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Ergani istikrazı 
~n evel biftııci (A) ve 
~ <.B> tertipleri tahminlerden 
~ ra~ ıöreJJ Erıani iı· 
~ üçüncü ve sonuncu (C) 
' (30) Aiuatoetan itibaren 
-,,,.. ~dacak!ır. Ve ~atıf bir 
~- edecelrir. Bu ıuretle 
'-•ı...~,Yolu" için hazfrlana11. 
'ı ~111 ıttikra:a4Jbuamele•i :i:y • 
'~J'~in~e tamaıiılanmıt ol~· 
'-tıa.._~yetle devletler tarafm • 
~den dahili ve harici Ü· 
'- ·mali bir ihtiyaç ve zaru • 
\ ~ oJur. V ~ıi yolJf il~ el· 
~eaine imkin bulunmıyan 
~halka, yahut harice borç· 
~ ,ııtUretiyle- tedarik edilir. 
't . ~defa hükümetin müraca· 
, , mail m,uamelenin·mahiye· 

Yan İtleri Telefonu: 24379 

Bugün VAKiT 

20 
SAYIFA 

DARA ve 
. . ISKENDER 

t5 ınci sayıfadaı . ......... _ ..... . ....... .._. . .._ ... 
1 • . . • 

1
. Memleket, Siriema, Gü

zel San'atlar, Askerlik, . 
Eilenceli yazılar ve ço-

1 cuk aayıfalan 

. . ........... --. .-.... . .. 
Radyo proğramı ve 

Resim·li dünga 
~e delildir. Çünkij }ıük!tmet 
s.;:- İ demiryolunu yap,nıak için ..._ __ ..._.......,_...._,.._..,.......,. _ __.-

~ e4en fD, on bet milyon lira· Belediye in1ih.ap hazır-
' lca J!Ollardan.pek.kolaytedar hklan bitmek· özere 
--._edebilirdi, daha doğı:ı1ıu bu 
ı..._. deylet hazinesinde mevcut Ank~a, 22 (HU.uf) :...:.. Da • 
~~hHirdi. Hal böyle iken da • biliye Vekiletine ıelen malumata 
iL.. 1~z aktine karar verildi. ıöre, belediye intihap haıırblda· 
~ ıçın bu mefhumu bqka bir rı 'bütün memlekette bitirilmek 
~e ile ifade etmekJQiim)pip ol· üzeredir. Defterler hazll'lanmıt • 

t İa~ikraz ~ilmemek daha lll'. · Eylülün birinde her tanafta, 
-L ol ~- m" ti hap etmek ve intihap · oİun• t I& u, .. u. . . 

.abr.d,t bulıraiılıı .lıe~en- l;aer mak hakkma malik ol•nlarıiı· ;.· 
. !•ltetıe a• ~ fark ile bjr te· ~imleriu"i 'bildirir listeler ~ııl~'k: 
• ~ki)IU.ct....~~i~ -~· ... 
~eıerm. _.bir~ Bulsariatandauı B.oman-

,..... baftmam•l"1cfır. ava iJ ... ·-.. ·.r.eGll!R• 
clo1ayı soı\ ~ tttftn. · 1 ~~ 

"VAKIT,,ın tertip 

1 
gezintiye l9tlralr e 

bunu kestp -klaf1n1& 

Perfembe, 28 A§u•toa <• inci •J') 1984 İdare Telefonu: 24370 Sayıaı S Kuru• 

lki~ci Dil Kurultayı, bugün, 
son toplantısını yapıyor 

Dün, -~~kkı Nezihi, Salih Murat Beylerle Ali Fuat Paşa 
. . , :ve Pr. Samoiloviç tezlerini anlattılar · 

-.....ımtM..:• apartman Ye akar İllf&• 
~İflerdir. üki zamanı.,. 

12 
bQlda ~r ,-aridatı (yüz· 

~ ) olarak • edilirdi, 8u 
~ cl&tıJa ~ir kıımı vergiye :ve ta .. 

Aılıtüa,, ı {ttU-.ıu 
ıariatandan Rom~nyaya iltiea e . . . im_ rem8111 

den yüz Türkün liüldimete yap•· · . . . · 

lllaarafına giderdi. · Bunu~la 

tıklan ~ur~at kabul edilmıı, 1kinci ~ ' dili ıa.ıitayınm ICanıltaym dünkü toplanham • ı tez Tlal&mda CI~~ 
bGoJarm ana vatana getirilerek huiün altma ve IODUDCU ıüniidiir. da; hir sün ~nceki zaj,it obnduk- lemiı olan 84ftllti .. ~--~•-
Tekinlajmcla yerleıtirilmeleri ka· Kurultay. busün aon toplantıaım 'tan ~- zabıt üzerine iki muta: nin, ~pta 4 'Bedroe,t hallMI...,._. 
rarla~ıfbr. Hariciye Vekaleti yapacaktır. .. · ·lea dinlendi: ·ve hir gün evel, bir · (Devamı ıcs ncr ..,.....> ·· Meti1net ASIM 

,,._._~ ........ Yaaıtuiyle yol maaraflan Bükret 0 5 
, · • 1 

5 

• • • • i · ı 4 · JkL · 
•, elçiliğine ıönderilecektir. 9.· Eylfil . Sari~g~ mıritakalarınd.a bir'tetldkiıt ildiblllan · 

Dara ve İskender 
B·iiyük tarihi romanımızın 
'l&$rine bugün başlıyeruz . 

panayırı . Zoıig~dak köıDür ·ba 
~~W:::~ü · ·. zasında .yeni tesisat 

. . . 
~I dokuz E,Jil lzmir pa.. • - 4 - . 

