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Maarif Vekili Abidin beyin 
Vekaletten çekileceği 

haberi doğru değil 

Ayasofyanın bahçe kısmı 
da açık müze haline 

konulacak 
- 2 inci saylfada -- 2 inci sayıfada -

Yazı İş1eri Telefonu: 24379 PE rşembe 27 EYLOL (9 uncu ay) 1934 İdare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 17 inci Yll "' Sayı: 6007 
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Kahramanlar 
ocağında 

Deniz ve kara harp akademileri 
ile yükıek levazımda tahıillerini 
muv.aff akiyetle bitiren erkanı harp 
zabitlerine diplomaları verilirken 
Cevat Pata ile Ali Fuat Pata Hz. 
gü:ı;el sözler söylediler. Cevat 
Pata bu yüksek bilgi ve kahra
manlık ocağının en eski bir mezu
nu ve büyük erkanı harbiye reisi
nin resmi bir vekili sıfatile söz söy
ledi. Gene o sıfatlar ile diploma· 
)arı dağıttı ve erkanı harp ola
rak mektepten çıkan her zabite 
ıon vazife dersini verdi. Ali Fuat 
Pata harp akademisi kumandanı· 
dır . O da bu sıfatla yüksek neza
reti altında yetitmit olan zabitle
re mektebin tarihinden bahsetti. 
Askerlik hayatında seciyenin, va· 
zife gayretinin ehemmiyetini an· 

]attı. 
Ali Fuat Pata Hazretleri • 

nin yalnız askerler iç.in de· 
iil, her hangi bir sınıfa ve 
mesleğe menıup olurıa olaun bü· 
tün vatanda.ılar için kıymetli olan 
sözleri bugün V AKIT in diğer 
ıütunlarmda bulunacaktır. 

Bu sözler ayni zamanda harbiye 
mekteplerimizin her devirde ne 

en dolayı en yükıek bir kahra· 
anlık ocağı olduğunu da anla • 

·~----~---

tacaktır. 
Bizde umumi denilecek derece• 

de renit bir kanaat vardır: Aske· 
- - - .-- • .. .. 1 , •• , • 

Türk dili bayramı dün her yanda tatlı 
gönül taşkınlığı içinde kutlulandı 

bir 

Türk dili araştırma kurumu başkanının sözlerinden: "Erdeğimiz Türk dilini her 
yönden onararak, zenginleştirerek acun dilleri kılında s~çkin kılmaktır!,, 

Jıtanbul Halkevinde dünkü Dit Bayramı: Ortada Tür)( Dili "ıetJiik Cemiy'! ti baıkanı Saffet Dey; yukarıda Refik Ahmet Bey, Kurultay m&r§ını aöylıyea 
mektepli hanımla?'; -ııağıda eıki • yeni edehiyat eserlerini okuyan hanım ve dinleyiciler. 

Birinci Türk Dili Kurultayının 1 ram, İstanbulda Halkevinde ya - Bey, T. D. T. C. l;aıkanı Saffet mebuıu Doktor Cemal Bey, vila., 
toplanıtının ilk günü yıl dönümü pıldı. Evin üat, alt ıalonlan hm· Bey, Fırkanın '°umi idare he· yet idare heyeti azaları, harp aka• 
dün, yurdun her bucağında, dil cahınç dolmu§tu. Cumhuriyet yeti azalaırı, Fırkanın lstanbul demiıi kumandam Ali Fuat Paıa, 
bayramı olarak kutlulandı. Bay· Halk Fırkası uınumi katibi Recep vilayeti idare heyeti reisi Antalya (Devamı 9 uncu BP""lfanm llnd sUtununda) 

i Jf!U~'\7'A.FA KEMAL ve DIJMT~UPINA.R' r 
~is .. ı r .-. - ..,. _., _ -Fuat aşanın erkiµı harp zabitleri-

itaabn temin ettiği nizam manuı· 
na anlıyanlar çoktur. Bu anlayıf 
tarzının cok yanlı§ olduğunu gene 
'AH Fuat Pa§a Hazretlerinin söz· 
feri pek güzel anlatıyor. Çünkü Bulgaristanda Yugoslav-
Ali Fuat Pa§a Hazretleri: ya ile birleşmek taraf- mühim hitabı • 

mıze 
- Herhangi ahval ve şerait tarları Sof ya askeri ce- 8 b ğu • • d c- h • 

içincfu olursa olsun bir er~a?ı . etinin bir darbesine " aş o muzun ızın e; um urıyet ordusunun, donanma-
:.z~al~~~zis~:.:.k~~·m~:~~ mıg mi uğradı ? sının mühim mevkilerinde büyük işler görmenizi dilerim" 

k" h k d" k di Kara ve deniz harp akadeınilerini bi-1 I v k"' h . . .. 

