scldm taııırsın; 

Aç be.\nz gerdanı, van.ın ti~üsiln! 

Ben murat almadım, \·arsın el abm, 

El al m, bey alsın, varsın ıırl alımı! 

Bunlar güzel şeylerdir; fakat 
vak'a şahıslanrun duygularını sık 

VAKll 
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Göz yaşları 
Genç ve kıymetli edibimiz E • 

tem izzet bey, edebiyat alemine 
yeni bir eser daha verdi. Göz yaş 
ları: 

Istırap çocuğu, Yakılacak ki • 
tap gibi büyük eserleı· vücuda ge
tirmiş olan Etem izzet beyin 
"Göz yaşları,, isimli son romanı 

bizim memleketimiz için yeni bir 
tarzdır. Esern tekniği yenidir. 
Üslup Etem İzzet beyde başlıyan 
orijinal bir üsluptur. Mevzu yeni· 
dir. 

"Göz yaşları,, kadın rollerini, 
genç kız tiplerini, hayat darbele • 
rini, marazi aşkı, bir insanı baş -
tan başa değiştiren büyük ruhi 
sademeleri izah eden bir tahlil ve 
tasvir romanıdır. Eserin hususi • 
yetlerinden biri de kendi tenkidi· 
ni ve kendi tahlilini içinde yap -
masıdır. 

Memleket hikAyelerl 
V AKIT'ın eski muharrirlerin • 

den Bekir Sıtkı beyin evvelce 
V AKIT'ta ve Artist mecınuasın • 
da çıkmış bazı hikayelerile yeni 
yazılarını toplayıp kitap halinde 
bastırmakta olduğunu yazmış • 
tık. Birkaç güne kadar intişar 
sahasına çıkacak olan bu güzel e
serin ismi "Memleket hikayeleri,, 
dir. 

Genç ve kıymetli hikayecimiz, 
kitabının başına bir izah koymuf, 
diyor ki: 

"lstanbulda ve Anadoluda 
halkın ve köylünün hayatını tet -
kik ederek yazdığım hikayeler -
den bir kısmını, küçük bir kitap 
halinde neşrediyorum. Kitabıma 

"Memleket hikayeleri,, ismını 

verdim. Vakıa Refik Halit'in bu 
isimde 15 sene evvel intişar etmiş 
bir kitabı vardır. Refik Halit'in 
kitabını taklit ve tekrar etmeyi, 
yahut şöhretinden istif ad eye kal
kışmayı hiç düşünmedim. Esa • 
sen her iki kitabı da okuyan en 
dikkatsiz kari bile, bu hikayelerle 
o hikayelerde esen havarun ve 
ruhun tamamile ayrı olduğunu 

derhal anlıyacaktır. 
Her hikayem başlı başına bir 

memleket hikayesidir, ve mev • 
zularına göre isimleri vardır. Bi • 
naenaleyh, bu hikayeleri toplıyan 
kitabın kapağına ayrıca bir isim 
uydurmıya lüzum görmedim, ve 

(Memleket hikayeleri) ni bir 
isim olmaktan ziyade, hikayeleri
mi toplu olarak ifade eden bir 
terkip olduğu için kullandım. Gü
nün birinde başka bir hikayeci 
gene bu cinsten hikayeler yazar· 
sa, onlara da "Memleket hikaye

leri) ismini verebilir; bu ne Re • 
fik Halit'in, ne de benim hukuku· 
ma tecavüz olur. Bir eserin "ala
meti farika,, sı kapaktaki laalet • 
tayin bir ismi değil, o kitaba dam 
gasını vuran adı ve şahsiyetidir.,, 

ıı ııuıııımıııuıı ııııııııınııııııııııunmıııuıımmııımıııuııııınıımıııınııııııııınıııımııınııııııı 

sık türkü ile anlatmaları "roman ,, 
çeşnisini ve "roman,. tekniğini 
bozuyor. Muharrir, bu türküleri 
şahıslara söyletmeyip fasıl başla· 

rına almakla hem bu mahzuru gi
dermiş, hem de eserine başka bir 
güzellik vermiş olurdu. 

Demirci oğlu Yusuf Ziya Beyin 
yazı hayatına girmesi, edebiyatı· 
mız için bir kazançtır. 

Refik Ahmet 

--- =v;ı, 

.Atusifd 
Viyanada bir opera yüzünden 

çıkan hadise .. 
San'at s b t · er es mı, değil mi? 

Son günlerde Viyanada Öjen 
d' Alberin bir operası, yeni sahne 
tertibatı ile mükemmel bir şekil
de oynanmaktadır. Bstekarın son 
eserlerinden biri olan bu opera, 
"Mr. Vu,, ismindedir ve mevzuu, 
Çinlilerin hayatından alınmıştır. 

Bu operanın son provasında, 

opera direktörü Her Kravsın da • 
veti üzerine1 Avusturyadaki Çin 
mümessili hazır bulunmuş ve pro
va bitince, eserde bir takım deği· 
şiklikler yapılmasını istemiştir. 
Bu değişiklikler, gerek vak'anın 
cereyanına, gerek vak' adaki şa • 
hısların karakterlerine dokunmak 
tadır. 

Çin mümessilinin, bir san'at 
eserinde değişiklikler yapılması 

mahiyetindeki bu arzusu, tabii ye 
rine getirilememiş, bunun üzerine 
de Çin mümessili, bu eserin bu 

şekilde temsilini şiddetle protesto 
etmiştir. Çin mümessli, eserde 
gösterilen yaşayış tarzının Çinli • 
lerin yaşayış tarzına kat ' iyyen uy
madığını söylemekte, bilhassa ese 
rin bir mandarinin karakterine a
it kısmını, tamamile uydurma 
bulmaktadır. 

Bir mandarinin eserin mevzu· 
unda olduğu gibi gaddar bir a • 
dam olamıyacağı esasından, ·bu 
san' at eserine, Çin mümessili ta • 
rafın.dan şiddetle hücum edilmek 
tedir. 

Hadise, san'at muhitlerinde 
hararetle münakaşa olunmakta, 
böyle bir protesto tamamile yer • 
siz görülmektedir. Esasen protes
to neticesiz kalmıştır. 

Opera, üst üste her akşam oy
nanmakta ve temsiller fevkalade 
rağbetle karşılanmaktadır. 

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

Şinasi' de •• Türkçe oz 
Tanzimat edebiyatımızın başı ve başlangıcı Şinasi Efendi 

fikir alemimize yeni bir yol gösteren, memlekette düşünme v~ 
duyma faaliyetinin istikametini değiştiren ve bize bir çok yeni
likler getiren bir adamdır. Şinasi divanını karıştıranlar orada ba
zı şiirlerin baş taraflarında şu kelimeleri görürler: "Safi 
Türkçe,, • 

Öz Türkçe §İİr yazmayı haklı olarak övünülecek bir şey sa· 
yan ve bununla iftihar eden Şinasiyi hürmetle anıyoruz. Aşağı
daki beyitler Şinasi divanındandır: 

EJi yok bir güzeli sevdi, beğendi gönlüm, 
Kıskanır kendi gözümden gene kendi gönlüm .. 

* * * 
Bağrwı ezmez mi süzüldükçe o baygın gözler 
Beni imrendirir ağzındaki tatlı sözler •• 

* * * 
Gören saçın arasından yüzün parıltısını 
Sanır ki kare bulutun içinde nün doğmuş .• 
Yanında kan ile yaş içre kaldığım görüp el 
Demez mi kim birini su kızı suya boğmuş .. 

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

San'af muharebesi ................................................ .-............... . 

Bir resim sergisin e 
boğaz boğaza kavga 

Kavganın sebebi : Resimler loş yer
lere konmuş, iyice görü miyormuş ! 
Pariste her sene olduğu gibi 

bu sene de açılail son bahar 
resim ıergisinde, fevkalade gü
rültülü bir hadise olmuştur. 

Sergiye resim Yeren ressam
lardan birinİP, tablosunun asıldı
ğı yer hoşuna gitmemiş, öfkelen
mif, derhal salonların tertibiyle 
meşgul olan zatı aramış, bul
muştur. 

Bu zata, şöyle sormuştur: 
- Siz, bana ne hakla haka

ret ediyorsunuz, bakayım? 
Karşısındaki şaıırmış ve şöyle 

demiştir: 

- Ben mi size hakaret edi· 
yorum? 

- Evet, siz! 
- Fakat, ne münasebet? Ben, 

size hakaret filin etmedim. 

- Ettiniz, hala da ediyorsu· 
nuz! 

- Ne demek istediğinizi an· 
lamı yorum. 

- Tabii. Çüııkü, anlamak işi· 
nize gelmiyor. 

- R ica ederim, manasız söz
lerle beni işgal etmeyin! 

- Manasız sözler mi? Ya sizin 
yaptıklarınız? Benim tablomu na· 
sıl olur da loş bir köşeye asar· 
smız. Bana hakaret ettiniz ve 
tablo orada durdukça, hakaret 
ediyorsunuz, den:ektir. Hemen 
yerini değiştirin, yoksa .. 