•:rm 26 Ataat• puartui sini -.... Zoquldak hir kömür mınta· 
wkil lımet Pap H~ ~ buclU'. Kömürün renıi kara ol· 
~lac:iktır. Açılma merunmnde ı..r 
INIUllltOk 0...._... IMr 1mmı Ele ..- d• için Zonıuld•i• hiç görme. 
puriyle dün tzmire. sitmitlerdir. Dit• mit · olanlar ~mı kapka· 
IMr lmnn ise cumartesi ainü kallcacalr ra.l>ii' memleJmt·zaımederler. Hal
olan dülcemal vapuriyle sicleceld..-. ll!!l!!lm!1!!!!!!9!1._l!l!!!B~!!!l!!!!ll!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!;!~~!!!l!!!!!!9ll!!llı!lıti-11111İı• 

~~~=~·P,P Hm.deri · Bizi g~,r~rlandıran riıilli bir müeascie· 
Gülc:emal ...,..... cumartesi paü . . 2 

,.. 

:: :.::-ı:ı...!'::..;"':1'i: iş bankası · ~n . yılcLi-· ·. 
met Pata Hmederi paDaJ'll' apLhktaD · ? 
iki sün sonra, .... ıünii ıa..mc1ea latu- . . .. ·. . neler yaptı . . . 
IMala dö~· Batffki~n t .. 
tanlMala ıeldikten IOIU'a Trabup yolile 
Şark villyetlerind.e bir seyahate çılana-
lan muhtemeldir. · 

Gülcemal vapurunda ıvsiye iıtlnl 
etİnek ııti7enler için huiUaİ IMr tarife 
~.Jammttır. Birinci ...... F•ıMi 
olmak prtile 26 liradır; · ikinci .nmP 
:remekıiz t6 lira. üçüncü ... w •lh 
cüverte ise 3,& Uradll'. 

1>4RA,~ohhu ...;::r ~ hiilıGmetin ve hQkünular~1l~ıi ulu mallat! Yer yii- Jzmir ölçüler bq 
-........ .. 1.iriak MYIİUm olan (Ardo);,a bili bulamadılar .. . seD kf bütün f • ı ~ malladu ve ,.en, ıölrii ~·ratantınr . ..,, . . . ~Ü ettiş iği 

Ankara, 22 (Huauıl) - latifa ••••• eden lzmir ölçüler müfettiti Faik 
ainclen İtibaren 5 İDCİ sayıfa• Beyin yerine bir çok talip vardır. 

d 
Fakat vaz;feye · miiteluwıı bir 

,~~lli-IZ~.;a~o~ku~·;;;;;";IY:.;•~b;;;:Bf::;:la;::y.:m:ız::. __ Jf mühenditiıı ıöıııderilmeai mubr-
~. rerdir. 



Musolini görüştüler Şoşing
Italqa ve 
müşterek 

Floranıe, 22 (A.A.) - Havaa 
ajansından: 

Avuaturya baıvekili M. Schu
ıchniaı bu aabah saat 10,30 bura· 
ya muvualat etmit ve bayraklar· 
la donannuf olan 1ıtuyonda M. 
Mustolini ile ltalyan ve Avuıtur • 
yalı f&luiyetler tarafından ıelim· 
lannutbr· 

Mülikat ba1ret verecek mahi • 
yette biç bir netice vermemeıi icap 
etmekle beraber, Avuıturya iıtik· 
lili W.iade bir nümayif kıymetini 
ve AS.ıa1anın ihtiyatsızlık etme· 
den lalrAr edemiyeceği bir ıiyasi 
manaJI llaiz olacaktır. Almanya, 
sulh arzuıu hakkında meıkuk ol· 
mıyan deliller göıetrmeğe yani 
Franea ve lnbiltere tarafından 
Ceneyreye dönmeğe ve miıaka il· 
tih.ka ve İtalya tarafından da, 
Ro• pNtolcolu eaası dahilinde, 
mü.lakiı Avuaturyanın iktrsadi 
'kalknunaıma matuf ıayretlere it· 
tiralıre davet edilmittir. 

G-. 8Ut glSrllftUler 
llorame, 22 (A.A.) - lıtefa • 

ni .... Wldiri1or: 
""1aa hüldlmet rei.i ile Avuı· 

t~ 1-Pekili ~ saat ıüren iki 
miilils•tY. buluıımuılardır. Bu 
müWcatl•r eanaıında iki memle • 
keti .-iyut, ilıtıaadl ve harai ıaha • 
larda alakadar eden bütün meıe· 
leler tlerin bir tarzda tetkik olun • 
mut v• Avuaturya devleti• 
nia ittiJdiJi vt mülki tamamiye· 
ti huıuaunda ıerek uaıd ve gerek 
Clirelrttflere dair fili bir Dirlik ha • 
ııl olm11tt11r. Avuıturyanın tam 
tlahıli mu1ıt&riyetinin de bulun· 
«luiu bu inikli.) ve mUlki tamami
yet ,,ülln Avrupa için müıbet bir 
menfaat ve Tuna mıntakasında 

huzur ve Wlldinun muhafazası em· 
rinde de müaait Mr unsur te!kil 

etmeketdri. İki devlet adamı, ik • 
trudt vuiyet hakkında da, Roma 
protokol•nun f aydaıını teyit et
mltlerdir. Bu protokolun tümulü 
tekıif ye tovıi olunmu9tur. Keza, 
iki memleket arasındaki tetriki 
meMitıin daima daha ziyade inki
ıafını iıtihdaf edecek bir f aaliye • 
tin lüzuma ı.akkmda da mutabık 
blmıtlardır. Müteveffa M. D~!: 
fuaun tepbbüı ve müdafaa ettıgı 
hu direktifler iki memleket mü • 
nuebatına ileride de hakim ola· 
caktır. 

ResmT tebliA 
VIJana, 22 (A.A.) - Dün Flo· 

rame'da M. Muuolini ile M. Schu· 
ıcludıı arumda yapılan mülakat 
hakkında netredilen reımt tebliğ· 
de, h mülakatın çok mühim bir 
netlceei olarak, iki devlet adamı· 
nın, iki memleket araıında faal 
bir üpikl m ... iye karar vermit 
olthllan J,ildirilmektedir. 
M•olbll mUllkattan sonra 

manevralara dllndU 
Florame, 22 (A.A.) -M. Muı· 

Avusturya iM. Göring söylüyor 

çalışacak 
göre, M. Schuschnigg çıkarılan ri· 
vayetler hilafına olarak ltalyada 
ikameti esnasında eski Avusturya 
imparatoriçesi Zitanın bulunmak· 
ta olduğu Viareggie'ye gitmiye • 
cektir. M. Schuschnigg, Nice'de 
birkaç gün kaldıktan sonra viya· 
nava dönecektir. 

M. şo,ing'in söyledikleri 
Floranıa, 22 ( A.A.) - A vus· 

turya baıvekili M. Şuınig, Stefa· 
ni ajanıına ıu beyanatta bulun • 
muıtur: 

"- lktidar mevkiine gelir gel
mez en kııa bir müddet içinde 1-
talyaya gitmeği ve M. Muıolini 
ile müdavelei efkarda bulunmağı 
kendim için manevi bir vazife 
telakki ettim. Bu manevi vazife, 
25 Temmuz hadiseleri esnasında 
İtalyanın Avusturyaya yaptığı 
vardımm bir :neticeıidir. M. Dol· 
fusun $İyasetini takip ve memle· 
ketin jktııadi eıaslarım kuvvet -
lendirmelt f;krinde olduğumu bir 
kerre daha teyit ederim. Avuı • 
turyanın iıtiklilini müdafaa mü • 
cadeleıinde İtalyanın yaptıiı yar· 
dım, Avusturya - ltalya müna· 
sebatına huıuıt bir mahiyet ver • 
mektedir. iki memleketin gayes; 
Avrupanm sulh iç1nde inkişafı .. 
dır.,, 
Habsburqların tahta cıka• 
rllması mevzuubahis değil 

Pariı ,22 (A.A.) ~ İtalya ha· 
riciye müıteıarı M. Suviş, Maten 
gazeteıinin Floııan.sa muhabir~e 
şu beyanatta bulunmuttur: 

"- Floranaada ne yeni bir 
misak, ne de yeni bir ittifak 
projesi mevzuu bahs?lmamışhr. 

Habıburg'ların yeniden tahta çı • 
karılması meselesi de ne mevzuu 
bahsolmuf, ne de görüsülmüttür. 
Bu noktanın, günür'ı ımeaeleıi ol • 
madığı hususunda Avus!urya hü
kumeHvJe mutabıkız.,, 

italyan gazetelerBnin 
yazdıkları .. 

Roma, 2 2(A.A.) - lta~yan 
matbuatı, Musolini - Şutnig 
mülakatını gayet tabii ve son ha
diı~lerin muhik gösterdiği bir 
keyfiyet oJ.arak telakki etmekl.e 
beraber buna büyük bh- ehemmı· 
yet vermektedir. 

Lavoro F açiıta gazetesi diyor 
ki: 

"Avuıturya vaziyetinde hü • 
küm ıürmekte olan zahiri sükuna 
iti.mat etmemk lazımdır. Nazile· 
rin hareketleri İtalyanların kuv • 
veti kar911ında ıüratle durmuttur. 
Fakat bundan vaz geçilmit değil· 
dir. Avrupanın mütesanit men.• 
f aatları ve hal yanın da kati me· 
nafii Almanların gizli olmakla 
beraber malum olan hattı hare • 
ketleri kar§ıaına çıkmaktadır.,, 

Tribün gazeteıi de M. Şutni • 
ıin ziyaretinin pek zamanında 
vuku bulduiuna dair Fransız ve 
dijer ecnebi efkarı umumiyesinin 
ltalya ile beraber olmaamdan do· 
layı memnunivet PÖstermektedir. 

Alman ha va nazırına 
göre, tenkit durmalıdır! 

Berlin, 22 (A.A.) -Alman iı· 
tihbarat bürosu bildiriyor: 

Otomobil kazasındaki rahatsız· 
. lığını tamamiyl geçirmit olan 
Prusya başvekili ve Alman hava 
nazırı M. Göring, "Deutache Ali· 
gemeine Zeitung,, gazeteıi muha· 
birine reyiam hakkında fU beya • 
natta bulunmuıtur: 

"Reyiimın neticeleri bizi aı· 
la hayrete dütürmemiıtir. Eier 
dünya munıif olmak iıtiyona, 

Hitlerin Almanların kalbine ne 

kadar yerleımit olduğunu itiraf 
etmelidir. Müntehiplerin "Hayır,, 

diyen yüzde onu bizi enditeye dü· 
şüremez. Bittabi bu hattıhareket· 

lerinin sebeplerini araıtıracağız. 

Fakat kanaatimi?. şudur ki, bun· 

1arın bir kıamı bizi intikal ted • 
birlerimize göre mühakeme eden• 

lerdir ki, yakında hatalarını an· 
hyacaklardır. Difer bir kıımı mil· 

li aosyaliıtliğin büyük gayeler ta • 
kip ettiğini teılim etmekle beraber 

baıka emeller beıliyenlerdir. Bun• 
lar da hatalarını anlıyacaklardrr. 

Üçüncü kııım ise katiyen anlamak 
istemiyenlerdir ki, bunları hükti • 

met aleyhinde propaganda yap· 
maktan menetmeıini bileceiiz. 
Biz acık ve samimi tenkit istiyo· 
ruz. Fakel tenkitler, daha iyiai
ni yapmağa muktedir olduklarmı 
is bat ~denler tarafından yapılma• 

lıdır. Maamnfih milletin büyük 

hayati meseleleri karıısınaa her 
türlü tenkit durmalıdır. Bu me
seleleri ancak Hitler halleoer. 
Führer bizi çağırdığı vakit bila· 

kaydüşart arkasından aitmelidir. 
Hitler herkese barıımak için elini 
uzatmıştır. Eminim ki birkaç se • 
ne içinde bütün millet tek bir a· 
dam gibi şefin arkasından gide· 
cektir. 

Temyiz mahkemesinin 
kararları 

Ankara, 22 (Huıusi) - Na• 
faka vermeğe mahkiim olup ta 
ilamda gösterilen ödeme ıartlan· 

na riayet etmiyen borçlu, nafaka
nın kesilmesi veya azaltılması 

hakkında dava etmiııe cezai 
hükmün, hukuki dava muhake • 
mesının neticesine bırakılmaaı 

hakkında ihtilafı ara husule gel· 
diğinden keyfiyet temyiz heyeti 
umumiyesince müzakere edilmif, 

cezai hükmün hukuki dava m;ah • 
kemesinin neticeıine bırakılması 

mutlak surette zaruri bulunduiu· 
na karar verilmiıtir. 

Gene temyiz mahkemeıi, balta 
ve t pan gibi aletlerin ıilah ıayı· 

lıp sayıl.mıyacagı huıusundaki ih· 
tilafı ara üzerine bunların silah 
sayılabileceğine, ihalenin feshi 

talebiyle vaki şikayetlere ihale • 
den itibaren bet gün ıonra batla· 
nacağı hıauıunda tekarrür etmiı 
içtihat ta ihale tarihinden deiil, 
ihaleye ittila tarihinin başlangıç 

Afgon-Antalqa hattı 
27 Ağustosta 

türabiyesine 
hattın tesviyei 

başlanıyor 
Ankara, 22 (Hususi) - Af· 

yon - Antalya hattının, Mühür
dar oğluna ihale edilen ilk yirmi 
beş kilometrelik birinci kısmının 
27 Ağustosta tesviyei türabiyesi • 
ne başlanacaktır. 

Hattın temel atına merasimi • 

nin Başvekil Is.met Paşa Hazret 
leri, yahut Nafıa Vekili Ali Bef 
taraf mdnn yapılma~ı muhtemel ' 
dir. Bu yolun ilk merhalesi .sut' 
~um. kadar olmak üzere 110 kil 
metredir. Taraveraler yerli ai 
olacaktır. 

Tramvay şirketinin itirazları Devlet 
şurasına gönderilecek mi? 

Ankara, 22 (Hususi) - Sala· razlarmı vekalete göndermişse M 
hiyettar zevattan aldığım maili- Vekalet bu itirazlar üzerine & 
mata göre tramvay şirketi 1923 karar vermiş değildir. 

mukavelesine bağlı tarifeyi 1 Ey- itirazlar, söylendi8i gibi Şur•" 
lülde mutlaka tatl?.i.ka mecbur • yı devlete gönderilse bile Şuran 
dur. Bu hususta Heyeti Vekile Vekaletin nofı.tai nazarına aykrtf 
kararının hükümleri infaz oluna• bir karar vermiyeceği şüphesiz J# 
caktır. Şirket bu husustaki iti - yılmaktadır. 

Nüfus umum müdürü Şark vilayet· 
/erinde tetkikler yapacak 

Ankara, 22 (Hususi) - latan· umum müdür vekili Celal Beyi~ 
bulda izinli bulunan nüfus umum şark vilayetlerine gidecektir. A 
müdürü Ali Galip Bey eylülün Galip Bey, şarkta, 1935 senesinM 
on betine kadar lıtanbulda kala· yapılacak nüfus sayLmı, şehir Jca• 
cak, bili.hare Ankaraya döne- saba numerotaj işleriyle yerlef • 
cek ve eylül ıonlarında istatistik tirmc işlerini tetkik edecektir. 

~ırşehir defterdarlığı ı Son iskan kadrosile 
Anb.ra, 22 (Huauıt) ........ Mali- --~=açıkta kalanlar 

ye mümeyyizlerinden Mazhar Bey Ankara, 22 (Huauıi) - Soll 
Kırıehir def terdarhiına tayin e • iskan kadrosunda açıkta kala 
dildi. 

Gümrükler Vekili ların, sırasiyle, açılacak nüfus 
iskan münhallerine tayinleri ka" 

Ankara, 22 (Hususi) - Güm- rarla§mıştır. Umum müdürl'' 
rükler Vekili Rana Bey cumartesi 

bu işle meşguldür. günü Ankarada bulunacaktır. 

Kurultaqdan notlar 
ikinci Dil Kurultayı bugün bitiyor. 

Kurultay bu hızla günlerce ve günler· 
ce sürebilirdi; ama tezlerin hepsini oku· 
mağa, bunların hepsini kısa günlerİ:l 

çalııma saatleri içine ııjdırabihneğe 
maddi imkan mı var? Tabiidir ki tez
lerin bir kısmı yeni merkez heyetinin 
tetkikine kalacaktı; öyle oldu •• 

-. - .. 
Dün "Fizik bakımından dil,, mevzu· 

un~ Kurultay kürsüsünde pek canlı a· 
çık, güzel ifade ile anlatan Salih Mu
rat Bey 1'eienilerek, anlatıtındaki ko
laylığa imrenilerek dinlenildi. Sevim
li ve deierli bilıinimizin kurultay kürsü 
süne koyduiu alet, ilk tecrübede iıle
memekte inat etmeseydi, hocayı üzme
Hydi, diye ıönül ne kadar iatedi ... Ama 
- Salih Murat Beyin ust~lılch bir ede
biyat dilile söylediii ıibi - 'böyle yük
"k bir huzurda hoca ribi o da heye· 
canlanmıı ve o yüzden dili tutulmuı ol
malı! 

Salih Murat Bey, Kurultayın ikinci 
oturuıunda altin tutulan dilini açmak· 
ta, onu söyletmekte hiç te süçlük çek· 
medi. Bunun için de yanan ampulün 
deiittirilmesi yetti .. 

Sovyet bil;iler akad;misinin Kurul· 
tayımıza ıönderdiği değerli Samoiloviç, 
Türk boylanndan Cuci Ulusu'nun edebi 
dili hakkındaki tezini Tüt'kçe olarak o
kudu. 

Dünya bilginlerinin Türk Dili Ku· 
rultayrna gelip duygu ve düıüncelerini 
bildirmeleri, Türk bilgi acununun dün
ya bilgi acunu içinde övünülecek bir 
yer aldığını gösteriyor. 

Bu, kimin izi, kimin iıi, kimin güdl-

- Beşinci gün -
dür? Bu verimli netice, Ulu Ba§~U~ 
Türke kazandırdığı sayıı ve ıevgı '1'! 

nünden ileri gelmedi mi? iil' 
Bir gün önce Meşçaninof'un ve d 

Samoiloviç'in tezlerinde ıöze ç~ 
değerlerden birini burada altını ,...a 
çizgilerle çizerek belirtmeliyimı 1 
metot.. ~ 

En lüzumlu sözü, en lüzumlu ,dl/". 
de söylemek, lüzumu kadar aöyl, .; 
iıi ortaya koyduktan sonra ona daf/14' 

sikaları sıralayıp dinleyiciyi i"? 
mak, bundan sonra da yukandan ~~ 
söylenilen ıeyleri iki üç sayıda 11,..W

özü göstermek! - --- ,,. 
Harp akademiıi kumandanı ~U ti" 

at Paşa, Dil Kurultayı ~ürıüsü~ ~ 
vimli bir ağır başlılık, dık ve el~ 
ses, saygı toplıyan bir güzel düt 
konuştu. 

Yeni konulan "Askerlik ıı 
ne doğru, ne tatlı: 

Mukavemet yeri - Dayanak. 
Hedef - Varak. 
Nitan ;::; Vurak. 
Makıat - istek, "'özdek. 

1 
' • L' td•ı••ı Mıntakaı meyyıte "l'!' 

tutmıyan yer. ·r1'~ 
Hele "Askerlik ntrlfıhları,. 'f 1 

le•tirilirkcn r;öz öni.ir.dc tut;ı!"." !( 
.,. ~ . • d"' ı n ıt 

sip en çok be~enılecck hlr u§. elı 
. . ld ~ 'b' c\·ırrt Arap sözlcrını o •1gu r;ı ı c i 

k ~re"' ziyade "Mefhum., u anlataca · 
bulmak. 

Yeni dilimiz kötü bir arapÇ"' ... 
:6"•"" mesi olmaktan iıtc ancıık bu ta• 

•ünüş yQlile kurtulabilir. 

aollıd, dUn M. Suvich de hazır ol· 
du .. halde Avuıturya baıvekili 
M. Se1nnchniıı ile yaptığı müla • 
liat{ardan ıo .. manevraların u· 
mumt karargahına gitmiıtir. M. 
Sdnıat_lmiıı iae bugün Cenovaya 
aldecek •e oradan da Nice'e hare· 
. • " TNrih edild'"ine 

Sıvas-Erzurum hattı 
Ankara, 2 2 (Hususi) - Sivaa 

Erzurum hattının teıviyei tüııabi • 
1eai ıüratle ilerlemektedir. 

nydmaM,tevhidi~tihatlakua~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lqtırılmıttır. 



iŞARETLER ............................... 

Menfi adam 
Onun sevindiğ i zaman, ağladığı za· 

~n herkesin sevindiği, herkesin ağla
ıgı zaman değildir. 

k Onu güldüren, onu ağlatan bambaş· 
t' !eylerdir. O sözde topluluğa karşı 
ele adamdır. Topluluğun hisleri, ar· 

Zllları il . 'h . 1 . • d • eme crı, ı tır11s arı onun ıçın sa· 
ece bir budalalıktır. 

1
• Onun içi siz.in kıymetlerin, üstün 

n ııl • enn saha altında doğrandığı b r 
ttıezbahadır. 
I lyi, doğru onun ıçjn manasız bir ~
rr:ıdir. Güzel onun için ~oyhırıla~tığı 
~n menfi ad~mın r.n gÜ?.el misalini 
edebiyatta bulabilirsiniz.. 

. l'abiati bürüyen ağaçlar, konuşan 
Çiçekler şeklinde bir yeni alem gibi ta· 
~vvur etmez, fakat buna mukabil öl
:~n sularda, hasta ağaçlar ve acaiplikler 
•Yan halinde bir estetik dünyası tasav· 

Vllr eder. Bu estetik dünyası korkunç· 
~~.r, karanlıktır. Ümitsizdir. Herkese 
k uıınandır, yaşıyana hain hain bakar, 
ıınıldanandan şüphe eder •. 

Onun için hendese; i, çerçi vesi içi· 
l"ıc giren hiç bir varlılc onun için güzel 
~laınaz. Tabiatin dışında da bir yeni 
ayat ve kıymet tasavvuru yoktur. ide· 

,, b' 
ır alem aklından geçmez. 

b Kendi içine çekildiği ve içi bir mez· 
aha halini aldığı için o, insiyakları bo· 

Zlllnıuıı bir hayvan, zekası hakikiden 

~:~:1:::~ıla kaybolmuı bir İnsan ka· 

Bu kadavrada dolaıan arzular nor· 
inal insanlann arzularından, ihtirasla· 
rındn ne kadar farklıdır. Nasıl katır e
tekle at soyımun birleşmesinden mey· 
d.ana gelmiş dejenere bir melez İse men• 
r, adamın arzulan ds böyle doğum ka· 
~il" . ıyetanden uzak budalalıkların yeku-
rıudur. 

Kadından bahsedt'r, fakat hangi ka· 
dından? N h .. ·· d .. w.. k · e er gun gor ugu onu 
kom!udan, ne de insanın güzel diyebİ· 
lecekleri kadınlardaı1 birine benzer. 

Renkıiz, !ekilıiz acaiplikler ... 
Kendi kendini mezbaha haline ko· 

>"•n adam beden hatlannı da satır al-

ı ~. r.&&lıca l:Ur ~ halini •· 
rr. 

• * • 
Raha hadımla§an adam, edebiyatta 

oldu~- 'b' k"l .. ·· h h d )' • gu gı ı u türun er sa asın a, po· 
ı~ıkanın her kö§esinde hadımlığın ba~ 

dondü .. .. • b d ff k' urucu ıatıra ını uyar ve muva a· 
ıyetlerin karımnda diz döğer, onun 

Yega"ıı tesellisi: 
" H t • - ayır ... dır.. nkardır. 

Sadri Etem 

Haseki ve Cerrahpaşa 
hastanelerine ilave 
edilecek pavyonlar 

il Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
lieyle Sıhhat müdürii Ali Rıza Bey dün 
d aseki ve Cerrahpaşa hastanelerine gi· 
erek evvelce istimlak edilmiş olan ar· 

''lar .. · · • n uzerınde tetkıkat yapmışlardır. 
il •rıalarda telefon •irketinin iade ede· 

te"" 'l< 
t ııı Paralarla birer pavyon yapılacak-
.:· Haseki hastanesine yapılacak olan 
d "Yon doğuma tahsis edilecektir. Bun· 
t..~" ba!ka Hasekide bir de entani has· 

ıklar pavyonu yapılacaktır. 
-o--

Mahmut Esat Bey 
d l~ir Meb'usu E$al Bey bugün Mü
ttı'"Ya. Yolile lzmire gidecektir. Mah
e ı.ıt Eıat Bey lzmir Halkevinde inkılap 
"•titij .. d 1 d" ... . . le ıun e evve ce ver ıgı derılen 

~tanı şeklinde tekrar edecektir. 

Çenberlitaşta 
bir cinayet 

Bir marangoz, eski usta
sını bıçakla vurdu 

Evelki akşam Çenberli tatta 

Tavuk pazarında bir cinayet ol· 
muştur. 

Tavuk pazarında koltukçu Ha· 
zaroz efendinin yanında çırak Sü
leyman işiyle meşgul olurken evel· 

ce yanında çalıştığı Kamil ismin· 
de birisi dükkana gelmiş, Haza -

roz efendinin dükkanında birkaç 
saatlik bir iş yapacağını söylemiş · 
tir. Kamil dükkanda işe başla
yınca evelce araları açık bulunan 
Süleyman Kamile: 

- Sen bu dükkanda benim ça
lıştiğimı bilmiyor musun? Neden 

geldin! diye sataşmıştır. Kamil 
buna cevap vermeyince Süleyman 
gene ileri geri söylemekte devam 

etmiş, biraz sonra da iş kavgaya 

binmiştir. Süleyman kavga esna

Sinda hemen bıçağına davranmış, 

Kamilin üzerine atılarak sırtından 

ağır surette yaralamıştır. Yaralı, 
hastahaneye kaldırılırken ölmüş· 

tür. Katil dün yakalanmıştır. 

- --o---
Takas suiistimali 

tahkikatı bitti 
Aylardanberi devam eden ve bir çok 

tanınmış idare ve iktiıatçıların dinlen· 

mesini icap ettiren takas tahkikatı bit· 

mittir. 1600 sayıfahk tahkikat do•yaaı .. ---~-
-o--

Şantaj yapan Ticaret 
gazeteleri kapatıldı 
Mali müesse5elerimize §antaj yap· 

tıkları anlatılan (Ticaret), (iktisadi 

Türkiye) ve (Türkiye sanayi ve ticaret 

gazetesi) isimlerindeki gazeteler mat

bul\t kanununun 50 nci maddesi muci

bince Vekiller Heyet; karariyle kapa• 

tılmı§lardır. 

Bu gazeteleri çıkaranlar, kapanma 

kararı Vekiller Heyeti tarafından veril

diği için, ba§ka isimler altında dahi ga

zete ne§redemiyeceklerdir. 

-o-

Belediye, fakirlere yardım 
edecek 

Belediyenin fukaraya yaptığı yar-

dım için ayırdığı para bitmiıtir. Sene 

sonuna kadar fukaralara yardım edile· 

miyecektir. 

Memleketlerine gönderilmesi ıcap 

eden fakirlere ancak 'apur ve trenlerde 

yer gösterilebilecektir. Fakir olduğu-

nu söyliyerek belediyeye her gün bir 

hayli kimse müracaat etmekte ve yar· 

dım istemektedir. 

Ziraat Vekilinin 
tetkikleri 

Ziraat Vekili Muhlis S-.v dün öğle· 
den ~onra Büyükdercdeki orman mekte· 
bine giderek gezmiş, mektep müdiriyle 
görüımüıtür. 

Vekil Bey kendisiyle görüşen gaze· 
tecilere ıunlnrı söylemiştir: 

Memleketin zirai vaziyeti günden 
güne düzelmektedir. Bu sene lıviçre· 
ye on bin, Almanyayn da on üç milyon 
ton buğday ihraç edilmi§tir. Her taraf· 
tan buğday almak için müracaat eden· 
ler çoktur. Teklif edilen fiatler de ol· 
dukça yüksektir. 

Karadeniz mıntakasında bu sene pek 
az buğday alınmıştır. Buna mukabil 
Şark ve Cenup kısımlarında mahsul ol· 
dukça bereketlidir.,, 

Vekil Bey bundan sonra orada ha· 
zır bulunan baytar ve ziraat mekteple· 
rinin hocalariylc ziraat işlerinin ıslahı 

etrafında konuşmalar yapmıştır. 

Orman mektebinden bu sene Avro· 
paya gönderilecek talebeye "Lisan öğ· 
retme kursu,, açılmııtır. Kurs müdde· 
ti altı aydır. 

Maarifte: 

Kimsesiz talebe 
Maarif Cemiyeti idare heyeti dün 

toplanmı§tır. Toplantıya Ziraat Ban
kası müdürü Ahsen Bey de iştirak et
mi§tir. 

Toplantıda, cemiyetin Kadırgadaki 
Talebe Yurdu binasınnı tamiri ve Yur· 
da kabul edilecek talebe hakkında görü
ıülmüıtür. 

Yurda yeniden kabul edilecek tale· 
benin sıkı biı· kontroldan geçirilerek a• 
lınması hakkında cemiyet tarafından bit 
nizamname hazırlanacaktır. Yurdun 
tamiri münasebetiyle orada yatmakta 
olan fakir ve kimsesiz talebe için bit 
PA•708 açdauıtır. Fakir talebe, yur
dun tamiri bitinciye kadar bu pavyonda 
kalacaklardır. . 

Mekef:p müdürleri 
toplandllt2r 

Lise ve orta mekteplerin mezuniyet 
ikmal imtihanı günlerini kararlaıtırmak 
ve bu İmtihanlarda bulunacak mümey· 
yizleri seçmek üzere dün Galatasaray 
Jiaesinde lise ve orta mektep müdürle
ri, ba§ müfettiş Salih Zeki Beyin reisli
ğinde, bir toplantı yapmı§lardır. Top· 
lanhda, şifahi imtihanlarda hazır bulu· 
nacak mümeyyizler seçilmiştir. 

ilk mektep şehadetnamesi 
ilk mektep talebesinin şahadetname· 

leri Maarif müdürlüğü tarafından tas· 
dik cdilmiıtir. Bir iki güne kadar ala· 
kadarlara gönderilecektir. 

Oalatasarayh izciler 
bugün geliyorlar 

Avrupaya seyahate giden Galatasa· 
ray lisesi izci ve muallimler bugün şeh· 
rimize geleceklerdir. 

Kendilerini karşılamak üzere mual
lim ve izcilerden mürekkep bir grup 18• 

bah saat altıda Galata nhhmında hazı:
bulunacaktır. 

Maarif Vekilinin tetkikler• 
Maarif Vekili Abidin Bey, mektep: 

lerde ve üniversitedeki tetkiklerine de· 
vam etmektedir. 

Maarif Vekili Bey, dün de, dişçi ve 
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SOHBETLER . .............................. ... 
Nasıl haber alırız? 

Belediye intihabatı 
bugün bitirilecek 
Vilayet 

Va!i 
Fırka reisi dün 
ile görüştü 

Cumhuriyet Halk Fırkası İstanbul 

vilayet idare heyeti reisi Cemal Bey dün 
Vali ve Belediye Re.isi Muhiddin Beyi 
Belediyede ziyaret ederek, uzun müd
det görüşmüıtür. Bu esnada belediye 
intihabatı mese!elrei görüıülmüıtür. 

Haber aldığımıza göre bu sene be· 
lediye intihabatı bir günde bitirilecek· 
tir. Şimdiye kadar on günde, bitirile
mezse temdit edilerek on beş günde 

bitiriliyor ve her kaymakamlıkta bulu
nan büyük bir reysandığı mıntaka, mın· 

taka dola§tırılıyordur. Bu sene her 
kaymakamlıkta mahalle adedine göre 
sandık yapılacak, bu sandıldar sabah
leyin mahallede münasip bir yere kon· 

cak, herkes reyini atacak ve akşam 
sandıklar açılarak reyler tasnif edile· 
cektir. Bu 1-uretle belediye intihabının 

bir günde ıonu alınını§ olacakbr. Be· 
lediye, şubelere ne kadar sandıkları bu· 

lunduğu ve kaç sandığa ihtiy11çlan oldu· 
ğunu sonnuftur. Diğer taraftan inti· 

hap encümenlerinin de seçilmesine de· 
vam edilmektedir •• 

Milli ve ecnebi bankalar
daki tasarruf mevduatı 
Yapılan bir statistiğe göre, 

mevduatı koruma kanununun ye· 
dinci maddesine tevfikan milli 
ve ecnebi bankalarda bulu1!an ta
sarruf mevduatiyle ticari mevdua
tın 1933 senesi sonundaki miktar· 
lan şudur: 

Milli bankalarda tasarruf mev
duatı 52,816,563 lira. Cümhuriyet 
merkez bankasında 57,030, Ziraat 
bankasında 12,329,923, lş banka
sında 13,881,085 lira) 

Milli bankalarda tevdiat yekti· 
nu: 84,062,070 lira. Vadeli tevdi
at yekunu: 7,810,986 lira. 

Ecnebi bankalarda tasarruf 
mevduatı 69,451,113, vadesiz tev· 
diat 115,033,816, vadeli tevdiat 
9,580,512 lira. 

Darüşşaf ak ahların 
gezintisi 

Bu aktam Darünafakalılar Cemiye· 
tinin gece gezintisi \"ardır. Vapur saat 
18,30 da Köprüden hareket edecek, 
23,30 a kadaı Marmarada gezildikten 
sonra Boğaziçine geçilecek ve saat 5,30 
da Köprüye dönülecektir. 

--0-

Marsilyaya gidecek talebe 
Marsilyaya iktisat tahsiline gitmek 

istiyen gençlerin imtihan evrakı tetkik 
edilmiıtir. Neticede Galataııaray lise· 
sinden Mithat Beyin evrakı beğenilmiş 
ve gönderilmesine karar verilmiştir. 

• Utm ....... Y.ftlllıllMll~""""'"""llfllUID:JlllllRJllllJlıtfl111Vf11UllJllllllUUI 

eczacı mekteplerini ve üniversite t§erihi 1 

ensaç laboratuvarını gezmiş, bazı ma· ı 
itimat almııtır. 

Dün sabah bir arkadaş: 
- Yahu, dedi, artık Mezbahada ke

silen hayvanlara damga vurulmuyor-
muş ..•. 

Başka bir arkadaş tasdik etti: 
- Evet, vurulmuyor •.. 
Belediye işleriyle menul olan meı· 

lekdaıımız başını kaldırdı: 

- Hayır, yanlı§ınız var, Mezbaha 
damga11 her zamanki gibi vuruluyor. 

Bu, münakaıaya kapı açtı: 
- Ben d.ı.ha bugün et aldım, damga 

yoktu. Kasap ta, artık damga vurul· 
madığını söyledi. 

- Ben de et aldım, damgalıydı. 
- Değildi •• 
- DamgalıydL 

- Vurulmuyor. 
- Vunrluyor. 
lı büyüdü. Bunun üzerine bir kasap 

dükkanına telefon ettik: 
- Ellerinizde damga var mı? 
- Yoktur efendim. 
Baıka bir dükkana telefon ettik: 
- Etleriniz damgalı mı? 
- Evet cf endim •• 
Gel de itin içinden çık! ... 
lıin doğrusu MC2bahaya telefon et .. 

mekti: 
- Allo!. •• • Mezbaha mı? 
- Evet •• 
- Kiminle konuşuyonız? 
- Falanla .• 
(Odacı, kapıcı sanmayın, salahiyet• 

tar bir memurdu.) 
- Etlere artık damga vurulmadıit· 

nı söylüyorlar, aslı var mı? 
- Yok efendim ••• Etleri gene aam· 

gahyoruz •• 
Peki ama - Mezbahanm bu cevabi 

vermesine rağmen - gözümüzle gör
düğümüz damgaaız etlere ne diyelim? .. 

Belediyeyi açtık : 

- Allo! •• Belediye mi? 
- Evet .. 
- Filan yeri veriniz. 
( Odacı, kapıc• sanmayın, bu işlerle 

meıgul memurlardan birini aradık.) 

- Allo! .. Etlere artık damga vu• 
rulmadrfını aöylediler, aılı •ar mı? 

- Benim, böyle ıeyden malumahra 
yok .• Etlere gene damga vunıluyor • 

- Teşekkür ederiz efendim. 

• • * 
Telefonla bu malumatı - resmi iki 

yerden - alan muharrir neyapar? Tal»ii 
şöyle bir haber yazar: 

"Bazı kasapların damgasız el sat· 
tıklan görülüyor. Buna belediyenin 
neden müsaade ettiğini anlamıyoruz. 

Halkın sıhhati ile alakadar olması la
zım gelen .•.•. ,, ila .•••. 

• • • 
Meğer iıin aslı §Uymuı; doğruıunu 

geç vakit nihayet öğrene bildik: 
Mezbaha yalnız keçi ve manda etle

rini damgalıyor, kıvırcık, dağlıç ve ka· 
ramana damga vurmıyormuş. Çünkü 
çok kere, kıvırcıktan iyi dağlıç, dağlıç· 
tan iyi karaman eti bulunuyormuı .... Ve 
bu iyilikle fenalığı tefrik çok müıkül of· 
duğundan, sade keçi ile mandalanh 
damgalanmasına karar verilmi§ ••• 

• • • 
Muhterem belediye reisimiz, ıon 

günlerde, itinin baıına vaktile ıelmİ· 
yenleri azlediyor. İyi ediyor •• Biraz da 
itlerinin başına geldikleri halde - de
niz.de ya§ayıp ta denizi bilmiyen balık· 
lar gibi - oturanları itler hakkında 
sorguya çekse hiç fena olmıyacak! 

Selimi izzet 

DEHRi Efendi Nasıl 

"""-1> ~E cf tlik eıın fendi, !kızımı 
anlı ..•• 

iatiyen ı ... Çirkince ama .... 
zeki, malumatlı .... 

Oldukça ••. Hali vakti yerinde, irat akar 
sahibi bir adam, sen bu izdivaca: 
ne derain? ... 

Dehri Efendi - Kızınız böyle 
bir adamla gözü kapalı evlenebi
lir ama .... 

• •• Evlendikten sonra da aö· 
zünü açmamalı!. .. 
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Sanagi mınlakalarında bir tetkikin intibaları 

Zonguldak kömür hav
zasında yeni tesisat 

-4-

-- lBao taralı ı inci sayıfada> ı mizle temin edilmiş olacaktır. 

tir. Zonguldağa çıkıp ta maden Zonguldak maden havzasından 
ocaklarına doğru giderken dağ çıkarılan kömür miktarı da o nis-

. bette artacaktır. yollarından etrafa bakınca ınsa -
na lsviçrenin bir köşesinde seya
hat eder gibi bir his geliyor. Bu 
toprakların altında tabaka tabaka 
kömür yığınlar• olduğunu düşü
nünce etraftaki ağaçlı ve çamlı 
manzara kar§ısında hayret etme -
mek mümkün olmuyor. 

lı Bankası, maden havzasının 
bu tabii güzelliklerindeki kıyme· 
ti ~ııkdir clr;ştir. Onun iç:n ma
den ocaklarının arasında bir dağın 
sırtına güzel bir köşk ile bu köşk 
etraf mda cennet denecek kadar 

güzel bir bahçe vücude getirmiş
tir. Başvekil Paşa ve lktısat Ve
kili Celal Beyle refakatlerindeki 

Zonguldağın Kilimli havzasın· 
da iş Bankası yeni bir lavuvar te· 
sis etmiştir. Elli bin lira bir ser
maye sarfiyle vücuda gelmiş olan 
bu yeni lavuvarm tesisinden mak