t. tetk'k d k kt man arp 2 !' 1 enmıze evve . • . • • 
için bir er ·am arp en 1 en - r 1 tiren erka~nıh b"tl . . iki gu er anı arbıye stajlarını bıtı -
ne vaziy~ ı ı e ere ı - gün meraıimle diplomaları: verilmi§, 1 rıp erkaruh~rp zabıtı .sıfatıyle do-
danma muayyen ve serih bir tek- kara erkanıharp akademiıi kumanaan;j nanmada f ılen mevkı alırken de-
lif yapmalıdır. Eğer hu teklif kP- Fuat Pı. Hz. bir nutuk aöylemiıti. Dün- niz akademisinin ikinci mahsulü 
mandanmın fikrine tevafuk eder- l kü •ayımızda ancak hulaıaaını koyabil- olan sizler de erkanıharbiye ıtajı-
se artık 0 kararı kendisinin değil diğimiz bu değerli nutkun bu sayımızda na birinci derecede bir liyakatle 
Iruman"danmın kararı diye bilmeli- tamamını veriyoruz: ayrıldınız. 
öir. Sayet kumandanı başka bir Gen,Ç erkinıharpleri ıevgi ve Sizinle deniz erkanıharp zabiti 
ı<arardıa. bulunursa kavıtsız ve 1 heyecanla selamlarım. on iki olacak. 
şart:Sız onu benimsemelidir. Bütfrrı Bu yıl deniz harp akademisinin Siz kıymetlerinizi dersleriniz • 

Mehmet ASIM ikinci çıkan sınıfı; kara harp a· de-, harp oyunlarında, deniz ve ka

(Devaml 2 inci 11aytanm 3 Unctl ısütwıunla 

Yarınki sayımız: 

20 
S-A-Y-1-F-A 

Aı er ile, Güzel San'at ar, 1 
Çocuk, eğlenceli yazılar, 

Sinema .ayıfalan 

Bugünkü sayımızda: 

Anadolunun de
ğişen profili .. 

Yazın; SADRI ETEM 

Yugoslav Kralı Aleksandr Ht. 

(Yazm ikinci ıayıfada) 

kademiıinin 16 ncı ıırufı, yükıek 
levazım mektebinin 7 inci 
diploma aldı. 

Deniz harp akademisi mezun· 
ları beyler: 

Geçen yıl, çıkan zabitlerin ço • 
~rkAnt Harp Akademisi Kumandanı 

rUAT PAS\ 

/ sveç velialıdı, lsveç ve I sveçliler 

\\; .. J 
· 3 üncü sayıfada - İsveç Vcliahtının büyük bir Şark seyah~tine sıktığını ve bu arada" memleketimize de gelec.cgini yazmıştık. Veliaht 

~i!i!!ii!!!iiiii!!ii!!i!!!!l!!!~!!!!!!!~~~I(; Güstav Adolf, Prenses ve 1sveç1iler hakkındaki yazımızı 7 nci sayıfamızda bulacaksınız. Res*11erimizde (baştan itiba
ren) Prenses 1ngrid'i, Veliaht Güstav Adolf Hazretleri, Prenses Louise Hazretlerini görüyorsunuz~ 

(Devamı 10 ncu eayı!anm 1 lncl BU tununda). 

