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Türkler öz Tiirkçe konuşup yazacak! 
Dil Bayramının ülküsü, 

kerte açık, anlaşılıklı, hem 
işte bu Birini sallayınca öteki de 
doğrudur! sallanıyor! ' 

TUrkUn t>Utün savaşlarında olduğu gibi, dilimizi öz TUrkleştirmek itinde de bize 
önderlik eden Mustafa Kmalimiz, Dil kurultayında •• 

~~----------- Eğreti giyim kutamla, bütün sözlere pek yakında alışacaksınız. 
Parlamentolar bir yaşayış uzunluğunca: gezilmi - Eskiden, arabın, acemin binlerce 

Kurultayı yeceği gibi, eğreti dille de yüz yıl- çapraşık lakırdısını !bellemek için 
larca konuşup yazılamaz. beynimizi patlatmaz mıydık? Öz 

Ow.•ıt .T.tru.•· .... 1:ıt~ı •• ... ~ ... ~-<! 

yazıları okundu ve 
alkışlandı 

_A-...-. A--- .-x-J--:-1- :l-:1-,____ ~~........;:-1-4 -o, ı -L-~ .:,: .. :~&•r 

lan Osmanlıca, artık, bunlardan zorlamaksızın öğreniyoruz. "Ül
temizlenerek, yerlerine Öz Türk· 
çenin zengin lakırdıları canlanı· 

kü,, ile "verim,, sözlerini bundan 

bir yıl önce bilmezdiniz; şimdi öğ 
! yor. işte, böyle bu uğurda iki yıl 

rendiniz. Gelecek yıl, yüzlerce ye
önce açılan Birinci Dil Kurultayı· 

ni sözü, sezinmeksizin bellediğini· mn yıldönümüdür ve bugün, Dil . 
Bayramıdır:. zi görerek kendinız de şaşacaksı· 

ği ile dilimiz Öz Türkçeleşiyor. Öz Türkçe yazılarımız betin-

Iranda eskiden üç 
yüz çeşil başlık 
giyerlermiş!. 

Isfahanda bir kuyu ,·ar 
!çindc tatlı suyu var 
Her gii.zelin bir huyu var 
Ne yaman Acem güzeli 
Türküsünü yirmi yirmi ibeş ya· 

şını geçen herkes duymuştur diye· 
bilirim. Ben de Isfahana varır var· 
maz karşılaştığım ilk adama sor • 
dum: 

- Burada bir kuyu varmış. i
çinde tatlı su bulunurmuş. 

Karşımdakinin gülmesini, böy
le bir kuyu olmadığım söylemesi· 
ni bekliyordum. Umduğum gibi 
olmadı. Karşımdaki başım salla· 
dı: 

- Evet doğrudur. Isfahanda 

Lindberg'in 
çocuğunu kaçıran 

ısfahanda Şeyh Abdullah 
camii 

içinde tatlı su olan kuyu vardll'. 
Yalnız bu kuyular bir değil, bir 
çoktur. 

(Arkası 6 mcılla) 

Demiryolları 

Biletler kaça olacak 
Şark Demiryolları kumpanya•' 

siyle Nafia Vekaleti arasında ya -
pılan konuşmalardan sonra bilet 
değerlerinde oldukça indirmeler 
yapılmı§tır. 

Büyük kurhrıcımızm önderli- ı nız ! 

_ş_im_d_il.i_k_ku_la_ğ_m_ı_z,_a_y_a.·b·a•n•c•ı•g•e•le•n-•ci•d•e•d•ir.·---------- çocuğu öldüren Ha uptmann 

Sirkeci - Uzunköprü arasın• 

da evvelce birinci, ikinci ve üçün· 
cü yer değerleri yalnız gitme için 
1105,75, 819, 532.5 iken şimdi 

774.25, 573,5, 372,75 kuruşa indi· 
rilmi~tir. 

lngiıiz üyesi söz söylerken 
Parlamentolar Birliği Kurulta

yının dün sabahki toplantısında 
görüşülen meseleleri yazmıştık. 
Öğleden sonra konferans açılma .. 
mış, murahhaslar Türk grupu Ü -
yeleri tarafından kentte gezdiril
mitlerdir. 

Akşam Tokatliyan otelinde be· 
lediye tarafmdan bir yemek ve· 
rilmittir. 

(Arkası 6 mcıl'lıı) 

ltalyaya·karşı Yuğoslav
yayla gizlice anlaşmışız 

Bu da bir uçurtma olacak! 
Sandey Ekspres'in diplomat 

yazıcısı Sandey Ekspresin ıon pos 
ta ile gelen sayısında, Fransa ile 
Avrupa: budunlarından bir kaçı 
arasında yapılan gizli bir anlaşma 
nın ortaya çıkmaması için, Cenev• 
rede çalışıldığını bildiriyor. 

Bu gizli tanlaşma Türkiye ile 

• 

Yugoslavya arasında ltalyaya 
karşı yapılmıf, Türkiye ve Yugos
lavya ltalyadan ~ekindikleri için 
böyle siyasi ve askeri bir anlaşma 
yapmışlar. 

Bu gizli anlaşmanın ortaya çıli
masr, Yugoslavyanın, Avusturya -
yr başına buyruk bir budun kılığı· 
na koymak için yapılan pakta Tür 
kiyenin de girmesini istemesiy
miş. 

HABER - Balkan paktının 
yapılıtı sıralarında da buna ben· 
zer bir çok dedikodular cıkmış ve 
yalan oldui?u anlaşılm1tt;. Bu da 
onlardan biri olacak. 

-"·~:··;~·~·~~:~·;;~ .. ::.~:-n•••ı . 
Savaştan Barışa !=~ 
Yazanlar: ( VA • NQ ) ile . 

ÇUrUksulu Meziyet ~: 

Bugün Çıktı i 
Akademisinden c;ıkan zabitler imiz 

-Yazısı 6 ncı sayıfamızdadır-
50 kuruş i 

. ! _......__. ..... , •• ,nus-su-acrwow-w--..,•-••,...••---•_._. ...... 

Amerikadan gelen tel yazıları iki 
yıl önce para koparmak için kaçınla 

ve sonra öldürülen ünlü uçkan Lind
bergin çocuğunun öldüreni diye yaka
lanan bir Almanın yakalandığını bil -
dinnişlcrdi. Bu adamın adr Bernard -
Richard Hauptmann'dir. Evinde yapı
lan araştırmalarda Lindbergin çocuğu
nu kurtarmak için verdiği paralar bu -
Iunmuştur. Hauptmann bu parayı iki 
yıl önce bir borsa oyununda kazandr
ğmı söylemiştir. 

Ellerine kelepçe geçirilirken gördü
ğünüz adam Hauptmann'drr. 

Sirkeci - Kırklareli arasında· 

ki değerler de önce 1142.25, 846, 
550 iken şimdi 799.75, 592.25, 385 
kuruş olmuştur. 

Gidip gelme değerleri yarı yan• 
ya inmiştir. Sidkeciden Uzunköp
rüye birinci yer 2211,5 kuruşa gİ• 
dip gelinirken şimdi 1105.75 kuru 
§a gidilip gelinecektir. 

Yalnız Sirkeci - Edirne ara· 
sındaki değerler daha henüz sözle 

(Arkası 6 mcıc1a) 

Balkan güreş olimpiyatları 

Üçuncü Balkan güreş olimpi· 
yatl~rı yedi gün sonra açılıyor. 
Olempiyada girecek güreşçileri • 
miz çok iyi bitimler almak için 

günlerdenberi çalıtmaktadırlar. 
Son gelen Bulgar gazeteleri 'de, 
olimpiY.ada gelecek Bulgar gü· 

(Arkaaı 6 mcıcla), J 



2 HABER - Aktam Poataeı 
• 

Belediyeler 
Eski oktru va paraların

dan hisse aldılar 

Ankara, 
25 

(Hususi) -
934 yılın- YugoslaA V kralının Sof ya da oktruva karşılığı olarak yapılan 

zamlardan alınan yüzde onlardan gÜm· 

~~=~eri~:.m~:~:w;;6e1.~~A5:;!!: ·ya etı• ne netı·celer verecek?. 518 belediyeye, nufuslan nispetinde da- z 1 r 
ğıtıldı. Geri kalan 92.909 lirası da 934 
ilk üç ayhk tevziatına ilaveten dağıtıla· --------------
caktır. Bu tevziatta Ankara belediye• 
sine 71.791, Burıaya 58.934, Edimeye 

33.376, Erzuruma 29.586, Eskiıehire 

30.816, fstanbula 671.871, lzmire 
147.690, Konyaya 45.392, Adanaya 
69.741, Sıvasa 28.512, Trabzona 23.646 
Aydına 11.505, Manisaya 23.688 lire 
dütmütlür. 

Marmariste su meselesi 
halledildi 

Muğla, 25 (A.A.) - Marma -
ris belediyesi kasabaya açıktan 

gelmekte olan suyu flitreden ge -
çirmek suretiyle sıhhi bir hale 
sokmu~tur. 

Mebusların tetkikleri 
Utak, 25 (A.A.) - Mebusla

rımız Hakkı ve Ömer Beyler dai
rei intihahiyelerini dolatmakta • 
dırlar. Dün şehrimize gelen mu
maileyhim halk ile görüşmüşler, 
halkm tikayet ve dileklerini din
lemişlerdir. 

Şirketlerin dışarı gönde
recekleri döviz 

Ankara, 25 (Hususi) - Dışarı 
aividant göndermek için buğday 

Kezzap! 
Yanan vapurun kaptanı 
bundan korkuyormuş 
Nevport, "Amerika", 25 (A. 

A.) - Morokastle vapuru yangı· 
• nmı tetkika memur komisyon kar· 

şısında ifade veren geminin ikinci 
süvarisi M. Varms demiştir ki: 

"- Süvari Vilmot, bana, tel· 
siz memuru Alanyada iki şişe 
kezzap var, bunlardan birini Ü -

zerine boşaltır korkusu ile kapİmı 
kilitli tutuyorum, dedi. Sonra -
dan, zabitlerinden biri, kezzabı 
Alanyanın elinden aldı.,, 

Balon musabakası 

Bulgar Başvekili dost., 
luktan bahsediyor 

Sofya, 25 (A.A.) - Ba1-vekil M. 
Gorgiyef, Bulgar telgraf ajanaınm bir 
muharririne Yugoalavya kral ve krali

çesinin yakında Sofyaya yapacakları 

ziyaret hakkında beyanatta bulunarak 

Bulgar payıtahtına gelecek olan 
kom§U hükümdarlann bütün Bul. 
garistan tarafından büyük bir 
sevinç ve sevgi hisleriyle kar,danaca• 

ğını söylemiştir. Bulgar baıvekili iki 
komtu millet araaında mevcut olan kan 
rabıtalarından bahsettikten sonra bu 
iki milletin tam bir uzlaıma halinde ya. 

ıamaları ve kültür ıahaımda birbirle
rine yardunda bulunmalan ve bu ıuret· 

le umumi ıulha hadim olmalan müm
kün ve lazım olduğunu beyan etmi§lir. 

M. Gorıiyef, bu yolda elde edilrnit 
olan terakkilerin Bulgarlarla Yugos -

lavlar araaında pek ziyade aur'atle yeni 

bir takım münasebetler teessüs etliğini 

göstermekte bu1uduğunu , ve bu müna • 

aebetlerin alelade iyi komıuluk müna -

sebetlerinden ibaret olmayıp karde§lik 
münasebetleri olduğunu ıöylemittir• 

Milletler Cemiyetinin dünkü toplantı· 
sında Avusturya meselesi konuşuldu .. . 

Cenevre, 25 (A.A.) - Milletlerce
miyetinde dünkü gün, hemen tamamiy
le Avusturya meseleıine aynlmııtır. 

M. Bartu önce yalnız olarak, sonra 
da Lord Edenle bir arada, M. Aloiıi ile 
görüşmüştür. 

Her üçü de, bu görüımeden mem-

nun olmakla heraber, neticeyi tefıh· 

hususunda teenni göıtenni,lerdir. 

M. Bartu, Lord Eden ve Baron A· 
loiıi'nin de muvaf akatleriyle bu görüş
melerden M. Beneti haberdar etrniştir. 

Bugünkü görüımelerde, ıark misa~ 
kına pek az temas edilmittir. • 

26 Eyi Dı 1934 

Ra.dyo 
Bu işle uğraşan komis

yon dün toplandı 
Ankara, 25 (A.A.) - Matbuat U• 

mum müdürlüiünde vekalet ve mües· 
seseler mümessilliklerinden mÜTekkep 
olarak te§ekkül eden radyo komisyonu 
bugün üçüncü içtimaını yaptı 26 Ey
lül Dii bayramı günü tatbik edilecek 
program hakkında görüşülerek C. H. F. 
Halkevi ve komiıyon tarafından hazır· 
lanan programların birleştirilmesi ve 
Ankaraya nakli kararlaştırddı. 

Dil bayramından sonra yani 27 Ey
lülden itibaren yapılacak radyo ne§rİ
yatl için de yeni program tespitine baş
landı. 

Büyük komiıyonun faaliyetini ta .. 
kip etmek üzere talim ve teTbiye aza -
ıından Kazım Nami, Nafia Vekaleti 
muhabere mütehassısı Nejat, posta 
ve telgraf umum müdürlüğü radyo mü· 
hendisi Mazhar, Burhan Asaf ve Sad· 
ri Ethem Beylerden mÜTekkep bir icra 
komitesi seçilerek yarın saat 11 de bir
leıilmek Üzere toplantıya nihayet ve
rildi. 

Litonya, Almanyayı 
protesto etti 

Berlin, 25 (A.A.) - Havaı ajan11 
muhabirinden: 

iyi haber alan kaynaklardan bildi
rildiğine göre, Litvanyanın Berlin elçi
si, ' 1Elta,, ajansı muhabiri M. Kaupasın 
tevkifinden dolayı Alman hükumeti 
nezdinde protestoda bulunmuıtur. 

Şapkacılık tahsili 
Ankara, 25 (Hususi) - Avrupada 

§apkacdık ihtiıaıı yapmak üzere yol· 
)anacak talebenin seçimi için açılan 
müsabakaya ismet Pata kız enstitü
ıünden Türkan ve Cahide Hanımlar 
ginniılerdir. a1mum öne süren şirketlerin gön

dermek zorluğunda: bulundukları 
döviz miktarının 933 senesi sonu· 
na kadar 9 buçuk milyon lira tut· 
tuğu söylenmektedir. Bazı şirket· 
ler bankaya yaptıkları tekliflerde 
dört kuruş 75 santime kadar alım 
satım yapacaklarım bildirmişler -
air. 

