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Lozan sulhu 
Bn gün Türk darülfünu

nu ( Lozan) sulhunu tesit 
edecektir; şijphesiz bu tesit 
tezahuralına Türt milleti de 
lıütün kalbi ile iştirak ede
cektir. 

f·ıı ıı.ıakika Lozım sulhu-
~\~n imza ~dildiği gündür 
~ 1 ıniHetimi::c tarih saha
sında yeniden varlık veren 
~i.icadclci milliye hareketi 

11
• cdi bir şan ve şerefle 
ıh;\ytt bulmuştur. 
Lo::an .sulhudur ki Türk 

~ilieti hakkında verilmiş 
cynelrnild bir idam kararı 

o'a l ( Scvr ) muahedesini 
P rça parça etmiş, onun 
Yerine be} nclmilel hürriyet 
Ve · l ıstiklnl vesikası olan 
( 0 7.an) muahedesini ikame 
c tıniştir. 

Lozan sulht;dur ki Türk 
~illetini kcpitüHisyon bağ
nrırıın esaretinden kurtar -
hlıştır. 

1 
lozan sulhudur ki asır -

<ırd b an eri Avrupanın kar-
şısında bir müstemleke mu· 
<ıtneles· .. T" k ·ıı · . ı goren ur mı eti-
ııın medeni milletlerle 
hüsavi olC.:uğunu bütün ci
ana knbul ettirmiştir. 
Lozan sullıudur ki harbi 

~ınuınidc mağlup olan Türk 
d evlctini mağluplar arasm
aıı çıkarcrak galipler a

tasına koymllş!ur. 
Lozan .!;ulhudur ki anasır 

tıanu altındn Türk vatanı-
nın .. • , vucucıurıa hulul etmiş 
0 <ın mühlik hastalık mik
toplarmı milli bünyeden 
hıırice tardetmiş ve onbeş 
tnilyonluk halis Türk kitle
~İndcn mürekkep bir dev-
et vu" cl • • • cu a getırmışlır. 

.lozan sulhudur ki Türk 
tlııl! ti . e ne imparatorluk dev-
tınde h" b' . l ıç ır vatanpcrverın 
ıo.tır l 1· d y ve ıaya ın en geçmc-
:n t<ım bir istiklal getir-

ıştir. 

v lozıın sulhudur ki Türk 
ha~nında Türklerden fazla 
~k ve mcnfantları haiz ol
k -ları halde memlekete 
.~tşı en küçük bir vergi 
vetrn· 
d 1Yen ecnebilere: "Bun-

b?n sonra Tüı kiycde hiç 
it 

b· ecnebi Türklerden fazla 
it h k "d d" . a ı diia edemez. " 
'-'lnı r 

tınd ş 1: ve kendi v~tnnla-
k<ı a f ürklcri ecnebilere 
lin~ı ltşak o!mak vaziye-

l' en kurtarmıştır. 

Şeyı:~ii bu snydıklarımız 
bl.ı tıe Lozan sulhunun 
~er ndı.e~leket ve millete 

ır ığ . 'l'kl . s011 . 1 ıyı ı crı t::mıamcn 

o i :~1!i o!mıyoruz; ancak 
~il Yı ıklerden birkaç misal 

ltetın· rn·.. ış oluyoruz ve bu 
ı .... ;ılJerl L 

leıı·d e ozan su!hunu 
sc~k cd Tüı k ınünevverlrrini 
~1 1,.. e en sebeplerden ba-

... rını " l 
Yoru~. soy emiş Lulunu-

F' <ıknt b 
SIJ}h u sene ( Lozan ) 

Un·ın ı 
el}A I ıatırnsını tes'it 

-t ~en 1 b 
hlısu . stan ul için bir 
. sıyct ··n··d b h sıyct '... ır; u usu-

de b" .. , G Sont uyu..: nziden 
kıyına . ( Loznıı ) sulhun un 
ı C'tlı s· ' •I ~ 1 ll'lct an a •• arı o an 
ı.lij ~ r · Paşanın şehrimizde 
• Su ır b 1 •tib ., u unmasıdır. Fu 
1 ~r ı•c T ·· k 
e:-1 l:, .. uı münt vver-

t s"t · ~ urı (Lozan) sulhnnu 
1 c 1 k 

~e,,,k Oc r ·en ayrı b:r 
!tak' \ e şeref hLsi duy

•<ldır. 

1.lfcltnıPt ... Js1111 

frunsız ~n~inesi 
" istifa haberi te-
eyyüt etmiyor 

Dün ıı.kşnm reiikimizde 
inti~ar eden bir husust tel
grafnnmede Fransız bar-·ekili 
l\J. Puankaranın 1stifa edeceği 
bildiriliyordu. Bu haber Ana
cicı!u ajansı cımıfından tekzip 
ediliyor. Esasen düyun mes
elesinde l\I. Pmınknre 292 ye 
kar~ı 300 reyle itim:ıt kazan· 
mış oldu~undan, Yung plAnı 
mförnkcrnu blr neticeye rnp· 
tcdılınedcn istifasına pek de 1 

intiz .. r edilmemektedir. IJer 
halde her ih.i telgrafı zirde 
knrilerlmiz arzcdiyoruz: 

P.ıris, 22 (Husu:sr) - Frn
sıs kabinesinin meclisi mcb
u~anda aldığı itimat reyi 
dahili siyaset iizcrinde tesir 

yapmı~ar. 

füi müzaker~de ekseriyetin 
1\1. Puan.kareye tarfcar olma
dıgı göriılmüştlir . Dlger 
umıftan 1\1. llriyan kazandığı 
muvaffakiyet sayesinde mev
küni tahkim ermi,tir. M. 
Puankarenin istifa ederek 
l\l. Briymun tcmnmen sol 
cenaha miitcmayil bir kabine 
te~kil edeceği söyleniyor. 

Paris, 22 (A.A.) · "I Invas,, 
M. Poinc.'!renin iktidar mcv
kiinl teı kctmck niyetinde bu-
1unduğun:ı dnir şayi olan ha
ber asılsızdır. l\1. Poincıırenin 
bu _gtinlcrde P:dsten uzaklıı.ş
mak niyetinde olduğu de 
tekzip ediliyor. 

Harp! 
Olmıyacak di
yorlar, fakat ••• 
Bir taraftan tanşidat 

devam ediyor 

Rus orduları başkumandanı 
Canaral Budlyenni 

Çin ve Rusya arasında
ki hadise hakkında ge1 

n 

son haberler hadisenin ilk 
şiddetini muhafaza etme
mcl<.te olduğunu gösteriyor. 
Bu arada harp ihtimali ol
madığı sözleri bile geç· 
mektedir. Bu mesele hak
kındaki telgraf haberleri 
dördüncü sayıfamızdadır. 

- ----
Polislere atış dersleri 

Geçen sene bir kısım 
polis memurlarına atış ders
leri gösterilmi:;-, bilahare bun
lar imtihan edilerek muvaf
fakıyet gö. tercnlcrc mükafat 
,. cr!!mişti. 

Bu sene ı'nlitcbaki pdlisJcre 
au;;- der:slcri g<isrcdlmeye 
•,,,~l.mmıştır. Atış talimleri 
her sulıah onda Topknpı 

h:.ridndc ·a )tlınuktadır. 

Ennadil Ehli dün ilk maçını yaptı 
?faik misafirlerimizi pek çok alkışladı 

Maç (2) ye karşı ( 6) sayıle Mısır!ıların lehine neticelendı , 
.. " 

... 

Dünkü maçta Fener müdııfaaıı topu uzakla§lırınaya çalııırken 

Fenerli oyuncular misafirlerimizle bir arada 

Fırkada çay ziyafeti 
Kazım ve İsmet Paşalar ziyafeti 

huzurlarile şereflendirdiler 
Dün fırka merkezinde bir çay ziyafeti verilmiş, hu ziyafeti 

B. M. M. reisi K!ıım ve başvekil İsmet Paşalar hauetlerl de 
teşrif huyurmuglardır. 

Saat 16 da davetliler fırka binasına gelmi§ bulunuyorlardı. 
Bunlar arasında fstanbul meb'uslarile §ehrlmizde bulunan diğer 
meb'uslar, vali vekili ve şehremin, darülfiinun eminl ve 
faknltc reisleri, bılomum yüksek memurlar, fırka erk!nı ve şuabat 
reisleri, gazeteciler göze çarpıyordu. 

saat 16 yı çeyrek geçe Meclis reisimiz Kazım Paşa Hı. ve 
16,30 da İsmet Paşa Hı. ile Şükrü Naili Paşa teşrif buyor· 
muşlar, methalde fırka müfttişi Hakhı Şinasi Paşa ile fırka 
erkanı tarafından karşılanarak moderen tarzda tadil edilen üst 
kat salonlara alınmışlardır. 

Meclis reisimizle B~vekilimiz !burada davetlilerle hasbıhal 
etmişler ve bazı zatlara hususi iltifatlarda bulunmuşlardır. 

Bu salonlardan büfenin hazırlandı~ı orta kattaki talona lnil
m!ıtir. Çay, limonata, ayran, pasta ve dondurma ile davetliler 
iz.az ve ikram edilmişlerdir. 

Ziynfetten sonra K!zım ve ismet Paşalar haıaratı, istirahat 
"tmck üzere yukardaki salona avdet etmlıler, burada kendilerine 
İlrr.ir sepetçilik ve çiçekçilik mektebi müdürU tarfından iki buket 
takdim edılmlşllr. 

Mısırlı misafirlerimizle ilk 
teması dün yaptık. Bizden 
Fenerbahçe oynadı. Netice 
(2-6) misafirlerimizin lehi
nedir. 

Stadyomda dört bine ya
kın seyirci vardı. Sahanın 
kenarında ayrılan mevkide 

~ Mısır sefiri İbrahim Ratip 
Beyefendi, valdeleri Hanım
efendi, şehrimizde bulunan 
Kahire sefirimiz Muhittin 
Paşa, Mısır konsolosu Ab
durrahman Hakkı bey, Mı
sır sefareti ve konsolosha-

. nesi erkanı, şehrimizde bu-
lunan Mısırlılar mevki al
mışlardı. 

Takımlar saat tam on
yedi buçukta sahaya çıkh
lar, seyirciler alkışladı. Bah
riye mızıkası güzel havalar 
çaldı. 

iki taraf birbirine buket 
verdi. Ennadil Ehli takımı
nın rengi bizim fsta.nbul 
muhtelitinin rengidir. Kır
mızı, beyaz çizgili fanile .. 

Ve müsabakaya geçildi. 
Mısırlılar dün yazdığımız 
şekilde, yalnız yarın şehri
mize muvasalat edecek olan 
asıl santırhaflarının yerinde 
ihtiyat oyuncu oynuyor. 
Fenerbahçe de haf hattında 
Vefalı Şekibi, muhacim hat
tının sol köşesinde de Bey
lerbeyli Hadiyi oynatıyor. 
Başka degişiklik yok. Ha
kem Kemal Halim B., yan 
hakemi bir bizden, bir on
lardan.. Maç onfyediyi kırk 
geçe başladı. Fenerbahçe 
rüzgar altına düşmüştü . 

Müsabakanın ilk göze 
çarpan hususiyeti Mısırlı
Jarın seri oyunlarıdır. Topu 

r-·-·-.... - ---·-.. --.. ·-·-- ., 
i Oftaki af etin sebebi 
i 
1 Muallim Harun Reşit Beyin 
il izahan 

ikinci sayıfamızda ..4 
l ......................... ... 
~-·············--······---·-······ ..... ···--·-·· •••• = $ e <-• 

Fikriye Hanım 
"Pl/Jğa ilk sôyledfğfm şarkı gel okş~ benidir. 

Ben en çok Kelebeql beğeıılrım ,, 
, 1~.k . IH )·İ Bü~·ükadadak 

Kıymetli pl:ik r.ım atkan • ı tı) e • J 

. . dd · d zarif bir eY. An· sayfıyelennde 1,. ldum. Kumsal ca esın e 
trenin solunda 
şık döşenmiş 

blr yer odası 

Beni bu odaya 
aldılar. Odanın 

duvarlarında ren-
kli tablolar var
dı ve bir köşe
de Sahibininse
si bir gramofon 
duruyordu. Son· 
ra masanın üs
tünde blr vazo 
içinde bir de
met zakkum. 

Fikriye Hl 
beni odanın eş
yasile uzun za
man baş başa 

bırakmadılar, 

geldiler. Ben bir koltuP;rı otur-

Fikriye H. 

n. ın valideleri Sadiye Hf. ele 

ld. H birlikte 
mm•tum kendileri de knrı;ım- vanımız:ı ge ı. ep 

\ ' \ ~ 

da ve bir kanepede yer al- konuşmıya başladık. 
ınmı7.dad r 1 

dılar. Çok geçmeden Fikriye [ Alt ıarııfı s ı:ıd ;!!! ................. "' ......................... r .................... _ ............... - ...... İBizimkil eır 

Mehmet Selim Bey 
Yürüyüşünü görseniz, 

nasıl yazı yazacağını, ko-

nuşmasını işitseniz nasıl 
selam vereceğini kestire
biJirseniz yuvarlak göz-
lük camlarının arka
sında ekseri gü
lümsiyen gözleri
ni ilk gördüğüm 

znman 
miştim 

bakışlar
da yalnız 
derin bir 
mahviye
tin gölge 
leri var
dır. 

Sonra 
yavaş ya
vaş bu 
sevimli 
bakıştaki 

mananın 

yalnız bu 
kadarcık 
o 1 ma dı-
ğını an

ı ladım. 
Onda 

zannet-
ki bu 

da yerinden fırlatmak için: 
- Selim Beyciğiın, pen: 

d bir kedı cerenin önün e 1 var 
yahut:" 
-Ba
kın 

şu ke-
di re· 

ismlerinelf 
demek ı 
kafi gc· { 
lir. 0, 0 i 
zam .. o S 
mininı'ni i 
bir kur- İ 
şun ka- ~ 

lemile i 
• • 1 

\ 'e ırı İ 

iri harf-~ 
lerle • 

tasvire 

uğraştığı 

heye canlı 
bir muhake
me sahnesi

' ni yarıda bı-
rakır ve o k e· 

: d' · ok~n11- r ıyı . ~ i 
ya, yahut o 

lezzet resnu 

büyük bir sürat ve çevikli- ı=:. 
kle sürüyorlar. Fakat sa-

istihza 
da var, 
şairlik 

te var ... 
Reşit 

! 
' 

\'C vecitle sey
re dalar: 

Evindeki 

Çay zlyafellnaen bir intiba : lsmel, Kdzım. Hak,'l?,ı Şintisl Pa§'Jler 
ı>ali Muhillin, /zmlr mcb'usu Vasıl Beyler 

Saat 17 de Meclis relslmlzle Bqvckilimiz hazırumm JJelamları 
arasında fırkadan ayrılmışlardır. 

Dünkü ziyafetin devamı aıUddctince Sehlr b:ındu~u güzel 
parçaler çalmıştır. 

hayı yadırgadıkları belli. 
Ve gene belli ki bir az 
sonra alışınca daha iyi oy
nıyacakJar. 