~L ~ 

1 Parlamentolar 
1 koni er.ansında 

•• •• •• •• uçuncugun • 
Beynelmilel Parlamentolar Birli

ği konferan11 dün üçüncü toplantı
ıını yaptı. Dün bilhasaa silahıızlan
ma ve emniyet meseleleri üzerinde 
ehemmiyetle aunıldu. Muhtelif mu
rahhaslar bu baliiı üzerinde söz aöy. 
lediler. Jngiliz murahhaaı: "Silah
lanma ile emniyet temin edilemez!,, 
dedi. Fraıız murahhaaı: "Muahede
lerle ıilahıızlanma11 teıpit edilmit 
milletlerin silahlanmaaı nihayet bul
malıdır!,, fikrini ileri ıürdü. Ze · 
Meıut Bey, ıilahlanma yanıı devam 
ettikçe dünyada hakiki ve devamlı 
bir ıulhun teesaüıüne imkan olma
dığını anlattı. 

Konf eranıın dünkü çahtmaaına 
ait lafıilih dördüncü sayıfamızd 

1 bulacaluınız. 

IU!!!!!!!~~~~~~~~~Jlfii 
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Bomba yüklü bir tayyare! 
Mançuko kuvvet~eri, bir Sovyet askeriı-Maarif Vekili 

tayya.resı yakaladılar Abidin Beyin istifası 
Bertin, 26 (A.A.) - Röyter a

janıı muhabirinden: 
Bomba Te mitralyöz yüklü, ve 

telsizle mücehhez bir Sovyet as· 
keri tayyareai, Maaçuko kuvvet -

Bir ltalyan ceneralına 

Ram&, 26 (A.A.) - Ciornale 
d'ltaba pzetesi, SoYyet orduau .. 
nun ıeçen •iultoe manev ,ı,rın • 
aa huır ~ ltaın ukeri he
yetinin 1-tı Ceıaeral Cruioli ile 
bir mülakat yapmJfbr. 

Ceneral Gruiol~ modenı kızıl •ı· 
C:lunun milllemmel telmik teıkili • 

leri tarafından Mançulide ele ge -
çirilmi§tir. Belli olmıyan bir se· 
bepten ötürü karaya in.en pilotlar 
esir edilmitlerdir. 

göre SoVJet ordusu 
tuıı, kumaııdanlaırınlQ derin bi~ • 
aiaini, o.rdunun fenni techizatını, 
çok •'lktedir pilotlara malik olau 
kuvvetli h.vacıbimı kaydettikte41 

aonra, Sovyet orduıunwı ~man 
'bir kudet vaıdaıı olduiuou ıöyle-
mittir. 

Afganistan Mılletler cemiyeti azası 
O.evre, 26 (A.A.) - Altıncı 

IComiıyon ittifakla Af ıaaiıtanın 
milletler cemiyetine iltihakı le· 

hinde karar verna .. tir. 

Asamble buıün &ileden ı~· 
ra kati kabul kararını ver~ektir. 

iktisat Vekili Uşakta 

haberleri doğru değil 
Ankara, 26 (A.A.) - Maarif 

vekili Abidin Beyin ııhbi tebeRler 
dolay11iyle istifa edeceğine dair 
ıuetelerde ıarülen haberleri 
hiç bir uıl ve eaa11 ohnadıiını 
beyana Anadolu N•nıı mennır •· 
dilmittir. ı . 

Auara,, at (Huauıi) - Maa• 
rif vekili Abidin Beıin yarın Yoı· 
ıat yolu ile seyahate çıkma11 
m"htemeldi.r. kendiıine hutuı1 
kalem müdimi refakat edecektir. 
Seyahatin on bet birinci teırine 
kadar ıü~eceii töyleniyor. 
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Kahramanlar 
ocağında 

0 ... tan.tı 1 bıcl ~ 

· arbfl ile o karann yerinde ve 
kusursuz olarak tatbikine yardım 

· Upi, 21 (A.~.) - lkmat ve· 
inli Celil Bey buaWı AQkaradan 
gelerek U9ak teker fabrika11 ö .. 
nünde trenden indi. FC\brika müs
tahdemini tarafından hararetle 
1Ca11ılandı. Vekil Bey fabrikayı 
ve yeni vücude getirilen elektrik 
teıiıatını ve pancar tecrübe tarla
larını guerek muhtelif iıahat al· 
dr. Biijhara l lsat§• 901 .. .,..,ı,. L .. v. 

makamlık dairesini, fırkayı ve 
1>elediyeyi ve Yılancı ztdelerin 
do)(uma fabrika11m ziyaret etti. 

Yarın sabah baıire hareket ecte • etmelidir.,, 
' k. c:e tır. 

