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Yüzlerce Kişi Öldü, Son Haberler 3 üncü Sayf da 
............................... ...................................................................................................................................... 

Doğa ların Sayısı Fazla Galatasaray 1-0 Galip Geldi 

• 
iki Buçuk Milyon Gizli Kalmış, 

Nüfusumuz 17 Milyonu Ge~iyor 
Ankara, 21 (Hususi) - Dahi- ı 

llye Vekaleti memlekette nüfus 
işlerini büyük bir ehemmiyetle 1 
kavramııtır. Vekalete bağlı olan 
Nüfus işleri umum mUdlirlUğU, 
Türklyede bUttin nUfus vukuatı-
nın nilfus kUtllklerine hiç eksik· 
•iz yazılmasını temin için çok 
uğraımaktadır. Bir ıenedenberi 
Yapılmakta olan gizil nüfus ya
lımı, eski devirde bu mUhim mem
leket itinin nasıl bir ihmal için· 
de yuvarlandığını göstermek nok· 
tasından çok dikkate ıayandır. 
Geçen 933 yılının ıon Teırin ayı 
başlangıcından bu yılın Mayıa 
•onuna kadar yapılan gizli nUfuı 
yazımı işlerinde ortaya çıkan rak· 
kamlar, memlekette doğum, ölüm 
Ye evlenme hidiselarinin mühim 
bir kıımının gizli kaldığını nçık
ça göstermektedir. Nüfus vukua-
tının gizli kalma nlsbetl en ziya
de Siirt yiliyetindedlr. Bu vila
yette nüfus vukuatının yDzde otuz 
beşi gizil kalmıştır. 

Bundan sonra Sinop, Malatya, ............................................................. 
Kübik Modası 

Hastalık 
Derecesini Aşmış! 

--·---.---
Mütehassıslar, lstanbulun 
karma karışık Bir Vazi-
1/ete Girdiğini Söylüyorlar 

Yeni Binaların Hiç Biri 
Kübik Değilmiş 

Taffl Killik bir bina 

Son zamanlarda lstanbulda 
yapılan apnrtımanların heps.i de 
c<KUbik apartımanlar» diye anılı-
yor. Bunların bir çoğunu hayretle 
seyrediyor, acayip şekilleri karıı
ıında dakikalarca duruyoruz. 

Halbuki mlltebassıslar, bu bina
ların "KUbik,, denilen yeni mimarf 
tarzile hiç alakası olmadığını 
aöyltiyorlar. Bakınız hakikaten 
rn6tehassıı bir mimar bize şu 
tayam dikkat şeyleri anlattı: 

" - lstanbulda boyuna apar
lımanlar yükseliyor. Bunların hep

( Denmı 9 uncu aayf ada) 

Nüja• gazımı 6eyonnameıf 

ve Çorum wll&7etlerJ gelmektedir. 
Sinopta gizli kalma niabetl yüz• 
de 34,5, Malatya ve Çorumda 
yUzde otuzdur. NUfuı vukuatının 
gizli kalma, yani kütüye yazılma• 
mak nisbetl en az lstanbul vlli· 
yetindedir. Istanbuldaki nüfus 
vukuatının gizli kalma niıbeti 
yüzde birdir. 

itte gizli nüfus "Yukuahnın 
sicillere geçirilmesi için girişilen 
hareket neticesinde memlekette 
muhtelif senelerde kaç kiti doğ· 

· duğunu, kaç kiti öldüğünü ve kaç 
çiftin evlendiğini açığa çıkarmak
tadır. 

Bununla beraber nUfuı umum 

mUdUrlüğU bUtUn vilayetlere gön• 
derdiği yeni bir tamimde, nilfuı 
yazılma faaliyetinin pek iyi yllrfi.. 
dUğünil bildirmekle beraber alı• 
nan rakamlardan bir kısım nUfu· 
sun daha gizli kalmış olduğunu, 
bunların da meydana çıkarılarak 
külilklere geçirllmesini istemekte• 
dfr. Nilfuı umum mUdUrlliğU tara
fından, 933 son Teırin ayından 
934 Mayıı sosuna kadar yapılan 
nUfuı yazımına dair hazırlanan 
istatistik cetvelinin neticesini de 
bu yazıya ekliyorum. Bu iıtatis· 
tiğe nazaran 57 vilayette nüfus 
kütüklerine evvelce yazılmış olan 
nüfusun yekunu 15,541, 391 dir. 

Kütüklere yazılmayıp gizli 
kalan doğum sayısı iki buçuk 
milyondur. Gizli kalmıı olan 

(Denmı 10 uncu Sayfamızda) 

Çöp Ticareti Başladı 
Açıkgözler, Bir 

vanlara 25 
Araba Çöpü Bahçı
Kuruşa Satıyorlar 

Iıtanbul be
ledlyeıine za· 
man zaman 
birçok müra
caatlar yapılır, 
şehir çöplerin· 
den istifade • 
imİ:anları et· 
rafında tl\rlU 
türlü fikirler 
yUrUtülUr. Fa
kat bunlardan 
hiç birisi he
nüz kabul ve 
tatbik edilmit 
değildir. 
Hayretle öğ· 

reniyoruz ki, 
Istan bul çöp· 
lerl hakikaten Bir Çöpçif 

öyle yebana ve denize atılacak 
kadar kıymetsiz şeyler değilmiş! 
Bunlardan iyi gelir temin edecek 
tekilde istifade yolları da varmış! 

Mtaelo ıudur: latanbul semtin· 

Hen hergUn yüzlerce araba ile 
toplanan çöplerin, Balat, Unka· 
panı ve Kumkapıdan mavnalara 
boşaltılan kısımlarından arta ka
lanı ıur haricinde muayyen yer· 
lere yığılmaktadır. Fakat Topka
pı, Yedikule, Edirnekapı civarında 
toplanılan bu çöpler, gübre maka· 
nnnda kullanılmak Uıere ve arabası 

25 kuruı hesabile bazı açık göz
ler tarafından civardald bahçıvan· 
lara satılmaktadır. Bizim yaptığı· 

rnız tahkikata göre; bu çöp tlca· 
reti bir baylı zamandanberi devam 
eden ve epey rağbet bulan kirlı 
bir iş vaziyetindedir. 

Varidat temini imkanlarını 
arayan belediyenin büyük gelir 
temin eden bu ticareti şimdiye 
kadar bir idareye bağlamayışı ve 
satışın bütün lstanbula teşmili 
hususunda tetbirler almayışı, 
üzerinde iılenmeai aecikilmiı bir 
mevzudur. 

Oiln yapılan maçta Galataaaray takımı Fenerbahçeyi 1-0 yendi. Taflll&t 
spor sayfamızdadır. Burada dQnkü Galatasaray takımını görfiyoraunuı 

... 

Mefi uh Komitenin Lutufkarlıg 

Türkiyeye "Midye - lnoz,, 
Hattını Bahşediyordu 

Bulgaristanın Adalardenizine İnmesi 
İçin Trakyayı Alması Lazımmış ! 
Komıumuz ve kendJ•fl• doıt t 

yaıamak istediğimiz Bulgariatanda 
çetecilik ve komitecilik yapan 
"Trakya Cemiyeti,, nihayet kendi 
kendisini dağıtb. Bu komite TUr
kiye aleyhinde kurulmuı bir te
şekkUldü. Öyle bir teıekkUl kl 
bizden Trakyayı iıtiyor, anayur· 
dun bu ayrılmaz parça11mı Bul· 
aaristana ilhak için çırpınıp du
ruyordu. Biz bu didinmeyi, derin 
bir uçuruma yuvarlanan bir ga• 
filin ümitalz uğraımaları gibi gö
rllrsek, her halde mUbalğa yap
tığımızı aanmazsınız. Nitekim k0.o 
mite bu gafletini kendisi de an
ladı ve ıesini kısıp göçtU. Bu· 

( Devamı 8 inci sayfada ) M•riç her zama11 Türktür 

' 
Rahat Kalple!. 

Meıhur muharrir - Arhk istikbalimizden emin olarak müsterih 
çalışabiliriz dostum .. 

Meşhur Ressam - Ne o san'atkirlar himaye ıni •dilecekler?. 
Meşhur Muharrir - Hayır, Darülace:ıede fakir düıen mllnevver• 

lerle aan'atkirlar için ayrı pavyonlar yapılacakmıı L. 



Kumar 
Mücadelesi 
Ve Halk .. 

lstnnbul polisi kumar suçu leli· 
yenlere k reı giriştiği mücadeleye 
bir kat daha hız vemıilJ bulunu
yor. l umarbazlığın kökünü ka
zıınıy doğru giden bu hareket 
şfıplıesiz ki çok foydcı.lıdır. .ı: ite. 
kim mütalealıırını topl dığımız 
kimseler, bu fayda~ ı tebarüz 
ettiren soıler söylemektedir. 

• Ahmet Ali Bey (llkmektep mual-
limı) - Kumnr ve fuhuşla milcadele 
edilmesi, k8k0 azınması l zımgelen 
iki büyilk illettir. Fuhuo, bir 
miJletin genç iğini ölüme götüren 
müthi~ bir içtimai mikroptur. Z bı
tanın gizli fuhşa karfı açtıQ"ı mücade
lenin şiddetlcndirılmesine taraftım • 
Bir rkek yeya bir kadın kanun da· 
ireslnde istediği gibi aerbest b reket 
edebilir. Cinai ihtiyaçlara bir diyece
Q'im yoktur. Fak t bu vaziyet halk 
tabakası ara&ına gizli fuhuı ıeklfnde 

yayılacak olursa f 14ket kendini 
aB•tormlt demektir. Kumar da genç
liği mahveden bir içtimai mikrop· 
tur. Şük.ür ki bizde kumarbaslık çok 
mabdutur. Zabıta bunun da kökünü 
kazırsa, hem vazifeaini baıarmıı, 
hem de m mlekete iyilik etmio olur. 

)#-

Az.iz Bey (Arn vutköy) - Son za• 
manlarda ma lesef buı hlak•ız 

kim11eler mahall ar lann bile so
kularak küçOk çocuklar macun tep
ıileri veya yemiı tablaları üı rind~ 

fırıldak çnirmek •uretile kumar 
heyecanı veriyorlar. Zabıta bu kötQ 
heyecan o uyanmuınn engel olmalı· 

dır. Bu ahlaksızlara, üç bet kurut 
uğruna çocuklarımızın terb'yeainl 
bozınal nna fırsat verilmemelidir. 
Bir de kumarın salonlarda oynanan 
gizli ıeklf vardır ki bununla da mO
cadele ıaruridlr. 

• Hüsnü Bey (Küçtikpazar) - Ben 
bir zamanlar kumar oynadım. Bu 
70zden çok zarar ettim. Bereket 
versin ki yakamı bu fena iıten çabuk 
ııyırdım. Kumar düpedilz do1andırıcı
lıktır. Ayni zamanda içtimai bir 
hastalıktır. Zabıtanın bu sahadaki 
milcadeleai çok J'•rindedlr ve ben 
bu mücadelenin keallmiyen bir ıtd

detle deYamını arzu edenlerdenim. 

taş Ocağı 
Rumeli Kavağında Bir 
Ocak Meyd2na Çıkanldı 

Rumellkavağında yeni bir taı
ocağı bulunmuştur. Bu ta ın lıml 
Yeşil kavak tawıc.lır. Yapılan tetki· 
katta bu ocaktan çıkan taşla· 
nn 30 sene evvel Dliyunuumumi
ye binası yapılırken kullanıldığı, 
ve ondan onra bir daha istifade 
~dilmediği anJaıılmı tır. Bu ocağı 
o zaman bulan ve istifade eden, 
Dilyunuumumiye binBltını yapan 
mimar Valerl dir. 

Ocağm taşları gay•t sağlam 

ve yeşil renktedir. 

T 
cı 

Parça.sını 

du, Fakat 

L 

Yakalandı 
ltın Saat Diye 
abuk Tutuldu 

Zabıta yaman bir mantarcılık hAdiseslnio abıkalı 
bir suçlusunu yakalamış, Adliyeye vermfttir. HAdiıe 
hakkında u malumatı aldık: 

Mehmet Efendi Jıminde Edirneli bir ı:at birkaç 
gfin evvel bir 1 için şehrimize gelmi tir. Mehmet 
Efendi buradaki işlerini bitirmit ve Edirneye dön
miye hazırl nmıştır. Bu arada Mehmet Efendi bir 
doatunu görmek için Edirnekapıya gitmiş vo burada 
doatunu aramakta iken önüne, elinde sarı bir saat 
ile bir edam çıkmış, yanına yaklaı rak: 

çalınmıt bir ıey olmasından çekinerek ret cevabı 
·vermek iıtemlş iae de çalınmıı bir ıeyin böyle kala· 
balık bir yerde meydana çıkanlamıyacağını düşün· 
müş ve kaça vereceğini ıormutlur. Meçhul adam 
uzun uzadıya pazarlığa girişmeden: 

" - Üç lira verin. ,, demiftir. 
Mehmet Efendi üç lirayı vermit ve saati almııtır. 

" - Beyefendi.. Fena halde sıkıldım. Ailem ve 
ben birkaç gUndenberl açız. Şu altın santimi çok 
ucuz bir fiate satacağım. A!ır mısınız?" demiştir. 

Fakat Mehmet Ef~ndi aaatl aldıktan sonra bir doı· 
tuna göstererek altın olup olmadığını aormuı, bunun 
adi teneke kaplı olduğunu öğrenince meçhul adamı 
aramıya başlamıştır. Mehmet Efendi nihayet meçhul 
ıtdamı bularak polis teılim etmiıtir. 

Mehmet Efendi evveli bu aatin bir yerden 
Rizeli Vehbi iımfnl taııyan bu adam Adliyeye 

teıllm edilmiştir. 

Kibrit .Çöpü . l24A Saatin 
Memlek t Dahılınde Temın Hadiseleri 

Edilmesine Çahşıhyor . 
Memleketimizde imal edilen Şoför Ohanneıln idare indeki 

lribritlerde kullanılan çöplerin de 86 num~~alı otomo~il Sirkecide 
dahilden temin ve tedariki imkan· Salkım ögUt caddesınden geç r-
Ian etlrafınd 932 aeneaindenberi ken 10 yaşmda Avram isminde 
muhtelif tecrübelere girişen kibrit b~r çocuğa çarparak ayağından 
şirketi nihnyet Ziraat Vekaletine agır surette Y ralamıştır. 
müracaat etmiş ve bir kısım ka· >t ErenköyUnde Hüseyin ağa· 
vak ormanlarımn fıletllm k üzere nın eşya nakletmekte olan ara· 
doğrudan doğruya kendisine kira· bası lizerine binmit olan Ali ls· 
Janmas:m iatemiştir. Zira t Veka- minde biri arabadan dli erek 
letl irketin bu mUracanti etra· muhtelif yerlerinden ağır surette 
fında tetkikat yapmaktndır. yaralanmış ve baygın bir halde 

Kibrit ıirketi şimdiyekadar Üsküdar Zeynep Kamil baatane-
kibrit imaline elveriıli olan kavak ıine kaldırılmıştır. 
kütuklerlnln dahilden temini için lf. Beyaz Ruılardan Cıvan 

muhtelif anlaımalar yapmış, fakat isminde biri kendini bilmiyecek 
hiç biri i ıden müsbet neticeler derecede sarhoş bir halde Bey-
alınamaımştır. Müteahhitler yapı- oğlunda ötekine berikine sarkın-
lan mukavele'ere rağmen çöplük tılık ederken tutulmuştur. 
kütnk temin edememi ferdir. Esa- lf Karaköyde komsiyoncu 
sen kavak kütüklerinin hususi Hamdi ınrhoş bir halde bir 
evs fta olması, çatlak ve budaklı tramvaya taarruz ettiğinden tutul· 
bulunmeınaıı icap ettiği için ıe- muştur. 

çimi v bakımı gtlçtnr. Kibrit lf Üsktidarda oturan Behçet 
fİrketl de bu bakımdan k ndishıe Efendi alacak yOzUnden Arif iı-

IUzumu olan ağaçları doğrudan doğ· minde biriıini ölUmle tehdit et· 
ruya yetiıtinnek suretile kendisi mek suçile yakalanmı tır. 
tedarik etmek imkanlannı arn~- " Mehmet Kemal isminde 
tırmaktadır. biriıi Şişlide Hanımeli ıokağında 
Terkos Suyu Ve Şehrin Bir Agop ve Leon i11minde iki kişiye 

Günlük Su (htiyam ait elbi eleri çaldığından yaka-

Yapılan tetkikata göre ılmdi .. ~?.?.~!.~~~: ........................................... .. 
günde lstanbula ( 38 ) bin metre hesaba göre, Istanbula gOnde 
mik'abı Terkoı suyu verilmekte- ( 250 ) bin metre mik'abı su 
dir. Gelecek yaz mevsiminde bu lazımdır. ileride nllfuı artarsa, 
miktar ( 45 ) tona çıkarılacaktır. tabii bu miktar da artacaktır. 
Halbuki bUtUn medeni şehirlerde Belediye bu miktar suyun temini 
bir gUnde in an başına ne kadar için devamlı bir uğraşma ve 
su llizımgeldiği nüfus kesnfetine çalııma vAziyetindedlr. Bunun 
nazaran hesap edilmekte, şehre için de on seneden fazla bir 
onii göre su verilmektedir. Bu zaman lazım olduğu anlaıılmışbr. 

l Mükellefler 
Vergisini Vermek lıti

yenler Günlerce 
Bekletilmiyecek 

Yeni maliye teıkilita kanununa 
SlÖre, tahsil memurlan, tahakkuk 
memurları tarafından yapılan vergi 
tahakkuk cetvelleri tahakkuk mü
dürleri ve oradan da tahsil mU
dUrleri vasıtasile tastik edilerek 
kendilerine gönderilmedikçe mil• 
kelleflerden para tahsil edemiyor-
lardı. Eskiden husust mUe11ese
Jerde ve fabrikalarda çalııan işçi
lerin kazanç vergileri aybaşında 
mtiesseseler tarafından kesilir ve 
derhal tahsil oubesine götUrUlerek 
verilirdL Yeni kanun bunu men· 
ettiği için birçok müesseseler 
tahsil ubclerine para götUrdUk· 
leri halde günlerce veremiyorlardı. 
Maliye VekAleti mlikcllefleri bek
letmemek için tahsil müdürlerine 
bir tal:matname göndermiştir. Bu 
gibi mükellefler mUracaat edince 
tahsil memurları derhal parayı 
alacaklar, tahakkuk cetveli de 
ıonradan gelecektir. 

Esnaf Bankası Tahkikatı 
ikmal Edildi 

Esnaf Bankası meselesini bir 
mUddettenberi tetkik eden lstanbul 
MUddeiumumtliğl, bu yoldaki tet• 
kikatını ikmal etmiştir. Müddeiu
mumi Muavini Muhliı Bey bugün· 
lerde fezlekeainl • yazmıya baıh· 
yacak ve bu fezleke Adliye Ve
kaletine gönderilecektir. 

Bıçak Saplamıf 
Oskfidarda Şemsipaıada Tn

tiln inhisar amelesinden Emin, 
bir mal almak yüzünden çıkan 
kavga netice inde tiltUn amele
ıinden Sabahattini bıçakla baca· 
ğmdan yaralamıştır. 

Eylfıl 22 

1
( G . Tarihi) 

Yedi Kaçakçı Ölü, 
ikisi Yaralı 

Son Bir Haftada 121 
Kaçakçı Yakalandı 

Ankara, 20 - 13.9.934 tarihinden 
20.9.934 tarihine kadar yedi•I mUsa• 
demeli olmak llıere 73 kaçakçı vak· 
Hl olmuıtur. Bu vakalardaeyedi aıo 
iki yaralı 121 kaçakçı n 2404 kilo 
gOmrOk kaçatı, 1948 kilo inbis r ka· 
çatı, 8750 kilo buj'day, 12 •ilah, 98 
mermi, 25523 defter •igara kağıdı, 

1500 çakmak tafı, ?1 paket tömbeki 
796 lira, 86 gilmOt mecidiye, G altın 
lira, 825 gOmilş kuruı ile 2 andal, 
68 kaçakçı hayvanı yakalanmıştır. 

Ozum Ve incir 
lzmir, 21 (A. A.) - Bu ayın oP 

beolnd.en yirminci gOnil akıamın ha· 
dar bonada eekiz kuru9tan yirmi bir 
buçuk kuruı kad r 20,76l buçuk 
çuYal Ozüm ve bet kuruıtan ond8rl 
kuruıa kadar 14,785 çuval incir ıa• 
tılmııtır. 

Adllye Veklll 
Adltye Vekili Snracoğlu Şilkrü bey 

lımirden ıehrimlze gelmiştir. Vekil 
bey yakında Ankarayo d~necektir. 