- Rica ederim, kendinize ıe
liniz ve makul düşününüz. Her 
tablonun yeri, şu dakikada tes
bit edilmit bulunuyor. Ben, nasıl 

(Dev•mı 8 inci saylfada) 



Sayıfa 8 VAKiT 

Mütercimi: 
Zonguldak mcb'usu 

Halil 

Anasından, babasından meziyet mirası 
almıyanların şahsi liyaketleri 

Bir .resim sergisin
de boğaz boğaza 

kavga 

Bir baba çocuklarına şerefli 

bir nam bırakmakla, onları şahsi 
meziyetlerle bu nama destek ol -
mak vazifesinden istisna et.miş o) 
maz. Siyasi cihetlerden sarfına -
zar edersek, görürüz ki, asilzade
lerde atalardan intikal eden şe -
ref, evlat ve ahfadın haiz olduk
ları kabiliyete göre - artıracak
ları veya eksiltecekleri meşru bir 
mirastır. Hatalı olan nokta, içti -
mai mertebelerin insana şeref ve 
fazilet verebilecekleri hakkındaki 
zihaptır. Bir aileye ahlaki mana
da "Asil aile,, diyebilmek icin o 
ailede akıl ve hikmetin iffet ve 
istikametin, gayret ve fecaatin 
uzun zamanlar, nesilden nesle te· 
varüs etmiş olması şarttır. Bu 
türlü bir asaletin mevhum ve ku
runtuya müstenit hiçbir tarafı 

yoktur. Atalarından böyle bir a -
salet mirasına sahip olan ve bu 
mirası olduğu gibi evlatlarına dev 
redebilen insan §Üphesiz bahti -
yardır; fakat böyle bir mirastan 
mahrum olduğu halde şahsi liya
kati sayesinde bu türlü bir asa • 
letin temelini kurmıya ve torun -
larına miras bırakmıya muvaffak 

olan bir kimse şüphesiz daha çok 
bahtiyardır. Kant, Fontenelin 
"Kendim büyük bir adamın huzu 
runda iğilebilirim, fakat ruh ve 
idrakim iğilemez,, mealindeki söz 
lerini hatırlatarak der ki "İffet 
ve istikameti, şahsen malik olma
dığım dereceden yüksek olan ha
kir ve mütevazı bir kimsenin kar
şısında - mevki ve mertebemin 
yüksekliğini göstermek için dik 
durmıya çalışsam bile - ruh ve 
idrakim ister istemez iğilmiye 
mahkUmdur.,, Filhakika bu ha • 
kir ve mütevazı adam, haddi za
tında büyük bir şahsiyettir; eğer 
ondaki gayrete, şecaate, yüksek 
ve mağrur tevazua varis olabilir
lerse torunları da ayni derecede 
büyük insanlardır. 

Bu izahat gösterir ki, kendile
rini bağlıyan düğümleri sıkıla§tır
mak ve ocağın pak ve temiz an
anelerile beslenmek aileler için 
pek mühimdir. Bu itibarla zama
nımızda tatbikına imkan kalını • 
yan "Bir arada yaşama,, nın boş
luğunu doldurmak i~in sık sık ai
le toplantıları tertip etmek lazım
dır. 

dip de bunların yerine salon top
lantılarını ikame etmenin de doğ
ru olmıyacağını kabul ederiz. Sa
lon hayatı, ruh ve dimağ için bel
ki daha çok cazibe ve istifade te
min edebilir; fakat aile toplantı· 
ları, insanlann ahlak ve saadeti
ne daha ziyade kafi) ve hadim • 
dir. Hısımlar arasındaki rabıta -
ların gevşemesi, bizzat aile rabı -
tal arının gevşemesine sebeptir; 
bu yüzden çocuk, evden uzakla • 
şır; kardaşlar arasındaki müna
sebet, basit bir tanışıklık şeklini 
alır; kardeşliğin adı kalır; aile 
vazifelerini ifa etmiyenler için ö
zür ve behane bulmak güç bir ıey 
değildir. Bu suretle en utanılacak 
bir hareket, pek basit bir it telak· 
ki edilir. Aile rabıtalarını sıklaş
tırmak için, hısımların biribirini 
görmesi, müşterek eğlencelere, 
an'anevi şenliklere malik olması 

lazımdır; hele ç.ocukların, biribir
lerile tanışmıya, bir arada oyna -
mıya ve koşmıya alıştırılmaları 

ve mali şartlar müsavi bulunu • 
yorsa ayni tahsili takip etmeleri 
pek mühimdir. Bütün bu ufak 
tefek şeyler, hayat için pek kıy -
metli hatıralardır. Aile şenlikleri, 
çocukta pek derin ve hayırlı inti
balar bırakırlar; gençliğinde, ço

cukluğun temiz ve sakin duygu -
larmı hatırlatırlar; olgun yaşta 

sert ve müz'iç hayat mücadelesi • 
ni veya ihtirasların şiddet ve ha • 
raretini teskin ederler; ihtiyarlık
ta bir nevi zevk ve sefa vasıtala-
rıdır. O ihtiyarlık ki bunlara ih
tiyacı, çocukluktan az değildir. 
Babalarımızın bize anlattıkları hu 
ulu ve yüce aile hayatından eli 
mizde ancak kırıntı ve döküntü 

ncv'inden bir şeyler kalmış bulu -
nuyor. Hiç olmazsa bunları olsun, 
dindarane bir itina ile muhafaza 
edelim ve ailenin mukaddes mih
rabına son darbeyi indirmekten 
sakınalım. 

Yukarda zikri eeçen Alman mu
harriri kadar ifrata düşüp de cemi 
Y.et hayatının, yalnız aile toplan· 
tılarma hasrediJmesini tavsiye e
decek değiliz. (:ı.) Çünkü bu tav
siyenin pek mübalağalı bir esasa 
istinat ettiği meydandadır. in -
sanların, hısımlardan ayrı olarak 
toplanmalarını icap ettiren bin 
bir sebep olabilir. Alman muhar -
riri, salon hayatının tarihçesini 
hulasa ederek der ki; "Asri sa -
lon hayatı, prenslerin sarayların • 
da doğmuştur. Orta sınıf, büyün
lerin yaptıklarını yapmak istedi. 
Nıuıl ki büyükler de evvelce hü
kümdarları taklit etmek istediler
di.,, Bu ciheti tasdik ederiz. Fa -
Kat, salon hayatının tarihçesini 
bir tarafa bırakalım; biz, temi?. 
eğlencelerle veya zarif ve kibar 
sohbetlerle vakit geçirmek için 
muhterem ailelere mensup zeva -
tı etrafına toplamanın, münhası -
ran prenslere ait olmasmdaki hik 
rneti anlıyamıyoruz. Maamafih, a 
ile toolantılarını tamamen hazf e· 

Yazık ki aile çatısını ayakta 
tutmak için, ne kadar gayret edi
lirse edilsin, "zaruret ve ihtiyaç,, 
a karşı bir şey yapılamaz. Aileler, 
ister istemez, kopuşup dağılmıya 
mahkumdurlar. Aile azalarını bi
ribirinden ayıran "ihtiyaç,, tır. 
Madem ki yaşamak zaruridir, ay
rılmak multadderdir. Aradaki 
rabıtalar, bir müddet muhabere i
le mu haf aza edilir; sonra bu da 
kesilir; akrabalar bir zaman bi-, 
ribirlerini hatırlamakla vakit ge • 
çirirler; nihayet bir gün gelir ki 
bu da kalmaz. Vakıa, bu kopuşup 
dağılmalar vukubulurken aile • 
ler yeni yeni sürgünler, yeni yeni 
filizler verirler; fakat bu sayısız 
dal budaklar, biribirlerini tanı • 
mazlar. En feyizli aileler bile , 
duymadan, farkında olmadan da-
ğılmıya mahkumdurlar: Bir taraf 
tan ölüm ailenin mevcudunu a • 
zaltırken diğer taraftan, bekar -
lık bu mevcudun artmasına mani 
olur. Nihayet ailenin ismi de ya -
vaş yavaş unutulur ve bu suretle 
aile tamamen sönerek mahvolur. 

(Dokuzuncu fashn sonu) 

(1) Bu hususta Alman muharririnin fik

rini tercih etmemek mUmkUn dc~Idlr. Esa

sen tercUmesl sadedinde bulunduğumuz bu 

eserin muhterem muharriri de salon hnyn

trnı ancak lçUnnbı mUmkUn olmıyıın bir za

ruret olmak üzere kabul ediyor " 

:aı Utcrclm 

( 7 inci sayıtadan devam ) 

olur da sizinkini o köşeden alır, 
başkasımnkini oraya asarım? 
Sonra, tablosunun yerini değiş
miş gören o ressam ne der? 

- Ne derse desin. Ben, tab
lomun o loş liöşede kalmasına 
razı değilim, anlıyormısmız? Ben 
tablomu kimse görmesin diye 
sergiye getirmedim. Her kes 
iyice görsün diye verdim! 

- Pek tabii. Ancak, o köşe 
size loş gibi geliyor. Yoksa ser
ginin en iyi taraflarından biridir. 

- Teşekl<ür ederim. Ben, kör 
değilim. o Köşe, serginin en fena 
tarafıdır. oraya asılan resim, 
görülmemeye mahkumdur. Bu 
suretle siz, bana sade hakaret 
etmiyor, hatta suikast yapıyor

sunuz. Tablomun yerini değişti
receksiniz. Hem derhal! 

- Mümkün değil. Serginin ter
tibatı bitmiştir. Artık hiç bir 
tabloya el süremeyiz. Hepsi, ser· 
gi kapanıncıya kadar olduğu 
yerde kalacaktır! 