Varşova, 25 (A.A.) - Gordon Se
net kupasma iştirak etmek üzere, ev
veHsi gün havalanmış olan 16 balon
dan, bir Çekoslovakyalı ayni aJqaın, 
Litvanya toprağında "Kibari,, de, iki 
Alman balonu da Estonyada yere in
mİ§lerdir. Milliyetleri meçhul tki ba
lon dün, öğleyin, Sovyet - Letonya 
hududu üzerinde uçarken görülmüş

tür. Bir Belçika balonu, 'dün ikindile
yin Vitebsk'in 20 km. ıarkında, ve mil
liyeti meçhul bir diğeri tle Leningrat 
civarında, Gdovda, karaya İnmİ§tİr. 

Bir kongı:e , :ve ltal>:a 
Londra, 25 (A.A.) - Eıki muha • 

ripler budunlar arası federasyonunun 
on beıinci yıllık kongresinde, Yugos
lavya murahhası, İtalyan murabbaslan
nın kongre itlerine kanımaktan çekin
diklerinden dolayı, kendi heyetinin 
teeuürlerini beyan etmittir. 

264 ki~1 m;~en~e ı beled~~ı!~ıi mine ~~:.~~;,~~:l!ı~~:~.~~~.;~~~ 

Karsta tapu işleri 
Kars, 25 (A. A.) - Kars vila

yetinde yapılmakta olan kadastro 

tahririni tetkik etmek üzere gelen 
tapu ve kadastro başmüfettişi ka-

dastro reisi ile birlikte tahrir köy
lerini teftit etmişler ve ·dün mer • 

Keze avdet etmişlerdir. Başmüfet· 
tiş tahrir işlerinde azami sürat ça· 
relerini müstacelen tetkik etmek
tedir. 

Kayseride yeni m~ktepler 
Kayseri, 25 (A. A.) - Vilayet 

Clahiliride in§a e"dilen 25 mektebin 
açılma merasimi önümüzdeki Cüm 
h'uriyet bayramında yapılacaktır. 

Ingilterede telef on 
ücretleri 

f;ondra, 26 (A. A.) - Posta 

Küçük itilaf konseyi 
Belgrat, 25 (A.A.) - Küçük itilaf 

konseyinin umumi toplanhsı, dün vuku 
bulmuıtur. 

Genç kızları istismar 
eden kadınlar 

Ankara, 25 (Hususi) - Zabıta, u

Londra, 25 (A.A.) - Ateşi büıbü· 

tün boğmak için, Vrekshııun maden O• 

cağm.m, tonlarla kum ve çimento ile 
sımsıkı kapatılması artık bitmiı gibi -

dir. Ölenlerin hüviyeti tespit ediline • 

ğe batlanmış ve gaipl~rin isimleri ilin 
olunmuştur. Y angm yerinde ocaktan 

hala gazlar fıtkırdığı için, tütün içmek 
yasakbr. Meydana çıkarılan cesetler

le beraber ölenlerin sayısı 264 olarak 
kat'i surette tespit edilmiıtir. 

Deniz ticaret müdürü 
Ankara, 25 (Husuıi) - İstanbul 

deniz ticaret müdürü Müfit Necdet B. 

Muğla, 25 (A.A.) - Vilayet 
·dahilindeki bütün belediyelerde 
intihap hazırlığı bitmit ve intha -
hın bir günde bitirilmesi için ted· 
birler alınmıştır. 

Ada nada faaliyet 
Adana, 25 (A.A.) - Belediye 

intihap encümeni dün belediyede 
toplanarak intihabın 5 - 1 O - 34 

Cuma günü saat 9 da başlanma • 
sma ve 8 .. 10 - 34 Pazartesi saat 
18 c\e bitirilmesine karar verilmiş· 
tir. 

mumhane işleten Makbule, Sıdıka, Şe- deniz ticaret İ§lerine ait olmak 
rile, Belkıs, Melahat ismindeki kadın
lan, genç kızları iğfal ve onlara sahte 
nufuı cüzdanı çıkartmak cürmünden 
suçlu olarak adliyeye vermİ§tir. Müs

üzere 
Bu üç günlük müddet içinde 

müntehiplerin yarıdan fazlası 
reylerini kullanmazsa intihap bir 
hafta daha uzatılacaktır. 

hazırlanan yeni çah§ma programını ve

kalete vermİ§tİr. Tetkik edilmektedir. 

Müfit Necdet B. yarın lstanbula döne· 

tantik bugün öğleden evvel bunlann ve cektir. 
ya~lan büyük gösterilerek umumha-

İntihap ensümeni ayni zaman
da halka bir kolaylık olmak üze • 
re şehrin 26 mahallesini iiç kısma 

Paşa kız enstitüsü-nede çalıştırılan 12 genç kadının istin- ismet 
taklarma başlamıştır. • ayırmı§tır. Her kısım muayyen 

ne gırenler günde reylerini atacaktır. 
Uşak şeker şirketi 
Ankara, 25 (Huıuıi) - Mefsuh 

Utak terakkii ziraat §İrketinin hisse se
netlerinin satın abnma11na 15 ikinci 
teırinden sonra baılandacaktır. Su
mer Bank'a yapacaktan müracaatlaı· 
kabul edilecektir. 

Ankara, 25 (Hususi) - ismet Pa-

!ta kız enstitüsü yüksek kısmına ıeyıi iktisat Vekaletinde tayin 
girecek talebelerin müsabaka imtihan - Ankara, 25 (Hususi) - iktisat Ve-

. larr bugün bitti. İmtihan enstitünün kaleti kredi müdürü Cemal Ziya Bey 
932, 33, 34 mezunlarından on talebe Prag ticaret mümessilliğine, Prag tica
girmiştir. Nihan talebelerin müsaba • ret mümeuili Avni Bey Berlin ınümes· 
ka imtihanına devam edilmektedir. silliğine tayin edilmitlerdir. 

ve telgraf nezaretinden bildirildi· I•---··------------------------------------.. ğine göre bük:Umet uzak mesafe • f 

ne Sahalı gazeteleri lerle olan telefon muhaverelerini 1 
h'alli arasın.da tamim etmek mak -
aadiyle 1 teırinievelden itibaren ı __________ .;.. _______ ı ________________________ • 

diqorlar? 
ücretleri mühim surette indirme • 

ğe karar vermiıtir. Gündüzün üç 
dakillalıli bir muhaverede bu ten· 
zilit Holanda için 6 pena Alman· 
ya ve Danimarka için 1 tilin, A • 
vuıturya, Letonya, Litvanya, Fen· 
landiya, Norveç, Lehistan ve ls -
veç için 2 şilin, Romanya, Çekoı .. 
lovakya ve Yunanistan için 3 ,i -
lin, Türkiye için 4 şilin ve Bulga
ristan ile Eıtonya için de S şilin • 
eli· 

V AKIT - Mehmet Asım Bey 
Dil Bayramı münasebetiyle yazdır
ğr makalede Dil lnkılabımrzın ma-

na ve gayesini anlatmakta, bunun 
ehemmiyetini tebarüz ettiımekte
dir. 

CÜMHURIYET-Yunus Na
di Bey "Milli kültüre dönüş hare

keti: Dil Bayramı,, başlığı altında 
büyük Dil Bayramnmzdan bah
setmektedir. 

Cümhurivet basmuharriri sövle 

diyor: "Büyük Türk budunu ken
di milli diline tekrar sahip olmak
la bütünleşecektir. Bakılsa budun 
ve bütün kelimeleri arasında bile 
kuvvetli bir alaka bedaheten göze 
çarpar. Milli dil birliği bizi kend!i 
varlığımızda en olgun bir bütün
lüğe götürmekte olan harekettir. 

MiLLİYET - İbrahim Necmi 
Bey ayni mevzu. Uzerinde bir baş
makale yazmıştır. 

ZAMAN - İbrahim Necmi 

Bey başmakalesinde Dil Bayra
mından bahsederek bunun ehem
miyetini anlatmaktadır. İbrahim 
Necmi Bey şöyle aiyor: "Önü
müzdeki yol gösterici en korkunç 
ölüm günlerinde bize umut saçan, 

ışık veren, yüreğimizi pekleştiren 
büyük Önderin kendisidir. Böyle 
bir yol gösterenimiz varken, bu 
savaşta da kazanacağımız besbel
li değil midir?.,, 

tayin edilen Kaıtamonu valisi Fuat Bey 
Diyarıbekire hareket etmiıtir. Mınta· 
kasında teftiı yapmakla olan h.inci 
umumi müfetliı Hilmi Bey Fuat Beyin 
muvaıalitından ıdnra Ankaraya gide .. 
cek ve vekaletle temas edecektir. 

Marsilyada tahsil edecek 
talebe 

Ankara, 25 (Huıuıi) - Marıilya 
ticaret mektebine Ankara ticaret odası 
namına gönderilecek talebenin mü•a
baka imtihanı yapdmııtır. imtihana 8 
efendi girmit, Ankara ticaret liıeıin
den mezun Adanalı Eyüp oğlu Mehmet 
Efendi kazanmıştır. 

Sovyet Rusyadaki 
sanayi heyetimiz 

· Moıkova, 25 (A.A.) - Nurul• 
lah Esat Beyle Safa Bey dün Le• 
ningrattan hareket elmitlerdir. 
istasyonda Türkiye büyük elçisi 

Vasıf Beyle Türk sanayi heyeti 
a:ıasr, hariciye komiserliği tark 

işleri birinci dairesi müdürü M. 
Miller, Türk stroitürüstü müdürü 
M. Zolotared ve diğer zevat bu • 

J 
lunuyorlardı. 

Ankarada ilk tahsil 
Ankara, 25 (A.A.) - Bu ıene 

ilk mekteplere vaki olan talebe 

kayit, talebe ve mekteplerinin 
bina vaziyeti göz önüne alınarak 
şehrimizdeki dört ilk mektebe bi
rer dershane ilaveıine karar ve • 
rilmi§tİr. 

Aynca 6 ilk mektep muallimi 
de birer ınnf deni alacaklardır. 

Ergani tahvilleri 
Muğla, 25 (A.A.) - Ergani 

dahili istikraz tahvillerinin bütün 
viyalet dahilinde hararetle satıp 
devam etmektedir. Şimdiye ka .. 
dar gelmit olan biletlerin hepsi • 
nin satılacağı anlaıdmaktadır. 
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"Gıllugış,, ile 
"amelmanda,, 

Elinizi göğsünüzün üstüne ko
yun; yalansız, düzensiz, doğrusu· 
nu söyleyin: Bu ıayımızdaki Oı· 
manhca yazılarla Öz Türkçe ya· 
zılarda kullamlan sözlerden han· 
gisi daha kolay, daha anla,ılıkh, 
kulağa daha uyıun ?. 

itte Unakizade Halit Ziya Be· 
yin, Mai ve Siyahmın "Baranı El· 
maı,, ından ıözler: 

Sadayı pi.ki meli.ik 
:Vakfi sem' 
Zemzeme 
Zıt 

Nuru hatmet 
Sinei hi.bidei ıema 
Envan behice 
Şa'§aİ hafife 
Tufanı envar 
Haımeti müdebdebei ıema 
Mütevv~iyeti manazır 

Şa'ıaapaı 
Şemıi ümit 
Neyyiri cili.saz 
Devrei ha11aıei hayat 
Baranı elmaı 

Şikeste bir kut 
Serberhak 
Ufku ziyadarı hayat 
Müptehiç 
infilakı envar 
Neyyiri ümit 
Bir de bizim kullandığımız 

1ıözlere bakın! "Savaıtan Barııa,, 
nın A'ıından batlıyorum: 

Acun-dünya 
'Ağun - zehir 
Alan - meydan 
Alp - Cenıi.ver 
Angı - hatıra (hafıza)" 

:Arıgb - muılu 
1-l'V&aanııK - aıcL 

'Avcar - baharat 
'Ayakçağ - merdiven 
Hiç değilse, "Ayakçağ,, sözü -

nün "Ayak,, ile "Çağ,, dan geldi
ğini, "Alp,, ~ "Alp Aılan,, la bir 
girdisi çıktıaı olduğunu keatiri· 
yorsunuz. Gel gelelim, "Şaıaa· 
paı,, ı bilmediniz mi, hacı ıemisi 
gibi ıapa oturursunuz! 

Benim yaııtlarım araıında iıe· 
niz, okuma çağınız da, "Lugat def· 
teri,, niz vardı. Buna, bir takım 
ıözler yazar, bellerdiniz. Şimdiki 
çocuklar "Neyyirei cili.ıaz,, sözü· 
nü öğrenecek yerde, "Anıt,, sözü· 
nü öğrenecekler .. "Lügat defteri,, 
liullanmıyan 'Alman, Franaız, İn· 

giliz çocukları var mıdır sanıyor· 
ıunuz?. Hepıi konu9ma dilinde 
olmıyan sözler bellemf".ktedirler. 
Bizimkiler de, bundan sonra, Öz 
Türkeç belliyecek. "Baram el· 

maı,, ı timdiden anlıyamıyorlar. 
~apça, Farsça öğrenmiyen kü· 
çük kardetlerimiz, bizim kullan· 
dığnmz sözleri 'de anlıyamamak· ' 
tadır •. Bir 'de onların gözüyle bu 
büyüK değiıikliğe bakın .. 

Y qhJar, yeni alınan Öz Türkçe 
sözlerden birçoğunu kabaıaba bu
luyorlar. Örnek olarak yukarki 
"Avadanlık,, "Avcar,, "Acun,, di· 
ye bilirler .. 

Biz de kar§ılrk verelim: "Gıllu· 
gıf,, ile "Amelma'iıda,, için ne dü· 
tünürler? .. 

(Vl·NO) 
- HftftllllftW Ml---11---1--W 

ilk okuma evlerinde 
llk okuma evlerinde pazartesi 

günü okutma itlerine batlanacak· 
br. Gerek olan bütün ekıiklikler 

Litmittir. Okuma evlerinin ötesin
de berisinde bulunan yıkıkhkların 
düzeltilmesi için yapıcılara soıı 
aöz söylenmittir 

Beş gün sonra ruam hastalığı ile 
mücadele başlıyor 

oldukları anlaşılan hayvanlar Kanları alınarak hasta 
öldürülecek ve sahiplerine tazminat verilecektir 

Dün vali muavini Ali Rıza Be· 
yin riyasetinde jandarma kuman· 
danı İzzet, Ziraat Müdiri Tahsin, 
Baytar Müdiri Etem beylerden 
mürekkep bir komisyon toplan· 
mıttır. 

Dünkü içtimada hayvan sağlık 
nizamnamesinin ruam ' hastalığına 
ait kısmının tatbikatı görüıülmüt 
ve bazı kararlar verilmittir. Bu 
kararlara göre teırinievelin birin
den itibaren hatlamak ve tetrini· 

Heyetimiz Efgana 
gidiyor 

İran ve Efgan hükumetleri a • 
raıında unır anlatamamazhğını 
tetkik edecek olan Türk hakem 
komisyonu bir haftaya kadar Tah· 
ran yolu ile Ef ganistana ıidecek • 
tir. 

Komisyon reiıi F ahrettin pap• 
nın beraberinde erkanıharp mira• 
!aylarından Ziya, hariciye mü • 
ıaviri Kemal beylerle iki emir za· 
biti, iki topoğrafya zabiti, bir 'doK 
tor gidecektir. 