Roma 8eflırlmlz 
Roma efirimb: Hüseyin Ragıp 

Bey dlln akşamki ekspereale Romaya 
hareket etmittir• 

Avrupa lmtlhanları 
Tah•il için Avrupaya ganderilecek 

li•e mezunlarının imtihanları bug6o 
Pertevoiyal ve latnnbul kız liselerinde 
yapılacaktır. 

Talebe Yazım lflerl 
Ll•e ve orta mekteplerde EyiQI 

devreai ikmal imtihanları Perıenbe 

akıamı bitmiıtlr. ÜniY uite f kOlte• 
)erine ve yUkıek mektep'ere bugün• 
den itibaren yeni talebe knydine bnı· 
lanmııtır. 

Ticaret Müdürlü
ğü Yeniden 
Tesis Mi Edilecek/ 

İktisat Vekaletine merbut mU· 
esseselere son defa yeni bir şe
kil verilirken, şehrimiz Ticaret 
MlldUrlUğU de lağvedilmiı bu d • 
lreye ait itler bir büroya havale 
edilmiıtl. 

Aldığımız malumata göre: Is· 
tanbulun hususi vaziyeti ve mev· 
kii nazarı itibara alınarak Tica· 
ret MUdürlUğU teıkiliitınm yeni· 
den ihyasl veya baıka bir şekle 
ifrağı mevzuubahstir. 

Bu arada, Sanayi MUfettiıli

ğinin de IAğvı vo teşkili dü ünülen 
yeni idareye bağlanması mubte· 
meldir. ÇUnkU, §İmdiye kadar Ti
caret MUdUrlUğtinden geçen mu· 

amelAt, bu bUro vasıtasile bir 
bayii uzamak vaziyetini göster· 
mlştlr. Yeni kurulacak idare lı· 
tanbulun hususi vaziyeti gözönUn• 
de tutularak hazırlanacaktır. 

..... l _S_o_n_R_o_st_a_'_n_ın_R_e_s_i_m_.'_i_Hı_ik_a_;;Ay __ e_s_i_: _________ R_a_z_a_r_O_la_R_a_san B. Diyor Ki: 1 

Hasan B. - Evvelki gün g6· ı 
zf'me İlii i. Adliye Y enipostanenin 
uJduiu yere taıınmı•• 

Kuh~m neredeydi, Hasan 
Beyi. Adli} o taşınalı aylar ieçtl .. 

Haıan B. - Ha)•ır canım da
ha yeni taşanmıya batlamıı .. Benim 
kadar bilemez in. 

- Nasıl bilmem Hasan Bey. 
İki ay evvel bir muhakemem 
Yardı. oraya aittim.. 

Haııaq 8. - lico mu ha emedeıı b •h• 
ııelmiyoruııı a:r.iz m; gün geçtikçe po• a• 
kapıaının ônllnde anuhalcllcr, eerbc ç l&rı 
plyaıcılar, börekçiler çof alıyor da ondaı.ı 
hUkmodlyorum. Adliye Yeni Po•taney• taıı•• 
llUf ft ıtmdl adamakalb 7erJe1l7er. 



Hergün 

Dil Bayramına 

Hazırlanıyor Musunuz? 
lf- -

Buglln ayın yirmi ikisi. Büyük dil 
bayramına dört günümüz kaldı. 
Dört gUn sonra Öz Türk dilinin, 
doğumunu kutlulayacağız. Doğu• 
ınu diyorur. Bu sözümüzde hak
Lyız, çünkü Türk dili asırlarca 
ihmal edilmiş, unutulmuş, yokluğa 
karıımıştı. Fakat ölmemiıti. Bunun 
içindir ki Türk dili yeniden diril· 
tildi demiyoruz, yeniden doğdu, 
diyoruz. 

Üç senedenberidir ki Büyük 
Gazinin buyuruğu ile hareket ha· 
!indeyiz. Öz Türk kelimeleri mey· 
dana çıktı. Yazı dilimizde öz 
ltelimeler artık yol yol yer alıyor. 
Yarın kültür dilimiz ve daha son· 
ta konuıma dilimiz de öz Türk 
keHmelerile bezenecektir. 

Milliyet dilsiz olmaz. DiJ, cemi· 
)'et hayatından doğmuttur. Bu 
•ebeple her cemiyet kendi dilile 
)'azmaya ve konuşmaya mecbur· 
dur. Diline sahip olmayan millet• 
ler tam müstakil sayılamazlar. 
Bu kaideyi, bugün dünyanın en 
}'Uksek tarih ve içtimaiyat allm• 
leri koymuşlardır. 

İşte biz de öz dilimize k·a
\tuşm ak, doğan dili benimsemek 
Yolundayız. Bu düşünce iledir ki 
dil bayramının, milli bir tezahür 
teklinde kutlulanması zarureti 
llzerinde durmak gerektir. 

Şimdi soruyoruz : 
Öııümlizde dört gün kaldı 26 

!Ylul için ne hazırlıklar yaptınız? 
ou sual fertlerden ziyade içtimai 
teşekküllere karşıdır. 

Mesela, siz kadın cemiyeti na· 
•ılsınız? Dil bayramı için neler 
hazırladınız? 

l 
y Halkevi, sizin bu İftelti hazır· 

ı~mız kuvvetli midir? 
Bu suali idman cemiy~tlerl it• 

tHakına da sorabiliriz: 
ldmancılar siz neler yapıyor· 

ıunuz? Eğer hiçbir hazırlık yap· 
nıadınızsa sizi ayıplamakta ken· 
dimb:i haklı göreceğiz. 

Diyebilirsiniz ki: Dil itile ıpo~ 
culuğun ne alakası var? 

Eğer bu suali bize ıormadan 
tvvel kendi vicdanınıza sorarsa• 
tıız, dil ve spor işleri araaında 
k.uvvetli bir alaka olduğunu içiniz 
•ıze itiraf eder. -----Bina Vergisi Nisbet-

leri Artıyor 
lstanbulda binaların yazılma· 

ı,na devam edilmektedir. 
. Binaların yazılma ve itiraz 
lf leri hu sene bittiği takdirde 
Relecek seneden itibaren lstanbul 
tarafında bina vergileri yeni 
Yaztlıı esasına göre tahsil edil
~iye haılanacakbr. ı Yeni yazılışta 
ınalarm hemen hepsine kanun 

icabı eski değerlerinden fazla 
kdıynıet konduğu için bina vergileri 

e hu kanuni nisbet dahilinde 
İrtacakbr. Ayni zamanda gayrisaf 
tat üzerinden kazanç vergisi 

'erenlerin de vergileri gelecek 
j.eııeden itibaren bu nisbet dahi· 

-;;";;:;~•ktlr. 

Kongresi 
Trakyanın lktısadt kalkınması· 

nı temin için bugün Edirnede bir 
kongre toplana~aktır. Bu kongre· 
)'e, Edirneı Kırklardi Tekirdağ 
ve Çanakkale valHeriİe muhtelif 
vekaletler erkanı iştirak edecek
ler, ikinci umumi mufettiı İbrahim 
AU Bey riyaset edecektir. 

Diğer taraftan, tetkikatta bu .. 
luoacak ikbsat heyeti de dün 
•ktam Edirneye hareket etmiştir, 

Antepte Yangın 
Antep, 21 (A. A.) - Şehrini 

ortasındaki Mahmut Dayı sabun· 
hnesi bitişiğindeki fırından baş· 
hyan yangınla tamamen yandı, 
Yangımn bllyllmeaiııe meydan 
\'erilm edi. 

Resimli Makale 

HJçbl.r yol lrızaaız değildir. Hatta bu yol, l•tanbulda bir, iki oiimunealoe aahlp ba• 
lu•duğumw: alfalt cııdde1erden biri o11a dahi. Çünkll ufak b!r th-"l' i~' bu yolla~da da 
yer, yer yarıklar peyda olabilir, Hayat yolu, Ulkü yolu, muvaffaklyet yolu ... Velha11I her 
yolda bu, böyledir. Dalgalı denh:de gemialnl kurtarabtlene na11l kaptan denirse kara 
yolunda da etek, beyılr yahut otomobl'inl Ye onunla beraber poıtu kuı-tarmuıını bilene 
de mahir adam denir. tsu ıon cUmleyi, icabında fedakA.rlıktan 
kaçınız manaaına almayınız. Yalnız hayatın ba:r.ı lcabahna uyunuz; 
şeklinde telAkkl ediniz. Naaıl kl dik duvara hayva11 ıürülme:u• 
uçurumdan atağı da araba ıevkedllemez. 

l 

a Her Yol Arızalıdır a 

SON TELGRAF HABE"'RLERİ 

Japonya da Büyük Fe &ket! 
Yüzlerce Kişi Öldü, Binlerce Ev Yıkıldı 
60 Deli Dalgalar Arasında kayboldu 

Tokyo, 21 (A.A.) - Orta Ja· 
ponyada Kiyushu'dan Nigata'ya 
doğru saatte 45 mil süratle iler
Uyen bir tayfun 35 mektebi yık· 
mıı 300 çocuk ölmüştUr. 

Tayfundan hasıl olan deniz 
kabarması Fukura şehrinde 2,000 
evin sular altmda kalmasnıa sebep 
olmuıtur. Birçok ölenler vardır. 

Ozaka'daki meşhur Tennojl 
mabedi yıkılmış ve yıkılırken de 
15 kl,i yaralanmıştır. 

Kujoto civarında bir ekspres 
yoldan çıkmıştır. 

Garbi Japonyada telgraf, te· 
lefon muhaberatı, demiryolları 

münakalat intizamını kaybetmiştir. 

Tokyo, 21 (A.A.) - Ozaka
da ölen talebelerin sayısının 400 
o1duğu anlaşılmıştır. Y ardtm ve 
muavenet için buraya askeri aıta· 
at gönderilmiştir. 

Kigoto'da ankaz albnda bin 
talebe kalmıştır. Bunlardan 500 ti 
derhal kurtarılmış ise de diğer 
500 Unlln akibeti meçhuldür. Sa· 
hllde bir çok şehirler deniz ka· 
barması yüziinden harap olmuş
tur. 50 binden fazla evi suJar 
basmıştır. 

Ondan fazla tren hattan çık· 
mış veya devrilmiftir. JOO kişi 

kadar ölmüştür. 
Tokyo, Ozaka ve Şimanpseki 

demir yolu münakalab lnkıtaa 
uğramıştır. 

Saatte 70 mil süratle esen 
tayfun evveli Magosakiye çarp
mış, sonra Ozaka ve Kobede 
büyük zararlar yaparak sahil 
şehirlerini harap etmittir. 

Tokyoya tayfunun yalnız kuy· 
ruğu çarpmııtır. Zararlar okadar 
fazla değildir. 

Vapurlarda kaza ve zararlar 
azdır. ÇUnkn rasathaneler evvelce 
kendilerini haberdar etmişlerdi. 

Ozaka, 21 (A.A.) - Son ha· 
berlere göre yıkılan mekteplerin 
say111ı 47 dir. 225 çocuk ölmüş, 
822 çocuk yaralanmıştır. 3 çocuk 
ta · kayıptır. 

188 ev tamamen, 260 ev kıs· 
men harap olmuştur. 96 kişi öl· 
miif, 298 kişi )'aralanmıştır. 8 
kişi de kayıptır. 

8 yerde yangın çıkmış, 25 ev 
yanmıştır. 

Ozaka tımarhanesini dalgalar 
alıp götürmüştf.lr. Tımarhanede 
bulunan 60 meczup kaybolmuştur. 

Tayfunun devirdiği 10 trenden .............................................................. 
Kayınpederle Damat 

Arasında 
Galatada Y olcuzade mektep 

sokağında oturan Mizrahi ile da· 
madı fsak bir alacak yüzünden 
kavga etmişl~r ve biribirlerinl 
yaralamışlardır. 

/STER iNAN /STER 

birisi Tokyo • Şimonseki ekıpresi 
idi. l O vagondan mürekkep olan 
Ek•preste 250 yolcu bulunuyordu. 
ekspres tam bir nehrin üzerindeki 
köprüden geçerken tayfun tara· 
fından devrilmiıtir. Fakat köprU· 
nUn parınakhkları nehre düşme· 
sine mani olmuştur. 

Ozaka polisi, suların basma· 
sın dan 100 kişinin öldüğünü ha· 
ber aldığını bildirmektedir. 50 
evi de su basmıştır. 

Tokyoda bulunan hava mey· 
danında 5 hangar harap olmuş, 
20 tayyare tamir edilemiyecek bir 
tarzda ha1ara uğramııhr. 

Tayfunun antenlerini devirdiği 
Nagoya radyo istasyonunda mu
haberat . tekrar tesis edilmittir. 

Kiyoto, 21 (A.A.) - Polis bu· 
rada ölenlerin sayısmın 103 oldu· 
ğunu bildirmektedir. 325 kişi 
ciddi surette yaralanmışlardır. 

Susuzluk Ozaka ıehrlni tehdit 
etmektedir. 

Tayfun Ozaka koyunun cena• 
bunda kaybolmuıtur. 

662 ÖIU! 
Tokyo, 21 ( A.A) - Son 

yapılan tahminler, harap olan yer
lerde 662 kişinin öldüğünü, 3395 
kitinin de yaralandığını göstermek 
tedir. 100 ki.yl kadarda kayıp var
dır. Zararlar üç milyon yen ta h· 
min edilmiştir. 

iNANMA! 
Eski Darülfünun müderrislerinden İsmail Hakkı Bey, 

bir miiddettenberi çıkarmakta olduğu " Yeni Adam ,, 
İ•imli gazeteıinde "Türkiye:ie bir tabi derdi var!. ,, 
başlıklı bir yazı yazdı. Eski müderris, bu yazısında 

tAbii tarif ederken diyor ki : 

GeJen kitabı okumadan, anlamadan, ya]nız yazanın 
töbretine, piyasanın rağbetine, Maarif Vekı'iletinin yar
dım taahhüdüne göre kitap basan adamdır. Tabi kimdir? 
Avrupada olduğu gibi üzerine beUibaşh bir killtilr vazi
fesi almıt olan adam değil, yalnız kitap alııverişi yapan 

'' Tabi kimdir? Ankara caddesinde sabahtan akşama 
kadar mHaaında oturan, şundan bundan ucus kitap 
alıp basan ve pahalıya satan adamdır. Tibi kimdir? 

adamdır. Tibl kimdir?. " Efendim halk okumuyor, 
bastıklarımız okka oluyor!.,, diyen, fakat okka ile aldıtı 
kitapları, bira:ı: •onra üıtilndeki flatla utan adamdır.,, 

ısrBR iNAN iSTER iNANMA! 

•• • ozun Kısa ı 
r 

Münderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş-
tir. '--

..., _____________________ .. . 
,-- , 

Gazi Hz. 
Ankara da 

Ankara 21 (A.A.) - Reisicümhur 
Gazi Mustafa KemaJ Hz •• bugün re· 
fakatlerinde Başvekil ismet Paşa 

Hz. le Dahiliye Vekili Şü kril Kaya 
ve meb'uslarım dan Kılıç Ali, Nuri, 
H i san Cavit Bey"er bulunduğu halde 
saat 1,57 de şehrimizi teşrif et
mitierdir. 

Gazi Hz. ai, iltasyonda Büy~k 
Erkanı H rbiye Reisi Fevzi Pap 
Hz. le, Maliye, Maarif, Sıhhat Vekil
leri, meb'uı ar ve ıefaretler Erkanı 
karşılatm şlar.:l ı r. 

İstasyonu doldur~ n kuif halk 
kütl~•i Büyük Reisi coşkun tezahu-

1 ratla alkışlannııttır. 

L --' 
Parlamentolar 
Konferansı 

Prusya Baıvekili De 
Tayyare ile Geliyor 

Paris, 21 (A. A.) - Meb'usan 
meclisi hava encümeni ikinci reisi 
M. Pol Perin hu sabah viyana 
tarikile fstanbula hareket etmiş· 
tir. Mumaileyh l•tanbulda tc •pla· 

nacak olan parlamentolar koni 'ran· 
sına iştirak edecektir. 

Sofya, 21 (Hususi) - Pr \sya 
Başvekili ve Alman Hava Nı:tzırı 
Jeneral Görlng, Almanların Hin· 
denburg, iımindeki büyük yolcu 
tayyaresile pazar günü buradan 
geçecek ve Parlementolar konfe· 
rasına iştirak etmek üzere latan• 
bula gidecektir. 

{Dün gelen murahhaslara ait ha
berler dokuzuncu sayfamizddadır.) 

M. Venizelos 
Muhalifler Tarafından 

Cümhur Reisliğine 
Namzet Seçildi 

Atina, 22 ( Hususi ) - Cüm• 
hur Reisliği intihabına alt müna· 
kaşalar ve hazırlıklar hayli hara
retlendi muhalif fırkalann reisleri, 
buglln muhalefetin lideri vaziye
tinde bulunan M. Venizelosu 
cümhur reisliği için namzet seç· 
mişlerdir. 

M. Ruzvelt Grevin Bitme-
sini Emretti 

Nevyork, 21 (A. A.) - Reisi• 
cümhur, mensucat grevcilerinden, 
derhal işe baılamalarını istemiştir. 

Akalliyetler 
Lehistan İleri Sürdüğü 

Tek lif ten Vazgeçti 
Cenevre, 21 (A. A.) - Lehia· 

tan heyeti, birçok devletlerin ve 
bilhassa bUyiik devletlerin göster· 
miş oldukları muhalefet karşısında 
ekalliyetlerin beynelmilel himaye
sine müteallik bir mukavelename 
vücuda getirmesine matuf olan 
teklifinden vazgeçmiıtir. 

(Bu husustaki müzakerelere ai$ 
haberler beşinci sayfadadır.) 

Üç Kişi Asılacak 
Viyana, 21 ( A. A) - Salz· 

burg Ağır Ceza mahkmeai elle· 
rinde infilak edici maddeler bu· 
lunan üç naziyi idama mahküm 
etmiştir. 

• 111111 ••••••••••••••••.••• li ..... 

t l ı k ve Orta Mektep talebesinin 
Haftıılık mecmuaaı 

ÇALIŞKAN ÇOCUK 
l ncl HJlll 21 Ey Dl CumHtcal çıkıyor. 

4 renk 16 sahifa 5 kuruş 



MeınJ.lull Manzaraı 

T ekirdağında 
~u 
!htigacı 

Tekirdağ ( Hususi) - Tekir• 
dağının senelerdenberi devam 
eden en büyük ve ezeli derdi 
kasabaya iyi su teminidir. Tekir· 
dağ içerisinde içilmeye elverişli 
bir su yoktur. Halkın içtiği sular 
yüzde 45 nisbetinde kireçlidir. 

Ayni zamanda mecraları da 
açık olduğundan yağmurlu hava· 
larda bütün çeşmeler bulanık ve 
çamurlu akar. Tekirdağ halkının 
iyi su ihtiyacını temin eden ve 
tehre ( 20 ) kilometre mesafede 
bulunan İnanlı suyudur. 

İki sene evvel bu suyun Te
kirdağına getirilmesi . için bir 
{Memba Suları Şirketi) teşkili 
kararlaştırılmıştı. Fakat teşebbüs· 
ler akim kaldı. Şimdi hu suyun 
damacanası 60 kuruşa •atıl· 
maaktadır. 

Bu iyi suyu timdlye kadar 
tabii bir halde Bulunduğunu 
gören Vali Haşim Cevdet Bey 
membaın kumluk kısımlarını 
açtırmış ve suyun kaynaklarını 
tesbit ett1rerek daha kuvvetli bir 
cereyanla akmasını temin etmiştir. 

Vali Bey bu suyun ehemmi· 
yetile mlHf..nasip bir çeşme ya· 
pılmasmı <;mretmlı ve eski inanlı 
çeşmesi yıktırılarak yerine asri 
ve abideli bir çeşme inşasına baş
lanmıştır. Şimdi bu suyun Tekir· 
dağına getirilmesi çareleri dil· 
şünülmektedir.!Temizliği ve lezzeti 
itibarile lstanbulun en iyi sularına 
muadil olan inanlı ıuyu Tekirda· 
ğıııa getirilebilirse şehrimiz tabi· 
atin en büyük bir nimetine ka· 
vuşmuı bulunacaktı!'. 

Nafıa Faallyetl 
Tekirdağ'· Hayrebolu, Saray • 

Çerkesköy ve Çorlu istasyon ve 
merkez yollarındaki inşaat f aall· 
yeti devam etmektedir. Bu seneki 
it programı mucibince yollarda 
( 13,877) mükellef amele çalışmıı· 
tır. Saray .. Çerkesköy yolunda 
bir, Corlu • istasyon yolunda lkl 
ıilindir işlemektedir. Eski sene
lerden kalan bakaya ameleler de 
it başına çağırılmaktadır. Vali 
Ha41im Cevdet Bey sık ıık bizzat 
yollara giderek yol işlerini takip 
ve kontrol etmektedir. Nafıa 
işlerinin randmanını aratırmak 
maksadile vilayetimize Çanakka· 
leden iki silindir daha verilmiş· 
tir ki bu silindir makineleri bu 
hafta içinde şehrimize getirilecektir. 