12 inci dakikada Fener 
maçın ilk sayı fırsatını ka
çırdı • Beylerbeyli Hadi 
Bey topu yanlış, acemice 
bir vuruşla havalandırarak 
canım golü heJak etti. 

17 inci dakikada misa-
firlerimiz ilk golü . yaptılar. 
Sağiç merkeze verdi. ~e
rkez muhacim atarken bi
.zim müdafi aya~ından kap
tı. Fakat ileri atacak yer-
de sola pas verdi. Halbu
ki Mısırlı sağiç zaten ora-

. 
Beyin oğ
lu Meh
met Se
lim Bey 

1 
odası kedi re-

{

J simlerile dolu 
. ; olan Selim Bey .. 

- arkada- ~ l 

şımız her 1, I\ ., ~~' 

!J bilmem ~i Fık-
·/ retin " Zerrışte ." 

nedense 
kendisine Selim Reşit Bey 
denilmesini istemez • hiç 
şüphesiz, Türkiyenin en 
müfrit kedi meraklısıdır. 
Onu en meşgul zamanın-

.. d;·~-~~··b;kliyordu.Dokunu
verdi, gol oldu. 32 nci da
kikada Fener müdafaası 
penaltiye .sebebiyet verdi. 

1 şirinde olduğu ?ı-
bi bazı gönül ala • . ~ 

ka.larmda bir kedi tımagı 

araştırır 

mı ? ... 
mı araştırmaz 

1 
E 

Çuııaldız E 

lkinci gole bu suretle ma
ruz knldık . 

d · 5 inci fkinci cvrenrn 
dakii.-arında !il .10 bır \'U· 

-



nış yapblar, kale yakınında 
bulunan sat iç iyi mar~ 
edilmemişti. Kaptı içeri 
attı. Bu suretle üçüncil sa
yı da oldu. 

Bundan 5 dakilca sonra 
4üncü sayıyı yaptılar. Şöy

----;;Vakt »ın tefrikası: 12 

Serseriler 
kıralı 

le ki: 
Kale önünde bir f<arga- Alek5'ımdr Zubko/un hatıralı 

K 1 · ı "YlirosJııv,,, "Volga,, snhi- ı Burguvlrıarm o sıradaki en şahk olmuştu. a ecı topu 
ileri atlı.Sağiç~geneb ö!le ~ir j 1ind1;; en kndim btldedir. 1 bUyük emelleri Ccncrıtl Kol 
fırsat bekliyordu. Nefıs bır ı 024 de " l\Iüdebbir Yarô::- 1 çak idaresindeki beya~ ordu-
vuruşla topu içeri attı. lav,, tarnfından te is ôlunmuş- nun muvatiakiyct kaianması 

Sayılardan da anlaşılı- tur. Amelesi çok olan bir 
• idi. Sabık Rus or.d.usu yor}'O iyicene ~ıkışıyorduk. sanayi merkezidir. 'Czun z:ı.-

Fakat l3üncü dakikada Ze- manlar burjuvalarla "prolc- znhifafitnAdan mürekkep bir 
ki l8 pastan nefis bir şütle tarya,, nın ciclalgAhı olmuş. kütle ~ibirya,. ·ya giderek 
topu ağlara taktı. Halbuki tur. 1895 tıırihinden itibaren orduya iltlliak iimiclini bes-

Mülkiy 

oyunun cereyanına bökılırsa sosyııl demokrat partisi or:ı- Iıyordu. , 

onların sayı yapmaları icap da Dlr grev ihros etmiş ve Bu ıubıtan nra mdtı bir ~ 1\lüikiyc mektebinin umumf imtihanları bitmiş ve 
ederd ·ı. Bu futbol boyledir bu grev kana boğulmuştu. k ' 'fctfdi mezun olmuştur: 

ço tnnıdıkJımm vardı. Gu· ~ 
icte.. Bir hata ve bir .güz.el Grevcilerin "Moskova,, ya SelAhattin, Nurettin Zihnl, Ahnt, ~ihat Ali, Emin, Esat, 
., ı.ı. d 'lkl ı "hh ı 1 rupl:mntı iltihtık etmcklP'·im S .t. N d' B ı.. fi takip böyle sayıyı venverır. gun era er mura as :ır t· 5 Stfit, Mehmet l1urcttin, FahrJ, Bekir ttKJ, a ır, uruil , 

Buna misafirlerimiz 5inci lAf edildi. 1918 de bir iha- teklifinde • ulundular. Kızıl Saraç, Münir, Nurettin, Siileyman, Hüseyin Gcmttl Efcndilc~ 
golle cevap verdiler. Bir net neticesi olarak i ·ynn. za- diktatôrlüğe ktır~ı l>eslcdl im 1dur1 şubeden; adi, RJfat., Namık Kemal, Gıfas, E'min, Recaı 
muhacim ferdi bir akınla manından evvel vukuıı geldi. husumeti izhnr için bir çare Pertev, Hilal, Gemul Bnkı, Tevfik, Nihat Cemil, lh an, Kadir, 
sokuldu, bizimkiler of say~ Bundan başka beyaz mn- bulmuş oluyordum. Sevinçle HtdiJ, Cevat Efendiler de maH ..,ubeden mezun olmuşıa;dır. 
zannediyorlardı. Halbukı hafızlar diğer şehirlerde foa- l\l 1 Mezunlardati e1Ahattln Burhan Efendiler lsuınbul, Ahnt, 

ı d osı<ovadan ayrıldım. But.ün ' • şaşkınlık arasında top içeri lyete geçme iler. Bolşe' iklcr ·mat .Alt; Salt; Mehmet uretfin Efendiler Ankara; urettln 
girdi. . ~oroslav,, etrafına mühim gôdnUlliılerc S&fıte pasıpartlar Zihni Elendi Zonguldak; Emin Efenl Klıtahya; Fab:ri Efendi 

30tıncu dakikada ikincı mikdarda kuvvet cem'inc mu- te arlk olundu. Benim pıısn- Konya; Nadir Efendi Edirne vilAyct maiyet mcmurluklatm ı 
golü yapıyoruz . Muzaffer vaffak oldnJıır. Seksen beyez portum doktor "Bübnov" nıı· tı:ıyin edilmişlerdir. . . . 
sağdan bir serbest vuruı muhafız zabiti Miralny "?er- mına idi. Namık Kemal ~:fendi maliye müfettiş muavınlı~; Sadı, 
abyor, müdafi iadeye ha- şurof,.un fdnresitıde olarak on Güzel bir mııyıs giınü vali- RiCat Gıya.., Cemal, NlliRt Cemil, Halil Efendiler ziraat 
zırlanırken Ali yetişip topu altı gün şehri işgal edebildi- dem btnl trene k dar teşyi bankası müfettiş muavinHğl imtihanında muvaffak olarak 
içeri gönderiyor. let. Şehrin en güzel kısmı mezkOr vaz1feJere tayin edilmişlerdir. 

Bundan sonra 40ıncı da- mahvoldukran başka Alman t?tti. Orada arkadaşlar1mı bul- e 
kikadaı solaçık yalnız başına JstllAsı hengamelerfnde Mos- dum. Hep beraber h~ talar ı ter aiansının Adnadan haber 
6ıncı golü yapıyor.. kovadan getirdfmiş ofon kıy- ve kızıl muhafızlarJa dolu aldığına göre Bulgaristıının 

Oytın bu suretle bitti • mettar evrak Ve vesika ynn- bir Salibiatimct vagonuna Surlicvo kasabası civarında 
Ennadil Ehli futbolün nasıl dı kül oldu. ıı.tlıyabiJdlk "Rusyn,,da scya- tesadüfen meydana çıkarılan 
oynanacağını bilen bir tkip- Bereket versin hastalık be- liat şeraiti pek fena olduğun- ç R gizli bir: sı1Ah deposu, tam 
tir. Seridir, enerjiktir,nefes ni, bu ls7ana İştirakten mc- dan, ecnebilerin ''agônıı dol- İO U-. memarim aide!t tarafından 
kabiliyeti yübektir. Topa netti. İsyan bastırıldıktan son-

1 
i+t b. ....A 

maması için her birimiz ka- • · teselliim o unaca6~ ır sınwa 
hakim, güzel vuruşlara sa- ra kızıl terhip devri her 'l.·er- H~..a~ t 

kü 1 Jd d J pıda ikişer saat nöbet bekle- uuuna A ef berheva olmuşc-uı·. Patlayan 
hiptir. Dün - oyuni e 8 ığı en fazla şiddetli htiktim sür- devam ediyor uç bin bomba ve mermi bir 
neticeyi hakketmiştir • dü . miye iarar verdik. 

Fakat unutm1yalım ki .. ----........... - ... -. • K · lof 1 çok kiŞiye isabet. ederek ha-
tan saha kenaı ında cere· · romıs " scasyonuna ' 1

" dn' letle-'n ha 
d d.• fe a b" ~.Jın, t'.i r • · • • ylısının vefatına sebebiyet Fener e un n ır oyun yan eden ş:.. sahne bir kadın çok rabııt se)'ahat et· " 

oynamıştır. Vakit vakit oyun- çoklarının gözünden kaç- tik. Tren bu istasyona gir<lıgt kenlliğini istiyor ı .. v .. e.rm.illıİışıiııtirıiııı .......... lllııiıilliiııilllllıil---. 
cular biı birlerile rabıtasız mamıştır·. d ki k Lôndra, 2l (A.A.J-Daily Yanm atıt evefıd 

1 1 sırada kapı a be eme nö· VAKiT kalmışlaT t pas an yerrne ikinci de~rcnin sonları- Mailin i;tihbanna nazaran 
· · beıl bcnlmdL istasyon bir ,_ düşüreınemışter , topu iyi na doğa u, Şckip ayafı sa- çin hiildrmeti Rusya İle mev- 24 Teınmu• 1879 

takip edememişlerdir. Ve katlanarak yere dilfmôştü. çok kJmsclerJe dolu idi. Bun- cut ihtilafın cemiyeti akvamını""'"""""' .................. ,.,.....__,,.___..._...........,...._ 
bazen bunu yapmıya mu- !stırap içinde yere uzanan far bir Jet elde edcbilm iv ve Kelloğ muahedesini imza- Danku gun feha-
vaffnk olduklan zaman da futbolcumuza yardıma ilk ümidile vshşicesine hücum lamış olan devletlerin ha- metlu devletlii Baş-
derakap Nasyonal takımını koşan Mısırlı :Cardeşlerimiz ettiler. kemJiğine arzetmeğe hazır vekil pa~a hazret-
ınüşkül bir me\'kiye sok- oldu. İçlerinden biri Ş.!ki- bulundtığunu f ransaya bil- leri Franja ve Rus-d o Bir çokları vagonların du-
muşlar ı · emek ki iyi bi kucaklayıp k~nara aldı. dirnıiştir. ya ve İran ve /ngil-
oyunumuzu gösterebilirsek Biri hemen ceketini çıka- mına r;ıktı. Çlinkii araoalıııda Londra, 23 (AA)- Da- fere ve Almanya 

· t' e almam La k ye:- bulmaları imkansızdı. d l , iyı ne ıc ız mume- rtıp oyuı.cumuıun ar azına ily Maile göre Mançuri . e sefir erıne giderek 
meldir. Bunu Galatasaray- koydu. Diğer taraftan da Du Şerait karşkında yolca- tahşit edilen Rus ve Çın vlzlteleıird Uıde ei-
dan .. be~.liyebiluiz · 

1 

ihtiyat oyuncularıhdan biri 1 !arın vagonumuza girmesini kuvetleri efyevm karşı kar- mlller ve nıilvah-
Dunku tem1l_a"m apb '" ta- ö:-sele-ntn bacagım uvuyor- 1 mc.netmek için çok zihmct şıya bulunuyorlar. Arala- haren BabıAliye ge-

raf& budur. Kinci ir cep- du. . 1 k d k liI h , • 

ı 1 . çe ıyardum. Halk yavaş ya- rında daha şimdi en te ıp umuru arıcıye 
hesi dahn vardır ki o da Bu kardeş jest erını ya .. i v<ı~ d lhl ·r tu"k mu~sademeler vukua nazırı ebhetlfi dev-

tl d k" d b k oyuncu j " a& mışrı. ıım ô sıı'ada ik; mi .et arasın a ı ast- banu ir ta ·ımın • 1 letlu paıa hazt"efle-
luğun, kardeşli~in teuhü- larrnda görmezsiniz. On"On tanımadığım biri bana doğru gelmektedir. rinin odalarına bil'-
rudür, Seyitciler dün Enna- için dünkü temas gol yap- 1 ilerliycrek arabaya girmek Gizli bombalar azime hayll müd-
dil Ehli takımını bir mem... maktan ziyade aradaki ıw istedi ve dedi ki: "Çeka k'oo. det mülli.kat etmi~-
leket takımı gibi sevdi ve mimiyeti büsbütün kuvvet- miseriyim. iş için "yaros- Bulpriatarida yiizlerce kJ. lerdlr. 
alkı~ladı. Bir tarafta rnüsa- lendirr.11 yeni hir hareket lnv .,,.a gidt)orunı. tinin ölümüne sebep oldu 
.baka yapılırken ~iğer taraf- oldu. ~ .. - J..ondra~ 23 (kA.)- Röy-

ii =-=zwr ? !! .,:&$!lil -,- o - j 

"Vakt,,m24Temmuz 1929 Y.at n»-~k Do''ku''mu'' Yazan: Reşat Nuri 
tefrikası: 41 :#-'& U ---~~m.-!11'!'!~~-:-

ı d k~t. dedi, kanna senin tutan yok •• ke~i oy .. le bir· _ Maalesef .J .!!ğru baba( Genç adam mektubu sakin gülerek yemin etti : ı ha.. Hasılı öyle bir zat11...., ve ihtimam İ e y.apar ı. · cw v· 

d k Şey yapsa da h k d b kk ti k d s· k N ·· 1- b b f gcldı· kı· bu kadının yztl'' , 1 k Yoklu 0bunu uyurmama em en ini, dedı". Bu kadından yakamı- ir: di a e o u u. ır ·aç - e soy uyorıun a a ·· -HAtltı bir İite ace e etme • ti 
' b" b için annen de ben de eli- hem biı• büyük bir dertten zı sı~"ftnak bı"ziın için en yerinde biraz durur gibi Zındanların en büyüğünden da nefes almnsma bile ~· Şevketin \ak ayı ır aş • J' ~· 

mi-.ıen geleni yapacağız. kurtaTsa... büyu"k bı'r bahti'yarlı'- olur- oldu. So~ra babasına dön· kurtuldum ... Btma bu saatte flıammül edememiye f>8 kasındnn öğremnesrne rney- :w K 

dan bırakmarnAk ta lhımdı. Ona, kardaşlerinden iyi Ali Rıza 'ftey şaşırdı. da. dü. Yüzü sararmış olduğu buradan çıkanp seninle dım. !'! 
Ali l~ıza Bey o Fıafta maamele ~diyoruz. Fakat Kalbi sevinçle, halecanla Ali Rıza bey artık bir halde gülüyordu. beraber eve gönderselerdi "Böyleydi de. neye se~ 

oğlunu biraz hasta ve bir türlü memnun oTmuyor. ç.a-rpmıya b8fladı. Oğlu • tey ~liyemedi; yiizü kireç - Bu işin crgeç böyle bu kadar men1nun olmaz- lercc dayandın ? Ney~·11' 
neş'csi:z buldu. Bu onu Mütemadiyen füzden, evi- caba ıamden böyte mi dii- Jibi atarmış, nefesi tu- bi~ceğini billJordUm, de- dt;~t babasrnın hala ve kendini bu hale g~ ı 1' 
evvla tereddüde dü;:ürdü. miıden, fıkaralığımııdan şünüyordu? yoksa bir yer- talmuş, titriyen elleri ile di. Fakat bu iadaı çab1k inanmadığım görerek daha eiye kadar sabret:,,. 