sat, Kilimlide çıkarılan maden 
kömürlerini yıkamak ve temizle-

mek icin diğer mıntakalardaki 
lavuvarlara kadar götür.mek zah
metinden ve masrafından kurtul
maktır. Çünkü tuvönan kömür 
lavuvara girip temizlenip çıktık-

tan sonra hacminin yüzde otuzu
nu kaybeder. Kömürün bu fazla 
ve işe yaramaz aksamını Kilimli
den diğer lavuvarlara kadar taşı
mak beyhude bir masraf yapmak· 

heyet sabahleyin Zonguldağa çı- k' K"l' l' ı b f ı e 
ı lır ı t 1m ı avuvarı u az a v 

kıp resmi ziyaretlerini yaptıktan • f k h' 1 
k .. k k'' 'tt' b beyhude masra tan oca sa tp e-sonra oı mev ıme gı ı. ura-

d b. k h · "ld' S T" k rini ve madencileri kurtaracaktır. a ır a ve ıçı ı. onra ur 
antrasiti fabrikasının temel atma lş Bankası Zonguldak maden 
merasımı yapıldı. Öğle yemeği havzasiyle alakadar olmazdan ev· 

vel buraları sadece ecnebi sermade gene burada yenildi. 
yedarlarının ve gayri Türk ana -

Burada temeli atılan fabrika ki sırın elindeydi. Bu topra arın 
bir nevi "kok., kömürü yapacak· 
hr. Fakat bu kokun, şimdiye ka
dar bildiğimiz koklardan bir az 
farkı vardır. çünkü içinde yüzde 
on n:sbetinde gazı bulunacaktır. 

Onun için bu koka Avrupalılar 

"sömikok,, diyorlar. Biz de sö -
mikok yerine "Türk antrasiti,. de

mek Jaha muvafık görülmüştür. 
Onun için temeli atılan fabrika -
ya da Türk antrasiti fabrikası de
nlliyor. 

Kullamı cihetinden Türk an -
trasiti bugünkü kok kömüründen 
daha ziyade aile ihtiyaçlarına uy
gun olacaktır. Çünkü Türkantra
s"•\ içinde yüzde on nisbetinde 

gaz bulunması bunun daha kolay
hlda yanmasını temin eder. Bu -
nunla beraber gazın nisbeti az 
olduğu için kömür yanarken is 

yapmaz. Türkantrasiti umumi -
yelle kok kullanıldığı yerlerde iıe 
yarayacaktır. Bilhassa kalorifer 

tesisatlarında kullanılacaktır. Hat· 
ta hususi surette yapılacak ocak
larda yakılmak ,artiyle mutvak -
)arda yemek pİ§irmeğe bile ya
rayacaktır. 

Bu itibarla yavaş yava! mem
leketimizde odun yakmak itiyadı 
kalkacaktır. Odun kömürü sar -
fiyatı da azalacaktır. Memleke -

ti.mizde ormanların muhafazasına 
büyük mikyasta yardımı olacak -
tır. 

Bundan on, on beş sene evel 
Türkiye de kok kömürü sarfiyatı 
nisbeten pek mahdudtu. Sarfiya· 
tın yekunu yirmi beş bin 
tonu geçmiyordu. Fakat bu mik
tar her sene bir az daha artmak
tadır. Son senelerde memleketi· 

mizdeki kok istihlaki yetmiş beş 
bin tonu bulmuştur. Onun ıçın 
timdiki halde Türkantrasiti fab -
rikaıı seksen bin ton kömür istih· 
sal edebilecek ıekilde yapılıyor. 

Binaenaleyh Türkantrasiti fab
rikası yapılıp bittikten ve kö.mür 
'ıtihsaline ba~ladıktan sonra şim· 

di kısmen hariçten gelen kokla -
rm artık ithaline ihtiyaç kalmıya
ca,~ .ır. Halkın kömür ihtiyacı 
tamamen kendi yerli kömürleri • 

ve bütün kömür havzasının asıl 
sahibi olmak lazım gelen Türkle
re ancak ocaklarda amele olarak 

çalışmak düşüyordu. Pek nadir 
olan ocak sahlbi Türkler serma -
yesizlikten nihayetsiz müşkülat 
iç.indeydi. Hatta garip ola~ cihet 
şudur ki bir müddet evvel doğru-

dan doğruya hükumetin işlettiği 
ocaklarda bile bu müşkülat görü
lüyordu. Onun için hükumet ken
di işlettiği ocakları hususi ellere 
devretmişti. 

Bugünse vaziyet tamamen de
ğilse bile esaslı surette deği~.miş
tir. iş Bankasının alakası ve dik· 
katli idaresi sayesinde Zongul -

dak maden havzasında Türk ser
mayesi ve Türk idaresi bir mev -
cudiyet olduğunu göstermiştir. lş 
Bankasının idaresi altında olan 
ocaklarda Türk maden amelesine 
karşı gösterilen şefkat eserleri ec-

nebi sirketlerin elinde olan ocak
larda~ nümune ittihaz edilmek 
hislerini doğurmuştur. Türk a
melesin;n ve maden ocaklarına 

civar olan köylülerin sıhhi ve me
deni vaziyetlerini Hlah hususun • 
da esaslı adımlar atılmıştır. 

Nihayet bütün bu gayretlerin 
memleket ikhsadiyatı hesabına 
da muvaffakiyetli neticeleri göz
le görülecek elle tutulacak dere -
ceye gelmistir. Evvelki sene E -

reyli - Zonguldak maden havza -
larmdan istihsal edilen maden 
kömürünün yekunu bir milyon üç 
yüz elli bin ton kadardı. Geçen 

sene bu miktar artmış. i!tihsalat 
yekunu bir milyon altı yüz elli 
bini geçmiştir. Bu sene istihsalat 

gene mühim nisbette artmakta
dır. Sene nihayetinde isti halat 
yekununun iki milyonu geçeceği 

temin olunmaktadır. iki milyon 
ton kömürün para ile ifadesi 
- beher ton kömür vasati altı li
ra olduğuna göre - en a~ağı on, 
on iki milyon liralık bir aervet is
tihsali demektir. 

Bu servetin büyük bir kısmı 
maden havzasında oturan halkın 
ve köylülerin eline geçmektedir. 
Bir halde ki bugün dünyanın her 

Ergani istikrazı 
.... (Başmakaleden devam) 

beraber gene emlak sahibini mem
nun edebilecek bir §ey kalırdı. 

Fakat sermayelerine emin bir 
iıletme vasıtası bulamıyan kimse
lerin hep birden apartman ve akar 
inıasına girişmeleri emlaklerin 
hem kıymetlerini, hem de gelir -
lerini birdenbire düşürdü. Mese -
la kırk bin lira sarfederek bir 
apartman yapmış olan kimse bir 
iki sene sonra bu mülkü yirmi beş, 
otuz bin liraya satmak istediği 

halde bir türlü müşteri bulamaz 
oldu. Apartmanın getirdiği icara 
gelince bu da yüzde dörde, be§e 
kadar düştü. 

Demek oluyordu ki paralarına e
min işletme sahası bulamıyan ta -
sarruf sahiplerinin mevcut ihtiya
cı biç düşünmiyerek hep birden 
emlak ve akar yaptırmağa başla -
maları bir taraftan memlekette u
mum emlak kıymetlerini sıfıra 
doğru götürüyor, diğer taraftan 
kendileri için de ayrı birer zarar 
teıkil ediyordu. 

lıte hükumet bu vaziyeti görün
ce devletçe tatbik edilmekte olan 
imar işlerinden tasarruf sahipleri
nin istifadesi çaresini aradı. Bum 
da Ergani demiryolu gibi mutlaka 
kar getirecek olan imar işlerini da
hili istikrazla yapmağa imkan ver· 
mekte buldu. 

Ergani istikrazının gerek birin
ci, gerek ikinci tertiplerinin evel
ce gördüğü büyük rağbet hükiime· 
tin bu hesa~ında aldanmadığını 

isbat etmiştir. Elinde parası olan 
birçok kimseler hükumetin kendi
leri için hazırladığı bu fırsattan 

istifade etmiştir. Paraları ile Er
gani istikraz tahvili satın almıı • 
lardır. Binaenaleyh geçen tecrü -
belere bakarak }>u defa piyasaya 
arzedilecek olan üçüncü tertip is
tikraz tahvillerinin de belki bir iki 
hafta içinde satılacağı muhakkak 
sayılablir. 

Hakikat halde Ergani istikrazı
raın üçüncü tertibi d~ §erait itiba -
riyle evelkiler gibidir. Bu istikraz 
için yüzde beş faiz verildikten 
baıka senede iki defa kura ile ik
ramiye dağıtılacaktır. Bir ta(tan 
emin bir gelir temin edecek, diğer 
taraftan talie bağlı büyük bir ka
zanç yolu daima açık bulunacak • 
l:r. Daha sonra Ergani iıtikrazı 
borsada kayıtlı olduğu için istiyen
ler istedikleri zaman hiç bir zarar 
görmeksizin tahvillerini paraya 
çevirebileceklerdir. Nihayet bu 
istikraz tahvilleri hükumetçe te • 
minat ve aaire işlerinde para gibi 
kabul edileceği için bu da ayrı bir 
kolaylık olacaktır. 

Buraya kadar verdiğimiz iza
hattan sonra Ergani istikrazmın 

neden dolayı diğer hiç bir istikra· 
za nasip olmıyan büyük bir rağbe· 
te mazhar oldu~u kolayca anlaşı· 

\ır. 
Mehmet ASIM 
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tarafında iktısadi buhrandan şi -
ki.yet edilmekte olmasına rağ -
men Ereyli ve Zonguldak havali· 
si memleketimizin en refahlı mın
takalrmdan sayılabil'r. 

llave edelim ki maden havza-
11ndaki refah seviyesi gün geçtik· 
çe daha ziyade artacaktır. Çünkü 
nükmetin takip ettiği program 
maden kömürü ihracatını her se· 
ne mümkün olduğu kadar çoğalt
maktır. Dahilde ve har:çte sarfi
yat derecesi arttığı taktirde mev
cut vasıtalarla Ereyli ve Zongul
dak havzasında kömür istihsali.tı
nı beş milyon tona kader çıkar -
mak kabildir. Zonguldak hav -
zasının ihtiva ettiği kömür serve-

Gurur duyduğumuz milli bir müessese 

iş bankası on senede 
neler yaptı ? 

ilk senede tasarruf mevduatı 12000 lir• 
iken bugün 14000000 milyona varmıştıt 

26 Ağustosta büyük bir milli mües· 
sesemiz.in onuncu yıl dönümünü kutlu • 
layacağız. Türk milletinin kuruluş sa· 

vatından sonra ikısadi ve ticari sahade 
de iler?eme&İ ica_::> ediyordu. Bütün 
memlekette ticari piyasayı ecnebi ban· 

katar tutuyordu. Halk kazancını ya bu I 
bankalara yatırıyor, yahut ta evinin bif 
köşesinde ya&tık, minder atında saklı · ı 
yordu. 

Memlekette bu küçük paraların biri 
bankada toplnnması hem halkı faiz gc· 
tirir bir tasarrufa alı§tıracak ve hem de 
husule ge~ecek Türk sermayesi ile mem
lekette çok büyük işler yapılabilecekti . 
Her aahade irşatların• esirgcmiyen Ulu 
Gazi bankaılık saasında da Türk 
gençlerinin muvaffak olacağına işaret 

byurdu ve bu işaret üzerin~ mcmleke· 
timizde Türk sermayesi ile ilk büyük 
Türk bankası kuruldu. Büyük şefin 

bir işareti kafi ge,miı, 924 senesinin 26 
Ağustosunda "İş Bankası,, tesis edilmiş
ti. 

işte önümüzdeki pazar günü onuncu 
yıl dönümünü kutlulanacak olan büviik 
müesseıe, Türkiye iş Bankasıdır. On 
sene gibi kısa bir zamanda pek çok i§· 
ler başaran bankanın kuruluşu haberi 
ortaya çıkınca bütün memlekette pek bü 
yük bir ümit uyandırmıştır. Türk mille· 
ti, bankacılık sahasında da ilk adımı a· 
tıyordu. Memleketin her tarafını kap -
lıyan ecnebi bankalar gözlerini dört aç· 
mışlardı .. 

Bankanın gayesi bütün memlekete 
ıamildi. Yalnız iıe mütevazi bir ıe • 
kilde başlanacak, Türk tüccarının, 

Türk i§çisinin ve nihayet her Türkün 
yardımiyle bcnka iktııadi sahada büyük 
hamleler yapacaktı. işe evvela her biri 
on lira itibari kıymete malik yÜ% bin 
hisseye taksim edilmiı bir milyon lira 
sermaye ile Batlandı ve sermayenin 
dörtte biri istenerek banka kuruldu. 
Hisse ıenetleri memleketin her tarafın· 
da büyük bir rağbetle karşılandı ve sa· 
tıldı. 

Bu hal, sermaye sahiplerine emniyet 
ve itimat verdi ve bankaya mevduat 
başladığı gibi tasar:"\lf hesabı da az za
manda 12541 lirayı buldu. Bankanın 

924 te yalnız Ankara ve lst.ımbulda şu· 
heleri varken 925 te İzmir ve Bursadi'I 
da iki şubesi açıldı. Banka bütün mem· 
lekele emniyet vermiş, ecnebi banka • 
lardan paralar alınarak buraya yatırıl· 
mıya başlanmıttı. 925 senesinde ta • 
sarruf mevduatı 132.290 liraya çıkmış· 
tır. 926 senesinde bankanın sermaye -
si iki milyona çıkarılmış, 927 de d~ 
itibari Mi!li Bank:ısının iştiraki temin 
edilerek sermaye dö~t milyona baliğ ol· 
muştur. 

929 da ise sermaye beı milyona çı· 
karılmıttır. Ecnebi bankalar bet sene 
gibi pek kısn bir zamanda sermayenin 
bu yükselişini ve bütün mevduatla bir -
tikte tasarruf yekununun da kabarma
sını hayretle görüyorlardı. Tiirkler 

~mtm111tm~m.,..ıcn1ıuu:ı nnmıfllftftHtlflıtıımnm '"'"~ 1 

ti asırlarca işletilebilecek derece-
de zengin olduğu için istikbal i- 1 

çin de endişe ebilecek hiç bir şey 
yoktur. 

Ereyli ve Zongudak havzası· 
nm milli iktısadivat sa.haunc1a mü· 
him bir nusur ol.ırak işletilmesi, 

Türk sermayesinin ve Türk <>me
lesir.in bu istihsal unsUl'undan bol 
bol isifadeler tem· n edebilmesi 
hususunda lktısat Vekili Celal 
Beyin himmet ve gayretini taktir
lerle karşılamak lazımdır. Celal 
Bey iptida l~ Bankası müdüri.i 
sıfatiy)e alakadar olduğu bu iş ve 
istihsal sa.hasım, lktısat Vel·aleti
ne geçtikten sonra bırakmamış, 

her sene bu yolcla ileriye doğru 
muvaffakiye~li adımlar atmıştır. 

Bu ileri ıtd1.mların bundan sonra 
da devam edeceğine kuyvetli bir 
itimadımız vardır. 

Mehmet Asım 
Yarın: Zi 

bankacılıkta da kabiliyetlerini göster 
mişler, muvaffak olmuşlardı. it Bal1, 
kası, sermayesi yükseldikçe bir yan~ 
da gayelerine doğru adım atıyor 11

1 
Memleketteki it sahasını geni§letıtıe1 
büyük iş müesseseleri kurmıya savat~ 
mıştı. Bir yandan da ihtiy11t ak~e. 
ayrılıyordu. Bugün 1 t Bankasının ıh ııJ 
tiyat akçesi (2.690.000) liradır, y• 
sermayesinin yarısından fazlası.. . 

Halbuki Cümhuriyetten evvel 1&1~ 
ldyede mevcut ve sermayeleri yel<U11

• 

yirmi üç milyon lira olan on bir bank"~ 
nın ihtiyat akçeleri yekunu aııcl 
276.677 lira kadar bir para idi. On se~ 
de bir Türk bankası ihtiyat akçe•~ 
sermayesinin yarısın:ı iblağa mu,·aff ııı' 
olmuştur. Bımkaya ilk sene urn". 
mevduat iki buçuk milyon lir.ı iken iki~ 
ci senede 'Jekiz milyona çıkmıştır• . . . ırı"" Bankasının uyandırdığı ıtımat ve e edf 
yet sayesinde mevduatı üçüncü sen d• 
yani 926 da on dört milyona, 927 ıı' 
yirmi üç milyona, 928 de 33 milY0 

• 

çıkmış, 929 da ise kırk milyon gibi etil. 
salsiz bir yekune çıkmıştır. Bu me"d~ 
l\tla birlikte yapılan propagandalar ~ 
teşvikler sareıinde tasarruf hesab· 
artmış, 926 senesinde tasar'"Uf ve k&J~ 
bara mevduatı 259 500 liraya, 92'İ 

1 . .~· 1.178.325 lıraya çıkmış ve bu ~ dl 
928 senesinde 1.703.968, 929 senf'01~1 
2.589.836, 930 ıenesınde 3.913.650, .11 

'pP" 
senesinde 5.422.826, 932 sent'S'. ~ 
7.452.719 lirayı bulmuş, 933 ıenesııı, 
ise 13.881.085 lira gibi büyük bir yeı.ır 
ne varmıştır. . . 

Dünyayı aarsan buhranın tcsirıll şı 
den mcm!el:ctimizin azade kalnıe;,J 
senelerde mevduatla birlikte tasa c;ılı' 
hesabının da yükseli§i Türk bank• 

rı' 
ğının bir zaferi idi. Bankalar1 111eıı <! 
Jeketin her tarafında ubelr:r •'it~ ofı 
ecnebi bankaların şubeleri kapan•Y fi 
bazı bankalar da merkezlerini bile if 
tanbuldan kaldır:ıyordu. Türk genÇ~ 
ezeli kabiliyetini göıtermiıti. B~ 
şubelerle birlikte iş sahasında da ku ,r 
ti adımlar atmıttır. Bugün J§ Bank•~ 
nın sahip olduğu ve i§tiraki bulunclıl , 
bir çok müesseseler ,·ardır. Bunlar' 

raısında şunları sayabiliriz: f 
Anadolu Türk Anonim Sigorta I 

keti, lpekiş, Bulgardağı Simli J{ur~ 
madenleri, Kozlu kömür madenl 

Maden Kömür işleri Türk Anoni~J 
keti, lstanbul T~aky~ Şe~e.r Fabrır""' 
Telsiz Telefon Şırketı, Mıllı Rcaso 
Yüniş, Ankara mensucat Türk A114<' 
nim Şirl{eti, iş Limited, Eskişehir .ı~ 

'bl'' Turhal şeker fabrika!arı, Keçı (,il 
Kiikürt fabrikası, Camiş, Şiıse ve 
fabrikası, Sömi Kok fabrikası.. dd' 

Bugün banaknm 49 ~ubesi ...... r A 
h 1 :ı~· 

Yakında Beyazıtta biı şehir şu r.S ı,.•,,. 

lacaktır. Banlca 932 da ilk Türk ;fi' 
ı,ef 

kasının yabancı memleketlerde fU t{,I 
açmıştır. Bunlar lskenderiyn ve 
burg tuheleridir. .tJı· , .... 

Bnnkanın 924 de 29 mcmurtl t' 
' Bugün ise 671 memur.ı vardır ' ıt 

671 Türk genci, çalışması !ıpt~ jl~~,e~ 
kip edilcp 1 ş Bankasını b~ıgunku r 1~, 
ve şerefli mevkiine çıknrtmış ve. ii'' 
kün bankacılık sahasında da kabıl 
ni isbat etmiştir. (jı:I 

934 senesinin 26 Ağustosunda 
0

11 

1. · b' d ·inesi' tasaı·ay ısesı masın a ne;. • •ı 
y:J':ı 

büyük sergiyi cörecekler, pn" .. ddef 
dola§tıkça on ı;enc cibi kısa bir J11'1 ... 

. şo•· 

te başarılan İ§leri muhakknlt lcı 
takdirleriyle nlkışlıyacaklardır. . 11,

Hür vatanımda yükselen bu 11\ f> 
"b'd . . .• h k .. rccekll ·. a ı enın scrgısını er es go . . ... .;it' 

ı d ~·1 L' • ferı~1"' yabancı.arın egı , L"ı=ım za 

Yekta Ra~ 

Helediye n·hayet 
faaliyete geçti! 

111
41 

Şi~lide Etfal haıslc:.ncsinin •:k••i~ır 
ki deredeki lağım ~ıkandrğı içın p .,er' 
ler açıkta akıyordu. Belediyeden etitı' 
len tııhsisatla lağımın temizlenıı' 

jJ ba§lanmı§tır. ı1' 
1 
•• J1'I tC: ,., 

Beşikta§a kadar inen agr Jı~ 

1 . b . d .. "I h115t• enınce u cıvar a goru en 
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'ı'a ..... _ ''dd · · d" ~ mu eıumumıye Uf· 
. .\z kalsın Feyyazı ipe çe
ltir landım. Yalnız canımı 11· 

fey daha var... Ceaedi 
IGn evvel buldular... Nuıl 

? or da bili bize göstermedi. 
____ ._ JcCe~ katillere gösterilir. 

lüm tehlikeıi ıeçiriyor. Henüz Ü· 

midimi keamedim, fakat uf ak bir 
heyecan bu ümidimi de bana kay· 
bettirir .• Bu odaya ıirmiyecelui • 
niz, ne siz, ne de hanımefendi .. 

Profesör Maks Kuzins 
y aphğı seyahati anlatıyor 

Yugoslavyada Lyuhlyana ya -
kınında bulunan Murska Sobota 
köyüne inmeğe mecbur kalan 
Stratosfer balonu ile göğe çıkmış 
olan Prof. 1\fak~ Kuziru:, hava
lanması hakkında Politika gaze
te$ine aşağıdaki sözleri söylemiş
tir: 

Diri kaybolan sevgi
lisini arıyordu 

iri müddeiumumi fazla 
"1 'Lilmiyor. Okumazsa ben 
d kurnazım... Ama ıu F ey-

'lıa • bana çok tey ödiyecek .. ,, 
IOrgulardan, bu müvacehe· 

, bir netice çıkmayınca 
tr Bey Balıkçı Mehmedi tah
edenıec:li. 

.. elınıet boyun büktü: 

...._ kanun ne diyorsa onu ya
~yefendi. 

"-bir Bey, balıkçının elini 
: 

~ kalbini ferah tut Mehmet .. 

1
et, ümit ettijinden çok daha 

~ ~endini gösterecek, hak ye-
lacakt.r. 

• ~u, lıtanbul müddeiumu• 
'ne bir tezkere yazdı. Maz· 

!bevkuf olanlann daha bir 
det kendi emrinde bırakılma· 

'ıı.a .. rica etti. ilk tahkikatın u· 
ltireceğini bildirdi. 

~~ündükçe, iki cinayet ara • 
~'lef 1'ı ?'ünatebeti kavrayordu. 
~I. bı~ ıencin ö!ümü ile, bara· 

Yenı doian bır çocuğun bo
ıı araımdaki rabıtalar f ik-

e ~nlanıyordu. 

.\Jcıam ıeç vakit lıttt,buldan 
P aldı. Maznunların evinde 

ına muvafakat edilmifti. 
~sevindi. 
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titi'-d•an bey, Nesrinin odasına 
--.;ce, hastanın etr"afmda bulu· 
~ -,1 bir teliı aldı. 

~lctor Cemil, hemen yataiın 
>., e durdu. Hastuını himaye
)\ ~tt.. lüzum ıörürse müdafaa• 

.. 1•r vermitti. 

~an, tir tir titriyordu. Bir 
' yaılanmıt, gözleri yerin· 
,franı.,, dütmemek için tu• 

J:' ordu. 

,•.,.,11z da afallamııtr. Ne di· 
~i tqırmıfb. 

\. an bey etrafa haktı ve sor• 
• 

~Bu da nedir?. Ne oluyor?. 
\ lenıedi, etikten ıbir adım da· 

.,,tıt:ıı..dı. 
~az Rıdvan beyin içeri gir
~bai tereddüdünü görünce 

..... topladı: 
'Müsaade edeneniz ıize ben 

...._ t •ereyim. 

Rıdvan Bey, kendinden ıeçnıit, 
sertemlemit bir halt?e etiğe mıh • 
lanıp kalmıftı. Mınldanıyordu: 

- Kızım ölüyor ... 
Feyyaz. bu sersemlemeden isti· 

f ade etti, Rı<lvan Beyin koluna 
girip sürükledi. 

Ataiıdaki büyük salona indi -
ler. Feyaz müıtakbel kayınpede· 
rini kanapeye oturttu ve dinledi . 

Neden M>nra Rıdvan bey biraz 
kendine geldi. Gözlerini açıp ka· 
padı, silkindi: 

- Rüy& mı ııördüm?. 
-Hayır. 

Rıdvan bey kalktı. Aklı batın· 
da ıelmitti. Haykıırdı: 

- Söyle, felaket haberini ver. 
-.. Asabileımeyiniz. Sinirlenir-

seniz ağzunı açmam. 
- Benim içim kanarken, her· 

hangi bir ayıptan kızarmak umu· 
rumda deiildir .. Ne oldu, 9Öyleyi
niz. Azap çekiyorum. 

- Ben çekmiyor muyum ... 
- Anlatılıyor.. Demek kızım .. 
- Kızınız her türlü füpheden 

varestedir, ıizin yüzünüzü kızar
tacak bir tey yapmadı. 
Rıdvan bey, derin, rahat bir 

nef eı aldı. F eyazm elini tuttu: 
- Salıi mi?. 
- Ben ömrümde yalan söyle-

medim. 
~ Peki, .n~~f!'l .m'}~arip~ini~. .. . 

Nesrinin huyunu anlıyainadılr. 
- Anlatınız. 

- Sükunetinizi muhafaza ede-
ceğinize ıöz veriniz. 

- Söyleyin .. 
- Nasıl söyliyeyim. Bunu bir 

delilik.. Muvakkat, genci bir cin· 
net telakki ediniz .. 

- Bir ... cinnet mi?. 
- Sakin duracağınıza yemin 

ettiniz. 
- Peki, devam edin. 

(Devamı var) 

Malul gazilerin toplanhsı 
Ankarada Malul Gaziler Cemiyeti 

lıtanlMal ıubesinia Maelik derneii 
31--8-934 cuma sünü ... t 14 te Oni· 
verıite konferanı aalonunda toplanacak
br. 

Y atallln 8 inci maddesi mucibince 
yeni idare heyeti intihap edileceiinden 
17 inci maddeye ıöre azayı uliyenin 
aiclabaı tamaineD öcliyerek rey hakkına 
sahip olmak üzere cemiyetten derneie 
duhul varakası almaları ..e cesniyetimize 
ha olmıyan malul arkadatlarmua da 
eeıniyetimizia maksadı teteJdriilü 'hak· 
kında fikir edinebilmeleri için maay• 
yen nkitte ıaamiin aıfatiyle bulunabile
cekleri ilin olunur • '- lf• ~'fVeli bu saatte, bu odada 

...._ lllız Yar? •• Bunu izah ediniz. 

~ Peki .. Fakat buradan ıide-I•·-----------.. 
~ Ciiriiltü etmiyelim .. Kızınız.. lstanbul Kumandanlığı 
...._ >fe ol mut?. Stmalma Komüyona llaalan 

•.-1t4eann hanım canı üatünde .. ı••--... ---ı------
~ Beyin ıırtlaiı düiüm· İstanbul Kumandanlığı 
~· ICalbi çarptı: kıt atı hayvanatı ihtiyacı i-
~ >fe diyorıunuz?. çin kapalı zarf usuliyle 
•, llta doiru atılmak istedi. 521.000 kilo kuru ot alına

' tuttu: caktır. ihalesi 10/9/934 ta
' :i•r heyecanlanırsa ölür. rih pazartesi günü saat 15 

\? •ki 4UDa bu nedir?. Ne ol· tedir. Taliplerin şartname· 
~·· yi görmek üzere her gün ve 
...._'t>-1.z doktora döndü: pazarlığa iştirak için o gün 
~~kını yok mu Cemil Bey? teminatı muvakkateleriyle 

~: 0 r l·aH-ştı ve kat'i bir ses· birlikte ihale günü ve vak-
' tinde Fındıklıda Fırka Satın 

Pel·}·~ B.:vin hakkı var .. O alına komİlyonuna müraca -
... " yı/ ' . .. ,,, 1 ...-
~u yapmn •• ~mnn: c;.., atları. (67) ~1829) 

"- Stratoaf er balonu on dört 
bin metre murabbaı gazlı hava 
alabilecek büyüklüktedir. Yola 
çıktığımız zaman balona yalnız 
üç bin dört yüz metre murabbaı 
gaz doldurmu,tuk. Yükselmeğe 
batladığımız zaman balonumuz 
büyük bir ıucuğa benziyordu. Fa· 
kat yükseldikçe hava baak111nın 
azlığı yüzünden düzelmit ve ken· 
dine mahsus olan yuvarlaklığı al· 
mıtlır. 

Balonun sepetinin bölme çiz • 
gisi iki metTedir. içinde iki du· 
var vardır ve bunların ara yeri 
havaıızdır. Sepetin karaya bo • 
yanmıt olan alt parçası üıt par· 
çaıından daha az büyüktür. Se· 
pet bu kara parçada güne-tin ucak 
lığı ile ıaınıyor ve ak parçada da 
arcakbğı kendinden atıyordu. Se· 
pette girim için iki büyük delik 
vardır ve bunlar ıım11kı kapanır. 
Balon yuvarlak biçimdedir. Se • 
petteki delikler tam oturma yer • 
lerinin üstündedir. Bunun için 
kaza çıkınca hemen paratütlerle 
kendimizi aşağı bITakabilirdik . 
Fakat Bunları kullanmağa lüzum 
kalmadı. Kolayca indik. 

Sepette etrafı görüp araft1Tmak 
a I>ir 'dilik -.atdır. a ,,,.,. .... 

yalnız içecek dolu iki tennos tiıe
ıi vardı. Çok iyi giyinmittik. 
Böyle olmakla beraber çok M>ğuk 
vardı. Sepeti baz1Tlarken olduk
ça aldandık. Sepet içinde ııcak· 
lığın sıfır üstünde on bet olması 
lazımken tam sıfırdı. Diier ta • 
raftan dıtanda sojuk sıfır altında 
otuz bete kadar iniyordu. Eğer 
ıepet battan bata karaya boyan· 
mıt olsaydı içindeki sıcaklığın 
sıfır üıtnde kırka kadar çıkacağı 
açıktı. 

Sepet içinde soluğumuzdan bir 
santimetre kalrnlıiında buz tut -
muıtu. 

Belçikada Namür'dan altıyı on 
sekiz geçe haTalandık. Batlan • 
ııçta yavq yavaf yükseliyorduk. 
Sepetteki bütün makineleri ken • 
dim yaptım. En büyük yüksekli
ie, ıörünüte bakılırsa S.viyera 
ıöklerinde erittik. Almanyada 
topraia inmeği dütündüm, Fakat 
eten yel bizi buralara kadar attı. 

Sepetin içi çok soğuktu, hava 
İte çok fena bozulmuttu. O ka • 
dar ki burnumuzdan kan ıelmeğe 
bqladı. Nereye gideceğimizi hep 
doiru olarak kestiriyorduk ve 
ilkte hoziık olduğunu bilmediği • 
miz radyo makinesi ile raporlar 
ıönclerdik.,, 

Profesör, rekor kırmak iıteği 
ile itlemediiini ve yegane dileği 
hilıi araıtırmaları olduğunu ve 
bu havalanmanın kaça oturduğu· 
nu ancak Brükselde sayabileceği· 
ni ıöylemiıtir. 

Türk-Yunan ofisi 
dün toplandı 

Mağrur hükümdar, ilk defa mabut (Ahora)nın önünde 
diz çöktü: "Onu bana bağışlarsan, bütün çeşmelerden 

su yerine şarap akıtacağım!,, 

Dara ve hkender devri. 
Babildeyiz. 
Dara, mabut Ahora (1) .:un Ö· 

nünde diz çökmüf .. Yalvarıyor: 
"Ey nizamı hükumetin ve hii· 

kümdarların hamisi ulu mabut! 
Yer yüzünde biricik se\·gilinı o
lan (Ardo) yu hala bulamadılar. 
Sen ki bütiin ınabutlann mabudu 
ve yeri, göğü yaradansm ! Onu 
benden niçin esirgedin? Sevgili
mi çok özledim, ey merhametli 
mabut! Onu, kim çalrp götürdii 
ise, affediyorum.. Ardo'yu bana 
gönder! Sevgilimin ılık nefesini 
her gece göğsümde duymıya alış· 
tım. Onu tekrar hana iade eder· 
sen, Babilin bütün çeşmelerinden 
bir hafta su yerine şarap akıtaca· 
ğm1, ya mabut! Babil kızlarım ne
şe ve şarap içine boğacağım ve 
bütiin mabetlerin tozlanmış mer
mer sütunlarını şarapla yıkataca· 
~ ' gım .,, 

ti.inden sarkan salkımlar sararım· 
ya ba~ladığı zaman doğar!,, 

İtte Diri bu meıhur kitabeyi, 
altındaki iki cümlenin hatırı için 
tehir kapısına talik ettinniıti. 
Çünkü, Daranın bundan evvel ta· 
r., ba ve kadına dütkün olmadıiı 
muhakkaktı. (Suz) sarayında ka· 
dmdan ziyade Mıaır köleleri hiz· 
met ediyor, ve ıaraptan ziyade 
m\!z, gül, ve diğer meyve ,erbetle
ri içiliyordu. Diri, Aıur hüküm· 
darı (Nino) nun kitabesini oku
duktan ıonra, sevgilisi Ardo'nun 
güzel vücudunu bir gece ıarapla 
yıkamıt ve o geceden ıonra ıev· 
giliıiyle beraber ıarap içmeie 
batlanııttı. 

Diri, bu kadar çok aevdiii bir 
kızı böyle kolayca elden çıkara• 
cağını hiçbir zaman habnndan 
geçirmezdi. (Ben hükümdarlar 
hükümdarı Diri'nın aevgiliıine 
kim göz dikebilir?) diyerek, sa
bahlara kadar Babil sarayında 

• • "' sorıuya çekmediği, itkence yap • 
lran hükümdarı, bir aydanberi madığı kimse kalmıyordu. 

Sa bil sarayından esrarengiz bir Habil ıehri haricindeki (Ölüm 
surette kaybolan sevgilisi (Ardo) l<uyusu) ıüpheli adamlarm cetel· 
yu aratıyordu. Şehrin büyük, kü- leriyle dolmuıtu. işkence netice· 
çJi!' 'bütün M>kaklarında dolatan sind# ÜJ~dap bir lif alma1' 
•GıMiad .. , it~ ....... .;n1 mümkün ola~..- ki!Dff1er .olGm 
ıini bulana bir talan altın verile- kuyusuna atılarak bojuluyorlardı. 
ceğini ili.n ediyorlardı. Sokaklarda ve civar köylerde ıa-

lranın sekıen milyon nüfusu ray muhafızlarının kamçdan al· 
içinde hükümdarın sevgilisini ta· tında ölenler de hesapsızdı. 
nımıyan yok gibiydi. Dara Babil- Diri, her felaket kart•ında 
den M111ra gelirken sevgilisi (Ar· kendisini himaye ettiğini zanne
do) yu (Uğur timsali) olarak ya· den mabut ( Ahora) ya yal· 
mnda bulundurmuıtu. varmanın da faydasız oldu • 

Dara, bu güzel kızı, iki sene ev· ğunu görünce, bir sabah tü • 
vel bereket mabudesi Anahit'i zi· net doğmadan, bereket mabu· 
yarete gittiği zaman bulmuftu. desi (Anahit) i ziyarete ıitmİftİ. · 
İran hükümdarı bir ıece (Bereket (Ardo) mademki (Anahit) in lcı· 
mabudesi) ni ziyaretten döndüğü zıydı ... Bereket mabudesi, kızının 
zaman: "Yarın tekrar beni ziya· nerede bulunduğunu ve kimin ta• 
rete gel. Çünkü sana kızım Ardo· rafından kaçırıldığını elbette bi· 
yu takdim edeceiim !,, sözlerini lecekti. 
rüyasında itilmiş ve erteii gün Dara. (Anahit mabedi) ne ıi
yatağından fırlıyarak (Anahit) rince, alnını mabudenin ayaklan· 
mabedine koımuıtu. Ardo, topuk· na dayadı: 
larına kadar uzun kumral saçları~ "Onu senden istiyorum, merha• 
nın içine gömülmüf, kırmızı gra· metli mabudem !,, diyerek yal-
nitlerin üzerinde yatıyordu. varmıya batladı. 

Diri. 0 güne kadar bu derece tt>enmı T&r) 

güzel vücutlu ve sehhar bakıf lı n) .. \nor" .uıucı" 1y111K1erın. aycbllldr·· 

A d h .. lann Vf' fıuUf'tleria ballkl idi. J:ekl lraal
bir kadın görmemitti. r o enuz IPrtn flkrlnt'f' fırtına, ''' rulllarla k8ta 

on yedi yatluında orta boylu, nıhlann kınpıııaclan lıaal ~ fla
tombul ve gözleri günetten par• vk, Mma mabadunua devlere ül'fl YesL' 

flt' ttllAIİı idi. Haydut Vf' lursıdar, yani 
lak, vücudu günetlen sı:ak Lir kötü ruhlu lnAanlar clfo\·lerln: çlft\'ller " 

}ızciı. batcdarla lazlletp..rveril'r df! Alaoraam lııL 
Dara her yılın !On baharın1 dlmll'rl addf'dlllrdl . . 

cAlaora Maıı:da) bunlanlan maada Nlu· 
(Suz) tehrinde geçirirken, o sene mı hllldılllt'tln cif' blmllıt ıctı. Rökllmdar-

ıevgilisiyle beraber Eabile ge!· 1arı o hıma)e ~r. onlara ..ıtanatı • 
l ....... r ,. .. 41tlıtmanlannı o mall••ntt. 

mitti. Babilin bağları ve ~arap e.· Abora: (tylllk llf'! fpnahk. dotnduJt lld 

rı meıhurdu. Şe!ırin ~im"l kapı· yalan(ıhk. nlum lir ka~ıkbk, •rlllk 

5, 11d" Asurilerden kalma bir kita· lir ölllm araamclakl mlicadrlfl f'bMiyen te-
vam t"d"""k VI' -unda r .. nalık mahYola. 

hede, Semiramiıin kocası (Ni· enk, karanlık a~·dınlı~a. ölim cllrlllte 
nos) un ıarap havuzunda naııl mHnkallp nlacak , . ., dlln~-. lıuaclan ... ,. 
1 ~- ld "u tasvir edilmişti. Dara .u"" vr n-fab bula<'ak!) Df'r ... 
~ .. g:.ı ug • • • Bu nh'I nrtl<'f' haMl ohuleaya ka*r 

hu kitabenin altına ~end~ lııa~ıy· ı dUn~adakl hl ""' kotli nılılar dalma ..._ 

le: "iyi hatıralara hiırmet,, cum· 11<'11" edM'f'klrrdJ, • 

1 · • d k kapının üstüne ı tran hllkUmdarları araamcla: D&rl, 
csını yaz ırara m:ıbut (Ahora) ya, dlif'r lıllklmdarlarılu 
:ııhrr.:11'lı• laıla kıyRlf't vPnnt,. onun namma Mlt8a 

Kitabenin altında gene Aaur tran telıılrı .. r1nc1e lıDyllk mabe&r yaptrr-
Tiirk - Yuaaa Ofiıi dün Nemliza· l' . J I l d mı ta. D&r&, A.lıoraı-a bkanıt tıdPıllert 

de Mithat leyia riyuetiade toplaamıı· ııanıy e !UD ar yazı ıy H derhal (Ölüm kuw11U) na attınr "' malle--