Tekirdağmda Halk Okuma 
Odası 

Tekirdağ ( Hu•uıt ) - Şehri· 
miz halk okuma odam gllnden 
güne mllkemmel bir şekil almak• 
tadır. Okuma ıalonunua hergtıa 
yevmi gazeteler, edebi mecmua
lar · geldiği gibi okunacak ilmi, 
edebi, içtimai eaerler de vardır. 
Memleket halkımn okuma •alo
nundan istifade etmesi için Halk 
evi idare heyeti bazı tertibat 
almıı ve okuma salonunun gece· 
leri de açık bulundurulması ka· 
rarla§tınlmııtır. Meb'ualanmııdan 
Celll Nuri ·Beyin Halkevine hediye 
ettikleri 100 cilt kadar kitap 
gelmiştir. 

Kaza Kurşunu 
Maraş (Hususi) - Ayakçı! 

Oluk köyUnde bir dtiğtin eına• 
•ında havaya sıkılan kurıunlar 
Gülsüm isminde bir kadına rut
• mış, <f.,. h.,I ö'r''~r-r"'•""· 

• 
A E 

Siverekte 
Temin 

Su ihtiyacı 
Ediliyor 

Siverek, (Hu· 
su si) - Her şe} i 
güzel şehrimizin 
ııı ihtiyacı çok 

1 mühimdir. Ka-
sa banın suyu ku· 
yular vas tasile 
temin ediliyor .• 
Halbuki k uy., 
sularının bir ço· 
ğu da içilmeye 
müsait değildir. 
İşte bu yüzden 
tebrin en esaslı 
ihtiyacını su teşkil etmektedir. 

Bunu nazarıitibara alan be
lediy e otuz beı kilometre mesa• 
fede bulunan gayet nefiı pınar su• 
lanm ıehre getirmek tasavvurunda 
bulunarak faaliyete geçmiş pro-

jelerini yapmış keşif ve projeler 
ikmal edilip on iki bin lira gibi 
az bir para ile şehre bol au ge· 
tirlilebileceği anlaşılmıştır. 

Yalnız bu su şehir kenarına 
kadar açık kanallarla getir• 
tilebilecek ve ıebir başına 

Burdurda 
Dokumacılık 

Burdur (Hususi) - Burada 
dokumacılık çok ileri gitmiştir. 
2500 evde 4000 tezgah hergiln 
çalışmakta ve Burdorla mülhaka· 
tının dokuma ihtiyacını karşıla· 
dıktan sonra harice de sevkıyat 
yapılmaktadır. Bu dokumalar bu 
havalide Avrupa ve Japonya ma• 
mulabna tercih edilmektedir. Fi
atlarının ucuzluğu bu tercih ae
beplerinden biridir. Tezgahlar 
yavaş yavaş makineleşmektedir. 
Elyevm Burdurda senede 15 mU• 
yon metre dokuma imal edilmek• 
tedir. Bu yllzden Burdura ıene· 
de 700 bin Ura para girmektedir. 
Dokumalar Burdur Ticaret ve 
Sanayi Odasının kontrolu albn• 
dadır. 

Kızılcahamamda Güvem 
Kaphcası 

Kızılcahamam ( Huıusi ) -
Kazamıza bağla Güvem nahiye· 
sinde de btiyük bir kaplıca var• 
dır. Buna " Sey ,, hamamı ismi 
Yerilir. Kaplıca her sene Hususi 
Muhasebe idare&İ tarafından mü· 
zayede suretile mliltezime verilir. 
Kaza merkezine tam 15 kilomet• 
rededir. Kızılcahamama gelenler 
mutlaka bu hamama bir kere 
giderler. Cuma gllnlerl orada 
pazar kurulmaaı mutat olduğun• 
dan bu aebeple buraya ıelenler 
cumalan oraya gidip hem pazarı 
seyreder hem de banyo edip 
Kızılcabamama avdet ederler. 
Evvelce bu nahiye yolunun çok 
bozuk olması dolayısile otomobil 
değil battl araba bile işlemez, 
ancak at ve merkep De gidip 
gelindiği için bu hamama rağbet 
edilmezdi. Oç sene enel Dahiye 
mtıdllrlllğUne tayin edilen Mustafa 
Bey köy lllleri teşvik ederek yolu 
yaptırmıı ve bizzat baılannda 
bulunarak kendisi çahfmıı ve 
muntazasn bir ıoıe vticude getir
miıtir. Kııın geçit vermeyen yol 
güzergAhmdaki coşkun çayın 
lizerine de kasabada bakkallık 
eden Oğlakcıh Molla Mustafa 
Efendi kendi keseainden bet 
ytlz liraya mükemmel bir k6prll 
""t:tbrm,shr. 

Siverek haki.met konofı 

• konulacak fenni bir filtreden 
geçtikten sonra kasabaya çok 
temiz ıu gelmiş olacakbr. Kaza· 
mızın Belediyesi birçok kaza ve vi· 
!Ayet Belediyelerinden daha zengin 
bir varidata maliktir. Oldukça 
intizamlı çalışan bir Belediye ma· 
kinemiz vardır. Şehrin imar ve 
terakkisi husuıunda hummalı blr 
faaliyet göıterebilmektedir. 

TeşklIAh lamam olan belediye
miz kendisine tevcih edilen işi 
kusursuz bir halde tedvir etmek· 

tedJr. Belediye 
reisi ve kayma· 
kam Nedim Bey 
her gün munta· 
zaman daire 
arkadaılarile be
lediyede meşgul 
olmaktadır. 

Siverek halkı 
hariçten gelen 
va tan daş la rı na 
hizmet ve mu· 
avenet edebilir· 
lerse deruni bir 

gurur ve iftihar duyarlar • 
Ekseri Vilayet ve kazalarımız· 

da Hükumet konakJarımn müsaade· 
ıizliği ylizlinden devairi resmiye 
ıehre serpilmiş bir halde ayrı ayn 
mahallere yerleşmit olduğu halde 
Sivereğin muhteşem bir hükumet 
dairesi mevcut olup bütiln daireler 
bu bina dahilinde toplu bir şekilde• 
dir. Su ve Maarif ibtiyaçlan da 
temin edilince Siverek vatanın 
ortasında mlltemadiyen parlayan 
bir yıldız olacaktır. 

Vamık Faik 

Devrekte Jandarmanın Mesaisi 

Deorek jandarma karakol kumo11dan v• mürettebatı 

Devrek (Husust) - Devrekte rek yetiştirilen jandarma efradı· 
asayiş çok mükemmeldir. Uzun mız takdire değer meıaf ıarfet· 
zamandanberi zabıta vukuatına mekte, halkın huzur ve ıllkUııunu 
tesadüf edilmemektedir. Başçavuı bozabilecek en ufak zabıta vak'a· 
Y akup Efendi tarafından vazife- sanın husulilne meydan verme-
lerinin bütün incelikleri öğretlle- mektedirler. 

Adapazarı Avcılar Bayramı 

Adapı11ıarı •ocıı.,., ••nl lcıga/•tl•rl ile 

Adapazan (Huıusi) - Avcılar kıyafetle lıtirak etmiflerdlr. Kay-
kulObtı Çark mesiresinde aenelik makam Agah Alp B. ziyafet ea-
bayramlannı yapmıtlar ytlzll mi- na .. nda bir nutuk aBylemif, buna 

vf d tl·ı ri ' tind kultlp menıuplanndan Fehmi B. teca z a ve ı e ne av e en . . B 
. . cevap vemıııtır. ayramda gayet 

hır ziyafet vermıflerdir. Bayrama ejlenceli oyunlar tertip edilmiı, 
aycıJann kısmJ Azamı kulübün mOıterek av yapılmlf, pek gilzel 
avcılar için kabul ettiği huaual eğlenllmittir. 

Kaf Boyuyor 
Kaı ( Husuıt ) - Belediye 

knçllk bütçesi Ue çok lıler g8r
mektedlr. Parkın annnde t O 
metro uzunluktaki beton iskele 
lnıalb bitirilmiıtir. Buc•k lima
nına yapılan mftkemmel mez• 
baha da bltirilmiıtir. 

Kaı merkezi Andifllye on 
,fo k;ka ileride bulunan koya doğru 

Maraşta Bir Cinayet 
Marq (Hususi) - Eşraftan 

San Kitip zade Haan Ef. meç
hul ıahıılar tarafından çiftliğinde 
uyurken 61dürlllmllttflr. Failler 
ılddetle aranmaktadır. ......................... -............. ·-·········---· 
bOytlmektedfr. 

Bu ilerileyifte llk adımı 
dlyemlz oraya mezbaha 
etmek auretile atmıftır. 

Bele
lnıa 

1 Müsahabe 
1 

Yeniye 
Götüren 
Yol 

Nurallalı Ata 
« Yeni adam » m 20 Eylül tr 

ribli nuıhasında V. A. Bey «yeni 
ıair,,den bahsediyor, onun ne oldu·I 
ğunu anlatmak istiyor, bilhassa 
neyi sevmiyeceğini, nelerden he
yecan duymıyacağını sayıyor. 

Yeni ıair gü1, bülbül, mehtap 
gibi ıeylerden anlamıyacak; ma· 
kina devri adamının tahassüsleri, 
eaki devrin adamınınkilerle bir ola~ 
maz. « Bugün insanın dahi çarla, 
pistonu ve uskuru var.» 

V. A. Bey yine diyor ki ı 
« YerJi malı kullanınız dendiği 
zaman heyecandan gözlerim ya• 
ıarır da onJan kendi tezgahla· 
nmda dokunan kaba esvabımıD 
yenile silerim. » lıte V. A. Beyin 
haber verdiği yeni ıalr, böyle bir 
ıairdir. 

Çark, piston, uskur.. Fakat 
niçin « kaba esvap yeni » ? Niçin 
«gözleri yaşarıyor?» Çok yazık ki 
bu « yeni ıair » e1ki heyecan 
vasıtalarından ve ifadelerinden 
pek kurtulamamııl 

Fakat V. A. Beyin dikkatini 
celbetmek istediğim nokta asıl 
bu değlJ. GUI, bülbUJ, mehtap, 
aşk ıiirlerinden artık bıktığımız 
doğrudur; fakat bunların yerine 
makina, çark ve uskur ikame et• 
mek kafi değildir. Hem yeni 
adamın, yeni · şiirinin makinaya 
hayran olması lazımgeldiğiui bir 
tUrlil anlamıyorum; bence bf.akiı 

yeni adam makinaya alışıktır, 

ona gayet tabii birşey diye bakar, 
onun aleyhinde bulunmak ta, onun 
hakkında kasideler yazmakta ak• 
hodan geçmez. Otomobil, telefon, 
fabrika, transatlantik gibi ıeylerl 
kıyma aatırı, oklava, dönme dolap 
gibi tabii gördllğümllz, onlara 
ıaşmadığımız, hayran oJmadığı4 

mız zaman makinanın adamı ola· 
bileceğiz. O zaman insanlık naııl 
bir ıiir yaratacaktır bilmem; 
fakat nasıl biz bugUn ıüpUrg• 
tencere, duvarcı malası, gergef 
hakkında şiir yazmıyorsak veya 
yazanları mızmız buluyorsak onlar 
da makinayı metetmiyecekler ve• 
ya edenleri mızmız, geri knf ala 
bulacaklardır. Şiir, ötedenberl 
olandan ziyade mümkün kılınmak 
lstiyenl, yahut sırf hayalde mem• 
kün olanı söylemiştir. V. A. Bey 
ve onun gibi düşünenler şiiri, belki 
insanı bütiln kafa faaliyetini bUs• 
bütün realist etmek istiyorlar. 

V. A. B. Yine diyor ki : «E .. 
kiyi tanımam, reddederim. O ka
dar tanımam ki bir gün karp• 
ma çıksalar, daha ileriki bir ha• 
yabn izah edemediğim herhangi 
bir mevzuu zannederim.» Şüphe.
•İz bunu sırf bir lirisma ıevda11 
Ue a6ylllyor ve kendiai de pek 
inanmıyordur; yoksa yeni adamı, 
yeni piri bnabftttln hafızam 
muhakemesiz taaYVUr ettiğini farzı 
mecbur oluı z. Yeni insan da 
el~ ·'1:e insan cinsinin geçmiş ve 
gelecek macerasını bilecek, bif. 
mek i•tiyecek, eskiden kendine 
uyanlan alacak, yahut onlar ken• 
disinde esasen bulunacak, uymı
yanlan ise bir terakki diye kar
ıalamıyawbr. Yeniye götüren 
yol, eskiyi unutmak değ ldirı 
)'Oba bugünün en yeni lnıam 
tarlhaiz, haf1zasız, yani iptidai 
kabilelerin adamıdır. Onlar da, 
habrlamanm eseri olan meldna da 
yoktur. 



Siga•et Alemi 

Avrupa Yeni 
iki Bloka 
Ayrılıyor 

B&BiCI llLIBArL&B 

İngilisce Daily Mail gaseteainde 
16zümib:e Avrupadaki vaziyetin tabii· 
line ait mühim bir yazı ilişti. Bu yazı, 
mevcut tartları gözden geçirdikten 
aonra numara altında fU Hasları teı• 
bit ediyor: 

1 - Lehiıtan Almanyaya elini 
uatmıttır H filen eaki milttefiki 
Franıayı terketnıitlir. ÇOnkl Alman• 
yanın en kunetll devlet oldutuna 
kanidir. 

2 - Yugo•lavya da Almanyaya eli
ni uzatmııtır. ÇOnkG A nlturyanm 
iıtiklili için ftalya il• Almanya ara• 
aında bir harp vukuuna ihtimal ver
IDektedir. Fakat ltalyada askeri ka• 
biliyet glSrmemekte ve kuvvetli tarafta 
bulunmayı tercih etmektedir. 

3 - Macariatan da Almanyaya elini 
U&atmııtır. ÇGnkG Almanya eter orta 
Avrupanın hikim dHleti olursa, 
Triyanon muabedeıll• onun kaybettiti 
topraklan kendiliae iade ettirebilir. 

Almanya, LehilÜD, Macari•tan ve 
Yu•o•lavyamn ittirakile teıekkfll 
edecet• bentli)'u pni kombinezon, 
Napoleondan beri Avrupanm •6rd0fl 
en mOtbiı ukeri bir ittifak olacaktır. 

Orta Anupanm bu ..,.apuna karp 
FHn1a, Sovyet Ruıya, Çekoılovakya, 
Romanya ve belki de İtalya kartı 
duracaktır. 

lnwfltere hDkGmeti patlamak tehli· 
"••ini 1rBateren Ye hiçbir menfaatimizi 
tibdit etmiyen bu harp kar111ında 
hatbhareketinl tayia etmit midir? 

Hariciye Nasın Sir Con Simonun 
bu mDnasebetle beyanatta bulunma11 
•e memleketimiai ıilihlanmıt olan 
Avrupa lut'Hmın araunda bırakmıya• 
cak bir vaziyet alma11 lazımdır. Eter 
flrmi aene evYel vaziyetimizi tasrih 
etıeydik bOyflk harp olmazdı. Siyaai 
•••kiimial tayia etmemek yilzDnden 
J•ni bir laarbe daha mı ıürilklene• 
••tiz? 

• Avrupa vaziyeti hakkında iıte siıe 
bir mOtalea. - Süreyya 

Lehlatanda Mevkuflar 
V arıoya, 20 (A.A.) - Bua-Dn tec· 

l'it kampından milli radikal fırka.ana 
lllenıup ilk mevkuf gurupu tabliye 
•dilmlıtir. Bu tahliye evvelce tayin 
edilen mlddetten iç ay eYYel nkl 
olnıuıtar. 

Almanya • Lehlataft 
Varıon, 21 (A. A.) - Leh·Alman 

ticaret milzakerahaa burada tekrar 
~aılanmıfbr. 

Ekalliyetler 
Meselesi 
Mühim/eşti 

Var4on, 20 (A.A.) - Cenlnedeki 
Leh gazetecileri, ekalliyetler kakkın• 
diki Lehiıtan teklifi hakkında busln 
asamblenin albncı komilyonunda 
cereyan eden mlzakereler hakkında 

tefalratta bulunarak, bltGn hatipleria, 
bunlardan bazılan Lehiıtan tarafından 
intihap edilen uıul hakkında ihtirui 
kayıtlar dermeyan etmlı olmalanaa 
ratmen, hali hazırdaki u1Ulln muha
fazuı imklnııs oldufunda mlttehlt 
bulundaklanııı mlıahede •• teıplt 
etmektedirler. 

Mezk4r muhabirler, bu mGıak .. 
relerin ıunu iıbat ettifi kaaaatlade
dirler. 

MeHle ortaya atılmıı ve hatta biı 
ıuretl halle dotra baklıaf etmekte 
bulunmuttur. 

Denizdeki Yangı-
nın Tahkikab 

Morokastl Vapurunun 
Telıizciai Yaman 
Şeyler Söyledi 

Nnyork, 21 (A.A)- Yanan Mero
ka1U Hpurunda kaptan Vilmot'u• 
yol vermek iıtediti telıia tel&rafçı 
Alal'ana'aın din tahkikat komi110-
nunda, Morokaıtl kaptanı ile ubit• 
lerinin yapmıı oldukları hataları 
ve yangın eınasında ıebep olduk· 
ları affedilmez tehirler hakkında ver• 
diji malumat yüıllnden ortaya çıkan 
karar1azlık ve karıtıkhk tarif edilmez 
bir ıekUdedir. Alagana demlıtfr kiı 

" - Sü'Yari güvertesinden verilen 
emirler, kalın bir duman tabakaıı 
yllıilnden anlaıılmaa bir pkilde idi. 
DDmende olan gemici dilmeni bir 
sağa bir sola çevirip duruyordu. Bu 
esnada birçok kimıeler oraya buraya 

........ ıs; ................. ..... 
bir yukarı dolafıyordu. O aralık 
"Dümeni kır ve gemiyi karaya oturt" 
diye bir emir i~itildi. Her halde bu 
emri veren kaptan idi. Birinci zabit 
iae " Ne 1apmalı? " diye kollarını 
büklp duruyordu. " 

Bomba GUrUltUaU 
ffayana, 21 (A.A) - Şehrin muh

t6lif noktalarında dOn gece 35 den 
fazla bomba patlamııtır. Zarar mü
himdir. 

a,11 
Gençlerin~ 
No.24 

22 - 9 - 934 
Fakat birkaç ıtınl6k heyecan 

sabuk geçti. O gnnlerde Retit 
lcıılada nabetçl kalmıştı. Eve aı· 
lcer yollayor, çamapr g•tirtiyor, 
lcendi g6ıllnmiyordu. Ha1ibe ha· 
Dını ilk gl\nler o kadar hırslı idi 
ld hattı Tnrkina bile Reıitten 
bahsetmedi. Fakat onun izinli 
alnl• olduju halde yine gelme
tliinl 19r&nce tellp baıladı. 

O atbaa daha sabahtan Türkina: 
- B1iaa ortahğı çek, çevlriver 

lazım. Bugla •iabeyin gelir .. Ya· 
tağına, çam...._• bak. Bir eksiği 
olmaıınl 

Demlttl· 
Hattl kendi de IDutfata girip 
oğlunun ıevdiğl Yemeklerden 

birkaçını yaptı. 
Fakat akıam geç vakit oldu .. 

iu halde Reşit meydanda yoktu. 
Gece oldu. Yemek Takti geçtl.1 

Yatmak zamanı geldi. Rcıit 
hail g6rOn&rlerde yoktu. Ağabe
Jiıini geç vakte kadar bekliyen 
TtırkAn nihayet dayanamadı: 

- Arbk getmiyecek aaliba, 
anne, ben yatıyorum, dedi, ocla
llna çekllclL 

Burhan Cahlt 

Hasibe H. birkaç kere 11ıbp 
indlrdiğ; yemekleri tel dolaba 
yerleıtirirken acı acı, içi ezile 
ezile söylendi: 

- Keıki oğlanın Uıtfbıe oka• 
dar vannaaaychm. Eğer sabiden 
&önlll çekiyorsa yazık olacakl 

Sonra ortalığı toplad1. Ateıl 

kapadı, ve yavaı yavaı merdi· 
venlerl çıktı. Yatağa uzanırken 
aklına bir ıeyler gelmifti. Birden
bire irkildi: 

- Buraya gelmedi. Belki de 
ye~gesinde kalmııtır. Eğer 6yle 
ise alacağı olıun .. 

• 
Yeni ailih albna alınmıt kur'a 

efradını talim ettirmiye uğrqan 
Retit o günden sonra periıan bir 
halde idi. Anneı·nin kendiıine kız 
aramak ve bulmak yolundaki 
gayretlerini seziyor, fıitiyordu. 
Zaten için için alevleniyordu. Son 
glln annesinin kapı önünde Adeta 
yarı tehdit gibi görünen ısrarlan, 
içinde biriken alevlere benzin gibi 
tesir etti, patladL 

Bu patlayıı yanlız Tnrkiııın 
peaceredon ıördllğtl albi Malatyah 

1 

.. 