{ıt .. ~ ... et --A:··or.. Hrttta da- den bir şeyler sezinlemi•ti 1ele,x.: · _ _ı!':.., _L~ F "- '~uv&uı:....-~,.,.. d~••u dı·y-eksin. Bunu ba~ -"' Fakat so.1rad:ın bıtar ver- :; ~ çU.,. Y a•nın ccomaen ernun- K n _1!t"..... "'5'... faı1a fzahat verdi: ...... ıır 
di ki ne olac:1ksa bir ~n h~ ilt.riye de giôiy:>r:"Keş- de ağzml mı arıyor.du? Maa- cknin ~ çıkardı, pci üs cckmemiştiaı. - ilk zamanlarda bu rına anlatmak güç sıJl 
evvel olma!ıdır. Bah:..ısu~ ki sel'best olsam da başı- mafih karısının bu şikayet- 41.._ UZMb. ffeplmize ı~miş ofHn 

· b k - leri izzeti nefsine dokundu- n,.rı.. t:.~-" I li: 1 Şevketin: •Bo kadar ehem- mm ç:aresıne r. sa •••.• " """8 ıwwan ı ç& 0)~11- baba .• 

miyet1i bir ,eyi benden diyot. ku için böyle bir söz sarf- dan,. Şe.W mekfahu oh- ~ket Ali Rıza Beyi 
etmesi de mümkiilYdü. lllak • · k ~'-53klnm:ya hr.kkınız yoktu. Ali Rıza B. bu son söz- IÇJrı: pefteeriye yaltıaş.. kolları arasma alara ı1ti 

· fhtiyar adam birdenbire m!Mih lhf ad &.:-.... !!L f h · Sıcağı _,1cağına hnber ver- lcri söy!erkcn • ne tesır • .,~.. ry• nı .,,,,~ yaatmdan öptü. tiyar 

ı k . pek sevinmiye cesaret ede- bir ha•~can ~·nde L~oı d k d' · k scydiniz belki bir çare ya?acağını an ama rster ae • .,.1 m. un - a am en ını tutamıyar.ı 
ı:_ d kf 1 "'1 .. miyerek. masma rağmen gözlerini ağlıyor düşünürdüm. ,. cliye darrf - gioi i 'at e 0 0 .unun yu- , 

ması ihtimali de vardı. züne bakıyordu. Genç a- - Kuzum Şevket, dedi, oğlunun çehresinden ayır - - Doğru mu Şevket, .. 
ihtiyar ad:am biraz öte- dam sert ve sinirli bir ta- benimle açık konuş. Bu mıyordu. Bu en büyük bir bunları bizi teselli etmek 

den beridt>n bahsettikten vırla : sö7.l~in doğr:u mu? imtihan dakikasidi. Şevke- için söy!em~yorsun yal di-

F h d _ O 'aı"ldc ne beklı~yor? Genç adam lialifçe ğü- tin bu kadını ne derece yordu. sonra sözü er un eye gc· ... 

l k b 11 d d·;ıy· • ··mdı' anlıy"caktı Genç adam nec::'e ile 

kadını sevmiyor değildim. 

Yalnız her gün bir çirkin 

tarafını, bir yabancılığını 

göre göre soğumağ:ı tik

sinmiyc: başladım. Hoş 

zatcm o kar.gaşahk o buh
ran içinde sevdiğim bir 
insan <la o1sa gözüm ğör

miycc kti yal.. Herşey gibi 

se_vnıck te pması, 'akti, az 

çok raha.i t):an insanlara 

mahsus bir ;mtiyazmış ba-

sen ihtimal anlarsıll· Jtt' 
Vazife diye üstüıtie! ~ ti' 

1
, •a g. 

bir şey'i kolayca si .,;.ır.~ 

bilecek mayade bit 
1 ~ı 

O . oı" değildim... mıt ı,,1 

olmasa da S'onuna ~ 
d fll• 

dayanmağa mecbur ll t'.f 
yapalım bizi öyk ~ 

1 
din. " Gemisini kı.ı 

b. •t lG 
kaptan " diye 1 " 

1 
ı 

adam olsaydım lıtı 0 

tirdi: "Allah şahittir Şev- dedi. Kapı açık .. onu zorla ümsiyere aşını sa a ı: sav ı6ını ~ı " • " 
~!._~__:___:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-"' 
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mu~ahabe: Polis Hanımlar 

• 

Kadının istediğini erkek le ister. - Kadın kor
kusu. - Şiir' ve aşk kuvveti. - Hakiki medeniyet. 

Umumi sulh için ümit kalmıyacak. 

htanlnıl Jıanımltırı tenıkki 
ye ycnilık yolunda büyiik 
bir adım daha atıyorlar. Ka

dınlar llirliıJ;in i n, polis i~krıne 
lwııımların da kabul edilmesi 

için ıntırn cııat eylcdi!\'ini el
bette bili) or,:unnz. 1 lanınıla
rın istrdiğini erkeklerin i>tc· 

memesi, kadınlığa kar~ı mec
bur olduğumuz nazikliğe mu

!'ayir dü~eccğinden, Birliğin 

bu auusunun da pek yakın· 
da yerine getirileceğinde ~üp· 
he ermiyorunı. 

\'akıa her yeniliğin ba~ın

da olduğu gibi, bu mürnca· 

ata karşı da, e'ki zihniyette 
bulunan bazı zatlar itiraz edi· 
yorlar. Ilallıukl itirazların 

çüriildüğü tamamen aşikardır. 
Ilanımların erkeklerden avu· 
kata ihtiyaçları olmadığını 

bildiğimden, o çürük itinızla
rı reddetmeyi gene hanımla
rın kendilerine bırakıyorum. 

Bendenizce erkeklerin, bu 
mliracaat üzerine yazifeleri, 
hanımların yeni arzularından 
dolayı kendilerine teşekkür 
etmek ve Istanbulda polis 

i~lcrinin hepsini derhal ha
nımlara bırakmaktır. 

llclki: Polisin vazifesi ni
zama riayet ettirmektir; hal
buki hanımların kendileri 
nizama riayet etmezler ... Di· 

yeceksiniz. 

l~n·cltl, nizama riayet et· 
mek ba~ku, riayet ettirmek 

ba~kadır; hanımlar nizamlara 
riayet etmiyorlarsa, bunun 
sebebi kendilerinin erkekler
d•:n yüksek olnıalarıdı~. :'\i
zam yukardan aşağıya gelirse 
ona riayet edilir. Pek yakın 

olduğuna iman ettiğim, bir 
p;ün nizamları da haııımlar 

yaparlarsa onlara riayet et

miyeceklerini nereden bili· 

yorsunuz? 

onra, hanımlar erkeklerin 
yaptıkları nizamlara riayet 
etmeseler bile, kendilerinin 
koydukları nizamlara itaat 
ettirmeyi pek iyi bildikleri 
herkesçe malômdur. llangi 
erkek CYinde hareminin hat· 

' 
tıı kızlarının nizamından, her 
biri bir nizam demek olan 
arzularından dışarıya çıka

bilir? 

" Akıllılığın başı Allah 
korkusudur,, manasuıda bir 
söz vardır ki, bunu Arap 

harfleri devrinde hapisaııe
lerin kapılarına yazarlardı, 

ve gO.ya bu sözle Allah kor
kusunu unutup ta bata işliyen 

bir kimse hapse götüriildiiğil 
nkit ona tekrer akıllanma
nın yolu gösterilirdi Allah 

korkusunun asayişi temine 
kifayet edemediği, hapisane· 
!erin hiç bir vakit şehirdeki 
haşarıların hepsini toplamıya 
killi olmamasından dolayı 

arada sırada affı umumi !la· 
nına mecburiyet görlilmesilc 
sabittir. 

Halbuki, kadın korkusu 
her memlekette, her devirde 
ve her eyde nizamın muha
faza>ına kifayet etmiştir. Ha
reminden en az korkan sar
hoşlar bile, gece meyhane 
meyhane dola~tıktan sonra 
gene evine döndüğü zaman 
zevcesinden özür diler, mer
hamet ister. 

Evlerimizde nizamı ve 
nsayi~i teminde bukadar mu
vaifakiyct gösteren hanımlar 

----
ccklcriııdc hiç tcrcddııt olu· 

ııabilir mi·? 

* iateıı haııınıların polis 

i~lerindc nıurnrfakiyctlcrini 

temin edecek kuvvet )·alııız 

erkeklerin ruhlarına sinmiş 

olan. kadın korkusu değildir. 

Onların elinde korkudan 
daha büylik, güzellik kuvveti 

vardır. 

Köprübaşından geçdiğiniz 

rnkit bir kere dikkat ediniz; 
otomobillerin intizamını temin 

etmek üzre ora ya geni~ taşın 

üzerine ikame idllrniş olan 

zavallı erkek zabıta! belediye 
memurunun telaşına, üzlil· 
me,ine bakınız . Biçare, yarı· 
sına kadar beyaz kaplanmış 

kolunu bir sağa bir sola 
uzatarak, otomobillerin bir
birlerini geçmemesine çalışı

yor; fakat otomoblller gene 
bildiklerini işliyorlar. Beyaz 

koldan on adım ötede durnp 
müşteri bekliyorlar. Bunu 
gördüğünüz zaman, erkek 
zabıta memurunun yerinde 
bir hanını tasavvur ediniz. 

Hanımlar polls vazifesini 
üzerlerine alınca iiniformala
rınııı şeklini de elbette ken
dileri tayin edecekler ve 

bu üniforma - yalnız hanım

lara en ziyade yakıştığından 
dolayı değil, kadınların kış 

ve yaz erkeklerden daha 
mukavemetli olduklarını ispat 

için • elbette kolsuz bir libas 

olacaktır. 

Şu halde o beyaz patiska 
kaplı erkek kolunun yerine 

bir şiir gibi mevzun ve gene 
hakiki bir şiir glbl lüzumsuz 
esvap kalabalığından ari bir 

hanım kolunu da tasavvur 
ediniz. Patiskalı kol nizama 

riayet ettirmek için okadar 
iizüldliğü halde, polis hanımın 

kolu (yedi beyza) gibi mu
cize gösterecek.. en vahşi 

insanlar bile bir güzelin 
karşısında l.\ciz kalırken, hangi 
şoför o mevzun kolun ver
diği eınri ifada tereddüt 
gösterebilir? 

Hanımlar polis vazifelerini 
alınca, her polis noktasına 

birer şiir ve aşk kuvvetleri 
ikame edllecek demektir. 

insanları zapteden, sevkeden 
en biiyük kuvvetler de şiir 

ve aşk kuvvetleri değil midir? 

Şu halde polis hanımların 

yalnız mevcudiyeti şehirde 

asayişi derhal ve ebediyen 

temin edecektir. O kuvvet 
karşısında en haşan insanlar 
bile kuzu gibi kalacaklardır. 
Onun için, polis hanımlar 

erkeklerin en çirkin ye en 
fena icatları olan, kasatura
ları ve tabancaları taşımıya 

da llizum görmiyeceklerdir. 

Siirmeli iki güzel gözün dar
gın bakışı, elbette kasatura

dan daha derin nüfuz edecek, 
la'l lle bir kat daha glizelleş
mlş dudaklardan çıkacak öf

keli ,özlerin tesiri ise taban
canın ateşinden elbette daha 

müessir olacaktır .. 

"" lstnnbulda hanımların po-

lis olması, hiç şüphesiz olan 
bu neticeleri verince dünya· 
nın her tarafında erkek po· 

!islerin yerine kadınlar ika
me edileceği de tabiidir. Bun
dan dolayı İstanbul lıakikt 

bütün 

VAKiT 24 Temmuz 

Yunanlılara göre 
Atina itilafı tatbik 

edilmeli imiş! 
r akdiri kıymet heyetleri geri çağırıldı 

Türkiye \'C Yunanistanda

ki muhtelif takdiri kıymet 

heytlerinin lağ\·edilccegini 

ymmıı~tık. i\lübadelc konıis

yonıı henüz bu husıısta bir 

karar vermemiş be de Yuna-

ııistıında 

bekli yen 

yetlerinin 

aylardanberi işsiz 

takdiri kıymet he-

lstanbula daveti 

takarrür etmiş ve kendilerine 

avdet etmeleri bildirilnıi~tir. 

lzmir ve l\Iersindeki heyet

ler de yakında a\·det ede

ceklerdir. 

alınmak için Atinaya çağırılırsa 
şimdiye kadar müzakerata işti

rak etmemiş biri tarafından 

istihlaf olunacaktır. Bu takdirde 
Yunan heyeti murahhasası ara· 
sında tebeddüller yapılacaktır. 
Maamafih bu tebedd(IJ karip 
olmayıp vaziyetid inkişafına 

tabidir. 

Atina ifilafi mer'imiş .•• 
Atina 23 ( Anaksartitos ) -

Salahiyettar Yunan mahafili vazı. 

yet hakkında şu 

bulunuyorlar: 
Yunan hükumeti 

mütaleada 

AP kara 
müzakaratınm inkıtaından sonra 
son Atina iti15fının mer'i bu
lunduğuna kanidir.iki hükOmet 
yeni bir iti!U zemini buluncı

ya kadar bunun tatbikine de· 

vam edebilirler . Bu itilafın 

Yunan gazeteleri, miizake

ratın inkıtaı üzerine eski 
Atlna itilıl.fnamesinin tatbik 

edileceğini yazıyorlarsa da 

alakadar mahafilin kanaatle- tatbikinde ihtilat çıkarsa hakeme 
rine göre Yunan hükumeti· müracaat müstebat değildir. 
nin bizzat tatbik etmediği Yunan hükumet! mukabele bil

bu itililfname ahkamının mer- misilde bulunmıyacak, Türki· 

iyetlne imkdn yoktur, Son 

vaziyet üzerine hükümetimiz 

her türlü tedabir ittihazında 

kendisini serbest addetmek

tedir. 

Ba~başa verdiler 
Atina 23 ( Aııeksartitos ) -

M. Venizelosla Mihalakopulos 
arasında aktedileıı içtimada M. 
Papaya talimat gönderilmesi 

tekarrür etmiştir. Diyamaııdo

pulosa mübadele komısyonunda 
takip edeceği hatlı hareket hak

kında tali mat gönderilmiştir. M. 

Papa vaziyetin nezaketinden dolayı 
Ankarada sureti daiınede kala
caktır. Şayet kendisinden izahat· 

atılan her adım tekrar bir 
adım atmıya sebep olur. 

Ondan dolayı hanımların po
lislikte muvaHakiyeti görii

liince jandarmalığı da onlara 
bırakmıya, bu sefer erkek· 
!er talip olacaklardır. 