Musiki sanatkarları 
o 

tonlandı 
Musiki san'atkarları cemiyeti 

ıenelik kongresi dün saat on dört• 
te Beyoğlu merkezinde toplan -
mııtrr. Muvakkat reisliğe Fahri, 

ki.tipliğe de Cemal bey seçildikten 
sonra müzakerelere baılandı. U • 
mumi ki.tip Recep Sait hey, bir 

ıenelik faaliyetle yeniden alınma· 
11 icap eden tedbirler etrafında 

kongreye izahat verdi. 

Bu esnada söz alan Necati bey, 
cemiyet hayatının idameıi ve aza 
arasında rabıta ve disiplinin temi· 
ni iÇin hükUmet müzaheretinin lü· 
zumlu olduğunu söyledi. 

Viyolonist Zeki bey de ecnebi 
çalgıcıların itten menedilmeleri 
dolayıııyle aza arasında bir tasfi· 
ye yapılma11 zaruri olduğu müta .. 
leaaında bulundu. Bu son fikir Ü• 

zerinde münaliatalar yapıldı. Ne .. 
ticede teklif kabul edilerek kon • 
greyi müteakip aza kaydının ye • 
nilenmeıine karar verildi. 

Hala eski ölçüler 
Yeni ölcülerin tatbikıina baş• 

}analı on ay olduğu halde bazı 
yerlerde ve bilhaua ıekercilerle 
yağcıların hili okka hesabı ile a· 
lııverit yaptıkları görülmüş, bun• 
Iarın sıkı bir surette kontrol e·dil· 
mı;leri zabıtai belediye memurla· 
rına bildirilmiştir. 

Berberlerin imtihanı 
Berberler cemiyetinde imtihan 

]ara bir buçuk aydanberi her salı 
günü muntazaman devam edil • 
mektedir. 

Bugüne kadar imtihan edilen • 
lerin adedi dokuz yüzü geçmiıtir. 
Geride daha üç bin kiti vardır. 
Belediye müstahdemin müdiriye .. 
ti imtihanlara gelmiyenlerin polis 
vasıtaaıyle getirilmesi için dün vİ· 
)ayete bir tezkere göndemıittir. 

ıaninin sonundabitniek üzere iki 
ay müddetle ruam hastalığı ile 
mücadele edilecektir. ,Şehir dabi • 
linde muhtelif yerlerde istasyon • 
lar tesis edilecektir. 

Bu istasyonlarda tek tırnaklı 

yani (merkep • beygir) gibi hay • 
vanlardan alınacak kanlar, Anka· 
radaki laboratuvara gönderilerek 
tahiil ettirilecektir. Tahlil netice -
ainde ruam mikrobu görülen hay· 
vanların ikinci bir defa daha kan· 
lan muayene edilecek, bu muaye· 
nede de mikrop tesbit edilirıe o 
hayvanın bedeli sahibine tazmin 
edilerek itlaf edilecektir. 

TetJtil edilen istasyonlarda 
günde liakal iki yüzhayvanın ka· 
nı alınacaktır. lstanbulda yalnız 
şehir dahilinde bu hayvanlardan 
yedi binden fazla olduğu anlaşıl· 
maktadır. 

Hayvanının kanını aldırmıyan· 

lar tecziye edilecektir. Bu ameli· 
ye, ~ürkiyenin hemen her yerin • 
de ayni tarihte tatbik edilecektir. 
Bundan maksat, büyük bir ihraç 
maddemiz olan canlı hayvanları· 
mızın hastalıktan kurtarılmaaı • 

Alay edince 
Beyoğlunda Polonya soKağın • 

da oturan Koçonun oğlu Manel, 
Yeniçarııda manav Ali ismet ile 
alay etmit, manav da bıçağı ile 
çocuğu yara)amı§tır. Suçlu yaka· 
lanmıtbr. 

Hastahaneye kaldırıldı 
Fenerde Mürsel paşa cadde • 

sin.de §oför AptuJlahın idareıin • 
deki otobüs, yolculardan Mehmet 
isminde birine çarparak ağırca ya· 
ralamıı, yaralı hastaneye götürül· 
müıtür. ort 

Yakalandı 
Voyvoda caddesinae tavul<çu 

Y oraan ile garson Yani ve ahçı O· 
lianeı kavga etmitlerdir. Ohaneı, 
Yaniyi sağ elinden yaralayıp kaç· 
mıısa da yaltalanmıştır. 

Ret cevabı verince 
Neriman hanımı dost tutmak 

istiyen "Ahmet iıminde biri kızın 
ret cevabı vermesinden muğber o· 
larak bıçakla iki yerinden ağırca 
yaralamıttır. 

Kuzu Cjaldı 
Mecidiye köyünde oturan Mus· 

tafa efendinin kuzusunu çalan sa· 
bı'kalı Hasan yakalanmııtır. 

Zehirlenmişler 
Karaköyde marangoz lsmail, 

oğlu Hayri, ve ahbapları Hasan 
efendi bir bakkaldan alıp yedikle· 
ri peynirle zehirlenmitler ve Be .. 
yoğlu hastanesine kaldınlmıtlar • 
"dır. 

Mecidiye köyü tramvayları 
Mecidiye köyü ile Sir.keci ara• 

11nda yeni tramvay aeferleri ku -
rulmuıtu. Bu tramvaylardan Me • 
cidiye köylüler çok memnun ol • 
muştur. Şimdilik günde on dört ıe
fer yapılmaktadır. Seferlerin art· 
trrrlmt-.11 da kısa bir zamanda te • 
min edilecektir. 

dır. Beygirle eıek, her ne kadar 
ihraç edilmiyorsa da bunlardan 
diğer hayvanlara haıtalık sirayet 
ebnesi ihtimali nazara alınarak 
bu mücadeleye giriıilmittir. Bir 
müddettenberi vebai bakari ile e· 
hemmiyetli surette mücadele edil· 
mektedir. Bu mücadele neticesi o-

' larak vebai bakari memleketimiz· 
de hemen hemen kalmamıt gibi
dir. Şu ıuretle harice karşı emni
yet temin edilmit olacaktır. 

Belediye intihap 
faaliyeti 

Belediye intihabatı faaliyetine 
devam edilmektedir. Sandıkların 
konulacağı mahallerin listesi dün 
mahallelere de dağıtılmııtır. İnti
habata teırinievelin birinci pazar· 
tesi gününden itibaren baılana • 
cak, 12 teşrinievel cuma günü yal· 
nız Eminönü kaza merkezine va· 
ze"dilecek bir sandığa semtlerin.de 
intihabata iştirak edemiyenler rey 
puslalarmı atacaklardır. 

Şehrin i§lek yerlerine llalkı in
tihabata iştirake teıvik eden bant· 
lar asılmı§br. 

intihan sıünler.inin-Yakhlşması 
dolayıaıyle propaganda faaliyeti 
bir kat "daha arttırılmıştır. Sine· 
malarda ve radyoda propagan'da 
i~in hitabelere devam edilmekte -
dir: Devlet memurlarının beledi • 
ye seçiminde reylerini toplu ola • 
rak bir gün.de 'kullanması muvafık 
görülmüş ve keyfiyet bütün me • 
murlara bildirilmiştir. Memurlar, 
teşrinievelin birnci günü intihaba· 
ta i§tirak e"deceklerdir. 

Türk-Yunan ticaret 
mukavelenamesi 

Türk· Yunan ticaret mukave· 
lesinin müddeti bu ay bitme1'te· 
dir. Anlaşmanın yenilenmeıi için 
yal<ınaa Ankarada konuımalara 
başlanacaktır. 

Öğrendiğimize göre Türk • Yu· 
nan ofisi bu temaslarda eaaı ol • 
mak üzere mühim bir rapor hazır• 
Jamaktadır. Bu ı·aporda her mem· 
lelietin ihracat işlerini daha te • 
melli bağlarla bağlamak için alın· 
ması icap eden çareler canlan'dın· 
lacaktır. Türk· Yunan ofisinin ha
zırlamakta olduğu bu rapor, ikti· 
sat vekaletine gönderilecektir. 

Ergani tahvilleri satışı 
Ergani bakır madeni istikrazı· 

na ait C tertibi tahvillerinin satı· 
şına devam edilmektedir. "Ayın ha· 
§mdan heri devam eden satr§lar 
memnuniyete §ayan bir 'dereceyi 
bulmu§tur. Son birkaç gün içinde 
mahdut miktarda kalan tahvilatın 
da tamamen satılacağı ümit e'dil· 
mektedir. 

Merkez b"anl<ası lstanbul §uDesi 
şehrimizde satılan tahvilat yekun· 
larını telgrafla günü gününe An· 
karaya bildirmektedir. 

Satış müddeti, ayın otuzuncu 
günü akşamı bitecektir. Bu ıu• 
retle F evzipaşa • Diyaribekir liattı 
için tahsis olunan 12.000.000 lira 
tık iıtikraz tamam olacaktır. ' 

sivAseT·. -
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ispanyada neler 
oluyor? 

Bugünkü İspanyada kuvvetli bir 
hükumet yoktur • Mösyö Sam • 
yerin riyaset ettiği kabine, bir yandan 
siyasetteki kararsızlık, bir yandan da 
sağ cenah unsurları tarafından terke· 
diliti yüzünden çok aarsılmııtır. Böyle 
olmakla beraber gene uyanık davran· 
mıt ve memleket içinde hazırlanan bü· 
yük suikasti meydana çıkarmıya mu• 
vaffak olmuıtur. 

lapanyol karakteri taıkındır. ltidal 
bilmez. Ya çok yumuıak davranır, YJ. 
büsbütün ıiddete aaplanır. llk İspanyol 
cümhuriyeti, onu kuranın tabirine gÖ· 

re ''kanlı bir boğuıma,, içinde yıkıldı. 
Çoktanberi anarıiıt unıurlann İs· 

panyada yaptıklannı bilmiyen yoktur. 
Kral düıtüğü sıralarda anarıiıtler, sol 
cenah ekaeriyeti tarafından müzaheret 
gördü. 

Bu yüzden anar!iat teıkilitı gün· 
den güne kuvvetlendi. Son intihapta 
ıol cenahın uğradığı mukavemette a· 
narıiıt taıkıruıklannın pek o kadar ro
lü olmasa gerek. 

Bu intihap dolayııile müfritler, yal· 
nız burjuva kuvvetlerini yenmekle be
raber iktidara geçemiyeceklerini anla
dılar. Bu yüzden maksada kuvvet iı· 
timal ederek varmayı tasarladılar. Fa
kat ihtilalcilerin karıılannda kendileri· 
ni yıldıran kuvvetler vardı. Polis ve or
du hükumetin emrine amade duruyor • 
du. 

Şimdi anlaıılıyor ki ispanyada vazi. 
yet değiımiıtir. Son günlerde iktidar 
ümidini kaybeden aosyaliıtler, bütün 
anarıiıt unsurlarla elele venniı ve 
memleketi b&§tan baıa kanııklıklara 

sürüklemiıtir. 
lıpanyada keşfedilen ihtilal te§kila -

tınm nasıl meydana geldiğini bilmeli 
çok dikkate ıayandır. Çünkü silah' 
cemetmek, mitralyöz almak, c~hane 

tedarik etmek, kolay it değildir. Bunla· 
r:ı temin edebilmek için müteahhitlere 
ihtiyaç vardır. Para lizımdır. lapan· 
yanın yaptıfr ıon talııklkatoütün '.Av • 
rupayı alakadar ediyor. Çünkü cereyan 
eden hadiseler yalnız bu yarım adada 
hazırlanmıı ıeylcr "değildir • 

iki vapur alınıyor 
Türk vapurculuk şirketinin ye· 

ni vapurlar almıya karar verdiği· 
ni ve bir heyetin Avrupa ya gittiği· 
ni yazmıştık'. Heyet halen Marail· 
yaaa Li.martin ve Piyerloti vapur· 
larını almak üzere'dir. Bu vapurla· 
rın sahibi kumpanyalarla müza• 
kereler müspet bir şekilde netice-
) 

• • 1 
enmıştır. ı 

Küçük çocuklar sinema
Y a götürülüyor 

On iki yaıını bitirmiyen çocuR· 
ların sinemalara kabulü memnu . . 
olduğu halde bazı sinemaların l:iu 
kaideye riayet etmedikleri görül· 
müştür. Belediye, ıube müdürle
rine gönderdiği bir emirde bu ya· 
s~ ehemmiyet verilmesini bil • 
dirmiıtir. l 

Trakyada tetkikat 
Halkalı ziraat mektebi hocala· 

rından Rifat Talat, Şeyda Ziya, 
İbrahim Atıf, Halkalı çiftliği mü• 
diri Raıit ve asistan Salahattin 
beyler dün mektebin otomobili ile 
Trakyada bir tetkik seyahatine 
çıkın19lardır. Bütün Trakyayı 'do• 
lata k olan bu muallimler, ko
yunculuk, yüncülük, peynirciliK, 
şeker pancarı ve sütçülük vaziye • 
tini tetkik edeceklerdir. Bir hafta 
evvel Tekirdağ, Mürefte ve Şar • 
köy Jiavalisine giden mektebin 
rektörü ve bağcılık, §arapçılık lio· 
cası Necati Ziya bey 'de bağcılıli 
ve §arapçılılC tetkikatı yapmakta • 
aı~ · 

uuıı111ımı11 11111ııı ıınnıı11111111nıınınıııı11nırt1uıııııı1111nıııııımııı1 

Türk müsün? 
Dilini türkleştir! 
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Abdülhamit 
Ve .. 

Gözdeleri · .1 

Tarihi tefrika: 78 
Abdülhamit nihayet korktuju· 

na uiramıth. Geceleri botuna u· 
yumuyor, botuna korkulu rüya 
ıirmüyordu ! 

o ıün telpaEJ. Seliniii süç
lükle teskin edebilmiıti. 

Bqkitip Paıaya: 
- Vadediyorum.. Vadediyo· 

ram. •• 
Diyor •e bu iki kelimeden bat

ka bir fey .CSylemiyordu. 
Paristeki komitenin bir kolu da 

Sel&niie mi uzanmıtlı? 
Kızıl Sultan Pariateki (Jon 

Türkler) den çekinirken, timdi de 
bqına bir Selin& orduıu mu çık· 
mıtb? 

Abdülhamit o ıeceyi buhran 
Ye aar' alar içinde ıeçirdi. Kızıl 
Sultanın atbk kimaeye itimadı 

yoktu. En ziyade ıiiYencliii Mabe· 
yinci Celil Bey bile Paditaha kar· 
tı taYJ'Qll delittirmiıti. 

Fehim Pqa vaziyeti tehlikeli 
aörüyorclu. O ıece Selinik hidi· 
1e1ini haber almca, kimaeye aor
madan, bir it behaneaiyle Buraya 
aitmitti. Zaptiye Na21r1 eYinden 
dıtanya çılmuyordu. ltkenceci Nu 
ri Bey oduma kapanmıttı. Sara
J'lll zemin katındaki zindanlarda 
mevkuf 17 kiti vardı. Bunlann he
men hepsi de (hürriyet •e metni· 
tiyet) iatedikleri zanniyle te.kif 
edilmitlercli. 