Ve münakaşa, hararetleni;or. 
Tam bu sırada, genç bir lrndm 
ressam yaklaşıyar. O da tabi~· 
sunun asıldığı köşeyi beyenmı· 
yor. 

- Hem loş, diyor. Hem de 
tabJo okadar yükseğe asılmış, 
ki görmek için merdiven kurup 
yukarıya tırmanmak lazım. Ye
rini değiştiriniz! 

Salonların tertip işile meşgul 
zat, şikayetçinin ikileşmesi üze
rine, cıdum akıllı kızıyor. 

- Artık bu kadan da fazla, 
diyor. Ben, herkese ayrı ayrı 

hesap vermiye mecbur değilim! 
Münakaşa çıkmaza giriyor. Ni

hayet, dil . kavgası, el kavgası 

şeklini alıyor. Tertip işile meşgul 
:z.atla kadın ve erkek iki ressam 
biribirlerinin yakasına yapışıp 
çekiştirmiye başlıyorJar. 

Bu hali gören iki tarafın ar
kadaşları da döğiiş miye karışı· 
yorlar ve bir anda sergide bu
lunan otuz kişi biribirine giriyor: 
Küfür, tokat, yumruk, tekme, 
itişme ... Kıyamet kopuyor! 

Polis çağırılıyor, gelen memur
Jar bin bir güçllikle bu "san'at 
muharebesi,, nin önüne geçiyor
lar. Fakat, hadise bu suretle 
kapanmıyor: Sergiyi tertip eden 
zatla kendisile ilk kavgaya tutu
şan ressam biribirlerini düelJoya 
davet ettikleri gibi, orada bulu
nan ve döğüşme sırasında tekme 
yiyen bir gazeteci ile gazeteci 
tarafından tokatlanan bir futbol· 
cu da biribirlerini düelloya çağı
rıyorlar. 

Hülasa, serginin açılma mera-
simi, işte böyle şi_mdiye kadar 
göriilmemiş bir şekılde yapılıyor! 

Türkiye - İtalya 
" Tan gazetesi italya ile Tür

kiye arasında ticari anlaşmanın 
ihzarı ,, serlevhası altında şu 
haberi yazıyor: 

" Heyeti vekile ahiren Başve
kil ismet Paşanın Romaya vaki 
ziyaretinde tekarrur eden İtalya
nın Türkiyeye borç olarak vere
ceği otuz milyonun şeraitini tes
bit etmet üzere bir proje hazır
lamaktadır. Buna göre otuz mil· 
yon liranın yarısı ital~ anın Tür· 
kiyeden alacağına mahsup edi
lecek ve geri kalan on beş mil· 
yon lirası yirmi sene müddetle 
ve yüzda yedi buçuk faizle ö
d{ nmek üzere nakit oJarak te
diye edilecektir ... 

Hal' edilmiş iken .. 
Sabık Bulgar Kralı F erdinandı tekra 

tahta getirmek istiyorlar 
Sofya, 10 (Hususi) - Eski 

Bulgar Kıralı F erdinandın yaveri 
Jeneral Ganişef kıralın avdeti 
için hükumet mahafilinde bazı 

teşebbüsatta bulunmak üzere 
bir kaç gündenberi Sofyada bu
lunmaktadır. 

Bu hususta Bctşvekil M. Mu
şnnof 'a vaki olan sual üzerine 
demiştir ki: " Eğer hakikaten 
Jeneral böyle bir vazife ile bu
raya gelmiş ise Bulgaristanın 

bugünkü düştüğü müşkül vazi
yetleri göz önünde tutarak böy
le bir şey mevzuubahsetmek is
temeyecektir.,. 

Hudapeşteden gelen telgraflar 
lural F erdinand'm eJyevm Buda 
peştede olduğunu ve ahiren 
İtalya kıralı Viktor Emanüeli 
ziyaret ettiğini kendisinin tek
rar kırat olmesı için bizıat İtal
ya kıralının yardım edeceğini 

bildirmektedir. 

Fakat Ferdinand beyanatında 
tekrar tahta gelmek için hiç bir 

l 
-

tarafından Romaya yapılan 
seyahatin memleketine dön01 
meselesinde ltalya kralının Y 
dımmı kazanmak maksadile 
kubulduğunu yazıyorlar. 

Bükreş'te çıkan Diminiceta d 
zetesi, BeJçika kıralı tarafın 
Ferdinand'ın Bulgaristan'a af 
tini temin için hatta Fransıı 
kumeti r.ezdinde teşebbu5• 
bu!unu!duğundan bile bah5 

mektedir. 
Bütün bu haberler üıe 

kendisine müracaat edilen 8 
vekil M Muşanoff bu kabil 

'e savvurlarda bulunmanın ve J 
ral Kaoçef'in Sofya'ya ge'~~ 
ortaya atılan şayiaların dabılı 
harict sıkıntılar içinde bulu 
Bulgrristan'a ancak zarar 'I 

bileceğini söylemiştir. 
Bir sosyalist meb'uı, ve~ 

bir istizah takririle Başvekı~ 
jeneral Kaoçef'in hükmünü 
nand'm da memlekete dönıJJe 
alakadar olup olmadığını • 
muştur. 

ümit beslemediğini mamafih son Makedonya gazetesi, 
günlerini memleketinde oğlu kralın avdet için resmi ıne 
Borisin yanında geçirınek arzu nezdinde yoklamalar yapıldı 
ettiğini söylemiştir. katiyetle ifade etmekte Bul 

Sabık Bulgar kralı Ferdinand'· feliketlerinden Ferdinand'ın 
ın harp yaveri jeneral Kançef'in suliyetini kabul etmekle ber• 
birdenbire Sofya'ya gelmesi, si- hakiki mesullerin cezasız kıl 
yasi mehaf;tde büyük alaka tarını ve bunların mesuliyeti 
uyandırmıştır. Bu gelişin sabık bık krala yüklemekle işin i 
kralın memleketine ait bir yok- den çıktıklarmı beyan etnıe 
)ama için yapıldığı kuvvetle ri- dir. 
vayet edilmektedir. Haber aldığımıza göre f e 

lyevm .. u n eş e'de nanö'ın a\' e ı ıc;ın teşelil>ü• \ 
sabık kral F erdinand, Macar edilmiştir. Ancak jeneral ı<a 
gazetecilerine beyanatta bulun· tarafından vaki olan avdet t 

muş ve memlel<etine dönmek lifini Mouchanoff hükumeti, 
istediğini açıkça söylemiştir. ta müzakere bile etmiyece 

Macar gazeteleri F erdinand söyliyerek ~eddetmiştir. 
-·· ........................................................................ •••• .. • •, :: : ::: :ı:::: :: : :: : :: ::: :::::: ............................................................................... 
iktisat sahasında 
Fransız Alman beraber ça

lışması siyasi sahaya 
geçecek mi? 

Dublin, 12 (A.A.) - Fransız
Alman iktısat komitesi tali ko
misyonu azasını kabul ettiği sı· 
rada Başvekil M. Fon Papen, 
bir çok sanayide Almanya ve 
Fransa arasında yapılan teşriki 
mesainin diğer memleketlerden 
çok ziyade terakki etmiş ve da
ha ziyade muvaffakiyete mazhar 
olmuş o'duğunu beyan etmiştir. 

Başvekil, dördüncü komisyo
nun teşebbüsu sayesinde bu teş· 
tiki mesainin yakında diğer dev· 
letlere de teşmil edileceğinden 
dolayı memnun olduğunu söyle
miş ve önümüzdeki ıçtima dev
re! inin ameli ve seri neticelere 
v~sıl olacağı ve iktısadi ve malt 
sabadaki bu teşriki mesainin di· 
ğer sahalar üzerinde ve bilhassa 
muallak siyasi meselelerin halli 
sahassında mesut tesirler icra 
edeceği ümidini izhar etmiştir. 
Mumaileyh, bu meselelerdeki 
gerginliğin :1.ail olması için teşri

ki mesaiye amade olduğunu tek
rar etmiştir. 

Fransız müsteşarı M. Pate
notre, yapılan dostane kabulden 
dolayı teşekkür etmiş ve M. 
Heriot'nun Fransız-Alman teşri
ki mesaisini Avrupa sulhunun 
mihveri telakki etmekte olduğu· 
nu söylemiştir. 

Tali komisyonun şimdiki jçti-
ma devresinde müştereken bir 
takım nafıa işleri yapılmasını 
temin edecek bir teşkilat vücu
da getiriJecektir. 

Dünyayı dolaş 
• 

tayyarecı 

Şerefine acaip bir ziy• 
Friedrichsbafen 12, (A.A· 

Von Gronau şerefine dilO 
maı;ya ve Vortemberg bokO 
leri mümessilleri ile Japonf 
bilhassa göndermiş olduğıJ ~ 
messiller tarafından bir t• 
merasim yapılmışbr. . ıl'. 