Eşkıyanın, arasında kadın 
bulunan kervanlara tasallut 
etmeyi uğur saymadıkları 

öteden beri malumdur. Kı:r

vanların ve bütün kırların 

muhafızı tekmil hanımlardan 

olunca eşkıyalık san'atına da 

artık iş kalınıyacak ,-e on

lar da kendi kendilerine da
ğılacaklardır. 

l\1em!eket içerisinde, kırlar
da Ye şehirlerde asayiş, ha

nımlar sayesinde mükemme
len yerleşince belki bazıları 

askerliği de hanımlara bırak

mayı clüşlineceklerdir. Zaten 
hanımların da şimdiye kadar 

kendilerine askerlik hiırı~ti 

teklif edilip te istinkaf eyle· 
dikleri duyulmaını~tır. Bilftkis 

çağırılmadan askerlik ya~mı-
ı 

ya gelen hanımlar bulundtı· 

ğunu ispat eden bir çok mi
saller Yardır. 

Askerlik yalnız bjr mem
lekette kadınlarda olup ta 
öteki memleketlerde gene 
erkekler olursa kadın ordusu
nun bütün erkek ordularına 
galebe edeceğine de inanrım; 
fakat her memlekette ordular 
kadınlardan olursa, o vakit 
iş değişecektir. Çünkü kadın
ların kuvveti yalnız erkekler 
üzerine müessirdir. Kendi 
aralarında kavp;a çıktı)\'ı nkit 
kinlerinin ve dedikodıılımııın 
hiç bitıııedigine göre, her 
memlekette kadııılar a:;ker 
olunca, insanlar arnsıııda 

un1uıni sulhi.in tccssiıslinc ~ırtık 
inıic kalııııpcak demek-

yenin hattı hareketine intizar 

edecektir. 
Atinada Yunan noktai nazarı 

kabul edileceği ümit edildiğin· 

den inkıta haberi iyi bir tesir 
yapmıştır. 

Kabahati almıyorlar 
Atina, 23 ( Aneksartitos ) -

Bütün Atiııa matbuatı Ankara 
ınüıakeratının inkıtaına baş 

makalelerini tahsis etmekte, 

Yunanistanın bu inkıtadan 

mes'ul olmadığını, Atina kabi
nesinin bitarafların tekliilerini 

kabul ettiğini ve bunları asla 
tagyir etmediğini, ve kuvveti 
fevkında fedakarlıklarda bulun
duğunu iddia etmektedir. 

Küçük Haberler 

Talebe birliği 
teftiş ediliyor 

Türk talebe birliği dün 
teftiş edilmiştir. Teftişat 

neticesinde 19osta telgraf 

ve edebiyat talebe cemi

yetlerinin teşekkül halinde 

bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Birliğin resmi defterleri 

tetkik edilmektedir. 

Kongrenin Perşembe gü

nü içtimaı tekerrür etmiştir. 

Jf- Ankara valisi ve şeh· 
remını Nevzat B. Gazi 

hazretleri tarafından kabul 

buyrulmuş ve Ankara hal

kının şükranını Gazi haz • 

retlerine arzctmiştir. Gazi 
hazretleri bu maruzattan 

son derece mütehassis ol • 

muşlardır. 

:ıf. Ağustos bidayetinde 

Berlinde toplanacak Bey· 

nelmilel Parlamentolar itti· 

hadı kongresine iştirak 

edecek olan sabık Maarif 

vekili Vasıf B. lzmirden 
şehrimize gelmiştir. 

'#- Bu sene Kız muallim 
mektebinden 102 hanım 

mezun olmuştur. 

'#- Tütün inhisar idaresi 

tarafınden piyasaya yeni 

siğaralar çıkarılacaktır.Bun 
!ar arasında Bey siğarası 

vardır. 20 kuruşa satıla
caktır. 

Bundan başka zıvanalı 
yeni bir sigara adaha 

imal edilecektir. Zıvanalı 
sıgaralar 15 kuruşa satıla

caktır. * Bir zat, istda ile 
mülkiye müfettişliğine mü· 

k bazı kimse· 

[ Şehir haberleri ] 

lür~iye -]H~OHYD --
iki memleket arasında 

bir deniz hattı 
tesis edildi 

Türkiye ile Japonya ara-

sında daimt bir deniz hattı 

tesis edileceğini en·elce yaz

mı~tık. Dün bu hatta işliye

cek vapurlardan birincisi li

manımıza gelmiştir. Takriben 

on seneden beri limanımıza 

Japon bayrağını taşıyan bir 

vapur gelmektedir. Dakar 

l\Inro npuru 8000 tonluk 

büyük bir şileptir. lzıııir ve 

lstanbul İçin muhtelif tüccar· 

lara ait olmak üzere külli

yetli nıikdarda Japon kaput 

bezleri, porsölen eşyaşı, ipek

li kumaş, oyuncak, fıstık ve 

saire getirmiştir. l a~ustosta 

kü~at edilecek olan Japon 

ticaret sergisine 

ri de hamildir. 

ait nümuelc-

Yeni tesis edilen hatta lş

llyen vapurlar ayda bir defa

ya mahsus olmak üzere Şan· 

gay, Kolombo, Portsait tari

kile lzmire ve lstanbula uğ

rayacaklar, bu hat Pire, Ce

neva, :.\Jarsilya tarikile Liver

pula müntehl olacaktır. Ya

purlar yolcu da kabul ede

cektir. Bu hattın tesisi üzerine 

Türk - Japon ticarl ınünase

batı bilfiil başlamış oluyor. 

400 seyyah geliyor 
Bugün lngilız bandralı Kali· 

lornya vapurile şehrimize 400 
amerikalı seyyah gelecektir. 

~ısarna ! 

B iraz Marrııarş , biraı da 
mehtap görmek ihliya
clle F eneryolundakl sahil 

gazinolardan birisine uğradım. 
Haftanın sayılı günlerinden 

birisi olduğu için burası Has
köy, Balat, Kuledibi, Kuzguncuk 

taraflarından gelmiı birçok müı· 
lerilerle dolu idi. 

Akşam yemcğlnl yiyebilmek 
için bu çarlıston ve blakboton 

meraklılarının çekilmesini bek

lemek IAıımdı'.. 

Yemekler gayet 

- Pek a]AI 

mahduttu. 

Deniz kenarındayız, fakat 

yalnız bir türlü balık var. 

- Ona da pek alil 

F abı bütün bu boyun 

eğdiğimiz mecburiyetlerin !ekinde 

bir nokta daha: 

- içecek su. yalnız terkoı 
var! 

Ne dersiniz? Cenubi Am~rika 
havalarını çalıp müşterilerini 
oynatan bu gazinoda bir şiıe 
T aşdelen, yahut Çamlıca bulun• 

masın 1 

- Öyleyse , dedim • bir 

K!sarna 1 
Cazbant yeni dinmiıtl. Garson 

ne demek Jstecli~imi anlamıyarak 
yüzüme alık alık baktı. Tekrar 

eltim : 

- Kı-sar-na 
Rum garson yılışık yıhıık 

güldü ve bana : 
- Bu bir muıik havasıdır ? 

diye sordu. 

Allahüalem 
•romana • gibi 
zannelmlıtl. 

bu kelimeyi 
bir hava adı 

Hava almağa geldik diye 
bllmem , su içıniyecek ıııidık ; 
Garson öylem mi istiyordu ? 

t4 
Önümüzdeki ay zarfında bir -

çok seyyah vapurunun ıımanımıza Tftrk maarif 
uğrayacağı bildirilmiıtir. cemi eti balosu 

.................... aaaaaa--aaaa•a-UU•-···· y b 
·-······-···-···-·~··~···:~·-~:··~:· .. :... Türk maarif cemiyetinin u 
telgrafanelerının ustunu aı- B" "k d yat 
lesi ile birlikte mesken ittihaz perıenbe günü uyubal a _. 

kulübünde verilecek a oya gı 
ettiklerini haber vermiştir. 

Mülkiye müfettişleri , bu 

binalarda aile ikamet edip 

edemiyeceğini Ankaradan 

sormuştur. 

:ıf. Berberler cemiyeti 

Beyoğ!unda 15 Temmuzda 

bir berber mektebi aça

caktı. Bu hususta Ankara· 

dan programla, talimat· 

name gelmediğinden 

mektebin açılması tehir 

edilmişi. Mektep Beyoğ

lunda Galatasaray mektebi 

karşısında bir berber dük

kanının üstünde açılacaktır. 

Kursa 15 i hanım, 15 i 

erkek olmak üzere 30 tale· 

be alınacaktır. 

:ıf. İstanbul vilayetine 

tebliğ edilen yeni kaçakçı

lık talimatnamesine nazaren 

gümrük, müskirat, tütün, 

sigara kağıdı ve saire gibi 

inhisar altına alınan me -

vaddı kaçıran kaçak ol

duğunu bildiği halde sa • 

tın alan, satan, kullanan, 
nakleden ve kaçakçılar a· 

rasında muhabereyi temin 

edenler hakkında aynen 

kaçakçılar gibi muamele 

yapılacaktır. 

Kaçak eşyayı kullanan 

ve kaçakçılığa iştirak eden 

memurlar bir daha devlet 
hizmetinde kullanılmamak 

decek davetlileri götürnıek için 

perşembe günü •aat 20.15 le 

bir vapur köprüden adalara ve 

9 da hususi bir vapur Kadıkö· 
yüne uğrayarak adaya gidecektir. 

Balodan dönenler gece saat 

ikide ve sabah saat 6da ,·apur

larile dönebileceklerdir. 

Gerek 9 ve gerek 2 vapur· 

!arı cemiyet tarafından ıutııldu· 
ğundan ıneccaneııdir. 

- -
Liman şirketi müdürü 

Ankara da 
. 11 ı l'ıı·ı<ilc an· Fazla ıtlrn ı t t 0 • · 

J lu~·u bıı trepo buhnım o' rı , .. 

buhranın üniine geçmek ıçın 
l iı-ctl" nhlkndarların e ıcnıın • 

me~gul oldukları yaıılını~rı. 
lktbat yck,ileti lııı Iıulının 

hakkında izahat aJııwk iizcrc 
. .· l·cti nılidlitu 1 lamdı 
Jınıan "'r" 

l . c·ı~ırını' l J;ııııdi bey 
Jcyı ,. n "' 

diin sıbah trenle \nk.ıraya 

gitmiştir. 
J liikünıetiıı b:ızı nıiır;ıcnnt-

ları ehenııııiyctlc nazarı dik· 

kata alarak liman n · antrepo 

j;krinc , az'ı yet cttİ!);i by

t;ediliyor. Bu ıııc , elc ile nıe~· 
g-ııl oİmnk iızcrc bir konm· 

yon tc;kil cdilıııi~tir. 
-~--

Fransız sefiri 
Fran>1z sefiri M. Döş•mbr<in 

evelkı gün Ankareya gilmı tir. 

Sefir bir kaç giln •orıra avdet 

edectk ve mezuncn nıenıl ko-
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~ Çorçıil) ıin 
ha.t1ratı 

İngiltere ve Ermeniler 
~ Lo:=an 1nualıedesinde, tarih, l!..'rmenistan 

·kelhnesini beyli ude yıwe, anyaco kt1 r . :ı 
-24-

Bu sırada mütıefikler ilerli

yordu. İngi\iz, F rnnsız ve Ame· 

rika askerleri, F ransada Alman 

ordulannı ma~\üp etmi~\erdı. 
f ngiliz-Hint ordu lan frakı Filis· 

tin ve Suriyeyi istila etmişlerdi. 

Türkler Kafkasyada uğrunda 

bir çok muhatara\arı iktiham 

ettikleri hedeflerine vardıkları 

zaman, bütün devletleri ve bü
tün teşekkülleri yere serilrtıişU. 

Ermeniler, umumi harpten, pe

rişan olmuş, birçok yerlerde 

mahvolmu~. kllal, tehcir ve 

harp zayıah yüzünden çok azal

mış bir halde çıkmışlardı. lkı 

buçuk milyonluk bir milletin 

750 bir. ferdi mahvolmuştu. 

F aknt bu rı. şüphesiz bununla 

bltmiıU. 

Ermenilerin duçar oldukları 

felaketler İngiliz milleline , ve 

büiün liberal &leme Cladistonın 

ıöhret ve belagetilc haber ve

rilmi~tl. Ermeniler hakkındaki 

fikirlerde ihtiliıf vardı . Bazıları 

onların ızlıraLındaL1 bahsediyor 

di~erl onlar n hata ve kusurları 

Ozcrlnde tevekkuf ediyordu.Bu

nunla beraber garp demokrasi-

lerinin ıark ve orta oaric lelerine 

kartı gösterdikleri !&kaydiye 

mııkabıl &meniler ve Ermeni

lerin ııtmıplan lngihere ve 

Amerikada malllm idi. Din,lnsa

niyet ,.e slyaı:et , bu alaka sah

nesini tenvir ediyordu. Ernıtni· 

!erin duçar olduklar: mihnetler 

basit, fakat alicenap lnsanlarm 

ruhunu tahrik ediyordu. 

Artık geride kalan Erme· 

nllerln, milli yurtlannda huzur 

içinde yaşamak için istedikleri 

hak ve adelet onlara bahşo-

lunae<ıktı. Ermenilere zulmeden· 

ler mağltlp edilmişti. zııf er 

dakiaasında dünyanın en munz

zam milletleri onlann dostu idi 

ve onlara 

istiyordu. 

Beş büyük 

haklarını Vf'rnıek 

müttefik devltlin 

iradelerini icraya muktedir ol

mamaları akla sığar bir ICY 

değildi. Fakat bu ıahifeleri 

okuyan hulyaya 

caktır. 

daldınlmıya· 

Pariste toplanan müttefikler 

Ermeni meselesile meşgul o!duk

ları sırada, aralarmdaki ittihat 

çözülmüş, orduları erimiş, boş 

l~elimelerden b~ka bir şeye 

kumanda edilmiyecek bir hale 

gelmişlerdi. Ermenilerin man

dasını kabul edecek bir devlet 

Lulunmuyordu. fngiltere, Fransa 

Amerika, ftalya devletleri bu 

meseleye bakıyor ve başlarını 

ııallıyorlardı. 1920 senesinin 

martında meclisi Ali bu man

dayı Akvam cemiyetine teklif 

etti. Fakat parası ve adamı 
• 

olmıyan Akvam cemiyeti derhal 

bu tekltfi reddetti. Sevr muahe

desi kalanıtı. 

Ağustosun l O unda devletler 

henüz tekarrür etmiyen Ermc

nlshmın hür ve mü· takil olarak 

tanınma ını İstanbul hükümetine 

kabul ettirdiler. Sevr muahede

sinin 89uneu maddesi "Türki-

yeııin, Erzurum, Trabzon, Van, 

Bitlis vilayetlerinde Türkiye ile 

Ermenistan hududunu tayin 

hususunda Amerika müttehlt 

hükOmetinln reisinin hakemliğini 
kabul edecek, onun tarafından 
Ermenlstnnııı denize inmesi için 

verilecek karara riayet edecekti. 