/ 
/ 

Yeniden Grev mi ? 

Birleşme ~{ok ! 

Yugoalaya: ile Bulwariltan ara· 
undaki münaaebat yalnız 9eklen 
tlottane ınama:raaını muliaf aza et· 
mektedir. Son ~nlarda Bul • 
pristanda Yugoılavyaya kartı 

etaıl11 bir <leğitiklik olmuttur. Bul· 
priıtanda k:ayıtuz ve tarbız Yu
ıodaıvyaya iltiliak ederek bir ve 
.,.-.lmaz bir laJay kütlesi viicude 
ıetirmek taraftan olan Z•eno 
snıbu muhafili -ki bunların ba· 
tında Bulıar maliye nazll'ı Petar 
Todorof bulunmaktadır - Sofya 
a.lleft eemiyeti tarafından ağır 
ltir darbeye uğramıttır. Bu cemi· 
yet :liali hazırda bütün Bulgaris • 
tan ordusunu temıil etmektedir. 
Bu cemiyet son zamanlarda taıfi· rilecektir. 

Böyle bir disiplin kör değil, bil· 
lkiı pek fUurlu bir diıiplindir. Bu 
öyle bir diaiplindir ki resmi ve hu· 

Agasofyanın bahçe kısmı da açık 
müze /ıqline konacak 

Ankara, 26 (Huıusi) -Aya• f dan mürekkep Türk ve lalim 
ıofya cuniinin 1bahçe kıımı da a• sikkelerini ihtiv• eden değerli bir 
çık müze haline konulacaktır. kollekıiyon sahn almııtır. Daha 
Bundan evvel, toprak •ltında ka-
lan yapılan arattıramk için hah • 
çede ıondaj yapılmaia baılnıla 
caktır. 

Maarif V ek&leti, Ankara mü
aeıi için Mahruki aade Cafer Bey 
variı1erioden on yedi hin p.arça • 

önce eıki Trabzon valiıi Re9at 
Beyin methur ıikke kollekaiyonu 
da ahnmııtr. 

Bu iki kollekıiyon, Ankara mü
zesinin paTa ıubeıi için temel ola• 
bilecek zenginliktedir. 

Meklupçular ve kaymakamlar 
arasında nakiller 

Ankara, l8 (Huual) - Tekir· 
dai m•ktupçuluiuna ICtrtehir 
mektupcuıu Ş.Yld, Kırtehre To
kat mektupçucu Hüsnü, Muta hu
kuk mezunlarından iıtabh amire 
hukuk iJleri müdürü tetkiki tabi· 
iyet memuru Tevfik., Çankırıya 
Maraı mektupçuıu Yaver LOtfi, 
SiQOba lıparta nüfus müdürü Ri· 

fat, Gümüıaneye Burgaz nahiye· 
ıi müdürü CemaJ, lzmire lakilip 
kaymakamı Baha, Beyler nakil ve 
tayin ~dilmiılerdir. 

Erdek karmakamı Cemil Bey 
Demirci kaymakamlığına, Demir

ci kaymakamı Eııt.t Bey Erdt?ğe 
nakledildil,r. 

Dalıilige l' ekili geliyor 
Ankara, 26 (Huıuat) - Parla

mentolu birliji konferanunda 
Hari iye Vekaleti vekilliğini tem
ıil etmek üzere Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Bey bu aktam latan-

Ankarada cinayet 

ANKARA, 26 (Husuıi) 

bula hareket etti. Pazar veya 
pazarteıi ıünü buraya dönıneıi 
muhtemeldir. 

Sıhhiye Vekili Refik Bey ele 
ayni trenle lstanbula gitti. 

lstanbul diyarıbekir hav;.a 
yolu açılıyor 

Bu ayın otuzundan itibaren lı· 
tanbul - Eakitehir - Ankara -
Kayseri - Diyarıbekir araıında 
kar9ılıklı hava ,olu ile ylocu ve 
eıya nakline b&Jlanacaktır. Şim
diden tecrübe uçu9ları yapılmak· 
tadır. Nakliyat muntazamen ba§· 
laymca tayyare 8,30 da lıtanbul • 
dan kalkacak, 9,30 da Eıkitehire 
varacaktır. Tayyue Ankaraya 
oradan Kayseri yolu ile Diyarıbe
kire gidecektir. Diyarıbekire va· 
r19 saati 4,30 dur . 