tır. Diiakü toplumacla Ofuia yeni ha· "Hayat: Dudaklarım şaraba ve clln ıtuvaıtanna alnını ıı&nıl'f'1c DIÜattaa at 

Zll'laclıjı niamamne ..,.e iki -~·t kadına yaklaştırdığın giiı:ı ~c.-Jar. clllf'ntı ... 
:a...:.':....ı........ &.-...;:..~ - -..: .. _ '' " h· A tfoAo......... •• D6r&nm IMll6 tarlld - C. lı S. üt. -~-,..b _.....,. "°"T"I - . e guna . snla çar ~ .... L'lu. uş- 11upera. 
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ı-11 K AYE 
Nefsine ram olmıqan 

Nakleden : Selami izzet 
Gregor'un saatçi dükkanı, he• ı - lçerki depomda birçok var. 

saatçi dükkanı gibiydi. Bütün iluyrunuz .. 
gün. müşteriler girip çıkardı: lh • Dikkat ediniz. Dükkandıı dört 
ti yar. genç., kadın, erkek, çok k:tiydiler. Fakat içeriye geçme -
müştcriai vardı. "'en evvel aaat lafından ba§ka 

Ama.. her dükkana girenin söz etmek yasaktı .. lçerki odada 
mii~tcri olmaması ihtimali de Yar- mnıl<eler çıkarılırdı. 

'dı. Neyse, bu meseleyi şimdilik Dimitri bunu Sandraya söyle· 
geçelim. mi~ti. içeriye geçtiler. Kız diz 

Dükkana, camlı bir kapıdan çöktü, Gregorun elini öptü. Gre

giriliyordu. Kapı açrlrnca, kısık gor: 
sesli bir zil, hafif bir zırıltı ile, - Kalk yavrum, dedi. 
müşteri geldiğini haber verirdi. Çenesini tuttu, gözlerinin içine 
Çok kcl'e Grcgor'la Vassilinin bir b,.ktı. Dimitri: 

· · · - Kuzinimdir, dedi. Ona iti· saat tamır eltı~ı gÖl'ülürdii. Sağa 
Cfoğru, dükkanın nihayetinde 0 • mat edebilirsiniz. Sadık ve ketum 
lururlnrdı. İkisinin de önüde, a • dur. 
bnjurundan süzülen ı~tk yalnız el- Gregor dütündü: 
lerini nydrnlatan birer elektrik - Ya! .. 
] - Bana itimat ediniz .. Maksa· nmbn.·H vardı. Saatlerce, bir gö-
lerinde pertevsiz, başları önlerin . dımızın uğruna her fedakarlığa 
<ıc çalışırlardı. hazırım. 

Bazan Vassili yerinde yalnız 
kalırdr. Yerinde, yani dükkanın 
arka odasına açılan kapının ö
ni.indc, Vassi)i iriyan bir adam -
'dı. Çok kuvvetliydi. Eğer o bnak
mıyacak olursa, hiç kim:enin ar
ka odaya gircmiyeceğine emi
nım. 

Mü!teriler duran cep saatleri • 
hİ, yelkuvanı İ!lemiyen duvar sa
atlerini getirirlerdi. Ve bu mÜ!te
riler sizin saatiniz bozulunca sa
atçiye nediyoraanız, onu söyler
lerdi. Terbiyeli terbiyeli dinler, 
lazımgelen cevapları verirdi. 
Dükkanda Vasaili yalnız olduğu 

zaman, gelen mü§teriye yer göste· 
rirdi: 

- Bir dakika oturunuz, patron 
şimdi gelir. 

Ama biliyor musunuz?. O za· 
man ayağının altındaki bir zilin 
düğmesine basar, içerki odanın 

dolabında, fare tahtayı kemiri
yormuş gibi bir ses duyulurdu. O 
zaman Gregor gelir ve Vauili o
na derdi ki: 

- Mösyö (veya madam) ıt ge· 
tirmiş, bakar mısınız?. 

Müşteri olan mösyö veya ma· 
dm: 

- Kol saatimin camı kırıldı. 
(Meıela). 

Gregor elini uzatırdı: 
- Veriniz bakayım. Yere mi 

:.:lütürClünüz?. 

- Hayır düımedi.. Oğlum 1-
van yaramazdır. Dün gece oynar· 
1ien liırdı. 

Ama biliyor musunuz?. Bütün 
bu sözlerin gizli manası vardı. 

Sözden batka, ayakların, elelrin, 
göz ve kaıların da hareketinden 
manalar çıkardı. Ağızda ciıara 
bulunması eldivenin bir düğmesi
nin ilikJenmit olması bir ,ey de· 
mekti. 

Şimdi artık bütün bu esrarı bi
liyormuıuz gibi davranacağız. 
Söze buradan baılıyabilirdim. 
Fakat Gregorun dükkanındaki eı· 
l'arı size biraz anlatmak istedim. 
Bunun için kalemimden aeleni 
yaptım. Muvaffak olamadımsa 

ne yapayım .. 
Carlı'ğı deviren büyük ihtilal· 

tJen birkaç zaman evveldi. 
Bir gün, kapının üstündeki zil 

!~fü. D!:nitri Trepof yanında Lan· 
~ Borama ile beraber girdiler: 

- f ıviçre markalı bir duvar 
saati almak istiyorum. 

Gregor kalktı: , · • 

- Kimin var?. 

- Dul annem var. Sekiz karde· 
fİZ. Ben en büyükleriyim. 

- Buna rağmen bana yardım 
edebilecek misin 7. 

- Tabii. 
- Sevgilin yok mu?. 
Sandra, Dimitriye baktı. Gre· 

gor: 

- Anlaşıldı, dedi .. Sana hava· 
le edeceğim mühim işler var. Fa· 
kat henüz sırası gelmedi. On beş 
gün sonra, ama tam on beş gün 
sonra buraya gel. San" talimat 
veririm. Hayır gelme, 
çarparsın.. Annen, 
meraka düterler. 

- Olabilir. 

belki göze 
kardef lerin 

Gregor dııarı gidip geldi. Elin· 
de küçük, siyah bir kelepçe var· 
dı. 

- On bet gün ıonra bu kutuyu 
açarsın. l~te anahtarı. Kutuyu 7 
haziran saat beıte açacaksın . 

Bundan evvel kat'iyyen açma ... 
içinde talimatım var. Ne yapaca, 
ğını anlarsın. 

Bu esnada dolabı bir fare ke· 
mirdi. Gregor: 

- Çıkalım, dedi. 
Dükkanda bir müfteri vardı. 

Gregor, kızla erkeğe: 
- Merak etmeyiniz, dedi, saa· 

ti yarın sabah gönderirim. 

Sanra, kolunda çekmece trenc
bindi. 

O da, çekmeceyi kimseye gös· 
termedi: "Bu nedir?. Kim verdi? 
İçinde ne var?,, gibi sualler karşı• 
sında kalmamak icin, gizli bir kö· 
şeye sakl~dı. Anahtarı, memesi
nin arasmo koydu. 

Üçüncü gece, odasına kapan· 
dı. Çekmeceyi kucağına aldı. A
nahtarı ile oynamıya başladı: 

"Gregorun talimatını evvelden 
öğrenıem ne olur sanki? .. Acaba 
güç bir it mi?. Beni korkak mı 
ıamyor?. Acaba çekmecede tali
mattan baıka ne var?. Kama np? 

Tabanca mı?. Zehir mi?. Keıe 
mi?. Ah, fU kelepçeyi bir açsam ... 

Ama açmadı. Ne o ge:e açtı . 

ne ertesi gece, ne de daha, daha, 
daha erteıi gece. Hatta 6 • 7 ha · 
haziran gecesi de açmadı. 

Eğer bunu bir kadın okursa: 
"lıte buna imkan yok. İnanılır 
ıey değil bu .. ,, diyecek. 

Ama bu sizi temin ederim ki 
hikaye değil -· müellif temin edi
yor. Sizi namusumla temin ede
rim, ki Sandra çekmeceye 7 hazi· 
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Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı? 
• • • ' • • " ., • .lı. ; ::-: .... •;b, •..,. ,.. ' 1 ••o r - f ~ '"" 

Yazan: Maurice Lebltıfl 
-4-

Raul d'Averni adı altında giz- - Elizabet, siz henüz ta01a~ 
lcnerck zengin bir ihtiyarın peşi- iyile,mediğiniz için böyle gcıi~ 
ne dü~en Arscn Lüpen bu ihtiya· til · d - l 1 d - ı dıJ 

b. k'" ·k.. .. "h . • d erın ogru o up o ma ıgın nn ır oş unu, ı tıyarın cvın e .. A 

ııakh paraları çarpmak ümidile funmek lazım. 
satın alır ve bundan sonra Ho- - Hayır, hayır bilakis bu 
landaya seyahate gidiyor. Al- zintimiz benim için bir dinlert111 

drğı köşke komşu olan köşkte dir ve bana iyi geliyor. 
Roland ve Elizabet adlı çok gü- _ Fakat .. 
zcl ve genç iki kız kardeş ve jlt 

- Fakat yok. Bu böyle. bunlarm etrafında dola~an Feli- ~ı 
ıiyan ve Jerom namında iki genç gidip kayığı çimenlik kenarıfll\ 

keceğim. Sen burad.ı dur Jcro111 var ... 
Bilha11a Roland, hasatalıklan 

aonra sihhati çok nazikleşmiş o
lan ve büyük bir ihtiyatı emreden 
kız kardetine karşı büyük bir mcr 
butiyet göateriyor ve daima en
di§eli bulunuyordu. 

Roland kız kardetini nişanlısı 
ile haşhaşa bırakarak piyanoya 
oturdu ve F elisiyeni yanına çağır· 
dı. Halbuki bu genç gizlenmek, 
uzak kalmak istiyordu. 

- Affedersiniz Matmazel, de
di, bugün biraz geççe yemek ye
dik. Ben her gün aynı saatte ı~c 

batlamak mecburiyetindeyim. 

- ltiniz ıizi serbest bırakma
yacak derecede midir? 

- Hayır, bilakiı aerbest bir in
san olduğum için muayyen zaman 
da itimin batında bulunmalıyım. 
Bahusus M. D' Averni yarın sa

bah erkenden buraya gelmiş ola-
caktır. 

- Onu tekrar görmek hak.ika· 

ten bir talih ~eridir. Çok sevimli 
ve entresan bir ıahsiyet .. 

- İyi ya, onu memnun etmek 
isteyiıimin isabetini siz de takdir 
edersiniz. 

- Haklısınız, amma yarım da
kikacık oturunuz. 

F el isi yen itaat ederek oturdu 
ve sustu. 

Roland ise: 
- Bana bir şey söyleyiniz, de-

di. 
- Söylemeli mi, yoksa dinle • 

meli miyim? 
- Her ikisi birden. 
- Çalmada devam ederseniz 

nasıl konuşabilirim? 

ğım. 

Elizabet bundan sonra od'-' 
na çıkarak, her günkü ha)'şl 
kaydettiği hatıra defterine J>ı 
şeyler yazdı. Son satırları olıı1~ 
mukadder olan bu satırlarda 

yordu ki: .. ~ 
"Jerom bugün bana fı~ S' 

me§gul olduğu teıirini yaptı· d 

bebini sorduğum ı;aman aldtı~ ( 
ğımı söyledi; fakat ısrar edıl'I f 
aynı cevabı bu defa daha ~; 
hem bir şekilde verdi ve dedı r 

"-Hayır Elizabet, hiç. bir f~ 
.,,•ı I' 

yim yok. Yakında evlenecegı tfl 
bir scnedenberi bir rüya ol\, 
devam eden dileklerimiz hale• 11 
te münkalip olacağından artı1' 
isti ye bilirim? "Yalnız: 

"- Yalnız... tı' 
"- Bazan istikbalden kor 

B'ld.... .b. b ıerıS yorum. ı ıgın gı ı en • 
değilim ve otuzuna yaklaşt~S 
halde henüz i~ ve sanat sahib1 

lunmuyorum. .. k ydf 
Gülerek elimi agzına o 

ve dedim ki: .J 

"- Sen zengin değilsen j 
. . G . t' çıls· .. 

zengınırn. erçı serve ım 
lıklar yapmamıza kafi degils~e 
hayatımızı temin edebilir. f 

niçin bu kadar haris oluyor5"
11 

d. .. h' "- Elizabet, de ı, eger . ., 
. . . hart· 

iıem yalnız senın ıçın 

Kendim için değil. 
Gülerek cevap verdim: ·l 
"- Benim de fazla bir iJtl'; 

det 
cım yoktur. Azla kanaat e el 

Benim için, mesela, yalnız 111 , 

kAf'd' t d'W• b' olmak a ı ır. ste ıgun b' 
bir şey yoktur. Meleklerdeo ,,· 
nin bize bir hazine getireceS~ 
ne kadar burada asude bir sıl 
yaşarız. ·ıı' 

"- Ah, dedi, benim haı• 
re imanım yoktur. J 

Roland cevap vermedi. Bir iti
rafı andıran güzel ve tatlı bir mu· 
siki parçasını geli~i güzel çahyor
du. Acaba F elisiyene musiki ile 
bazı hislerini anlatmak m•? yok
sa onun daha z=yade açılmasını ve 
müteheyyiç olmasını mı temin et· 

ı:=~===~~.;;;....=t~a=h=v.;.:i=l-=le;..-:;;r=-.;:u mek istiyordu? Fakat Felisiyen 

"- Naaıl imanın yok? de (1 

Halbuki b:zim bir hazinert'liı ~ ~ 
Sana neler anlatmıs olduğııı11 'V 

- J'I tırla ! ... Sana, uzun senelerde 1' 
• ı93JTürk Eor.I 28 O!i ı:ıektrlk -.OtJ 

• il 27.~0 l'rımvl\ -,1)0 
• .. • 111 :17.~0 lhlıtım -.oo 

lstllri:ı:ıDahlll 1 !H,~o • Anadolu ı •710 
f.rı:aol istikrazı 1/6 !Zli Anadolu ıı '48,00 
19~8 lıi t.. - .oıı Anadolu 111 -.oo 

-,oo • l\lüaıcssfl ,\ 4!S,1S 

ran günü tam saat beşte açh. 
İyi etti. 7 haziran saat 5 te Gre· 

goru ziyaret ettiğinden 360 s:ıat 

sonra, 360 saat üzerine kurulmuş 

olan bir saat tam saat beşte dur· 
muştu. işlemiyordu .. Eğer Sandra 
çekmeceyi saat beşten bir dakika 
evvel açsaydı müthiş bir infilak 
olacaktı. Ev, içindekilerle bera
ber berhavn olacaktı. 

Bu kutuda, yalnız dakika üze
rine kurulmuş saat yoktu. Bir de 
kağıt vardı. Sandra açtı, okudu: 

"Beni gelip gör. Seni tanıdım. 

Nasıl bir insan olduğunu öğren· 
dim. itimat ediyorum.,, 

ıusmakta devam ediyordu. Bunun 
üzerine Roland: 

- Şimdi artık gidiniz, dedi. 
- Gideyim mi? Niçin? 
Genç kız latife yollu dedi ki: 
- Bugün kafi derecede ko • 

nu~tuk. Onun 'için artık gidebilir
ıiniz. 

F elisiyen şaıalamıştı. Duraklar 
gibi oldu. Fakat Roland emrini 
tekrar etmeıi üzerine uzaklaşıp 
gitti. 

Roland hafifçe omuzlarını silk
ti ve çalgısına devam etti. Bir ta
raftan çalıyor, diğer taraftan d.a 
yava~ça konuşan ve birbirine ba
kan Jerom ve Elizabeti seyredi· 
yordu. B-öylece yirmi dakika geç· 
ti, En nihayet Elizabet ayağa kal
karak nifanlısına: 

- Gezinme saatimiz geldi. 
Gölde da1lar arasında kayıkla do· 
Jaımak ne kadar hoş oluyor, dedi. 

· .. d. ... · 1 krnb~ rı gorme ıgımız uza { a 
dan birinden bahsetmişti"1' 0 
akrabamız bize hic mektuP 'e 
mamakla beraber bizi çok. fb 
ihtiyar mürehb:yem Ameh 
sık sık diyor ki: ~ 

"Matmazel Elizabet siz ço (o 

gin olac<>l{sınız. İhtiyar kıı7e; 
Jorj Dugrival size büyük b1'~, 
vet bırakacaktır. Bundan "1 
görünüşe bakılırsa, hastıı 
te ... ,, 

Görüyorsun ya, J erorn? ·· ,,~ 
Jerom kulağıma fısıld•>'~, ~ 
"- Para, para ... Evet af'l1 ·~ 

· · d.... b d ""} .Betı• ..A nım ıste ıgım u egı · . v 

d·-· b' . h'h. setli) te ıgım ır ış sa ı ı ve ı.ıı· 

tehir edecek bir koca olrt'ltJ. '! 
b• 

Jerom bundan başka ıı' • b 
söylemedi. Sevgili Jerorll~ ti~tı' 

h• I~ zim gibi sevişenler ıç 
. .<' düşünürler mi?,, <" 

(De~aıııJ 
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mıya çıkan Tüirk genci 86 
.. Kopenhag 5/8/934 

lll ~uk ıeyahat ycıJlanndan biraz sa
Pelc tnasına rağmen "Kopenhag,, ı 
1) _çok ecnebi ziyaret eder. Küçük 
~arkanın çirki:ıce bir Alman tehri 
illi dı olan merkezinde alakalan umu • 
deii~;nlar için görülecek şeyler çok 

ır. Seyyahlar burada kıralın ko • 
~ kara papaklı ve üç mangadan 
!ait kt tnuh~fız!arını görmeğe gid~rler, 
lttıe;aç eskı bınayı eezerler ve bısik • 
doı_ le kaynatan esmer aokaklanndıt 
• 1_f~rlar. Fakat ilmi bir tetkik ıçın 
·•~e. h. ~le" ~ §e rın zengin müzeleri ve gü-
lıili Uluphaneleri haftalarca iıgal ede
._..r. Sonra bu küsük kırallığın pay -
" ~!rıda kuvvetli bir Üniversite ve fa-

1 ır akademik hayat vardır. 
~tt'.. en eıki Türk yazısının muam~a
"'-lc çozen ve Orhun abidelerini oku • 
llfıa~a tarihimize ve dil tarihimize geniş 
~h· lar açan profesör Thomsen de bu 
~rde Yaıamııtır. 

!\ıı eyahatimin beni en çok alakalandı
... , tarafı da bu idi. Onun hayatı, e-
"""rı 1 -ı , Ça ışma tıt,rzı hakkında malumat 
dıa trıak, talebeleriyle tanıtmak istiyor • 

Ilı. 

it Şark lisanlan ve tarihi ile meıgul o · 
\' rı ~enç doçentler kütüphanede, Oui • 
ti7sıtede ve enstitülerde rehberlik et· 
rı.t er. Bütçesinin darlığına rağmen Ko
"ıı rıhag Üniversitesinde ıarkiyat saha-
:~ ~~ddi bir çalııma vardır. 

ti .. uçuk mikyasta Mısır ve Asuri ens· 
oı~~erinin yanında yakında daha büyük 
l ~e bir İslam en3titüsü açılacaktır . 
f • .. tarihi ve lisanlan sahasında pro
~r (Christensen), (Östrup), (Gron
..... h~. ~anın?1ıt. ıahsiyetlerdir. Kopen • 

Unıverııteaı bu sahada kazandığı 
--·ki .. h . k ~ . ~e §Oy retı oru~ak ~e geni~let -
.. _ ıçın ugrafıyor. Bır mılyon cıltlik 

""l'lll kütüphanesinin küçük şark yaz • 
~n kısmında iyi kataloglanmış 
.. 'Yrnetli nüshalar vardır, .. -
~Tbomsen) in talebesi ve hayatının 
~:~elerinde meıai arkadaşı olan 
'-e IOr (Wulff) u şehirden bir saat 
'&afede küçük bir kasabacıkta bul • 
~.~ok basit yaııyan mütevazi bir a-

"" •• Benim Turkolojiye hizmetim hic 
"'lCBab ' . 'l'b esındedir. Mazhariyetim yalnız 
~~sen'nin talebesi ve yardımcısı ol • 
tirıı . n ibarettir. Biliyorsunuz, ben 
~ dı ~ince okutuyorum. Onun için da
ta genış manada bir meslektaş olarak 
~ n:rnış olalım.,, diyordu. Daha son
~ 11 ~.ülak~tı bir yazı mevzuu yapa • 
~ı oğrenınce, bunu tasrih etmemi 

"l' r rica etti. 
~ homsen Orhun kitabelerini okut -
"trı a. başladığı zaman ilk talebelerin -
ttr. dun. Bu seneler, Orhun abideleri 
ı.r fında filoloğlann büyük münakaşa
l'}ı }'aptıkları senelerdir. Biliyorsunuz, 

ornsen • . . 1 ıı_ mesaısını ya nız Turkolojiye 
•rctıni~ d Y'ld' B'" " k b' 1 ~ • :ı- egı ı. uyu ır ntoger-

ltıe~st olmakla beraber diğer lisan ai
ÇoJt sa~a~ında da alaka ve ihatası 
Çolt g~?ıı;tı, Her çalıftığı mevzuda 
Orh rtıukcmmel eserler verdi. Fakat 
~ 

1 
un kitabeleri onun en 

d.r ak bir l· f' .. 1 1 . ~ . . .eş ı ve en guze eser erın-

lliird~ırıdir. Kendisi de böyle düşü -
Ü J3 . . h ilet • · unun ıçın ayatının son se • 

Ctınde . . b' h ' . gayretını ıl assa bu eserin 
t hne hasretti. 

tcrc·~k tabılarda ve sonradan yapılan 
~c llrne ve tashihlerde daima noksanlar 
bcr:~nlışlar olması tabii idi. Bunu!lla 
ı. er Tho ,. • Y • • ""' :nsen ın neşrcttıgı metın • 
~l~e tcr.:ü:neler daima en ileri ola. ık 
"tı rstır. Fakat (Radolff) tarafrnC.cın 
~.tcdilenler ve diğerleri çok hatalı • 

11ıı~0rnsen Yenisey alfabesiyle yazıl -
bir bütün eski Türk kitaplarının tam 

ne1 .. ~irı he r~nı yapmak i~tiyordu. Bunun 
l°li~ nı Yardımcı olarak almıştı. İş bü
hıııu Ve güçtü. Bilhassa Y eniseyde 
t~llırnan küçük kitabeler çok hasara uğ-
~ Ve Çetin metinlerdi. 

~ş ornsen ihtiyar bir adamdı. Sekse!' 
ı. }'aşınd "l .. .. U ·~ taı a o muştur. zun seneler 
\ ~lı İdi. Müte'lladiyen zayif dü' 
1ıJ0ı0 . akat hafıza ve muhakrmesini ve 
~ide Jık dehasını şayanı hayret bir şe

lllul?ıuharaza ediyordu. Bunun ic;in 
n fasılalarla devam etti ve ölü-

münde gene yarım kaldı. Bu notlar 
Thomsen'in Turkolojiye dair yegane 
terckesidir. Benim yanımda mahfu:ı: -
durlar. Ölürken bu eseri ikmal edip 
neşretmemi bana vasiyet etti. Kendi • 
sine söz verdim. Bu işin ikmalini bir 
vazife biliyorum. Fakat ben §İmdi Çin
ce okutuyor ve bu sahade meşgul olu -
yorum. Maalesef başka şeyle uğ • 
raşmak için hiç vakit bulamıyorum. Ho
camın eserini tamamlamak için müsait 
bir zaman bulmak en büyük emelimdir. 

- Umumiyetle Turkoloji mesaisini 
ne vaziyette görüyorsunuz, profesör ? 
Türk dili tetkiklerinin inkişafı için haf• 
lıca noksanlarımız nedir?. 
"- Mesaim esnasında edindiğim fi. 

kirlere göre diyebilirim ki her şey 

noksandır. Bunlar zamanla ikmal e • 
dilecektir. Bu işi şimdiye kadar geri 
bırakan vesaitsizlik ve yudımsızlık ol
muştur. Ben en büyük müşkülatı bil
hassa fonetik tetkiklerin noksanlığıııcta 
buldum. Türkçede savti tahavvüller 
çok mühimdir. Bunun için Türkçenin 
fonetik tarihi bir an ~vvel esaslı bir su
rette tetkik edilmelidir. Bundan başka 
teşkil lahikaları, bunların vüs'at v~ 

manaları en önce mukayeseli bir tetkik 
mevzuu olmalıdır.,, 

- Türkçedeki dil temizliği hareketi 
ile meıgul oldunuz mu? Bu hususta ne 
düıünüraünüz?. 

"- Maalesef pek az alakadar olabil· 
dim. Pek az vaktim oluyor ... 

Bununla beraber konuımnmızde.n 

profesörün, Türk dili inkılabının her 
cephesi hakkında umumi malumatı ol
duğu anlatılıyordu: 

"- Halk dilinde kalmış öz Türkçe 
kel.imelerin toplanması çok biiyük bi:
hizmettir, diyordu. Bunun ilmi çalışma
lar için geniş yardımı vardır. Yalnız 

Ameli faydası mahduttur. Muharrir 
liıgat kitabından kelime alıp kullanmaz. 
Kullansa da lisana sokamaz. Gazete ·• 

Ihsan Bey, iskenderiye açıklarında müthiş bir fırtına 
atlattıktan sonra Tunusa vardı 

Dünyayı' tek batına kayıkla 
dolapnağa çıkan yurttaşımız lh • 
san Beyin lskenderiyeye vardığı
nı bildirmiştik. T unuıta çıkan 
"La depeche Tuniıienne,, gazete· 
sinde okunduğuna göre lhıan Bey 
Tunusa eritmiı bulunmaktadır. 
Bu gazete, Türk ıporcuıunun yıl· 
mazlığını, geçtiği yerleri, ve at
lattığı korkunç vartaları anlattık
tan sonra diyor ki: 

"Mustafa Ihsan Bey, lskenıde
riyeden ayrıldıkan sonra Trablus 
garp ve Tunusun bazı limanları -
na uğramıttır. 

Bu yolculuk aıruında hayatını 
bir kaç kere yalnız kuvvetli bir 
yüreklilikle kurtarabilen Mustafa 
Jhsan Beyin karnesi geçtiği yer
lerde topladığı imzabr ve mühür· 
lerle doludur. Mustafa lha.-ım 
kayığı Sisamla Sakız arasında 

su ile dolmut ve bu genç ancak 
kendini suya atarak kurtulmu§ • 
tur. Kıyıya erişebilmek için be§ 
saat yüzmeğe ve kayığı çekmeğe 
mecbur kalmıttır. 

lsken.deriyeden ayrıldıktan son
ra korkunç bir fırtınaya daha tu· 
tulan bu genç, ancak deniz ko • 
vukb.rından birine bannımak ve 
orada bet gün ve be§ gece bek
lemek le kurtula bilm ittir. 

ihsan Beyin kayığı Tunus limanında 

Mustafa Ihsan Bey yolculukta 
konserve ve bisküvit yemekte ve 

biricik yol arkadatı olan gramo -
fonunu çalarak yalnızlığını gider· 
mektedir. 

Mustafa lhıan Bey Tunu sa on 

gün kadar kaldıktan sonra Ceza
yir, Fas, İspanya ve Fransa kı· 
yıları ile Marsilyaya gidecektir. 
Oradan da lsviçrede Bazel şehri· 
ne, oradan Ren nehri yoluyla 

Almanyaya, Almanya kanalla • 
rından ve Tun adan geçtikten son· 

ra da T unamn denize ulaştığı ye
re gidecektir. Oradan da onun 

için başlangıç körfezi olan lstan• · 
bula dönmekten başka yapacak 

' 
bir şey yoktur. 

Bu yolculuk yalnız sporculuk 
dolayısiyla yapılmıştır. lstanbula 

eriştikten sonra Mustafa Bey gez· 
diği memleketlerdeki gördükleri· 

ni anlatan bir kitap çıkaracaktır. 
Karşılaşacağı tehlikelerden 

kendisine bahseden bir ziyaretçi· 

sıne Mustafa Jhsan Bey, özüne 

ınanma ile dolu bir gülümseme 
ile: 

- Tanrı cömerttir. 
Karşılığını vermiştir.,, 

~ .-, • .,,,.. ·~·'••\;1~- ~~ ... 'tl';io:2·~~ :~ 1 i 
debi ve ilmt takatr olan muharirler biz- '°1 &G'A"C l!f"'' 'BŞc'Br Dün akşam yapılan güreşler 
zat halk içine girerek kelimeyi alacak- kazandık 

Kara Ali güçlü 
rakibi yendi 

lar, çıkaracaklar ve terviç edeceklerdir. 
Ancak bu sayede kelime dile canlı ola
rak tekrar getirilebilir. Millileşmek isti
yen her dilde böyle olmuştur. Almanca
nın inkişaf tarihini biliyorsum.ıı. Size 
Danimarka ôilinde en güzel misal ola
rak (Pedersen) i gösterebilirim. Sonra 
tabiatı zorlamamalıdır. Verilecek yeni 
kelimelerin tedrici ve mahudut bir nis
bet dahilinde verilmesi lazımdır. Bu 
ise zaman işidir. Türkçe bı inkişafı 
muhakkak yapacaktır. Çünkü buna 
layık ve müsaittir ... 

Istılah meselesinde profe:ıör ıöyle 

düıünüyor: 

"- Sizin tasvir ettiğiniz anarşiyi 

anlıyorum. Fakat bu hal tasavvur etti -
ğiniz kadar feci değildir. Bunu her 
lisan geçirmiştir. Belki böyle bir 
buhran geçirmek bir dilin sağlam ve 
sıhhatli olarak teşekkülü için lüzumlu
dur. Bu, on beş yirmi sene içinde 
durulur. Sonra niçin ilmi ıstılahlarda 
tamamen bir lisandan müştak müteca
nis bir sistem istiyorsunuz? Mesela sırf 
Türkçe veya sırf latince bir ıstılah 
sistemi ameli olarak imkansız olacak -
tır. Bana hangi modern dili göstere -
bilirsiniz ki ilmi ıstılahlarını böyle bir 
üniformaya sokabilmiş olsun. Müm -
kün olduğu kadar Türkçe cezirler kul -
}anılmalıdır. Fakat bazı mefhumlar için 
klasik ve modern dillerden kelime al • 
mak zarureti baş gösterecektir. Zaruri 
oldukça bundan çekinmemelidir. Bu 
ihtiyaç alakadar alim ve müellifler ta • 
rafından takdir edilecektir.,, 

Ayrılırken profesörden, Thomsen'in 
metruk notları için bizi çok bekletme -

Kiyef tebrinin Dinama atadın · 
da güretçilerimizin yaptıkları maç 
lehimizde neticelenmittir. Gelen 
haberlere göre netice şudur: 

56 kiloda Kenan ıayı hesabiy· 
le, Abbas güretlere iştirak etmedi. 

62 kiloda Ahmet tuşla, 66 kilo
da Saim ıayı heıabiyle, 76 kiloda 
Adnan sayı hesabiyle yenildi. 

87 kiloda Mustafa tutla. 

Ağır ıiklette de Çoban Mehmet 
tayı hesabiyle kazandılar. 

Avrupf!.da yüzme 
şampiyonları 

Magdeburg, 21 (A.A.) - 1934 Av
rupa yüzme ıampiyonluklan müsabaka
lan bitmit ve neticede aıağıdaki eıhaı 
§ampiyon olmuılardır: 

100 metre Crawl. Erkeklerde: Ma
car Csik. Kadınlarda Hollandalı Van 
den Ouden. 

ikinci beynelmilel güreş müsabaka· 
ları dün ak!am bini mütecaviz seyirci 
önünde yapıldı. Müsabakalar umuldu· 
ğu gibi güzel oldu. Bilhassa Türk gÜ· 

reıçilerinin kuvvetini teyit eden iki 
canlı misale fahit olundu. Dün akşam
ki güreıler ve neticeler şudur: 

Birinci müsabaka: Rıfat ile Soradi 
arasında yapıldı. Müsabaka başladık
tan bir iki 11ıniye sonra iti kuvvete dö
ken Rıfat hasmını yere vurdu; bir kaç 
oyun tatbik ettikten ıonra dört dakika 
bir saniyede tuıla galip geldi. 

İkinci müsabaka: Dolamotte ( 116) 
kilo ile Kninpia (138) kilo arasında ya· 
pıldı. Kninpia hasmına nazaran daha 
ağır ve ayni zamanda çok uzundu. 2,10 
boyunda olan bu güreıçi evvela vaziy~'*· 
ten istifade ederek Belçikalıyı ezm'!ğe 
batladı. Fakat ilk devre pek ağır bitti. 
ikinci devrede it daha ziyade krzııtı. 

Nihayet 9 dakika 31 saniyede çift kile 
ile Kninpia galip geldi. 

Dördüncü müsabaka: Günün en ent· 
reıan maçı arzu edildiği tekilde bitme
di. Çünkü güre§enlerden biri 1934 ııe· 

nesi olimpiyat ıampiyonu, diğeri iıe 

Avrupanın en mühim bir güreıçisiydi. 

işe pek ciddi batlıyan Hotanne'ye kar· 
tı Sabo biraz lakayt davraru;:o gibi oldu. 
Şu muhakkak ki Hotanne hiç te ihmal 
edih!miyecek bir uzu\'dur. 

Gelen kafile içinde de nazarı dikka
ti en ziyade celbeden güreıçilerden bi
rı de budur .. 

Otto Hotanne kendisinden kilo iti
bariyle farklıca yani 146 kilo ıikletind-e 
olan Saboyi 3 dakika 31 saniyede tuıla 
yenmittir •. 

Dün akşamki müsabakalann ehem
miyeti evvelki aktamkinden apğı değil
dir .. 

Bu akıam Tekirdağlı Hüseyinle 
Vavra, Otto Hotanne ile Tiıer güreıe
ceklerdir. 

200 metre Crawl. Erkeklerde: Fran
sız Taris. Kadınlarda: Hollandalı Mas· 
tenbroek. 

1.000 metre Crawl. E:-keklerde: Üçüncü müsabaka: Günün en mü· Tekirdağlı Hüscyinin rakibi 1924 o-
him müsabakası buydu. Kra Ali ile Dra- limpiyatlarına iştirak etmit kuvvetli 

Fransız Tariı. Kadınlarda: Hollandalı 
Mastenbroek. giçhnnu kartılatıyordu. Romanyalı &Ü· bir rakiptir-

re§Çİ halk gözünde, ~evikliği ve kuvv~- I 
200 metre braa: Erkeklerde: Alman· tiyle tanınmı!tı. Kara Aliyi biliriz. Mü- llllllıııııırııııııriıuııııııılllllllllUUııırlfllHlllltttıııııtılll"""hıı

Yalı Sietaa. Kadınlarda: Almanyalı Ge- aabaka başladığı zaman Romanyalının 
nerger. mütemadiyen minder haricine kaçmak Talebe 

100 metre ıırt üstü: Erkeklerde in- istediği görülüyordu. Fakat bir daki· 
giliz Beford. Kadınlarda: Hollandalı 

birliğinin Edirne 
seyahatı 

meıini temenni ettim. ka sonra bacağından yakalanan Roman· 
- ln~aallah, dedi.. Mastenbroek. yalı ter dökmeğe baıladı. Hatta o de- Milli Türk Talebe Birliği Umumi 

Banguo§lu Tahsin Vaterpoloda Macaristan takımı ga· receki kurtulup ayağa kalktığı zaman, Katipliğinden: 
YAKIT _ Yukarıya bastığımız yazı lip gelmiıtir. halka (Türkiı) diyeıelc ellerini kaldır· Memleketi tanımak serisine ilave• 

bir yabancı profesörün dil meseleleri Avrupa kupası için umumi tasnifte, dı. Bu hareketiyle Alinin kuvvetinden ten 26 - 8 - 934 tarihinde pazar gÜ· 
hakkındaki teJakkileridir. Biz profesö . 118 sayı ile Almanya birinci, 72 sayı ile bahsetmek istediği anlaıılıyordu. Ni- nü hareket eden tenezzüh katariyl~ 
rün mütalealarına bir noktada iştirak Macaristan ikinci ve 37 sayı ile Fransa hayet Kara Ali 6 dakika 55 saniyede Birliğimiz Edirneye bir seyahat tertip 
etmiyoruz. Bir noktayı da tenvir etmek Üçüncü olmuıtur. tuşla galip geldi. etmiştir. Ancak bet gün devam ede-

istiyoruz. Profesörün mütalealarında İŞ· ------=--------------------------- cek bu gezintiye iştirak etmek iatiyen 
tirak etmediğimiz nckta şydur: da bir tabiat hadisesi olduğuna inan-- olduğunu söylüyor. Kurultaya gelmiş arkadaşların gerek isimlerini yazdırmak 

Profesör dil işlrcinin zamanla halle- mamızdan ileri gelmektedir. olan Sovyet bilginlerine göre Radolf'un ve gerek fazla izahat almak için her gün 
dileceğine kanidir. Halbuki bizce dil Tenvir etmek istediğimiz nokta §U· eseri Sovyetler ilim ekademisi tarafın- saat 12 den 17 ye kadar Birliğe müra-
meselesinin hız almasının zaruri oldu- dur: dan tashih ve tensik edilerek yeniden caat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 
ğuna kaniiz. Bu kanaatimize hızın Profesör Radloff'un eaerinin noksan bastınlmaktadır. 
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2Jedikodu Mevsim yarenliği! , AVRUPADA .. . 
Sizin için on dakika 
bülbül öttüreceğiz! 

Ali kavun ve şef- :• Barp Olac k ., 
tal!ü~.:~~ .~~~~kr~e~:; 1 Amerikalı muhabir Knicker~ker'in ~~1:;3 

-- t 
"Yazık değil mi, yanyana oturuyor, eziliyor 

büzülüyorsunuz da bir türlü .. ,, 

Bu buhranlı zamanlarda mai§et 
derdi çeşit çeşit me!ôlekler meydana çı· 
karıyor. Sokaklarda bin türliı satıcıla
ra tesadüf ediliyor. Eline bir yauı se
pet alan ve içine tek tük eşya koyan, 
satıcıyım diye sokağa fırlıyor. Bu za
vallı sepetli satıcılar mütemadiyen za
bıta memurları tarafından kovalanmnk-ı 
ta ve sepetlenmektedir. Doğrusu ya, 
hem mal satmağa çalışmak, hem de za· 
bıta memuru geliyor mu diye gözler 
yolda olmak zor bir şey! 

Böyle yeni tütl,yen meslekier içinde 
en güzeli, en kolayı ve ayni zamanda 
pek ı oman tik olanı son zamanlarda Av
rupanın büyüle şchirleri.ıde takip edil
meğc baş'anmıştır. Bu meslek, öten 
kuşhm mklit etmekten ibarettir. Kuş 
seslerini taklit edcrelı r.asıl para kaza· 
nıl:r c'iye soracaksınız.. Bunu size hoş 
bir t"rzC:a anlatmak için a~ğıdaki va
kayı b"~im Sarayburnu parkında cere
yan cJiyormuş gibi nakledeyim: 

l\J ... tbaalardan birisinde çalışan bir 
da!~ :ıo hanımla adliyede katip olan bir 
beı arada sırada Sarayburnu parkınd;ı 
l;.irl:-i:lerine tesadüf ediyorlar. Hatta 
l ::ıı.ı.n yol kenarında duran yeşil boyalı 
l.:m::r.c'erdcn birisine yanyana oturduk· 
1 !". ' ·::Er.· Falrnt, birbirlerini tanıdık· 
l"'rı \':: s::lfnılaştıkları halde bu muare· 
!eyi ileri götüremiyorlar. Çünkü ikisi 
t!.: çc:ıi.ıgen tabiatli insanlardır. 

Y c!:diğeı·ini gizliden gizliye seven 
bu il<İ genç bermutat park kapısı önün· 
dz \'C:iolnşarak ayrıldıkları zaman bir 
n fam katip beyin yenına yaklaşarak 

diyor ki: 
- "Müsaadenizle kendimi size tak· 

dim edeyim. Bendeniz A - YA - Ş 
!İrketi memurlnrındanım.,, 

- "A - YA - Ş şirketi mi?,, 
- "Evet efendim. Şirketin ismi /\ 

- YA - Ş dır, bütün ismi "Aşıklara 
Yardım Şirketi,, dir. Sizi bir kaç defa 