Lindbergin Çocuğunu 
Çalan Adam Bulundu 

................................................ 
Eski Alman Askeri, Suçlu Olarak 

Amerikada Tevkif Edildi 

Nevyorlr, 21 (A.A.) - Poliı Lind· 
bergin ilk çocuğunun kaçırılma11 
tahkikatını bitirmek üzeredir. Baı 
mGddelumumf M. Kamlngı Lindbergin 
çocutu Jçln verilen fidiyel necatıa 

bir kıımını süren Rifar HaYptmannııı 
tevkifini bildirmektedir. Hnptmanın 
evinde on ve yirmi dolarlık varakai 
nakliye olarak 13750 dolar bulunmUft 
bu paraların fidiye olarak verilen 
paralar oldutu teablt edUmittlr. 

Nevyork poUıi, HaYptmanın bun• 
dan 11 Hne evvel pli Ye kaçak 
olarak Amerikaya gelmlt bir ecnebi 
oldujunu bildirmektedir. 

Vaı·n.rton, 21 ( A.A) - Nevyork 
poliıi, 35 yaıında ve Hbık bir Alman 
muh ribJ olan Riıar Havptman'ın: 

1 - Fidye olarak verilmit olan 
p~~ oldu~~ ~kkuk eden 
~, ........ ~~il· 
on dolarlır bir bqka varakai naktiyi• 
nin kendisi tarafından nrildiji, 

2 - Yeni Jerseyde Hopvildekl 
Lindberg'in evinin civarında maran• 
1roa olarak çalııtıtını, 

3'- Almanya'da kaçmıyacatı bak· 
kında 161 vermesi lserine munklra
tea ıerbeıt bıraluldıtmı Ye ıoııra 
hapıe airmekten kurtulmak illere 
aizliee kaçtıtı, 

itiraf ettiti.ni bildirmektedir. 

sOlçüntln gilğilmllntı devirmekle 
kalmadı. Delikanlı hem ana
ıına kartı yapmaya mecbur 
olduğu bu ağır muameleden mtl· 
teessir oldu. Hem de bu teklif 
onu adeta Leyliya verdiif ıözll 
tepmiı kadar ser1em etti. 

Bu perifanhk içinde canı eve 
gitmek bile istemiyordu.. Eve 
gittiği takdirde annesi onu hemen 
bulduğu bir kızla baıfGz edive
recekmlt gibi geliyordu. 

Kııla avlusunda talimler bitip 
aıker koğuılara çekilirken o da 
nöbetçi zabit odasına kapanıyor. 
Efrat yoklanıesma Ye kıtla nöbet· 
lerine ait vazifeleri yaptaktan 
ıonra mauıının baf1Dda uzun 
uaa mektuplar yazıyordu. V • 
her akpm bu mektuplar Harbf... 
yeden ti Kadıköyüne kadar elden 
gidiyordu. Onu kıılanm bot va 
tq duvarları ara11nda vazife 
haricinde meıgul eden yeıane 
ıey de Ley lidan gelen cevaplardı. 

Emir neferi Dilzcell Hasan 
her akıam posta verip alıyordu. 

Leylioın mektuplan... Bunlar 
aevgial henüz tomurcuk halinde 
beliren bir genç kıııa ıade 
heyecanı az, fakat Dmit ve neı' e 
dolu yazılardı. 

Bu sayfa sayfa yazılarda olgun 
aşkların hasareti, hın ve heyecanı 
yoktu. Daha ilk adımında hayatın · 
acılarile karıılaıan bu ıevglde 
ıinet ıörmeden olmaya bqlayan 

bnaı •• lc•çırıl- çoca,. 

Havptman'ın teYkifine ıebep, 
Bronkı civarında bir garajdan benaia 
almak için nrdifi paranın tanıama11 
olmuıtur. 

Lindbergln namına fldlyeineeat 
vererek Llndberfin kaçırılan çocutu· 
nu kurtarmak tlaere mlsakereye 
memur edilen doktor Kondonun bu 
vazifeyi Oıerine alma11ııdan biraz 
aanra doktorun evine 16tGrllmelc 
Gzere meçbul bir t•hı• bir ıaföre bir 
kltıt vermlt ve bir dolar da O•ret 
vennifti. Ba ıofar, kltıdı n dolan 
veren adamın Havptman oldufunu 
tanımııtır. 

Ha•ptman ayni zamanda, doktor 
Kondon tarafından, Nevyork mezarlı .. 
tında eline paraları vermlı oldutu 
adam olarak ta tananmııtır. 

Yeni jel'Sey valisi M. Mur, Havpt• 
manın cinayet ve adam kaçırma 
......... U. ....... olarak Ne~ 
•aJrametl tarafından iade eclilme•inl 
latemit ve Nevyork hOkGmetinin, 
HaYptmam para çekmek ve mflaaade
ıiz ıilih taıımak •uçlarından zan 
altına almıı olduğunu blldirditini 
ilin etmlıtir. 

Nevyork, 21 ( A.A. ) - HHptmaıı 
tayyareci Lindbug'in çocutunun ka
ç1r1lma1ı ile alikadar olarak para 
çekmek cirminden kat'i ıurette 
zannaltına alınmıştır. 

Nevyork, 21 ( A.A ) - Hnptman 

ham meyvaların burukluju vardı. 
Leyli bir mektubunu 16yle 

bitiriyordu : 
" • • • • • • hiç bir teY bana 

istediğim ve beklediğim sevinci 
vermiyor. içimde en çok aevdijim 
musikinin bile dolduramadığı bir 
botluk var. Şimdi ancak yalnız• 
lıktan lezzet alıyorum. Odama 
çekildijim zaman beni kovalıyan 
işkencelerden kurtulmuş gibi fe
rahlıyorum ve burada mektupla· 
rınla batbaıa kalınca artık berı•y 
gözlerimden siliniyor. İstiyorum 
ki bu mabet rsnkuneti bozulma· 
ıın. Sörlerin Kitabımukaddesten 
parçaları okurken duyduklan 
hazzı ben senin mektuplanm okur• 
ken biuediyorum. 

Şu farkla ki benim okuduğum 
aabrlar yalnız benim lbadetim 
için yalnız benim anlayabilecetim 
lianla yazdmqbr. Onlan ben 
Sina dağında çöl enginlerlnden 
ıeı bekleyen Musa gibi bekli· 
yorum. Beni onlardan mahrum 
etme Reıit? .• 

• Retit kıtlada kaldığının ildacl 
haftuında Hasibe H. artık da• 
yanamadı. Bir ıün Ttlrkinı da 
alarak gitti. 

Reıit arkadaşlarile kıılanın 
ortaaındaki havuz başında ıoh· 
bete dalmııtı. 

Onun bazı gecelerini yenge· 
ıinin evinde ıeçirdiğinden fip-

''Ben 
Evde Mi 
Kalacağım?,, 

Bu sabah elime geçen mek· 
toplardan lkiılnde, hemen hemen 
ayni eda ile bu ıuali ı&rdlm • 
Talihlerlnden tlkayet eden iki g• 
kızdan birinclıl Ankarada otuna
yor, s6yediği 111dur: 

- Çirkin değilim, flmdi1e ka
dar hiçbir erkekle ııkıfıkı mllııa
ıebatta bulunmadığım için ıuif6h
retlm yoktur. Buna rağmen 'ZI 
yapna geldltım halde el'an evle
nemedim. Acaba eyde kalmıp mı 
mahkümam?. 

ikinci mektubu 16nclerea 198' 
kaz lzmlr clvannda btlyl\kçe blı 
kaubamızda oturuyor. Onun da 
derdi ıur 

- Bir gençle •Yiftim, atpa. 
landım. Oç sene birlikte gulp 
dolqtım, fakat tam eTleneca
jimb urada o, bafka blrWaı 
ılSnW kapbra Ye blrclenbin 
benden azaklqb. Feci bir nd
J•tte kaldım: Herku beal barakal
IDlf bir metres bilmektedir. Hal
buki ab:e yemin ederim, uball 
nişanhmm dudaiı bile tenime 
dokumamıfbr, fakat kime amlatu
ıınız, bana lyle ıellyor ki arbk 
evde kalmıya mahktbn bir gea' 
kizım. ,, 

Ben, zahiren yekdljvinden 
farklı g6rtlnmealne rap.en her 
iki genç kızın derdini bfr noktada 
blrleımiı tellkkl ediyorum: Birln
ciıl tefrite varmııhr, lteld de lf.. 
rata. Netice de 6lç8a8n bu Yanlıt 
kullanılıpndan dopa11flur. Bhind 
genç kızın hiç bir erkekle tanJf
mamaıı, cemiyet bayabna airmlı 
olmama11 bir hatadJr, göze çarp-
mamuma sebep olmuıtur. ikinci 
genç kız İle bir gençle yıllarca 
birlikte gezmek turetile kabahat• 
leriD en büytiğünll yapmıtbr. Dert 
badar n bir Jantalık ketfedWnce 
tedaYiıl gllç değildir. 

HANIMTKYZB ..................... ·--·-·-··--··---- -·· ._ 
dlla akıam aaat 9 da tevkif edilmif~. 
Karakolda ıorpya çekilen Havptmaıa, 
Lindberı'm çocagunun kaçırılmuı 
itine karıttıtını ten bir auratla inkar 
etmiftir. 

Tevkifbaaedea ıoara kuakoluı 
önlne aeyrilHfere mani olacak tekil· 
de birçok kalabalık toplanmıtbr. 

he\enen Hasibe H. yarı darflllt 
yan endipli elial matb. Retidia 
uzablaa eli geri çevirmemdea 
korkuyordu. 

Delikanlı anneainl ve kız kar
defini ka11111nda g&rlnce mltee ... 
sir oldu. Annesinin ellnl hey .. 
canla dudaldanna ptftrdtl. 

Ve sonra bahçenin tenha bir 
köıesine çekildiler. 

Haaibe Hanım çok mtlteealrcll. 
On gtinden beri ytlzftntl gör

mediği oğlunu adeta biraz daha 
1erpllmlf, bDytlmtlf zannetti. 

Reşit, kırık bir ıet, kesik 
cOmİelerle kışlada itlerin çoklu
ğundan izinli çıkamadığından 
bahsetti. 

Hasibe Hanım otlunu evdea 
kaçırtbğına pİfJDan olaml tlbl 
dualarla kanpk kir diler ılbl 
kardeşinin her akpm ona bek· 
lediğinl, her kapı çalıpndaı 

- Ağabeyim ıelclll 
Diye k09tupuu anlatarea 

elinde olmayarak kendi hislerini 
de tutamıyor: 

- Biru ela -Dl, kardeıilll 
dOıtin nlldım. lnaan hiç olmazsa Wr 
iki saat olllln görünUr. Ge1ecejlD 
aktamlan nasal beklediğimili •a
mezain. Erkeksiz evimizül pnliğl. 
devleti sensin. Gözftmlı yollarclia 
kalıyor. Yapma nJidaa- Anaca
ğım, kardeıinl esme! d 

Diye içini cllldlyor u. 
( Asba var, 



~ bir za•an enel 
RUi11t, wiyana Ye ciwanm 

.,.,,,,.,,;. d~hfete salan yeni 
bar .eana•ardaa 
babaedillJorda. A~ 

,.tirlldı laca karanbkta •• 
ıeceleri kact. ve ,,culdal' 
6a yl.dea •kat• çıkmak 

• •• bir W. ıelmifti. Çlnkl 
.-~ bir adam karu-

:ililll..,. ._..DIJOr, rutgeldijl ka· 
ye çoculslarm lb•ine ..... 

or • llcl6rlyor Ye ceHtlerlai: 
-.Jill thtik ecliyorda. Una takip 

tuaııatlai' ~ bir....,._ .... 
clL Nllaa1•t hir kit••• Jlk· 

bir kadua ..,..ı.; birçok 
Wllı-t•• k.,.unnuı 

--r.·18 ...... bir b ...... 
ı••• .a,u bir fllleala ..,~. 
... ;-.ın ... ~-.-k~oWap ~ 

, ..... dltllmll •• , ..... . ...... •iJ'z.-:- v ......... .. 
Wr ~tahll. P.U. 
.mı.,. "'8dt .. • .... .... ,... ..... _,-... .. 
Iİltlln bmlarclaa Çaba ae-

111 olma ld A.....-,a adll
~ wr r9 •aafüa ile k.,.. 

ilılıiiiııiilftiiıim .... edili cllrlllblerl adeta 
ltlll• clayarak anlatmaktadır. 

Ba adam laaldaada ldaa b
~ " ilk 4efa olarak 

lılliiliul• bir malakemen• ... 
Mbela....Umılla'........, 

ıetiriWL Herlf,lae..
NM_. a•lalD& ..ıa.erdL 

* .......... 1927 ... 
Hllade Amerikeda Ama-

mlp- paJa tanan ile 

Sahte Bahriyeli Nerede? 
Par.le P.olle Mlldllrll "Bizde ileti..., Alı.,.•11119 Bir MeHlenln Do•r••• Uz 6wand• 

Kaldırlltn•z, Aniden H Sene Geç•• Bile .. ,. Dlror 
A 

Tahkikat Amirinin Çenesine Mal 
Olan Bir fsticvabın Sonu! 

Takriben iki aene ewvel Pa
rl8te ... areap ltir cinayet olda. 
Ôlea ada• Dlfrea adım lat•Jor
du. Bir taraftan Şehir Meclhlnde 
ua1•, lhdea • bO,llr linema
Jarcln birini ltlare ediyordu, ....
laur bir lhaa)'CIL Bu ltib.,.la feci bir 
akabete •ir•Jlll tee..ar uyaacluda, 
laeyecaa uyaadlrch, sah.Uya _. 
tacLadaa fazla çalıf8U18 Hvbttl. 
Fakat ..tice •fırdan ibaret kalch, 
rahat ta a,ı. slrlnchb 

Bir ıece, alnemacla HUM c1 .. 
... ederken memurlarda biri 
Wr .., ...alı içle mlclMn oda
... çıkar, fakat kaplJI açmca 11-
dae ill!fe•• lıerinde daran paket 
pbi, kaba bir daim illfir,ba d .... 
llerlade bir HCCade &ttUıcı. • 
,•lda .. rak açar, •• ..... ld ... 
cllr ruUua olarak 1atmalctaa Ye 

JDatl ba lçWecllr. ... ..... 
Jlz8 pri claner, blclileJI arka
clqluaaa ulatar, pollM 

• u 

yokt•, ner•1• ıittlji de beW 
deilldlr. 

Tam IMa •ada bir teaclll 
zabltama fnida .. • Jetleit, 11-
, ... ld bir hatb •bakalı ........ 
Labori De balllfUP konUf11181da
chr, o flllclerande..- nrdar. 8a 
aduu tatar, lstlcYap eder. Fakat 
•ıkalı bu iltic•apta plcııpDCa, 
ralaatta ldmbilir dayak JİJinc• 
Wr•blr• •J•la kalkarak kar
pnclald •emunm çen•Iİll• bir 
,.mna1ı .,keder ...... o b
dar ........... ld arbk lltlcftba 
lmlda balamu. 

Zabıtamn lwaaatiQa slre 
Lahorl arbcl811Dın Plmeclitbü ....... ........ ... .. ..... . 

P.W. mlrl•pnfhr. MaamafUı hu 
...... ....... Laborl'Dla ,... 
........... ar ........... ,.,. 

blclınbmt ....... .. .... 
ta ... dil peer 1 

* ....................... 
Fraaıu putelerln._ birima 
Judaja bir ,.., ....... 
iç ... ... m.1: 

- Zabıta ..,. Dlfnala 
btUI olmakla. Laborl ........ 
WrWnclen flpbe!eqmektecllr, ba ..... ,.., .... , ........ 
pleeek, --- ta~ lltlnap 
............ ,., 1 dele .. ....... 
,.w. Za'*a .. ,..,.,. ....... 
Wcldetlealr: 

ite taraftan tahkikata b... - Ha,.,, o ıece ... 
lamr. ilk dalclracla qr.- dMe plea balan,• .. 
nUea .. -. deiUcll, derler. 

- il De&. ba11na llaauftla • olana ol-
~eldt ıibl wt hlr clamhr ... Parlı poU. ....... b11 
......... ıuretile Jldtlrll- .......... 1M,...tta .... 
......... ....... ........ ki: 

Fakat ldmlıi tara6aclu? - Biade bir daa,.u. 
Orua IMflaall faill hulmuaaymca ..,_ 

Sbteaama -..ıac1_. bldinlır uanecUı..-.. At-
1.-1 .,_ ld ı z.. w ,.,- ...,_ lıilııl• .. _..,_. ~ racin IO •ne ıec-. 

-' Dltrea Wr iM ,..,,.... ...,.. lws.ı. ..,.,..,. ........ uman olu bile 
t 9"91 pldl, Jamad• .. .... bfhii ....... •• 1111raf.t 1 ... .,.,. ..... -· ....... .... 

n,,11 ..... - ••ccaal ... ....... ... ....... .... .,. ı..darar, ........ _.,. caı.na. 
bilet bitirdi, •• tcalll -. ........... •e d091a da Hatta -' merak •b.U.. 
19)'1'etmea nl llylecli. IC.acu.t ele 

oc1a .... çikb. • ·•ct•t .... u·· ıkı·y balarlJeUaia ........ pbri6 
•ltllriret ........ teftc:clla ... , 

lllnıan 



Memlekette Spor 

lzmit Ve Ad;pazarı Fut
bol cuları Bera bere Kaldı 

ilt Müsabakası 
alatasarayDabaÇalışkanDavranarak 

F enerbabçeyi 1-O Yendi 
lld aenedlr tamımlaaa••JU lyt anlaprak Galatuaray mmf 

33 plt maçıDID yan nihai al- uhımaa sin• Fenerbliıç.Wer 
D .._kua' dDD taktim ıtadyomunda kale inlerinde ılrlfkln oyaama-

'-rbahçe • GalatauraJ takim- daldan için birçok fanatlan kaçar-
arumda yapılda. Hif beld_. cLlar. Daldkılar ilerledikçe Fener 

en bir ıalibiyet kazanan Gala· oyaacalanma n•tlce vermlyen hl-
a,blar dlbakD maçta Mld camlarla daha fada yoraldaldan 

,...tll •e caah orunlanm habr- ılrllllyorcla. Bu yorpnlak 1ebe-
hlcumlarla kunetll rakip- bile maçın 10nmaa yakan inlerine 
kUfl mlcadele ettiler. Bu pi• fanatlan kaybettiler. 

bol macm\I& ...ıs tabU ola ffakemla ••cm blttltw Un 
1111etilk•~ ..... ...... ... dltclli8 pldılı ftldt birinci 

Jrjf.U çalapa Galatuan,W.. clenenin ıoaundakl Taziyet de· 
dilnkO ıaliblyeti alın terlerinin iifmemlftl • . 
Daha pç• tama • 
eamplyonu Befiktıp 2-1 ••!
ederek bu menimin en id

takımı oldupna ıa.terea 
....,,.Herin matltp olacaldarma 

ia ed•aler ~k uda. .._ 
Fenerbahçe oyuaculanma ma
blclayetlndeki tam ltimatlanna 

n Galataaaray ıaliblyetl 

•ttL 
Maçın TafsllAb 

Tablm atadyomunda 1&at 
PJrelr ~ewel& F ..... , 

takiben Galatuaray talnwlm 

Bir F••• akıaı 
bll muhacim hatb bir tirli lfllya
mlyordu. Fener merkez muavini 
karı111nda oyunu mtıtemach aça
rak ve mtltemadl dajıtarak oym
yan Galataurayhlar rahat manev
ra yapabiliyorlardı. 

Kendilerini 
eder ve her zaman b6yle 
caah ve nefull oynamalan111 te
melllli ederll. 

Olimpigatta 
Futbol 

lsmlt \H ... ual) - l&mit •• 
Adapuu clmanyurtlulan berabe
re blclalar· Aylarclanbeıl clediko
d11111 devam ecleD, bia bir tttrll 
lhtlllflar clolayllile llrlnce•ede 
kalu Kocaeli .. mpiyonluk maçı 
nihayet federu,onun mldabaleıd
le yapdablJdl. 

Adapuanac:la bulu- mıata· 
kanan futbol hey' eti Caaarteai 
pi telpfta lzmit k ..... blria
dll ldaaaprcl-. Puu tini 
final Mapma Aclapuumcla ya
placatuu bllcliralfti. Bu aaJ va
.ı1et karflllllda bmltliler Pazar 
pi Adapuanaa sfttiler. Feci .. 
ra•JOD ela ba meçi idare etmek 
lzere kakem laet Mahldclla Beyi 
,andwmlftl. Gtbllercl•beri çok 
rtızel ıtdu bava o sin birclen
bire bezmue cl••tll bir J•iaar 
ubayı IU içiacle baraimutb. $a. 
haı11a 1abancw olan lzmıtın.. a.. 
yağmur ve .. ham• P.. elma• 
yllzlnd .. •lfkll vadyette lclller. 