Mnkuflar arumda doktor 
Miiftak Bey, Binbqı Fikret Bey 
•• kaza Kaymakamlanndan Ne
cip Bey iaminde üç maruf ıahsiyet 
de TUtlr. AW.W.amide 1-ılarm 
Fizana sürülmesi hakkında veri· 
len jurnallarm sayıu elliyi ceçmit 
ti. 

Kızıl Saltan hlll bu ıiyul mn· 
kuflan affetmekten çekiniyordu. 

Abdülbmıit, Nuri Beye baka· 
c:ak olura, ortabiı ıüt limanlık 
1örme1i ve aaraydaki mezmuılan 
dert.al Fizana sürmesi lizımdı. 
Halbuki Kqıl Sultan tehlikeyi ya· 
landan ıörmeie baılamıtb. Erte· 
ıi •hah Mabeyinci Celil Beyle 
airiifüyordu: 

- Saraydaki mnkufları affet· 
mek fikrindeyim. Sen ne dersin? 

- Çok ana•afılctır, Şnketme
ap ! Bu adamı&r memleketin ae

llmetini isteyen kimeselerdir. Sim 
diye kadar fttanımıza kaJ'f ı iha• 
netleri ıiirülmemittir. 

- Fakat. hürriyet taraftan ol· 
daldar.ı aöyleniyor. Buradan çdrm· 
ca, fikirlerini hdka yayarlal'a? ... 

- 811, er ıeç olaca1', Şeyketme
tlP ! Hatti Selinik ve MaDUttr ta• 
raflarnula hürriyet çolrtu ilin e
Clihnittlr. Oralardan mezatten ~e
len zaltitlerle temastan t>, hakib· 
ti lll'endim. 

• • • 
Doktor Mütt-k Bey hir bç sün· 

den beri mnbf bulunduiu oda· 
unda oturmuı, kitap okuyordu. 
Birden bpmın inünde hafif~ 
aealeri ititti •. Batını çe•irdi.. Ve 
kapmm altından unnan ufak bir 
biıt p&JÇUJ a8rclü. 

Müttak Bey te~if edildiii cfa. 
ldbdan heri ihtilittan menedil· 
mitti. Hiç kimse. ile ıöriittüriU· 
mii7ordu. 

Yerinden fırladı .. IC&pmm al· 
.8da aatılan lclfıt puçannı 

· JNde aldı .. Oliuyordu: 
" ... Bir iki gftne kadar tahliye 

ldllmenlz kuv:vetle memuldür, 

Y aun: l ... ak Ferdi 
Mii§t.ak Bey 1 Seli.nikten gelen tel
graflar Padişahr çıldırtmıştır. 
Müsterih olunuz efendim.,, 

8 Temmuz 1934 Necmiseber 
Doktor Müttak Bey elindeki 

kitıt parçunu dört bet defa ar
dı sıra okudu .. Sevindi: 

- Brayooo Necmiseher .•. Nma
yet senin adm da hürriyet kahra· 
manian uruma ıeçti ! F edakirb
imı unutmıyacai-. 

Necmiaeber sarayda serheat bı· 
rakdmıttı .• Haremi hümayuna ha· 
r:çten ıelen miaafirlerin areunda 
Necmiaeberi ziyaret etmek iıteyen 
tek bir kadın vardı: Şefika Ha· 
nım. 

Necmiseher bu kadın vuıtaaiy
le hariçten ıelen haberleri meY· 
kuf Müttak Beye b:Jdiriyordu. Y d 
dız Sarayında bu cesareti Necmi
aeherden batka bir kimse ıöatere
memitti. 

(Hürriyet) in ilin edileceiini 
Necmiseher de tahmin ediyordu. 
Celil Bey ona: 

- Bir iki gün daha abret ba· 
kalıııı! 

Demiıti. 
Hidiatn Abdülhamidi nereye 

ıürükliyeceiini Celil Bey de hil· 
miyordu. Yalnız muhakkak olan 
bir ıey vardı: ( Kanunuesul) 
mutlalıa ilin edilecekti. Millet, Te
killer intihap ederek, hük6met 
metru hir ıekilde idare edilecekti. 
lıtipdat idaresi tarihe kanııyor
du. Münenerler (Meırutiyet) iı· 
tiyorlardı. Selinikteki ordu Padi· 
tabın lp,ru vaitlerine kalak ~
mı§lr. 

Selinikte resmen meydana çı· 
kan {ittihat ve Terakki merkezi· 
umumtıi) telsrafhaneyi itpl et· 
mitti. lnkılipçılann mumda. or

,duvardı .. Millet ftrch.. Silib Ye 
donanma vardı. 

Temmuzun dokuzuncu ıünü 
alqamı nziyet büıbütün deiİflllİt 
ti. Sellnikten araya ıelen •e di· 
ğer vlllyetlere çekilen telgrafna • 
melerde mutlilayet idaresine niha 
yet Yerildiii bildiriliyordu. 

Bu ıırada, sarayda, bütün bu 
hareketlere kartı dudak bükmekle 
mukabele eden Ye ma-heyinci Nu
ri Qeyin peıinden aynlmıyan l»ir 
kadm vardı: ikbal. 

O hlll Necmiaeheri kıabnıyor 
ve tekrar ihtilittan ~edilmeai 
için Nuri Beyi tılnftlrıyordu: 

- Efendimiz saraydaki mn· 
kuflan affedeceJmP.ı •. Doiru mu 1 

- Öyle hir pyie Yar ..a •. Ben 
in&Jllllıyorum. 

- Paditah l>u fettan kariyı ne
den affetti? 

- Bu da bir siyasettir. Ben ta•• 
ıiye ettim.. Tarusut altmcladır. 
Kimlerle temu ettiiini ilrenece
iiz. 

- Allah atkma 111 •dmm ye • 
ni bir fırıldak çevirmesine mey· 
dan verme •• Kuzum Nuri Bey! 
~u esnada sarayın iinünde mUt· 

bit hir ıürültü kopa1uftu. Nuri B. 
pence1eden d11arıya haktı.. Bir 
kaç tabur ukerle Harhiyeliler sa • 
ratı armıılardı. 

"- Y quın Hüniyet.. Müaa· 
vaL Y &f&lm vatan.,, 

Sesleri mülhit bir upltu halin· 
de Jiikaeliyordu. 

Kızıl Sultan otuz üç sen, kapan 
dıiı saraymm penceresinden elle
rini uzatanfh.. Milletin ilin ettiii 
(Hürriyet) 1 a1kıılıyordu. 

ltkenceci Nmi lleJ,in hqı din• 

ngilizce dersleri ............. 
- .ttO-

On., •• .,., Jim ...t to • mil1 
1) ancl worked for the · miller 2), ancl 
MSH•W.-adonlıe,3) ltwas 
rath• difficalt 4) for Jim" to lift 1) 
the donke:r on to lıiı ahoalderı; in 
.... he ..... ,. faiW to ... it, a..t 
at lut he manqed 8) it, and ıtarted 
off elowly, fw the donke:r wu 
he uy .. · 

On his wa:r he paued the houM 
ola ricb mu. w1'o hada lııeaatiful 
daqhter, but ıhe wu Hol 7) ancl 
chunb, 1) .... had ....... laqhecl in 
her 1ife. H• father •u u1rıec1 _,. 
clocton 9) allout, her ....ı .U ..W: 
.. Sbe will neitlaer har nor ı.,.ak till 
aomebocly 10) makes lMr .ı..sh." Now 
tlıia poor lad:r 11) happened to be 
ıittins at the winclow juıt then, ancl 
u Luy Jim went ılowly b:r with 
tile cloeb:r on lıiı .-.ıw., be 
Joofted IO ıtranp ... 10 ~t tbat 
abe t.unt out laahias, and &om tbat 
moment alae wu aWe to bear ancl 
ıpeak. H• father wu ao clelipted 
that be married h• to Laz,. Jim, wlao 
thuı 12) made a ricb ı..tı...an.13) 
TheJ' liftd in • ...... ....... aacl 
Jim'ı mother li..t with in put 
happineıa -til ıhe clied. 

"And now J think w.e oqbt to so 
ı.ome. or we aball 1te late for ten; 
1 am ıun JOQ'll all be huqr,, 14) 
and thinty 11) b:r the time we pt 

laoiaaı aaid Mr. Rollimon. The:r 
ntan.d a clifferent wa:r and ı.,. tlae 
time the:r armed, Mar:r and Jane 
had two fiae buneheı 16' nr flowerı 
whicb wen immediatel:r 17) pat into 
water. 

.... t two da:rı after this, thay 
.... all - the .. ,. to the atation, 
to lbMt their fatlMr. He hacl .... ~ 
buıy, lllMI ooald not catch an earlicr 
train than 4.31 at S1111llary, wJüch 
nached Sucly Bay Stetion at 1.22. 
Hiı wife ad cbDdnn ,.... time 
to welcome 11) him, and lüı father . . 
! • p 1'• waa .a 
come too, ancl he ._.... at tlae 
porten and tlae ıtation • master, ud 
nen at the train u aooa u it 
~ He ı.....ed to 1mow who 
wu cominsı and wlaen Mr Rollinaon 
eleppM out tbe Nilway ar, J.a 
j• ••• roan4 him ..- a:ıd ..-

Eftl'YOM 19) wu laappy daat 
had come; e1pec:ially 20) little .ı.-, 

who laeld his hand u thq walked 
home from the ıtatioa. 

1) Mili (mil) ı clelinnen-
2) iDİiier (miler) deiinnenci. 
3) clonb, (donbJ) -bp. 
4) tlifficalt ( tlifUmlt) lif. 
1) lift (lift) lrahhnmk. 
8) manased (menıced) airatb • 

pruini buldu. 
7) ., (def) dihİL "' ' 
1) ümit (dam) aafır. . .....,, 

9) do'tor ( clokter) ....... 
10) ..... ,117 (.-1-li) - •• .... 
11) W7 (Wi) ham 
12) tlaua (aa) W,lec:.e-
13) sentı ..... (celdelmea) .ı ... m 
14) ha.....,. (haaaı'i) ac. 
11) thinty (Ml'lti) ..... 
11) ....... ( ..... ) diljlgetJe, 
17) ........... ~ (imneedinJi): 

derhal.. 
11) ncome (..US..) iyi kartı· ....... 
11) E._y one (em "81) h..._... 
20) •peciall1 (...,et,.Ui): WI • ....... 

(Devamı .,.r) 

Budun yap111nın hucı 
dildir 

müftil •• ikbal korkudan titriyordu. 
Saraydaki memflar derhal 

tahliye edllmiılerdi. Doktor Müt
tak Bey Y ıldzdan çıkarken, saray· 
lılar iN ıenç inkıliPÇllllD kolunda 
bir bdm 18rdiiler Ye birbirlerine 
sokularak hayretle 1-lattılar: 

- Nec:miaeher de onlardan••f 
ha?!- / 

-SON- · 

~ AKDENİZ KORSANI 

"0:7 ŞAHIN REİS 
J 8U,Uk macera, afk ve harp romanı 1 

Şeyh Ebüssaidin kızını 
nasıl kaçıraCaklardı 

Buna muvaffak olurlarsa KB1dinal Daskariyi, bütün 
arkadaşlarını, hatta Cezairdeki bütün 

bıristiyanları kurtarabiJeceklerdi 
Papa uıl timdi tatkın bir halde 

idi. 
O .Ictun Ye o ıece böyle pçti. 
Papa, büyük Sen Piyer kilisesi· 

ne kapandı. Sutlerce dua ederek 
allahtan yardım dilendi, ilham iı· 
tedi, fakat ıelmedi. 

Dördiineii aün onun k&tipliiini 
yapaiı bir kardinal içeri ıirdi. Ya
Y&f hir ıeale l&liki hunldandı: 

- Venedikli tövalye V aleryo, 
muhterem babamqm ziyaretine İ• 
zin verilmesini yalvarıyor .• 

- Benden ne iıtiyecek?. 
- Aizmı yokladım. Kardinal 

Daskari iti hakkında dütündükle· 
ri •armıı! •• 

- Y aa? .. Çabuk ıetir öyleyae .. 
ŞöyaJye Valeyro ıeltli. Tem iz 

aiybamifti. Şlnlyelere maheut 
tüylü ppkumı yerlerde ıürüy.., 

rel& l»at ildi, Papanm ay.ıdannm 
ucanu iptii: 

- Muhterem ahamız! .. Sizin 
lttfanu, l•rim ilhamı ye Allahıa 
arzusiyle K'•rdinal Dukariyi kar
tarmanm yolunu buldum. Eier 
uysun ıarUneniz .. 

yade san altını sevenler 'bulunur. 
Papanın ıözleri dört llİJ)mlf, 

karııımdakini dikkatle dinliyor 
ve yüzünün en küçük lavrmblan • 
nı, setinin en ince titreyiılerini 
bile takip ediyordu. Bu ıenç Va• 
leryo, bir 19yler yapacaia 1*azi· 
Yordu. ...... ~. Şövalye devam etti: .., 

- Eier bu kızı kaçıralrilinen, 
kardinal Dukariyi ele, bütün arka• 
daılannı da, hatta Ceaayirde ne 
kadar hniltiyan esir varsa bepeini 
kurtarmak mümkündür. Çünkü 
Şeyh Ebu.it sevıili l>hicik kızını, 
dünyaya deiitmiyecek kadar çok 
ıeviyormuı .. 

- Dediklerin inana liot alril· 
nüyor ama, yapıl111a11 kabil mi a· 
caba? .• 

- "8lıterem hU.wı•; ilana 
dilediiim ail»i bir kadirıa ile yal
nız üç hin altm Yerinis. Bu iti ~ 
pracaimıa eminim r.. ( 

Valeryo hele son lideri o b· 
dar kunetle aöylemitti ki Papa 
da inanmakta ıecikmecli. 

-Peki kahraman evladım; ya• - Sayle, kahraman nlldım ! 
~ıant u ,,.. lftfilhrnf'ttm. 1" • nn buı•n ce•wlllıaı w ,..., ..... 
jer kafirlerin ellerine diifen eev· - Fakat malilerem l»&bl'mız, 
.Ui ~deılerJmizi, oiullarımızı bu projeden siz •e henden '-tka 
kurtarabilir•ek seni Sen Piyerde kimsenin haheri olmamalı •• Fran· 
tüdiı ecleceiim!.. saya hir •uife ile aidirorum aihi 

Şövalye Valerya bir~ ıeride deniae açılmalıyım. Zira Türkler, 
ve ayakta duran Jcitip kardinale ıeytan ıihidirler. Hansi lafı kal-
Pz ucu ile ~tı. dırtamz, altmda bulanaaaz. 