Orijinal bir ziyafet verılıO "iti.. 
Bu ziyafet, mUnhasıran taY1~ıı.t 
cinin geçmiş olduğu mel!I ., 
!erin modasına göre ba:ıırl• 
yemekleri ihtiva ediyordu· .,, 

YemekJer arasında f 

vardı: d ~ 
Irlanda köfteli GroenlaO ıo-

bası, Montagnes Rocheı.J5e5pi1id
balığı, Japonkari nerJJ0 '

0 
8 ~ 

B. nıaoY fil Çin kompostosu, ır Ct 
lerj, Manille sigaraları,ıarı· 

· ara .dl.. 
kahvesi ve Yunan sıg biraıı 1'1"" 

Mamafih içki Al111an _....,,, 

---------- bOtÇı-ıt 
Amerika ve batP ft6" 

Vashington, 12 (A·A!iıı_.-~ 
M Hoo\'er ~ 

isicümhur · henOı :;-'il 
borçları hakkında hareke~ 
edilmemiş olan hath .. h oldOJ:" 

d.1• bag f' 
tarifelerin ta ı ıne ıt jle 

M Roose\'e ~ 
zannolunan · hakk•~ 

' Si ftlU tişarede bu.unma toryo~ ,. nıora 
M. Hoover ı~ • hal bU 

teındidini ve nıhaı 
1 

k O 
demokratlara bırakı aıa ı·hd 

· onı.J bir borçlar koınısy . tun 
... tabnııP O 

tavsiye edecegı 
tadır. 
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~--, hırifı 2 inci sayıfada) 
' Retirecek tedbirlerin ittiba
\ ~rurt görmektedir. Eunun 

vaffakiyetle bitirmesine yardım 

ederek bugünkü vaziyetten çık
masına müzaherette bulunmala-

"Biz feragati nefs ile vazife· 
mizi yaptığımızı zannediyoruz. 
Meclis de muhakeme etsin ve 
vazifesini yapsın. ,. 

Edremit, 12 (A.A> - Büyük 

iktisadi anlaşma 

Senede yedi sekiz 
nıiJyonluk mal gön

derilebilecek 
Ankara 1 ı - iktisat veki· 

Y b k 1 ·ıı rını temine çalııacaktır. 'k unanistan an asi e mı i Eu suretle alacaklılar kendi 
. .•nın kendilerine zahiri bir 
1 1

klal bırakılarak tevhidini 

~~e ~d~cek bir şekilde banka 
~ lanı tanzim etmek lazımdır. 
~~kfunet ecnebi alacaklılara 
~1- ririşmiş o:duğu teahhütleri 
lıl~deı:nemek mecburiyetinde 

l~'-i l'>asından do:ayı cidden mü
~iL . tdi r F k t h .. .. . t Q' h · a a usnu nıye sa-
lt~" '~kes bunun günden güne 
~ttİtt,· •kiki bir kabiliyetsizlik 
nk,._ ı olduğunu ve hatta eski 

ltct· etin l 1 f . . d la 'h•i . rnpon ar aızlerın en 
' '- hi~ı .. deruhte ettiği yüzde 
'•kuı' 0 dememizb fevka1ade 
~ \!, ..... Olduğunu tasdik eder. 
··~ ""•f·b Ol htj 

1 
hükümet taahhütle· 

... ~~ b ile getirmek için müm· 
-.ıet er,, . 
"'~ 'cnebıyı yapacaktır. Hükfı· 
•itbl~lilliaı alacaklıların ve hükii· 
fa~ r t,Q bu hakihi kabiliyet
leti İt ll~hcaklarını ve muva-

~'-'idi •tl!Jayı kabul edecek
t li~~, ildedir. 
'di.. '-let y 

ler ~t k b~ . unanistaoın hakiki 1 ıç· ' ılıy r . tu,1ıı. 11l f e ını anhyabilme· 
• il ll 'Ydalı 1 b' 

' ll•lltl o a ılecek her 
ı.._ '"'•de 8~1 alacaklılarm em-

"'"' "' hlik alacak ve alacaklı· 
't111.~taı., fıl!Jetlerini Yunan 
-~ ecneb~ · 

'-\la . 1 
• pıy~s~larını 

menfaatlarile -bizim menfaatleri· 
mızı birleştirmiş olacaklardı!. 
Dığer taraftan hükumet eski ka-
binenin aldığı bir takım tedbir
lerle ve bilhassa kambiyo olarak 
bankalara yapılan mevduatı drah
miye tahvil mecburiyetile ihlal 
etmiş o:ouğu devlet kredisinin 
tekrar teessüsüne çalışacaktır. 
Bu tedbir artık geri alınmıyaca
ğından hükümet münasip bir 
zamanda ve mali vazizetinin mü-
saadesi nisbetinde bu yüzden 
zarar görenleri tatmin edecektir. 

Harıci münase~etlerine gelince 
hükiimet diğer dev:etlerle olan 
C-:ostluk münasebetlerini tarsin ve 
inkişaf ettirmeye ve münazaalı 
mescleleride karşıhklı anlaşma 
ve dostca itilaf fıkrile hareket 
ederek hal etmeye çalışacaktır. 

M. Çaldaris balkan mukareneti 
fikrini tasvip etmiş ve halk fırkası 
nın 1928 de milli ittihat hükume
ti tarafından ilk defa olarak çizi· 
len ecnebi devletlerle dostluk 
münasebetlerinin inkişaf ve tarsini 
siyasetine o zamandan beri taraf
tar olduğunu söylemiştir. 

Başvekil nihayet dahili mesele
lerden ve hükümetin içtimai 
siyasetinden bahsederek demit· 

M. Venize!os söz alarak libe
ral fırkasının Çaldaris hüküme-

tine müsait rey vermiye amade 
olduğunu söylemiş ancak mecli· 

sin reise, lüzum gördüğü zaman 
tekrar parlamentoyu içtimaa da-

vet etmek salahiyeti verilmeksi· 
zin dağılmasına muvafakat ede· 
miyeceğini ehemmiyetle kaydd· 

miştir. 

M. Venize!os M. Çaldarisi bir 
milli ittihat kabinesi teşeiline 
davet etmiş ve bu takdirde li-

beral fırkasının böyle bir hükfı· 
mete tamamen müzaheret ede-

ceği vadinde bulunmuştur. Mü
zkerelere bugün devam edıle
cektir. 

T. O. T. Ct-miyetioin 
faaliyeti 

Ankara, 12 (A.A) - T. D. 
T. Cemiyetinden : 

T. D. T. Cemiyeti urr.umi 
merkez heyeti bugün umumi ka· 
tip Ruşen Eşref Beyin reisliği 
altında toplanarak derleme kla
ğuzunun tetkikine devam etmiı· 
tir. Heyet yarın s;ıat 15 de top
lanarak çalışmalarına devam e-

· Erkanı Harbiye Reisi Müşür F ev· 
zi Pı. Hz. maiyet erkanile bu 
sabah Ayvahğa hareket eylemiş· 
ler, halk ve memurlar tarafından 
teşyi edilmiştir. 

Glresuna Çamur 
yağdı 

G iresun, 11 (A.A.~- Dün ge
ce buraya yağan çamur yağmu
ru hakkında mutehassıslarca 
yapılan tetkik neticesinde hadi · 
senin bürkani tozların yağmur 
sularına kesif surette karışma· 
sından ileri ge!diği tebeyyün et-

miştir. 

ısvlçrede grev ve 
seferberlik 

Cenevre, 12 (A.A) - Kabine, 
umumi irev ihtimaline binaen 
milli müdafaa ordusundan bir 
alay ile bir tC1buru seferber et-

miştir. 

Cezalrde bir kaza 
ve 7 ölü 

Cezair, 12 ( A.A ) - Oran • 
Mascara yolunda işlemekte olan 
bir otokar, bir ağaca çarparak 
parçalanmış, 7 kişi ölmüş ve ek
seriıi ağır olmak üzere 22 kiti 
aralanmııbr. 

J 

leti ihracat meselesi hakkın da 
muhtelif devletlerle müzakerata 

devam ediyor. Şimdiye kadar 
Avuslurya, Macaristan ve Çekos
lovakya ile anlaşma olmuştur. 

Bu anlaşma takas usulüne göre 
yapılıyor. 

Bu suretle son zamanda malları
mıza kapılarını kapamış olan üç 
paı.ar açılmaktadır. Buralara yedi 

sekiz milyon liralık mal gönde
rilecektir. Anlaşmalar, bilhassa 

incir, üzüm, tütün, fındık piyasa
larına faydalı olacaktır. 

itilafların miiddetleri birer se
nedir. Biz de bilmukabele bu 
devletler eşyasına kolaylık gös
tereceğiz. 

Süveyş kanalı 

Kahire, 12 (A.A.) - Resmi 
gazete, Süveyş kanalı kumpan-

yası idare meclisinin 31 Kanu
nusani 1933 tarihine kadar yük-

lü gemilere ait transit resmin
den yapılmakta olan altı altın 

frank ve boş gemilerden yapıl· 
makta olan üç altın frank ten-

zilitın ipkasına karar vermiı 
oldu" lfDU bildirm tedir. 



- Bilmem niçin bunu size an
latıyorum. Sussam daha iyi .. Fa
kat bir türlü içimdeki "haykır· 

mak,, ihtiyacına mukavemet ede
miyorum. Her halde, bu ihtiyaç 
da dünyada bir takım hakikat, 
büyük hakikat diye anılan şeyle· 
rin ne kadar saçma sapan olduk
larını söylemekten doğuyor. Me· 
sela: Adalet .. 

~ 1(. ~ 

Babam öldüğü zaman, yirmi 
yll§ında idim. Babam demirci idi, 
ben de ona yardım ederdim. 