genç bir hanımla beraber gördüm. Be-

nim tecrübeli gözlerim ne sizin, ne de 
küçük hanımın meıut olmadığınızı der· 
hal anladı. Aranızdaki tanıtıkhğı ileri 
götüremiyorsunuz .... ,, 

.:..... "Affedersiniz ama, benim hususi 
itlcrime karıştığınızı istemem.,, 

- "Nafile inkar etmeyiniz beyefen· 
di, siz o küçük hanımı seviyorsunuz. 
Küçiik hnnım da size meyyaldir. Fakat 
bir türlü birbirinize açrlamıyorsunuz.,, 

Katip bey bu sözler üzerine gayri 
ihtiyari gülmeğe baılamıştı. 

- "Neden gülüyorsunuz, beyefen • 
di. Mesele gayet ciddidir. Burada iki 
kitinin saadeti mevzuu bahistir. Saat· 
lerc-: kanapcnin üzerinde oluruyorsu • 
nuz, ezilip büzülüyorsunuz •• Elbisele • 
rinizdeki düğmeleri sayıyorsunuz. Ha • 
vadan ve havai şeylerden bahsediyor • 
sunuz. Yalnız bir noktaya, ilanıaşk 

meselesine gelince orada diliniz tutu • 
luyor.,. 

- "Bunu iddia etmekte belki hak • 
kınız vardır.,, 

- "Belki değil, kat'i surette haklı • 
yım. Iıte ıizin gibi çekingen aııklara 
yardım etmek için A - Y J:. - Ş ıir. 
ketini tesis ettik.,, 

- "Bu şirketin aşıklara nasıl yar • 

dımı dokunabilir?.,, 
- "Size bunu anlatayım: Küçük 

hanımla ağacın altındaki kanapede o • 
tururken ağaç dallan arasında şakrak, 
bülbül ötmeğe bşlar. Bülbül sesini işi
ten bir insan bütün dertlerini unutur. 
Aşıkane hisleri galeyana gelir, taşar .• 
Kalp açılır, ruh dışarıya fırlar .. O and:ı 
ilanıaşk ta olur biter.,, 

- "Bu anlattığınız şeyler iyi, gÜ· 
zel ama, bülbülü neı eden bulacaksınız?,, 

- "Bunu şirket temin eder, müste
rih olunuz. işte tarifemiz: Gelecek de· 
fa küçük hanımla buluştuğunuz zaman 
on dakika bülbül ötmesini siparif eder
seniz bunun ücreti elli kuruştan ibaret· 
tir. Bu esnada yasemin kokusu intişa· 
- -- ettiğiniz takdirde yirmi beş 
.... Ma .emıeniz !bnn gelir. ilave 
,,lanlk b!.;!::l bir kuş aedaıı isterseniz, 
hnların her on dakikası otuz kuruştur. 
Müsaade buyurursanız, sizin için bir 

bülbül nağmesi, bir yasemin kokusu, bir 
de ... ,, 

- "Hayır, hayır, bırakınız, o ya
semin kukularını falan •. Yalnız bülbül 
nağmesi yetişir. işte size elli kuru§.,, 

- "Ne vakit bulutulacak, beyefen· 
di?.,, 

- "Yarın akıam saat sekiz buçukta 
ayni yerde.,, 1 

Ertesi akşam muayyen saatte katip 
beyle daktilo hanım kanapenin üzerinde 
oturuyorlardı. ikisi de bermutat susu· 
yor)ardı. Küçük hanım ıskarpininin u
cu ile toprak Üzerine çizgiler çiziyor, 
katip bey ise saatinin kösteğiyle oynu· 
yordu. 

Birdenbire ikisi de kulak kabartmış· 
lardı. Çünkü karşıdaki çalılıklar arasın· 
da bir bülbül sesi geJmcğe başlamıştı .• 

Daktilo hanım: 
- "Bülbül sesini İ§itiyor musunuz? 

Ne ruh okşayıcı bir seda?,, diye sorunca 
katip bey: 

- "E,•ct, İnsanı gaşyediyor!,, ceva· 
hını vermişti .. 

Fakat bülbül bir dakika kadar tatlı 
tatlı öttükten sonra birdenbire susmuş· 
tu. Çünkü ikinci bir bülbül sesi diğe
rinden biraz daha tiz bir seda ile ötme· 
ğe ba§lamııtı. Daktilo hanım: 

- "Ne kadar, ne kadar hoş ... Birken 
iki oldular!,, 

Diyordu. Katip bey: 
- "Evet, birbirlerini arıyorlar!,, ce· 

vabını vermişti. Katip bey: 
- "Aynen bizim gibi!,, sözlerini de 

ilave edecekti. Fakat kelimeler ağzın· 

da kalmıştı. Buna sebep olan şey iki 
bülbülün birden sert sert ve birbirlerile 
kavga ediyormuş gibi ötüşmeğe başla· 
mıtlnrdı. Bu hal bir iki dakika kadar 
böyle devam ettikten sonra çalılıklarda 
bir hareket görülmüş, dalJar kırılmış, 

bir tokat şakırtısı duyulmuş ve kaba 
bir ses: 

- "Burada ne arıyorsun be herif? 
Burası benim mıntakam, koca parkta Ö· 

tecek yer mi bulamadın?,, diye bağır
mağa başlamıştı. 

Bunun üzerine daktilo hanımla kf,. 
tip bey derhal ayağR kalkıp oradan kaç· 
mışlardı. Giderlerken daktilo hanımın 
batını katip beyin omuzuna dayadığı 

görülüyordu •• 
Sözü kısa keselim .• Katip bey yolda 

giderken meseleyi daktilo hanıma İzah 
etmeğe mecbur olmuştu. Bunun üzerine 
daktilo hanım da kızararak bu rande· 
vüye kendisinin de A - R - T - Ş 
şirketi adamlarında'l birine bir bülbül 
nağmesi sipariş ettiğini itirafa mecbur 
olmuıtu. Bu A - R - T - Ş şirke· 
tinin asıl ismi "Aşk rüyasını tahrik ce· 
miyeti,, idi. Bu muteka.bil itiraf saye· 
sinde daktilo hanımla katip bey nihayet 
birbirlerine kavuşmuşlardı. 

DedikoGlt.n~u 

• 
lstanbul üçüncü icra memurlu

ğundan: 
lstanbul Çarşambada Tevkii 

Cafer mahalleainde Molla Murat 
sokağında eski 3 yeni 31 No lu ze
min katı kırmızı çini döşeli mut· 
fak; kömürlük, tulumbalı kuyuyu 
havi olup birinci katta ~bir sofa Ü· 

zerinde iki oda bir hala ve ikinci 
katta bir sofa üzerinde iki oda bir 
hala ve üçüncü kat 2 .• beşik örtü· 
sü tavan arasını havi maa bahçe 
bir bap kargir ve dahilen ahtaP 
hane dairemiz borçlusu Kemal be· 
ye 2000 liraya İpotek olup işbu İpo 
tek hakkı haciz edilerek açık art· 
tırmaya vaz'ma karar verilmittir. 
2818/934 tarihine müsadif salı 
günü 17 ila 16 da 1424 Nou lu ic· 
ra iflas kanununa tevfikan İ!bu 
hakkın birinci açık ~rttırması Is • 
tanbul üçüncü icra dairesinde icra 
edileceğinden talip olanların mez· 
kur saatte dnirede hazır J.ulunma· 
ları ilan olunur. (1924) 

Hele b!r tanesi var, sabahleyin bizim ill••••••••••••••••••••••ı••••••"'W 
kapının önünde biribiri Ü5tÜne belki 
sekiz defa: 

- Süüüüt! .. 
Diye bağırdıktan sonra kimsenin al

dırış etmediğini görünce zaten asık o· 
lan suratını biraz daha buruşturarak 

dÜ!Üne düşüne caddeyi tutuyor. Lakin 
kabahat bizde, yani müıterilerde mi? 
Yoo! Kabahat ne bizde, ne sizde, ne de 
onlarda.. Bu aralık sütçülere surat as· 
tıran knbnhatin büyüğü mevsir.ıde •. Or
tada bu kadar bol soğukluk varken sÜ· 
tün yüzüne kim bakar, mahallebiyi, süt· 
laçı, tavukgöğsünü kim hatll'lar?. lki 
çeyreği toslayıp ta şörle kallavi ve kö
le doyuran cinsinden olgunca bir kar· 
puz veya kavun yakaladınız mıydı ye· 
meğin üzerine hem soğukluk, hem tat· 
Jı olur ve on kuruşluk bir karpuz, ya • 
hut kavun koca bir lenger sütlaçın ye • 
rini ferah ferah tutar. Üstelik kömür 
istemez, ateş İstemez, şeker istemez, pi
rinç istemez .. 

Ya üzüme ne diyelim, onun da ki
losu şimdiden onla, on beş arası .. Hem 
de ne üzüm!. Her biri cevizle fındık a· 
rası ve kütür kütür ... Şeftali ise geçen 
kış sonlanndaki pa~nmutla torikten da
ha bol ve daha ucuz .• 
Akşama doğru ona, yedi buçuğa di· 

ye ahlan bu meyvaların, gülü tüylü 
lombalak saat yediden sonra daha ucuz· 
lıyor; kilosu çeyreğe, hatta üç buçu • 
ğa kadar iniyor!. 
Yarması sulsundan, sulusu yarma • 

sından daha çeşnili, daha iç açıcı olan 
bu mübarek, mis kokulu meyva bu ka· 
dar bol ve ucuzken işi yokmuş gibi her· 
kes süt alacak, tencereye koyacak, içine 

pirinçc ve pirinç unu ile ıeker katıp o· 
nu kaynatacak ta yemeğin üstüne tatlı 
bir soğukluk yapacak! Bereket versin 
dondurmacılara •.• Yoksa soğukluğun bu 
bolluğunda sütler hep lor olur. 

Karpuzun suyu pek bir şeye benze· 
miyoı• ama kavun ile ~eftalinin sliyu pek 
ömiir oluyor. Ben şimdi öyle yapıyo-
rum: 

Kaç aydır evde: 
- Ay şurasını kirlettin, ay burasını 

leke ettin! 
Diyen olmadığı için akaşmdan kavu· 

nu, yahut şeftaliyi alıyor, güzelce sula· 
rını sıkıp süzdükten sonra bir kaba bo
şaltıyor, içine biraz da şeker atıp kabı 
pencerenin önüne bırakıyorum. 

Şimdi sabaha karşı ortalığa hatırı 

sayılır bir serinlik çöktüğü için gün do· 
ğasıya yakın uyanınca o miı kokulu ve 
soğuk kavun, yahut şeftali suyuna sarı
lıyorum .• 

Oh, o ne şeker bir şey oluyor bilse· 
niz! İnsanın ağzında bir gün ve bir ge· 
ce Önceden kalmış olan ne cigara pası, 

ne nargile zifiri, ne de yemek tortusu 
bırakıyor ... Artık sütçü, iti yoksa kapı-
nın önünde: 

- Süüüüt! .. Süüüüt! .•• 
Diye bağırsın, dursun! Onun sütla· 

cından, mahallebisinden geçtik; ala· ka· 
vun ve şef tali suyu dururken sade kay
namışını bile insanın canı pek çekmi· 
yor. 

Lakin bunlar benim için iyi alamet 
değil... Çünkü meyvanın, soğukluğun 
bu bolluğu artık sıcakların, yazın so· 
nuna işarettir ve kış ise benim için mev· 
simleri~ en külüstü .. ü demektir •• 

Dün bunu bir arkada§a söyledim, 

güldü: 
- Ayol, dedi, kışın da kendine gÖ· 

re öyle zevkleri vardır ki bunların ya· 
nında yazınkiler on para etmez! 

Doğru ama, ben kapalı yerde dura· 
marn ki .... Neresi olursa olsun, dam al· 
tı bana zindan gelir ve tabii kıtrn yağ
mur, kar altında bizim T opkapı bağla
rında, yahut Çamlıca tepesinde oturul• 
maz a! ••• 

Osman Cemal 

Osmanlı bankası 
l LAN 

Osmanlı Bankasının Galata, 
Y enicami ve Beyoğlu davairi, za· 
fer bayramı münasebetiyle Ağus· 
tosun otuzuncu perşembe günü ka· 
palı bulunacaktır. 

Sonra Romanyanın muvazzaf 
ordusu 240000, ihtiyatı 1485000 
cem'an 1725000 asker ve 7000 ha 
va mürettebatı vardır. 

Yugoılavyanın muvazzaf ordu· 
su 141000, ihtiyatı 1200000 cem'
an 1341000 askeri ve 900 hava 
mürettebatı vardır. Bu iki kuvveti 
de yukardakilere ilave edersek 
bet devletin 1264000 muvazzaf 
askeri, 10978000 ihtiyatı, cem'an 
12242000 askeri ve ~9100 hava 
mürettebatı var demektir. 

Bu kuvvetlere Lehistanın mec· 
mu 1977000 askerile İtalyanın 
5984000 askeri ve 22000 hava mü 
rettebatı ilave edilirse yedi devle· 
tin 20203000 askere ve 71100 ha· 
va mürettebatına malik oldukları 

anla!ılır. 

Bu kuvvetlere karşı Almanya • 
nın 100,000 kişilik muvazzaf or· 
dusu ve belki 2500000 talim gör -

müş ihtiyat kuvvetleri, Macarista 
nın 35000 kişilik ve Avusturyanın 
30000 kişilik muvazzaf orduları 

ki cem'an o da şüpheli olarak, 
2665000 kişilik bir kuvvet gösteri 

le bilir. 
ihtiyat kuvvetler hakkında gös 

terilP.n rakamlar fevkalade ehem· 
miyetlidir. Bu ihtiyatlar orduda 

h:zmetlerini ikmal etmiş olan ef -
rattır. Bu!1lar yirmi dört saat, ni· 

hayet azami on gün zarfında cep· 
heye sevkedilebilirler. Bu fevkala 
de mühim nokta hakkında hiç bir 

devlet Milletler Cemiyetine vazıh 
bir rakam. vermeıniıtir. Yukarda 
gösterilen rakamlar bitaraf bir 

membadan alınmıştır. Ve büyük 
bir mevıukiyeti haizdir. O rakam 
lar herhalde her erkanı harbiye· 
de bulunan rakamlar kadar doğ· 
rudur. 

Şayet bugün Almanya Fransa· 
ya taarruz edecek olursa, Fransa, 

Belçika ile Çekoslovakyarun ken· 
disine yardım edeceklerinden 

kat'iyyen emin olabilir. Çünkü bu 
devletlerin mevcudiyetleri Fran -
sanın himayesine bağlıdır. Yugos· 

lavya ile Romanyanın da Fransa· 
ya yardım etmeleri bir parça da -
ha az muhtemeldir. Lehistanın 

yardımı ise daha ziyade şüpheli • 
dir. Maamafih, Lehistan Alman • 

ya ile bir ademi tecavüz misakı 
akdetmiş olmakla beraber, Fran • 

sa, Lehistan askeri ittifakına hiç 
dokunulmamıştır. Onun için, le -

cavüz eden sırf Almanya olursa, 
Fransa Lehislanm da kendisine 
yardım etmel'ini bekliyebilir. Dev· 
letler içirde İtalya müphem ve 
meıkuk bir kuvvettir, ihtimal ki 

o bitaraf kalacaktır. Fakat Al
manya. harbe sebebiyet verdikten 
sonra bir de Avusturyayı işgal e· 
derse, o zaman İtalya clahi hatta 
Fransanın müttefiki olabilir. 

Bunlara . karşı Almanyanm 
100000 kişilik bir ordusu vardır. 

Bundan başka son on sene 2arf m· 
da terhis edilmiş olan 90000 kişi
lik sabık askerleri hesaba katıla • 

bilir. Bir de son harbe iştirak et· 
miş olanlar vardır. Bunların 
2500000 kifİye baliğ olduğu söy

lenmektedir. fakat bunların hepsi 
bilaistisna. 35 yaşından yukarıdır. 

Ne Amerikada, ne de lngilterede 
askeri müt~hassıslar kendi mem -

Avrupadıa harp 1 
leketlerindeki eski muharipleri ih 

tiyat kuvveti olarak hesaba 
mamaktadırlar. 

Almanyanm eski muharİ 
nazarı dikkate alınmıyacak ol 

sa Almanlar muhtelif milis tet 
tından ancak 2500000 kişi çık 
bilirler. Bugünkü Alman ord 
da hizmet ettikten sonra çeW 
Alman askerlerinin şimdi bu 
1is kuvvetlerinde zabit ve k" 
zabit oldukları kabul edilebİ 
Bitaraf görücüler Almanlarırı 
milis teşkilii.tına yarı müsellah 
lam talim görmemiş bir ku 
nazarile bakmaktadırlar. Alııt 
lar ise onların askerlikle kat'İ 
alakaları olmadığını söylüyor 
Fakat bugün bir harp çıktığını 
savvur edecek olursak Almarı 
nın hakikaten 2500000 asker 
karabileceğini farzedelim. 

lstanbul dördüncü icra me 
luğundan: 

lstanbulda Çenberlita§ta O 
cilcr sokağında 17 No: hanede 
kin elyevm ikametgahı m 

T ahranlı: Hacı Mehmet efendi 
rısı Talat hanıma: 

Adam Evyenya efendiye 
bedelinden iki yüz elli lira bo 
nuzu vermediğinizden mezkur 
ranın temin istifası için hacı 

len Çakmakçılarda Daye h• 
mahallesinin Valide ham ortaı 
pı tahtanisinde eski 21 No lu 
si intikallu gayri menku1ün t• 
mma ehli vukuf tarafınclan fi, 
193~ tariliin<le liin İki yüz do 
dört lira kıymet takdir edilıt1İ 
2004 No lu icra kanununun 
üncü maddesi mucibince me' 
takdiri kıymet raporunun okut' 
sı hakkında mübaşirle dave 
varakası gönderilmiş ise de 
yevm ikametgfıhmızın meçhol 
ti hasebiyle tebliğ edilemeıtli 
Bu husus hakkında bir diyecei 
varsa 934/ 2518 dosya No sile 
gün zarfında müracat tebliğ 
lcamına kaim olmak üzere ili~ 
lunur. '(t9 

Beyoğlu dördüncü sulh hıl 
hakimliğinden: 

Beyoğlu Nişantaşında Rıl 
caddesinde 6 numaralı evde 
makta iken halen Bakırköy e 
zı akliye hastahanesinde t 

altında bulunan Nemli zade 
Galip Beyin müptela olduğıl 
hastalığından dolayı hacriyle 
disine karısı Kevser hanımıJ1 
tayinine 19 '8 934 tarihinde 
verildiği ilan olunur. (2061} 

İstanbul üçüncü icra meı11 

ğundan: 
Mahcuz ve paraya çevri 

mukarrer sandalya ve masa 
ğustos 934 tarihinde saat 12 
13 e kadar Taksimde stadya 
kanto ve birahanesinde birin 
çık arttırma suretiyle satıla 
Taliplerin mahallinde meJ'l1 
müracaatları ilan olunur. (1 

!stanhul üçüncU icra ınerı1 
ğundan: 

Mahcuz paraya çevrilme•• 
karrer mermer taşları Unka 
da beylik değirmen ittisali 
mağazada 26 Ağustos 934 •' 
den 13 e kadar birinci açıl< '. 
ma suretivle satılacaktır. 1"aJ1 

rin mahallinde memuruna ıtıa 
atları ilan olunur. .(19 
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casının kafa tasını göğlArtık şerirlere kurtuluş 
ilde taşımıyamahkU.m! Paris zabıtası, zehirli gazlarla çalışarak şakileri ya~alıyan 

·mkinı yok! 

~~a adalarında' tayyare usta memurlar kullanmıya başladı ~ ılc ıeyahatine çıkmış 
.._. il aazetecilerinden bi -

1 Cine adaları üzerinden 
, fİhldiye kadar görülme -

ı-ıcnn vahti adamlara ait 
h törrnüf ve orada yere İ· 

l \! \'ah§iler arasında tetki -
l>tnıya muvaffak olmuştur. 

1 İnin ifadesine göre bu 
ı '".henüz taş devrindeki in
i. Rtbi Yaıamaktadırlar. Bun-

!lıjL.. k "b • . h" . l\Qlrı ta rı en yırmı ın 
r l .. ·t· 
1· U ünün ne olduğunu bil-
tr, Demirden de haberleri 

· Sütün aletleri ve edevat -

n, tahtadan veya'hu hay• 
el'Q· ıı:.· 

·~•ndendir. 

da.ki resimde gördüğünüz 
I 0 'kabileye mensup olan 
'1-de b' • 'd' y . c· n ırısı ır. enı ıne 

e .de Ya.fıyan vah§iler arasın-
e olan bir adete rlayeten bu 

. dil\ ölen 'kocasının kafa ke-
1 'bir bezin içinde göğsünde 
~ktadır. O kadın kocasının 
\ 'kemiğini ölünceye kadar 

'l 

~~le taJımıya ve böylece 
0 lü kocasını hatırlamıya 
l'dur, 

' ltalyanın nufusu " çoğalıyor 
~~ taxeteainde okunduiuna gô :ı zarfında da 127,ŞS3 evlenme olmu§tur. t ;etıeıi ilk altı ayı zarfında ltal- 1934 senesi i!k altı ay znrfın<la doğanlar 
~~oialm devam ~t.n}iıtir. 5l4,73fü --ıewcr 29j),7~ l933 senesin • 

tlufuı ıniktıın 30 Ha~ıran ta • de doğanlar 505,685 ve ölenler de 
'12.424.8.__U kiti idi. 1933 sene • 297,327 ki§idir. 

·itti tarihte 42.007.916 ve 1932 Bu hesaba göre ltalyada nüfus art • 
I•• O liaxiranında da 41,615,059 .. 

ması 1934 senesinin 'ilk altı ayı zarfında 

ı:"••i ilk altı ayı zarfında hal
e ~ ·'739, 1933 ı.enest ilk alu ayı 
e ~482 ")'e 1932 ilk altı a~ı 1 
t 

213.311, 1933 senesi ilk altı ayı zarfm· 

da 198,935 ve 1932 senesi ilk altı ayı 
zarfında da l 76.274 kitidir. 

lnıanyada . Olimpiyat 
~ırlıkları çok. aJeşlidir 

~36 d, 8 
İ)-'t erlinde yapılacal: 
t- ~ 0 Yunlan için Almanya· 

~,.,dırt'fında. a.teıli bir çalıı • 
'ttd,' 41nıanlar aporun her 
'd' ltı\a~affak olmak için 

'l'eıı ~-ı· • '\'ll~ '-« ımler yapmakh· 
~daki resim manialı 

I 

at yarı§ları için yapılan talimler· 
den birini gösteriyor. Alman or 
dusuna mensup olan süvari yüz· 
başısı Busse'nin Kirklandsenkel 
namındaki atiyle bir hendek üze· 
rinden parlak bir atlayış yapmak. 
tadır. 

Bir zamandanberi Pari& zabı
tasında bir "Gaz alayı,, çalış
maktadır. Polis müdürlüğü bina· 

sının bir köşesine bu gaz ıleşkila· 
tının yazıhanesi ve laboratuvarı 
yerleştirilmiştir. Gaz şubesi Pari· 
sin bütün polis komiserliklerile 
devamlı temas halindedir. Gazci-
ler çağrılır çağrılmaz, o şubenin 

birkaç polis memurundan ibaret 
olan mürettebatı derhal kurşun· 
lara karşı kullandıkları zırhları • 
nı ve delmr-: aletlerini alırlar, bel
lerine çelikten yapılmış ve içerisi 
zehirli gazle dolu bir şişe bağlar· 
lar, ellerine de üç santim kalınlı
ğında demirden yapılmrs bir kur• 
şun şem~;,,esi alarak hadise yeri· 
ne koşarlar. 

Sonra polis memurları bir evi 
muhasara altına almış olurlar ve 
hu evde bir daireyi soymak için 
oraya girmiş olan şakiler artık o• 

radan kolay kolay kurtulamazlar. 
Fakat mahsur kaldıklarım bildik
leri için belki içlerinden bir kısmı 
teslim olmak niyetinde değildir. 

Belki revolverini çekmiş oldukla· 
rı hal'1e polisin o daireden içeriye 
girmesini bekliyorlardır. 

Bu esnada gazci polisler hadi
se mahalline yetisirler. İçlerinden 
t~v,jyceilik bileni kur.şun şemsi • 
yesinin arkasına saklanarak o 

dairenin kapısı önüne kadar yak· 
la,ır, elindeki burgu ile kp~ya ~ir 
delik açar ve o delikten ıçerıye 

zehirli gazi salverir. 

Polisler heyecanlı dakikalar 
yaşarlar. Acaba hırsızlar bir çı • 

kış hareketine te§ebbüs edecekler 
mi?. Birdenbire dairenin odala • 

rında bir gürültü başlar. Odadan 
odaya koşuşulur. Nihayet hırıltı • 

lar işitilir. Sonra insanların yere 
yuvarlandıkları duyulur. Bu su • 

retle zehirli gazin tesirini yaptığı 
anlaşılır. 

Bunun üzerine polisler kapıyı 

açarak içeriye girerler ve tama· 

miyle caygın bir hale gelen şaki
leri yakalıyarak arabaya koyunca 

birkaç dakika zarf mda polis ko -
miserliğine götürürler. Bu zehirli 
gaz sayesinde polisler hiçbir leh· 

likeye maruz kalmadan en ya -
man şerirleri bile tevkife muv&f· 
fak olmaktadırlar. 

Yukardaki resimde gördüğü

nüz Fransız poliıi, tam mücehhez 

olduğu halde böyle hırsızlar ta -
rafından işgal edilmi§ olan hi.r 

dairenin içine zehirli gaz aalver· 
mek üzere bulunuyor. 

Arabistanda harbin son safhası 
imam Yahya ile lbnissuut ara· 

sında çıkan harbin lbnissuut as • 

kerlerinin muzaff eriyetiyle neti -

celendiği ve araya giren İslam 
murahhasların delaletiyle Taifte 

bir sulh muahedesi aktedildiği ya· 

zılmışh. Bu muahede için müza • 
kereye girişen murahhasların üçü 

de yabancıdır, yani ne lbnissuu -

da, ne de İmam Y ahyaya mensup

tur. Sulh muahedesini akteden üç 

murahhasm bir aradaki resimleri· 
ni yanda görüyorsunuz. Bunlar 

soldan sağa sıra ile Filistindeki 

islam şurası reisi Hacı Emin Hü
seyni, sabık Suriye reisi Haşim 
bey ve arap akademisi azasından 

Mitralyözle tehdit 
Brooklyn • Nevyork, 22 (A.A.) -

Bir dondurma fabrikasının otomobili 

arkasına saklnnm:ş olan işçi kıyafe
tinde iki kişi, fabrikanın Önünde muha-

fızların nezareti altında gümüı nakle
den bir kamyonu mitralyöz ile tehdit e
derek durdurmuşlar ve: 

"- Bir tek kelime söylerseniz, mit
ralyöz ü:r.erinizc ateş açacaktır.,, 

Diye bağırmışlardır. Bu esnada fab. 
rikanın otomobiline ~aklanmış olan 12 

kişi, başka mitralyözlerle fırlamışlar, 

zırhlı kamyonun içindeki gümüşü he· 

men kendi otomobillerine naltlederek 

büyük bir süratle uzaklaşmı§lardır. 

Polis, bu haydutların üzerine "öl· 
dürmek üzere ate§,, emri almıştır. 

ve sabık Osmanlı devleti meb'uslarından Emir Şeki~ Aslandır. 

japony~ başvekilinin hususi hayatı 
Japonların garp terakkiyatmı 

kabul etmek ve harice karşı ta· 

mamiyle asrileşmekle beraber hu· 

susi hayatlarında eıki adetlerin· 

den ve itiyatlarından ayrılmadık· 

ları malumdur. Yandaki resim bu

nun en mükemmel bir delilidir. O 
resimde Japon başvekili Amiral 

Keisuke Okada'yı evinde nasıl 

yaşadığını görüyorsunuz. Amiral 

entarisini giymiş, ve bağdaş kur • 

muş olduğu halde lcahvesini içi -
yor. K··~"'~ında oturan çocuk ise 
torunudur. 
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San'ate· 
Kurban 
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Film Çevirirken 
Bir Kaza Oldu 

, Pr.agtaL ''Y aıamak istiyoruz,, 
::i •erilen bir film çevrildiği ıı· 

a, feci bir kaza olmuttur. 

\1 Praılı Humoriıt Voıkovec ve 
b triıin eserlerinden mülhem olan 
~ lJ... 1'levzuu eğlenceli film çevrilir· 
en, bir kCLmyon, bir otelin ka • 
IUaıııdan içeri girecek ve b~ rolü' 
~~nayan komiğin buru.tan pımta
tıunu tekerleklerile ütüliyecek· ttt• , 
•ı.... Tabii, itin içinde_ göz bo· 

~ılığı kabilinden bir oyun hile· ,. 
1 de var. Fakat dekor olarak 
)~Ptlan otelin ka~ısından içeriye 
tirecek kamyon, sahici kamyon ..• 

8ir kaç gun üst üste prova ya .. 
ı )tll)'or. Nihayet, filme alınacak 
~eni_n çevrilmesine aıra geli • 
:._'t, kamyon otele doğru ilerliyor. 
"tllln delice ıürüldüğünü gören 
~l~r, rol icabı, teli.tla di • 
~l'a fırlıyorlar. Bu arada ıta • 
'4't olarak rol alan eski tiyatro di· 
~ôrlerinden Adolf Haydrih 

ltek de bulunuyor. Hota Giden Yeni Ylldızlardan Murlyel Evana 

Eski Bir Komik 

Sefalet Çekerek Can verdi 

~ 8irdenbire bir çığlık .... Çığlık· 
~ ···· Otelden dıtarıya fırlıyan • 
lı d.n biri, kamyonun altında ka· 
• ~eziJmiıtir. Bu, eski tiyatro di· 
~ Örüdür. Çevik davranama • 
'1 tı, aendelemit ve tekerlekler 
l' lıııda kalmıtbr. "Y atamak iı • 
~C)ruz,, filmi daha çevrilirken, 
~ ölüm vakaıı... Her~es keder 
~· tiain.de.... Tabii, bir müddet Seaaiz. film zamanında perde ' çinde kıvranarak, barındığı kö • 
) ııı filmin çevrilmeıi Clurc'.iurulu- üzerinde sık sık görünen ve bazı ıede dünyaya gözlerini kapamıı • 

C).-. memleketlerde hayli tanınan ko - tır. Bir müddet evvel ölen eski ko-
Jı-. tarnron lbnda e~ilerek der· mik Harri Pollard, Nevyorkta ıe- miklerden Fati gibi... Halbuki, 
~ CSJen Adolf Haydrih Marek, falet içinde ölmüıtür. ikisi de, rağbet gördükleri za •• 
le., elce tiyttrolar idare ve turne- Harri Pollard, önce bir varyete manlarda çok para kazanriııılir • 
) le~ip etmiı bir adam.... Ha· artisti olarak işe baılamıştır. dı. Ne o, ne de bu ellerine ge -
~tll\ın son ı~nelerirMle, devamlı 1912 ıenesinde Holivuda ayak ~irdikleri parayı idare etmesini 
~•ttarın tesiri altında fakir düt- basan bu artist, orada acaip ve bilmemi,ler, anlatılan kendileri • 
bl ' \'e çevrilen filmlerde ılatiıt gülaürücü görülen bıyıklarıyla ne karşı gösterilen hararetli ali. • 
't 'te.Jc görünmekle ekmek para - dilCkat uyandır~ı§, . bryiklan ıa- kanın sonu gelmiyeceğn sanmıı· 
~~rmafa bq vurm~tur. Bu nat kabiliyetinin sezilmesine yol lardır. 
~ Clao.plıımuı da nilii.yet ha - açmıttır. Filmlerini "Snub,, ya - Komik Fatiden bahsedilince, 
~~ mal olmuftur. hut "Bositron,, 1simleri altında önce onun şiımanlığı göz önüne 

~ ~rilirken.ı ıık olmamak- f oynardı. gelir Pollarddan bahsedilince de, 
~~&her, bazan böyle kazalar Pek çabuk meıhur o1an bu ko· acaip !ekilde kıvnlmıt bıyrkları 
~,1 "- geliyor. Bir kaç sene ev- mik artist, ıes1i film ortaya çıkın- hatıra geliyor. Bu iki komik ar· 
~ burada "Kaçakçılar,, filmi ca bu sahada tutunamamıı, gene tiıtin film sahasında yer tutmak 
~~. l'ften, bir takip sahnesinde pek çabuk unutulmutlur. Göz - hususunda, sanat kabiliyetleriyle 
~ •tlikuyuda otomobil devril • aen düıen artiste kimse el uzat· beraber, bu iki hususiyetleri de 
~~"e filmde rol alanlardan biri madığından, bu en eski komik • rol oynamı§hr. Birinin ıiımanlı• 
~' biri yaraJanmııtı. lerden olan artist te parasızlık İ• ğr, diğerinin bıyıkları! 

Telma ~od 

Bütün dünyada en üstün şöh- J beslediği Meri Dreslerin yajadılt 
reli altmıt yatını geçtikten sonra hızmetçiye 10.000 stetlin verilme· 
elde eden ve altmı' dört yaşında sini vasiyet elmittir. Bunların 
ölen Meri Dreıler, bir vasiyetna- çok iyiliğini gördüğünü, 1c:enaile. 
me bırakmı§lı. Bu vasiyetname • rinden pek memnu!} olduğuı)u b'il· 
ye göre, ölen yıldızın kız karde- dirmiştir. 

,tine 60.000 sterlin miras kalını§ - Holivtıdun en eaki film yıldızı 
tır . . 

Meri Dreılerin kız karde§i Mi
ıiı Gentoni, lngilterededir. Ken
disi, tam yetmit yatındadır. Bu
kadar para miras kaldığını iıitin· 
ce ıöyle demiıtir: . . 

· -:- Hayre.t !. Bunun doğru ol-
duğunat parayı elime almadan 
inanam~ya~fnn. Al;lam, öteden .. 
beri pek cömert bir kadındı. Ben, 
onu para tutmaz bilirdim. Bir 
aantim bile miras kalacağını san
mıyordum. Demek cömert olmak
la beraber, hesaplı hareket· et -
meği de gözetimrlı ! 

60.000 ıterlin !. Eğer bir az 
gençletebilıeydim, bu para belki 
itime yarardı. Yat yetmit, it 
bitmiş! Bundan sonra bu para -
nın bana ne faydası var?. Fakat 
her halde ıokağa atacak değilim. 
Bu para ile bir §ey yapacağım. 
Ne? Onu henüz kstiremedim ! 

Diğer taraftan, ölen yıldız, va
siyetnamesincf e kendisine on bet 
ıenedenberi hizmet eden emektar 1 

iki zenci hizmetçisini unutmamı§, 1 ,. 

olmak itibariyle, bir çok Y,Ildızm 
tanıdığı, hürmet ve ~uhabbet 

beslediği Mari Dre.sleriıi ~atadığı 

evin, bahçesiyle birlikte bir "niü· 

ze halinde muhafazası dü§ünül • 
mektedir. Bir çok yıldız, bu dü· . ' 
§Ünüşün pek yerinde olduğu ve 
yerine .getirilmesi İcap etti i fik· 
rindedir.ler. Hatti, . 
nin dikilmesi de taaavvur

0 

halin -
de ortaya atılmıthr. ' . . 

Holivud yılqızlanrun bijyük ·an• 
neıi, bütün yıldızlara kartı tef• 
katle hareket eder,. genç yı~dızla• 

ra, -uzun faaliyet· senelerinde edin· 
diğl tecrübelerini anlatır, kendi· 

ıinden "akıl danııanlara i•abetli 
tavsiyelerde bulunurdu; 
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Rad lJ O konferansları Düello Azerbaqcanda lJapılan 

- Selim Sırrı Beyin eseri- JngiJlere ve Amerika ec:lehiyat operalar • 
lJenı Ustat Selim Sısm Bey İstanbul 

radyosunda söylediği değerli kon
f eranslan onar onar birleştirip 
birer kitap halinde neşrediyor. 
Geçenlerde ~ıkan ikinci kitap bü
yük bir alaka ile okunacak istifa
deli mevzularr ihtiva ediyor. A -
şağıya aldığımız yazı, İsveç halk 
musikisine ait konferanstan bir 
pargadJI": 

Hlllfr tiirküaü ! Fa1'at halk tür
küıü nedir? Bunu (Georges Sand) 
pek güzel aelaby~: 

Halk türküleri halkın san'atı
Clır, hepimiz gibi onun da san'at 
ihtiyaçları vardır. Halk türküleri 
ümmilerin san'abdır. 

i ·Bakınız Montaisne de nasıl 

'..Uıyor: 

Halk melodiıi Clojduğu muhitin 
doğrudan doğruya sünühatrdır. 

J. J. Rouueau da ıöyle tarif e
diyor: 

Can ııkmtııını biraz uzaldaıtır
mak, saay ve sefalete daha kolay
lıkla tahmmül etmek için• türkü 
çafrılrr.,, 

Her ne ıekilde olursa olsun 
türkülerin insanlarla tabiat ara • 
smdaki kuvvetli münasebetine 
balnbna alelade hir çobandan en 
münevver zekalara kadar türkü, 
dıqruların bir tezahürüdür dene • 
bila-. 

itte laveçte de böyle olmuş. 
Bu ıimal halkı, asırlarca türküle
rinde tazallümler, şikayetler, fi -
sanlar, ahı vahlar çağırDUf 1 fa-
nt bu iniltilere, bu teslimiyete 
krtı tabiabn tamarııile lakayt ka1-
Chimı görerek, iradeyi, kudreti, 
cesareti, güneşe, toprağa, hatta 
manaıız kıta kartı muhabbeti i -
fade eden 9en, ıakrak melodileri 
terennüme bqlamıılardır. Bugün 
),h-~k aaffetile gülen, hayatı 
seven pürlihhat bütün bir halk ıe· 
kiz ay be,.az mantoıunu çıkarmı
yan ]Carlı dağları kayaklarla aı • 
makta, wcu bucağı ıörünmiyen 
ıenit lHrer lMaz tahraıı halini alan 
ıöllerin üstünde patenlerle, yel • 
lNnli lusaklarla rüle oynıya kay· 
makta büiük bir zevk duyuyor. 

lim ! ÇE:ıVresi Norveçin en ünu.lmı§ ya• 
Açık hava! Cana can katsın a- ı:aklanndan Ronald Fangeni bu 

çık hava! eseriyle tanıdJt. Diğer romanları • Azerbaycan sahnesi son za· ı "Şah Senem,, malum oldufu t ıı 

Neşe veren açık hava! 
nı bilmiyoruz. Yalnız ingilizc.eye ınanlarda yeni operalarla bezen • zere, Aşık Garibin sevdiği bir kd' l 

ilk defa olarak çevrilen Düelloda mektedir. Bu cümleden olarak dır. 2 
Seni teneffüs ederken gen_ç yazağm kullandığı teknik ve ta - Kompozitor P. M. Glier'in on yı\.. Daha 1914 te Hacibeyli Zü1"1 "' 