pira1arımaın kıymeti 
Adana ticaret odaıının yapıtğı 

aekiz aylık tetldbta ı&•, 9ff ıe
neıi geçinme endeksi, 930 ıeneıi 
geçinme endekainden 1Uzde 32 
ni.abtinde nokaandır. Şu neticeye 
giSre, Türk paraıının kıymeti dört 
•ene içinde yükde 32 niıbetinde 
yükıelmit demektir. 
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iŞARETLER 
_.. ........................ . 
Anadohınan deği

şen profili 
Rayda bir bbann nr: Meçhalleri 

ketfediyor. Ray nereye uzallD"M. loko
motif nereye sesini iıittiriNe orada Wr 
kımıldanma oluyor. Sanki lokomotifin 
düdüiü muuır bir iarafilia ıarachar. 
Anadolu yaylasında eahaln kelaif mai· 
raunda uykuya dahmt sibi medeniye
te ve tekniğe gözlerini kapıyarak uyuk· 
hyan tarlalar, köyler, bu.M\ar ıeri· 
nerek ve silkinerek ayafa kallayor. 

Yeni 1'ir coinfyamn lmmldaadıiı
nı ıörmek iatiyenler Anadolu yayluı· 
ıun bir lı:ötesinclen fÖyle Wr bak~· 
Gün dotummıa aeyretmek pzel 1'ir 

. B '- - -~L.:lininiz. 19ydır. unu ner gun ıonrua 

Fakat Wr ıehir dofmnana. .,ir eotr-f· 
yanm ıitepten fııJarmuml _,rebnek 
ancak yeni hir tarihin ufku açılırken 
mümkün olabilen weylerdenclir. 

Anadoluda •eni bir cojrafya dolu· 
J d .. kü 

yor. On Mne aonnlri çocuk un 
eotrafya kitaplanm eline aldıit zaman 

.. lük •• geçen giinleri anlamakta ıuç ~ 
eek, uırlarm koynunda kıvrıla~ a
yuduiu eahahl kehif mainmll 1'ir 1'a· 
zin efsane sıı,; anacak.. • 

Basamaklar 
Merdiven basamakları 

mermerden yapılm ıyacak 
Yeni binalarda merdiven ha -

aamaklarının mermerden ve du • 
'Y&l'lara ıokulmak ıuretiyle yapıl -
dıtı görülmüttür. Halbuki yan -
11n vukuunda mermerin yanarak 
daiılma11 ve bu ıuretle evde o -
turanların kaçamamaları muhak -
kak oldujundan bundan 
sonra yapılacak binalarda mer -
diven altlarmm betondan ve tat• 
tan yapılmaıı lazım ıeldiii tube • 
lere bildirilmittir. 

Bundan baıka ıimdiye kadar 
üç katlı bina yapılmuma beledi -
ye tubeleri müaaade Terebiliyor -
du. Bu iain hundan soma merkez• 
elen verilecektir. 

1910 da '9aıılmıı bir eojrafya kı.ta• 
bmda 1'ir Kınkkale, bir Yerkö~ ismıne Belediye seçiminde söz 
TUplemez. Yani coirafya kitaplan söylüyecek hanımlar 
on binde bir haritalar bile 1'unlan 1M>t Belediye ~imi eanuında IÖ:& 

brrakmqtır. __ L • aöyliyecek hanunlar teıpit edil .. 
1925 tenberi Kmldcal• 1'ir -•r• 

merkezidir. 1933 te KJnkkale Orta .A· mittir. Bunlardan iffet Halim H. 
nadoluda küçük mikyuta bir fabrika Kızıltoprakta, Raıim Pqa mahal· 
ıehridir. Kmkkale haca, beton, aa- leıinde Erenköyde, Aliye Halit 
falt teknik, tulum siJftlİı delikanlı, Fahri hanım Şiılide, Aliye Eıat 
mühendisten mürekkep yepyeni • öme- hanım Çenberlitatta, Ferah ıine
iini Aayada bulanuyacatnna Wr ~ maımda Latife Bekir hanım Fa· 
sabadır Bu kasalta sanıYorum E .. t -:r. sr ı· kt' . .' . . · t •-=k adaınmr tih ve yup e .uz ıuy ıyece ır. 
1943 un en kesif ııçı ye eaıu • • • • 
tophyan büyük bir merkezi ol•~·. lskarpını ıçınde dara ka· 