Annem daha ben doğarken öl· 
müştü. O zamandanberi de ha· 

bam tuhaf tuhaf şeylere merak 
aannağa başlamıştı. Mesela ho· 
roı besler, dövüştürür, bu uğurda 
epeyce paralar sarfederdi. Bu me
rakı yüzünden dükkanın işlerini 
Cle ihmal ederdi. Ben elimden gel· 
aiği kadar çalışır, ona yardım e• 
tlerdim. Fakat babam ölüp de, 
'dükkan da yalnız kalınca, miras 
olarak bana bir sürü borçtan bat· 
ka bir §ey kalmamıştı. Alacaklı· 
ları çağırdım, dükkanı kendileri· 
ne teslim edip, zaten yalnız ba§ı• 
ma kaldığım kasabadan başımı 
alıp çıkıp gittim. 

Üç aykadar ötede beride dola· 
!arak iş aradım. Bulamadım. Son 
paralar da suyunu çekmişti. Ar· 
tık günde bir defa yemek yiyor, 
idare ediyordum. 

Bir gün yolum "Demirciler,, 
!liasabasına <lüştü. 

- Her halde, diyordum ken• 
<li kendime, bu kasabamn ismi il· 
zerinde burada İJ bulabilirim. 

Fakat koskoca kMabada, bir 
tek demirci dükkanı vardı. Ma· 
-.ınafih burası geniş ve temiz bir 
aükkandL Kapısının önüne gelin
ce, durdum, içeri baktım. Kırmızı 
ve sert sakallı, göğsü açık iri bir 
a'dam, oturmuş, öğle yemeğini yi· 
yordu. içeriye girerek selamla • 
timı: . 

- Merhaba usta? 
_..Merhaba evlat! Otur baka· 

Iım, nereden geli~ nereye gidiyor• 
iun! · 

- Ben ae demirciyim .• l, arJY.O• 

rum. 
Kenaisine bütün maceranıı an· 

}attım. Kadri usta föyle bir düıün· 
'dü: 

- İ}~i, aedi, benim ae bir a'da
ma. lüzumum var.dı. Burada çalı. 
!trsın.. 

Kendisile kolayca uyuftuK • 
Dükkanın arkasındaki küçük oda 
'da yatacaktım. Kadri ustanın evi 
lle zaten bahçenin öbür ucunda İ· 
Oi._ 

- Mehmet, karnın da açtır se· 
nin, hele bir doyur da sonra ite 
başlarız, 

Kadri usta, dükkanın arka ka· 
pısını açarak karısına seslendi: 

- Ayşe, Mehmet kalfaya ye· 
mek ver. 

Biraz sonra içeriye baı örtüsü· 
nün altından çok güzel olduğu an
laşılan genç bir kadın girdi; önü· 
me bir tepsi koydu. 

"' ~ .Jı': 
Kadri usta fena bir adam de

ğildi. O hafta cuma olunca, beni 
aldı, kasabanın öte köşesinde o· 

lan rum mahallesindeki meyha
neye götürdü. Ben içki kullan-
mazd1m. Bununla beraber hatırı 
için bir kaç kadeh içtim. O, gali-

ba yarım okkadan fazla içmifti. 

Gece yarısına doğru, sızar gibi ol
du. Kaldırdım, zorla eve kadar 
getirebildim. 

Sonra dö:ıüp odama çekildim .. 
Bir aralık uykumun arasında, bir 
takım sesler işitttim. Bir kadın 
bağırıp duruyordu. Kulak ver· 
dim, Kadri usta galiba karısını 
dövü>:ordu. Biraz daha dinledim. 
Evet, bağıran Ayşe idi. 
Yüreğim parça parça oluyor, 

Aytenin sesini duydukça, ye -
rimden. fırlıyor, gidip bu kızıl 
sakalın elinden kurtarmak isti
yordum. Zira, ne yalan söyliye· 
yim, içimden bu genç kadına 

karşı muhabbete benzer.. mi di· 
yeyim yoksa... evet.. madem ki 
her şeyi itirafa karar verdim ... 
Benzer değil, ona şiddetli bir mu· 
habbet duyuyordum. 

Güçlükle sabahı ettim, kalkbm, 
dükkana girip ocağı yaktım ve 
hiddetimi demirden alır gibi bal· 
yozu sallamağa başladım. Biraz 
sonra Kadri usta geldi. 

- Alqam, dedi gülerek, biraz 
fazla kaçırmışız galiba .• İyi ki ya
nımda sen vardın, omuzlayıp ge· 
tirmişsin .• 

-Öyle .• 
Diye cevap verdim ve balyozu 

indirdim. Kadri usta, o günkü i· 
şimden ve dün gece kendisini eve 
tatıdığmıdan pek memnun olmuş· 
tu. Gittikçe beni seviyordu. Fakat 
ben ona belli etmemekle beraber, 
kendisinden nefret ediY.ordum • 

* * * 
Böylece aradan aylar geçti. 'Ar-

tık Ayşenin de bana bakıılan de· 
ğiımitti. Bunun için, ben sevine
cek yerde, dehıetli küsmüıtüm. 

Kadri usta, her cuma gidip içiyor, 
ve her dönüşünde karısını dövü• 
yordu. Artık onu meyhaneden ta .. 
şımak, sanki benim bir ikinci işim 
o im uftu. 

O cuma, dayanamadım, ben de 
içtim. Hem de masanın altına 
Kadri usta ile beraber yıkılana 
kadar. Maksadım, eve döndüğü· 
müz zaman , karısını döverken, 
Ayşenin feryatlarını duymamak· 
tı. Çünkü artık, kendimi tutamı· 
yacağnnı biliyor, elimden bir ka· 
za çıkmasından korkuyurdum .•• 

Ertesi günü, öğleye kadar dük· 
kin açılmadL Kadri usta nasıl 
ıarhoııa, ben de öyle sarhoştum. 
Ancak öğleyin kalkabildim ve ka .. 
fam kazan gibi, dükkana girer· 
ken Ayge ile karşılaştım. Bana, 
öyle acı bakıyordu ki: 

- Sen de mi, dedi, başladın, 
ıen de mi?. 

Aytenin bu sözleri, bakışı yü· 
reğime ibirer ok gibi işlemişti: 

- Ne yapayım, dedim, feryat
larım duymamak için içtim .• Ta· 
hammülüm kalmadı. . "" . 

Üç cumadır Kadri usta ile mey 
haneye gitmiyordum. O akşam, 
Kadri usta, hafta arası olmasına 
rağmen gene meyhaneye gitmiş· 
ti. Acaba bir şeyden mi §Üphelen
mişti, yoksa cumaları onunla git
miyorum diye bana darıldığın-

dan mı idi?. 
Gece yarısı döndü. Biraz sonra 

Ayşenin feryatları gene başladı •. 
Kafamı yastığın altına soktum .. 
Olmadı .. Kulaklarımı tıkadım, ol
madı. Bir ara sesler o kadar yük
seldi ki, ne olursa olsun diye kalk
tım, eve koştum, kapıyı açtım. 

Kadri uıta Ayşenin üstüne sal· 
dınyor, zavallı AY§e, baş açık ge
celik halile kaçacak bir yer arı
yordu. lkiıi de beni görmemişler· 

Bilmecemiz dün bitti hal va
di. Ben de kapıda donmuş kal- rakalarını derhal gönderiniz 

italyadan Amerikaya 
gelme 

Roma, 12 ( A.A) - Gel 
Haziranda italya ile A 
arasmda gidip gelme olar~k 
edilP-ceği resmen bildirilınıf 

mıştım. 

Bir ara, Kadri usta, Ayşenin ü
zerine çullanayım derken, yüzü 
koyun yere kapandı. Ayşe, du
vara yaslanmış, gözleri anadan 
uğramış ona bakıyordu. Kadri us
ta kalkınmağa savaşıyorken, bir· 
denbire, Ayşe duvarda asılı olan 
baltayı kapınca "Eetme ! Dur!,, 
demeye kalmadan beynine indir· 
di. 

Sonra, döndü, kapıya doğru fır• Iadı, onu kucakladım .. 
~ ~ ~ 

İncir ağacının dibine son kü
rekleri atarken, gün ışıldamağa 
başlamıştı. Odalarımıza çekilip 
yattık. Erkenden kalkıp dükkanı 
açtım. Her zamanki gibi çalışma
ğa başladım. Öğleye doğru Ayşe, 
merak etmiş gibi Kadri ustayı a· 
raştınnağa başladı. Biraz sonra 
mahalleli Kadri ustanın kaybol· 
duğunu öğrenmişti. Meyhaneye 
gidip sorduk, kendisinin geç va· 
kit kör kütük düşe kalka çıkıp 

gittiğini söylediler. Zaptiyelere 
haber verdik. Aradılar, taradılar, 
bulamadılar .. Nihayet köprüden 
geçerken, ırmağa düşüp batağa 
saplandığına hükmettiler. 

Aradan on gün geçince, ırmak· 
ta bir ceset bulundu. Her tarafı 

çürümüş olduğu için kimse tanı
yamadı, Kadri ustanın olduğun • 
da herkes ittifak etti .• 

Pek tabii Ayşe ile evlendik •.. 
Herkes bunu çok iyi ettiğimizi 
söylüyordu. İşlerimiz genişledi •• 
Bir çocuğumuz, sonra iki çocuğu
muz daha oldu. 

Şimdi aradan kırk sene geçti. 
ihtiyarladık. Ayşenin saçları be· 
yazlaştı. Benim de öyle... Kasa· 
banın muhtarıyım. Çocuklarım 

büyüdüler. Kızı evlendirdim. Bü· 
yük oğlum lstanhula gitti. Avu· 
kat oldu. Küçük oğlum dükanda 
benim yerime çalışıyor. 