- Muhterem babamız!.. Siyli· - Hakkın nr .. Peki! •• o,le ol· 
yeceklerim, aon nefeateld haliı bir ıun! •• 
hıriıtiyanm pahlan k_adar ıizli• Bu konutm•lardan bet stla aon-
dir. ra l&aımıel-.n kadirp, para ft a• 

Papa kardinale itaret etti ve damlar hazırlumıı ve Valeryo 
yalnıs kalcldar. Papama ~elan dualari1le 1ola 

Ş&ftlye t&ze bqladı: çrkaalmqtı. 
- Şe,iı Ebaeaidin l.ir km ol· Fakat Sardonp'naı cenulMm • 

dutunu ben ele hitiyoruiıi. Bir çöl da Şahiıa Reisin ÖD~ dtlpıiif, 
ceyllnı kadar ıüzel •• kara ıöz· Anderya l>oryanm •onanmuma 
leri ftl'lmf· GiizeUiii 'bütün ıima· rul•mak 1ureım• ancak yakayı 
il Afribda, lapaaya kayılanncla lautaral>ilm~ 
dillere datan obnut. Bu im timdi (Dnamr ftr) 

.~ · ı ci Teşrin 
Ceaayirde; haha11Dm yanında. ol• 
malıdır. Cezayir büjjik Wr tehir· 
dir. !baeaidin ad•mlan da melek 
deiillenlir, elbet tefhlerinden zl• __ ..;;.... ______ ~~--~~~..,.-~_..;~~----~--------~--

, ___ Yann alr~m S A i A Y ıi11ema...ıa --•• 

BOYOK KATERINA 
CUNITED ART-ISl'S) in Frabmaca tah••rieia ilk iraeeklir. 

Oymyanlar : 
EUZAETH BERGNER Ye DOUGLAS FAlllBANKS ottu 

Bu b&,ek a.maıah film; emullia Wr lnkı Ye ilatifam ara· 
11Dda •efabat •6 ihtiraı aahaeleriili tanir etlıMkttıidir. 

FOX JURNAL ••nıaraları ..,....u: Merrocaatle .. ,_.. 
fıcia11 bOtOn tafıilltile «lsterilmeldedir. 12912) 

la gençler, biti• mpoıcalar, fOlmek •• etlamek 
t.tiJenler yaran ... J p E K ainemuanda balu· 
tiaelerden . itiltarea '8Caklardır, çlaki 

ÇILGIN HAYAT 
Frauaıca llzlll bl,nlı .,.,., heyecan ft hareket fllmi 

pteterilecek. 88f rollerde ~ blylk armt : 
WILUAM HAJNES - lılADCE SVANI - CoNRAD NAGEL 

lllntea Patbe JCMlrDal en IOD c11a,. baY&clllleri meleli 
Morrocaatle npar kaz111 b&th tahlllb. 

Telef•: 40MI (2915) 
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oz 1 ückçe mi, Os111.anlıca mı kolay? 
Bunu anlamak için aşağıdaki iki yazıyı karşılaştırın! 

SA'1AŞ1Ah BARIŞA 
Bugün Dil bayramı dolayısile, öz 

Türkçe yazılmış ilk roman Sava§bln 
Banp başlığile, basılıp satılığa çıka
nldr. (Va - Nu) ile arkadaşı Çürüksulu 
Meziyet Hanmun yazdığı bu romanda, 
ıuıılar anlatılıyor: 

Orhanm sevgilisi Belkısr, İzmir bas
kınmda Yunanlı Nikola Ergis öldür
müttür; gene o adam, Orhanm yüzün
de derin bir kılıç yarası açmıştır. Şim
di bir Balkan ülkesinde, elçilik kona -
ğrmızda Tevfik Rüştü Bey, Balkan 
uzlaşması için büyük bir eğlenceli top
lantı yapmıştır. İki eski düşman, kar
şılaşmışlardır. Pusat işliklerinin yala
bacr (=silah fabrikalarmm mümessili) 
olan Ertof iki adamı kışkırtıyor. Alt 
tarafını, öz Türkçe romanda okuyu -
nuz. Bakalım, anlamakta güçlük çeke
cek misiniz : 

- lzmire girdiklerinde, Türk • 
lere kar§ı çok iyi, çok adamca dav 
ranan, kadınlarınızı esirgeyen az 
görülmüt er adamlardan eski Yu
nan buyruğu M. Nikola Ergis .... 

Sonra da, alay eder gibi Türk 
seyasacıaırunyüzüne baktı: 

- iyiliklerinizi, barıtÇılığınızı 
iıitmit olan Yeşil pınarlı Orhan 
Bey! 

İki can dütmanı, timdi karşı 

b.rtıya idiler. 
Orhan elini tabancasından ayı· 

np yağıya uzatamadı ... 
Nikola Ergiı te kendinde o gü

cü bulamadı. 
Eıki Yunan çerisi, önünde du· 

- Nikola Ergis... diye boğuk 
boğuk söylendi ... 

Geriye doğru bir adım daha 
attı ... 

Madam Ergis azıcık tatala· 
mııtı: 

- Ne oluyor? .. diye pusat it· 
likleri yalabacının kolunu tuttu. 

- Bana kalırsa, Anadolu akı
nından tanıdık çıktılar. Kocanızın 

Türklere çok iyilik etmit olduğu· 

nu söylüyorsunuz. Görünütte bu 
1beyin de uıgardığı bir geçeni var. 
Kocanıza tabu edecek ... 

Bu sözleri öyle sinire batacak 
gibi, sinsice söylüyordu ki! ... 

Genç Türk seyasacıu büsbütün 
tenletti: 

Şimdi artık Nikola Ergis, üze
rine doğru gelen bu adamın kartı· 
ıında geri geri gidiyordu. 

Bu sırada, Gal, habire sizik çe· 
ki yordu. 

O da: 
"- Ah, tabancayı atarken sizi· 

ğini alabilsem ... Bu iti bir başar· 
sam yaıadım ! ... diye dütünüyor· 
du. Hele bizim arkadaıa diyecek 
yok! Ortalığı iyid~n iyiye kızıt· 
tırdı!,, 

Yunan seyasacıu iki adım ge -
riledikten sonra kendisine sırtla • 
rını dönmüt duran bir kaç kitiye 
çarptı; ister istemez durdu. Bun -
lar arkalarına vuranın ne olduğu· 

Ergis, Orhanın bir solukluk 
durgunluğundan sıra bularak ya • 
na doğru sıyrıldı. 

Şimdi genç seyuacı Dıtitleri 
inancile kartı kartıya kalmıf tı. 

Tevfik Rüttü Bey: 
- Ne o çocuğum? -dedi.- Biraz 

önce seni sordum. Nerede idin? i
ki gün iki gecedir boyuna çalııtı· 
ğın için sökeldin sanmıttım. Kü
dün baılarken ortada yoktun; 
Kaygılandım. Üzülmem doğru 
çıktı. Vah, yavrum solmuısun, tit· 
riyorsun, bir yerin ağrıyor sanı
rım. Haydi git dinlen bari... Ay, 
senin "barıt dalın,, da yok ... Dur, 
yakana elimle takayım. 

Tevfik Rüttü Bey ütüntülü 
yerlerdeki 'bütün adamlarla konut 
mak inceliğini bilir. Kendisine 
pek az önce biri, barıt imi olmak 
üzere, yabancı dillerde {palm) de 
nilen dalın, o gün için yaptırılmıf 
minimini. örneklerinden bir kaç 
sayı vermitti. Bunlardan genç a -
damın yakasına ilittirildi. 

Orhan, bir takım sözler kekele· 
di. Ne söylediğini sorsanız kendi 
de bilemiyecekti. Belki sökelme
diğini, belki de gecenin ayazında 
azıcık üşüdüğünü bildirdi. Hem, 
verilen .angıya tabu etti. 

Küdünlerde Dıtitleri inançları 
hiç yalnız bırakılır mı? Bizimki
nin de dört bir yanını yabancı ran adamın kesik yüzüne bakıyor-

'" u•C:, ~-....~~~~-~-~~-~ . .._,, -ı.-=1. . . 4öedüler -· •• ı ••. -'9il .. , -cı.ı.......ı. bir..-çok 
Ertof carpmtı içindeydi: Bunun üzerine yancığmdaki kitiler sardı. 
"- Ah, şu toplantı umduğum tabancanın tetiğini açan, hem de Tevfik Rüıtü Bey bunlarla la· 

gibi bitse ... Pusat işteşliğinin ve· sinirliliğin son kertesine varan Or kırdıya !koyulunca Orhan tek ha· 
receği ödenler aşıp taşacak! diye hanın gözleri önünde yepyeni bir tına kaldı. 
dütünüyordu. Böyle olunca bıcgas görek canlandı. Bir ağaca dayanmı§tı. Beyni 
tavsıyacaktır. Çünkü Yunanistan- Çok geçmeden anlatıldı ki ken· l>otalmıt gibiydi. Çevresinde dö· 
<laki aykırı düşünceliler,oradaki u dilerine Ergisin çarptığı adamlar, nenleri görmüyor, kulağına hiç 
Iusa "Biz demedik miydi?,, diye· Tevfik Rüttü Beyin dört bir ya· bir söz iripniyordu. O, böyle du· 
rek yargarayr basacaklardır... nında çevrelenerek söyledikle.rini rurken biraz ötede ağaçlıklar ara· 

"Bu~aristandaki çeteciler, çalı- dinliyenlermit. Bunlar dağılınca, ıında üç kişi konufuyordu. İçlerin 
mına getirip, olan bitenler üstüne Orhan, Türkiye Dı§işleri inancı ile den biri Bulgar çetecilerindendi. 
yüz katacaklardır. Hele bizim ak- göz göze geldi. Tevfik Rüttü Bey Bu adam Türk elçiliğinin konuk· 
çamızla işliyen büyük Avrupa ba- küdünü süslemek için bir çok yer· luğuna gelebilmek için hem adını 
sınları neler yazmıyacak, neler... lere aıılmıt olan büyük Ba§kanı· sanını değittirmit, hem de öteden· 

"itte, Türklerin barışçılığını mız Mustafa Kemal ile ismet Pa· beri bütün Balkanlarca tanılan o 
gördük ... ,, diyecekler. "Balkan tanın ıizikleri önünde duruyordu. kaba sakalını kesmişti. Böylece 
bıcgaaı m!, Balkan ıavatı mı?,, Orhanın tabanca tetiğindeki e· bilinmez bir kılığa girmitti. Daha 
ba,lıklarını koyacaklar... "Bir li titredi. Gene de için için: doğrusu böyle sanmakla kendi 
Türk buyruğu eski bir öcü yüzün· "- Büyük babam da, benim kendini aldatıyordu. Çünkü Türk 
den bir Yunan buyruğunu öldür- gibi barıf dütüncesine kapılmıf, elçHiğinin kapıdaki gözcüsü, onu, 
dü!.,, çığlığını koparacaklar ... Ne eski yağılarınuzla uılaımak yolu· içeri girerken, sezmiş; ne yapaca• 
dütünceler yürütecekler: "Kurun- nu tutmutlu. Gel gelelim, nasıl al· ğını anlamak üzere arka11na bir 
lanlanberi ıüren yağılık, hiç yatı· dandığını sonradan öğrendi ... ,, di· iki kiti takmı§tı. Bunlardan biri 
ıabilir mi?,, Neler görüyorum? ye söyleniyordu. de uzaktan bakınca pek vurdum 
Biraz önce verdiğim tabancayı, Hem de, gözlerinin önünde Bel· duymaza benziyen, ancak açıkgöz 
Orhan Bey yancığında oynatıyor .. kısı%solgun yüzü, Y~tilpınar kö • lüğü, cingözlüğü sonradan anlatı· 
Tannm bana yardım etse de bu yü ıavgısı, (Öcümü unutma!) sö· lan Yatar çavuştu. 
gece istediğim olsa!. zü fır dönüyordu. Orharun ulağı Bulgar çetesine 

Genç adama bakıyor, sevine· Tevfik Rüttü Beyle sizikleri uzaktan, yakından göz kulak olur• 
rek: görünce, tetiğe dokunan parmak· ken, onun, hem Ertof, hem de Gal 
"- Oh, oh, benzi at~k~a. atı· )arına gevşeklik geldi. Beynine ile bir ilitiği olduğunu çakmıf, bu· 

yor. Kendinden geçer gıbı olu- ıldıran düşüncelerle angısındaki na da pek tatmıştı .. Nitekim, tim· 
yor ... Sarardı, morardı, kızardı... görekler yavaş yavat silindi. di, bu üç kiti, yanyana: gelmit, 
Bıira:t önce söylemit olduğu..m söz- Boğucu bir odadan bir yaz ta· kuytu bir yerde konufuyorlardı. 
ler ona itlemiş olacak. Yağıaına, nına batını çıkarmış gibi içi açıl • Şu var ki, konuttukları ne idi? 
gözlerile yiyecekmiş gibi bakı· dı. Bunu anlamak, üstesinden gelinir 
yor ... Kirpiklerinin telleri kıvıl- "- Onlar böyle istedikten kel· itlerden miydi? Çünkü üç adam 
cımlar sacıyor ... Ha babam ha ... ,, li ... -diye düşündü.· böyle olmalı· pek itkilli, kutkuluydular. Yanla· 

Büsbütün kıtkırtmak için de dır! ... Ben sanki özyurdumu on· rına kimsenin yanaımaması 'çin 
yüksek seıle: lardan daha mı çok severim? On· gözlerini dört açmı§lardı. Hem de 

_ Demir gibi bakıyorsunuz... lar sanki benim dü,üncelerimin önünde durdukları ağacın sağına 
Sakın önceden başka yer.de birbi • bütün çığırları11.1 teker teker ge· soluna, üstüne altına da, kimse 
rinizle kartılaımıt olmayın ... Dü • çirmeden mi bu anlatma bitimine var ıru diye, bakmıtlardı. 
fi.O. Mhlnn ... Bu ismi usgarmı· vardılar?. Bu üç büyük Türk Bel· Şimdi yapyalnız olduklarına 
yor musunuz? diye ayak diredi... kıı gibilerinin başından geçenleri inanıp kanarak gÖl'ÜfÜyorlardı. 

Orhan, bu adı iaitmekten cok ıi bilmiyor mu?. Hepsinin birden Gel gelelim, elçiliğin gözcüsü ite 
.... ~lenircli: yasını tutmuyorlar mı?,, l Yatar çavuf, üç 'kitiden daha tetik 

I 

''M . · h aı ve sıya ,, tan 
bir yaprak! 

Uftakt Zade Halit Ziyanın "Mel ve siy~h,,ı Osman• 
hca yazllmıt en güzel romanlardan sayılmaktadır. En 
tanınmış, beğenilmit yerlerinden birini ahp gösteri· 
yor uz. 