kızlarla kol kola dansedelim ! biye bize tahlili rnman ıeklinin dan beri hazırlamakta olduğu gar Bey tarafından bestelenen .,_ t 

Hey hop! Hey hop! Hey hop! en yeni bir nümunesini veriyor. "Şah· Senem,, piyesi nihayet ik· hikayeden Glier baş kahraman' ' 
4 _ l\f'elar gölü insan ruhunun bin bir türlü mal edilerek Baku'da. temsi] edil- lar:ak Şah • Semen'i almıt ve fl1ll' l 

Güzel Melar ! Sen bir deniz ka· görünüşlerini resimliyen roman • mi!tir. aşakamn cereyan ettiği saha jçill ~ 
b cının bu eserindeki kahramanlar Geçen yıl A:ıebaycan'm tanın- de Karabagv - Tebriz mıntakals'. dar azametlisin ! Fakat deniz gi i 

kızdığın vakit köpürmezsin, dai· zertgin bir köy doktoru, tamnmıı MI! kompozitörü Üzeyr Beyin rını ittihaz etmiştir.. Eserin edebi a 
bir devletler hukuku profesörü o- "Kör Oğlu,,yu bestelemekte oldu· cihetini, şiirlerin yazılış ve tanıi· ~ 

ma sakinsin! Suların deniz ıibi 
la.rak iki "tanedir ve birihirlerine ğu ve aynı zamanda ''Gave,, ope· mini tanınsnış dra.matüq~lerdeıt ' 

tuzlu ve acı değil, lezzetli ve tat
benziy~n birçok hususiyetleri var· rau üzerinde çalı§tığı yazılmıştı. Cabarh Cafer Bey idare etmiıtit• 

hdır. Tarlalarımıza hayal veren 
dır. Öyle ki bir elmanın yarııı Üzeyir Beyle beraber gene Azer- Halk musiki havalarını, t•,ı.r. 

sensin! Sen mukaddes bir nimet- , 
doktor, diğeri de profesör denilse baycan kompozitörlerinden Müs· mani, tUt·kü v.s. nin toplama ~ i 

sin! 

5 - Göz groası 

Ulu dağlar, açık ormanlar! De· 
rin vadiler! Sizler gözlerimizin 
gıdasısınız. Uzun kııta giyaiğiniz 

beyaz manto haziranın parlak gü
neıi karıısında sırtınızdan düşer. 
Beyazken baıka, yeşilken başka 
güzelliğiniz var. Gözlerimiz gibi, 
kalbimiz de gıdasını ıiıden alır! 

6 - ltiınat türküsü 
Ormanda gazerken bir geı:\Ç 

kıza rasladım. Güzeldi, sevimli 
idi, iyi idi, vefakirdr.. Bana elini 
ve kalbini verdi. ikimiz anlaştık. 
Bütün bayabmı~da brihirimize 
sadık kalacağımıza yemin ettik. 

Bizi artık ölümden başka §ey ayı-
ramaz. 

7 - KahranıanhK türküsü 
Buz tutan göl üstünde ayağın· 

da çivili nalr bulunmıyan atla 
dört nala gitmek isterim! , 

Fırtınalı havada engin denizde 
küçük bir sandalda kürek çek· 
mek isterim ! 

Kışın karlı havada dondurucu 
soğuklarda Ren cinsinden bir ge
yiğin çektiği kızakla kaymak ve 
yarışmak isterim. 

Zorlukları yenmek, tehlikeye 
güle, güle atılmak, gözü pek, sözü 
doğru bir centilmen olmak iste -. 
rım. 

hiç hata edilmez. Yazak kahra • lim Magomay Bey "Nergüz,, ve tesbitinde yardım edenler Azer' d 
manlarımda be,eri kusurlarla, Mailyan da "Safa,, operaları yaz· baycan hanendelerinden Karrai' S 
meziyetleri §ahsilandirmiş ve iki.. makla meıguldur1ar. dı oğlu Cebbar, halk artistleriır' d 
sini biribirinden asla. ayrılamıyan Üzeyir Bey evvelce de biiyük den Tarçı Kurban Beylerle Aze~ r 
iki 'Unsur halinde canlandırmııtır. Fuzulinin ölmez "Leyla ve Mec- baycan milli sahnesinin kıymeth d 

Köy doktoru ve doktor kılavuz nun,, unu bestelemiş, 1907 den iti· san'atkarlarından Şevket Hanılll 1 

orta halli bir adamın oğludur. Si· haren Azer'baycan operasının te· olmuştur. t 

nirli ve kendi kendine dütünen, melini kurmutlu; o günden sonra On yıl zarfında yazılan ve ber 
kuran bir tiptir. Ba:u gençlik te- da. "O olmasın bu olsun,, "Aslı ve telenen bu eserin temsilir..de As.ti ı· 
mayüJJeri gururunu, hodhinliğini Kerem,, "Artin Mal Alam,, opera baycan sahnesinin en kuvvetli ~ 
arttırmııtır. Binaenaleyh herkeı • ve operetlerini yapmıştı. Kompozi törleri iştirak etmiştir. İştirake• ; 
ten alkış, yükseltme beklemekte - tor • M. Glienin Azerbaycan sah· denler arasında hanımlardaı>1 

dir. Küçük bir köy mektebinde neıine hediye etliği son eser, Azer Şevket Hanım, Ahmet zade, GeO' c 

bu ihtirasını, sınıfının birincisi o- baycan musikisinin yeni bir şah- celi, Tahma&ip, Çoban zade; e": l 
larak biraz oleun yenebilmiıtir. eseri sayılmaktadır. Sanatkar bu keklerden İşe: Hac, baba beyhı 0 

Lakin Osloda yüksek bir mektebe eseriyle Azerbaycan musikisinin Bülbül Nikolski, Bağır zaae, Zul• t 

gelince iş deiiıiyor ve kendisin .. AYrUpa tekniii üzerinde inkişafa Jı, .Ahmet zade, Sadık zade, Elot d 
den daha kabiliyetli talebenin pek müsait olmadığını göstermek lu, Minasbeyli, Balukçı, Naıirbe1 l 
bilhassa hepsinin birincisi Roite • tedir. Kompozitör, kendi eseri 1i ve lskenderli gibi aktörler var ; 

1 
rin karşısında duyduğu kudurtu- hakkında tunları söylüyor: dır. Bizzat idare ettiği teJ'll•I 
cu haset hislerinin atılııılariyle, - "Şark her türlü masalların hakkında müellif diyor ki: ' 
felsefe dersinde hocaya Şopenha· 'betiiidir. Muasır müelliflerin na· -"Eserin musiki kuruluşu tell' . 
verin en güzel tezlerinden birini zarları bu tükenmez kaynağa çev· sili zorlaştırmakta ve aktörleriıl 
kendi yazısıymış gibi veriyor. Ho· rilmiıtir. Daha Glinka zamanın- oynamalarını çetinleştirmektedit· 
ca hırsızlığı, meydana vuruyor 'Te danberi kompozitörlerin dikka • Türk aktörlerin h\t eseri tem,il et• 
kılavuzu bütün talebenin önünde tini Şark celbetmeğe ba!lamıştır. mel~ri onların yüksek seviyesio' 
apaçık teşhir ediyor, ve inaafuzca Onun için Azerbaycan maarif ko· delalet eder ... ,, 
cezalandırıyor. Kılavuz kararmı miserliğinin, Azerbaycan hayatın- Sovyel gazeteleri eııerden bıalı' 
vermiş, eve gidip kendisini asa • dan ve Azerbaycan motifleri üze· şederken Glier'in emekleri saye ' 
cakt11•• rine bir opera yazmak teklifini sinde Azerbayc:an musikisini1' 

Roiter garip bir hadsin, lielki ' memnuniyetle kabul ettim ... ,, dünya için kabili istifade bir hl' 
de doğuşundanberi ıuur altında Operal\In mevzuu maruf "Aşık le getirilmiş olduğunu da kayde' 
bulunan ölüm korkusunun yarat· Garip,, hikayesinden alınmıştır. diyorlar. 
tığı tesirlerle, kılavuzun ne yapa - -• .. •••••••••••••••••• ... ••••••••••• .. ••n••••••••••••••• ................ ~ ............ •" 

nı kaybediyor. Artık pek yakın - Höndl'in 250 nci 
cağım anlıyor, duyuyor ve he • da öleceğini hissediyor. Bununla 
men arkadapmn evine kotarak beraher gam yemiyor. Zira, şöh yıldönümü 

hte buna benzer azim, meta. • 
Cana kaıteden soğuklara alkolle :r 

1 net, ümit, cesaret, sevgi ve şetaret tarıyor. 

tam zamanında onu ölümden kuY. relini, mevkiini kıskanan hatta 
hazan halk içinde kendisini tah· 
kir edecek kadar ileri giden kıla-

Avrupa musiki üstatları ar•' 
sında en çok tanıdığımız ve adtP 
en ziyade işittiğimiz şahsiyeti" 
Beethoven, Mozart, ve Wağner• 

"değil, hareketle, spora mukave • veren yüzlerce birbirinden güzel Bu vak'a her iki arkada,t bir· · 
met ediyor. halk türküleri ve halk raksları as· leştiriyor. Kılavuzun fikrince in • 

ISVEÇ HALK TÜRKÜLERi kın çehreleri güldürmüş, rnülevek . sanın en tabii hakkı, serbestiıi Ö-

l - Milli Türkü kil insanlan harekete getirmiştir. lüme kavuşmaktır. Yeni bir ül • 
Ey sen, eski ıimal ! Ter ve ta· küye inanan kılavuz doktor olmı· 

ze timal ! Yüce dağlı ıimal ! ya savaşıyor ve mesleğinde iler • 
Seaaiz, ıürültüsüz timal ! ıüler V A K J T liyor. 

yüzlü amel timal! Bununla beraber, herhanıi bir 
Ey yer yüzünün latif beldesi! ıataııbul =-~ <~=> yurdu hadise, mesela muvaffak olama • 

aeai selimlanm. TELEl'WI NlJlılA]lA..LAJ: dığı bir a~k macerası, yüz kızar • 
Senin ıünaaini, ıenin IÖğÜnÜ, Yuı ~ teıeroau: Z43i9 tıcı bir jr,ki alemi, yahut en küçük 

---. idare ~ : HS'JO :s 
MDİn yeıilliklerini selamlarım! Teıcrat adreal: ı.taııwı _ (VAKiT) bir rekabet kılavuzu tekrar inli • 

2 - Sevgili yuvamız Poeta hıuu No. 66 har fikrine aürüklüyQr. 
A.BQNJı 81:1\&ll J:RI: 

Gülerek, ellenerek evımızi Tllrıey. EcnebJ Roiter kendini adeta bir emni· 
tartipliyelim! Her yerin tozunu Seııelik HOO b 2'100 Kr. yet süpapr farzediyor. Ve k1lavu· 
alahm, odamızı temiz tutalmı ! 8 aylık ıı5o • Hıso • zun yaşamasından varlığının ınes·1 
Penceremizin önünde konan kut· ! :;:: ~= : ::: : ul olduğunu inanını besliyor. Bu· 
lara muhal>bet gösterelim, onlara DAN UOBETLERJ: nunla beraber, arkada,ının iıtekli 

Yem verelim! 'l'lcart oaıııarm UAD ayıtaıarmd& ea.n- gözlerle ölümü araması, ne kadar 
t1ml ao kuı'ultaD ~ar. Ilk aayıfada 250 

Şendir yuvamız! kurup Udar çıkar. şöhret aahibi olursa olsun, meıle-
Her yerden ıüzeldir yuvaıoız ! aQJQk, fazla. denmJJ na.o verenlere aıı ğinde ne derece yükseline yük • 
Bir saadet kaynag'"' ıdır yuvamız 4'111 t.eDsD&t Yardir • sdain; kendisinde rahat ve huzur 

Re8lm1J U&ıılanD blr atın 10 kurU~r. 
· 3 - Tabiata tahassür &U(l'(JK iLANLAR: bırakmıyor. Roiter ölümden nef· 

Suyu sevelim! Gürıeti ıevelim ! sır cSeıa. ~ Ud dc•a.ıD 50, üç defam Gs. ret ediyor. Şonretin en yük.ek ha· 
dert deful 75 ve on defam 100 kuıııştur. v d k b" 

Ormanlan ıevelim ! samagın ay en, cilrümsüz ır 
Uç aylık tıa.n verenlerin blr defam mecca· 

Tahiati aeevelim ! Hayatı seve- nendir. Dört satın geçen ııa.nıarm tazıa kurbanı olduğu .akandalin tonun• 

Hm! ırhltatl .eyelim ! l•••"'•tırıiııııt•an•tıel•lluruftan•ııilll•tıeaallllııip•edlllrllİİl•lllİİI da hocalıktan atıhıyor, cemiyetin 
i\lıetil fimen üıtünde dansede • kendisine verdiği şeref unvanlan• 

vuzu artık dedirgin etmiyeceğini, 
ruh sükunetine kavuşturacağım 
umuyor. Ve Roiter arkadaşının, 

ölüme susamak hastalığından kur 
tulduğu ve tamamiyle iyileştiği 

kanaatiyle avunurken, kılavuz ni
hayet infihar ediyor. B()ylelikle 
çifte hayat direğimizin müsaade-

si düellosu sona eriyor. Ve eli -
mizden geldiği kadar romanının 

psikolojik iskeletini çizmeğe ça • 
lrştık. Bununla beraber, eserd•c 

bütün bir hayat co§uyor. Norveçli 
Fangen objektif bir görüşle en 
ince tef errüatı bile yazmaktan ü -
şenmiyor. Oalo'nun sokakları, 
kahveleri, ve binaları "DiiellQ,, 
nun sayıfalarında geçit resmi ya • 
pıyor. Romandaki diğer şahıslar, 
Roiteri beğendikleri için kılavu· 
zun nefret ettiği iki oilu ve sa -
hırlı, evine bağlı karısıyle, Roite· 
rin het çocuğu hiç de yabancı ol· 
madıiımız, o kadar bize yakın in· 
sanlardır. 

Ronald Fangen kulak asıhnıya 

dir. Halbuki bunlardan evvel yı' 
şamış ne büy'ük ve ne güzide J'll.S' 

siki üs~ttları var! Bach, Hayd"' 
Bocharini, Glück ve Weber bur1' 
lardandır. Bunlar arasında i,ı 
mıısiki dehası büyük Bach'ın 11111' 
ası.rı olan biri var ki, bunun isd1 
aramızda adeta işitilmemiş gibİ I 

dir. Bu da büyük Handl'dir. M 
deniyet ve musiki dünyası iki { 
ellinci yıl dönümü gelecek sene 

tesadüf eden bu büyük üstadı 1< 
lulamak için Claha şimdiden ha 
zırlanmaktadır. Bu büyük Ü 

hakkında ilerideki sa.y•ları.mız 
birinde tafsilat vereceğiz. 
,.,,...~~~~~~~~~~~-"7" 

değer psikolojik romanı ile talı 
kiyedeki yükşek ıneharetini,, ul 

lığmı; movzuwı.u seçim nokta 
dan da yepyeni bir çığırın ijp~ 
liğine layık -0lct -~ ''"" rrnc;tf>, .. ...,jıı 

ibrahlm Hoyl 
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Sovqetler fliladivos-
tok 'u talıkim ediqor 

ıllllflllllllllı• --~ııı...._ m•ılllffftı 
lehiıtan orduıunda TK 3 de· 50 tayyare bulunmaktadır. 

' hir iıtiktaf tankı vardır. Bu Solody Rog körfezinin metha
l.sa il ağırlığı 2.48 tondur ,boyu !indeki Ruıkiy Oıtrov adası fev· 
"t .~etre, geniıliii 1.78 metre kalide tahkim edilmektedir. Tah
llt 1ukaekliği 1.31 metredir. Mo- kimat itlerinde kullanılan amele 
"-tt lnıYVeti 46,5 beygirdir, ıürati tiddetli bir kontrola tabi tutul
leal· e 45 kilometredir. Tankın maktadır. Bu ıuretle mümkün 
.._

1
. •hatr bir adet aiır 7.5 milimet• mertebe casusluia mini olunmak 
ilt Ön taraf mitralyozundan iıteniyor. :--da bir de hafif mitralyozdur. Sovyet ordusu bir çok talim 

) 
11 lıafif mitralyoz icabında tay· filmleri hazırlamııtır. Bu filmle • 
lrelere karıı atef açabilecek bir rin büyük bir kıymeti olduiu 
'-rette tanka yerleıtirilmittir. ıöylenmektedir. Temmuz ve a· 
lllkııı mevcut cephanesi 2360 ğuıtos ayları zarfında topçuluk 

l l'llıiden ibarettir. Zırhın kalınlı- talimine ait olan bir film silsilesi 
~ 'Zaınt 8 ve asgari 3 milimetre· muhtelif kıt'alara teslim edilmit· 
ır. Benzin depoıu 61 litre alır. tir. Bu filmler o kıt'alarm malı o
• iJat yüz kilometrede 28 litre· lacaktır. Filmlerde talim için li -

· Mürettebat iki kitidir. Motö • zım olan ~u nazariyeler dütünül
iiıı ileriye doiru üç ve geriye müıtür. 

--- bir vitesi vardır. Bir reduk- Geçenlerde Sovyetlerin deniz 
~ •asıtaıiyle bu ıüratle taz'if 
ıle'bilmektedir. 
SOVVETLER: 
.~ ıarktaki vaziyet gerginlete· 
...:ııberi Se>vyetler, ruaçada "Şark 
hakim ol,, manaıına gelen Vi
İvoıtok limanının tahkimiyle 

ddt bir surette alakadar olmak-
lar. Bu ıiditle o liman tark 

duıunun bir üısülharekeıi ola • 
• Tahkimat vbi mikyasta 

- .. ı:wa .~ etmektedir. Şehir daha 
Uildicten hirinci muf ar ırt Wr 

11 
izon haline gelmittir. Nüfuıu 

, 
Dütman tayyare· 
leriuin hücumu· 
nu haber veren 
bir Fransız düdük 

istasyonu 

komuyonu Breat ve Tuloa IU.... 
lannı ziyaret ettiii zaman Fran
ırzlarm deniz intaatı ıirketlerine 
beheri 7000 tonluk dört kruvazör
le dört desroviyer siparit edil • 
mittir. 

ITALYA: 
Bugünlerde halyan ordusu fa

tiıt ltalya teeuüs edelidenberi en 
büyük askeri manevralarını yapa• 
caktır. Bu manenalara 100.000 

·OOo olan Viladivostok ıehrinin 
~annda son zamanlarda en 
:-ele askere tesadüf edilmekte-
1ıııı.: Şehrin etrafım çeviren tahki· 
~ aallaaına sivil ballan girmesi 
~llllllUdur. Deniz istasyonu ku • 
~dan Kova) kumandası allm· 
~ır. koval Baltık denizinden 
~· 1~ivoıtoka nakledilmittir. Şim· 
lil ~anda on bet deniz altı gemi
~ •0rülnıektedir. Bu ıemiler için asker ittirak ettirileceii söylen· 
) 8albk denizinden 3000 hahri
~ ttlrert ıönderilmiıtir. Vladi
~aki deatroviyerlerin adedi 
~ balii olmuttur. Bu det· 
'Yerlerin her birinde dörder 

torpil kovanı vardır. 
"le l~an civannda deniz tayya· 
lta· l'i •çin nıüteaddit hanıarlar 
ti!' olunınuıtur. Hava tayyarele
~ lltaayonu ıehirden 1 O kilomet• 

llaaktır. Orada daimi aurette 

Gaz mukeli lnıi· 
liz gemicileri tay
yare topu batında 

• 

Alman ılo nanmaımm torpil tarayıcı vapurlan ac fer halinde ... 

Casusluk Nasıl Yapılır? 
Spionitis: Casuslardan. 

Korkma Hastalığı 
A vushırya • Macariıtan orduau• 

nun uzun seneler iıtihharat daire
si tefliiinde bulunmuı olan cene· 
ral Urbanıki lsviçrede çıkan bir 
askeri mecmuada casusluiun na· 
sıl yapıldığından ve nasıl mene • 

Umumi lıarpte biitiin 
AlmanlarSpionitis' e 

, .. -~ ............. 
retmlftlr. Şa,am Clildrat olan hu 
makalenin bilhassa Spionitiı bah
si meraklıdır. Ceneral Urhanski 
diyor ki: 

.wtedlr, Maae....ı. Apeabı 

dallarında Yulmlnılacakbr. Ma
nena sahasmdaki dağların irti· 
falan 1000 • 1200 metredir. Bu 
defaki manevralarda 3 ordu, 7 
kolordu ve 16 fırka kumandanı "Umumi harpte bir spionitis 
hazır bulunacaktır. Bunlann hü- hastalığı meydana çıkmııtır. Ca. 
tün ealiha müfettiıleri, askeri suılardan korkma haıtabiı demek 
mekteplerin müfettitleri ve erki· olan bu Spionitis sari bir hastalık. 
mharbiyeleri de kumandanların olduğundan az zaman zarfında 
maiyyetinde olacaktır. Manevra • her tarafı istila etmitti. Almanya
lar 5 tam fırka, bir seri fırka, kuv- nın istihbarat ıubesi tefi olar 
vetli tayyare filoları ve dört kara miralay Nicolai Almanyada dr 
ıömlekliler taburu tarafmdan ya- kendisini ıösteren bu hastr • · v 

pılacaktır. Kara ıömlekliltrin üç maba11i memurlar tarafından bü • 
taburu ilk defa olarak bir alaya yük bir büınüniyetle neıredilen 
tahvil edilmittir. Bu taburun hir . :: -- •..• ı ..... ,11t., 11al··- ·-

tanesi seri fll'kanın manena saha- ir olan ihtarlara hamletmekte· 
sında barbedecektir. Kara ve ha- dir. Miralay diyor ki:"Halk ilk de
va kuvvetlerinin müıterek hare· fa olarak resmi makamlardan bu 
ketlerine çok ehemmiyet veril- ıeyleri istiyordu. Bunun neticeıin· 
mektedir. • de bütün Almanyayı bir casuc 

uğramıştı 
korkulU uuı. . . . .llJJ4!1118. 
ticeeiMe de feY~ fa 
kat ayni zapnda da ıayet cidclt 
hadiseler zuliur etmiıti. Derhal 
ortaya hatır Ye hayale ıelmediJC 
ıayialar çılönııtı. Milli lie:recan 
son raddeye ıelmiıti, Bilhaua al• 
tın yüklü otomobillerin c:uaala 
için Almanyada tiol&flllakta oldu• 
ğu haheri mülhit tesirler bıralo· 
yordu. Her otomobil durdunala• 
.. or, içindckilM tülP.k aletine tu-
' ·•1uvordu. "., .,.;ı,..1ep;-: " 
yü)ıi,ek memurl"'-"'"""Y"' naF;ı~ vere 
öldürülmüılerdi. Birkaç gün zar
fmda öyle hir vaziyet hidia ol· 
muıtu ki Almanyanm sefer~ 
adeta tehlikeye dÜflDÜflÜ.,, 

Bu ıihi caauıluk Ye ihanet hl· 
diseleri zuhur etmediti inkir olu
namaz. Fakat ben cuualalun ne 
demek olduiunu eaulı hir auretW 
bildiiimden herbir bUIUll C&JU •· 
luk vak'asını bitarafane tetkik Ye 
tahlil edebilecek Mr vasiyette 
bulunuvo00

' 

. . s . . ·c•n p•on•• 

Devamı J 4 üncü sayafanm 3uncfi ııütununda 
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Bu yıl Avrupada mahsul Casusluk 
geçen yıldan az .• 

Bütün denizleri benziı 
denizi yapa bilirim!,, 

Bu sene hububat mahsulünde yüzde 
on sekiz noksanlık var 

::\1 aten gazetesinde, Fransada 1 nın da geniş bir surette indirilme
Garp havalisi köylü koıuına komi si, israfların kaldırılması ve top
teleri umumi katibi H. Dorgeres tan ve perakende fiatleri arasın
imzasile zirai buhran hakkında daki açıklığın doldurulması için 
bir yazr gördük. Dikkate değer mahsullerin daha iyi bir surette 
huiarak dilimize çevirdik: tevzii istenecektir. 

•"Harman zamanı bir çok çift
çiler için ayni zamanda para edin· 
me zamanı sayılırdı. Halbuki bu 
sene bugday satılmadıktan maada 
geçen sene veriminin dörtte bir· 
den fazlası anbarlarda satılma· 
dan durmaktadır. Hayvanat fiyat 
ları bir hiçten başka bir şey değil
dir. Beş Agustosta Guershe de 
Bretagne de, hacız dolayısiyla sa· 
tılan yedi sağmal İnek, gebe bir 
inek, iki damızlık kısrak, bir hiz
met beygiri ve yedi zayıf domuz 
altı bin iki yüz franga satılmış· 
tır. Halbuki bunların dört sene 
evvelki fiyatı otuz bin franktır. 
Diri dana libresi yirmi iki, yirmi 
üç meteliğe satılmaktadır. 

Etin kilosu on, on iki franktır. 

Bugünkü fiatlerin içinde top
rak mahslul!e:i yetiştirenler, mü • 
tavassıtlara, hükumete, vilayet -
lere ve nahiyelere ait hissenin a· 
zaltlması ile kendi hissesini cid-
di bir surette arttırmak ister. 
Bu yolda yapılacak şeyler çoktur 
ve yapılacak işlerde acele hare
ket etmek lazımdır; zira, köylü
nün haleti ruhiyesi süratle değiı
mektedir. 

Sosyalistlerin elde ettikleri le· 
rakki endişeyi mucip olacak hal
dedirler. Aylardan beri bunu tek
rar e::liyoruz. Eğer yakın bir za
manda zirai buhrana bir çare bu· 
lunmaz ise, fikri selamet sahibi 
olmasına rağmen Fransız köylü
lüğü ileride yapılacak olan inti
habatta ya inkisar ve yahut ümit 
saikasiyle Marksistlerin mevkiini 
temin edecektir." 

Sekiz aydan beri devam eden ku· 
rak süt mahsulünü yarı yarıya a
zaltmıştır. Fakat tereyağının lib
resi gene dört buçuk, beş franğa 

satılmakata ve sütçüler sütün lit
resini kırk beş, kırk sekiz santime 
satın almaktadır. 

A vrupada mahsul vaziyeti 
Bu sene Avrupada elde edile

cek mahsulün 1933 senesine nis· 
Varidatın böyle geniş bir tarz· helen az olacağı görülmektedir. 

da düştüğü bir zamanda masraf- Romadaki beynelmilel enstitünün 
. )arın düımeai çok azdır . Vilayet- muhtelif memleketlerden aldığı 

ler ve Nahiyeler yapmakta olduk- haberler bunu teyit etmektedir. 
ları israf yüzünden, zaten müthiş Orta ve şarki Avrupada havalar 
bir yük olan bina vergilerini art· çok kurak gitmi' ve Akdeniz 
tırmaktadırlar, icarlar inmemış- havzasında da çok yaş olmuştur. 
tir, gündeliklerdeki azalma hisse- Avrupa mahsulü 1933 senesi-
clilmiyecek derecededi ne nisbeten yetmiş milyon kental 

Bu vaziyetin devamı köylüleri az olmakla beraber, bol bir re· 
no!~tai nazarlarını tadile sevket- kolte elde edilmi§ olan 1932 se • 
mektedir. Bunlar iki senedenberi: ~esi seviyesinde olacaktır. Bura -
"Müsavi bir surette masraflarımız da normal miktarın fevkindedir 
azal saydı biz mahsul fiyatlarının ki, Fransada hububat fiatlerinin 
düşmesini kabul ederdik.,, diyor- düşmesini mucip olan da bu hal-
lar. . d' 

ır. 

Bugün, umumi makamların al- ithalatta bulunan memleket • 
dıkları tedbirlerin tesirsiz kalma- lerde 10 milyon kentallık, ihra -
ları dolayısiyle bir çok çiftriler calta bulunanlarda da 90 milyon 
şöyle düşünmekte ve söy)e.mekte- kentallık bir mahsul olacaktır ki, 
dirler: Fiyatların indirilmesi müs bunun mecmuu dört yüz milyon 
tehliklere gayet az bir kar temin kentaldir. 
ettiğinden ve bilakis toprak işle- Hatırlarda olduğu veçhi le 1933 
yenlerin mahvını mucip olduğun- senesinde Avrupa mahsulü 472 
dan çiftlik mahsullerinin fiyatla- milyon kentale baliğ olmuştu. lt
rı dehal yükseltilmelidir.,, halat yapan memleketler de 122 

Velhasıl vaziyet pek az değiş- milyon kental mahsul elde etmiı-· 
mİ§ bulunmaktadır. Köylünün )erdi. 
her §eyden evvel istediği hayatı- Bu hesaba göre, bu sene yüzde 
nı kazanabilmektir. Köylü, vari- on sekiz nisbetinde bir noksanlık 
dat ve masraflarını müvazcne vardır. 

• um ınımııııııııııuııııııııınıı ııııııııııuıııııııııwıııuııınıımııımnımııınııınıı. 

IAKBA 
Ankarada A K i> A kitap 

evinin birinci şubesi modern 
bir şekilde Maarif Vekaleti 

haline getirebilmesine yardım e
decek olan perakende fiatlerin 
indirilmesi hususuna inanama · 
maktadır. Köylü, şüphesiz, daha 
iyi bir tarh usuliyle ve verğilerin 
indirilmesiyle istihlak fiatlerinin 
azalmaaı kabil olduğunu bilmek · 
tedir. Fakat aradaki açığın bü 

karşısında açı1 rr.ışhr. A KB A 
yüklüğü köylüyü korkutmakta · 
dır ve bunun için zürrai buhranın 1' itap evleri her dilde kitap, 
halli hususunda masrafların azal- mecmua, gazele ihtiyaçlarına 
masından ziyade fiatlerin yüksel- cevap vermektedirler. Gere!< 

kitaplarınızı R'erek kırtasiye 
mesi çok daha muvafık olduğum: 
zannetmektedir. nizi en ucuz olarak A K B A 

Görünüte nazaran ileride zi- kitap evlerinden tedarik ede· 
bilirsiniz. Devlet Matbaais rai grupmanların yapacakları 

çarpışma "fiatlerin indirilmesine kitapları ve VAKiT' ın neşri· 
aleyhtarlık" ile yapılacaktır. Bu 1 vatının Ankarada satış V": 

tedbirin bilmecburiye hayat pa- 1 1\ K B A k it~p evi eridir. 
;ıalılığına çaresaz olması icap et- 1 \l<BA l\Jcrkezi Telefon 3 137 1 

Z . h ı~ f' l . . Birinci Şube 1761 1 mez. ıra ma su at ıat erının ı · . ş b l' 
ıncı u e • aman azaı 

deflasyonu aleyhinde çalıfm1'kla j 111m11111111111111111111•ııııı•ıııınuımııumııııuıı ııınuııı~ 
ayni zamanda camia masrafları-

Nasıl 

Yapılır? 
... Baş tarafı 13 üncü sayıfada . 

tis hastalığı bana sirayet cC.:c:ni
yordu. Çünkü bir casusun işe ya
rıyabilecek bir hizmet görebilme-

sinin ne kadar güç olduğunu bit
tecrübe biliyo•um. Vaziyetleri da-

ima mütehavvil olan ve evvelin· 
den tayini mümkün olamıyan mu· 

harebelere lazım olan casus alay· 
larını elde bulundurmak için icap 

eden casus ıebekesi teşkilatının 

ne kadar zorlu bir İş olduğu ben
ce malumdu. Casusluk 

Bu garip iddiayı ileri süren mütevazı 
bir Fransız muhteriidir 

"- Birlitre tuzlu sudan bir lit
re benzin, bin litre tuzlu sudan 

bin litre benzin yaparım ve dünya 

yüzündeki denizleri benzin denizi
ne çeviririm!., 

Bu sözleri söy)iyen F ransada 
Ruan şehri yakınında küçük bir 

otomobil tamirhanesi sahibi olan 

bir makinisttir. Bu sözleri dinli -
yenler de, bir türlü inanmak iste -

miyen fen adamlarıdır. Bu fen 
c:- damlan yalnız merak saikasiyle 

eleği! , haiz bulundukları !imi 
s.matın mucizelere inanmak lü -

:;umunu emretmesi dolayrsiylc 
makinistin bu tesadüfi muhteriin 

tamirhanesine gelmişlerdir. Fen 
adamlarının ihtiyatkar ve ihtirazlr 

şc.r imiş. Hatta ara§tırmalar eı 
nasında bir de infilak vaki olJllll 
tur . 

Laboratuvardaki bir rezen'" 
r :ı su akmakta ve bu suya da li 
b;ı şma 33 gram tuz atılmaktad 
Bu su iki f iltrden - ki bunlard• 

birinde odun kömüründen b• 
hassalar almaktadır - geçtikt 

sonra stok deposuna akmaktad 
İşte zaten mucize de bundan sorı 

başlamaktadır. Çünkü bura 

tuz ve kömür suyu ile karışmr.ş o 
lan su esans olmaktadır. 

Muhteri diyor ki: 

- Kontrol ediniz, tahlil ed 
niz. Tertibatımı buna imkan ..,e 

ıtıne ya
bancı olan lıalk ise bu mütkülatı 
bilmediğinden kendisini daima 
tehlike altında görüyordu. Spio-

tavırları bu, tuzlu sulu denizleri 
nitis insanların tab'ında bulunan 

benzin denizine kalberlecek olan 
ruhi bir halettir. Birdenbire bir 

mek için böyle alçakta yaptım 
Fen adamları da suyun filtrlerd 

geçerken tabi olduğu değişmele 
tetkik etmişlerdir. Bu tetkik3t i 

muhteriin iddiasını pek bariz b 
harp zuhur ediverince hasıl olan 

ruhi bir heyecan bu gibi endişe
ler doğuruyor. Vakit ve .zamanın

da bunların önüne geçilmezse on
lar daima tekerrür edecektir. F e· 
nalığın menbaı caımsluk iı:ine vu

kufsuzluktan ileri geliyor. Kağıt 

üzerinde matbu olan kelimenir 

yaptığı telkin , mutavassıt bir in-
..... n hevc-:anlr h;': r!=s"!lcr" m r·,m_. ' 

olması ve çıplak hakikati benim
sememesi casusluk hakkında yan· 

lrş nazariyeler rr"vdana gelme .. : 
ne sebep oluyor. Bu yanlı§ nazari• 
yeler muzır .neticeler cloğurmasa 

idi, onları olduğu gibi kabul et· 
mekte bir mahzur görülmezdi. 

Gelecek harp, cepheden çok geri-

lerde olan münferit hemşerilere 

bile casusluğun men'i için vazife· 
ler tevdi edecektir. Bu hemıeriler 

casusluk hakkında tenvir edilir· 
lerse, ancak o zaman bu vazifele· 
rini ifa edebilirler. Bu tenvir me

selesiyle evvela casusluk ve iha

net işleriyle alikadar olan reami 

memurlar alakadar edilmelidir • 
ler. Umumiyetle askerin ve husu

siyetle zabitlerin casusluk hakkın
da tenvir edilmeleri mahsus bir 

muhterii korkulmamaktadır. Bu 
zat diyor ki: 

"Dünya denizlerinden benzin 
denizi yapacağım. Deniz suyu -

nun her litresinin benzine çevril -
mesi için üç santim masrafa ihti -

yaç vardır. Fakat deniz suyunu 
benzine çevirecek olan tertip için 

iki milyar Fransız frangı isterim. 
Bunun tahakkuk etmesi için yal

nız bir adım atmak kafidir. Yara -
dılışın yaptığı işi bir laboratuvar· 

da yapmak çarelerini araştırdım 

ve çok sade bir imal tarzı buldum. 

Şimdilik bunun bir tek noktasının 
gizli kalması lazımdır. Bu da: 

klorürlü suyun benzine çevrilmesi

ıı \ temine medar olan esası teşkil 

eden terkiptir.,, 

Deniz suyundan benzin yapa -
cak olan zatın tamirhanesi: 

1 - Gizli terkibin yapıldığı bir 
laboratuvar; 2 -Tuzlu su ile do
lu bir rezervuar; 3 - Filtr ve elek-

surette isbat etmiştir. 

Bu suretle yapılan tertibatl 
saatte beş yüz litre esans ha 

olmaktadır. Demek oluyor ki yi 
mi saatte stok miktarı on bin lit 
olacak. Tabii tesisat fazlala~t 
rıldığı nisbette istihsal dahi fazl 
laşacaktır. 

Muhteri diyor ki: 
- Bu tesisat bir vapurda yaP 

labilir ve vapur açıklara çıkın 

mütemadiyen tuzlu suları benzi 
tebdil eder. SahiHerde sularda ço 
kum bulunduğundan suyun aÇl 

)arda ahnması lazımdır. 

Tuzlu suyu benzine çeviren 
zat icadından bizzat istifade el 

rnek istememektedir; çünkü b 

icattan menfaatleri fena hal 
sarsılacak olan kimselerin hus\J 

metinden korkmaktadır. Bu ic 
dını hükumetin kullanması f ik"'İ 

trikli fırınları muhtevi dört ni ileri sürüyor. 
imal makinesi; 4 - Bir stok depo- Ayni zat madeni maddelerin 
sundan müteşekkildir. ğırlığı üzerinde tesirde bulunacfl 

Bu laborat,wvar bütün laboratu- bir ışık icadma ve bununla uctı 
varlar gibi esrar ile doludur. Gizli j tayyareleri indirmeğe çalışmakl 
terkibin imali gayet tehlikeli bir 1 dır. 

ehemmiyeti h~zdi~ Casus~k s~l•~~~~~~~~~~~l~I~~~~~~~~~~~~~~~ 
nalına derinden derine vukuf 
peyda ediline, askeri makamlar 
hem casush1ktan esaslı bir surette 

istifade edebilirler, hem de düş -
man cas:ı sluP,un::ı. mil;·; nlr:- ... 1• ı-· 

esaslı tedbirler alabilirler ve mü

bal ağalı bir casus korkusunun as
kerin maneviyatını bozmasına 

mani olabilirler. 

Şimdiye kadar olduğu gibi yal
nız meslekten yetitme ordular 
harbettikçe casuslukla meşgul ol
makvazif esi bu ordulara ait bulu
nuyordu. 

istikbalde milletlerin heyeti u
mumiyesi kat'i zaferi elde etmek 
için mücadeleye girişmeğe mec -

bur olacağından, herbir fert için 
muhitine göre bir vatan müdafaa

:a vazifesi doğacaktır. Bu harbe 
en iyi bir surette hazır olarak işti

rak eden galebeyi çalacaktır. Ge
rek tarassut itlerine, gerekse düş

man tarassudatının menolunması
na vukuf ile yardım etmek umu • 