Fakat Reis Vilson bu Ali vazi· 

yeti ancak kammuevelde ifa 

edebildi. Vfüonun karan, Erme

nilere, Ruslar taraf ındıın i§gal 

olunan bütün havaliyi veriyordu. 

ihtilal yüı.Undcn Rus ordularının 
inhilaline kadar, Rusların işga

linde bulunan bu saha , Erivan 

cfimhuriyctine ilave edildi~i 

takdirde Ermenilerin milli yurdu 

60 bin murabba mile varıyordu. 

Nazori Ermenlstan 'l kadar 

semihane bir suretle tanınm:~tıki 

bu hııvıılide mukim müsİümanlar 

omdaki Rum ve Ermenilere 

faik bulunuyordu. Ermeniler 

haklında yalnız adalet değil, 
daha fazlası temin olunmuştu. 

1 

Fakat, bu yalnız kağıt üzerinde 

ldi. Takriben bir sene eve!, 

i
l 1920 senesinin kanunisanisinde 

Turkler K\hkyadakl F rnns1zhıra 

1 hücum derek onları Maraştan 
lçıkarım§lsr, oradaki elli bin Erme-

niyi fırlatıp atını~lardı. Mayısla 

Bol~evikler Erivnn cümhurlyetini 

zapt ve istila ~tmişlerdi. Ey

lolde, Erh·an, Türk nıllliyet· 

pervelerinc teslim edılm!ş Er

meniler, askeri hareketlerinde 

hayli imha edilmişlerdi. Kilikyada 

Fransızların himayesi altında 

muhtar bir Ermeni vilayetin!n 

teşekkülü ümidi bile zail ol

muştu . Teşrinievvelde Fransa . 
Anke.ra itıltıfnamesi mucibince 

bGti:irı Kihkyanın tahliyesini 

de:-uhte elli. Türkiye ile kat'ı 
sulha tes!s eden Loıan muahe

desinde, tarih Ermenlstan ~eli
m~lnl beyhude yere nrıya
caktır. 

IBttınedı) 

J Lozan günü 1 

-·-
Darülfünunda tes'it 

ediliyor 
Hukuk talebe cemiyetinden: 

24·7- 1929 Çıırşıınba glinıi 

s:ırıt ii~Lc Darülfünun kon

f erııns 5:ılonunda '·Lozrın sulhu 
mın yıl döntimii miin:ısebe-

~ 

tilc mü..:::ımcrc y:ıpılacnktır. 

i\leb ·tıs be) cf cn<.;llcr Darül-

fünun ta le besinin ve urıu 

eden zcnıtın bu hüyiik gii

nün ces'idinc i~tirnk ct:ncleri 

rica olunur. 

M•tbaa.m•:ra ıelen eaerler 

Baytar mecmuası 
B:ıyıar mecmuaunın temmuz nus

haıı inti§ar etmiştir. Mesleğe ait 

bir çok mü'ıı yazılan ihtiva ediyor. 

------ -----
Dikkate şayan beyanatta 

bulunuyorlar 
--~~--~·--· --~...,...;...' _ Tokyo, 22 (A.A) - M. notasına tevfikan itilafın 

Stimson ile M. Brian dm elzem şartı olup Çin tara-
Çin ve Rusya hükumetlerine fmdan ihlal edilen hukuki 
Kellog misakını imza sure- esasatııı Çin hükumetince 
tile girmiş oldukları taha· iooe edilmesi, Fransız tck-
hütler hakkında bir teb- lifini hükümsüz bırakmak-
Jiğde bulunduklarına dair tadır. İlerde tahaddüs et-
olan haber hariciye n_aza- · ht · ı ·ı t'la"fata mesı mu eme ı ı ı 

reti melıafiJinde henüz res- gelince, Sovyet hükumeti 
men teeyyüt etmemiştir. aksine icbar edilmedikçe 

Gazeteler, hükumete bü- sulhun muhafazasında kim-
yük bir ihtiyat ile hareket senin kendisi kadar alaka-
~tmesini ve vaziyetin ncza- dar olmadığını beyan et-
ketinden dolayı Çin - Rus mek mecburiyetindedir . 
ihtilafında kat'i bir hareket Sovyet hükumetinin sulhun 
tarzı ittihazı hususunda son muini olduğundan ve ola-
derecede tedbir ve teenni cağından şüphe etmiye 
göstermesini tavsiye etmek- hiç mahal yoktur. 
tedir. Moskova, 22 ( A.A ) -

Şangay, 22 ( A.A) - Fransanın Vaşington sefareti 
" Havas ., Çinin şark 

M. Stimsonun diplomatik demiryolları meselesinin 
bedbinanc haberlerin yeni- teşebbüsüne Sovyet hüku -
den çoğalmasına rağmen, metinin hiç bir cevap ver-
muslihanc bir surette hal- mediğini söylemiştir. Tas 
!edilmesi muhtemeldir. ajansının tahkikatına naza-

Çankayşek, bazı Avrupa ren Sovyet hükumeti, Sov-
hariciye nazırları nezdinde yet - Çin ihtilafı dolayısile 
tavassut hareketlerine daha Amerika hükumetinin her· 
bariz bir şekil vermeleri hangi bir teşebbüsünden 
için ısrarda bulunmuştur. haberdar edilmemiştir. 

Pekin, 22 ( A.A ) - Pekin, 23 (A.A) - Sov-
" Havas ,, Nankin hükumeti yet sefareti umuru, Alman 
Pekin ve Tiyen Çindeki orta elçiliğine resmi surette 
Sovyet konsoloslarile kon- tevdi edilmiştir. Mukdendc 
soloshane memurlarına pa- aktedilen askeri konferans-
saport vermekten imtina ta hududun müdafaasına 
etmiştir. Kirine ve Keiloug Kiang 
Moskova, 22 (A.A)- Ha- kıtaatı memur edilmiştir. 

riciyc komiserliği neşrettif{i Çünkü Japonların elinde 
tebliğde diyor ki: Fransa bulunan cenubi Mançuri 
hükümeti, Sovyet • Çin ih- hattından bilistifade a~ker 
tilaf ını muslihane bir tarz- sevki imkanı yoktur. Nan-
da halletmek iizere tavas- kin hükumeti, ecnebi mü-
sutu teklif etmiştir. Teklif . dahalesi ile değil, fakat 
Pariste M. Briyan tarafın- Gemiydi akvamın tavassutu 
dan sefir M. Dogzlevt ki- ile vaziyeti tanzim etmek 
ye ve Moskovada M. Her- arzusunda bulunduğunu 
bette tarafından M. Kara- mübeyyin beyannameler 
hana yapılınıştır. Bugün göndermekte devam ediyor. 
Sovyet hükumeti namına Paris, 23 (A.A) - Fran-
Karahan M. Herbette e sız gazeteleri, gerek Rusya 
cevap vermiş ve bunda ve gc;>rek Çi:ıden gelen 
demiştir ki: Fransa hükii- telgraflarm her iki tarafın 
metinin bu teklifini takdir da harbi istemediklerini 
etmek lazım gelir. Fakat göstermekte olduğunu yaz-
15 temmuz tarihli Sovyet maktadır. ....... 

•• 18 saatta gun 
Yeni Alman transatla~tiği Atl;s Okyanusunu 

geçerek bütün rekorları kırdı 
ı-.:e\'j'Ork,22 ( A.A.) - breıneıı ismindeki yeni büyiik Alm:uı 

trn:1:;~1tlanliği sa:ıt on beşi iki geçe Nevy~rk li~ııaııırıııı ~ı!ethaliııe 
gelmiştir. I3reıııeıı AfüLs Okyaııusmm uort gL:n cıı ~e.ı:ız s:ı:ıtte 

geçerek şinıdirc kadar kazanılan bütün rekorlan kırmıştır. 
Nevrork, 23 (A.A.)- Moruitania vapuru buraya nı:ıvasalat 

ettiği zaman kaptanı Breıı:en in kaptaııııım Atlas 0'.<r:ıııusu seyrr
lıatiııdc i-:azaıımış olduğu reicordaıı dolayı tebrik etmiştir. A~ ni 
zamanda Ounard kumpanyası umumi müdürü de Alman seyrise
fain kumpanyası müdürünü telgrafla tebrik etmiştir. 

Amerikada 1500 mahpus isyan etti 
Piattsburg ( Nevyork ) 22 ( A.A ) - Cıiııston Daııııemora 

hapfoaııesinde mc\•kuflardan 1500 kadın bugün isyan etmiş, 
gardiyanlardan ikisini yaralaını~ v~ atelyeyi tutuşturmuştur. 
Tüfek ,·e mitralyözle müsellalı yüz ,-gardiyan huzur ve sükfınu 
inde etmiştir. Asilerle ıniicadelc 5 saat devam etmiştir. Atelye
lcrdc çıkarılan yarıgııılar ç~buk söndürülmüştür. Mevkuflardan 
iki ki~i ölmüş, yirmi kişi de yaralaııını~tır. 

Atinada 1 Ağustos için hazırlık 
Atir.a, 22 (A.A.) - l lükfımet Ağustosun birinci güniı sükun 

ve inti: ... 1n•ın muhafazası için ihtiyati tedbir1er almıya kanır ver-
miı:tL . ' . 

Alman başvekilinin sıbhati memnuniyetbahş 
Berlin, 22 ( A.A.) - M. Miillerin s1hhi ,·aziyeti, hastalığının 

elıcmıniyetiııc nazaran, ınünıkiin mertel;e memnuniyeti calptir. 

Meşhur bir piyano üstadı öldü 
. P~ris,22 ( A.A. )- Konservatuvar muallimlerinden meşhur 

Pl}t1• ıst Edouard Hisler ölmüştür. 

Paris, 22 (A.A.) - İspanya kıralı Parise 
gelmıştir. 

lrandaki kıyam ·kan dökülmeden bastırıldı 
Paris, 22 (A.A.) - lratı orta elçiliği tarafından neşredilen 

bir tebliğde geçen ay başlıyan muhtelif kıyamların hemen her 
yerde kaı: dökülmeksizin nihayet bulduğunu bildirilmektedir. 

Alma.nyada komünistler gene tek durmuyorlar 
Berhıı, 22 (A.A) - Memleketin muhtelif yerlerinde bilha~sa, 

Bres!avd:ı zabıta ile l. oınünistler arasında çarpışmalar olmuştur. 
Breslfıvda birçok yaralı vardır. 

Almanya sesli filimlerin ithalini menetti 
Berliıı, 22 (A.J\.) - Sesli Amerikan filimlerinin ithali, tica

ret mahkemesinin bir kararı üzeriae muvakkaten mtnedllmi~tir. 

Şu yirminci asır insanları 

ne yaman şeyler! Azimlerı önün
de dağlar eriyor denizler kuru

yor, hava boyun iğiyor! 
Daha 19~9 da yaııi bundan 

topu topu yirmi sene evvel biri 

kalkıp ta : cı: Istanbuldaıı Çanak 
kaleye tayyare ile gideceğim. :xı 

demiş ols~ydı, her kes ona deli 
nazım ile bakardı. 

Yirmi senelik bir müddet 
yetişti. Şimdi tayyare ile devri 
alemler yapılıyor, bahrı muhit
ler aşılıyor, günlerce havada 

duruluyur . 
Aceb:ı bundrn yirmi sene 

soııra yani 1949 da neler yapı
la bilec~k? .. Bunu talımin dc

ğaca:C çocuğun kız ve ya erkek 
olacağını keşiften çok güç! 

Şimdilik ortada ati için 
hüsuliı beklenilen bir mesele 
var. Oda arzdan kaınare feya
hat ede.! bilmektir. 

Latin harflerinin 
sonra bu harflerin mahiyeti ica
bı olarak Türkçe kelimelerin 
güzelce yazılmasından, \'e Tür~:
çeye girmiş olaıı Arapça ve 
Acemce gibi yabancı kelimelerin 
o kadar iyi yazılanıamasındaa 

dolayı dilde kendiliğinden ve 
dilin asıl öz varlığına doğru 

lıanrh bir değ'işiklik husule gel
nıiye ba~ladı. 

Ru değişiklik şüphesiz lisanın 
Jieııdine gelmesine, istikbalini 
kazanmasına doğru başlanmış 

0laıı ilimli hir cercyanm daha 
ilerlenı~sine doğru şuurlu bir 
l ı ız \'erecektir. 

Bunun için dilimizin şimdiye 

kadar geçirmiş ve geçirmiye 

b:ışl:ımış olduğu tekanıiil dev
relerine kuşbakışı bir göz gez-
dirdikten \'e bu tekamül ınerhıı.
lelerini :ışarken nasıl gitgide 
kendin<: doğru gelmeye başla-

Bu mes'cleyi bir cok fen dığııı, yabaııcı unsurlardan 
sıyrıldığını gö:dükten sonra bu adamları tadkik ve tamik ediyor. 
en tabii ve kendiliğinden olan 

Maaınafıh neticeye varması nok-
tasından qirincilik Almanlara en doğru cereyana ilim gözü 

düşüyor. 

Alman profesörlerinden •Oberh 
daha 1923 te bir eser kaleme 
almıştı. Profesörün idi::sıııca 

arzdan kamere lıir lı:\\'ai fişek 

göndermesi pekala ıııiımkün .. 

dür. 

Eğer saniyede· beş l<ilometrc 
mesafe kat eden bir alet keşf· 

olunsa bu alet Jıem arzdan 
kamere gidip hem de oradan 
avdet edebilirmiş. 

Profesörün hesaplarını sevgili 
karilerime uzun uzun sayıp 

dökere:.: k:ıfalarını şişirmiye 

lüzum görıniyorum. lfenüz 
ihtiınaıatı lıcsabiyeye boğulmuş 

kalmış bir nıeseleııi:ı lıatsiz 

nıcchulları arasında bogazlaş· 

mağı erbabıııa brakalım. 

Yalnız şu kadarım arzcdc

rim ki profe5()rürı kavlince ha

li hazırda. bir cismin cazibei 

arziye harıcrna çıkıııa~ıııı temin 

edecek ~id<lcttc bir maddei 
iııfilakıye yoktur. 

Halbuki bir havai fişek git
tikçe tesrii hareket etmek şar
tile havanın azaldığı tabakalar
da sür,atiııi ziyadeleştirir ve 
tabakai nesimiyeııin t~zyikine 

galebe çalabilir. 

Ancak mc!.'elenin en zivade 
düşündüren noktası şudur: Sa~ 

niyede on kilometre siır'at!e 

giden bir nakliye vasıtası :l\'· 

det ederken ayni sür:ı.lle döne
ceği ve havai nesiıni tabakası 

fren tertibatına kafi gelmiyc· 
ceği cihetle v:ısıtai ııakliyeııin 

avdette arz üzerinde hurda
haş olması ınülıakkaktır. 

Bundan başka aletteki gazlar, 

sür'atın tesiri tal ıtında, :ı!cnlli 

bin derecei Jıarnreti bul:ıc.ık

iardır. 

İşle Alnımı alimi bu ınalınır
lara çare arıyor. Şimdiye kıtdar 
olan tetebbiıleri odcrece ilerilc-

miştirki ın:ıvaffakıyetirıin mükafa· 
ten geçen senenin Kamere git· 
mek teşebbüslerine muhassas 

c Rep Hirş:ıı mükMatı kendisine 
verildi. 