"v 

_,;.; dı~~ ~~~t~ .. ~;.::JT ~"'-.. J'. -J-'J.JJ' ~'..)">!' 
ı.rG ~>JJ pc~ ·-'~' L. ... ..- -..;.;, (" .. ~,, '-'"'J. ...... :,~ 
.).;\_: .. ;,;j,. • )JJ4,4 J~_ .... i J,;~ Jj(: ~;__(,V'.; 

"-:'<~ ;,; .. ~n:>' ,_,. ·"'=!:' .::.-:·.-:· .~ı'' ~ ,~ .;~~
.ıi J. ~,.<~ ('J;.'t: ;,;t.j "· :.ıa.u t ))J~ •• J..: ~_:,, Jl;~· 

~"'-:-:'_,,;... ~·~ ... :.J'JJJ :Ji , ... J,t.j\J. t :); ,,,~ ~ 
~ • ..:. • ..:.·~-.:..~)< ;,;.)4tl ;t.S>. /'i,J ~-' ·~.v: ı'i' l
~~"' .. ..:.. ... _.:..> 1. • .1GJ ı'i' ;,;ı:. ,_1,,. ~_,Jş ..., .. (.i:.c;. 

~.ı.) ıi> ·~ı!~--vJ..1ı;ı: ..... ~~2,,.:...,,:,..1$:7 .,..:ıT ~~ 
~1 

.... ) J ,, J~'..:...:.. •:>- tJ ~ı)&l 
J~< .... ;r,ı ~~--" ~l:> c\-- _,; ... .>.~ .. , c.r--;. ,, ı .T -
4S.1.v.>}~:- E.i; J,, J_.ı:.J.~\J ... ı ~\; ~t.~~ ;:.; -:>'ıJ.> 

.. \SJ,)_~ .. 4 
J. ~,, •• J.: ... J. ~~ '" ,-c.S~' • >.:.:.~ S~' .. ~ J\,_ :, ,_. 
,, 4.1 v ~ }J. }! ) ,: .. ~\.;. • .)(; .S-:~t. ~-l..:... : JJ.) . ' . . 
..:_~;. ;,;~'Jlk .ıb\_~ .J> c.:...;..· .~.::ı1 V'\_l\ ;,;\;~, 

J;\ .! ) ) J(' ~ J-A\l J\ .1,&_...,~.!Jl,;. .! r• j J:. 4''\ d J; .J 
• • • • 4 

"'\c- .;,: .• d T ·~"J.. 7.--aC_, "~',:' t ~ .. ~~ ;)';)~ 
• JJ• .. t J-"~")J( j_,_.a '-5;.~...\!JI •JjJ\ J•l.::-T ~•l: ... 
"-:...JjJ\ !.l..ı.: .. \ .t:; ' J-l'_, ~,\,:\ J~;;, ~>'~-- .!.·~~ 
\;•A~l _,(, · tu ~\.- ~~°'i .r-"l>~e;..'f.• ,!,\A;\~ •;)j.İ\jJ\ \; 

Bu sahranın üzerindeki semanın al-ı 
tından ıadayı paki melaik kadar hafif 
bir hava uçar ki, vakfı ıem'edilse bir 
alemi ruhun akıi zemzemeaine benzer 
deruni nağmeler mühtezdir. Bütün ma-

nazır, sabahlara mahsuı o rengi mÜp· 
hemiyet içinde hava ve hayalden mü
rekkep bir zıl §eklinde durur; fakat 

bir zaman gelir ki nagehan bir nuru 

hatmet dökülür, biraz evvel sönük 

duran sinei habidei sema envan bebİ· 

ce ile dolar. Bir kenarı ufukun güne • 

tin ıa'ıaai hafifesi sahraya bir tufanı en

var döker, bu haımeti müdebdebei se

manın altında sahra o müıevve§İyeti 

manazırdan sıynhr, bir nuru latifi na• 

zarrüba içinde ıa'faapaf olur .. 

Söylemesi sizden : öz TürkCje mi daha anlatıhkh, 
yoksa, Osmanhca mı? 

Hele yeni yetişenler, du,uncelerini söylesin! -·----···-·--····· .. ···---··-...... ········-····---.. ----· -'-d~vranmıt, onların konuştukları· 

nı dinlemek kurnazlığını bulmut • 
tu. 

Bakınız nasıl: 

Üç kiti fıııldatmağa bat lar baı· 
lamaz yanlarına bir çocuk gelerek 
hepsinin yakasına Balkan budun • 
larının tevirlerile boyanmış yap
ma çiçekçikler taktı. Sonra, uzak· 
lattı. 

Adamlar, bu çocuk yaklaflığın· 
da sustular; uzaklatınca gene ko· 
nutmıya batladılar. Artık Yaşar, 
yer katındaki küçük odadan, pek 
güzel dinliyordu; çünkü onun 
gönderdiği çocuk, üç kitinin ya· 
nına tele bağlı bir kiçikses bırak· 
mııtı. Elçiliğin gözcüsünün bu gi· 
bi işlerde 'kullanmak üzere hep ya 
nında bulundurduğu avadanlık 
çok elveri~)iydi. 

Hem bahçenin bir çok yerleri • 
ne, ne olur ne olmaz diye bir ta· 
kım teller genniılerdi. itte bu yüz 
den nşağıdaki konutmayı dinliye
bildiler. 

Ertof un sesi: 
-Arkarlaşlar ! Giriştiğimiz itin 

bozulduğu görülüyor.. Batarma 
umudumuz büıbütün öldü di:r.e-

mem, yalnız istediğimiz gibi Ni· 
kola Ergisi suğdıçın ortasında Or· 
hanın eliyle vurduramadık... Ah, 
onun karıısına o coşturucu sizik· 
ler çıkmasaydı, bıçgas ülküsünü 
unutup öcünü alırdı! Doğrusu, bi
zim için de pek iyi bir it olurdu .•. 

Çeteci Gospodin: 
- Demek ki timdi bile bir it 

becerebileceğiz?. 

Ertof: 
-Hayhay! 
Gospodin: 
- Nasıl? 

Ertof anlattı: 
Buyruk - Zabit, Seyasacr - Siya· 

si, Yağı - Düşman, Pusat - Silah, 
İ§lik - Fabrika, Bıcgas - Misak, 
Ulus - Halk, Basın - Matbuat, Ku
run - Asır, Yancık - Cep, Usgar· 
mak - Tahattür etmek, Yalabaç -
Mümessil, Tabu etmek - Teşekkür 

etmek, Sizik - Resim, Görek - Man· 
zara, Dışişleri - Hariciye, İnanç -
Vekil (nazır manasında), Küdün -
Resmi kabul, Angı - Hatıra, Bitim -
Netice, Sökelmek - Hastalanmak, Ba
nrSulh, Üşüntü-Kalabalık, Ulak
Emirber. Tevtr - renk, Kiçikses -
Mikrofon, Avadanlık - Alet, U
mut - Ümit, Sugdıç - Ziyafet, 'Ol· 
kü - Gaye, mefknre. 
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Akademisinde -Ank;rada bi; kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

35 zabitimiz diploma
larını aldılar 

Bu yıl kara ve deniz Savaı A· 
kademilerini bitirerek erkanıhar· 
biye stajına ayrılan 38 zabitin 
dün diploması verilmiıtir. 

Savaş akademisine giden yo • 
kuşun başında bekliyen otobüsler 
saat on dörtte çağrılanları mekte· 
be taşımıya başlamışlardır. Saat 
on beşe on kala bütün çağrılan • 
lar gelmiş bulunuyorlardı. Toplan 
tıda birinci ferik Cevat ve birinci 
ferik Fahrettin paıalarla vali Mu· 
bittin bey, Şemsi Galip, Fehmi, 
Zihni, Doktor Nazmi Aziz Paşa • 
lar, daha birçok yüksek rütbeli 
zabitler bulunmuşlardır. 

Mektep kumandanı ferik Ali 
Fuat paşa gelenlerin ellerini sıktı, 
birinci ferik Cevat paşa, Fevzi pa· 
şa hazretlerinin yerine mektebin 
şeref salonunda yapılan bu top • 
lantıya başkan olmuştur. 

Tam saat üçte istiklal marşı 

çalındı. Diploma alacak genç za • 
bitler de marşa iştirak ettiler. On· 
"dan sonra Cevat paşa önce kara 
sonra deniz ve en sonra da leva • 
zım akademileri mezunlarının dip 
lomaları~ı dağıtmıştır. 

Cevat paşa her diploma verdi
ği zabiti kutlulamış ve hepsinin 
yurt için iyi çalışmalarını dilemiş
tir. 

Diplomaların dağıtılmasından 
sonra mektep kumandanı Ferik 
A.H Fuat paşa söze başlamış ve: 

"- Genç erkanıharplileri, ıev
gi ve heyecahla kutlularım, diye
rek mektebi bitirenlere öğütlerde 
bulunmuştur. 

Bundan sonra birinci ferik Ce
vat paşa söz söylemiş, erkanıharp 
zabitinin ordudaki hizmet ve 
mes'uliyetinden bahsederek kara 
ve deniz ve levazım harp erkanı 

mezunlarına ayrı ayrı vazifeleri· 
nin değerliliğinden bahsetmiş, 

hep birden Cümhuriyet marşı söy· 
lenmiş, ve büfeden pasta ve saire 
ikram edilmiştir. 

Deniz harp akademisi mezun· 
ları: Deniz bin baş ısı Ruhi Halil, 
Rıdvan, Ziya, Münir, Asaf ve de· 
niz yüzbaşısı Rifat, Müfit, Münci, 
Asım beyler. 

Kara harp akademisi üçüncü 
unıf muallimleri A kısmından 13 
zabit mezun olmuştur. 

Bunlar, piyade yüzba~ısı Ra • 
gıp, Şükrü, Sadettin, topçu yüzba· 
şısı Hüseyin Avni, piyade yüzba
sısr Mehmet Zeki, Mustafa Sabri, 
Kafi, Talat, Tayyare yüzbatısı 

Avni, topçu birinci mülazimi Mu· 
harrem İhsan, piyade birinci mü· 
lazımı Sırrı, Salahattin ve Hasan 
Hulki beylerdir. 

B. kısmından diploma alan 12 
zabit piyade yüzbaşısı Bozkurt, 
tayyare yüzbaşısı Ferruh, piyade 
yüzbaşısı Muhititn, Muzaffer, Mit
hat, topçu yiizbaşısı İsmail Hak -
kı, piyade bi 'nci mülizimi Meh· 
met Ali, Saim, Halil, Muhabere 
birinci mülazimi Halil. piyade bi· 
rinci mülazimi Halil, Piyade bi • 
rinci mülazimi Neşet, Sıtkı ve pi· 
yade yüzbaşısı Nafiz beylerdir. 

Yüksek levazım mektebi ikin· 
ci yani son sınıfından mezun olan 
selriz zabitm i!im1en şunlaTdIT~ 

Nakliye l>inI;a§ısı Ahmet Tev· 
fik. niyade yüzbaşısı Mehmet A
rif, Raş1t, birinci mülazim Hüse • 
~n Avni, topçu yüzbaşısı Kemal, 

cinayet oldu 
Ankara, 26 (Hususi, telefonla) 

- Dün akıam üzeri Bentderesin· 
de bir cinayet oldu. Seyyar satıcı 
Dursun, metresi akizeyi muhte
lif yerlerinden yaraladı. Pakize • 
nin hayatı tehlikededir. Dursun 
yakalandı. 

Orman yangını 
Ankara, 26 (Huıusi, telefonla) 

- Dün Çankırı ormanlarında bir 
yang:m çıkmııtır. Yangın hala de· 
vam etmektedir. 

Tayin 
Ankara, 26 (Hususi, telefonla) 

- Divanımuhasebat sekizinci 
grup inhisarlar tefliğine murakıp 
Şükrü, onuncu grup inhisarlar §ef· 
liğine birinci sınıf murakıplardan 
Asım beyler tayin edilmişlerdir. 

Trenlerde ucuzluk 
Ankara, 26 (Hususi, telefonla) 

- Devlet demiryolları, zeytin, ay 
çiçegı, pancar, susam, pamuk 
ve diğer yağlı hububat küs· 
pelerini asgari on ton hamule ol • 
mak ve bu aıklet üzerinden ücre • 
te tabi tutmak şartiyle 1 - 10 • 934 
tarihinden itibaren mühim tenzi • 
latla taşımıya karar vermiştir. 

Başvekil oğlunu mektebe 
yazdırdı 

Anakra, 26 (Hususi, telefonla) 
- Batve'kil ismet Pa§a Hazretle
ri oğlu Ömer beyi bizzat Ankara 
erkek orta mektebine götürerek 
yazdırmı§tır. Bu ziyaretten sonra 
maarif vekaleti Ankarada yeni ve 
büyük bir orta mektep yapılması 
için hazırlıklara ba,Iamıştır. 

muhactr geliyor 

Ankara, 26 (Hususi, telefonla) 
- Bu hafta içinde lstanbula Ro • 
manyadan 1200 nüfusluk bir mu· 
hacir kafilesi gelecektir. Bu mu • 
hacirler Çorluda iskan edilecek • 
lerdir. 

Balkan güreş 
olimpiyatları 

(Baı tarafı 1 incide) 

reşçilerinin iyi bilimler alacağını 
ve öteki güreşçileri yeneceklerini 
yazryorlar. 

Balkanlardan gelecek güreşçi· 
lere biletleri gönderilmi~tir. Gele· 
cek pazartesi günü Pireden gele· 

cek Romanya vapuru ile Yunanlı· 
lar, salı günü Romenler, çartamba 
günü de Yugoslav ve Bulgarlar ge· 

leceklerdir. Birinciteşrinin 3 üncü 
günü de Balkan olempiyatları ha§· 
lıyacaktır. 

Birinci Balkan olempiyatları -
na Romen, Yugoslav, Yunanlılar 

girmiş, sonunda Türk takımı bi
rinciliği, Romenler ikinciliği, Y o· 
goslavlar üçüncülüğü, Yunanlılar 

dördüncülüğü almışlardı. Bu şam· 
piyonada yedi ağırlığın beşinin bi 
rinciliğini Türk takımı almı~tı. l · 
kinci Balkan olempiyadında ise 
birin.ciliği gene Türk takımı, ikin· 
ciliği Yugoslav takımı, üçüncülü • 
ğü Yunan takımı, dördüncülüğü 
Bulgar takımı almıştı. Üçüncü Bal 
kan olempiyadında da Türk takı· 
mının üstün olmasını bekleriz. 

topçu yüzbaşısı Osman, piya"de 
birinci mülama.; ~~ :·~ ~~l 
beyler. 

Yeni mezunlara muvaffakıyet· 
ler temenni ve kendilerini tebrik 
ederiz. 

AStANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika no. 44 

Abdili Fakinin sesi ititildi: lınıza bile getirmemelisiniz .. Pek 
- E, Süleyman Bey, diyordu.. yakınınızda üzeri tamamile ağaç· ı ................ i 

Nihayet ömrünün bir gijnden da· l~~la kapah ve dıı~rıda~ kat'iyyen .Yazan: 1 
ha fazla süreceğini zannetmem. goze çarpmıyan hır kulubede nö • 1 Rıza 1 
Sen burada vahşi hayvanlara yem b •~· b 1 akt E k"" ··k b• • 

1 
e~ı u unac ır. n uçu ır ı 1 

olacaksın.. Hergül de beı metre kaçma hareketi gösterdiğiniz tak· 1 Şekip I 
bet adam boyu derinliğindeki tU dirde zehirli oku kalbinizdedr. ! ..... - ... -
çukurun içinde bağlanacak.. Süleyman ıes çıkarmadı. Şimdi 

Vah~i hayvanlar, bir tuaftan vahşiler Hergülü yere uzattıkları 
seni parçalarlarken, diğer taraf· bir ağaç kütüğüne ellerinden ve 
tan da bu çukura düıecek yITtıcı• ayaklarından baılıyarak sayıaız il 
lar, içeride onu haklıyacaklar.. miklerle iyice bağlıyorlardı. 
Buradan kurtulup kaçacağınızı ak Bu it olup bittikten ıonra: Ah -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Birini sallayınca öteki de sallanıyor 
(Baş tarafı 1 incide) 

Daha laf ahana gelmeden bir 
çok kimseler bana: 

- Orada adamı sallanan "mi
nare,, ler ıaşırtır, demiılerdi. Ben 
de gittim gördüm. Yalnız şunu ya· 
zayım ki bu iş gittim gördüm diye 
yazmak gibi kolay olmadı. Kent· 
ten (şehirden) çıkıp ta oraya ge .. 
Iinciyedek üstümüz başımız toz 
içinde olmuştu. Yollarda en aşağı 
dört parmak toz vardı. Bizimle ge 
len adam anlatıyordu: 

- Şimdiyedek buraya binlerce 
adam geldi; bu "minare,, leri gör· 
dü. Hiç kimse bunlardan biri sal· 
]andığı sırada öbürünün de neden 
dolayı kendi kendine sallandığını 
nlryamadı. 

Bizim geldiğimizi gören liatı 
sarıklı bir adam yüksek sesle arap 
ça bir takını ya'karıtlar okumağa 
başladı. Bize yukarı çıkan merdi· 
venleri gösterdi. 

Dama çıktık biraz sonra a§ağı· 
dan gene başları yeşil sarıklı iki 
çömez belirdi. Önce her ikisi birer 
"minare,, ye çıktlar ve sallamaya 
batladılar. 'Minare,, ler sanki bir 
betik gibi sallandı, sallandı. 'Aşa· 
ğıdaki başı sarıklı Bahtinin oku· 
duğu arapça algışlar da duyulu· 
yordu. Birden sallanan "minare,, 
leri beşiğe, okunan algı!ları ninni 
ye benzettim. 

Çömezlerden biri "minare,, "den 
indi. Öbürü "mi~ue,, yi yalnızca 
sallamağa başladı. Öbür "mina• 
re,, de kendi kendine sallanmağa 
başlayınca şaştık. Aşağıdaki Bah· 
ti bize ıu sözleri söyledi: 

- Burada "Şeyh Abdullah,, İs• 
minde bir ulu ölü yatar. Onun bü· 
gülügü yüzünden bu "minare,, ler
den ~biri sallanınca. öbürü de salla· 
nır. 

Ben "minare,, lerin böyle biri 
ıallanmca öbürünün sallanmasını 
bir "rezonans,, işi sanıyorum. 

Eskiden Iranın her yanında bat 
ka çetit başlık giyerlermiş. Bir a• 
damın başlığına bakılır bakılmaz 
nereli olduğu, ne i! yaptığı anlatı· 
lırmış. Söylediklerine bakılırsa: 
bunların çetidi üç yüz !kadarmış. 
İran Şahının yaptığı büyük işler -
den biri de bütün bu saçma sapan 
başlıkları kaldırması, onun yerine 
"Pehlevi,, denilen bir çeşit "şap· 
ka,, koymasıdır. Son çağlarda bu· 
nun da kaldırılacağı yerine bildi • 
ğimiz şapkaların giyileceği ıöyle· 

niyordu. 
Bugün lranC:la "Hoca,, ·dedikle· 

ri banşiler çok azalmıştır. Söyle· 
diklerine bakılırsa bugün eıkile· 

rin yüzde onu bile kalmamıttır. J. 

randaki bahtiler üç tevir sarık ıa· 
rarlar. Ak, kara, yeıil.. 

Ak sarıklı bahıiler bizim bildi· 
ğimiz bahıilerdir. 

Kara ıarıklı bahşiler, "şii,, olup 
bunların atalan "Kerbela,, da bu· 
lunmuşlardır. Hala "Kerbela,, sa· 
vaıının yaarnı tutarlar. 

Yeşil ıarıklr bahşiler "Hazreti 
Ali,, dolayııile "Hazreti Muham -
met,, in soyundandırlar. 

Şunu da yazayım ki yeıil sarık· 
lı bahıiler öbürlerinden °Çoktur. 

Mahir Selimi 

Parlamentolar kurultayJ 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

Bu akşam saat 22 de Türk gru· 
'PU tarafından, muT'ahhaslar ıçın 

Dolmabahçe•Millet nrayında bir 
balo verilecektir. 

Önce hazu-lanan programa gÖ· 

re, 30 Eyliil Pa°zar günü sabahle· 
yin iktisadi, mali ve siyasi komis· 
yonlarla teşkilat komisyonunun, 
öğleden sonra da ictimai mesele· 
ler ve müs\emlekat komisyonu 
toplanacaktı. Programda değiıik· 
lik yapılmıştır. iktisadi ve mali ko 
misyon bu !abah dokuz buçukta 
toplanmıthr. Bu akşam saat altıda 
da müıtemlekat komisyonu, yarın 
ıaat altıda da siyasi komisyon 
toplanacaktır. 

Budunlar arası parlamentolar 
Kurultayı bugün de Hasan Beyin 
Baıkanhğında toplanmı§tır. llkön 
ce Parlamentolar yazganı söz al· 
mış ve Kurultayın Gazi Hazretle· 
rine çektiği tel yazısına Gazi Haz· 
retlerinin gönderdikleri cevabı o• 
kumut ve bu cevap pek çok alkı§• 
lanmıştır. Norveç murahhasları -
nın da Kurultayda bulunamama .. 
larından ötürü çektikleri tel yazı· 
ıı da okunduktan sonra Kurultay 
yazganı Japonyadaki son felaket· 
ler yüzünden Tokyoya bir telyazı· 
ıı çekilmesini söylemiş ve kabul 
edilmiıtir. Bundan sonra Fransız, 
Romanya murahhasları !Öz almış· 
lar, emniyet meselesinden, mınta
kavi anlaşmalardan daha çok Bal 
kan uzlaşmasından ve Türkiyenin 
barış severliğinden konutulmuş -
tur. 

Şark Demiryolları 
(Baş tarafı 1 incide) 

şilememiştir. Çünkü tren bir ara 
Yunan toprağından geçtiği ve bu 
parça Yunan hükiimetine ait oldu 
ğu için eksiltmeyi şirket, Yunanlı· 
larla konutmaktadır. Üç dört gü -
ne değin bu it te bitecektir. 

Yeni değerler birinci teşrinin 

ilk gününden baıhyacaktır. 

dül F aki muayene etmeyi de ili· 
mal etmedi ve gene onun gözü ö .. 
nünde bir baıka iple çukura ıar • 
kıttılar .. 

Artık herıey tamamdı. 
1 • 

Abdül Faki, Süleymana yaklat• 
tı: ı 

- Sizi başka türlü izaz ve İK ." 
ram edemediğim için kusurumu 
afffedin .. Başka sefer konuımak 
kabil olmıyaca-ğı için de Allah 'gÜ• 

nahlarını affetsin diyeyim .• 

. Süleyman Abdülfaktnin yaptık 
larından değil, Blanıtan ayrıldıiı 
için üzülüyordu. Onunla ıon bir 
defa konuşmak istedi ve dudakla· 
rı titriyerek: 

- Bari, dedi, Blanıla son defa 
konuşmama müsaade edin .. 

Abdül Faki omuz ıilkti; t;unun• 
la isteğinin imkanaızlığını İ§aret 

etmiş oluyordu. 
Süleyman, Abdül F akinin bu 

ret hareketi kar§ı1S1nda yapacak 
bir ıey bulmadı ve teessürünü elin 
den geldiği lcadal" saklamrY:a alı • 
tt. Fa.kit Blanş, Süleymanla "" o· 
nuşmadan sürüklenip götürülmek 
istendiğini görünce, ayak diremit 
ve bulunduğu yerden ayrılmama -
ya çalışmıştı. Buna rağmen vahşi· 
Ier onun göz yaşına ve ısrarına e· 
hemmiyet bile ver.meden tartakh· 
yarak götürdüler .• 

-18-
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REN 1Kt SlY AH BAŞ 

Gece oluyordu. Civarda vahıi 
hayvanların haykırııları işitilme • 
ğe haşlamı§tı. Süleyman, açlıktan 
çok susuzlukla kıvranıyordu. Ara· 
sıra, kuyunun dibinden Hergül'ün 
boğuk sesi geliyor, fakat ne dedi· 
ği, ne istediği anlaşılamıyordu. 
Ağzına, bağırmasına ve konuıma• 
sma mani olmak için tıkadrkları 
bez kelimeleri söylemesine bir en· 
gel teşkil ediyordu. 

iki günün açlığı onları halsiz 
bırakmıştı. 

Büyük bir teıa.düf veya tali e -
seri olacaktı. Bu iki gün içinde 
vahşi hayvan yuvası olan bu mm· 
takada, bunlardan hiç birinin bu 
civara gelmeyişinin sebebini tali • 
den başka bir şeyde aramak doğ • 
ru olmazdı. 

Süleymanın, Hergül gibi ağzını 
tıkamamıJlardı. O ara srra ıeıle· 
niyor, fakat cevap alamıyor, ya· 
hut aldığı cevap bir homurtudan 
ibaret oluyordu. 

Süleymanın ipleri gevşetmeK 
için çabalayışı tamamile bota gi· 
diyordu. Hergül'ün de ikendi iken· 
dine kurtulmasına imkan yoktu. 
Biri gelmez ve yardım etmezse Ö· 

lüme mahkumdular. Ölümleri ya 
hayvanlardan ya açlıktan olacak
tı. Şimdiye kadar vahıi hayvan
larla çatışmamıılardı. Fakat, aç· 
lık, yakalarını bırakmıyordu. 

(Dcvamr var)" 
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Ana - ilk - Orta - Lise kısımlannı havi Leytr-rtehar' ılj Sıhhatini sevenlere !! Kı~·Erkek 

HAYRiYE LiSELERi il MÜ" DE il 
H Afyonkarahiaar Madensuyunun hazunsızliğe, Karaci- g 

Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 
Resmi liselerin bilt6n imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif Vekiletince MUADELETi musddaktır 
Tedrisatındaki ciddiyet ve intizamiyle talebenin sıhhat ve gıdasına itinasile tanınmış olan 
mektebimizde kayda başlanmıştır. llk kısımdan itibaren ecnebi lisanı başlar. Talebe mektebin 
hususi otouıobiJ ve otobüılerile nakledilir. Cumadan maada her gün 10 dan 17 ye kadar 
mürac3at edilebiJir. isteyenlere tarifname gönderilir. Bakalorya imtibanlart !Eylülde başlıyacakhr. 

Telefon : 20530 '•••••••••••• 
•• 

:: gwer ve böbrek rahatsızlıklarına karşı şifai hassalanndan isti- Si .. . H fade edenlerin adedi giln geçtikçe artmaktadır. ~j 
ii :: 

ıı Hl yon~oro~isor Mo~ensuyunu ıı 
=.·.. , •• 
:: içenlere kolayhlc olmak üzere su kamyonetle müşterile- :: 
~i rinin yerlerine kadar gönderilmekte ve ayrıca on §işelik ~~ 
:: kaaalarla da au verilmektedir. Ei .. :: 
~~ Umumi ıatıı yeri: Ycnipostane civannda Aksaraylı- :: 

ii lar hanında Hilaliahmer satış mağazaaıdır. Telefon~ ii 
:: .. :: 20062 :: ·······••t• :: &: 

ı• :::::::::rn::::::::::::::::::::ı:::::ın:m1:::::1M1•==::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=ı DUN ve YARIN 
T ucOme Külliyatı 

9 uncu Kitap 

ISFAHANA DOGRU 
Yazan: Piger Loti - Çeviren: /. H. Alişan 

Fiyatı: 1 Lira 

Bütün milletlerin edebt, içti· 

mai, iktısadi, mali..... En mü

hallet eserlerinden seçme kitapla

rın tercümesi ve DÜN ve YARIN 

tercüme külliyatı iıimi altında, 

yılda muntazam faıılalarla otuz 

cilt kadarının çıkarılmaıı suretile 

yüz cilt vücuda getirilmesi temin 

edilmiştir. En kudretli kafaların, 

ita emlerın yardımlarına miiraca· 

at olunmuştur. 

9 
uncusu çıktı. 

,.., - - ... 

BASILANLAR: 
l - tlAFO, Dode - Haydar Rlfat :aoo Ku1111 

1 - AİLE ÇEMBERi, llılorua - l. D. Aılp.n 100 • 
1 - TiCARET, BANKA ve BORSA, lktıN& doktöru 

Huhl18 Etem 15 .. • 
& - DEVLET Ye IB'l1LAL. Leıı1n - Baydar Rlla& 

a - SOSYALiZM: Kaateld - 8ablha Zekeriya 

'.75 

'15 
• 
• 

8 - Kt1LLll'AT '· RASiN, D. Na.um 13 • 
1 - lŞÇl 8INIFJ lBTtLA.Ll, Lenln - Baydar ıutat 60 • 
8 - BlJJll BAYA'ITA LA.ŞUUR, Prof. l'ung - Prof, Dr. 

M. Haynıllab 80 • 
1 - ISFABANA DOGRU, Plyer Lotl - l. H. Allean 100 • 

BASILACAKLAR: 
l - K'ULLtYAT '· RASiN O, D. Nnım 

S - GORlO BABA: Halı.ak - U&ydar twat 

3 - lldlli&DAft 911JUA:.Kfrtv.n ftr~enlev• - Samlzadc Süreyya 

t. - -EınY'ET, Muhittin 

5 - KAPlTALlZM BUHRA.Nl, Profeaör Plru - Ahmet Hamdi 

1 - ız·""'\JlZJ ve KARA, Standal, 

1 - ISA: Parla Knhlyat mektebinde Profoailr doktor Blne Sanı:le - Baydar Rlfat 

11 - r.nLK ı : Kropotkln - Ataotıo Ahmet 

9 - lÇTt::\IAI KANUNLAR, Ureet - RaoJ Ahmet 

10 - ÇOCUK DUŞURTENLE.K B. Goo.za.lve, Meııuller - Prot. Dr. M. Hay· 

nı1lab 

11 - SALAMBO, 1'1obc.'r - l. B. Allp.n 

1% - SAMlMt SAADET, Touıoy - ı. e. Alloan 

11 - VERTER, Göte - A. Kimi 

14 - DIZRAELINtN HAYATI, A. Monıa 

Kimyager--
HUSAMETTiN 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 
Bilumum tahlilat. Babçekapı, 
Emlik ve Eytam Bankaıı kar-

tııında izzet Bey Hanı 

Fıtık ağrılarından ameliyat· 
sız kurtulmak istetııeniz, ölçü 

ile yaptığımız ıon ıiıtem fenni 
kasık bağlarımızı kdlamlız. 