İncir ağacı çoktan kurudu, o· 
nun yerinde bir çardak var. Ak .. 
şamları orada ahpaplarla oturur, 
sohbet ederiz. Bazan ilmü haber 
mühürletmeğe getirirler, mührü • 
mü basarken, içimden gülmek ge· 
lir. Kendi kendime : 

- İşte, derim, kimse ' Anenin 
kocasını öldürdüğünü benim de 
gömmek için ona yardım ettiğimi 
bilmiyor. Adalet neresinde kal· 
dı bunun. 

Lakin ara sıra, çardağın altın· 
da şöyle daldığım zamanlar, üs• 
tüme fenalık basar sıçrar uyanı
rım. Acaba neden?. Hem artık 
son günümün yaklaştığını duy· 
mağa başladığım bugünlerde ne 
diye bunları size anlatmak ihti· 
yacını duyuyorum, ne dh:e .. Söyle 
sene doktor bey} • 

• • • 
Genç doktor, Muhtarın baş u

cunda, bir taraftan dinliyor, bir 
taraftan da "zeydü kafur,, şırınga 
ediyordu. Bir aralık nabzını yok· 
ladı. Durmuştu. Cebinden küçük 
bir ayna çıkarıp sildi, hastanın 
ağzına tuttu, bekledi, artık ayna 
huğulanmıyordu. 

Halk pazarı 
Şehrin bazı yerlerinde Halk 

pazarları açılmasına müsade edil
mesi için belediyeye müracaatlar 
yapılmıştır. Bu müracaatlar be
lediyece tetkik edilmektedir. 
Bostancıda pazar kurulmasına 

müsade edilmistir. 

1 O numaradan ibaret birinci 
seri bilmecemiz dün bitmiştir. 

1-2-3-4-5-6-7.8-9-10 
numaralı bilmecelerin hal vara
kalarını bir zarfa koyup derhal 
(Bilmece memurluğuna) gönderi
niz. Fakat adresinizi yazmayı 
unutmayınız. 

isterseniz: 

~O bilmecenin hallerini bir ka
ğıda numara sırasile yazınız. is
minizi ve adresinizi okunaklı ya
zıp gönderiniz. 

Do§ru halledenlere: 

Doğru halledenlerden 150 ka
riimize saat, mürekkepli kalem, 
çikolata, pisküvi, kitap hediye
leri vereceğiz. 

Hal varakalarını: 
Derhal (bilmece memurluğuna) 

gönderiniz. 
Kısmetinize güzel bir saat ve 

yahut bir mürekkepli kalem çı· 

karsa eğlence ile istifade etmiş 
olursunuz. 

Yarın 
Yarından itibaren 1 O taneden 

ibaret olacak yeni bilmeceleri 
neşre başhyacağız. 

Bu bilmeceleri hallediniz. Ge
çen bilmecede geç kaldıoızsa 
bu bilmecede en büyük müka-
fatı almanız ihtimali çok kuv
vetlidir. 

Yarını bekleyiniz. 

Dünya kadın aa iye 
Kadın birliği katibi umumili· 

ğinden: 

Bir kaç gündeoberi şehrimizde 
bulunan Amerikalı Madame An .. 
dere Beider Kadın birliğini ziye
ret ederek aza hanımlarla görüş
müş ve kendilerine dünya kadın 
faaliyetleri hakkında bir konfe· 
rans vel'meği vadetmiştir. Kon
ferans mevzuuna ait resimler 
Pürüjiksiyonla gösterilecektir. 
Konferans Halk evinde 14 teş· 
riniıani pazartesi günü saat 17 de 
umuma mahsustur. 

TÜRKİYE i 

hava seferi, uzun zamanda . 
derece dikkatle ihzar edil 

B. b' . . ··t ._. birço~ 
ır ırını mu eaKıp 

riklerden düşünülmüştür. 

Asya üzerinden yapılac~ 
seferin maruz kalacağı t. 
müşkülat meseleyi haUetaı;c.I 
Roma • Şikago - Nevyork " 
yolu ihtiyar olunmuştur. 

· Güzel bir intizam tecrO 
teşkil edecek olan bu s~f~r;, 
ay devam edecektir. ilk ık•. 
hale İrlanda ve izlanda olaC 

~---------------_../-
Almanya da siyasi mablı 

lann açlık grevi 

Berlin, 12 (A.A) - Ek 
komünist olmak üzere tOO 
dar siyasi mevkuf, mabpU~ 
terbiyesine ait yeni rejime 
protesto makamında olmak . 
re açlık grevine başlamışta~ 

Bunlardan bazıları, hücre 
saloolardakimobilyeleri tabrİ~ 
mek suretile isyan teıebb05 

bulunmuşlardır. , 
Polisler ıükun ve intiıall11 

de etmişlerdir. 

Komünist fırka kitibiJ 
zevcesinin cenaze•İ İ 

Moskova, 12 (A.A) - ~· I 
Staline •uin cenaze merasiını, ~ 
büyük bir kalabalık hazır b 
duğu halde a ılmı tır. ~ 

Alınan birçok taziyet tel;/ 
nameleri, kamiinist fırk•~ 
pek sadık bir yoldaş kayb"'JI 
olduğunu ehemmiyetle kar" 
mektedirler. 

Çocuk hekimlerini ~~ 
Çocuk Hekimleri ene l 

umumi katipliğinden: 13 'fe/ı 
sani 1932 Pazar günü saat 
içtimaımız olacajından iz•.oı'~ 
arzu eden doktor Beylerı~iİW' 
oğlunda Saka çıkmazındY/ 
tima mahallini teşrifleri 

olunur. / 

Ankara caddesinde 

Od atar Kiralık 
k. 1 k için 

Orhanbey hanında - Görmek ve ıra_ •am_a ___ .......... 
yurduna müracaat. • 



~ eşrinisani 1932 

~bahisler 

iş KUvveti • çin Talep 
lngiliz 'T 1 . 1 tdw· 8 ım erınden Profesör talepleri artmıJ olanlara geçerler. 

fi. Eı; Can nan bu kere P rofesör Amelenin mazbut tetkilatı ol • 
teo,; ~xwell'in yerine Roayal duğu memleketlerde vaziyet da • 
hlp 

0;ıc Society riyasetine inti - ha müşküldür. Her hangi bir ma· 
'the~ı ıl~i~ti~. Bu intihabı müna· mulata talep azalsa veya daha 
h~ k e ışsızlık hakkında mühim mütekamil usullerin keşfinden 
iltnıi0?ferans vermi!tİr. İngiliz dolayı amele ücretlerini ve ya a· 
'dit llın esaslı fikirlerini hulasa mele miktarını azaltmak icap et • 

;~u.~. . se amele derhal bunu sanayi es -
''ne ?uk ıstatistikçiler nüfuııun habmm amelenin zararına olarak 
'~li~ artmasındaki azalmayı İf· karlarını arttırmak arzusuna ham 
tİbj 2111 azalmasına tesiri varını§ leder. Eğer hakikaten sermayeda
l~r k~eırınuniyetle görmededir· rm zarar etmekte olduğu kendi -
llitı .11 .hatadır. Çalı,ma kuvveti • sine gösterilse, bunu aermayeda -

~ de lı~ıhıal ettiği şeyler fevkala • rm kifayetsizliğine veya lüzum • 
1 birjç~ ·tur. Bunlardan her hangi suz saydığı rekabete atfeder. Hu

ti11dllın Unıum istihsnldeki nispe • liisa çalı,ma kuvvetinin değişmiı 
hep,~n. fazla ittihsnl kabil ise de, olan iktısadi şeraite uygun bir 
fttl 

1~1n ayni zamanda talepten tarzda yeniden tevziine mümana· 
bir ' 1~lihsali imkansızdı. Çünkü at olunur. Bu gibi sebeplerden do
taıe §eyın fiatına tesir eden hakiki layı para ücretleri indirilmezse 'f> ~İğer eşyanın istihsal olu • yapılacak şey paranın kıymeti it· 
l4tı .tn~ktarıdır. Umum talep bü • tiraiyesini ve bilnetice hakiki üc • 
~ i/8hhaalatın heyeti mecmuasi· retleri azaltmaktır. Bu suretle 
~~de olunur. Binaenaleyh bü • fazla talep olan ve binaenaleyh 
~1 ••tihıalatın umum talepten kar gözüken istihsal !ubelerinde-

, Ô 0lması.~a imkan yoktur. ki müteşebbisler ~iğerlerind:~ 
~ ?1urn nufuıun artması, her fazla ücret vererek l! kuvvetını 

I i\i~ bir istihsal şubesi efradına oraya çekerek yeni şeraite göre 
~ a~ır olup orada ani bir faz. tevziini temin eder. 

Rostermiyeceğinden, muay - Eğer hakiki ücretlerin bu ıu • 
bir istihsal şubesinde sıkıntı retle indirilmesinde "inflation,, 
İ hir istihsal fazlalığına mey· tehlikesinden korkulursa yegane 
\'eremez. yapılacak ıey ücretlerin, aylıkla • 

~.lfer hangi bir madde için ta- rın, faizlerin ilah. düşmesini sa • 
ltı d tJı Urması veya azalması, ve- hır ve cesaretle kabul ve tatbik 
~~onu istihsal için daha mü • etmektir. 
\b h·il bir usulün keşfi işsizliğe Halk ücretlerin makul hadde 
~ e lYet verebilir. Yapılacak şey tenzili ile daha fazla ameleye iş 
"'r:'~a kuvvetinin istihsal şube • veren hakiki iktııat yerine bir 

. ~t-asında yeni baştan tevzii • başkasını koymadan faydalı inşa· 
atın durdurulması demek olan ya 
lancı iktHattan 'tefrik etmelidir. 