Maç baelada n bmltUlv bir 
ıol kaydau muvaffak oldalar. iz. 
mit lcbauıurtlalar ba yabacı 
abadan auaYaffakaJetl• çıkmakJ 
lçlD cahlaJorluch fakat Adapa
ıarm tecrlbell oyanculuı ,oHI 

oyunlarile bana mukabele ediyor
lardL Mukabil akınlar MD•ncla 
la:mit ldmanyardu kalec:lnia hla
dekl Adah muhacf.ı elle m...ı 
herine hakem tarafmdan lzmit
Wer aley blae bir penalb ceza11 
•erilalıtL Buau ıole tahvil edu 
AdaJalar maaavab al••tlardı. 
Her iki taraf ta biriad laafta1lma 
blyllk çabtmalarma rağm• bu 
.. kilde bltlrclller. 

bmaa llafta,dnclada blttbı ça• 
llpaalara rap.. •IJce,f ........ 
....... ç bir bin ...........We 
••c bitti. Vakit m&alt olmaclala 
" un bracbiı lçia laakem oya
aa temdit edemedi. 

v ....... ., ......... .. 
Yeaipllir (H....t) - Keadl 

1ahalanada ...mzce ft muatua• 
aurette çalıpa Y w'lılür .-.lıd 
bu llafta ....... o-lrt8I lpGI' 

lmllbl,.. bir futbol .... ,. ..... 
Henb 4 • 5 ... enel futbola 
bqhyan ba .. ncı. ilk defa blJ
le mlhlm bir maça cdaJorlarda. 
Banahlann blltlla pyretlerlne 
rajmea ilk w lldacl tlevnde ele 
eok faik OJJllJU y enltehlrBI• 
... baka,. 2. 7 bltlrml,. ... 
•affak olclalar. 

ya çıktı. Bqtan qajl dolmat 
erde alkıflanın iki takım 

ra dizildi. 

Maçın umumi cereyanı Galata• 
1&rayWar tarafına d6aerken Fe
aerlller alallannı bqlarma ahp 
lallcumlannı bir ttırlft tuzim ecle
memek ylblhadea cemi oyunda 
ra1dplerlnden bir elence prl 
kaldılar. 

Almanyada yapalacak 1936 
ollmplJadmda futbol mllabaka
lınnın da bulunma11 için Alman 
tertip heyeti oUmplyat komltul 
beynelmilel federuyoau nezdiade 
•arh t•bblalerde balaamak
tadar. ~ , ..... ,,,,,_. -- ....... ,_,,, u ... ..,. 

Feaerballçe takımı a.çea Cu
Betild• plıtıfı ka .... aa 

~tafferi merkea: •ahacim aı. 
fU tekilde kurulmuıtu: 

Bedii • Yqar, Fazıl • Ce•at, 
-~ .. Raıa, Eaat • Niyaıl, Sllleyman, 
~bHv, Fikret, Şaban. 

Galatatar•J takıma: Avni • Fa-
0..an ·Bekir, Nihat, lbra
,.. ..... t, Dotan, Rui"- F .. 

bqlıyan o.Ia-
ıarayblan alanlan Fe..., 
clafu11nda Fenerlilerin 

m~•-Labil akınl.,.. 4a- Galatua-
JID merkez m çevirdi. 
beı dakika ka tanfa 

Jletm•den devam e GD 

eli yavaı yavq a~, 
_.._,~afaaa dlaOyordu. 

Fea.W.-in anlqmalanna..,. 
top •lrmeden oyunlarlle ••Dl 

"'· -·- San kvmmhlann ağır b .. 
bqla•ta dakikalarda F eaer

r mukabil ada ba.W. yap .. 
ldanndan oyuaua l~I 

.._ y•ftf elden kaçınWar. 
............. OJU8 ....... 

Otuz Hkl&iod claldkaja uau 
ya•q yavaı artan Galatasaray 
ıayretl otuz dolmmac• tlaMbcla 
ıemerealni verdi. 

Sağaçık Necdetin Mtaladala 
topu Ruih kapf+ akit hlbadeld 
iki Fener mtıdaflinl aU.tb Ye IOI 
içe paı YWdL Soliç herllle ... 
len Fener m&dafiinl kıYırarak 
fitini çekti ve talumıaıa ıallblr•t .. ,..... , .......... 

Bu golden daha ziyade ıe.U 
.... a ,Galatuarayhlar tuaftarla
nam p,...tıerinl artbraa baimt
maları araıında blrlnd .., .... 
10nuna kadar hlkim oyunlanm 
devam ettirdiler. 

ikinci \lene bqladap ..... 
Feaerln ıılu mukabil hlcamlara 
~erek plibl1eti alacala a.lt 
etlliyordu. Hall»uld Uk •wecle 
..._ndaklan avantajı bir tlrll 
bırakmak iatemiyea GalataMnJ
lılar llat •te hlcamlarla Fener
bahçelileri hayli yordular. 

ikinci cleneaia ylrmind dakl
blınd•• ~oma aralann4a .... 

Gönende Futbol Temasları 

Glua ,.._ Y.,.. tdı•• 
Gaa-. (Huaull) - Glaeala macta Glaa ldlçllderl S-4 ile 

kurtahlt bayrılDJDda maç J•pmak ıal!P ıelmiflercllr. 
için Ghea ldmu yurdu tara- GIHa idman ,n- cloetl 
fıadaa da•M eclllea Ediac:lk a· lserla• maç JaP11•• lcla ..... 
hiy... futbol takmı ile aa... Balak ....... iki ile oa-
lclmu Jurcha lkiacl taınmı.., ara· idman yurclu aralbaclald fatbol 
1111da Gh• aah•ada ,.~D maçı 4 • 4 ber•berllkle aetlcelendL 

1 Kim Kazanacak? 
Amerika Yab Son Y~ 

ta 0.e Geçti 

Ne•port, 21 (A.A.) - Ame
rlkahlana RenboY yatı. dbkl ya· 
neta lnıillderln Eatle•or yabu 
plip -1elmlftlr. ~ yab me
meyi 4 Mat, 31 chıkllra, 34 ~ 
alyede 1ap-.; La,mz yab ayal 
....ıe,ı 4 mt, 39 @Lfkn• 
,apmıfbr. e • ..ıa .,......,, .... 
tere ild,. a,.. .. .....,.... 
bqtaclır. Fek.at Amerika nr
lçin yapalmua lhlmplea llealz 
cllrt J•lll ....... 

Sutopu 
Şampigonas2 

Ola Moclacla icra edilen lat:aü~~: 
Satopu ıamplpauana yalım 
latuaray O. Beykoz WI•• 
iftirak .etmlttir. Neticı• .Cilı.tlP 
1&ray takımı bire kMl•ı: ~ltll 

ile kaıanmııbr. 



8UyDk r Ma/suh Komitenin LUtufkirlığı 
TOMBUL MiRASYEDi • 

Türkiyeyc "Midye - lnoz,, No: 38 
Yazanr Sermet Muhtar 22 - 9 - 984 

Küplü Kadı Sırtısıra Mülk Alıyordu .. Hattını Bahşediyordu 
Edlrnekapısında, babadan mftn .. 

tekil: Uç odalı bir evi var. Mazu· 
liyet zamanlarında gelip beş on 
gUn başını soktuğu bu yer, otu· 
rulacak meskenlerden değil ... 
Nuh yılından kalma, harap, viran 
bir hak kuran kafeai .. 

Artık lıtanbulda yerletmiı; 
bendeginı hümayun meyanına ka
blmıı; mutena bir memuriyeti 
var. lsmile müsemma, melek gibi 
bir zevceye, toraman gibi de bir 
oğula malik. Bu köhne evde otur
mak caiz mi ya? 

Dairede, maiyetteki küçük 
memurlardan bir ikisine iltifatı 
aarkıbyor ve maksadını açıyor: 

Fatih civarında, Hırkaiterif 
mi olur, Drağman mı olur, Çar
tam ba mı olur?.. Sultan Selimin 
ıırtları, Kadıçeşmeai, Mimuttica
ettln taraflan da nezaretli ve 
havadardır... Huli.aa eski aemte 
yalan, mllalilman yatağı bir yerde 
olsun da ince eleyip .. k dokuma• 
yacak... HaU riranelerdea Ye 
boıtanlardan uzak, sokak tlltlln
M. içi genifçe Ye ferahça bet 
odah bir hane. 

Beı on aflnlln Jçinde, matluba 
muvafık olan hane bulunuyor. 

Fethiyede, KAtipmualahattin 
maballeaindeki altı odalı ev ala
nıyor; içine tqınıyorlar. 

Şimdi de Zinoun Efendide 
yeni bir merak. Em14k ve akan 
taaddüt ettirmek, çekmeceye mQ.. 
teaddit tapu senetleri yerlettir
mek hevesi. 

VakıA aon seneler, nlyabetten 
infisalen lıtanbula gellılerinde, 

küplerine el değdlrmemekJe b~ 
raber, Fatihte, Unkapanında, K&
çftkpazarda birkaç mfllk almı •• 

Bu arzusu gittikçe k61defiyor, 
ırbyor. Boyuna M111rçarıısında, 
Bahkpazannda, Aamaalbnda, Kan
tarcılarda, Tavukpazannda, Par
makkapıda dnkklnlar Ye bekir 
odaları alıyor; hakin ı&f'adan 
tutturuyor, mablôlden dfltürliyor, 
vlrlsleri kandınyor; yok pahaaana 
abyor oğlu alıyor, tapu aenetleri
al dizin dizin çekmecesine yer-
1 .. tlriyor. 

Erkek kamının mahnı mDlkG
nO, paraaını pulunu karısının bil· 
memesi ldlti kadime Ye mtlıtalı
ıeneden ldDğinden bunların hiç· 
birinden Melek Hanımın haberi 
yek. 

Hulasa, hauet bir taraftan 
yeni klipler dolduruyor, bir ta· 
raftan da Irat üıtOne frat katıyor. 

Hopadak lstanbul paycsını 
enıeliyerek Meclisi idarei emvali 
eytam azalığı gibi bir mevkle 
çıkışı, saraya daha sıkı fıkı çabıı, 
haı bandegln meyanına katılııı, 
Şehiıllmkapıaında bUyOk bir oQ.. 
fuz elde etmeaine sebep oluyor. 

Artık Bibı vAliyı fetvada 
Zinnun Efendiden çekinen çekine
ae, korkan korkana, en kodaman 
kavuklular, en kıdemli kazasker 
efendiler, Ders vekili, Fetva emini, 
hatti Şehiılim efendi bile yUzUne 
ıülmede; görUr görmez kıyam 
edip yerle beraber temennablar 
Savurmada. 

Ş.ıka değil, Allah yftrO kulum 
demiş; kim mani, elbette yllrtly ... 
cek. 

Artık efendi hazretleri, ay 
geçmeden yeni bir ln'amı cihan• 
biniye mazhar; turfanda bir ilti
fatı şehinıahiye nail 

Sırasile gümUt imtiyaz, ıelimı 
aue, ikinci osmanl, zammı 

maq. altın im· 
tiyaz, yine se· 
limı ıahane, bi· 
r.incl mecidi, yi· 
ne zammı maaş.. 
Hatti altın Gi
rit ve Yunan 
muharebe ma• 
d&lyeleri .. 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
nunla beraber tarihe karııan bu 
komitenin bizden nerelerini iste
diğini bugünkU yazıda okuya· 
calcıınız. 

* Gariptir ki ıf1, gOcll komite
cilikten başka birşey olmıyan 
mefauh veya münfesih 94Trakya 
Cemiyeti"nin gazeteleri de vardı. 
Bu ıazeteler hemen her gUn Ttır
kiye aleyhinde doludizgin verit" 
tirip dururlardı. Makaleler, fıkra• 
lar, resimler, haberler hep "Trak· 
ya,, içindi. Fakat hepsi de ağız 

dolusu palavra idi. Bu srazeteler· 
de gtln&n birinde "Mazlum Trak
ya ,, diye bir makale çıkar. 
Sabrlara giSz gezdiriraeniı, pnlan 
okuraunuı: 

"Trakya Bulgarlstamn k yur
dudur. Ydlar Yar ki bu mazlum 

lnoz,, hattıdır. Türk· Bulgar hu

dudu en tabii olarak bu hatta• 
garba doğru gidemez. lıtanbul 
Dzerinde bir iddia Ye late~ 
yoktur. Fakat Trakya bWmcUt• 
Bu itibarladar ki lstanbulun •1-
dafaa hlnterlAndı nihayet " Mir 
ye - lnoz., hatbna kadardır.,, 

İşte buJgar komiteclai mO.talrı
bel Bulgaristan lmperatorluju br 
Jalini kafuında böyle yqatıyor 
do. Zlğlbt tesellim buna derlet• 

itte bizden yurt parça11 ko
parmak makıadile kurulan bOt 
gazeteli, muharrirll, hatipli ve nt
bayet silAbıörlll komite didindi. 
çırpındı, fakat ne çare ki hayalin• 
eripıek nasibine eremeden bit 
hayal ve bir efsane oldu. - N. 1 

Yeni Ölçüler 
yurt yabancı bir devletin pençesi J if 
altında inlemektedir. Onu kurtar- Tartaklar Ve Sayıcılar Ç 
mak için kanımm alatauya 1ıa- Nizamnameler Yapılıyor 
zırız.,, 

Batına buy· 
ruk, karışanı glS· 
rDıeni yok; kim
nye de hesap 
Yerecek değil. 
eYinde yan ge
li1or; daireye bir 
gln gidene Dç 

Kadı Ef. Mah/•111• bir tarafına, hanımı tl11 öbür 

Ve bu yaygara dtununun .o
nunda fU feryat eberiyetle gize 
çarpardı: 

lktiıat V eklleti &lçnler ve ayal 
itleri umum mDdGrU Bekir Sıtlo 
Bey Ankaradan ıehrlmlze .... 
mtıtlr. 

dört gfin gitmiyor, bazaa haf. 
talar geçiyor da ıemtlne bile ut· 
ramıyor. 

tarafına g•rl•ıigor 

uli renkten renge giren ıeyler
den biri de güzelliktir ya. 

Gtizelliğln cilvesi de bamb&f"' 

11
- Haydi arkadqL Mart 

ileri!. Trakya lelli bekliyor 1 ,. 
lehi gaflet !.. 

Bir daha tekrar edelim; 
canın alhndadır. 

buy kadır, işine de akıl yatmaz. * Hergtin ağız dolusu palavra 

Sinnun Efendi bu kadar alıp 
vermiı, hliküm sahibi olmuı, en 
ileride ricali ilmiye ile ıidik ya· 
yarııına çıkmıı, çoğunu da alt edip 
geçmiıken tabiatça uld hamam 
eski tas. 

Yine hasismJ hasis, nekaımı 
neku. Sarraf Salamonla omuz 
Gpfltmede ..• 

Tab ve tavanıızhktan kadidi 
büktılmUı, kanburu çıkmıı, tene
fire küçOctlk bir borcu kaJ. 
mıt olmasına ratmen, haftada bir 
Yaya iki, bir arbaya ıilik çeyreği 
çok g6rllp F ethiyeden Sftle) maniye 
ye, Stlleymaniyeden F etblyeye oflı· 
ya poflıyan taban tepmede, yazın 
toza toprağa, kııın çamura balçıta 
batarak, dura, dinlene otura çB
mele gidip gelmede. 

Ay baflan gelince ilk gllnll 
geçirmeden, akarlarından Irat 
toplamağa çıkmak Adeti, muhak• 
kak hepsini de ayni gflnde tamam· 
layacek ve mllterakim parayl ayni 
torbaya koyacak. 

Sabahleyin borozl•r öterken 
kapı dışarı fırlayıp Fatihteki en 
hurde, en maskara araba bangial 
ise ona koıarmıı. 

Aktama kadarlığını, toptan, 
çeklfe çekiıe pazarhk edermif. 
Beyazıt, Parmakkapı'11ndan bat
layıp, Tavukpazanm, Mahmutpa• 
şayı, Asmaalhoı, Bahkpuanm 
Kantarcıfarı, Unkapanım boyhya• 
rak kiraları topladıktan Ye boy
nundaki torbayı tuluma d6ndtlr
dDkten sonra ikindi okunurken 
arabadan inermit-

Garibl, eve alqam ezanından 
sonra sıfremeai. 

ikindi ile akıapa arasında a .. 
reye gitti, ne nane yedi, meçhul. 

Bir muamma var amma akıl, 
111" erdirene aıkolıuo. 

lstanbula geldikten ıonra M ... 
lek Hanımın da gözO açılmlf. O 
uki taze biç detil... Nerede ey. 
velld Melek Hanım, nerede tlm
dlki Melek Hanım? •• 

Bir karara olmıyan, Mart ha• 
Yuı sibl deiiı•n. bukalamun mi-

Meseli 15, 16 ıında bir ayın 
ondördti ki yüzüne bakmıya kıya .. 
mıyorsun. Gözün kayacak olsa aklın 
yerinden oynıyor, için karmakan• 
ıık oluyor, her tarafını bir ürper
medlr alıyor. Adeta ahkl&flyor
sun, çenen titireye tftireye sayık• 
Jamıya başlıyorsun: 

- Aman allahım bu ne? •• 
Ayol söyleyin a dostlar, kendimJ 
ıaşırdım, zihnimi topllyamıyorum; 
rüyada mıyım, uyanık mıyım, bildi· 
rin... Uyanıkıam, kal'flmdaki be
nim gibi insan tayf asından mı, 

yoksa peri padiıabının ıultanı mı?. 
Rüyada isen cennette miyim? Bu 
gördllğilm fey, nur mu, hurilerden 
biri mi yoksa Yuıuf aleyıi11eli• J 
mın kızı mı? 

O peri padiıahının sultanını 
cennet huriılnl, Yusuf aleyhisse
lamın kwoı, iki Oç sene ıonra, 
bir erle baıiöz olduktan IOnra 
ıar ... 

O ıftmif, yerine baıkuı gel
miı ... Ya erlmiı, erlmlı, ya da ıft. 
mit, ılımlı .•• 

Tazı erJdJsı o gUI yOzO uza
mı1o. Kumaıı alıp alnından çene
ılne tut, biç korkma, tam endaze 
diye arıin arpn arpnla .•• 

( Ark .. ı Yar) 

tavuran ba gazetelerde 11kaılr ıu 
ıekilde yazılar görmek te mllm
kllndtl: 

" Bulgaristan Trakyasız ola· 
maz. Tarihi tetkikler labat edi
yor ki, Trakya Bulprlat•n•a bir 
parçasıdır. Coğrafi vo iktisadi 
tartlar, Trakya ile Bulgariatan ara .. 
11nda tabil rabıtalar bulunduğunun 
en kunetli delilleridir. BuJgarlstan 
Adalar denizine çıkmaya muhtaç 
ve mecburdur. Bllyllk harpte ye
nildikten sonra imzaladığımız 
Nöyyi muahedesinin 48 ind mac:l
deıl de bizim Adalar denizine çık· 
mamıza ait bir hükmll ihtiva edi
yor. Fakat o muahedenin imza .. 
eınaaandald şartl•r buglln tama
men değlımiıtir, Fuzuli oJaran 
yabancı ellerin qgalı albnda bulu· 
nan prkl ve garbi Trakya, Bul
garlstanın iktuadt kallanma11 için 
elimizde bulunmak zaruridir. Ve-
ıalre •• v• saire.,, 

* Bu dağılan komitenin eleba-
tılanna dağ'ılmadan enelı 

.. - Trakyayı bizden lıtiyor
mnuz, fakat bize nere1ini münasip 
grtıyorsunuz ? ,. Diye bir ıual 
sormuı olaydınız ıize cevaplan ıu 
olacakb: 

" - Sizin hakkınız. 11 Midye • 

Şimendifercilerin Dünkü Gezintisi 

Şark ılmendlfer kumpanyaıının memur ve mlıtahdemlerl d~n 
aenelik gezintilerini yaphlar, hep birlikte lapartakuleye giderek neı e 
•• etlence içinde gUzel bir gUn geçirdiler. Rellmdı ıezfnttye lttfrak 
edııalerden bir kısmını ı&rlayonmauz. 

Umum mlldtlr, burada fe• 
ayar memurluğu için yapılan mO
aabaka imtihanının neticeleri ile ele 
alikadar olmaktadır. 