Galata, Karaköy, poğaçacı 

fmnı yanında No. 38 

Kaponeridi 
Mide, barsak ve karın kor· 

ıeleri yapılır. (1558) 

, '\ 

YAVUZ 
Kadın ve erkek terzisi 
atölyesini Yenipoatahane karıı
ıında Letafet hanında açtığmı 
muhterem müıterilerine 

der . ... 

Beyoğlu Akşam Kız San'at 
Mektebi Müdürlüğünden 

1 - Mektebimiz T epebaıında Perapalas oteli yanında eski 
lıtaobul kulübü binasına nakJetmiıtir. 

2 - Dikiş - Biçki, Şapkacılık, Reıim, Nakış, Kadın ve erkek 
çamaşırları, kolacıhlıt, ev idaresi, Yemek pifirme, Pastacılık, Türk· 
çe hesap, Çocukbakımı ve li11n dersleri içın talebe kaydı devam 
etmektedir. 

3 - Derslere 1 TeşrinievYel 934 de başlanacaktır. (6083) 

Türk Ticaret ve Sanayi Banka
u tasfiye memurluğundan: 

Hali tasfiyede bulunan Türk 
Ticaret ve Sanayi Bankasının ala
caklılarile akteylediği konkorda
to mucibince mukaddema bin li
raya kadar olan alacaklılara ol -
baptaki ilan mucibince tevziat ic
ra kılınmış olduğundan on ibin li
rayı mütecaviz alacaklıların ev

velce makbuzları miktarını yüzde 
ona kimal edilmek üzere 1 teıri
nievel 934 tarihli pazartesi günün· 
den itibaren her gün aabahları sa
at 10 - 13 e kadar alacaklılar ala
caklarını ve hüviyetlerini müıbit 
vesaiki hamilen Taıhanda beıinci 
katta ki.in Tasfiye memurluğuna 
müracaatlan lüzumu ilin olunur. 

(2920) 

r HABER" 
Akşam Postas• 

darehaneıit 
lSTANBUL AN 

KARA CADDESi ------ - -l'elg1'8J Adreal: ISTANBUL BABEK 
reıefoo Yaz.ı: 238'12 ldareı ıtS'10 

r 
ABOrtE ŞERAiTi 

ı ı il 1% aylılı 

Tttrklye: 120 SSO 660 1250 Krf. 
Ecnebi: 150 '40 S40 1610 

ıLArt TARiFESi 
ncareı u.anıaruwı satın lz.60 
HemıJ UAıılar JO turuetur. 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

U&aıldığı ycıı ( V AKIT) M:ı.tbaaaı 

lstanbul 
Türk Liseleri 

TenezzUh tertip heyetinden: 
28 Eylül cuma günü Kalamış vapurile Yalovaya ve Kavaklara 

kadar büyük, zengin aile deniz gezintisi yapılacaktır. 8,30 da köprü
den hareket, Üsküdar, Kadıköy,. Heybeli, Büyükada ve Yalovaya gidi
lecektir. Yalovada hususi otobüslerle kaplıcalara gidiş. Saat 17 de kap
lıcalardan ve 18 de Yalovadan hareketle Adalara uğrayarak Kavaklara 
kadar mehtap eğlenceleri. Dönüşte ayni iskelelere uğrayarak köprüye 
muvasalat. Caz heyeti tanınmış san'atkarlardan mürekkeptir. 

Biletler: 2,5 ve 1,5 llradtr. Vapurda tedarik edilebilir. 

• 

Tl!:J Q K iY.E 

ZIR~~T 
BANKA51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
QA~T-bD~Q .. ,. . 



Budun birliği, dil 

birliği ile kurulur 

Ayni zamanda içim de sarsıldı. 
Zira Ali Beyin pantalon cebin

deki eli hafif hafif oynuyordu. 
Ondan başka da alkı~lamıyan 
yoktu. 

Bir aralık arkadaşı gene kulağı
na iğildi. Bir şeyler fısladı: Yü • 
zünde yalvaran ve korkan l>ir in· 
ıanın hali vardı. 

Fakat Ali Bey ona cevap bile 
vermiyor, yüzü gittikçe daha de • 
mirleşiyordu. 

Cemal masayı bırakıp bırak • 
mamak düşüncesi arasında boca· 
lıyor, sağa sola ürkek bakışlar at ... 
yo::-du. 

Meral, ~ıırkrsına başlamııtı: 
Bugün başka, yarın başka, 
Her gün koş bir yeni a.'jka .. 
Y ~~ yürek yaka, yaka, 

Gölge gibidir erkekler, 
Uzdükçe arkandan gelirler .. 

Merdivenden iniyor, masaların 
iskemlelerin arasında, vücudunun 
güzel kıvrımlarını gösteren en 
ince figürlerle şarkısına devam e • 
diyorc;!u: 
r·· 1 • •• b ı· 1rn z.en suz, e ı rır, 

' - "ak göSter, gerdanı krr .. 
•nı erkekleri kanc~u· .. 
Uzun kirpikli iri gözlerini sü • 

-·· ·: r; in:e belini kıvırıyor; mev· 
- un bacaklarını gösteryior, beyaz 
""erdanını kırarak olgun göğsünü 

: .;;.harlıyor, ve erkekleri çıldırh • 
yordu. 

Gözlerimin biri onda, ikincisi 
Ali beyin pantalon cebindeki eli • 
nin bileğindeydi. 

Şimdi daha çok kımıldamıya, 

dimdik ve kımıldamıyan gözlerle 
Zehrayı süzmeye başlamıştı. 

Zehra bir aralık durur gibi ol • 
du. 

Zannederim her ikisinin bakış
ları bir saniye için biribirine ras
Iamışh. 

Yüz Yer, kendini veımc; 
Sevsen de sakın bildimle .. 
Bir daha ... 

Masalardan biri hemen boşal • 
mış ve Zenra onun üstüne sıçra • 
mıştr. 

Ansızın sustu. 

"Volga Volgıı" ıarlaıiylc ve diğer 
cıerJeriyle halkımız tarafından da ga· 
yet iyi tanınan Rus muganniıi Şalia
pin, en büyük kızı Melle Stellayı Kont 
kan de Pemur isminde bir aailzadey
;. evlend"rrnüıtir. 

Şaliapin, vaktiyle bir yedekçi idi. 
Oünyanın en kalın ve harikulade er
..:ek sesine, ayni zam nda yilkıek bir 

-
KUP Oh 
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Yeni Romanımız Yarın Başlıyor \ ---- ~ 
Olduğu yerde sallanır gibi ol· ~ 

du. Sonra birden gerildi; sanki \=
5 çelikten bir yaydı. = 

Benden ba§ka herkes yalnız o· ~ 
na bakıyordu. J 

Tam bu sırada Ali Beyin eli bir § 

Yazan: 
IS HAK 

~ 

FERDİ 
şimşek hızıyla cebinden çıktı. Pe.r =-====§ 

lak bir namlının havaya kalktığı· 
m, masanın üstünde gözleri fırla· g •••••••••••• 
mış, elleri havada, ağzı açık duran J ~~~~~~~~~~~~ 
Zehraya çevrildiğini ancak göre· ~==
bildim. 

Silahla hedefin arasında bet a· ~ 

dım aralık vardı; bu vaziyette §_-_-_-== 

genç kadını öldürebilmek ıçın 
yalnız tetiği çekmek yeterdi. O ka § 

dar yakın ve o kadar meydanda ' 

HANÇERLi 
KADIN 

lstanbulda ge
çen çok heye
canlı bir zabıta 
romanıdır. 

idi.işte, şimdi parmak oynayacak, ( 

tetik çekilecek ve kurşun o güzel § 
göğüste ince bir kan sızıntısı hıra· ~ 
karak bir taraf tan girecek, diğer \ 
taraftan çıkacaktı. E ;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;::::;;: 

Genç kadınla beraber en son ~ 
ümidimin de öldüğünü, çölde ıon 
damla ıu gibi eridiğini görür gibi 
oldum. 

insan çok zaman bütün bir sa· 
adeti, bütün bir hayatı yalnız bir 
saniyeye, bir saniyenin onda veya 
yüzde birine borçlu kalır .• 

O saniyede yapılan kurtarıcı 

hamleler de çok zaman, düşünmek 
sizin, bilmeksizin, ta<Sarlamakınzın 
yapılır .• 

• 
Bu 

Büyük 
Roman 
Yarınki 

HANÇRLI 
KADIN 

Okuduğunuz 

romanlarının en hoşu
nuza gideni olacaktır. 

Sayımızda Başlıyor Zehraya çevrilen namlıyı kav· 
ramak, sahibinin elinden lmak İ· 
çin vakit yoktu. 

Şimdi genç kadın yüzünü kol • 
larile kapamış masanın üstünden 
yere atlamak üzere idi. 

___ E~S~N_A_F ___ V_E ___ IŞ~Ç_l_=ı 
Herkes onun bir baygınlık ge • 

çirdiğini sanıyordu. 

Ali Beye yakın oturan iki kadın· 
la bir erkek tabancayı görmüıler 
fakat şaşırmışlardı. 

Önümdeki bira şi§esini kaptım. 
T ab:;,.ncayı tutan kolun omuz batı· 
na bütün kuvvetimle fırlattım. 

Silah patladı. 
Zehra masadan yere atladı. 

Sahnenin kenarındaki küçük kar· 
pıya doğru koştu. 

(Devamı var) 

yesinde temayüz etmiştir; bugünün 
en yüksek tasnif edilen muganniıi o -
dur denebilir. 

Arkada, yeni evliler ayakta duru
yor. Şalipinin ıo1unda zevcesi, sağında i
ıc damadının annesi oturmaktadır. 

Diğer kızlar, ıelinin kardeıleridir. 

M arpuçcuları~ dertleri 
ve dilekleri 

Rıza. paşa yokuşunda, 8 numa
rada marpuççu Mustafa ef endri 
diyor ki: 

Marpuççular vaktiyle 4 • 5 dük
kandı. Şimdi 3, 4 dükkan kalmıt· 
tır. Bunun sebebi tömbekinin çok 
pahalr olutudur. Eskiden yaru -
mızda itçi de çalıttırırdık. Şimdi 

iıe kendimiz güçlükle geçiniyo
ruz. işçi yetiıtiremiyoruz ve bu 
san'at günden güne tedenni edi • 
yor. Bu sanatın beslediği sırcılar, 

§İteciler, lüleciler, imameciler, 
kehlibarcılar, marpuç ağzı diken 
kadınlar kalabalık bir kütledir. 
Ve tömbekinin inhisar altına a -

lmdığmdan beri devam eden pa
halılığı yüzünden bunlar hepsi 
açlığa mahkumdurlar. 

Gazetelerde yerli tömbeki ye • 
tittirildiğini okuduk. Tecrübeler 

iyi bir semere verirse, belki bu sa· 
nal da yeniden dirilir ve bu kadar 
ki§i açlığa ve itsizliğe mahkum ol· 
maz. 

Bütün dileğimiz ve arzumuz 
yerli tömbeki yetiştirilmediği tak-

dirde tamamen sönecek olan bu 
aan'atı kurtarmak için hü umetin 
tömbeki fiatlarını indirmesidir. 

Oz Türkçe, öyle gür bir kay
naktır ki ondan dilimize sağlık ve 
canlılık akacaktır. 
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Sanatkarlıktan 
ham mallığa 

Makineler fertlere zarar 
değil fayda vermelidir 
Bakırcılarda hamal Hasan c -

fendi diyor ki: 

Eskiden benim de mükemmel 
bir bakırcı dükki.ıum vardı. Fa • 
kat iflas ettim, dükkanımı kapa • 

m~k mecburiyetinde kaldım ve 

;imdi hamallık yapıyorum. Emin 
olunuz, burada kalan 7 • 8 esnaf 
da iflsa etmiye mahkumdur. 

Berberlerin tatil ihtiyacı 
tatmin edilmelidir 

Mercan, Harbiye caddesinde 

7 numarada berber Lutfi efendi 
de mğer meslektaşları gibi, tatil 
ihtiyacından bahsediyor. Onun bu 
arzusu niçin tatmin edilmiyor. 

"Bizim bir cemiyetimiz var, se· 

nede 325 kurut veririz, buna mu • 
kabil 325 paralık faydaaı yoktur. 
B:-: düşünmüyor, bizim hayatı -

mızla alakadar olmuyor.. Sonra 
bjzim ne cumamız var, ne bay· 

ramımız. Mütemadiyen çalışırız. 
14 senedirçalı§ıyorum. Ne oldum? 
H. ' ıç ... 

Ben bunca senedir san'at öğ • 
rendim. Dökmecilik ettim. Şimdi Bu on dört seneden de bir ıey 
sefalet içindeyim. anlıyamadım, hayabm bir hiç o• 

Fabrikalar bizi bu hale koy • 
du ve mahvetti. Çünkü fabrikalar 

dayanıksız iş çıkarıyorlar ve ucuz· 
dur diye herkes alıyor:. 

işte ben yüreği yanık eski bir 
esnafım. Beni dinlesinler ve bu 

san' atı kurtarsınlar. Fabrikaları 

bu milletin fertlerine zarar değil, 
• t 

fayda veren bir hale sokmalıdır. 
Bir usul bulmalıdır. 

lup geçti. Biz de, ailemizle otur • 
mak, gezmek, biraz }:ıayatın tadın· 
dan anlamak isteriz. Fakat neden-

se, bunu bize çok görüyorlar. Ve 

bir türlü tatil saatleri için karar 
verilmiyor. 

Diyeceksiniz ki: Madem lata 
:. tiyorsun, dükkanını kapa. Seni 
meneden var mı?. 

Evet, doğru .. Fakat ben yalnız 
nasJI kaparım .. Zaten üç bet mü§• Sırmakeşlik ölüyor 
terim var. Onları da kaçırayım mı 

Mercanda Srnnakeş Nikolaki Fakat bütün berberlere ait bir ka· 
Efendi diyor ki: 

Eskiden san' atımız çok revaç· 
ta idi. 60 dükkan sırmakeı vardı. 

Şimdi ise 5 dükkan kaldı. Buna 
sebep dökme armalardır. Gerek 

rar veriline o zaman çok iyi olur. 

edildiğinden bütün itlerimiz bo· 
zulmu§tur. Bütün ümidimiz yeni 

bir §eklin ortaya çıkmasıdır. Ak· 

orduda, gerek poliste ve gerekse si takdirde san'atımız 
mekteplerde dökme arma kabul ölmeğe m~hkümdur • 

tamamen 