M. H. 

VAKiT Savıfa 11 

Ista bu veTrakyaŞeker. 
Türk Anonim Şirketinden : 

Doğra a M .. 
•••• 17 Teşrinisani 932 Perşembe gününe kadar temdit olunmuştur. 

l 
3UncUKolorduSallnalma 1 

Komisyonu illnları 

Yerli fabrikalar mamulatından 
(7,000) metre haki renkte elbi-
selik kumaş kapalı zarfla müna
kasaya konulmuştur. ihalesi 29-
11-932 tarihine müsadif sah 
günü saat 15 le yapılacaldır. 
Taliplerin şartname ve nümune· 
sini görmek üzere her gün An
karada M. M. V. satınalma ko· 
misyonuna ve münakasaya işti

rak edeceklerin o gün ve saa
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarını makbuz mukabilin
de mezkur komisyon ıiyasetine 
vermeleri. (1019) (5884) 

* * * 39 kalem alat ve malzemei 
baytariye pazarlığa konulmuştur. 
Pazarlığı 15 - 11- 932 tarihine 
müsadif sah günü saat 14 te 
yapılacaktır. Tr:ıliplerin aynı gün 
ve saatte teminntları ile birlikte 
Ankarada M. M. V. satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

(1020) (5885) 

1 - 60,000 ila 100,000 adet 
gılafı ile beraber Alominyum mat· 
ra kapBlı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. ihalesi 12 kanunusani 
933 tarihine müsadif perşembe 

günü saat 14 te yapılacaktır. Ta-
l p!erin şartnamesini görmek Ü· 
zere hergün kom is yona müra-
caatları ve münakasaya iştirak 
edeceklerin o gün ve saatinden 
evvel teklif ve teminat mektup· 
larını makbuz mukabilinde An
karada M. M. V. satın alma ko
misyonu riyasetine vermeleri. 

2 - Münakasaya iştirak ede
ceklerin ya doğrudan doğruya 
fabrika sahibi olmaları veya bu 
fabrikaların işbu işe mahsus ola
rak kanuni vekaletnameyi haiz 
mümessilleri bulunmaları şarttır. 
Gerek fabrikacılar ve gerek 
mümessilleri ecnebi memleketin· 
den geldikleri halde vesaiki res
miyelerini veya mümessillerin ve· 
kaletnamelerini fabrikanın bulun
duğu mahallin Türk konsoloslu· 
ğuna alelusul tasdik ettirmiş ol
maları şarttır. 

3 - Bu şartı haiz olmayanla
rın teklifleri nazarı itibare alın. 
mıyacaktır. (1028) (60221 

Istanbul Asliye ikinci Hukuk 
Dairesinden: Müddei Vas:lik H. 
Bir bap hanenin Ağabet binli 
Karabetin Uhtf'sinde iken vefa
tile Hafitleri Vasilil<i ile nilrnğo· 
sa münasıfeten intikali lazım ge· 
lirken müddeialeyh Nıkoğos e
fendi müddeiyenin verasetini 
ketm ederek mecmu hanenin 
kendi namına muamclei intika· 
liyes"ni icra ettirmiş olduğundan 

müddeiyeye ait nısıf hissesinin 
tenzili suretile kaydının tashihi 
talebile müddeialeyh Nikogos 
efendi aleyhine ikame ett iği 
davadan dolayı usıılen müddci
aleyhe gönderilen arzuhal sureti 
mumaileyhin mezkur ikametgahı 
üç senedenberi terkedip bir sem
ti meçhule gittiği meşruhat ile 
bila tebliğ iade edilmesi üzerine 
sepkeden talep üzerine hukuk 
usufö muhakemeleri kanununun 
141 inci maddesi mucibince mez· 
kur arzuhal suretinin bir ay müd
detle ilanen tebliğine karar veri· 
lerek ilan edilmiş ve bu kere 
müddei vekilinin talebile 15-12-
932 saat 13,30 da tahkikat günü 
tayin edilerek yevmi mezkurun 
dahi tarihi ilandan itibaren bir 
ay müddetle ilanen teb liğine ka· 
rar verilmiş olduğu'ldan zikrolu
nan günde hazır bulunmadığı 

takdirde gıyaben muamele icra 
edileceği malumu olmak üzere 
ilam keyfiyet o!unur. (5397) 

(GIY AP KARARI) 
(MUDDEA ALEYH) 

istanbulda Şehremininde Top
rak sokak No. (72) enez müski
rat inhisar memuru sabıkı Bahri 
bey: 

idareye izafeten Keşan müs
kirat inhisar memuru Safder bey 
tarafından aleyhinize ika me olu · 
nan (852) lira (13) kuruş alacak 
davası üzerine daveti kanuniyeye 
icabet etmediğinizden hakkınız· 
da gıyap kararı verilmiş ve 
müddeinin talebile olbaptaki ce· 
za dosyasınm celp ve tetkikine 
ve muhakemeninde 5 Kanunuev· 
vel 932 pazartesi günü saat 14 
de talikine karar verilm iş oldu
ğundan yevmü mezkiirda Keşan 
mahkemesi hukuk kısmında biz· 
zat hazır bulunmanız veyahut 
tarafınızdan rnusaddak bif vekil 
göndermeniı ve aksi ha1inde 
hakkınızda muhakemenin gıya
ben devam edeceği hukuk usuliı 
muhakemeleri kanununun (403) 
üncü maddesine tevfikan tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 

ZAYiLER 

Ticaret lisesinden 22-11-931 
tarihinde nlmış ol~uğunu hüvi• 
yet varakamı kaybettim. Hükmü 
yoktur. - Nemli zade Kenan. 

* Sultanahmet askerlik şube· 
sinden aldığım terhis tezkeremi 
zayi ettim. Y enis:ni alacağımdan 
P.sl<isinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. - Beyazıt Karakulak 
hımmda 323 tevellütlü Veli oğlu 
Ahmet. 

Osmanlı bankasından: 

~o 3 Faizli, 1911 tarihli Mısır 
kredi Fonsye tahvillerinin, 1-12-
1932 tarihinde icra edilecek itfa 
keşidesi üzerine başa baş tediye· 
si tehlikesine karşı Osmanla 
bankası Galata merkezi ile yeni
cami ve Beyoğlu şubeleri tara• 
fından pek miisait ~eraitle si· 
gorta edileceği mezkur tahvilat 
hamillerinin malumu olmak üzere 
ilan olunar. 

lstan!::ul ikinci ticaret mahke
mesinden: v alter Berghavz ef.· 
nin Jstanbulda Sultan hamamın· . 
da Sadıkiye han ittisalinde 103 
No. lu mağazada şemsiye tile· 
carı madam Ekter Morenondan 
alacağı olan mebaliğ için mah
kemeye müracaatla iflası talep 
edilmiş ise de mezburenin ma· 
ğazasını terk ve hali hazır ika· 
metgahı meçhul olduğu mübrez 
ilmühaber ve icra kılınan tahki
kattan anlaşılmış olmakla mah· 
kemenin 16l1·932 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 14 de 
icra edil eceğinden yevmi mez· 
l( fırde mahkemade isbatı vücut 
etmediği t akdirde hakkında gı· 
yabcn muamele ifa kılın acağı 

ilin olunur. (5384) 

Beşiktaş icr:ı dairesinden: Oir borç 
tan dolayı m:ıhçuz ve açık artırma 
sur eti~lc satılmasına kanır verilen 
plakası z kamyonetin delllıliye ve ihale 
pul resimleri müşteri sin e :ıit olmak üzere 
ı :ılip olanların I 4 ı l · 32 tarihine tesadüf 
eden pazar günü sı.:ıt 1 Sten 
15 kadar Tophanede sebil önünde hazır 
bulun:ıcak olan memura mür:ıcantlnrı illin 

olunur. 

iş arayorum 

idareye mu~tedir, çok tecrü
bckiir, yeni, eski Türkçe, Fran
sızca , Almanca, logilizce, ltal
yanca, beynelmilel ticaret, nak
liyat, komisyonculuk, sigorta, 
daktilo v. s. i şleri bilen, ciddi 
ve faal bir zat iş aramaktadır. 
Adres : Binbanasto kabristan 12 
Beyoğlu. (5328) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede hüyük ikramiye 

5 . o O Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce l<işiyi zengin etmiştir. 

Fırsatı Kaçn111ay1nzz 

iştirak 



Sayıfa 1'2 VAKiT 

Yuzde hasıl olan çil ve lekeleri • rgenlik ve sivilceleri kat'iyyen tedavi eder. Cildi 

bozmaz ve letafet verir. Tıraştan s911ra kullanmak gayet faidelidir. Hariçten gelecek 

mikroplara karşı mükemmel bir antiseptiktir. Podraya ihtiyaç katmaz. 

Yeni ve daha mu em::nel olarak piya-ayn çıknnlmışur. 

U 
dökülmesini durdu ur Kepekleri kaybeder Dbkülen snçı~ıı 
) en isini getırir ve sıkla~tırır. l~czanelerle ecza depoların ) 

( Umumi deposu Şark ~ lerkez ecza deposudur. 