Aldığımız malimata glreJ 
b&tUn memleketteki ölçtıler ter 
kilAb için yeni bir kanun IAyiha,. 
hamlanmışbr. İkhsat Vekaleti 
kanununun 6 ncı maddeılne iıtl
-c1ea eualarl lıazırlanan bd 
layiha önllmlizdekl de\'rede 'BnyP 
Millet Meclisine aevkolunacakbr· 

yeni tqkillt liyibasının esar 
lan, teknik kııımlann Almanyada 
idari kıaımlann da Franıada tat.,_ 
edUegelen ıeldllere göre te1bid 
IUl'etile hazırlaamıfbr. Bu ,.
vaziyet, bugtln bütün memlekett9 
bet kııme tefrik edilmlı bulunaO 
&içtiler mUfettiflilderl teıkilAtıo' 
çok baıka bir feyz verecek ft 
mevcut kadro tamamen genitl.
tilecektir. 

Diğer taraftan 9 aydan.,.,t 
tatbik tahuıncla bulunan 6lçlllef 
nlzamnamealnln de değiıtirilm.,a 
tekarıllr •tmİftİr. lkbaat Vekil• 
tlnce, b8f ayn nizamname buat" 
lumaktadır. 

Bunlar, elektrik darb ve tar 
taklar, akıcılar, havagaıı 18yıcı
ları, ıu aayıcıları nizamnameleri
dir. BugUn birçok husualard• 
eksik görülen eldeki nizamnaaıa. 
ayrı ayrı kı11mlara aynlmak ıur.
tlle tamamlanmıı olacakhr. 

Yeni ölflllerin bütün meml.
ketteld tatbik şekli çok mnaalt 
ve iyi bir vaziyette devam etmek
tedir. Bu huıuata sal&biyettar bit 
zat keııcliaile görÜfen bir muhat" 
rirlmlze ıu izahatı vermiştir: 

.. - Ôlçlller inkılabı bnyulı 
bir muvaff alyetle tatbik edllmiı ., 
bqarılmıtbr. Henüz ufak tefeı. 
akaakhldara teaadllf edilmekl• 
beraber umumi vaziyet çok ıayaııl 
memnuniyettir . ., 

Pek yakında 

Bir Gönül Böyle 
Avlandı 

Kay Franciı - Georı• Brent 

Franıızca ı&zlll 

~----· (2757) 



İTTİHAT ve TERAKKi 

( Baştarafı 1 inciuyfada ) 

Ermeni Komitecileri Büyük Bir 
ıi bir baıka şeklJde.. Bu apartı
manları yapanların ekserisi kal· 
falardar. Kalfalar, tuttukları bu 
mimari tarzına "Kübizm,, demiş

ler. Halk ta "Kübik,, diyor. Butiin 
İstanbul, uKübizm,, nümunesi, 
modeJi olarak yeni aparhmanları 
tanıyor. Başka hiç bir so.nat 

Yani kübik bir fabrikadır. ika
metgah olarak, aparhman olarak, 
Ayaapaşada bir apubman vardır. 
lstanbulda yapılan binlerce apar
tıman içinde yalnız tek kübik 
apartıman olarak bu göze çar· 
par. Bu apartımanın b'.rçok mal· 
zemesi de Viyanadan getirtUmitir. 
Bilhassa sıvalarda kullanılan malez
me ... Sıva deyip geçmeyin yeni mi• 
marinin en ehemmiyet verdiği şey 

• • 
Ihtilil için Hazırlanıyorlardı •• 

Devletin resmi binaları bombalarla 
havaya atılacak; bliyilk binalara 
kundaklar konularak yakılacak .• 
Hükümet kuvvetleri bu auretle 
işgal olunacak.. Levazım ve nak· 
liyat kafileleri, ihtilal çetelerile 
\rurulacak ... 

Şayet, Osmanlı ordusu, Rusya 
hududundan içeri girerse, ermeni 
komitecileri ve orduda bulunan 
ermeni askeri, silahlarile b~raber 
Rua ordusuna firar edecekler •• Ve 
gönüllü olarak Rus ordusuna iltl· 
bak eyliyecekler •.• ] 

1914 aeoesi Temmuzunun 21 
ncl günü Osmanlı ordusunun 
seferberliğinin ilk günU idi. 
Ertesi glin de ermeni komitecileri, 
kendi Milli seferberliklerini ilan 
etmişlerdi .•. T aınaksütyon komite• 
ıinin İstanbul merkezinde bariz 
bir faaliyet görüliiyor.. Hınçak, 
Ramgavar, Veragarmiyal komite• 
leri kulüplerinde de aynı haraket 
göze çarpiyordu. Patrikin daveti 
Uıerine komite rüesa ve mümes• 
•illeri Patrikhaneye gelmiş?er, bir 
nıeclis aktetmişler.. Uzun uzadıya 
nıüznkereden sonra, Vilayet mu· 
rahhaslarımn takip edecekleri bat· 
tı haraketi tayin eylemişlerdi. 

Komite merkezleri arasmda 
hummalı bir muhnberat cere} an 
ediyor; Amerikada, Mısırda, in .. 
giltere, Romanya ve ltalya, Fran• 
sadaki Ermeniler Kafkasyaya ko· 
tara · çete et, gönUllü alayları i<'ll· 

cuda getiriliyordu. Ermeni komi• 
teciliğinin bUtün haraketleri Kaf· 
kasyaya intikal etmişti. (Mılli Bro) 
namile bir merkez tesis edilmiş, 
hunun riyasetine de episkopos 
Mesrop geçirilmişti. Bu Bro bir 
taraftan Kafkasyadaki Rus ordu• 
sunun g~risindeki Ermeni 
kuvvetlerini tezyit edecek; 
diğer taraftan da Anadolu ihtilal 
ınerkezleriııi idare oyllyecekti. 

Erzunım, Van, Bitlis gibi 
harp mıntakası olacak yerlerde 
bulunan (iktidar ve faaliyetine 
güvenilemiyen) bazı rUesayı ru
haniye tebdil edilmiş, yerlerine 
daha (mlicerrep) olanlar gönde
ri rnişti. Gerek hunlara ve gerek 
diğer merkezlere, şu emir vel'İl· 
nıişti: 

(Zahiren eferherliğe kemali 
htıhişle icabet edilecek.. HUkiimet 
üphelendirilmemek için ianeler 

Verilecek.. Tekalifi harbiye ko· 
lllİS) onlarının alacağı şeylere itiraz 
gösterilmiyecek.,.) 

Aynı zamanda bu emirle be· 
raber Ermeni köylülerini ihtilale 
~azarlamak için biri Taşnaksa .. 
ganlar,. ~iğerı de Hınçaklar tara• 
fmdnn ıkı gizli talimatname tebliğ 
ed.lmişti •.. Asırlardanberl Türklerle 
öz kardeş gibi Yaşamış olan bir 
çok temiz kalpli Ermeni vatan• 
daşları, komitecilerin bu müfsi· 
dane tebligatından, ikide birde 
ıilah p&rası, komite masrafı top· 
lamak gıbi izacatından mUteesair 
olmakla beraber gördlikleri teh
dit karşısında siıkfıt ediy<ırlar; 
kendilerini zorla uçurum& sürük· 
leyen bu haris adamlara karşı 
derin bir nefret hissed yorlardı. 

1914 sene i Temmuzunda Er· 
zurumda taplanan ve iki hafta 
zarfında 28 celse aktetmiı olan 
Taşnakslltyon ihtilal komitesinin 

Ateı• lıa~ırlana11 61r top 
sekJzi~cl umumi kon~~sinln ilk Ermenilerinin mukadderabnı dfıtö 
celsesmde ıu karar • ıttıfak ile - tahammülümüze alarak azimka· 
Kabul edilmiıti: rane ve metin hatvelerle hedef 

[ 
Tn k hü:k~ynen .. k ve maksadı mukaddesimize doğru 

ur umetine arıı vazl· yUrUye.lim. 
yet v~. siyasi mesleğ~mi~: . • DeniJmi;U. Bu beyannameyi 

[lttıhat ve terakkı hükfımetinın imza eden, 1313 senesinde 
anasırı gayrimüsl;meye ve bilhassa ( Babıali baskım ) m hazırlıyan ve 
Ermenilere karşı ötedeberi takip Abdülhamidin tfırasını ayakları· 
ve tatbik ettiği iktısadi, içtimai nın altında parçalıyan (Cangulyan) 
ve idari tazyik ve mlibayenet ismindeki komiteci idi. 
siyaseti, ve alelhusus ıslahat me· (Arkası vnr) 
s lesini mevkii btl:bike vaz'ındaki ... · · ·- · ... • · ··•· ·· ·-~· .... · · · · · · ...... .. 
sahta ve iğfalkarane harekatını 
ve takip ettiği programı nazarı 

dikkatte tutan T aşnaksiyon komi· 
tesi ummumi kongresi, İttihat 
b fımetine karşı muhalefet mev
ki nde kalınarak mezkı'.ir cemiyetin 
siyaset ve programının tenkit 
eclilmesine, gerek kendisine ve 
gerek teşkilatına kartı şiddetle 
mlicadelattu bulunulmasına, ka· 
naata kat'iyesiııe istinaden karar 
vermiştir. 

ihtar: Komite mensubinf, 
hükumete ancak umumi mesafl 
ve hususat dolayıslle müracatta 
bulunacaklar, ve bundan başka 
şeyler için anılan temas etmiye• 
ceklerdir. J 

Yine 1914 temmuz ayının 

24 üncU gl\nl\ İstanbulda toplanan 
Hınçak kongresinde verilen karar 
l\zerine bütün Ermeni milletine 
hitaben iht lalkarane bir beyan· 
name neşredilmiş ve bunun 
sonunda da: 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
1atanbul Acentalığı 

•Uman Han, T olofonı 22925 • 

T'rabzon 
TARi 

Yolu 
vapuru2S 

Eylül 

Pazar iflnO 1aat 20 de Galata 

nhtımmdan kalkacak. Glditt'-' 
Zonsruldak, fneboiu, Ayancık, Sam• 

ıun, Ünye, Ordu, Gire1un, Tirebolu, 
Gareie, Trabzon Ye Riseye. Danüıte 
bunlara ilAveten, Of Ye Sürmeneye 
ufrayac&ktar. 

1 Karabiga Y oJu 
CUMARTESi, ÇARŞAf~BA 

gönleri •aat 20 de Tophane rıhtı· 
mından bir vapur kalkar. Gidit ve 
ıMnOşte mutat iskelelere uğrar. 

İZMİT YOLU 

1 Cuma, Pazar~ Salı, Çarıamba, 
gllnlerl bir vapur •aat 9 da, Top .. 
hane rıhtımından kalkar. 

şubesinde 11Kübizm,, in hakiki 
numunelerini görmiiş değildir. 
Şunu söyliyeyim ki, latanbulda 
bir vakittenberi yapılmakta olan 
bu apartımanların kübizm ile ala
kası yoK:tur. Yani İıı.tanbulda 
kübik apartıman yoktur, yapılma
mıştır. Daha doğrusu yapılamıy<ır. 
Yapılan apartımanlarıo mimari 
tarzına bir ısım bulunamaz. 
Çünkü bu tarz uydurma bir 
ıekildir. Hiçbir mimarı üslup 
ile alakası yoktur. Halk yeni 
apartımanlarıo bu acayip şeklin
den hoşlanmıyor. Onun ıçm 
" Kübizm ,, fu düşmanıdır. .. KU· 
bik eser lıelka fena tanıtılmıştır. 

lstanbulda " Kübizm ,, n mu· 
vaff ak numunesi Mecidiye köyün· 
deki Likör fabrikasıdır. Fakat 
bu da fabrika çerçevesi içindedir. 

sıvadır. Sıva işçı.iği hakikaten 
bir mese:edir. Meseli Likör 
fabrikasmın sıvasında bile bazi 
ekler, bozukluklar göze çarpar. 
Sıvada kullanılan malzeme memle
ketimizde muhakkak ki mebzulen 
vardır. Fakat aranmıyor, bulunmi· 
yor. İyi malzeme ile çok iyi sıva ya· 
pılabiJir. Sonra, bizde apartıman-
larm acayip şekiller almasında, 
inşaat ıahiplerinin de çok tesir· 
leri vardır. Herşeye karışırlar, 

Esasen bu epartımanları kalfalar 
yapıyor. Kalfa da mal ıabibine 
ses çıkaramaz. 

Eğer Istanbulda hakiki, kübik 
binalar yapılırsa, halk, ıan'atin 
bu şeklini çok ıevecek ve beğ~ ı 
necektir. " Kfibizm ,, hakikaten 
gtizeldir. ,, 

Beynelmilel Parlamentolar Kongresi -
Murahhaslardan Bir Kıs-
mı DünŞehrimizeGeld"ler 

0 Arkadaşlar!.. Hayat ve mev· 
cudiyeti milliyemiz'n istilzam ettiği 
fedakarlık ve mes'ur yeti ~erpiş, 

ve müşkülatı iktiham ederek 
TUrkiyenin betbaht ve çalışkan ' -1 Soldan aşağıya: Fransız heyetinden bir kısım ve reisleri M. Ruete.n, Japon 

ı ====== hey"ti, lrlanda murahbaelnrı, sagy da İsvinre kadın mur"hhael"rından 
i tan bul Mı·ıı·Aı Emla"k Mu··du··rıu··g"" u··nden "' .. .. bir Madam ve logiliz başmurahhası 

Muhammen bedeli Pazartesi glinü Yaldızda açı· tayyare ile tehrimize gelecekler• 
Osmanağa mahallesi Çanakkale caddesinde Lira lacak olan beynelmilel parlamen- dir. Dün gelenler arasında, Çok 
yedi oda, sofa ve aair müıtemilatla Terkoa tolar konferanaına lıtirak edecek ve Ingillz murahhaalar& da bulun• 
auyu ve elektrik teılıab bulunan Hki 17, murahhaslar ıehrimlze gelmiye maktadırlar. 

Kadıköy: 

1 
yeni 45 numaralı hane. 2300 pe tin - baılamışlardır. Murahhaslar dUn ıehlrde ge· 

ÜskUdar: lcadiye mahallesinin Saatçı Sehbus ıokağın· Dün sabah Patriya vapurlle :ıintiler yapmışlar, bir ara Yıldıza 
da 3 oda, sofa Ye aair milştemilitı bulunan Fransız, Japon, Mısır •e lrlanda giderek TUrk grupu ile temaalar• 
maa bahçe eski 27, yeni 33 No. lu hane ıooo " murahhasları şehrimize gelmiı- da bulunmutlardır. 
Pangalb mahallesi Şehit Muhtarbey sokağında lerdir. Misafirler, parlamentolar Ingiliz murahhaslarından M. 
üç katlı ve bir dükkanı bulunan eıki 219 ve yeni birliği Türk grupu azas& tarafın.. jhon . Daviı kendiıile görüşen 
263 numaralı hanenin yarı hissesi ,2500 " dan karııianmışlar, beş muhtelif gazetecilere beyanatta bulunaralc 
Yenişehir mahallesi Salhane sokağında 65met• otele ve İstanbul klübüne misa.. elemiştir ki : 
re murabbaı eski 17, yeni 19 numaralı hane flr edilmişlerdir. 11 

- Seyahatimiz uzun sUrdU. 
16 kişilik fransız murahhas Kaleden buraya dört buçuk giin• 

Beyoğlu: 

Beyoğlu: 

97 " arsası. 

Bakırköy: Sakızağacı mahallealnin Taşhan caddesinde heyetine sabık nazırlardan M. de geldik. Bu, çok yav4 ştır. 
Rustan, Mısır heyetine Rifat Paşa Istanbul güzel şehir ... Fak t ihtl· 102 numaralı hane. 800 ,, 

Yukardaki mahaller hizalarındaki kıymetler üzerinden 30/9/934 
Pazar gUnU saat 14 le açık arttırma ıuretile satılacaktır. Iateklile
rin muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu niıbetinde pey akçe
lerile müracaatları. (M) (5408) 

riyaset etmektedir. yaca daha uygun bir hale getif'" 
16 kişilik Japon murahhaa mek için şehrin hemen yar sıuı 

heyetinin ve Fransız heyetinin yıkıp yeni bqtan inşa etmek 
diğer azaları bugün ekspereı ve lazımdır.,. 
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P H.. . ·t? 
apazın uvıyetı ... 

Bir Fransız Tüccar Kervanının, Bosna H!.!ôudunda Türk 
Akıncıları Tarafından Öldürüldüğü Uydurulacaktı .• 

Buna binaen tamamen kaniim 
ki, mUhim bir vesika teşkil ede· 
cek olan böyle bir mek• .. hı1 n 

Şövalye} e verilmesinden sarfına· 
zar edilmiş; hiç şüı:hesiz ki Oa· 
manlı hUkumdarına t ifahen ha· 
ber gönderilmiştir. 

Şövalyeye tevdian Sultan Sü
leymana gönderilen kıymettar eş· 
ya, kamilen elimize geçmiştir. 

Fransa hazinesinin en mühim san' at 
e1erlerini ihtiva eden bu eşyayı 
ıatomda muhafaza ediyorum; ve 
bunlar hakkında, verilecek emir· 
lerinize intizar eyliyorum. 

Zati asilanelerine matlup de· 
rer ede hizmet edebilmek ıerefine 
nail oldumsa, kendimi cidden 
bahtiyar eder .• ve, vait buyurulan 
arazinin fermanına intizaren hür
metlerimi teyit etmekle kesbi şe· 
ref eylerim, asaletma'ap efendim. 

Kont Keza 
Şarlken' in himayesinde bulu· 

nan Macaristnnın hudut muhafız~ 
farından olan, ve (Don Jöze) nin 
emrile hareket ettiği anlaşılan 
Kont Keza, Şövalyeyi her mer· 
halede dikkatle takip eden pa· 
pazdan başka bir adam değildi. 

Bu mektubu bitirir b itirmez, 
çıngırak kordonunu çekti. Gelen 
uşağa: 

- Kıreçon'u çabuk bana çağır. 
Dedi... Kıreçon geldiği zaman 

ona da şu emri verdi : 
- Kıreçon f.. j At çatlatarak 

bu mektubu Parise götürecek 
ye Prens Hazretlerine vere
ceksin. Fakat dikkat et. Mek• 
tup kaybolur, yahut ele ge
çerse, o dakikadan itibaren senin 
için de hayat hitam bulmuı de
mektir. 

KUçUk meşin bir ke1e içinde 
her tarafı mUhUrlenmiı olan bu 
mektubu koynuna yerleıtiren 

Kıreçon, yerlere kadar eğilerek 
odadan çıkıyordu. Fakat, Kont 
Keza, onu bir iıaretle durdurdu: 

- Acele etme.. Daha aözllm 
bitmedi... Bu mektaıbu, Prenı 
Hazretlerine takdim ettikten aon• 
ra, Parisin bUtUn meyhanelerini, 
lokantalarını gezecekain.. On Uç 
kiıiden ibaret olan bir Franııı 
tilccar kervanının, Bosna hududuna 
ııirerken Türk akıncıları tarafında 
ba1tırılarak kAmilen öldürUldüğilnil, 
eıyalarmın da zaptolunuk Oa· 
manlı hududundan içeri götürül· 
dUğUnU hik:iye edeceksin... Bu 
havadisin yirmi dört saat zarfında 
bütün Parisi dolaşması, batta .• 
Luvr ıarayının duvarlarına ka· 
dar çarpması lazımdır. Mnksadı 
iyice anladın ya ? ... 

- Müsterih olunuz, Kont 
Hazretleri... Bu mesele etrafında 
o kadar acıklı hikayeler söyliye
ceğim ki, bir hafta sonra siz de 
duyacaksınız.. Hiç şüphesiz, hiin· 
gUr hlingUr ağlıyacakaınız. 

* ·anh Bir Maceranın Hlkiyesl 
Şövalye ile Antuvanın etrafını 

ihata edenlerden sarışın bir genç, 
dik bir sesle: 

- Siz kimsiniz? .• 
Dedi... Fasih bir Fransızca ile 

ıöylenen bu •özler, Şövalyeyi tit· 
retti. Döktüğü kanlardan bitap 
bir hale gelmekle beraber dudak
larında limit ve necatın verdiği 

hisle, memnuniyeti ifade eden bir 
'•besslim husule ııeidi: 

- Oh, bir F ranaız.. mösyö, 
bizde Fransadan geliyoruz. Tüc
carız. Şurada önümtiz haydut· 
lar çıktılar .. bizi soydular, beni 
yaraladılar. Arkadaşımın ne hal· 
de olduğunu bilmiyorum. 

Mademki siz, Fransızsınız .. Ar: 
tık sizden emm olabiliriz. Yalnız 
çok muztaribim .. Beni Iutfen atım
dan indiriniz. 