Profesör c O bert » ııeticeye 

ermiye çalışa dursun. Biz de 
istikbalde « Kamere bir bilet > 

alarak şöyle bir teneniılı ynp· 
ınağa hazırlanalım! Yirminci 
asrı medeniyet bu 1 Bak.1!1rn 

daha neler doğuracak! 

'Dilrbin 
- - --- --

Mişigan gölünde 
bir facia 

Şikago, 25 { A.A )-Mişigan 

gölünde dün akşam iki vapur 

son sür'!te giderlerken müsade
me etmisler ve neticede 19 kişi 
boguJfnU§tur• , 

ile b:ıkarken bu cereyana lisa-
111111 ız için daha semereli bir 
çığra rnkmak üzere nasıl ça
Jıımak lazım f!Clece~iııi tetkik 
eueliııı. 

Dilnıizin c:ıı meydanda olan 
re her kes için :ıııla~ıl acak bir 
farzda gözüken tekfüııülüııde de 
l:er türlü cemiyet Jıayr,tımızııı 

::deta bir döı:üm noklası,ve Av
rtıpa medeniyetine uyma~= lıusu

sııııd:ı ilk adımların atılabilme· 

ye b~şlanmış olduğunu gördü
ğümüz <e Tanzimat » tarihini 
bir devir f:ısıla~ı sayabiliriz. 

Filh:ı.kik:ı. cilinıizin yürüdüğü 

yol taıızimattrın başka, taıızi

ınatt:uı sonra ise- ikinci devre· 
lerc tal\ sinıini ırnzara almak
sızın - baş'.,a türlüdür. 

T.1nzimattan evrcl rnhuu ma

lfıııı olduğu üzere « lisaııı cısma

ııhı olanca kııvvetile dilimize 
lıakinı, \'e asıl Türkçe unsurla
rı içinde boğncak bir zabita 

ile ve bütfııı kaidelerile kendi 
sıılt:ısmı idame etmekte olduğu 
devirdir. Gene vukuu ıııalCıın 

olduğu üzere bu <.!evirde ~Mil
li lisan medlulü lıenüz hiç bir 
iz gösterebilecek bir halde bu
lunmadığı için lisanın güzelli
fli, yüksekliği hep Arapça ve 

Acemce unsurlar lisanda ne kadar 
bol, re garip lfıg-at!er bir 
y:-. z•d:ı ne kadar çok bulunursa 
o yazı o kadar mül~enrnıel sayı
lırdı. Bütüıı cc mi yet ınfüs:-sc

leriııde - o \'akta göre - baş
lamış obn ıncdeni}·etçe değişik
lik lisanda da tanziın:ıt ile 
başlamış, ve onllan sonra 

görülmekte olan yazılaı da arlık 
milliyet duygusmıuıı - henüz 
şuursuz olmakla beraber - ilk 
izleri g-özükmeye, ve bıı duy
guıııın verdiği tesiri dif,cre 

ıııüe~scselerde o!duğu ~ibi lisan 
lllÜ\!$SCSCSillde Hllk cemiyet 
lı:ıyatıııın dili olmak iiibarile 
millet hayatını ifade edtcek bir 
vasıta olmak ın:ılıiyetini :ılnıaya 

başlamış okluğu keııdiııi gcs- 1 

tcrmiştir denebilir. 
Baştıı Koca Reşit paşa olnınk 

ür.ere o z:ınıanııı bazı edipleri 
liu hayırlı cereyana öııayak 

olmuşlar, ve bu suretti.! dilin 
bir cemiyet müessesesi olmak 
itibarile kendi miiletçr. olan var
lıkları beyan e{;neye yarar bir 

v«sıta okluğu sezilmc~·i, ve ar
tık lisanın kciimc!~ri ım',ıııelerin 

vermekte oldut.:ları lıurnfeleri 

değil, yaşamakta oiaıı şrniyeti 

ifade etnı<.k fdyJah l•ir uıısur 

olduğu meydana c;;ıkm:ıya lıaş

laınıthr. 
Bu taıı::imat \'e taııziınattan 

hemen sonraki ilk lisan deği

şiklik devrinin Reşit paşa, Şina
si efendi, Vefik pa~a, Süley
man ı)aşa gibi dlli erleri ara

sında bu fikri muarızlarına 

olduğunu ve c!isanı . ..t 
deki derin vukufunu ,,,,,. 
miştir. 

Fakat böyle olmakla 

yazının bu üslUp iıe 

en doğru bir yol olup 
sahte bir tarz olduğuılll 
deki lisan mütaassıpJarJlll 
kahramanca müdafaa 
işte bu suretledir ki dfJJd 
di bünyesindeki bu d 
bu tekamül manevi b 
de kendini göstermiş ~ 
reyanın Namık Kemal iO 
n:ı nefih ettiği feyiz ile 
tımızda. o vakte kadar 
işidilıncmiş olan er vatJll ' 
humu meydana çıkmış 1C 
lece « üınıneb devrindell 
ru birinci adım at11rnJllS! 

Bu ilk adım feyzini 

ve bunun neticesi oıar.ı 
det Paşanın ır Kısası enbi1' 

sonra Mithat EfeııİJlİO 
romanları gibi eserler 
çıkmaya başlamıştır. 

Fakat tabiidir ki bu 
sa!ıiplcri bütün eli kalefll 
!arı arkasından sürükterııf 
ınayıp gene eski zjh 

nı ulıafaza edenler kendi 
larınd:ı sabit ka.lmışlardd'• 

Namuk Kemal - A 
Mfımit deHinden sonra 
cı:edebiyatı cedide» 
lis:ıııın daha kendine 
geldiğini, ve her ne kadıtıı' 
biyatı cedidı>:ıı ciler de 
olanca kuvvetile meydıııl 
manıış, H:ılit Ziya • 
Fıkret devri ediplerinde 
sahasında bu milletçW4111 

şuurlu bir inkişafı o 
kendini göstermemiş 
beraber, cereyanın rn 
deki doğruluğun verdiJI• 
ııc geçilemez tesirin ' 
bunların lisanında da • 
me cereyanı devanı et f 

Bu devreden wnra ' 
liıkıı ün daha geniş bit 
bütün cemiyet ınüesstS 
kendini göstermesi, hele 
lftptan sonra cemiyet ıı•~ 
Türk varlığından baık• ;/,. 
olmamasınm anlaşıJm•Y1 

m:ısı lisamfa ınillileşmeJJJI 
nın:ı daha feyizli bir .J 
ıniştir. ~ 

Şimdi .lm cereyand~~ 
harf inkılabından sonra ;İJ 
nin n:.ısıl istifade edectl "ıı1. 
zuhla meydana koymtJf rı4' 
i~in, bugün lis:ı.n sahası 
türlil gidişin: 

1 - Osınanlıcacıhk; 
2 - Tasfiyecilik; 1' 
3 - Türkçecilik ; nlJ ~ 
Diye ayıra bileceiJ,..J 

üç mezhebin mevc:nt ~ 
söyleyerk, bu rnezbC~ .J. 
hangisinin dilimizin ~,pdf~ 
tek!mülüııe hizmet ~ 
biber birer tetki~ 

Halll 
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UCUZ MAL ALMAKLA 
L Üt$ tarafı 1 inci sayfamddadir] 

" Sahibinin Sesi ,, nfö baş 
muganniy,esfüden ilk musiki 
merakının nasıl başladığım 
sordum! 

Sualime Sadiye H. Cevap 
l"erdi: 

- Fikri) enin çocul.lulftı 
kalabalık bir konakta geçtl. 
Bu konnkta büttin g-enç kı.ı
lar, çocuklar. pıyano çalardı. 
Eikrİ) eı i alu yaşındayken 
Pi) antıya başlaonıık istediler 
FaRat ben keman çalmasını 
istiyordum. Başta annem ol
mak i.i:we ev halkı bu arzu
ma muhalefet ettiler. Bunun 
üzerine, çocuk hem kemanla, 
hem de piyano ile meşgul 
olmıya ba,.ladı; Fikriyeyi bu 
yaşta kadıköydeki Fransız 

mektebine 1ıcrdik. 
Fikriye H bundan sonTaki 

hayatını biz1.at anlattı: 
- Dam dö styonda yedi 

sene okudum, diye başladı, 

mektebi bjtirdikren sonra I 3 
yaşımda Haydarpaşadaki Al
mnn mektebine devam ettim. 
Aıman mektebi .Fıer sene bJr 
müsamere ,·erirdl. Ben hu 
miisamerelerde çok mnvaffak 
oluyordum. ff atra ş-an yapan 
talebenin en önünde durur 
kızları adeta ben idare 
ederdim. Fransız ve Alman 
mekteplerine devam ettiğim 

müddetçe evde husust ders· 
lerJme de çalıştım. Evimizde 
Fransız mürebbiyem, keman 
hocam vardı. 

Bunlardan başka Beyoğlun
da i\J. Erncst isminde bir 
ecnebiden şan dersi alıyordum. 
Fakat musiki ile me.şguliye· 
tim tamamen hususi kahyor· 
du. Evde kendi kendime 
çalıyor 'e sôyhiyordum. 

- Pıaklara ne zaman söy
lemi ye başladinız efendim? 

- 11H Hn• evel .. Muhlis: 
Saba.hattın be)lin del~etile 

Sahibinin Sesi moessesmle" 
analştım. 

Muhlis Sabahattin Beyi 13 
yaşımdımberi tanırım, kendi
leri hocamdır. 

Bir glin i\Iuhlis Sabahattin 
Beye Gel o"ftı IHmf şmkısmı 
söy!cdtm. Pek heğerıdi. ve 
beni yalnız bu şarkıyı söy
lemek için Sahibinin Sesine 
götürdii. Fakat beni bu bir 
Şarkı ile Oırakmadılar kL 
Gel okşa beni den başk~ Tit
riyor~ Judak)arımda adın, 

Ayşenln duası, Ey hayali göz
lertmden gftmiyen ~arkılannını 
da söyledim. 

Bu dört parçanın dördü 
de tutt~ falCat en ziyade 
Gel ol(Ja ~f ... 

Ben l u şarkıları Sahibinin 
Sesine söylerken, bu mliesse
sedc hiç bir Ti.irk kadını 

Yoktu. Bu suretle ben plak· 
lırda modern Türk musiki
sinin temelini :ıttım. 

Eserlerim ziyadesile rağbet 
görünce, Sahbinln Sesi bana 
büyük bir angajman teklif 
ettt. 

Kabul ettim. Evvela 2. 
sonra 3 sene daha il:lvesile 
5 sene için mukavele yap
~rr. Şimdi 2 senesi geçti, 
aha 3 senem var. 

- Geçen sene AnadoJuda 
bir turne yaptığınızı hatırlı
yoruz. Bu seyohatıni:r.den de 
hahsederm misiniz ? 
. - Evet plAklarımm Umi

dımın fevkindt: mazhar ol
duğu ragbet iiztrine Anado
lunun muhtelif yerlerinden 
davet edildim. hususi olanla
ra cevap vermedim. Fakııt 
sonra Türk ocaklan da daYet 
ettiı . er. Ocakların davetine 
J<:abeti vazife bildim. Bu 
davetleri kabul etmekle mo
dern • •·· -

sene teşrlııievve! aw. Içfn
de lsonbutdan:ı A-adanaya ve 
Mersine müteveccihen hare
ket ettim. Fakat lznüte gel· 
cHfimiz vıtilt; İzmit kulübit 
ve Halk fırka.sl bir konser 
vemıem lçfu ısrar ettiler. 

fımftte prog.ram harici ok 
konser vermeyi kabul ettim. 
Izrnit kulübü binasında kon· 
seti verdiğim gece, .4diı pa
zarı Türk ocağından bir tel
graf aldım, beni memleket· 
Jerine davet ediyorlar& A
dapazarma da gittim ve o-

1 cak: binasında bir konser 
verdim. Adapıızarından pro-
gram harici olarak Eskl~C' 
Konyaya, nihayet l\Iersffte ve 
Adanaya gittim. Konyad« 
verdiğim konser pcJC par.lak 
oldu, ve vali lz.ıet beyle Fah
tettln ve Sabit paşalar, kon
serden &0nra gellp beni lo
C:.'lmda tebrik ettiler. 

Mersinde ocak namına üç 
konser verildi. Bundan sonra 
Adanaya hareket ettik. Ada.
nada ikisi ocak sinemasında 
ocak namına, biri Malôl ga· 
ziler menfaadne, dlğ'eri ocak 
merkezinde ocıı.k azalanna . 
mahsus olmak üzere, dört 
konser verdim. Konserlerimde 
çok beğenildim. 

Hatta ziyuet ettiğim şehir
leıin ocaklarından, kulüple
rinden takdirname aldım. İs
terseniz size bunları göscere

yim.,, 
Fikriye H. bir paket mek

tup getirdi. Mektupları aç
nk ve okuduk: Kocaeli lfolU
bü reisi Salçuk, Adapazarı 

Türk ocağı reisi Faik, Ri7.e 
meb'usu l lasan Cavit, l!:sKi
şehir ocak rdsi Osman Ce
mal, Mersin ocak reisi Ali 

Rıza, Adana ocak: reisi Fahri 
beylerin im:Ml.ıtrile bir çok 
t,akdirnameler~ Hepsi de Fik

riye H. mı modern Türk 
111lliikisini camime çalıştığından 
dolayı tebrik etmekteydiler. 

Fikriye H. sözlerine de

ya m etti: 

- Her sene için muayyen 
programlar rlahi!inde ocak, 
fırka, Tayyare cemiyeti na
mına seyahatler yapacağım. 

Bu saneki seyahate cylôlde 
çıkacağım. Bandırma tarikile 

Balikesir, Akhisar~ Manisa, 
fzmir, Antalya,. Kıbrıs, ve ora-

dan Adana ya gcçec~im. 

Sonra Surtyeden Mısıra gide· 

ceğim . Uğradığ!m yerlerde 
konser vereceğim. Mısırdan 

Londraya, Pari!;e ve Viy:ımı
ya bir seynhat yııpacağım. 

ı\ vrupn seyahatim kış ortala
rına tesadlif edecektir. 

- Geçen sene Siireyya 
operetinde de çalışmıştınız. 

- Evtt, J\yşe, 1\saletm:ı
ap, Leblebice operetlerinde 
rol al mışnm . 

- Şimdiye kadrır plAğa 
kaç parça söylediniz 'I 

- 40 parça-

- En çok beycndiğinlz 

eser"/ 
- Halkın takdirine gör.e, · 

Gel okşa ben~ Şıkşık, Geçen 

ateşli geceler .. Tabi t her ese
rin alıcısı başkadır . ben en 

çok tanburi Refik beyin 
bestelediği Kelbek i beğendim. 

- Bu sorıki eserleriniz 
arasında ne gibi parç;ılar 

\'ar? 

- 1\lulilis Sabahattin beyin 
Fabna lr.ız.ı, Anam anam 

garl/' anam, Bimen efendinin 
Gene "ftal,lrrJı g6nül, Kôrlo 
Kapiçcllinin tangoları... 