mi vatan vazifeleri sırasına gire
cektir. Her kim faaliyeti dairesi
ne giren bu vazifeleri evvelinden 

Türk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri: 

Ayaşlı Ve Kiracıları 
Büyük ROMAN 

Yazan: M. Ş. 

Kitap halinde çıktı f iatı, elli 
kuruş, satış yeri V AK/1 yurdu 

Bu eseri mutlaka okuyunuz! 

biliyorsa, onları ifa hususunda 1 nın muhafazası noktai nazarıl1 

yalnız o mu'\laffak olacaktır. Bu i dan casusluk dahi mühim bir }1İ 
vazifeleri bilenler yalnız şahsi re- met şubesi olmuştur. Bu sahad' 

fahları için değil. ayni zamanda yapılması lazım olan şeyler ilı' 
vatanın refah ve sadeli için de mal edilirse, bu ihmal devletin efı 
çalışmış olacaklardır. Vatanın kıymetli mah olan insanlar ar• 

• 
. 

muhafazası için yapılan tesisat sın da fazla telef at . 1 ir.' verı mes 
harpte semeresini gösterir. v .. ta- m . 1 ... ucıp o ur.,. 
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Kolombun 
Yumurtası! 

Mahire., evlenmek iıtiyen bir kız ... 
Fakat, evlenebilecek çağa gireli bir kaç 
sene olduğu halde, hala kendisine uy· 
gun koca bulamadı .. Niçin?. 

Kız, çirkin değil, tahıili oldukça ye· 
rinde, temiz bir ailenin kızı, kafi dere· 
cede zeki.... Paraca da ailenin vaziyeti 
fena sayılamaz. Şu halde? Kendisine 
koca bulamamasının sebebi?.. Yoksa 
hoşuna gidecek kimse ile kar,ılaşama
dı mı? 

Bilakis, kız, hoşuna giderı bir kaç 
genç buldu. Fakat, ailesinin bunları gÖ· 
zü tutmamaııı, kızın kocasız kalmasın:ı 
sebep te§kil etti. Hiç değiJ5~ şimdiye 
kadar .... Mahire, uysal bir kızdır ... aile· 
sinin arzusuna zıt hareket etmek iste
mediğinden, onlar e\·lenmesine razı ol· 
mayınca, bulduğu gençlerin hepsini bı
rer birer ters yüzüne çevirdi. Hepsine 
red cevabı \'erdi! 

Bu va7.İyette, bu kız nasıl evlenebi
lir? Ailesi, evlenmeyi düşünmiyor, de· 
nilemez.. Babası, anneıi, teyzesi, yen· 
gesi, dayııı, amcası, halası v.s. bütün 
aile menıupları, ona koca arıyorlar. Her 
biri, bir kaç koca buldu. Fakat, ev· 
lenme gene iml•i\nı.ız.. Çünkü, birinin 
bulduğu kocayı diğerleri beğenmiyor 

ve dolayııiyle sözle.- birlikte olarak ka
rar verilcmediğinde.,, evlenmeler işte 

bu suretle hep suya dÜJÜyor !. .. Mahire· 
nin ailesi öyle bir ailedir, ki emsaline 
nadir rasgelinir. Bu ailede herkesin 
özü sözdür. Hepsi biribirini dinler. 

Bir meseleye içlerinden birisi itiraz etti 
m, artık o iş hallolur.amaz. Kararlar, 
mutlaka ittifakla verilecek, elaeriyetle 
karar yok!.. .. Bu vaziyette her hangi bir 
iıin ne kadat· güçlükle hal!ol;;nabileceği 
tahmin edilebilir. Bilhassa evlenme gi
bi mühim bir meselenin! 

Kız, son zamanlarda bir gençle ta· 
nı§lı. Bundı:n da hoşlandı. Günün bi· 
rinde şöyle konuştular: 

- Mahireciğim, ııişanlnna~ım ve e, .• 

lenelim. Razı mısın? 

- Ben razıyım, Ji;(,in ... Ailemin ele 
razı olması liızıın .• 

- Peki, ben hemen .... 

) 

. . 

Obur Misafirler! 
Oburlukla meı huı bri aile, ka· 

rı, koca ve biri kız, diğeri erkek 

iki çocukları, Gö.ztepede oturan 
Tahir Beyin evine misafir geldi· 
ler, karısı bu sırada üst katta 

bulunduğundan, hizmetçi de 
öteberi satın almak için dı§arıya 
çıktığından, misafirleri Tahir B. 

karııladı ve doğrusunu isterseniz 
suratı asık bir halde! Ev sahibi, 
onlan dogruca ·mutoağa götürdü'. 

Biraz sonra a§ağıya inen karı

sı, misafir odasında kimseyi gö -
remeyince, şaşırdı. Odaların 

kapısını açıp bakınırken, mutbak 
tarafından kocasr göründü. Ka· 
rı koca, sofada şöyle konuştu -

lar: 

- Ayol, misafirleri ne yaptın? 

- Mutbağa aldım, karıcığım! 

- Aaa, sen çıldırdın mı ayol? 

-
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o 
Balığı 

Bol 
rer: 

~lHJ! 
- Bahk~ılar, 

acaba ni~in 
burada ballk 
avlamıya gel· 
miyorlar?Hem 
bu ballkl ar 
"B,, siz bahk! 
Avlaması da· 

ha kolay! 

o 
Sene! 

Bir Avrupa Oniversitesincle yapılan 
hukuk imtihanında bir sual ve cevap: 

- l 876 senesi kanunları ile 1897 
senesi kanunları arasındaki fark nedir? 

- 21 sene! 

Portekizde .. 
- Dur, acele etme .. Benim aileme Misafir odası dururken, misafir Mariya, mektebe gider. Fakat, 

mensup oJnnlar.... mut bağa alınır mı? bu küçük kız oradan hiç hoşlan • 
Mahirenin vaziyeti izahı, Cevdet is- 1 ç·· k". k 

T h
. B 1 k .. l d maz. un u, endisini okutan 

mindeki bu genci bir hayli düşündürdü. a ır ey, gü ere soy e e· . 
Bu vaı.iyette ya kızın ailesinin sözünü di: ~ muallım kadın, pek çetindir. Bo· 
dinlemiyerek, kendisiyle evlenmesi la- ' yuna ceza yazar! 
zımdr, yahut ta evlenmeden vazgeçmek - Sen merak etme, onlar bu Küçük Mariya, bir gün bu ka-
icap ediyordu. Hangisini tercih etme- vaziyetten fevkalade memnun!. dın muallimine sordu: 
li?.... Obur misafirler için en uygun mi· _ Sizin kocanız var mı? 

Cevdet, bu iki yoldan biç birini tut· safir odası. mut baktır! Muallim, kaşlarım çattı. Bu, 
madı. Kız, aileıi razı olmadan evlen- ---·-------------•l ·· ' tt' t K d' · k 
memekte israr ediyordu. Kendisi de s ne cur e 

1 
• en ısıne, üçük bir 

kızdan vazgeçemiyordu. Bir üçüncü çı- Aya öyle! talebesi tarafından böyle bir ~ey 
kar yol bulmak gerekti! sorulsun! Bu, olur şey değildi ... 

~ Bununla beraber cevap verdi: 

Geçende, Mahire ile Cevdetin dü- - Eğer kocam olsaydı, mual~ 
iünleri yapıldı! •• Evet, evlendiler. A· limlik etmezdim! 
rnan, bu nasıl oldu?. Kurnaz genç, kı· Küçük kız. bu cevabı işitince, 
zrn aHe menıuplarından ittifakla muva· f ellerini uzaratak, muallimİnE" 
•kat karan Aldı. O, biraz düsündük· 

ten sonra, bu i,i Kristof Kolomb~n meş- yalvardı: 
luır yumurt1111 kadar baııit bir usulle - Ah ne olur hemen evlent1e• 
halletmeie. muvaffak olmu§tu. Baba, 
•nne, teyze, yenge, dııyı, amca, hlllİl , .. s. 
bütün aile mensuplıniyle, kız kendisini 
takdim etmeden, kızı tanıdığını çakhr· 
llladan ayn eyn görügmÜ!, onların mi· 
~ana göre §aklabanlıkJar ederek hep· 
•uıe kendisini ayrı ayn ıevdirmit ve ni
hayet, hepıi birden Mahir-:ye ııonnuı· 
lardı: 

k - Cevdet ismindeki bir genç. iyi bir 
Oca olacak. Ne derıin, Mahire? .. 

- Mademki siz muvafık görüvor· 
•unu7.. .. , Peki! · 

le . Bu aile menıuplan, Cevdetin kendi-
rıne kurnazlıkla böyle bir oiun tertip 

•ttii' • d ·~nı uyarlarn, ihtimal ittifakla Ma· 
• 1' • \oıatma karan verirler. Yeni 

" ılerın ndıatı kaçmaması için, biç kim· 

~1°nlara bundan bahsetmesin .... Daha 

- Kızım, gecenin bu saatinde so
kakta ne yapıyorsun? 

- Ayı seyrediyorum, baba! 

- Aya söyle de artık evine gitsin 
ve yatsın! 

nize! 

Mantar }' asağı! 
Küçük Vamık, gece yansı ne

fes nefese tanıdık doktorun kapı
sını çaldı. Doktor, pencereden 
seslendi: 

- Hemen size mi geleyim?. 
Böyle birdenbire rahat:;ızlanan 

kim?. 
Çocuk. aş:ığtdan yuhnya ce

vap verdi: 
- Benden b~ska büt4n evde· 

kiler rahalsızl:ıııdı, dckto:- bey!. 
Arsızlık ettim. diye be-ham or· 
mandan tophıdıiiı man••n·ları ba· 
na yedirmedi. Onun için bana 
bir §CY olmadı !. 

Atlet Ve 
Nişanlısı! 

. I ~ ....... , 

Mahmut, iyi bir ıporcudur. Mükem· I 
mel bir atlet .•. Yüksek atlamada öyle re· 
korl:ır kırar ki .••. Hele yeni olarak öyle 
üstün bir rekor kırd· ki ..... 

Mahmut, güzel bir kızı ıeviyor. Bu 
güzel kız, Nnzandır. Nazan ayni za· 
manda pek nazlı bi:- kızdır. O da bu 
muvaffnkiyel üstüne muvaffakiyet ka-
7.anan yakışıklı nişanlısını seviyor, fa 
kat naz etmek hoşuna gittiğinden, Mah
mudu elden kaçmnıyacağına da emni. 
yet getirdiğinden, onun nişanlanmak 
hususundaki tekliflerine bir türlü kabul 
cevabı vermiyoı·, daima bin dereden su 

getiriyor! 
Mahmut, mağrur bir delikanlıdır. E· 

ğer Nazanın kendisini atlatmak istediği
ni, bu ı;ebeple kat'i bir cevap vermedi
ğini aklı ke~se, bütün sevgisine rağmen, 
artık onun üzerine düşmez, irade kuv
vetiyle arzusunu yenmeğe uğraşır. Ln· 
kin, bu atlet, zeki bir gençtir. Kızın, 

kendisine knr~ı ıevgi beslediğini kuv
vetle seziyor. Onun için peşini bırak· 

mı yor. 
Mahmut, bu kızı niıanlamaya razı 

etmek yolunda, bir söz oyunundan isti· 
fade edebileceğini düşündü. Bu oyunu 
yapabilmek için fırsat bekledi. Nihayet, 
aradığı vesile-yi buldu. En yeni rekoı-u

nu kırdıktan sonra .... 

Seyircilerin şiddetle aıkışladıklan 

atlet, saha haricinde fevgilisiyle yüzyÜ· 
ze gelince, Nazan, gülümsedi: 

- Tebrik ederim. Hakikaten bu· 

~ f M f K ! 
/ 

- Bu akşam beraber yemek yeme. 

mizi ister misin? 

- Maalmcmnuniyye ! 

3 

- O halde saat tam sekizde 
yiml 

gün yaptığınız, tebrike değer bir mu- ---------------
\'l\ffakiyet!... Kısa bir zamanda şöhretli 
bir isim tıışımağa hak kazandınız! 

- Böyle bir isim taşımağı siz de 
ister miydiniz? 

Zeki gencin bu kurnazca sorgusu 
kar,111nda, Nazan, boş bulundu. Omı 

§U cevabı vr.rdi: 

- Şüpheı.iz ... Eğer ben de sizin gi
bi bir sporcu olsaydım, böyle şöhretli 
bir isim edinmcğe çalışırdım! 

Mahmut, güldü. sevdiği kızın elini 
tutarak, parmağiyle parmağına dokun· 
du: 

- Sporcu olmadan da böyle bir isim 
tagıyabilirsiniz.. Hem de benden dahn 
kısa bir zaman içerisinde.... Eğer par· 
mağınıza ni§an yüzüğünü takmama mü· 

aaadc ederseniz! 
Kız, bu ıı.Öz kar§ıı;ında red yollu cc· 

vap bulamadı. Yü.ıük, parmağına ta
kıldı ...•. Çok geçmeden evlendiler. Kı7 
da şimdi meşhur bir isim taşıyor: Na

zan Mahmut! 

Bir Cigara! 
- Babam, benimle evlenmek 

istediğini söyleyince ne yaptı? 
- Önce, söylediklerimi hoş· 

nutsuzlukla dinledi. Kızından ay· 
rılmak istemiyordu. Fakat, ben 
bir cigara verince, razı oldu! 

.• 11ııııııı11ıı1111111ııııııııı11ı, . 

Yeni tarzda 
yapllmış ve 
döşenmiş bir 
eve gelen mi· 
safir, gideceği 
sırada girift 
camekanh sa
londa dört 
döndüğü hal
de bir türlU 
kapıyı bula· 
madı.Nihayet 

Hanımefendi· 
nin uşağı ça
ğırması icap 

etti! 

•11ııı1111111ıııııııı11ııı1111ııı1 .. 

Buldok Ve Dayı! 
Küçük Harri, bir İngiliz Ç<Jc 

ğudur. Bir gün evdeki Buldo 
köpeğini kucağına almıı, biçim • 
siz suratını §apır ıupur öpüyordu. 
Annesi içeriye girdi, onu bu hal
de gördü ve çıkıştı: 

- Harri, ne görüyorum?. Ne-
dir bu hal? .. Buldokun suratına . 
ağzını değdirmekten iğrenmiyor 

musun? 

Küçük Harri, hiç istifini boz• 
madı: 

- Biraz sonra ba~ka bir Bul • 
duk gelip beni öptüğü zaman ay· 
ni teyi söyler.sen, ben de bu Buldo· 
ku öpmekten vazgeçerim! 

- O nasıl lakırdı, Huri? Ne 
demek istiyorsun? 

Bu çocuğun dayısı, pek çirkin 
bir adamdır. Çocuk, annesine 
şu cevabı verdi: 

- Dayım, hizmetçi ile haber 
göndermiş. Bugün öğle yemeği • 
nı bizde yiyecekmi' ! -



ikinci Dil Kurultayı, bugün, 
son toplantısını yapıyor 
Hakkı Nezihi, Salih Murat Beylerle Ali Fuat Paşa 

ve Pr. Samoiloviç tezlerini anlattılar 
lB&f taratı ı lncl aayıtada) 

ınit olduğu, halbuki mahlumın da 
"Zeki,, olduğunu söyliyerek 
bunların biribirinden ayrılamıya • 
caiı İçin zapta bu suretle geçmesi· 
ni,, iıtedi. 

Öbür mütaleayı, Netet Halil B. 
ileri ıürdü. Zabıtta, doktor Rqit 
Rahmeti B. in tezinden bahsedilir
ken "Türk Dili tetkik yolunda, Uy
&urcayı araftrrmanın, geriye 
doğru bir merhale olacağı,, kaydı· 
nın zabıtta aynen bulunmadığını, 
halbuki bunun mühim bir iıaret 
olduğunu söyledi. 

Ba,kan Kazım Paıa ıu yolda 
tevap verdi: 

- Büyük zabıtta bu vardır. 

nız köklere ili.ve edilen ekler sa· 
yesinde zannedilmittir. Fakat sö· 
zün bünyesindeki farklarla, yeni 
yeni sözler de meydana geleceği 
dütünülmemiıtir. Köklere ekler 
ili.vesi suretiyle, dilde üreme oldu· 
iunu kabul etmek dilin zenginliği
ni inkardır. Bu, üretme fikriyle 
bir tezat tefkil eder. Menfei olan 
Türk dili baıit bir dil değildir.,, 

Hakkı Nezihi Bey Türk kelime· 
!erinin eıaı itibariyle "R,, ve "L,, 
harflerile n:hayetlendiğini, bu 
harflerin hazan düıerek, ha· 
zan da batka harflere m-
kilap ederek sözlerin üre· 

Sovyet profesörünUn 
izahları 

Kurultayımıza it tirak eden pro· 
f esör Samoiloviç, "Cuci ulusu ede .. 
bi dili,, hakkında tetkiklerini bil • 
dirdi. Türkiyede milli kurtulut -
tan sonra, Türk ve Sovyet birliği 
bilginlerinin muhtelif terak· 
ki yat aahalarında birlikte 
çalıımalarının değerinden hah· 
settikten sonra Altınordu 
edebiyatı diline geçti. "Neh-
cülferadis,, isimli eserin yeni ke~
folunmut nüshalarında ayni e • 
debiyat sınıfına dahil "Kıssai Yu .. 
suf,, Kesikbaf,, "Huarev ve 

S. · "Musabbetname,1 ki-~ ırın,, 

taplarmı ve bu kitaplara ait en 

·---· reni Kitaplar 

(DÜN ve YARIN)· TercUme Külliyatı 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktısadi, mali ... en muhal· 
let eserlerinden seçme kitapların tercümesi ve "DÜN ve YARIN,, 
tercüme külliyatı iımi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü · 
cuda getirilmesi temin edilmi,tir. En kuJı-etli kaf alarınt kalem · 
lerin yardımlarına müracaat olunmu~tur. 

__ Yedinci Kitap __ 
Tevzi merkezi . 

VAKiT 
MATBA,\SI 

işçi Sınıfı ihtilali 
LENlN : Haydar RIFAT 

Fiatı: 60 Kuruş 

ISTANBUL 
ANKARA 
CADD~: 1 

Şimdiye kadar basılanlar 
l - SAFO, Uodtı - lla3dar ntfat 100 füınıı 

S - AİLE ÇEMBER!, Merua - 1. il. All,an 100 • 
S - Tl<.:AR&T, BANKA ve BORSA, lktıııat doktoı~ 

Muhlla Elem ?S • 
" - DEVLET .e lRTlLAL, unin - Ha3·dar Rlfat '15 • 
6 - SOSYALiZM: Kautakl - Sallllta Zekcrl.'a 7S • 
6 - KOLLlYAT '· RASiN, il. Nazım ?S • 
7 - l.; Çt SINIFI tılTILALI, Lenin - Ha3 dar mrat 60 • 

Şimdi okunan zabıt huliıadır. Bi
nalcyh, her feyi içine alamaz. 
lıf bir !ey varsa tashih edelim. 
ht bir §CY var mı? 

diiini, umumi manada birliği 
muhafaza etmekle beraber, ayni 
kökten üreyen bütün diğer sözle • · 
rin, bir takım baıka manaları da 
olabildiğini söylemittir .. 

yeni tetkiklerini anlattı, manzum '!•--• Yakında basılacak olanlar 

- Hayır efendim. 
Bunun üzerine kurultay Başka· 
:ıaphn aynen kabul edildiğini 

dirdi. 

Kurultaya i!tirak eden bin iki 
1üz aza, hepsi her günkü gibi iç 
\'e dıf salonu doldurmuttu. 

Rciıicümhur Hazretleri, kendi-
ırine ayrılan yerde, yanlarında 
ahiliye vekili Şükrü Kaya ve 
. H. Fırkası umumi katibi Recep 
eyler olduğu halde, dikkatle mü-

~akereleri takip ediyorlardı. 
Batkan Kazım Pata, tezini 

~umak üzere Hakkı Nezihi Beyi 
üraüye çağırdı. 
Hakkı Nezihi Beyin tezı, "dille· 

rin mentei ve Türk dili,, üzerine 
idi. 
Hakkı Nezihi 8. tezine fU yolda 

ba,ladı: 
. "Reisicümh~r Hazretleri! Ha • 

nımlar, Beyler! 

Öz dilimizin diğer dillerle mü· 
nasebeti, batka dillere maya olma· 
ması sayesinde benden evel küraii· 
ye çıkan arkadaılar malumat ver· 
dikleri, düıündüklerini bildirdik· 
leri için ayni §eyleri tekrar etmi
yeyim.. Türk dilinde, hiç bir mil
letin dilinde bulunmıyan mümtaz 
hususiyetleri isbat için bir izahta 
bulunacağim ... ,, 

Tez sahibi bundan ıonra, tabiat 
lisanına uygun kelimelerin arat • 
tırmasına girişerek ve tabiat lisanı .. 
na uygun tek dil bulduğunu, bu · 
nun da "Gazinin konuıtuğu dil 
olduğunu, Türk dili olduğunu,. 

ıöyledi ve alkıılandı. 

Hakkı Nezihi Beü, "Türk dili, 
kati surette vuzuh ifade eden ta· 
biat kanunlarının hakim olduğu 
didir.,, dedikten ıonra ıöyle de· 
vam etti: 

"En tabii ve binaenaleyh en es· 
ki dili konufan Türkün, eşsiz bir 
kıdemi vardır.,, 

"Dillerin mcnıei ve Türk dili,, 
tezi ıahibi, kelimelerni üremeıin· 
den, ve bunu tetkik için yeni bir 
buluıtan babıetti. 

Bilhaua "R,, ve "L,, harfleri Ü· 

:zerinde durdu. Türkçe sözlerin 
köklere ilave edilen ''Ekler,, vaaı
taaiyle ürediği hakkındaki nazari
yeye karıılık, bu iki harfin, Türk
~ ıözler tlzerinde mühim bir ü • 
reme rolü olduğunu söyledi. 

Hulleaten tö1le ·dedi: 
"Tiirk dilinin üre1111e yolu, yal • 

Hakkı Nezihi Bey, bilhasaa "nı· 
cak,, kelimesi üzerinde durarak 
qedi ki: 

" (lsıcak) sözü, batına (1) za· 
it eklentiıi gelmiştir. O kaldırı • 
lınca, (Sıcak) kalır ki aslı budur. 
denilir. Şu halde (Isırmak de· 
memek lazımdır.· Ondan da (1) 
kalkacak mr!? .. Türk sözleri (R, 
(L) le biter. Ve "(S) harfi kuvvet· 
lendirmek için, bunların yerını 

de alarak araya girebilir... (hı· 
cak) ıözünün kökü (ıl) dır. Sıra 
ile: (ılık, ılutmak, ılıtmak, ılaı,) 
hep bunun mÜJtakkatıdır. (S), 
(L) ın yerini almakla mana şid
detleniyor. ( (ısıc:ık) keli· 
meainin izahı budur.. Isırmak) 
sözünün iıe kökü ( ır) dır. (lr • 
mak)), çengel ve emsali takmak 
demektir. Çagataycada (lrman
mak), ditleri arasına almak mana· 
sına gelir ki, artık bu kökten gel
diğine fÜphe bırakmaz. 

Hakkı Nezihi Bey, sonra, bu 
nazariyesinin baıit usulünü de 
göstererek Türk dilinin "Esperan· 
to,, gibi, beynelmilel bir dil mahi
yetni alabilecek kadar her milletçe 
kolayc& anlatılabilir değerde ol • 
duğunu ve bunlara büyük Gazinin 
yolunda muhakkak varabileceği· 
mizi söyliyerek alkışlandı ve kür

süyü terketti. 
Bundan sonra on dakika din-

lenme verildi. 

ikinci celse 
' On dakika sonra, ikinci celse-

ye Salih Murat Beyin (Dl fiziği), 
üzernideki izahlariyle bat1andı. 
Salih Murat Bey, ses ve konuıma 
hadiıesinin fizik bakımiyle ne de· 
mek olduğunu anlattı. Seslerin, 
hece, kelime, cümle hali -

ne gelmesi üzerine fen görü!lerini 
izah etti. Erkek kadın seslerinin 
uzun harflerle, kısa harfler ara· 
sındaki ayrılıkları anlatarak "O· 

silogr~fi,, denen ıes, hece kay· 
deden aletten birkaç deneme gös -
terdi. Dil alimlerinin bundan 
gördükleri yardımdan bahsetti · 

Salih Murat Beyin, fenni aleti 
denemesi, arada bir ba,ka tez, 
Sovyet milgini profesör Samoilo· 
viçin tezi okunduktan sonra oldu. 

Profesör Samoiloviçin tezini 
müteakip celse yeniden tatil edil • 
di, ve üçüncü celsenin ha!langı • 
cında, Salih Murat Bey deneme -
sini gösterdi. 

misaller okudu.. Bu sahada, her 
iki milletin tetkikçilerinin çalııa • 
rak, verimi daha çoğaltmak ge • 
rekdiğini söyledi. Elbirliğiyle ha· 
ıarılacak bir programdan bah
setti. Burada Türkiyede ve Sov • 
yet birliğinde umumi ve husuıi 
kolleksiyonlarda "Cuci ulusu ede· 
bi diline,, ait ne kadar kitap varsa 
hepsinin bir fihristi yapılması, 

baıka dillerde kitapların da bir 
indeksini meydana koymak lazım 
geldiği, her iki memlekette mev· 
cut eserlerin, mukaddemelerle 
yeniden nüshalarını çıkarmak 
icap ettiği, vesikaların neıri veya 
araştırılması gibi mühim teklif
ler vardı. Sovyet bilgini uzun al • 
kı~larla kartılandı. Arkasından, 
celse, gene on dakika ara ile t:ltil 
edildi. 
Askeri istılahlar ve TUrk4ie 

Üçüncü celse açıldığı zaman, 
Salih Murat Beyin aes aleti dene -
meıinden sonra; harp akademiıi 
Kumandanı Ali Fuat Pı. kürsüye 
gelerek "Askerlik ıstılahları hak· 
kmda,, bir tez okudu. 

Ali Fuat Paşa, Türkçe asker· 
lik ıstılahlarını öz Türkçeye çe· 
virmek yolunda, ordunun nasıl 
çalıştığından bahsettikten sonra, 
§İmdiye kadar kullanılan Arapca 
ve Farsça, yahut diğer yabancı 

dillerden gelmiş ıstılahların, ihti • 
yaca yetmediğini de söyledi. 

"Öz Türkçenin askeri tabirler· 
den yana zengin olduğu muhak· 
kaktır. Çünkü en uzun zamandan· 
beri, en çok askeri harekat ya • 
yapan Türk mileltidir.,, dedi. 

Bir İngiliz askeri muharririnin 
yazısından okuyarak, "Asyalıla -

rın seferleri, garp seferleriyle ya· 
rı~ır ve çok defa onlarınkinden 
üstündür,, cümlesi üzerinde izah
larda bulunarak, İskenderin, Se • 
zarın, Türk kahramanlarınınki ya .. 

nında, seferlerinin ne derece kü • 
çük ve ehemmiyetsiz kaldığını ta
rih ve riyaziye ölçüsiyle gösterdi. 

Ali Fuat Paşa kuvvetli bir an -
latışla devam ediyordu: 

"Bu büyük askeri harekat, yük
sek bir askerlik bilgisiyle yapıl • 
dı. Gerçektir ki, bunun bir ede • 
biyatı vardır. Bunlar, hangi dille 
sevk ve idare etmitlerdir. Bu teş -
kilat içinde Mancınıkçı, lağımcı, 

dağcı, kuyucu gibi fen sınıfları 
vardı. Bunların elbette tabirleri 
olmak gerektir.,, 

Kumandan hatip, askeri ıstılah· 
lan Türkçeleıtirmeğe nasıl girİ! 
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tiklerini anlatırken, öz Türkçe, 
bazı yeni askeri tabirleri söyledi: 

Nizamı harp = kurulut 
Cüzü tam = birlik 
T ehanüt = yığmak 
Pi9tar = öncü 

T arauut = gözleme. 
Ali Fuat Paşa, bundan baıka 

askeri ııtılahlardan birçoklarının 

ekıik veya iki manaya birden kul· 
lanılmakta olduğunu söyliyerek, 
bunların değiştirildiğini bildirdi. 
Meseli, Almancada iki ayrı mu
kabili bulunan ve iki manaya ge -
len bir ıstılahın bi.ıde yalnız bir 
kelimeyle, karışık olarak bulun· 
duğunu söyledi ... 

Ali Fuat Pata, askeri teşkilatı
mızda lugat makamları ihdas edil
diğinden ve durmaksızın çalıftla
rak yeni yeni askeri tabirler bu -
lunduğundan, bunların ayrı ayrı 

tetkik ve tasnif edilerek erkam 
harbiye reisliğince de gözden ge • 
çirilmek üzere tam bir hızla calı · 
tıldığını bildirdikten sonra Gazi • 
nin bu parlak yolunda dilimizden 
de yabancı unıurları sökmeğe mu
hakkak muvaffak olacai:ımızı söy· 
liyerek ve tiddetle alkı!lanarak 

kürsüyü terketti. 

"Tezler komisyona verilsin,, 
Ali Fuat Pa,adan sonra, Baş· 

kan Kazım Pata Başkanlığa bir 
takrir veri.lmit olduğunu azaya 
söyledi. İstanbul üniversitesin
den profesör Cemil Bey ve arka • 
daşı tarafından verilmiş olan bu 
takrirde, kurultayda şimdiye ka · 
dar okunan tezlerden büyük İsti -
fade edildiği, okunmamış olan 
tezlerden de ayni şekilde istifade 
edileceğini, ancak, bunların da 
okunması çok zaman alacağından. 

komisyonlara havalesininen mü
nasip olacağı yazılıyordu. 

Ba~kan K~ 7.ım Paşa. bu takriri 
reye koydu. Ekseriyetle muvafık 
görüldüğü için, kabul edildi. 

Başkan Kazım Pa§a, bundan 
sonra, programda yazılı tezlerin 
komiıyona havale edileceğini ve 
bunlardan şimdiye kadar okunmuş 
ve henüz okunmamış olanların da 
birlikte tetkikinden sonra netice -
nin heyeti umumiyeye bildirilcce· 
ğin ~öyledi. 

Komisyonlar, derhal toplanma· 
ğa ve mazbataları hazırlama~"" 

çağırıldı. ikinci Türk dili kurul
tayı bugün on dörtte son toplantı· 
5m1 yapacaktır. 

Teşekkür 

İstanbul, 22 (A.A.) - İkinci 
Türk dili kurultayı başkanlığın· 

dan: 
ikinci Türk dili kurultayının a· 

çılmasım kutlulam"k üzere dıtat• 
dan ve içcrden binlerce tel yazısı 
gelmiştir. B ·1"1-rden her birine 
ayrı avrı karş1lık ya;ı;mavı cok is· 
tedik, kurultayın sıkı çalışmaları 
arasında buna vakit bulamamaklll 
üzülüyoruz. Bütün gelen tel ve el 
yazılarına içten te~ekkürlerimizi 
sun::.rız. 

Vali Beye te,ekkUr 
İkinci Türk dili kurultayının 

İstanbulda açılması münasebetiy· 
le vali ve belediye reisi Muhittin 
Bey kurultay başkanı Alp Kazım 

Paıa Hazretlerine bir mektup yol· 
lamıştı. Kurultay başkanı Pata· 
dün Muhittin Beye şu cevabı yol· 

lamıştır: 

Muhittin Beyefendiye 
İstanbul valisi ve belediye reisi 
"İkinci Türk dili kurultayının 

açılması münasebetiyle tebrik ve 
muvaffakıyet temenni eden latan· 
bul halkının içten gelen yüksek 
duygularını bildiren mektubunuz 
kurultayda okund'1. Kurultayın 
samimi te~ekkürlerini kendi sevgi 
ve saygılarımla bildiririm efen· 

dim,, Kurultay Ba§kanı 
Alp Kazım 
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ihtiyar bekc;I : 
Elime gec;eraen ! . DUşUn bak L - diye haykı· 

Ordu. 
Çete reisi c;ocuk kac;mıttı. 

lelaz kadar çocuktu. seven bir insan olarak tanııunııtı: 
iter tene erik mevsimi ıelir sel • - Onlan baıka türlü adam ede • 

.lhahalledeki bahçelerin araıını meyiz, derdi. 

8
1111lharebe gününe çeviriyorlardı. Si.den bire nasıl bir hareket oldu 
en, aralannda müthiı bir çete ter· bilıniyorum; kolundan ıun sıkı tuttu· 

b bile olduğunu itibniıtim. Reis- ğu çete reiıi çocuk kurtulmuıtu; fa-
•ll'dı; sekiz on yaıında kadar bir kat her feY, bir dakika içerisind, ıe-
lı:tu!.. Kendi haline gözüküyor • ne birden bire deii§miıti; bir u 

0 

zararsız ve çelimsizdi. Fakat bir evvel, ağlıyan çelimaiz çocuk, ihtiyar 
larnuzı boyalı evin bahçesinde bektinin evini mülhit bir taı yafmu-

cbğı bir dakikaya tahit oldum: runa tuttu; kapıları kapadık; camlar 
ine ağlıyordu. O kadar fazla büyük pnp1Jlar içinde iniyordu. lh-
Yordu ki, bahçenin her teYi tiyar bekçi bir dakika kapıyı açmak 

"•ine emanet edilen ihtiyar bek· istedi; büyük bir çakıl taıı ıüratle ta· 
ha zavallı biçareyi azat etmekten kaklannı sıyırdı; hafif bir kan izi ya• 

hiç bir çare bulamanuıb. Kapı· naklanna akıyordu; yumruklarını ıık-
~b: tı: 

- Söz veriyor muıun, dedi; bir 
daha elime geçecek olursan .. Dü
haıc! .. 

Aynj dakikada, ihtiyar bekçinin 
İ küçük çocuğunu habrhyorum. 
ırun hiddeti yanında, ürkütül • 

hir tavşan kadar kulaklan kmk 
Ordu. ihtiyarın, bütün çocukla • 

~ g;W, -- ID ııui =a a 
ı... vakit şefkatli davranmadlfnU 

dum; bütün mahallede zulmG 

- Elime geçecek olunan! .. Dedi. 
Çete reiıini, böyle bir vakada ta -

nınuıtım. 

Sekiz çocuk, bu aene de, h• nkit 
olduiu gibi ıene lmmm evi düıünü • 
yorlardı. 

- Bekçi, arbk ihtiyarlamıı ola • 
.ki. Diıw• .-. .. tW!llt 

"*~ - Şüphefizl Diye abldı; eler ille-

Bunları Biliyor musunuz ••• 

Laatnc elbla• 
Bundan ıonra, çoraba belki 

takmak lizımgelmiyecek. 
diliğinden dik duracak, düt • 
ecek.. Kravatlar bükülmiye -

Pantalon kıntmı;yacak. 
ağaçtan mayi, halinde 11· 
bir nevi liıtik keıfe • 

i. Bu liıtik fabrikada, inan 
• lcadar ince bir cam haline 
"lebilınektedir. Üzerine ipek 

--~~--, ................. ,.,wu: w aa11w 

Cliklerle haşhaşa : 

~l'U-upayla ya..;, 
Bizde köprü parasını hatırlar 

? · Bunu kaldırdılar ve pek 
uza gitmitti. Elimizi kolu • 
aallıyarak geçiyoruz . Hem 
bulmak, bozdurmak için, 

"" hatlarında vakit kaybet· 
de 10k. Köprü parası, Av • 

1 da birkaç yerinde vardı: 
il ·ı li terenin meıhur Vaterlu 

_. .. _ ...... , .. _iinden geçmek için ahali, 

illa Paramızla qağı yukan 20 
•erıneğe mecburdu. Araba 

:;o-obiller 60 para verirlerdi. 
~ leçen, inek, koyun ve bey· 

• ~ü için de 5 kurut alDUT· 
~ u da kaldırdılar .. 

•terlu kö" •• ·· bund t pruıu, an am 
leııe evvel yapılmıya batlan • 
· Şinıdi de tehlikeıi ıörüldü-

çalcıııeğe batladıiı için yıkı • . 
'tiirkiye tehirleri, A vrupanm· 

• her türlü yenilikten yana, 
::aesınt Llllyor .. Bu eıki ve 

lJecek adetten, birçok 
lihi lmrtulcluk. 

pamuk veya yün kaplanarak ku • 
mat ipliği yapılıyor. lıtenilen ren· 
ge de boyandıktan sonra, itle 
böyle birçok yenilikleri faydalar 
olan kumaşlar, örgüler meydana 
gc.tinniye çalıııyorlar. 

G~ı: gö21 
lnıanlar bazan kuıurlu da o' 

sa, onları örtmek iıterler. Bu ha' 
eıkidenberi vardır. Bundan 2434 
sene önce yafıyan insanların bez 
göz kullandıklarını bilir miıiniz? 

Tabii, bir gözü kör olanlar bu
r.u kullanıyordu. Bezi yapıfbrdık· 
tan ıonra, üzerini göz biçimi bo • 
yuyorlardı. 

Bugünkü takma cam göze 11ra 
ıelinceye kadar, deriden, içi bot 
altm zıpzıptan takma gözler ya • 
pılmıtbr. 

Qlencell flkral•r:. 

Zeka 
Annesi küçük İhsana ~ordu: 
- Çocuğum t Bu imtihanda da mı 

gene kaldın?.. Ne tenbel ıeysin ıen!. 
Bir de komıunan kızı Peribana bak!.I 

Yine birinci olmuı!. 
- Ama anne!.. Onun babası, annesi 

de çok zeki feyler! .. 

Bir ders 
Baba oiul yolda gicliyprlardi: 

- Oilam!. Dedi babası; bir adam 
namuakir olmadan mes'ut olamaz! •• 

- Öyle ise dün tramvaydan para 
vermeden inince niçin pek keyifli idin 

baba! .. 

iyi söz 
ihtiyarken. genç olmak belki iyi, fa~ 

bt ..... lhtipr sibi ,... ........ 
köti Wr .. ,. yoldur~ 

Hırsızları 
nim dedilderimden clıpnya ~· • 
cak olursanız, ihtiyan odasında hap • 
seclebiliris ele! .. 

Bahçelerin duvar dipleri arumdaa 
~riiyorlardı; ayaklan çıplüb; ha • 
nunla beraber cesaretleri vardı; bilh.u
.. ihtiyarı hapsetmek.. Bu çok hotla• 
nna ıibniıti. 

Fakat bir dakika içinde, bütün ha· 
yallerinin biı den Wre Jl)aldıinu ıör
düler. Boylanıun iki misli yüksek bir 
duvar, koca bahçeyi dört bir tarafm• 
ılın kaplamıfb. Yakarı taraflarında 
demir çubuklar arat1nda ijneli teller 

il sözülrüyorda. Hertey, bir hudutta ol
daiu kadar hir muharebe pine ha
zır ve bnetli idi. 

Reis, böyle zor dakikalarda büyük 
maharetiyle tamnauıb: 

- Omuz verin!. Dedi. 
Yedi çocuk IMına derhal itaat etti· 

ler. Yarım aut sonra, açmak için ça• 
bıbldan tellerin bir tarafından reis İ• 
çeri abbyordu; bahcenin kapıanu açb: 

- Giriniz!.. DedL 

On dakikad., bütiia erik dallarını 
indirdiklerini aöylemefe lüzum ıör • 
miyorum. Yerler ,..pi Wr yaprak idi· 
meai içinde kalmqb. Artık Iİbneie 
huırlanıyordular. Arka taraftan ltir 
ayak aeai iıiclilcli; çete reisi: 

- Kapı açık; diye bafırdı; kapı 
açıktır! .. 

Y ecli çocuk ileriye aejirttiler. Re
ia afaçta kalmıtb; bir saniye iç.inde, 
birden yere atladı; fakat bir aksilik· 