Sarışın genç, derhal şöva:yeye 
kollarım uz.attı. Onu kucaklıyc:ıcak 
ve a ttan aşağıya alacaktı. Fakat 
Antuvan buna meydan kalmadan 
kendi atından yıldmm gibi sıçı· 
radı. Şövalyeyi büyük bir itina 
ile kollarının araıına aldı. Yere 
indirerek yolun kenarındaki otla· 
rın üzerine yatırdı. Ve sonra, et• 
rafındakilere bakarak: 

- Her halde doslar arasında 
bulunuyoruz zannederim. Zaten 
dllşman olmak için de bir sebep 
yok. Ne bende ve ne de şu 
sevgili efendim, kont haz· 
ret'erlnde bir tek şiıe şarap 
parası kalmadı. Eğer bu akşam 
yemeğimizi bizlere siz liitfil ihsan 
etmezseniz, şu yalçın kayalıklar 

arasında keklik avına çıkmaktan 
başka çaremiz yok... E.h Mösyö 
timdi siz söyleyiniz bakalım; sizler 
kimlersiniz? .•• 

O ıarışın delikanlı, Antuvanın 
ıözlezini - baıka bir lisan ile • 
arkadaşlarına terciime etti. O 
anda bir kahkaha dalgası gllrledi. 

Ekseriai poa bıyıklı, sert ba· 
kııh olan bu adamlar, fİmdl An· 
tuvanla Şövalyenin etrafını aJ .. 
mıılardı. Çelik yay gibi gerilen 
levent endamları, bellerinden aar· 
kan uzun pala ve yatağanları 
Şövalye ile Antuvaaıa tıayret ve· 
riyor, her ikisi de bu adamların 
kimler olduğunu öğrenmek için 
aabırsızlanıyordu. 

Sarışın genç, birdenbire Şö
valye ile Antuvana dönmü,, cevap 
vermiıtl: 

- Biz mi?.. Biz.. Türküz .• 
Türk hudut akıncıları .•• 

O zaman, Şövalye ellerini kal· 
dırdı.. titreyen ıeıile: 

- Çok şükllr, Allahım .. Artık 
dostlar arasında bulunuyoruz. 

Diye bağırdı. Fakat, sarııın 
gencin bu sözleri, bir türlU Antu· 
vanan kafasına sığmadı. 

- Dostum!.. Demek ki Türk· 
ler, sizin kadar fasih Fransızca 
konuıuyorlar öyle mi?.. Eğer 
Madrit Kardinalı Hazretleri öp· 
mek için bana liitfen ellerini 
uzatsalardı, doğrusu bu kadar 
hayret etmezdim. 

( Arkaaı var ) 
.. . 1 ... 1. 1 ... 1 . .. . . .. .... ... ...... · -

- Soa Posta -iLAN FiATLAAI 
. 

I - Gaıetenin esas gazııil~ 
6ir sütunun iki satırı bir 
(Hntim) sayılır. 

2-w Sag/asıtt• 11öre bir 1anti• 
min ilan /iatı şunlardır: 

sayfa eayfa lsayla sayfa l>iğer Son 
1 1 2 3 - s yerler sayfa --

400 2!50 200 100 60 30 
Kış. Krş. l{rş. Kış. Krş. Kro. 

. 
J-;Bir santimde vaıali 

(8) kelime 11tırtlır. 
4- ince o• kalın gazı/ar 

lulacakları ger• ıöre 
Mntimle ölçülür. 

untazam 
Çalışan Aşçı 

Aşçı - Ne yapayım hanım· 
efendiciğim. Saat tam sekiz. Va· 
zifem bitti, ben gidiyorum!.. 

······························································ 
Doğanların 
Sayısı Fazla 

( Bu~ tarafı 1 inci sayfada ) 
öliim miktarı ise bir buçuk mil· 
yondur ki eıradaki bir milyonluk 
fark nUfuı artımını göstermekte· 
dir. Gizli evlenmelerin sayııı da 
799,947 olarak teıbit edilmiştir. 

Bu rakamlara bakılacak olursa 
bu gün memlekette nüfus miktarı 
on yedi milyona yakındır. Önümüz· 
deki nüfuz sayımında bu mikta· 
rın on sekiz milyonu bulacağı 
anlaşılmaktadır. 

Nüfus sicillerine yazılmıyan 
nUfus vukuata için verilen kanuni 
mühlet ilk Teşrinin on beşinde 
bitecektir. Bu mlihletln ıonunda 
nüfusa yazılmıyanlardan para 
cezası alınacağı için alakadarların 
çabuk davranmaları lazımdır. 

Almanya 
Reddediyor 

Vaşington, 21 (A. A.) - Ayan sİ· 
JAh tahkikatı komiayonunda Alman· 
yanın Amerikadan aakeri tayyareler 
ve mühimmat aldığına dair iddialar 
üzerine Alman aefirl M. Luter ile 
Amerika hariciye nazırı M. Hul ~a
rütmOılerdir. 

M. Luter sonradan yaptıtJ bir 
beyanatta bu iddiaların glllilnç oldu. 
ğunu aöyJemlıtir. 

· - . 1 1 1 1. 1 •• 1 •••• " 1. 1 •• 1. 1. 

Denizyol ları 
lfLETMESl 

AHatelerl ı Karaklly K6pr0bıtı 
Tel. 42162 - Sirkeol MOhürdaraade 

HH Tel. 2:J740 
........ 4m ..... 

KARADENİZ 
Cumartesi Postası 
ERZURUM vapuru 22 

Eylül 

Cumartesi 18 de Galata 

rıhtımından kalkacak. Gidişte 
fnebolu, Sinop, Samaun, Gire• 
sun, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
Dönü~te bunlara ilaveten Pazar, 
Sürmene, Fatsa ve Ünye'ye 
uğrayacaktır. "5900,, 

AYVALIK 
Sür'at Yolu 

MERSiN vapuru 22 
EylUI 

Cumartesi 17 de Sirkeci 

rıhtımından kalkacak ve Ay· 
.!alık yolunun mutat iskelelerine 
uğrayarak İzmir'• gidip döne
cektir. "5954,, 

Mersin 
ANAFARTA 

Yolu 

BI .i y 1 
la Stltanda Bergin L___________ Yazan: Fird•v• /smail 

İNCiLER 
Vesime o zaman her ne kadar 

büyük pederinden miraı kalan 
nuhteşem köşkte verilen mutan• 
:ın, mUdebdep ziyafetlere, suva• 
llere İftirak edemiyecek kadar 

küçük bir kız idi ise de, köşkteki 
hazırlıklar, zengin misafirler, bin 
bir gece masallarını hatırlatan 
rengArenk fenerlerle sUsiü bahçe 
ve muzik onu çok gllzel eğlendi· 
riyordu. Hiç beklenilmiyen bir 
gün felaket kaıırgası köşkü altüst 
etti: Vesimenin babaıınm genç 
yaşta feci ölümü, onu mUteakıp 
annesinin hnatalığı her eğle.ıceye 
nihaye verdi. 

O, rüya gibi hatırlıyabiliyordu: 
Bir gUn annesi kısık ıesinde sert 
bir ahenk ve hutunetle biricik 
kızı Vesimeyi bir yabancı gibi, 
bir düşman gibi yanından iterek: 

-İstemiyorum hayır, hayır onu 
1 görmek istemiyorum. Kim o? 

Götürün onu.,, Diye haykırmıştı. 
Annesini götürdüler; Vesime 
köşkte ihtiyar dadıaı ve bir iki 
hizmetçi ile kaldı. 

Bu nefret nedendi? Doktor, bu 
hastalığa tutu]anlar o gece çok 
sevdiklerinden nefret ederler, 
hatta onları tammaz]ar, demftti. 

ilk günler Vesime her hafta an• 
nesine, şifa bulmaıı için yatırdık· 
ları hususi hastaneye gidiyordu. 
Fakat her defa meyus, daha mU· 
kedder dönüyordu. Daha ölme· 
den ölülerin emelsiz sükununa 
gömülen, dünya ile alika11 yal· 
nız bir nef eıten ibaret kalan an· 
neainfo halsiz, solgun yüzUnU, 
kendinden geçen bitap vücudunu 
derin bir 11brap içinde, uz.un kir-

piklerinden yaıJar ıüzUlerek say• 
rediyordu. Anneai bakmak için 
ıözlerini kaldırmıyordu. Kaldırsa 
bile onlar bomboı, manasız birer 
çukurdan ibaretti. Bazan boş na· 
zarlarına halaiz ve manasız bir 
tebessüm refakat ediyordu. Bazan 
da ıolgun dudaklarını, bir f9Y 
ıöylemek iıter gibi fısıldatıyordu. 

Boğaza nazır, nihayetsiz bahçe• 
ler Uzerinde, akasyalar, aalkım· 
lar arasında cennetten bir köıeye 
benzeyen köık, ıon fellketten 
ıonr• V esimeye cehennem oldu. 

Sık ıık genç kızı görmiye 
gelen vasisi Mehmet Bey bir glln 
köıkün mermer merdivenlerini 
yaşından beklenilmiyen bir çe• 
viklikle çıktı; işte ogün Vesimeyi 
hayretlere dUşUrecek ıeylerden 
babıetti. EvvelA Veıimenin artık 
yirmi yaıına girdiğini ıöyledi. 
Sonra ogUnkü net' esinin sebeple
rini izah etti: Uzaktan bir akra· 
baaı Vesimeyl görmüş, çok be
ğenmİfı şimdi kızın deıtiizdivacını 
talep ediyormuş .. 

Uzun zamandanberi sönen 
göşkUn lambalarının birden yan· 
maıı için büyük bir fırsattı bu .• 
Mehmet Beyin ciddi söylemedi· 
ğlnden şüphelenen Veıime haki· 
kati öğrenmek için birçok sualler 
ıoruyordu. 

1 Ciddi ıöylüyorum. Annen 
bir felAket yilzünden ha1talandıyıa 
biz ne yapalım. Elbet iyi olacak. 
Fakat sen evlenmelisin. 

Veıimenin ilk defa kalbi 
ıiddetle çarptı. Vasisi o gün uzun 
uzun kendinden, evlendiği gün· 
den bahsetti. O dinlemiyordu. 
Sevilmek kelimesinin baı döndO
rücll nağmesile sarhoıken mllıtak· 
bel nlıanlısını canlı bir tablo, bir 
1aadet tablosu gibi gözlerinin 
önllne getiriyordu. Yalnız kalınca 

odasına koıtu, elbiseleri ara1ın· 
dan en güzelini ıeçtf. Sonra bir 
çekmeden elmaaları çıkardı. Pı,. 
Janta yüzükleri, küpeleri her gün 
takamazdı. Fakat inciyi boynun· 
dan çıkarmadı. Ve böylece giyin· 
mit, süslenmiş, niıanlısmı bekler 
ken genç rubu kaynamış su gibi 
türlU arzular, türlil emel ve ümit .. 
lerle köpürüyordu. 

Annesini görmiye gittiği gün 
yine süslü idi. Hastayı her zaman· 
ki gibi hareketsiz, ıözleri 
kapalı şezlonkta buldu. 

Dakikalarca bekledi, ıeslendl, 
fakat hastada hareket yok. Tam 
gideceği zaman anneıi çevik bir 
hareketle doğruldu. Gözlerini 
ziyaretçiye kaldırdı ve hemen 
yine eakl vaziyetini aldı. Bu, o 
kadar çabuk oldu ki zavallı kız 
anneıinin tekrar hayata döndil· 
ğüne sevinmek vaktini bulamadu 
koıtu. 

- Anneciğimi An... ne ..• Balf 
ben geldim. Beni tanımıyor musun'ı 

Hasta ölü gibi, taş gibi kımıl 
damadan duruyordu Veıime dokto 
çağırdı. Acaba annesinin ıuuru 
uyanıyor mu idi? Doktor gelince 
yavaıça Vesimeye: 

- Bugünlük bukadar yeter. 
Siz artık gidiniz. Kendisile biraz da 
ben meşgul olayım. Dedi. Dok· 
tor da bu hareketi hayırh adde• 

diyor, o da artık hastanın ıifasını 
kuvvetle ümit ediyordu. Yalnız 
kalınca doktor kadına yaklaıb: 

- Naıılsınız hanımefendi? De
yince hasta bJraz tesellf bulur 
gibi oldu ve solgun baıanı bor 
bun arkaya bırakb. 

- Şimdi buradan giden kadını 
tanıdınız değil mi? 

O zaman titiredi ağır bir uy• 
kudan uyanıı gibi gözlerini açtı. 

- Onu çağırayım mı? Onunla 
konuımak arzu eder misiniz? 

SönUk gözlerinde birdenbire 
kin dolu, korkunç ıııklar yandı. 
Kısık sesile bir feryat gibi: 

- Onu tanımak mı? Kim 
olduğunu bilmiyorum!.. O haplı· 

hanelerde çUrUmeli .• O, bir hırsız ..• 
Hasta titreyerek " Hapiıhane-

ı,rde çürümeli,, cümlesini tekrar 
ederken doktor gittikçe kısılan 
ıeai daha iyi anlamak için eğildi. 

- Benim incileriml takmııl •• 
Onları görtır görmez tanıdım ••• 
Evlendiğim zaman bana h .. 
diye edilen, yaşadığım mild· 
detçe benden başka kimıenin 
takamayacağı incilerimi o kadın, 
o hain, o müthif, o gaddar kadın 
çalmııl 

Her an biraz daha kııılan 
seaile sayıklar gibi: 

- O bir hırsız hapisenelerde 
çUrUyecek bir hırsız,, diye inliyordu. 

Doldor evladını hatırlamıyan 
şuursuz bir annenin incilerini 
tanıması karşıaında hayretten 
donakaldı. ·-

Toplantı, Davetler ) 

Akıl Hastahkları Doktor· 
lar1nın Kongresi 

Türk Tababeti Akliye ve A.abiy• 
Kongresi dün Bakırköy aklıye kilini• 
ğlnde toplanmııtır. Dünkü içtimada 
Mazlanr Osman Bey, bir açıı nutku 
ıüylemİf, bunu müteakip Nazıaı 
Şakir, Fahrettin Keri°!, HOaeyia 
Kenan, Neı'et Halil Ye lamail Ziya 
Beyler muhtelif mi:nular üzerinde 
hazırladıkları tezleri okumuılardır. 

Kongreye, buıün Üniveraite Mor• 
foloji EnatitUıllnde devam edilecek• 
tir. Bugünkü toplantıda ilç Rumen 
profeıilrü tarafından l'anderilen ra• 
porlar okunacaktır. 

• 
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Hafta İçinde 23 EylGI Pazar 
lıt .. bul, 38, ~O, Plak netriyatı, 19,20, 

Ajanı haberleri, 19,30, Tfirk muıiki 
ne9riy· tı, (Kemani Petat, Mesut Cemi], 
J.luzaffer ve Vecihe, Vedia Rır.a hnnım
lrır.) 21, Ate4 - Giloef ku!Obündeo 
nakil, 21,30, Orkeatra karıtık program. 

Varşova, 1345 m. - 18, Danı mu• 
ıikiııf, 18,50, Musahabe, 25, Hafif mu
ıiki - Munhabe. 21, Popiller senfo
nik kooıer, 21,45, Muhtelif br hisler, 
22, Lembergten neşeli neıpiyat, 22,45, 
Muaahabe, 23,15, Reklam ve konıeri, 
23,~0, Danı 24, Muııahabe, - Dansın 
devamı. 

Bertin, 357 m. - 19,35, Sigan ıar
kıları, 1,55, Piyano - keman • viyolon
ıel triosu, 20,40, Spor, Radyo orkeıı

trası, koro tarafından konser, 22,20, 
Karııık danı parçaları, 23,20, Haberler, 
23,50, Dana musikisi. (Dreatlen.) 

Budape~t• (SSO m.) - 19 Mandit• aalon 
lakımı, ~0,15 netcli •Üvare, 21,20 ıpor ha
berleri, 21,40 Bueapeıte konaer orkeılrası, 
23,10 haberler, 23.30 ffllm mn•lklat, 23,15 Hu
ıa ılgan n usildıf. 

Viyana (~07 aı.) - 18.45 caz konıerl, 
19,25 Yunaniıtan YO Ciritte 1eyahat haber• 
lerı, 19,50 yeni tllrler, 20,20 haberler 11Hairo, 
20,30 şarkılar n hafif hanlar, 21,0S "Der 
lVeibeateufel,. lılmlf • piyu, 23 tsalalayka 
kcnıerl, 23,30 haberler, 23,~ allıam konıerl 
(lf oıı:er ve radyo orkeetraııı) • 

Lllkaemburı (1304 m.) - lnglllz ak9amı, 
18 karı tık konser, 21 dan• musiki al, 21.30 
llltlaahabe, 22 kantık konae.dn dı.vaını, 23 
hafif l.ıg'llz mu•'kiai, :ıl3.30 donı muılklıl1 
knrııık lnglllz mua·kiai. 

24 Eylül Pazartesi 
İstanbul, lH,30 Fransızca ders, Türk 

lhusiki ne§riyatı. (Ekrem, Ruıen, Cev
c:!.at, kemani Cevdet, Şeref, İbrahim 
B yler Ye Vecihe, Belma H2nınal2r.) 
21,20, Ajans ve borsa haberleri, 21,30, 
Bedriye Raa·m Hanım ittiral<ile caz 
v ta.ıgo orkestrası. 

Varfovn, 1345 m. - 18, Oda mu
•k·ı·, MuhteJ;f bahısler, 18,35, Tagrn• 
ni ve piyano, ld,50, Muhaıebe, 19,15, 
H :ıfif musiki, Plak,19,45, Aıkeri neş
riyat, Haberler, 21,45. Viy;ınadan n_k
len, lOuncu yıldönümti mllnaııebetile 
•f'ri'ececek konser, 23, Konıeranı, 

23,15, Reklim ve konser. 
Berlln, 357 m. - 19,30, Genç bea· 

ttkirlarm eıerlerinden, 20,20, Muba
ltbe, 21, Haberler, 21,151 A(plara 
lbahauı ıarktlar, 21,45 Güfteleri Schil· 
ler tarafından yapılan ıarkılar, 22,50 
Musikili kabare netriyatı, 23,20, Ha
berler, 23,SO, Atk tarkl!arı. 

Budapeıte 550 m. - 19,15 Piyaoo 
konseri, 20 Macar mu11ikisi hakkında 
konferanı, 20,35 L< katoa aigan takıını, 
21,35 Müıahabe, 22,15 Opera orkea
traı;ı, 23,30 Haber er, 24 İtAlyanca 
konferans. 

Brealau 316 m. - 20,25 Japon 
ıarkıları, 21 Alp musikisi ve farkıları, 
22 Keman, cimbal, viyolensel trloııu, 
22,40 Beethovenin piyeno sonatların
dan 23,20 H-ıberler, 23,45 Gece 
ll:ıuıikiai. 

Viyana 507 m. - 17,80 Plak, 19,15 
Müsahabe, 20 Haberler vesaire, 20,20 
k'lrıfık ne4riyat1 11 Umumi müdür 
Oıkar Czeijain konferansı 10 sene 
Viyana radyosu, 21, 1 !i; 22.05 Mer. sim 
prosrramı, Oıvald Kabc-atan·n idare
alı~de seMnfonilc konaer, 2 j,05 Cenev-
naen illet) C . . . . h l er emıydı ıçtımaı u ii-
ll S nın n.ıkli, 23,2;:) H herler, 23,45 
ÜJleret muaki ( H , .d . .ı ) .. , o zer ı areı n .:ıe 
24,45 Koy.il ınuaiki•ı. 

Liilcsemhurg 1304 nı. _('ek lo k 
k 20 85 • 0~ va a şamı, · ' plak konseri 21 

Dünya haberleri, 21,~0 Vek 'orkea
trn musikisi, 21,30 musahabe, 21 ~5 
Çt k kon8erinin devanıı, 22,15 Seu'fo
nik Çek muı>ıkisi, 23,25 dans pliildarı. 

25 Eylül Sah 
f13tanhul - 18,30 plfık neşriyatı, 19 

Mesut Cemil B. T. çocuklara. ı:nasal, 
19.30 Türk rı ı1eiki nt~riyatı, Sttidyo 
saz heyeti ""' Yaşar bey, Eıncl ve 
Meliha Ilanırnbr, 20,45 Müuür Nuret· 
tin Bey ve nrkadaşları, 21,20 ajanı 
ve borsa haberleri, 21.30 Cenıal Reşit, 
J .. aşinııki, İzzet Nezih, ).tesut Cemil 

B. '"·· T. kla~ik musiki. 
tn·ıovn 1845 m. - 18 keman 

l:ou.-1,;1ri ~· ....ıahabe, 18,35 hafif muıik.i, 

mesaha.be, 19, 1l'> tagannili koniler, 
19,45 musahabe, 20 mandolin orhst
rası, 20.20 Aktüalite, 20.30 mandolin 
orkestrası konserinin devamı, 21 Vi
yana musikisın en mürekkep popüler, 
21.45 haberler, 22 popüler Senfonik 
orkestra konseri, 23 reklBm ve konser 
23.15 dans musikisi. 

· Berlin M. - 19,35 neşeli neşriyat, 
19,50 senfonik etüdler, ( piyano için 
varyosiyonl2r) 20,·10 aktüalite, 21 h=ı.

berler, 21,15 karışık neşriyat, 22,05 
Berlin radyo orkestrası, 23,20 haberler, 
23,SO dc:nı musikisi. 