Türk 

ler:inin en 

biiNük vazil esi 

nedir 

İRİN 
Tableti 

Yeni kapalı paketlerde 
daha temiz ve sıhhi 
olarak satın alınabılir. 

Ufak ihtiyaçlarınız ıçın 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol
mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

ASPİRİN 20 ve 2 tabretlrk ambalajlar lçrnde 
her yerde bulunur. 

lı _________ ı_s_t_a __ n __ b_u __ ı __ l3~e~ıe __ d __ iy __ e_s~i~l-la~n--la~r~ı:":"""--::----' 
Keşif bedeli 324 lira 68 kuruş olan Beyoğlunda Kumbaracı 

çeşmesi su yolunun tamiri açık münakasaya konulmuıtur. Talip 
olanlar keşif evrakını görmek için her gün Levazım müdürlüğü

Doktorl 
Doktor 

Ara Nişanyaıı 
Muayenehanesini Beyoğlunda T~sD 
oteli yanında Mektep sokağın~· 

mıırada yeniden ldlpt e 
Hastalarını her gUn sabahtan 

kadar kabul eder. 
Telefon: 40843 

:>iş doktoru 

Arşak SilrenY8 
Beyoğlu lstikllll caddesi nUJJlC:, 
Mısır apartıma.nı. Müracaat: 

11
,,, 

zardan maada her gUn 9 - ıs ve 

ye kadar. Telefon 4<>'2' 

Doktor 

A. Kutiel 
!araköy, Börekçi fırını karıısında ~ 

Babıali caddesi Meserret oteli )JllS
A vnJ Bey apartnnanı 125 S& 

Ak§ama kadar 

Doktor I 
Cevat N. Zek6 

Sinir mütehassısı 
Muayenehanesini BabıA.li kar§~ 
Kara caddesi No. 47 ye tevsian 

mlşUr 

Çocuklarını Tutumlu v E 

Muktesit 

ne münakasaya girmek için de 24,5 Jirahk teminat makbuz veya 1 
mektubu ile 5-12-932 pazartesi günü saat on beıe kadar daimi 

-_e_n_cu_·m~e_n_e~m_u_·r_a_c_a_at~·-et_m~el_id_i_r_le_r_.~(_60~12_)~~~~~~~~~~ --------------------~ 
Urolol - Operatör tlo 

Yetiştirmek. 
Ohamde derhal 

Ziraat 
Bankasından 

Alınız 

SEYRiSEF AIN 
Merkezi idaresi c;alata köprlılıaşı B 2623 

Şube A. Sirkeci .Muhürdar zade Han 22640 

Izmlr • Pire lakenderlye 
postası 

( 1 Z M 1 R ) 15 ikinci 
teşrin sa-

lı 11 de. 

Trabzon Postası 

(Karadeniz) 1~;;:~ci 
çarşamba 18 de. Galata rahtı· 
mından. 

lzmir - ?tlerain 

(ine bolu) 
poatası 

16 ikinci 
teşrin çar-

şamba 18 de idare rıhtımın-
dan. (5993) 

o ev 1 et De m 1 ryo 11 a r ı i 1 a n ı a rı ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c::=g 

430 kalem viliçe Tıbbi malzemenin kapalı zarfla ümnaka- r ~~~ '~ ;~n~~ ~~ sası 29 ikinci Teşrin 932 Salı giinü saat 15 te idare binasında iiı:. v _; ~i} J_:_ l:.ı:. 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ---·--____ _ 
beter liraya satılan şartnamelerde yazılıdar. (5938) H KARADENiZ POSTASı si 

·ı .. 

ZI t!:!~;9!~1~;:!~:d;o~ü~:~~ ~::~~:;r ~:tt~:~~t~ap~!;:~=e~=~ı i:li vEapurruzuPrAuZmAR 1::::1:::: 

etmiyecek ve 17-11-932 tarihinde Balıkesirden hareket edecek-

_ti_r._K_e_yfi_· y_e_t_i_li_n_o_ıu_n_u_r._(_5_9_97_)_____________ 13 Teş.sani 
g günü akşamı Sirkeci' den hare- 51 1 ketle ( Zonguldak, lnebolu, n 
•• Samsun, Ordu, Giresun, Trab- ~i A 

MEMELERİNİ 
AMELIYATSIZ 

KURUDUR KANI KESER 
DIJMYADEEMSALSIZ DEVADIR 

HER ECZANEDE BULUNUR 

1 LiRAYA -

zon, Sürmene ve Rize) ye azi- !! 
met ve u·det edecektir. U 

:: Fazla tafsilit için Sirkeci :: .. 
Yelkenci Hanındaki acentalı- ii 
ğına müracaat. Tel: 21515 ~~ . ~ ::::::::::::1111:::::::.-::::::::-.1:::::::::::-.::::::::::: 

Kiralık hane 
Beşiktaş Hasfırın Kazanasmaz 
sokak 9. Ucuz, kullanışlı. (5330) 

Yüzü ile kuş tüyü yastık 
7 

CflnbOş 
lstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacıluda kut tüyü fabrikasın-
da kuş tnytHıDn kilom 100 kanıt ytlztl ile yorgan 12, şilte DUnıanın en 

9Uzel ve en 
12 liradır. Kut tllylaclen Alon yutıklan ve kut tilyli kumaşı pratik .. zıdar 

bulunur. Ankuada ... ht maiazuı : Saltı Franko 1 F ABRIKASI 
Telefon ı 28027 Jsranbuı Beyazıı 

........................................ lliil•..J!!·_a_9_·_4_1 __________ ___ 

Kadıköy sulh mahkemesi icra F u at Ha m 1 t 
dairesinden: Kadıköyünde Os- Böbrek, mesane ve idrar yo111 

man agv a mahallesinde Mühürdar hastaııklan mUtehaasllll 
Muayenehane: Türbe, Mabmud!1' 

Fuat bey sokağında 55 No. da desi. No. 10. Telefon 22622 

Ayuahbakkal aabil:ti Ka .. m .fen- .ı.~~~~.._~~~"'!!ll!!!"~fiM 

dinin Istanbulda ütün gümrüğü 
caddesinde 22 No. lu mağazada 
Şeker tüccarı Samoilidi efendi
ye olan 9058 kuruş borcundan 
dolayı mumaileyh Kasım Efen-
dinin Kadıköyünde Osmanağa 
mahallesinde atik Salkım ve 
cedit Yoğurthane sokağmda 
eski mükerrer 20 ve yeni 51 
No. Ju mutasarrıf olduğu 20 
Metre Murabbaı saha üzerine 
iuşa edilmiş zemini kargir diğer 
katları ahşap olmak üzere zemin 
katında bir dükkan ve birinci 
katında bir oda bir heli Ye bir 
Sofa ve ikinci katında bir oda 
ve bir mutbah ve bir ufak Sofa 
ve üçüncü katında keza bir oda 
ve bir sofa ile bir taraça ve 
Terkos ve elektrik tesisahnı ha
vi ve müşterek duvarı müştemil 
bir bap binanın haczine ve mah-
keme kaleminde tarihi ilandan 
itibaren yirmi gün müddetle 
ashabı müracaata açık bulundu
rulan satıı şartnamesinin muhar
rer şerait dairesinde ve peşin 
para ile bermucibi talep satıl-
masına karar verilmiş olduğun

dan mezkur gayrı menkul bir 
ay müddetle açık arttırmaya 

konulmuştur. Delliliye ve ihale 
pul resimleri müşterisine ait ol
mak üzere kıymeti muhamme
nesi olan 1500 liranın % yedi· 
buçuğu nisbetinde pey akçelc· 
rile beraber 14-12-932 tarihine 
tesadüf eden Çarşamba günü 
saat 14 den 16 ya kadar Kadı
köy icra dairesinin 932-41 No. 
lu dosyasına müracaat eyleme
leri ve mezkur gayrı menkul 
üzerinde haklarını ve hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddia
larını evrakı miisbiteleri!e bera-
ber 20 gün içinde bildirmeleri 
aksi takdirde satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacak
ları ilin olunur. (5396) 

idrar yollan baatabklan 
Eminönü (Sabık Karaka§) 
nakletmiştir. Cumadan maada 1Jıtll 

hastalarını kabul ve tedavi ~ 

Ebe ve kadın haatalıklBl'l mü 
Beyoğlu lstlklAl caddesi Rus ~ 
yanında No. 451: Tel B. o. 

Her gün öğleden aonra 

Doktor - Operetlt 

Nuri Mahmut 
Doğum ve kadrn hastalıkları mU 
Mııçkada: S!IA.hane caddesi 
partımanı, No. L Telefon 48562 

VAK 11 
GUnedellk, Slyast Gasett 

Istanbul Ankara C&ddesi. V AJd' 
Telefon Numara.,.,. 
Yazı işleri telefonu: td"" 
tdare telefonu : ,..,,, 

Telgraf adresi: lstanbul -
~,-

Posta kutusu No. -

Abone bedelleri : ~~ 
Türkiye ~9· 

- - 21oO 
Senem: 1400 Kr'· -

ı4&8 
6 aylık 750 • soO • 
3 aylık 400 .. soO • 
ı aylık 150 .. --llAn ücretleri : ır;uıuı 

un ıo 
Resmi ua.nıarın bir sa • ., ıs ' 

urı .~. 

Tlcarl UQnlarm blr sa SiS ' 
Ticari UAnlarm bir santiınJ -