le her teY bonlmuıtu: ICapldan son 
defa pbn pcuk, demir kapıyı ,........ 
blda binlea hire çekti; nia içerde 
kalmqb. 

Bu dalrikalannda, kapam kısıldı • 
tını anlar anlunu, teslim olmaktan 

lai bir Aiitünnıudi; zaten 

,., ~ ..Aıit ... ~ ... ,,..... 

daln1raımı kollamaktan batka yapacak 
bir teY yoktu. Bununla beraber ihti -
yan birden bire deiiımiı &ördü; bu 
ptılacak pycli; kolundan, çok defa -
lar keneli çoc:uiunu tutar gibi tut
muıtu; çete reiai: 

- Mahıuı yapıyor! .. Diye düıün-
dü. Beni odaaına sokmak istiyor •• 
Belki orada kamçı bile atacak! .. 

Her teY• rağmen. ihtiyann ıefka
tini anlamıı aibiydi; içeri sirdiler. ih
tiyar bekçi: 

- Seni polise verebilirim!. Diye 
konuımaya bqlamııtı. Fakat.. Bili -
yonun ki, bu kıt çocuğumu kaybet -
tim! .. 

Çete reisi: 
- Evet, dedi; son defa çok döğ

düiünü aöyliyorlar. 

ihtiyar birden bire deiiımiıti: 
- Hayır! •• Dedi. Sizinle beraber 

sezmek istiyordu. Bırakmadım!. 
Sonra bir anda: 

- Yalnızım! .. Dedi. 
Ailıyacak aibi konuıuyordu. Çete 

reisi: 

- Eier isterseniz! .. Dedi, burada 
durdu; fakat düıündüiünü aöyleme
ie karar vermiıti: - Yanınızda ka
labilirim! .. Diye ilive etti. Bu birden 
bire olmuıtu! •• 

K,pn en soğuk ve karlı bir günün
de çocuiu ölen ihtiyarla, bahçede 
mahpus çete reisi bir dakika söz sö
ze seldı1er. ihtiyar: 

- Çıkabm! .. Dedi. Sana bahçeyi 
sezdiyerim! .. 

- Çıkalım! •• 
Her sene çocukların büyük bir 

muharebe gününe çevirdikleri, yeıil 
yapraklı erik ağaçlannın altına doğ
ru yüriidüler!. 

Çete reİIİ iprcle kalmqtı. 

A{ai.'.q 

Havaya Uçan 
Zeplin, sahiden bir gemi kadar 

büyüktür. Gemiye de benzer. 
"Graf Zeplin,, iıimli, Alman· 

lann en büyük hava ıemiai ,ya • 
kında ıene büyük yolculukların -
dan birine çıkıyor. Cenubi Ame· 
rikaya gidecek. 

Graf Zeplin ,aon bet ıene için· 
de, 355 defa yola çıkmıtbr. Bun· 
)ardan birinde Atlas denizini ıeç· 
mit, birinde dünya seyahati yap· 
mıtbr. 

-- Mil&abaka --.. 

Şu reıme bakarak bize bir 
hikiye çıkarabilir misiniz? Kü
çüle bir hikayecik olmalı ve 
bir defter yapraimı qmamalı• 
dır. 

Okunaklı yazın. lıminizi de 
albna yazarak ıönderin. 

Kim iyi yazarsa hediye ka. 
zanacak. l 

ı~~ Dikkat! -• 
9 Aiuatoı tarihli çocuk aa· 

yıf amızdaki bilmeceyi halle • 
den okuyucularımızdan kaza • 

nanların isimlerini salı ıünü 
netrediyoruz. Hediyelerimiz her 

Gemi 
du. Ayni zaman 
da büyücek bir 
ağırlıkta poıta 

ve yük t&tımıt
tır. 

Şimdi lna ko
caman hava ıe 
miıinin bava 

Bu zaman içinde 481 ,835 mil 
mesafe kat'etmiıtir. Ve bu ıeya· 
batlerin hepıi, 7,342 saat 51 da

yoluyla poata, 
iti adamlvı la· 
tımak üzere ti· 
mali Amerika· 
ya da munta• 
zam seferlere Kaaa eanMında para9utla kurtulan 

yeni bir tayyare bqlamaıı iste
niyor. Büyük bava gemiıine, ıemi kika ıürmüttür. 

Bu, büyük bava ıemiıi vasati 
olarak saatte 63 mil yol almakta· 
dır. Şimdiye kadar tqıdılı yol • 
culann aayıaı, 8JJOO dür. Her ae • 
ferde 25 kiti alabilmektedir. 
Bakın bu hesap, ne kadar me • 

T&klıdır: 

Graf Zeplin iıimli büyük ha • 
va gemiıi, timdiye kadar tayf ası, 
pilotu ve memurları da beraber 
otduju halde tam, 23.332 inan 
getirip götürmüttür. 

Bu hesaba ıöre, her defasında 
Zeplin içinde 66 inıan bulunuv 

ciler ll1&mnda "Kız karde,,, deni· 

len eı bir aemi daha yapılmakta· 
dır. 

Bunun adı LZ 129 olacak. Ar
tık beraberce aefer yapmıya bat
lıyacaklar. 

Cabi Efendinin başından geçenler 

Calai Eleneli, bWninde mürekkep olup olmadıimı nihayet nasıl anladı. 
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HAFTALIK l 
Radqo Programı 
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--------,----------------~--~ \'o borsa hııbc.rlcrl. 2 J ,80 ::itUd~·o ('az. 'o 
26 A!justos Pazar 

lSTA:ııo.'DUL: 
18,SO PIAk n~rlyntı. 19,20 AJana ha

lırrlcrl. 10,SO Türk muslld n~rlyatı: (Kc
rnnni Jte~nt, l'llesut Cemil, Muzarrer Bey. 
lrr ve \ 0 eclhe, \'edla Rna. Hanımlar). :?1 
.\t.eş - GUne, luUbUnden nnklen konferanıı. 
,\jnns ve bonm haberleri. 21,SO Orkestrl\ 

ı.nrrşık program. 
228 1011:. VARŞOVA, 18.Ui m. 
19,15 Piyano kcm:ın konseri - Musnbn• 

be. 20,15 Plynno mnslklsl - Muhtelif 
2 1,12 roplller senfonik lrnnser. 21,50 Ha. 
lwrll'r - Mu53hnbc. 22,0.; Lemlw,rgicn: 
:Xeşl'll neşriyat. 28 Musahabe, 28,15 Spor. 
28,80 PlAk. U,05 Dıın5 musikisi. 

S~B Khz. BÜliREŞ, saı m. 
11 ,SO Dini nC"Şrlynt. 11,45 Dini musiki. 

12 Üğlo konseri (Aıık ıınrlulnn). IS PIAk. 
18.45 Mu nhnbc. 14,15 Jlnberler. 14,10 Ha. 
flf musiki. 18 lusnhnbc ,.e köylil neşriya
tı . J0,05 l'op\\ler Uomen musikisi. 20,80 
l'nt\· l'rıılte. 20,45 PlAlc. 21 Koııfcrnn!I. 

21.15 Ağu musU.I . 22 Spor h~bt>rlerl. 23,10 
Balet mmılklsl. 

Iibz. PRAG, 4;0 m. 

18,4.j PIAk. 18,ö5 Almnnen neşriyat. 20 
Hnberl..-r. 20,05 l'lik. 20,10 Konf..-ramı. 

20.30 Ro 11onlııln (Bnrbler de $e\•llle) opcrn 
tecıslll (BrUn OJ><'msından). 28,20 PIAlı. 

28,!.; Bııbcrer. 128,SO Askeri ltanser. 
5.ı; Ji:h7~ RUDAPEŞTE, 550 m. 
20 Tngnnnlli rndyo konseri. 21 Kç pcr· 

delik bir piyes. 22,55 Hnberlcr. 23,25 Damı 
mu ik1sl. 24,15 Slgan takımı tamfından 
J>opliler 2'1Rl'ar muslkl!f. 

602 Khz. \'İYANA, 507 m. 
21,05 Bıırı:-ı:-artenden nnl<lcn llolı.er ta. 

lumı tarnfındnn 011eret mmıikisJ. 28 Mn• 
Nıhnbe. 28,10 PUlk. 2:'1,80 Ak,am kon~rı. 
2 , ,.,O C.cce konseri, 

tAngo orkestrası. 

228 Khz. \'ARŞOVA, 1845 m. 
21,12 Orltes1m konseri (tngnnnlll). 21,:;o 

Haberler. -22,IZ Orkl' tranın devamı. 23 
Edebiyat. 23,11> I>ıuıs nıuslkh;J. 

828 Khz. BCKHEŞ, 86-l m. 
ıs - 13 GlmdUz neşriyatı (PlAk). 111,05 

Yals musikisi. 20 t~nl\'erslte. 20,15 Jtomen 
mmılktıııl. 21 J<onfrrnns. 21,l:'i Romen 
mııslkl 1. 21,-'5 F<'nııl hahlslu. 22 Tagıın
nl. 22,SO Çltt piyano ile modem musiki. 
28 Haberl<'r. 28,80 I<nh\'ehnno musikisi. 

Kh7" I'RAG, 470 m. 
20,JO Dllo kon!ll'r - l'llusnluıbc>. 21,25 

Mandolin kıınrtl't l>onserl - Musahabe. 
22,40 Klarinct trlyosu. 28,15 Plı\k. 

ö45 Khz. Bl.DAl'EŞTE, MO m. 
21 Tiyatro. 21,50 l\lnndlt!I cnz. takımı 

22, ıo llııberler. 28 Slgnıı orlı;('strnıı;ı. 28,45 

Oııcnı orlrnstnı."lı. 

592 Khz. \1YANA, 507 m. 
20, 15 Sııb.bıırgtnn nııkl<'n R. Strnııssıın r.· 

scrlr.rl~ıdeıı (Hoııeııkavelier) 1 imli operet. 
21 Ht\lwrlt>r, 21,20 Gı'OO konseri. 

30 Ağustos Perşembe 
1 l'A'NB t •L: 
18,80 l'llık ncbrlyatı. 19,20 Ajan!! hn. 

(J(>rlcrl. 10,80 TUrk muı;lkl n..-şrlynh: (J<e. 
mnl Nly117.I, A7.ml Bf'ylcr ve Hııyrlyf", l'llil· 
%eyren llnnımlar). 21 Setim Sırrı Bey tn- 1 

rnfındnn konferans. 21,SO Ntırullııh Şc\'kct 

lll'y (tagannl) w stüdyo orkestrııııı. 

223 Kh1- \'ARŞOYA, 1815 m. 
21,10 Snl7.burı;hın nnklen To11canlnlnln 

idare lnıtc senfonik konser. 23.05 Konfe· 
mns. 28,15 Dans mu llclsl. 24- l\fut;ııhnbe. 

828 Iihz. BHKREŞ, 86-1 m. 

IS - 115 GUndUr. n~rlyatr. 19 Hnbcr
rcr. 30,0S Dnaıı ınıı!lfülsl. 20.SO tfoh·('r-.lte. 
20,45 Konferıuıs. 21 Senfonik ltoııscr (Sıılı. 
burgtan nakll'n). 

J{hz. PRAG, 4;0 m. 

Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

fstanbul Acentalığı 
Liıu'.!n han, l e'e'on: 2292~ 

lzmir ve Mersin 
sür'at yolu 

• •• •• 
ınonu 

vapuru 24 
Ağustos 

CumagünU saat 11 de Sirkı:
ci rıhtımından kalkarak doğru lz -
mir, Antalya, Mersine gidecek. Dö
nüşte bunlara ilaveten Alanya, Kül
lük, Çanakkaleye uğrayacaktır. 

Trabzon Yolu 
Vapuru 

26 Ağuıtoı TARI 
Pazar günü saat 20 de c.. 
lata rıhtımından kalkacak. Gidjt • 
te: Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Ordu, Cireaun, Ti· 
rebolu, Görele. Trabzon ve Rizeye. 
Dönü~te bunlara ilaveten Of •e 
Sünneneye uğrayacaktır. 

Izmir sür'at yolu 
Sakarya vapuru 

Her Perşembe ~ünü saat ıo 

da Galata rıhtımından kalkar 
doğru lzmir'c gider. Bu vapur 
her pazar gUnü saat 16 da İzmir • 

den kalkıp doğru 1stanbul'a gelir. 

.. .. :: 
~~ 
n .. 

Karaci§er ·Mide • Bağırsak ·Taş, Kum hastalıkları 

1 UZLA lçm;,~:.~ ve 
.. 
;; l lcr~un 1\ upıudcn 6.30 - 7,35 - 8,05 - 9,50 - 11 - 13,15 - 15,10 - J6,4ı;' 
g l lay<larpaş:ıy:ı giden vapurl:ırın trenleri içmelere giderler. 
= .. : •. ic;me ve tren fiyatlarında yeniden mühim 
}i tenzilat yapllmışt1r. .. 
::.:::::::::::::::::::::: :::: ::::: :: ::::::: :::::::: ::: :: : :: :: : ::: :::: :::: :: : : : : ::: : :: : : : : : : :: : :: :: : :: : : : : : : : : : : ::: .. 

Eliziz Vili yetinden : 
Beher çift ev için 1125,, metro mik'ap çam kercıtesi k•1" 

halinde verilmek ve 16 çiftten az ve yirmi çiftten ço~<- olmaaı• 
ve ihaleden itibaren üç ay zarfJDdn ikmal edilmek ve kerestede

0 

başka bütün malzP.mei inşaiyesi müteahhidine ait olmak üzer' 
beher çiftli 1030 lira bedeli keşfli 20 çift iktisadi muhacır e~ 
nin Elbiz merkezinde yapılması için l 9/8/934 tarihinden 8/9/~~. 
tarihine müsadif cumartesi günü akşamına kadar 20 gün mu. 
detle ve kapalı zarf uıulile münakasaya lrnnulmuştur. Talipler1° 
şartnameyi görmek ve teklifnamelerini vermek üzere yevmi rneı' 
kurun akşamı saat 17 ye kadar Elaziz iskan müdürlüiürı&e 
mOteıckkil münakasa komisyonuna müracaatları lüzumu ilıo 
o'.unur. !5015) 

Satılık velespit ve 
otomobil ve • 

saıre 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde~ 

27 A§ustos Pazartesi 
ISTA?lı'"BUL: 

18,8() ı~rnnsıı.ca d('rs. 10 Operatör Do· 

!:l'nt Klbım tsnıall ney tıırnfındnn ltonfe• 
Tnn!I. 10,80 Tılrlc mı.rsllc'I neşriyatı: (Ekrem, 
HU•!'n, Cevdet, k<'mnni Cc,det, Şeref, lb. 
nı.hlm lk-llcr Te Vecihe, Belma Hnnım. 

!ar) . 21.%0 Ajans '\'C borsa hnberlerı. 21,SO 

21,15 Sab.hurgtnn nııkll. 28.0S Şan ha. 1 

~rler. 28,20 Hcrrm:m Schrammcıı tnlilmı. ı : .. ;;ı:::e11ıe~:0!111!!:!~9!B!~~~::!lllll!ll::!!~~
ö45 Kh7.. BUDAPEŞTF:, MO m. 

25, 30/Haı:irao ve 5, 10/Temmuz/934 tarihli ~azctelerle Y,. 
pılan illn mucibince satışa. çıkarılan eşya lardan 25 inci fasla •

11 

67 kapta 10297 lira 75 kuruş kıymeti muhammcneli vefespilı 
otomobiller ve bunlara ait aksam vcsair makineler kapalı zarfl~ 
)'•palan mOzayedcsine lcimıe talip zuhur çıkm:ıdığından 'l.7/8/93 
tarihinde yine ayni şerait dahilinde saat 16 da açık arttırıtl 
suretiyle satılacaktır. Tafıilat almak Baş müdürlükteki satış k0 

tlld~ o orkn.'ltrnsr, hafif musiki. 
223 Kh:ı. \'ARŞOVA, 1345 m. 
20,40 '.rl4k - lusahııbc. 21,12 Hafll 

m J!llkl. 21,40 Haberler. 22,12 Orlı:cstrıı. 

22,40 Piyano konseri. 28,10 Umumt harp 
hııtıralıın. 28,25 Dnns muslklııl. 

828 Rhz. UÜKltEŞ, 864 m. 
18 - 15 Glindiiz neşriyatı. 19 Haber. 

ler. lD,05 Radyo orkestrası. 20 tJnh·erıdo. 
20,15 radyo orlcc trn..'lmm de\·nmı. 21 Kon• 
fl'rnnı.. 21 ,15 Uu::ırt.•t oıfa mııslklsl. 21,45 
F<'nni müb:ıh:ısc. 2Z Rus ıınrkıları ,.e mu• 
fliklsl. 22,80 Ylyolon el. 28 Hııberlcr. 28,80 
Knhll•h:ın l'mu iki t (nnkll). 

Kh7~ J>RAO, 4'70 m, 

21,80 (lstonbal) isimli şark mmılklsln• 
d('n mlirel•kep ncşriyııt. 22 S:ıat ayarı. 

22 orkcııtra muslkbl. 28 S:ıat nynrı - Ha. 
bc>rl<'r. 28,15 PIAk - Haberler. 

54:i Kh74 BfTDAPEŞTE, 5/IO m. 
20, l5 Slgıııı mu lkl!ll. 21,60 Rabt>rler. 

2ı.10 naytl'rln ld:ıreslnde opera orkl'ııtrnın. 

28,80 Dl!Ils musiki 1. 24 Salon orkl'..strnıır. 

:m2 Jihz. \ ' IVAN.\, 507 m , 

20,10 l\lıı nhabe. 20,25 Jlolzer radyo 
o~}~<'ııtmsı. 21,80 Musnhnbf'. 22 Orkestrn 
komıerl (kıı~rtrt) . 2S,80 Ilnbt>rll'r. 28,50 
Geee itan eri. 

28 Ağustos Sah 
f TA'NBUJ,: 
18.!0 Plak nl' rl~ atı. 19 l\lt'.'Sut Cemil 

~,· in.rafından çocukl:ım mnsal. 19,.,0 
Tllrk mll!llkl n<' rlyııb : ( tlıdyo saz hryetl 
Ya; r Bey yn \ 'e Emf'l ,.e Rlfııt ~~· Rf'f. 

~· Mrllha Hnnınılar). 21.20 Ajans ,.e 
hılt!:P haberleri. 21,80 Ceın:ıl Reşit, l..ıı I• 
nls'kl, tı.7A'.'t Nl'ı.lh, lesut Cemil Be,·ler 
~ ' . 

tnrııfıııd:ın ldü!illr mm>lkl. 

228 Kh7- \'ARŞO\'A, 1815 ııı. 

20,15 naf!f musiki. 20,!)0 Spor. 21 ,12 
H bt>rt Stolzıın Nıcrlerlndcn (Cici) lslmll 
o~a.,temslll. 28,15 l\lll'l!lhnbt>. !8.80 Dıın<ı 
mut,lkl !. 

828 l{h74 nt~Kı:E:;-. 86-l m. 
18 - 15 Gllııdilz ne rl~ntı. 19 )fusah:ı· 

h('. 19,0S llnftf musiki. 20,80 'O'niwrslt.e. 
20,45 l'lük. 21 l{onfl'rnn'I. 21,15 Senfonllı 

orkl'stra l;:onserl. 

545 Khz. ntn>Al'E:;ıTI}, ül>O m. 
21 Trompete lm:ırtdl. 21,50 Hnberln. 

22, 1 O Hlı:o Slgan t:ıkımı. 28 20 Buda()(>ı<te 

ır;';n ff'r orltl'!rtnısı. 24,80 Dan~ mu ikisi . 

!>92 I\hz. YIYANA, 507 rıı. 

20,8:> Ylyııııa ımrlcılarr. 21 ,10 1\107.nrt ın 
e~rll'riııdcn ı.on!Wr. 22,10 l\lıı"lkili fl'msil. 
2,,ıo El;l..-nel'll konsl'r. 23,30 Son haberlf'r, 
23 :;~ lioııs<'rln dr,·ıımı. 21,45 G!'Ce lrnıısr•rl. 

29 Aaustos Car$ar.ı'ba 
t:sTAı•mn,: 

18,80 Frnıuııı.<'.:ı dı•rs. 19 l'lfık. 10,80 
'rü~k musıı.ı nl' rlyntı: .'Ekrem, nu,l'n, 

• cei'r•, '.:\Juııtnfa Crt'f, 'ecatı Th-~Jcr '\l'l 

, -e<'lh<', Sı>mlhıı Hanımlar). 21.~0 Ajanıı 

""" 

20,öO Hcırlco bir bnkı~ . 21,10 Salı.burg

taıı naldl. 28,10 llabcrlcr. 28,30 ı::tgnn 
muıılklsl. 24,10 D:ı~ mu iklııl. 

ö92 Khz. \ 'Jl' ANA, li0'7 nı. 

20,10 S:ınt nynrı - Hnberll'r \O snlre. 
20,SO AktUnlite. 21,45 llntta icmali. 21,15 
clllı.burgtnn naklen Arturo Toscıııılnlıılıı 

ldnttıılndo fllArnıonlk konser. 23,80 Holzer 
ldnrcslndo -radyo orkestmsı, 28,SO . Haber· 
!er. 28,lm Kon!ICrlıı tlc\'amı. 24,t5 Gece 
konseri (Kuartet) . 

31 Ağustos Cuma 
t l'A?\"Bl'J,: 
12,80 ]'lı\k nrşrlyııtı. lR,SO Plfık nl'şrl

yatı. lD.SO Tlirlc mııslkl nl'~rlyatı: (Ekrem, 
Jttışl'n, (.leydet Jk-yll'r '\"C \'cclhe, 1\"a7.nn 
Feridun, Nedime Hanımlar, Onik Ef!'ndi). 
21,20 AJnns ''e borsıı. haberlnrl, 21,SO Rad
yo orkestnısı tnrııfıııdnıı hafif muelkl. 

225 Kh:ı. YARŞO\'A, 1815 m, 

21,12 ropUler senfonik orkestra kon l'rl. 
'!l,50 llaberl..-r. 22,12 J>opUler konserin de
\•nmı. 23 l'llusııhabe. 23,15 Dans musikisi. 

828 Khr.. BtlKnEŞ, SM m. 

ıs - 15 OllndUz neşriyatı (Plfık). 19,05 
Karı,ık orl<e trıı lrnnserl. 20 t!nlver<ılte. 
.!0,15 Radyo orkeııtmııı. 21 Bizebıln (Çar. 
ml'n) operaııı (Pll\k ile). 

Kh7~ l'flAG, 470 m. 
20,8~ Kııplmalardıın nakil. 21,20 Pll\lt. 

Zl,45 l'l!\k. 21,50 Pi. I;. 22 ı.'l'll'mcnk mu
.ılklst. 28 Haberler. 28,15 l'lı\k. 28,45 
Rusçıı hnberfor. 

54S Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
21 Opera orke trn ının konseri. 22,15 

llıı~rler. 22.35 lgıın musikisi: 2S,20 Oda 
musiki ı. 24,80 • "ogro:ıdy c.n7. takımı. 

502 l\hz. ViYANA, 007 m. 
21 (Bir klllso faresi ı:-lbl fııklı-) lslııtll 

tem ıı. 22,45 Ko17Rr radyo orkestrası. 28, 
80 Jlnbcrlcr, 28,50 Konserin devamı. 2-1,45 
Gl'ee ltomıerl (l~unrtet). 

1 Eylül Cumartesi 
223 Kh:r.. \'AHŞOVA, 18-l5 m. 
21 Choplnln rserlrrlndr-11 lrnnscr. 21 ,30 

Ecnebi dllllc kofnııns. :?1,40 Polonya mu
slkltıl. 22,12 llııflf orkestra kon!l('rJ. 28 
Alttllnlltt>. 28,10 l'oznnndıııı ıı:ıkll. 21.05 

Dnn!I musikisi . 

828 J\hz. nCımEŞ. 86-l m. 
18 - J5 - Glindil:r. nl'şrlyatı. 18 Mu!l:ı· 

hnbr. 18,0.'i \'nls muslkl!ii (orl•estrıı. lll'). 
28 Hnbcrlrr. 23,80 Kııh\'chnııc muıılkl!il. 

1{1174 l'Rı\G, 4i0 m. 
21,1.) Hukuki bahlslrr \ ' P ş:ırt;:ılar. 22 

:ant a~ nrı. 22,15 Orkestra rcfakntile ki'· 
mıııı lrnnserl. 23 Jlnbt' rll'r. 28,Hi l'IHI<. 
28,80 XI' eli knrı ık ncşrlynt. 

!';4,"j Khı. IHJl>.\PJ.:!;'TE. 5.iO m. 
:!l,1,i tl1dyodlUI 11111f'i!kill p!Jl'S. 28,10 

llııbcrlrr. 23,üO Fıırlms ı.lgıııı takımı. 

ll92 Klll.. \'IYANA, 507 m. 
21,05 ~nrlnl:ır. hafif hıı\'alnr. 21,ı;; 

Precbcrseedrn nnkll. 21,15 Jnmonuıı <' rr. 
terinden (Dnııs l'llmılknnteıımacdel) isimli 
ope.rl't tem uı. 28,80 llabcrler. 23,45 Opc. 
retln dC\ıımr. 21,15 Ca:r.b:ınt. 

it~ihasızhk ve kuv· Z~fiyeti umumiye, F f 1 
bUyiik faide ve tesiri os at 1 vetsizllk halStlnda 

görülen 

Istanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları 

Busing kamyonları ıçın 
68 adet iç ve dış lastik 17 
Ey1iil 934 pazartesi günü sa
at 11 de kapalı zarfla satın 
alınacaktır. Taliplerin şart
namesını görmek için her 
gün ve münakasasına iştirak 
edeceklerin belli saatten ev
vel teklif mektuplarını An
Karada l\I. l\J. Vekaleti Sa
tmalma Komisyonuna ver -
mel eri (125) ( 5020) 

lstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: 

Bayazıtta Mercan ağa mahalle
sinde Örücüler hamamı sokağında 
9 No • lu hanede mukim iken el
yevm ikametgahı meçhul bulunan 
Ali efendiye: 

Pakize hanım vekili avukat Ab
dullah beyin İstanbul asliye altın
cı hukuk mahkemesniden yüz bir 
lira madeni altınla 4/11/933 tari-· 
hinden itibaren küçük Kemal için 
mahiye 15 lira nafakanın maama
sarif tahsiline dair istihsal eyledi
ği 2/ 4 1934 tarih ve 934/ 97 numa· 
ralı ilam berayı infaz dairemize 
tevdi edilerek namınıza ya'zılan ic· 
ra emri ikametgahımzın meçhuli • 
yeti hasebiyle tebliğ olunamadı

ğmdan ilanen tebliğine karar ve -
rilmi,tir. Tarihi ilandan itibaren 
bir ay zarfında icranın tatil ve tali
kine dair merciden karar istihsal 
eyleme:liğiniz takdirde hakkınız· 

da cebri icraya devam olunacağ1 

gibi işbu müddet zarfında 934 / 
6440 numaralı .icraya bilmüracaa 
mal beyanında bulunmanız ve maJ 
beyanında bulunmadığınız takdi··· 
de hapisle tazyik olunacağınızı 

rnübeyyin olmak ve mezkur icr<
emrinin tebliği makamına k-.im ol· 
mak üzere ilanen tebliğ olunur . 

(2051) 

miıyonuna müracaat edilmesi. (5016 

ıstanbul E:.elediyesi ilanları 

Unkapanında Atlama taşında Süleyman !'U başı mekteb 
binası kiraya ver.imek iizere açık müzayedeye ~onulmuşttı' 
Talip olanlar şeraiti anlama~< üzere her gün, müzayedeye gi 
mek için dr. 7,5 liralık teminat akçesi makbuzu ile 12/'J/~s, 
Çarşamba günü saat 14 de kadar Fatih kaymaltamlığı ve B. o/' 

EncUmcnine müracaatları. (5031) 

Devlet Demir yolları ilAnlarl j 
Lokomotif aksamı kapalı zarfla münakasası 6 - 10- 934 OJ' 

martesi günü saat 15 de Ankarada idare binasında yapılacaktı<• 
Tafsilit Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde on beşer liraya sJS' 
tılan şartnamelerde vardır. (495 

ark Malt Hul8sası 
Kullanın•"', 
Her ecıbt' 
nede satı 1 (1581 



Hali tasfiyede ' 

lstanbul Liman Şirketinden ; i 
r. ll~ıJi tufiyede buluoan şirketimizin mevcut telefon numa· 

'- 25181934 Cumartesi gününden itibaren aşağıda yazılı 
111•..ı.ra tebdil eddmiş olduğu ilan olunur. 

D • Hali tasfiyede Liman Şirketi 
U llıtıtQ MBdürlük 24188 Kabotaj şubesi 44861 
~ llıt1rrıi kitiplik 22851 iV uamelat şubesi 44862 
Al::aba heyeti 210~1 Vesait ve hareket 

,. ~ ebe şubesi 22842 şubesi 4486~ 
it ıubesi :l2840 Su şubesi 44864 ... -._ 

120,oı 

nkara Yüksek Ziraat 
~ 

1
• lnstifuso R e~tö rı ü un~ en: 

~ ' Bu ıene Yüksek Ziraat Enst tüsünün Baytar, Ziraat ve 
,~" FakülteJerine meccani leyli ve ücretli leyli ve nihari 

lllıd ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartlara aşağıda 
lf: 

il •• ,.._ k b' d 
t : ı ur ta asın an olmak tEcnebiler hususi talimatoame 

gore kabul ediJir). 
b. t· · ıse bakaloryasmı vermit bulunmak. 

'rr.ı, .. 4~: Le~li o·acak talebenin yaşı 17 den aıağı 25 ~en yukarı 
'll . .. 

~1 . l : .'. • eslek!erinio icap ettirdiği beden kabili yeti ve sağlam· 
oıtı ~ ' k ~ ttıt af\ ında tam teşekküllü hastanelerden sıhhat raporu 
't,k ve aşı şahadetnamesi vermek. 

tlı.e : _Beled ı ye veya Polis mukez:eriodeo hüsnühal mazbatası 
· ııe . 

11 ~: Enstitüye girmek istiyenler yukarıdaki vesikalarla birlikte 
~a: ~ fotoğrafı bır istıda ile doğı uca Anliıu 'da· Yüks~k Ziraat 

• •1 t:ıü R~ktörlüğüne gönJermelidir:er. 
~ı. .l : Müracaat 2amam temmuzun onuncu günüodcn eylülün 

tcu ~;inünc kadardır. 
t 

4 
: Evrakı tam olmıyanlar Enstitüye kabul edilemezler. Mü· 

t'tl•e kayıt ve kabul edılcn talebeyi iki ay zarfıoda tekrar mu· 
~ ettirir, kabiliyeti bcdeniyeyi haiz olmıyanların kaydı silın r. 

jı J : leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için de 
~flı Veya Fakü1teıini bıralıeanlardan veya cezaen ç.ikanlanlardan 

•. llıetçe yapılan masrafı adeyeceklerini daire Enıtitünün vere 
1 ..... 

1 uoıuncye göre Noterlikten musaddak kefaletname vere· 
""dir. 

i' 6 : Vakbnda tam enakla müracaat etmi,lcr ar.sıodan kabul 

t·~cc~ talebe diploma derecesine Ye aüra.caat tarihlerine göre 
1~ d"l • 
1 ' ı ccektır. 

ıbt:ı· ~.Ziraat, Baytar, Orma• FalCültelerine ahnacak taJebeler. 
-.,1

1 dıınJer Fakültesinin 1, 2, 3 üncn ıömestrlcrinde mevcut 
~ ,,. 

ıı' 
8 

t de takıbe mecburdurlar. 
ıf· ~tQJ : Ziraat Fakültesine · ıhnacak t,ıebe An1'ara'da Gaıi 
,, ~tı Çiftliğinde on ay ıtaj giSreceklerair. 
Si ~'tııı.~ltbeye bu staj müddetince yemek Ye elbise masrafJarı 

9~1 olarak 30 Jira ayhlc Yerilir. Harcırah Yerilmez. 
~S 1. • Ücretli leylt talepeııin ftcreti üç taklitte 6deomek üzere 

ttıdır. 

~ 1~ : Ücretli leyli talebe tercih olunur. K•bul ıartlanaı haiz 
latlı•rl talebe için miktar tahdit ediımemİftİr. (3704\ 

~sta T. T. Umum Müd1irlüg"' ünden ? 
1 . 

,:•rede muhtelif derecelerde aıünbal bulunan mepıuriyetlore 
ı.ı,'"• iJe mcaıur alınacaktır.,, 
~ \ll•b•kaya aıaiıda yuıh şartlan haiz olınlar girecektir. 
il .._ liıe mezunu olmak 

~ h - Mutabakaaın icra cdil~ceği gUnde 18 yaşından aşağı 
e'•rıdan yukarı olmamak. 

~ ~rtları haiz olupta tahp olanlar, mektep şahadetname· 
:"'il~ tezkere suretini veyi aslını, iyi bal ilmühaberini, sıh· 
~ . .Ye aıı klgıdı ile askerlikle derccei alikasıoı göster'r 
~·-•atit1ala11na rapten Ankara'da Umum Müdürlüğe ve Is· 
-,.._. Poata " TelPtf Bat Müdürlöjünt; ~ğ\ıstosun yirmi 

,,..: ... kadar müracaat etmeleri a11mdır. 
~'~'er M tabii görenlerden imtihanları ve Fransızca bilgileri 

.,, 
1
lS liaıeyyiz~ce beğenilenler muvaffalkiyet derecelerine göre 

I..,._ !ıaıt'h Ye 30 lıra maaılı memurluklara tay.o o'ur.acaklardır. 
~! •n Ağustosun otuz birinci Cuma günü Ankara'da ve 
1'ftıll1ıı eli ••t dokuzda icra eililece1itir. O gOo muayven saatte 

'Y•ıılar imtihana aluımu. {4868> 

Kuçuk Nori 
Ge~di 

Nori; çok mükemmel, zarif, 
fık, fevkalade bir fotograf ma· 
kinesidir. Fiati çok ucuz, fo. 
tografı tasavvurun fevkinde bir 
makine almadan bir defa ol
sun görünüz. Bir hafta tecrü
be için veriyoruz. Her yerde 
var. Umum acentası: Birinci 
Vakıf han No. 49 E. Hasan . 

Satılık Hane 
Fatih tramvay durak yeri ile 

F arih parkı arasında yeni yap1I· 
mış tramvay caddesine nezareti, 
elektrik tertibatını havi üç odal 
kargir hane satılıktır .' Görmek İs· 
tiycnler içindekilere müracaat e· 
debi lirler. 

Fatih Dülgerzade mahallesinde 
Küçümeydancık numarasız hane. 

.,Nafıa '. 
1 ekiletinden: ı~-· Doktor . Operatör 

)atı. 
•16 ... - Antalya hattının Afyondan itibaren 25 ila 40 ıncı kilo 

Alımet Asım 

19 - VAKiT 23 ACUST05 i~:>4 'h"'>1 

Tc:J iVE 

~AT 
l<A5f 

Zt 
BA 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-~Ol;Q 

Af yon Vili yetinden : 
Afyon lsparta yo!unun 9805 lira bedeli keşifli ıo+oOO

ı 7+000 kilometreleri arasında (5480) metre tulündekı eaa•h 
tamiratın 2 Eliil 934 tarihim: müsadif p<lzar günü aaat on bt'f 

buçukta Eccümeni Vj ayette kat'i ihalesi yapıima\c üzere lıaJNılı · 
zarf usulile münakasaya konulduğundan krş fnımc ve ıartnameyi 

görmek isteyenlerin Nafıa Uaşmiihend.slıı?ine ve talıplerin °o 7,5 
teminatile E~cümenı Vılayete miiracaatları ılan o'unur. 1~681) 

Deniz Levazım Satına ma 
l<om.isyonundan·: 

3,000 metre yataklık Bez 

5,000 Kılo Yün 

620 adet Battaniye 

Pazarlıkla mübayaası i S Ağusloı 

934 Cumartesi gUnü saat 10,30 aa. 

Paz;ı r lıkla mübayaası 25 A~usıos 

934 Cumrıd cs ~ünü saat 15,30 da. 

: P Jzarlılda mübayaası 25 Ağuslos934 
Cumartesi günü saat 16, jO da . 

Deniz efradı için lüzumu olan yu ;: arıda cins ve mıktarı \'a

zıh üç kalem malzeme hızalarında qösterilen gün ve saat'erc'.e 

pazarlıkla almacaKtır. Şa,rlnamelerini görmek isteyenlerin hergün 

ve paıarhğa girecek :erınde o gün ve saatlerde Kasııppaşa da 

l a ·n Komisyona müracaatları. l49i6) 

Edirne Vilayeti Daiıni encümeninden: 
•ı - Doğum ve kadın hastahkları 

~t ı:.~ı ikinci kııım io§aalt Jcapah %V.tf uıulü ile münakasay, mütehassısı Edirnt• - İstanbul yolunun 13 X445 inci kilometresinde vaki 

"'~ ' . "10705,, lira "95,, kuruş bedeli ke~ fli Sazlıdere köprüsü ka.~lı zarf 
l' 'i~Jtt;: .3 ~7lul 934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 tc Doktor · o;eratör usulü ile mün~k~say~. çıka~ılmı~tı r. 2: 8/ 934 çarşamba g.ünü .saat ı.s 

'1f:ı,ı, , tı ınuste,arlık makam mda yapılacaktır. Iff et Naım H da vilayet diitmı encumenınde ıha ıesı yapılacağından talıplerın ke,ıf 
'°e (••'ti

7
n. fennt ehliyet ve cari seneye mahsus ticaret odası vesika· C hA h 

1 
ki üt h • ve şartnameyi görmek üzere Edirnede da;mi encümene. Ankara -ve lı" 

~ SO) l' l k . • . .. k eıra ı asta ı an m e assısı b .. h d' 1.kl . .. .. • 
.._ Otı.d- b ıra ı muvakkat temınatlarıyle aynı gun ve saatte o l\I 

1 10 10 0 k'' ,....f tanbulda Nafıa a§ mu en ıs 1 erme muracaatları ve munakasaya ıt· '•iL . ulu l uayene saat arı · z. rt:ı oy .;ıı a • • • ""•I. nnıa arı lazımdır. ) urdu 15. 18 ııc, of!;lu lstiklı\ I cad 19 ıl tirak edeceklcrm yüzde 7,5 depoz tolariyle teklif mektuplarının muay· 
\le.:..~. huıuıtaJri !•rtnameJeri (50) lira mukabilinde Ankarada - Telefon 42221 , e 41960 .... yen gün ve saate kadar vilayet daimi encümenine müracaatlan ilan 

etı ınalzeme müdürlüğünden tedarik edebilirler. (4634) olunur. (4720) 

' 

• 
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Ç}arson ,i~le .şimdi9e fca-dar 

yediğim en eyi ~i{fek f 

- Ta b i i Efen d i 11ı • • • B ıt p a r ç a e t i' 
fevk a l d de la z e ve y u uı u ş ak y a p a n 

· · F r i g i da i r ~ ' ! de iki g ü n k a l 11ı ı ş t ı r. 

Bir lokantanın şöhretini, memnun edilmiş 

müşteriler yapar . 

Deniz:yollar 
iŞLETMESI 

Acenteleri KarakOy Kö 
ı ',. 1.42362 - 'iirkecı Mühürdar il•-• Han f elctorı 22740 

TRABZON 
Sür'at yolu 

K d . YaputıS 
ara enız 23 Ağu• 

Perşembe 20 de G•l. 
nhhmından kalk•cak. Gici 
(nebo~u. Samıuo, Ordu, G 
ıuo, Trabzon, Rize, Hop• 
DöoGtle bunlara illYeteD 
ur, Of, Polatbaneye uğr• 
cakhr. (5005) Lt. \~ =- ı t=t r=:-· ~ 

' ~ , ---- ------------------------------------------------------

CDnu senelerden beri tanır, •On1arda ve "oOulc 
algınlıQmdıkl çabuk tesirini bilirsiniz. 
fa markaS1ntn tekeffül ettiOi ASPiRiN, sizi bun• 

dan sonra d•hl memnun edecektir. 

Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde ffi 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

İşte bunun -içind irki,"F rigidaire' in 
otelciler ve lokantacılar nezdin
de büyük itibarı vardır. 

F 1 DAiRE 
OTOMATiK SOGUTMA TERTfBATI 

BOURLA BiRADERLER ve Şıı 

Bartın Yolu 
BURSA vapur 

23 Ajıl 
Perşembe 19 da Sirk 

rıhbmındao kalkacakhr. 
cso06' 

DlŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 
Fatih Karagümrük Tram\'ll1 

durağı No. 4 

almak daima 
değildir 

kilrh 

........ -...... __________ ........... . 
Erenköy Kandilli Kız Liseleri 
Çamlıca Kız Orta Mektebi 

Müdürlüklerinden : 
1 - Aj'uatoıun yirminci pazartesi gününden itibaren Cumar· 

teıi, Pazartesi, Çarıamba günleri dokuzdan on yediye 
kadar talebe kaydo!unacaktır. 

A- Kayıt için talebelerin •elilerile birlikte gelmeleri. 
B - D6rt fotoj'raf, şahadetname, taadikname, hüviyet cüzdanı 

•e ııbbat raporlarını beraberlerinde getirmeleri llzımdır. 
C - Leylt Ocreti 225 liradır. Baremin yedinci derecesine 

kadar maa, alan memur çocuklarmdan yüzde on kar• 
deıleria ikinciİinden yUzde on bet üçüncü Ye diğerle
rinden yüzde yirmi teozilit yapılır. 

2 - Meıuoiyet imtihanlarına Eylnliln birinci Cumartesi günü 

3 - Sınıf ikmal imtihanlarına EylGIOn yirmi ikinci Cumartesi 
gün O 

4 - Derslere TeşrinieYYelin birinci Pazartesi günü batlana
cakbr. 

5 - Fazla 1 tafıilAt almak fıteyeolerin mekttp idarelerine 
müracaatlar1. ( 4647) 

Sahibi: MEHMET ASIM Nqriyat müdüi\it Rerak Ahmet 
YAKIT. Matbaaıı - lıtanbuJ 

1 

kumaşlarındadır 
··merb y • 

1 a 1 r Pa 

1 Kı~ - Erkek 
1 

Ana - ilk ·- Orta - Lise kısımlannı havi Leylt • ne ... !' . 

HAY ·y iSELE i 
Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 

Resmi liselerin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz Ye Maarif Veklletince MUADELET! ~ 
olunmuştur. Tedrisatındaki ciddiyet Ye intizamiyle talebenin ıılıhat Ye gıdasına itinuile t ........ 
olan mektebimizde kayıt kabul muamelesine baılamııtır. tik kııımdan itibarea ecnebi ı...
başlar. Talebe mektebin hususi otoınobil ve otobüılerile nakledilir. Camadan maada her ı"' 
10 dan 17 ve kadar mürac-ıat kalıul o!uaur. T;ıf•i'lt iıtev'""'ere tarifname g6nderilir. ~ 

Telefon : 20530 