Budapeşte 550 M. - 18,35 tegan
nlli konaer, 19,15 Franuzca dere, 20,30 
musahabe, 21,05 p'ak, 21,40 muaahabe, 
22,SO yayla aar;lar kuarteti. 

Breslau, Şl6 M. - 19,20 yukarı 
Silesya halk tarloları, 19,50 musahabe, 
20 altın ahenk isimli muaikl\i temsil, 
21 gün On ha btrleri, 2I,1 O 4arkılar, 

22, 1 O Trio konseri, ~a,10 teknik net· 
riyat, 23,:20 haberler, 2:1,45 dana 
musikisi. 

Viyana, 507 M. - 18,35 plak, 19,05 
Ferrarnin " Siy 11 iıimli operası, 19,25 
konferanıı, 19,40 teknik neşriyat, 20,30 
Maka Schönherrin idııreıinde hafif 
İtalyan musikisi. 21,50 Hsfmannıtha in 
11 Der T od( es Tizian ., isimli tema"li, 
23,20 edebiyat, 2·~,: O haberler, 23,50 
Adolf P. uscher caz., 1,30 plak. 

Lüksemburg, ı:mı M. - Belçika 
akşamı, 20,35 seyyah celbi, ~0,40 
karışık plak musikisi, 21 dünya ha
berlui, 21,20 piy no musikisi, 21,45 
musahabe, 21,-10 kar t•k Belçika mu
ıikiai. 2~,30 p·y. no konser·, 22 Trio 
konseri, 23,30 c'an• mus"kiai. 

26 EylUI Çarşamba 
latan bul 19 F r"na·zea den. 

19.30 p 1ak neşr"yatı. 19,30 Türk mu
siki ne,riratı. ( Kemal Niyazi, Azmi 
Beyler \'e HayriA"e, Müzeyyen Hı:nım
lar. ) 21 Se,iın sırrı Bey tar, f ıııdu 
konfrrans, 21.:-;.0 gt-fidyo orlceatraaı. 

Varşova 1345 M - 18 t gannill 
piyano konseri, 18,25 kadın neşriyı>tı, 
18,35 p'ak-muaahabe, 19'15, oda musi
kiıi, 19,45 l'Confer~ na, 20 dana musi
kisi - mua2babe, 20,30 hafifi kahve
hane musikiıi, 20,4S musahabe, 21 
hafif musiki - musahabe, 22 Chopinin 
eserlerinden konser, 22,30 muaababe, 
62,40 Danimarka musikisi, ::l:J reklam 
ye konser, 22,l:ı Dnnimuka musiki
sinin de va mı, 24 muar ha be, 24,0S 
d: nı musikisi. 

Berlin 317 m - 19,30 Z· mana ait 
farkılar, 19,50 BuHoninin eser erinden 
yaylı sazlar ku tet konseri, 20,20 
Halk ıark lar·, 20,40 Güne ait, 21 Ha
berler, 21,10 Mozart konseri. (Pıyaııo
kemnn sonaf r .), 2I,2S Hamburgtan 
o kil, 22 Ovcıdangideo yol iı"mli ıkeç, 
2~.~0 Haberler, ~3,511 Miz h, dana ve 
neşeli netriyat. (p iklı neıriyat.) 

Viy•na 507 m - 20 Akt6alite, 
20,~0 Danı mulkiıi, 21,05 Oıv ld 
kallaatanın idareain:!e senfonik kon
ser, 23 Aktam konseri, 23,30 Hı; her• 
ı~r, 2 i,50 Ak,am konserinin devamı 
1 Pl4k. 

L11hemlıurg 1204 m. - İspaa~ ol 
akşamı, 20,35 Alcordeon ile parçalar, 
21 ıfünya haberleri, 2J.20 İepanyol 

mu .. ikisi, 21.30 ınusahabt: 21,85 fspau
yol 

/ 
koıı11rinin devamı, 21.10 kttnşık 

koneer, 22,:-ıo piyano mıı~ilcisi, 22,50 
eı·ııebi bestekarların lsparıyol es<'rle
riudea, 2 ı,40 dans plakları. 

27 EyUU Perttembe 
lstaııbul - 18.:iO plak neşriyatı, 

19.20 ajanı haberleri, 19.30 Türk mu
siki ne§riyatı, Kem al, Niyazi, Azmi 
Beyler ve Hayny~. l\tiizeyy~n hanım
lar, 21 s~liru .Sırrı B. 'I'. krınfenırnı, 

l!l,30 Stüdyo oı keıtrım. 

Varşova 1345 m. - 18 rndyo tem
sili, lfl,15 muaahabe, rn,40 keman 
konıeri. 20 nııı~illıab,., 20,15 şarkılnr 
piyano nıfakatilf', nııuıahabf', 20,fiO 
Spor, 21 yeni caz mu!!ikisi. 21,25 isti
rahat. 21,30 popüler, Polonya muııi

kiııi, 22,15 habf'!''ı>r, 22,80 pllik, 22,45 
konferans. 23 reklilm ve konser, 23, 1 S 
Senfonik konıer, 23,45 İngilizce kon-

feraos, 24 musahabe, 24,05 dans 
musikisi. 

Peşte 550 m. - 18,30 Bertha ııa
lon takımı, 1 !l,20 İngilizce ders, 19,50 
konferuua, l:!0,-0 operanın 50 iucı yıl
dönümii miirıasr lıetile galn nıÜ!i!llm(•• 
resi, 2:i.45 ~igan rnusıkısi. 

Hamburg 332 ıo. -..20 danı mu
sikisi, 21 ak:;nm haberleri, 21.15 miilf 
neşriyat, 23 haberler, 23,20 musikili 
neşriyat, Moz ıutın eaorlerİnden mürek
kep konser, 24,2!'i Brahmsın eserle
rinden koııser, 1 gece musikisi. 

Vıyana 507 m. - 19 muhtelif ba
hisler, 20 haberler, 20,20 haftanın ha
berleri, 520,50 Holzcr radyo orkestrası, 
Strausıın eserlerinden valsler 22 50 , , 
Aktüalite, 23.10 hfiberler, 24,30 Pariı
ten naklen orkestra konaeri, 24.30 
dans wueikiı;i. 

LlUuemburg, 1304 m. - Alman 
akşamı, Tagannili Alman mu
ıikial, 21 Dünya haberleri, 21,20 Ta· 
gannili konserin devamı, 21,30 Müsa
habe, 21,35 Karıtık kon&eT, 22,35 Sen
fonik konser, 23,25 Dans plakları. 

28 EyUU Cuma 
latan bul, 
BükTeş, 354 m. - 18,30, Plak neı

riyatı, 19,20, Ajenı haberleri, 19,30, 
Türk musiki neşriyatı, Ekrem, Ruıen 
Cevdet beyler ve Vecihe, Nazan Fe
ri un, Ne.lime hanımlar Onlk efendi. 
21,~0, Aj nı ve borsa haber'eri, 21,30 
R dyo orkeıtraııı tar.fmdan hafif mu
siki. 

Vc.rşova, 1345 m. - 18,15, Koro 
konseri, 18,50, Musahabe, 19,15, Po
plller İtalyan musikisi, 19,45, ?? 20, 
Hafif musiki, 20,30, PJ4k, 21,05, Mu
sahabe, 21,15, Senfonik konser, 25,30, 
Şiirler, 23,40, Reklam ve konııer, :14, 
Musahabe, 24,05, Dana muıiJdai 

Berlin, 357 M. 19,50: Kaçak oda 
musikisi, 20 hukuki bahir.ler, 20, I O 
muıahabe, 20,25 Aktualite, ( ıiyaai 
b· hisler), 21 Haberler. 21,15 Frank
furttan n· kil, 21,55 ıarkılar, 22,30 
Bütterin eserlerinden ıenfonik konser, 
23,20 h:ıberler, 24,30 gece konseri. 

Budapeşte, 550 M. - 20,05 p'ik, 
20,45 spor, 21 Etildyodan bir tiy. tro, 
22,45 ıon hab~r1er, 23,05 Sigan takımı, 
23,'10 muııahabe, 24,15 piyano konseri. 

Hi\mbura-, ~n2 M. - 20 orla mus·
kisi konııeri, 20,45 haberler, 21,55 
K::ar< kterprobe isimli musikili no9riyat, 
~3 haberler, 2.1,20 musikili netriyat, 
24 akt m muıik" si. 

Viyana 507 m. - 18,55 Piy~no 

kon8eri, 19,25 Spor, 19,:.$5 Seyyah 
neşriyatı, 19,50 Haberler, 20 Mi li oeı
riy. t, 20,20 Holzer re dyo orkestrası. 
21,45 Mü saha be, 21,55 Konferans, 
22,15 Osvald Kalbastanın idcresinde 
büyük konser. 23,20 P'ak, 2:-1,30 Ha
berler, 23,50 Akıam konserinin de•amı 
24,20 Danı musiki. 

Lükıenıburg 1304 m. - Felemenk 
akt"mı, 2o,3fl Keman konıeri. 21 
Haberler, 21.20 Kar ş•k konser, 21,35 
Boraa habel'~eri, 21,40 Karıı k kon1e
rin devamı, 22,rıo Hille t kımının 
konseri, 22,50 Taganni, 28,25 Danı 
musikiıi. 

29 EylGI Cumartesi 
lıtanbul 18,30 Pllk n•l1atı, J9 Fran

•ııca ders, 19,30 TOrk muaJkf aefl'fyah 
ıFahire, Safiye Hanım, Refik, Fıkrot Beyler) 
21 Eşref Şcfilc l:loy tarafından lı:enferanı, 
21,30 StUdyo caı: •• tanro orkelrııaı. 

Varıova 1345 m. 18 Siliııt konseri 
18,;JO Musahabe, 19,15 Piyano ile 
sonatlar, 19,45 Reuortaj 20 Dana mu
ıılkiai, 20,20 muıahabe, 20/10 Dan
ım devamı, 20,40 ıpor, 21 muıababe, 

21,15 rekllmlar ve konser, 21 ,30 mu• 
aahabe, 21,4:1 Romadan naklen Uç 
kırahn atkı isimli Montenzz·nın ope
rası, 24,55 Dansa deYam. 

Rud•peş e :;so m. 18 hafıf rr.ualkl 19 
Muı:ıhal!e 19,30 Macar halk ,arkıları, 20,40 
Dohnanvlnln idaıe•inde filharmonik kou•er, 
23,15 haberler, :.tl,40 pllk l;onaerl. 

Bre•la 1 316 m. 20,30 PIAk 21 •Allaha ıs

marladık, ya1:!. IAinıli ne,. lyat 23 Muaahabe 
23, rn Hab,.rler, 23,45 Kıırıtık ır• ce mır•lkt111• 

Viyana 507 m. 19 Dolfü11'U hatarlaJlfı 21 
Habe ter, 21,10 Radya tem•lll 23.30 Haberler 
:u,~o, da1U1 nıuıia.ial pik. 

Neler Duyduk? 
................................................ 

İstanbul Tit•nret ve Zulıire borsa

sında memleketin ıualı:ıulleriniu bir 

haftalık alım ve satım vaziyetlerini 

şuyJe teebit ellik 1 

Afyon - Hafta içinde afyon 
piyasası yine sükunetle geçti, 
heaıen hiç it olmadı. Piyasaya 
gelen malômata göre Anodoluda· 
ki afyon yetiştirici pazarlarda 
bazı lıler olmaktadır. iç Anadolu 
flatlan 450 kuruş etrafında bu .. 
lunmakta dır. 

Uyuşturucu maddeler İnhisar 
idaresi büyük partiler halinde 
mal almadığı için piyasa kuvvetli 
değildir. İdare erkanının Paristeki 
kartel mllmessiileri ile Türk-Yugos
lav muşterek satış bUrosu namına 

yapbkları temasların müsbet bir 
neticeye varmadığını yazmıştık. 

Hafta içinde de bu heyetin mem
lekete döndUğllnü bildirmiştik. 

Memnuniyetle öğrendiğimize 

göre, Türkiye afyon hey eti Paris 

Seyahati esnasında muhtelif alıcı 
fırmalarla da a; rı ayrı temaı,Jarda 

bulunmuş ve iyi netice!er elde 

etmiştir. \nhisar ldaruinin Avru· 

pada esasen mevcut olan mOr 
teri zinciri böyelikle genişletilmiş 
bulunmaktadır. Kartele dahil 
ve kartele hariç birçok muhtemel 
müşterilerle yapılan bu temaaların 
yakında külliyetli ihracatlara yol 
açmasa ümidi piyasaya çıkacak 

oluraa serbest piyasada da işlerin 
artacağı ve binnetice fiyatların 
verimli bir seviyeye çıkacağı 

şüphesizdir. 

Tiftik - Tiftik piyaaası aağ· 
lamdır. Almanya için talepler 

hafta içinde de devam etmiştir. 

Almanlar bilhassa birinci cins 

mallara ehemmiyet vermlye baı· 
lamışlardır. 57 ile 76 kuruş ara· 
aında muhtelif mallar bu hafta 
da aatılmıştır. Böylelikle Alman
yanm piyaaamızdan Hhn aldığı 
tiftikler rekoltenin Uçte birine 
yaklaımaktadır. Yapılan huaual 
iıtatiatiklere göre 20 Eyliile ka-
dar Almanya için satalan 
tiftik miktan 12,000 balyayı 
geçmiftir. 

Sovyet Rusya ticaret mümea
si!liği bu hafta piyasada görill
memiştir. Bu mümessillik namına 
piyasadan mübayaatta bulunanlar 

Sovyetlerin fiatları pahalı bulmıya 
baıladıklarmı ve timdilik işleri 

olmadığını •öylemişlerae de mu
vafık bir parti karşısmda tekrar 

alıcı vaziyete geçeceklerini tah

min etmek gllç değildir. 

Y apaAı - Yapağı piyasası da 
ayni vaziyettedir. Almanya hesa
bına ahılar devam etmektedir. 
Hafta içinde 50 ton kadar mal 
müıteri bulmuştur. Fiatl&r yük
selmiye mütemayildir. Sovyetler 
bu piyasada da aynen t.ftikt• 
oldugu gibi hareket etmektedirler. 
Düşünceleri sfe aynidir. 

Yerli fabrikalar Almanya ta
lepleri karşısında çekilmiş bir 
haldedirler. Diğer piy<ı~alar için 
ıinıdilik bir alıt işitilmemittir. 

Hububat - Hafta içinde 
buğday ve arpa piyasaları bir.\bi
rine zıt iki vaziyet göıtermişler• 

dir. 
Piyasaya gelen buğday mikta· 

rı vasati olarak 20 vagon etra
fındadır. Bu bal piyasayı zayıflat .. 

mağa veıile olmaktadır. Esasen 
bUyük aahcıların da mevcut bu· 
lunuşu bu düıilte yardım etmek· 

tedir. Ekstra beyazlarm kiloıu 
dört yirmi beı paraya kadar düş
mUştUr otuz çavdarlı karışık mal-

lar dört kuruta kadar aatıla
bilmiştir. 

Arpa için hariçten talep de
vam e~mektedir. Bu hal piyasa· 
nm yeniden on on beı para ka· 
dar yUkselmeainl mucip olmuıtur. 
Fiatlar kiJo başme üç kuruş yir· 
mi beş paraya kadar yllkıelmiı
tir, bu piyasa talep devam ederae 
daha yükseleceğe benziyor. 

Fındık - Fmdık piyaıaıı 

eaki halini muhafaza ediyor. Ha
rica külliyetli aatışlar baılamamıt 

olduğundan bu piyasada büyük 
bir canlılık ve yükseklik görüle· 

memiştir. Esasen Hamburgtan al· 
dağımız ve geçen hafta vaziyeti 
bildiren bir haberde bu haHn ıe· 
beplerini güzelce ortaya koy• 
maktadır. 

Öz Türkçeyle 
Deneme 

Alım Satım <t> 

işinde 
Satıcıl r n, alıcılara ( 2 ) karfı 

takındıkları sayg sır. corüşlllklerden (3) 
ıöı açacafım ( 4 ). Bir dönüm ( 5 ) 
Mahmutpafa yokutundan geçtinizH 
bunun ne biçim bir it olduQ'unu ıiı 
de bilirsini&. 

Yollara yayılmıı aatıcılar; gelen 
geçenleri anne, ağabey, abla diye 
çatırırlar. Bağıra bağıra çamlak!arın· 
da ( 6 ) bulunan nesnelerin adlarını 
sayarlar. Sözlerine kulak asmauanız 
kızarlar; aaygısızlıklarmı bir kal daha 
arttırarak kolunuzdan yakalayıp çek-

tik'eri bile o)ur. 
Bundan batka bir çamlakta bulunan 

nesne tadığın za (7) uygun olmayıverlr. 
S:z. beğenmediğinizi ıöyle:'!\ğiniı 
çağda aatıcı ıi.zin tadıkaıı olduğunuzu 
açıkça aöylemekten çekinmez. Yüzünil 

burutlurarak : 
- Bunu mu beğenmediniz., der, 

aize çok yakıoıyor. Şu var ki aiz 
anlamıyoraunur. 1 

Sokak satıcılarının belgileaen ( 8) 
çağlar dıtında batırmalaruu yasak 

edenler; ıu Mı.ıhmutp•t• aatıcıları~ın da 
ıokaktan geçen'erin yolunu çevırmt
lerini.. herkese, kendilerinin aoy ııopu 
imit gibi anne, baba, terse, abla, 
atabey diye bağırmalar•nı.. borçluyu 
yakalamıt alacaklı biçiminde tunun 
bunun yak ıı na sarılmalarını yasal
etseler çok iyi olacak! 

ismet Huliiıl 
1 - Alım satım: ticaret 
i - Alıcı: Müfteri 
3 - Corllşlük: tavır 
4 - Söz açmak: bahsetmek 
5 - Dö ıilm: kere 
6 _ Çam ak: d6kkin 
7 _ T~d k: ıevk 
8 _ Be:gi.enenı muayyea. 



izmirlilere miijde! 
• ··mer B k 
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23 Eylülde 

lzmir Şubesini Açıyor 
lzmir Odun Pazarı - Eski Bayrakh mağazası 

Bundan sonra Ankara, lstanbal 
Beyoğlu ve Samsan balkı gibi, 
lzmlrlller de biç aldanmadan 

ucuz, En sağlam, En güzel 
Mal almak imkanını bulacaklardır. 

26 Eylül D i L Bayramı Münasebetile 
Malatya meb'usu Dr. Hilmi ve K d' Alpino Kapuçelli Beyler tarafından yaz11an 

KURULTAY MARŞI 
Sahibinin Sesi 
plaklarında zaptolundu 

lngilterenin en maruf Askeri Bandosu 
tarafından tespit edilmiştir. 

AX 1934 

• 

Yalnız küpelerinin kıymeti 

20,000 liradır. Fakat 

Çünkü birçok pahalı Avrupa diı macun· 
larını tecrübe etmiı ve hiç bfrinin 

Li 
kadar diılerini parlatamadığını, dlı 
etlerini kuvvetlendirmediğinl, at· 
zını temizlemedi~ini görmü~tür. 

Siz de Radyolin kullanınız 

Hililiahmer Merkezi 
Umumisinden: 

Eskişehir Hilaliahmer anbarında, Lastik kaynak ve tenekeci 

kordon makineleri, demir deıtere, pılanya, torna, zımpara taıı, 
makkap, tezgAhları vesaire 23 - Kapalı ve açık vokıol marka 

binek otomobil ve kamyonetleri ve ayrıca motörleri 24 - R.reı, 
torna, ıerit destere, makkap, zımpara taıı tezgAbları ve tran1-

mlayon milleri 25 - Demir variller, eaki sistem F ord otomobil
hırl ve binek karoserilerl vesaire 27 Eylül 934 tarihinde satılaca· 

~ ğından taliplerin müracaatları. ~ (2714) 

Asipin Kenan 
Sizi Soğuk algınlığından, nezleden gripten, 

baı ve diı ağrıJarından koruyacak en iyi ilaç 
budur. ismine dikkat buyurulmaaı. 

Zafiyeti umumiye, iştiba1ızlık ve kuvvetıizliil halabnda bilvülr 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıllr. 

ae,ıktaf ---~ \, 
DiKiŞ VURDU Her akşam 
Hanımlar biçki mektebidir. Sergi 1 NOVOTN•' 
mektepteki tahıilin derecesini gfü- 1 de 
torir. Ay sonuna kadar açık ve 
terbesttir. GörilnGz, kayıt devam N • 
ediyor. Gayri mnılimler de alınır. 8 C l p Ve 
~------__,, Zir kin 

Dr. KEMAL NURi---. 
Cilt n Zührevi hastalıklar mütehassııı 

Beyollu: Rumeli han 16 
~-•i• Tel : 40153 
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.on Poeta Metb•••• 
Sabiblı AU Ekrem 
N .. arlyat Mildlrlı Tabir 