- Ph\ga şarki söylüycn
lerden en c;.ok kimleri beğc

. -.iniz? 

fepebaşındaki musamere 
Tiirk gençliğinin kudretli varlığı 

iftiharla alkışlanmıştır 

« l'fafk Bilgisi derneği» nin 
yardımı ile şel1rimfrde bulunan 

Romen talebeleri ve halkıyatçı

ları, ve keza l(cnservatuvcırnnı
za memup bazı gençler,çok isti
fadeli bir müsamere verdiler 
( 21 temmuz akşa.m1 ) o: Asri 
Sinema» salonu, ınevzuun ilmi 
mahiyeti dôlayısı ite, münev
v~ Ifü· zlimre ile dolmuştu. 

ff'321rUll arasında DarUlfüıııın 

profsör ve t&lebelerir.den mühim 
bir zümre vaı·dı. Ü!'jinal san'at 
tezahurlart içinde hem hoş, hem 
de düşündürücü dakikalar g&

çiTdii. Pogramın esasını musiki 
teşkil ettiği içjn, vaz' iyeti ga

zetemiZ namına tespit işi bana 
düştü. 

Romenlerin musiki halk bil

gisi ile alakaları tarihi haylı 

eski, 80 senelik bir meseledir. 

Fakat bidayette yapılan neWi
yat ahaliye malısus şarkı bes
teleri temin etmek gayesini ıc
zedip, ilmi manada naJk şar~ 

kısı) tetkikleri, son zamanlarda 
yapılmağa başladı. ( Kiryaç.:) 
gibi fedak~r folklorcular yetişti. 

Romen bestekarlar yeni mal
zeme üzerinde, ciddi für şekil

de çahşmaktadırlar, ki bu bes
tek-drların en büyük ve mühim 
kısmı Padsin nfskola l(antorum» 
konservatuvannda , V.<l'ındy 

niıı kürsüsünde yetişmişlerdir, 

ve yetişmektedirlt"r • flyövm 
Parisin Romen Klsesinge or
ganist ve şepd muallimi bulunan 
mektep arkadaşım Müzikolog 
M. V. Popovrçi rrin ya~dımı ile 
Romen musiki halkiyatmm en 
son ve tabcmenıiş ın~jf enıesinL 
tetkik imk:1nmı buldum, ve gör
düm ili: bilha&ea cenup vilaııet.-
1 el'fnfn balk flllrtılcmr.da ha1·· 

retedilecek derecede galip Türk 
tesirleri görülmektedir. 
Maamafih Türk tesirlerini dığer 

mıntakaJarında d.t duyarız; Ro
men kilise musikisi, «<ştdarallan » 

gibi adlı şanlı Tlirk makamları 
ve Hlhinleri ile bizim alaturka 
musikinin bir şubesidir; bu 
ttsir altında nağmelerini icad 
eden halk san'.ıtk~rlan, miite· 
madiyen Türk zevkine ya1'1at
mış oluyorlardı. O suretle H, 
yeni Romen folklorcular iürk 
halk şarkttarım da tetkike, kon
scrvatuvarnmz ile temasa gel

m~ğ~ mecburiyet duymuşla.rdir. 
Maamafih,pe"c bakir kalmış,veya 
diğer mücavir 1 alkıyattan tesir 
görmüş şarkılar da pek çoktur. 
işte, muktedir Bükreş konserva
tuvarı taıanni mualliminin dün 
akşam bize dinlettiği güzel 

yazı httırta:makayım •• Maallim 

Muallim Talat Mümtaz bey 
« Sepctci oğlu)) raksı ile Istan· 

bula mühim bir bedii kazanç 

temin etti. a: Zeybek» ten baş
ka bir şey bilmeyen Istanbul 

l:alkı, Anadoluda lıepisi birbi
rinden güzel yüz!crce rakıs bu· 

Junduğunu gördükleri gun eski 
ihmallerinin derecesini anlıya.-

caklardır. Sepetçi o~u. cidden 

güzel bir oyunmuş. Mümtaz 
iL 

beğin bu yol.da taiebeler yeti~-

tiı:mtsini beki~ 

Madde Hanım yüksek bir 

istidaf ve zanf eti nefsinde top

lamıştı; kıymetli Hadiye Ham
mı memleketimiıin en hisJJ ve 
~rif kemancısı olarak tanıdık, 

" alkışladık. Hikmet Hanım tür-
kü üslubunu lıakkilc kavradığı

m gôıtercli. 

Hadiye hanım, Fernıh ve 

IDürrA beyler gibi mahir genç-

1 erden eski esıerterimi2i dinle--

' 
•ctd -. ı . me \ cı en leziz tcsırler uyan-

dmyor. 

Osman p~11i van da, sazının 

icabah dolayısile halk nağme
lerinde yükseldi:. Huasa(tarihi) 

ve ( etnografyai ) konserler 

meyanında d~ aqamkf müsa

merenin büYük bir kıymeti 

vardı. 

cı: 11. B. D > ile onun faal 

lstanbul ınü4ijn1 Yusuf Ziya 

B~yi samimiyetle tebrik ederi:z:, 

Romen misafliimmizf ise bir 

kerre daha sctİmlarız. 
1 

Ka.e Mlhal aade 

Mahmut Ragıp 

Dr. İhsan Sami 

sabık muuhassısı doktor lll~n 

Sami B, taratııtdan istihzar olun

nıuş ,.e hükOl)'let tar.ı!ından da 

k.ontrol edilmi~lr Belsoğuklıığıı 
ilitlloltına karşı tesirli ve taze a

şıdır. _Deposu Dlvanyolunda Sııl -

tan Mahmut türbesi karşısında 

Nn. 189 

Safilf.TC düik&n 
Çıır,uyukebirde Kalcılar ., -

kağinda 48 num.-.h düllfıa 

satılıktır. Taliplerin Üsküdar is 

kele caddesinde 27 numaah ir 

dükkanda Zi~ Beye müracaatı. 

u:::::::::::n::::::z:::::1::::::::r::::=:r:i 

ş~r:·aların çoğu, bu son kısım- =_·=·=·.·=· v a pu r 1 a r o. 
da ıciı. c: Salkım » ı Romanyaya 9 
sokaa iürkler olduğa için bu ==:-.mmnas:au:a::::ı:n::r.:-...:::=m 
vak'arı tcrcı:nüm edett şu'. ıda ,_.. __ _ 

«Hüse}'eni» ye çalan bi~ husu- Seyr.isef am 
siyet bulduk. ( Tonik ) · den ımı..-....;.,..=...-------....,. 

Merkec aceotw: Galata Köprü ( dominant ) a çok atlmak 
merakında ela Türklük görülüyor. hapoda. Beyo~u 256Z Şube 

l!Celdell! Mal.n.ıdlye Ham alttnda 
Müsamerede, Türk gençlc-rinin ı .. ~ 2740 

muvaffakiyeti iftiharı mucip bir "------------11 
derecede oıctu. Seııir bandc5u- Trabzon bir:n~i postuı 
nun ltenOz JayıJ..ı ile anlaşılama- (ANKARA) 'YepUMI 25 Temmuz 

yan efın1iyeti halckmda a~·n bir Perşembe at.~amı Galata nhhmın-

---·--... --·a·-· .. ····-- dan hareketle Zonguldak', lne-
atk!rın kendine göre bir ka- bolU, Sino~ Samsun, Ünye. 
raktcri~ janrı vardır. Ben mu- Fatg&, Otdu, Gftaun, Trabzon, 
vuffak olan her san'atkilrı Hizeye gidecek ve dönütte Of, 

beğenirim.,, Trabr.on, POTatliane, Gire.un. 
Soracuk suallerim bitmişti. Ordu, Fataa, Samıun, Sinop, 

Daha vapura vakit vardı. Bu fi.ıeboluya u~rayariik gelecektir. 

ndan istifade ederek Fikriye 

Hf. niıı l'l:lktal,i son i!Scrlc· ı' 
rini dinledik ltltpsi güzeldi, ı 

fukat ben Fikriye H. mm ' 
znkine ve fikrine i$irak 
cttinı: Kelche/e cs1:rkrinin en 

J,rtızt:li)'lÜ. 
rken Fikri e Hf. c 

Jzimir sJıat ~ostm 
(GCLC~AL) 3> vapru 

Teaunu:ı Cı.:~ l4,30 d, Gal$ 
ııh'!ır'.ln :lan ~-:htfe C'umıırtesi 
·al>ııb İzmıre ~e-ce!< ~ Pazar 

·14,-0 da İ~ıı lıareketle 
P.:r.MP&i rahahı teleoe1'ttr. 

V ı..ı;.uıd~ ~puıel ı;... or 

Cüzdan hırsızları 
Eyipli Naciye hanımın çanta

sını çalan Halit ile rıhtım şir-

keti memurlarından Ekrem ve 
Ayşe hasımın cüzdanlarım çaları 

Fransız tebeasından ]an dün 
yakalaırmışfir. 

Yangın 
Kadıköyünde Afitap sokağın· 

l~erinizi ve kazançlarınızı arttırın• 
ofursunuz. 

Bunu nazarı itibara alarak 
25 Ağulta1 929 dan itibaren 

LEIPZİG 
Son bahar seı ttitb1i 

ziyaret etmelisiniz. 
Bu se~de en müsait fiat .e şeraitle 

··b ..-a1+s1 bulunacaksınız-. 
da 12 numaralı gazinocu Nikoli- mu a,-- h r· l"' tafsilat 
nin evinden yangın çıkmış, bir 1'alep vıskııanda er uru 

oda ıamaır.en yandığı ııalde Leipziğde (Leipzigcr Messamt) 
itfaiye tarafından söndürülmfiş· _ . .. T bulunan Galatada 
tür. Tarafından ve yahut fabrı mumessı ı 

otomobil albnda Arslan Hanında 1/11 numeroda 

WILHELM HOUTEIN fatihte Sarı güzelde oturan 
26 yaşında Yusuf Efendi diin 
Beymtta 1716 numaralı oto- tarafından derhal ita edilir. 

IE~~55~~~~~~~~~~§ii~§;~~~~§ii~=' mobilin altında kalmış, ehem- EL _ s;. _ s 
2 

= 
miyetli ~urette yaralanrmşfır. 

Şoför kaı;mıttır. 

Kız yüzünden 
Hasköyde Keçeci Pid 

hallesinde oturan şoför mua\ıiili 

Cevat tle Y asef isminde bir 

çocult dün bir kız yüzünden 

byp etmitler, Cavat Yaseft 

bıçakla üç yerinden yaralallllf, 

kaçınıp. 

Fazla ~an zayi eden Yesef 
Balat musevl hastanesine y.. 

hrılinqtır. 

İntihara sebep! 
Bakırlcöyünd istasyon cadde

sinde 22 numaralı harap dik.
kandia E'.ginli Mehmet efcadlam 

ortaği Ahmet efendi Mehmet 
efendinin mGhrünil çalmıı, salD 
ICDet yapoqtır. Mehmet efendi 

bundan müteessir olmuı tentir· 

diyot içmitflr. Mehmet efelidl 
Cerrahpaşa hastanesine yatırıl

mıştır. 

Bir çocuk yandı 
Buyakdere de Çivicl eob.-

~c--;:,c--~c--::asc:~~c::~~c ... ~ 

1 HACI BEKiR zade ticarethanesinde 
.. dan 6s çikoh&~ 

Meyveli nuga gayet guzel foa ne .. ~ 

1 mevsimin taze meyvelerinden Çilek, Gul, 

Vişne reçel ve şıı:.ru~plar~•1·.111'!:3~!~~ c--:wcpıco csc~:::a~c ... ~a-rJ 
Türkade ili{ Avru})3: seyyahatler 

Pake vapurları k seyahat· 
Pake vapur acentası Türkiye muht~em hal~n~ _ Paril. 

lere alııbrabilmek üzere İstanbul • Parıs ve 
0 ti dahi 

Londra arasında seyahat seferleri açmqttr. Bfr' famotya -1 .. 
olsa her u.man seyahate çıkabilir. Vapur. tren :hat 34 
tercüman ia.,. bilet ücretine dahildir. Müddeti sey 

' r acaat 
• gündür. Fazla tafsilit için Karaköydeki dairemize mür 

İstanbul ithalat 
ıııifdiirliiğiinden: 

gümrii;I 

Tahminen 70 sandık bobin ve defter halinde. 

sigara kJiıdı: 

ğıoda 19 numaralı evde o&ma 

lstepanın kızı blr buçuk yapndsı 1 
Mari mangalla oynarken çay 

danlik üzerine demlmq. Mart. 
niD vilaKlu muhtelif yeterinden ı 

yanm..-. T edavt akma alınan :::: ==· çocuk biraz sonra almüttür. 

Yolda öklü 
Kumkapıda oturaa fStepan 

isminde birili düa SIJ'kedde 
birdenbire f enaf8tmıı, !lir ecza. 

haneye girerek ilaç lStemiştir. 

lıtepan eczahanede büsbütün tafa mahallesilıde Yorginin Meçhul caribler 
fenal.tımt. derhal bü- otomobile evin ete oturan 45 yaşında KumkapıdA oıuran ı 9 .,. 
bindırilmlf, h.._eye giderieo Aliye hanım dün sabah dara· · r 1ınıraclan ı• şında Saboh ı...a·~ 
yolda ölmnıtür . Yapılan mua- çadan kilim silkederken da- ken ÖQÜDC iki ıneçhuI adam 
yened~ istepanın kalp sekte9in- yandıgi parmaklık lönltnJf; çer ~ Sabohu sol 
den 6ldqil anlatılmıfkr· Aliye b:mım beş metro yiik· geçmiş, 

.!!.L kh L ba.-lhndan yarlı yarak kaç-5 metro y~se wden sekliltten düşmiiş, ehemmi- "'""'. 

Kızılropr:ıkta Tuğlacı 1\lus- rmşlardıt. 

~eee•MeMM••--~~ 
İstanbul yarış ve ıslah encümeni riyasetinden: 

At yanşlan _ 
26 temmuz cuma giiııu 

efendide saat 14 30 da yapılacaktır 
. ' . 13,20 1.3,40 14,0S 

Hıua6' trenler: Sirkecidea Velt efendıye 12 
29 

t8 19 
S. k . 17 11, 

Veli efeadidan ar ecı..ye ~ Yedikuleden Veli 
Otobilslerı Topkapıdan Veli efendiye her nevi 

efendiye ifleyecektir. . . temin edilmiftir. 
v n••larm intizamı ve halkın ıstırahab .30 ""'"Y- ikinci 55 üçüncü 

Duhuliye: Mevkii mahsus 200 birinci 120 



~;;;;;;=~.....,i;ii;;iö~ ... -....~~~;;;;;;;;;=----~--.. ~ 4 Temmuz - Hat GÜN ÇIJ'.AR Tl7RK GAZETESi - •~ ta1Jı 
6 Sa]lfl H ( ı ~ ur ıu rı: C .. 7et•m!Tde çıkan ya"T.1 ve 

·erfmlerin 1 itfn} aJ..lrrı rrahfı:zı:'ur 

ı r ı~t""r"e 1-larlçt(' C;o1err,·e f' rıı · t rl'rc<k ~ cl t t•f' .. "' " li1.f'r1ne 

Kıını" 

t h lıtı I~ 

ı it:a re iç in'C ( 1\ :re • ,-r ,. ·ya alt e ( Y il.Z ı ) 

('()() 
i •ı rttl ı nnıı ln·a. lı d ır 

fOO F'r11'r-r.ııın r-<lh;rl•rm l sc"e.ıtn~•.,, J."'yrnM. 

14 !'O n-ı;_ lı•(°c1 crf'•b: D' <l tuplara l cına:lrrıu, r,.r!'lftıırT"'I 
2i00 · l.r) l<.!rrat mden , .e U&r1uoıı rründer :a.tmdan 

'.f 71 Türk mektep)eri!e fayda'.ı eserlin 
ilıinlann:la o/o 2i) tenzllit yapılır 

Büyüt ve y.1 bir çok defa için verilen ll4nlarl.ı 
bwusf mahiyetteki Ulnla.rın Ucretl 

iı.lare ile kararlaştırı.hr. 

Saurı K11.r1' 
, 6-ll inci uyfaJı 12. ~o 

5 ,. • 2S 
4 • • 40 
2 • 100 
1 • • !'Ol) 

-----------~•----.......-..-··_.,_·_m .... •·_ .. _d·:..1'_1dı ..... ....... ..._ ....... tı1ılllll ıın ~ccctı •y Istanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V al<ıt,, yurdu • 
Cu.eteTılı.' bueı;u1 lll-:ıı ka~.ı\ ed1:ı "IH 

H. S. H. dlo.ü aceote t\ ---- . ı-s inci sayıfı l ı }ıo 
rcs mi llAnl.ır 

Afyon afia başmü
hendisliğinden: 

Af; on vil!tyftinde ve JLS ~ 3 ,0 kılomrtns : ıı J e 

çim,rıto ve ' · . ır•Cş kırı ç bı rçl a ,e ı . urJ cu\H iıış3>1 \C kazık 

re: 1ı :ıı:e : i ı atl a rı v. liJ ı fı :. t ÜZ l rİ d en ağ ı stonm L.çirncil cunıar

te<İ gü nü i lıa!e edi lmek .:Zere ka~alı >ari usuli le mü . akasaıa 

kc ı ml';:' ur. Ta .ip obı l: rm N: fia ta:mülıandid;k/ui ndcn 

vır ı i ş fr ı:rıi ehl iye!mı r. clcr l e ı erabcr ve rıltı bin Lra Üzerin

G'tıı ve nıCııak:sı bunut?una tedi :; aıı temi. ıa tl a rını lrn milen 

eı cun e:ı i n l f' ~·dc ve d eli ye! !a nıelc ri ıı i r.öst c r ınck \e tlıU !a t 

:ı ' ınlk ezere sekız ı;iı:ı ev•·d nafia bcşmül : cı:diı lıır "e nıüraca:ıt-

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

ı inci HEŞİDE: 11 AGUSTOSTADIR 
BCYC K i l\IL\~IİYE: 

:ıo,001 LİIL\Dll1 

.\y!'wa: 18.000 13,000 12,000 10,000 
lir. !ık i kl'aıııh·e:er ve 10,00J liralık bir 
ıııül..:)fat. 

llu kP.:;dt>ıle <'l'm'aıı « 3,900 » nunrnra 
kazanacaktır. 

Yeni 

icra ve iflas kanunu 
Şerhi 

lstanbul icra reisi Ahmet Refik Beyin bu mü • 
kemmel eseri neşrolunmuştur. Mumaileyhin bu hu • 
susta!..., ihtisasına göre eserin mükemmeliyetinden 
bahsetmeksizin karilerimize mütaleasını tavsiye ile 
iktifa ederiz. 

Fiatı yüz elli ku~uştur. Satış merkezleri lstanbul
da Yakıt, Cihan ve ikbal kütüpaneleridir. 

.. , akt.,1112-+ 1'<'nırnu:: 1929 tefrikası: 1CS 

Bunu ispat için aile- ' kında mütaleanız ne? ... 

nin bütün esrarını meyda- "Çorç. cevap vndi: 

na koyrıak, gazete sütun- - Eğer kont hazretleri 

farında rf'zilane bir teşhire müsaade buyıırurlarsa arz-

rıza göstermek lazımdır. ediyorum ki bu gibi ş:ıkr.-
Ha:lıuki • Rcç ster .ler bu !arın bazı kimselerle ya-

skandaldcn k:ıçınıyorlardı. pılması çok tehlikelid:r. 

Mister •Çorç. içeri gir- Kont hazretleri artık böyle 

di. "Cones. dedi ki: şeylerden ·ıaz geçseler çok 

- (forç! aileme bir oyun iyi olur ... Lort "Lanvetbi •. 

ettim... "Savoy. otelinde - Buraya geldi mi? 

•Cones. isminde bir ada- - Dün akşam geldi 

ır.a tesadüf etmiştim. Uzun maylort. Mösyö lö Konttan 
tnlsil5ta hacet yok.. bu aldığı bir telgraf hakkında 
adam bana fevkalade ben- tafsilat istiyecekti. Telgrafı 

zİ)Ordu. Alay olsun diye alınca "Kömberlent. a git-

ben "Roçester,, !ere: "Fi- miye mecbur olmuş .. 
15delfiya. lı "Viktor Lorens. "Cones., gülerek dedi ki: 

im dtdim. Al maklar de!ir- - Artık tövlıekar oldum .. 

miş oldurum zannına düş

tüler. iki doktor çağırclılar 
ve bana Lir ilaç verip 
uyuttuktan sonra bin zah

metle yakamı sıyırdığı'lı 

ı ere kapattılar. Neyse kur

tuldum ... Bu hadi·el~r hak-

Asla mı asla şaka yapmı

yacağım. Rica ederim söy

leyiniz de b:ına bir kahve 

altı getirsinler 1.. Bir de 

" Çorç " hatırınızda ıyı 

kakın. Hemşireme hemen 

gitmesini rica ettim. Artık 

KAT'f 

' 

Makmld t'LITOKS 
lıamamböceffoi iildürli-
1or, o b;ılde luİhoksıu,,·e 
mukavemetaiz hayvan
lara karşı olan te11irl 
daba kat'ı v~ kunet·_ 
Jt4.ir ! . 

Halkalı yü/eseh ziraat mek
tebi re/etürlöğünden: Yeşil köy 

iskelesinde tselim olunmak ve 

halis meşe olmak şartile (30)) 
çeki oduna ihtiyaç vardır. ağus

tosun beş!ncl pazartesi günü 

saat on dört le ihalei katiyesi 

icra kılınaca#ından talip olanların 

yüz elli lira teminat akçesile 

beraber Y eıilköy civarında Hal

kalı ziraat mektebi çiftlik heyeti 

idaresine müracaatları. 

Zayi 
Gazi Ayiııtap ortı mcktebin

drn aldığım tasdiknamemi za)'i 
ettim yeııbini alacağımdan es
kisinin hüri mü yoktı.r. 

Sm.ıf 1 t 2 den N.63 Fahrl 

BÜTÜN HAŞARATI ÖLDÜRÜR 

fstanhu/ yalı mr~/cplert mufoyaa 

/ıomisyorıu reisliğinden : Ürtaköyde 

Gazi Paş•, S.lmumucud• Dunlu • 

pınar, Yıldızda Hakimiyetimilliye 

yau mekteplerinin 93J ıeneıi m• -

ymrun aonuna kadar aadc yağ, et, 

ekmek, küp şeker, prinç, yumurıa, 

ıabun ihtiyaçları kap:ılı uırl u!uli
le münakasaya konulmuştur. İhale 

Ağusto•un on ikinci pazartcı i günü 

saat on dörtten itibaren sıraıilc Or
taköyde Gazi Paıa kız ıehir yah 

mektebi müdürlük daire.inde İs tan
bul yatı mektepleri mub•yu ko • 

misyonunda icra ..dileceklir. o.'o 7,5 
niıbetindeb muvakkat teminat Fın
dıklıda yüksek mektepler muh .. ıbi 

meı'ullüğüne yatınlnrak alın•cak 

makbuzlar teklif zorllan içine konu· 

!arak o gün nihayet saat on üçe 

kadar komiıyon reisliğine veril -

melidir. Şartnameler her gün öğ -

leden aonra kornısyon katiplı~inde 
Sinek, sivrisinek, bit, 
pire, tahtakurusu, ha
mamböceğl, karınc-ı. 

KOKUSU GÜZEL VE SIHHIDIR 
'----LBKE YAPMAZ 

Oor"ülf ünun mü~oyaut ~omisyonun~un: 
Tıp fakültesinin 929 senei maliyesine alt bir senelik süt 

ve yoğurta alt tekli!lerin şeraite muvafık görülemediğinden 
dolayı ibtiyacat mezkure bu kerre yine ı4 ağustos 929 çar
şanba günü saat ı 5 et ihale edilmek üzere kapalı zarf usu
lile tekrar münakasaya vazedilmiştir. Talip olanlar mevcut 
şartname ve listesine göre bu bapta malumat almak üzere 
her gün öğleden sonra mübayaat komisyonu kitabetine 
müracaat etmeleri ve komisyonca teminat akçesi alınamaya
cağına binaen teminatların behemehal bir gün evvel muha
sebe veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun teklifna
mel~rie birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat 
evvel koıııisyonumuza müracaat ve tevdi etmeleri ilan 
olunur. 

1l n 
onu görmek istemiyorum. 

Eşyesını çabucak toplayıp 

azimet etmesi için lazım 

geleni yapınız .. 

- Baş üstüne maylort. 
- Eve kimseyi de sok-

mayınız. Ne Lort • Lan

gvetLle. yi ne de başkasını 

gör.ı:ek istemem. Başıma 

gelenlerden sonra biraz is

tirahata mühtaç oluşum 

pek tabii değil mi? Ledi 

" Birtbrok " için bir oto· 

mobil getiriniz. Eşyası 

aşağı inince bana haber 
verirsiniz. 

Kahve altının ortasında 

" Çorç ,, gelerek Ledi 

"Venesya. nın azimet et

mek üzere olduğunu söy

ledi: M Cones " kadının 
azimetini gözlerile görmeJc 

için kalkıp hole kadar yü

rüdü. " Venesya ,, bir 

bavulla timsah derisinden 

bir seyahat çantası getir-

mişti. iki uşak bunları 

dışarı taşıdılar. M Venesya " 

ağzını açıp bir söz söyle

medi. Nasıl söylesın ki et-

rafta hizmetçiler vardı. Zayıf 
boyunlu devekuşu kafasını 
sallıyarak, tüy yüklü geniş 

şapkasını sağa sola eğerek 

müteazzım bir tavırla dışarı 
çıktı . 

- 18 -
Bir lalm bulan adam 

Akşam saat dokuzda 

"Cones. fümüvarda otur

muş yazı yazıyordu." Çorç.a 

mühim bir vazife tahmil 

etmişti; hayatı, istikbali bu 

vazifenin iyi bir surette ni

hayetlenmesine merbuttu. 

Ey karii .. Eğer "Cones,,

in o anda yaptığı gibi siz 

de delikanlının başından 

geçenleri şöyle bir zihni

nizde hülasa ederseniz, 

Amerikalının fev'..:al:,de a

zimkar ve karar vermekte 

Uç makine ustası aranıyor 
Devlet matbaası müdürlü • 

günden: 
Devlet matbaası otomatik lipo makineleri için üç maldnc U•tasına 

ihtiyaç vardır. Talip olanların ıeraitl anlamalı: üzere matbaa fen memur -
!uğuna müracaat eylemeleri. 

............. ·i·•·•·•·•·•.:.;l!l!l~ 

: ROBERT KOLEC : 
• Kolec kısmı - Ali Mühendis kısmı -

Temmuz 

Sefer: 16 Burç: Eset 

[!Jnı 
Çarşamba 

Namu yakıtları 

, a.\ Ôlhı lzd.41 >dt•• Ya~n 11111-.ı't 
1 4,49 12,20 16,18 IY,33 il,2~ 3,41 

Buıriin dofanl&ra illm: 
Erlıı:•kı ICu ı 

Ruhi İbret 

Günün na1ih:1ti: 
;\ yasoryada dilen ip Sultanahm :ttc 

zekı\t veren ço\<tur. - - --
Bu;ıün'<~ h•va • 

• Sanayi kursları 
ve cuma günü 9 dan 12 ye kadar müracat 

: ı Ruz~nr poyra< hava aı: butu'1udur 

• E --· --

çalak olduğu halde hiç bir 

vakıt müstakil bir hare

kette bulunmamış olduğunu 

görürsünüz. • Viktor Co

nes " in hürriyeti harekatı 

mütemadiyen hadisat tara· 

fından baltalanmıştı. 

Halbuki, daha ilk daki

kadan hadisat öyle bir 

surette tecelli etmişti ki 

" Cones " in lort kalması 

mecburiyet haline gelmişti. 

Hayatınızda öyle adam· 

lar görmüşsünüzdür ki ciddi, 

vekurckırlar. Bir darülfü

nunda kürsü işgaline veya 

riyaset mevkiinde bulunmı

ya layıktırlar. Halbuki "şe

rait" onları bir köşede 

münsi bıraktırır. 

Diğer taraftan içinizde 

kim hayata bin müşkülat ' . . 
içinde at ı'd ıı ı halde değil 

sürünerek, değil sıçrıyarak 

hatta perende atarak hayret 

verecek surette yükselmiş 

• 8(!) Mea' ul mü:lür , Refik Ahm~l 

Muharriri: Vere Stakpul 

olan kimseler görmemiştir? 
Şahsi mesaıyı istihkar 

kaydında değilim, fakat 

şu nazariyeyi yürütebilece • 

ğim kanaatindeyim. Günün 

birinde müsait şerait karşı

sında bulunan bir adam 

boş yere çırpınmıyarak ken

dini hadisatın gelişine tes

lim etsin. Çünkü tali bir 

adamla alakadar olursa 

kadın gibi hileler gösterir. 

Saat dokuz buçukta fümü-

varın kapısı açıldı. Çorç 

gözüktü, ve Tereza kontes 

dü Roçesteri içeri itlıal 

eyledikten sonra çekildi. 

"Cones. bir yayla hare

kete gelmiş gibi ayağa fır

ladı. Kapı tekrar kapandı. 

ikisi yalnız kaldılar. "Te

reza ayakta duruyordu. Gü

zel ellerinden birini bir 

sandalyenin arkasına daya

dı. Ciddi nazarlarını karşı

sında duran ve kendine 

baygın nazarlar atfeden 

delikanlıya dikmi~ti. 

Şaşırmış, korkmuş gibi 

duruyord•ı. Birdenbire u

yandırılmış olan ve etrafın

da görmediği bir dekor 

müşahede edivcre.ı bir ka

dını aı.dırıyor~u. 

• Cones " k:::dının kal

binde neler olduğunu keş

fetti. Dedi ki: 

- Hakikati b iliyorsunuz 

değil mi ?.. Lort <lö Roçes· 

ter olmadığımı ... bi!iyorsu· 

nuz değil mi? 

Tereza cevap verdi: 

- Bunu, ilk sözü söyle· 

mek için ağzınızı açtığı:ıı:ı: 

sırada anladım. Aile müşa· 

veresi günü idi. Diğ.:r!eri 

sizi deli sandılar .. Den ha· 

kikııti hav~adım. 

"Con~s. dedi ki: 
Ben de anlan.ıy:ı 

başladım ... Olan hadisa~t:.ıı 
( Blun..dl l 