Kmkkale ~merika~ın Detr:= çırmak isteyen kadın 
ne kadar henziyar. Yuz sene p M · ·ı S )"' . . · · L-..:ta göatermesdi... renı arıya vapuru ı e e a-
Detroıt'ın yennı ~· c1ı • • k ·· h J 

y k" ~di sene evvel sıfır • uıie ııtme uzere n hm aa onun· 

1934 : ~C:Z.at ye Kırtehir Yiliyet!eri- dan ıeçen madam Polikıeni mu • 
ni birlettiriyor. Yerköy JCır!e)airle, hafaza memurlan tarafından a· 
y oqadm kucaklaıbiı yerde 'bir antre- raıtırılmıt ve ayakkaplarınm içe-
po ve cazar... -=-:-.1- 1n ,_..,:1: ... alhnı hulunmuı· 

;&C ı Jlıu•• • ...., ..... ..,,,;--·· e-3'"-
nİn aaydıfı dinsil kllometl'e Yerköy i .. tur. Madam Polillaeni •eliız nu-
tasyonundaki kerpiç duYarb inel-! maralı ihtiıaı mahkemesine ~eril
mrer satıı maiazası haline koydu. iki mittir. 
düzine fazla dükkanın hir tanesinin Hakem mahkemeleri 
kötü günlerde; ölü mevsimlerde, gün- Muhtelit hakem mahkemeleri 
delik abı verİfİ, 60, giiz mevsiminde 
100 liradır. Bu rakama Yerköyde yük- cumarteıi günü yaz tatillerini bi· 
selen oteli n mütemadiyen ıidip ge- tirerek çahtmıya batlıyacaklar· 
len otomobilleri ve deve kafilelerini, •· dır. Türk - Yunan mahkemeıi 
rahalan da ilave etmek lizmıdrr. reisi M. Bök de cumartesi ıunu 

Yerköy hugün Amerikanın mantar tehrimize gelecektir. Yunan mah· 
tehirlerinden birinin çekirdek halinde- kemeıinde ilk celıe teırinievelin 
ki manzarasına ne kadar benziyor. 

Belki de 1943 Yerköy, Yozıatla dördünde olacaktır. 
Kırtehir vilayetlerini hirlettiren senit Tasdik ed;Ien tarifeler 
bir Vilayetin atlalt yolu beton binalı h 
hendeseye yan bakmıyan merkezi ola- Kadıköy ve Yedikule avaıazı 

k f irketlerinin 934 ıenesi ikinci üç ea br. 
Biraz daha ilerliyen tren aisi Fa· aylık tarifeleri belediyece taıdik 

kıllı istaayonuna götürecektir. Fakılb edilmittir. Kadıköy havaıuı ta· 
ismine dikkat ediniz. Y annki hufday rifeıi yedi kurut dört para, Yedi· 
fmnalan arasında bu isme muhakkak kulenin altı kurut otuz paradır. 
nsıelealrüaiz. Avrupaya 98nderllecek 

Falallı Anadolu haritumda adsa hukuk mezunlara 
bir kiyclü. Bu köyün insanlmn ancak Avrupaya ıönderilecek hukuk 
kendi karınlarını do111racak kadar hui· mezunlarının imtihanı dün bit· 
day ekerlerdi. Fakat 1933 te Fakdh mittir. lıtanbul hukukundan bet 
köylüleri Eskitehir buiday pazarlarİy· Ankara hukukundan da dört kiti 
le aJıı verit ediyor. Fakıllı huidayım 
lstanbul piyasasına gönderiyor. Fa- gönderilecektir. imtihan evrakı 

Sadri Etem tetkik edilmek üzere maarif veki· 
l Deftlm ı mcı ayfaıım ı ence •1Haaan4a) Jetine gönderilmittir. 
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ihtikarla mücadele 
Kilo ve metre üzerinde 

ihtikar yapıldığı tespit 
edildi 

Kilo ve metre ıiıtemi üzerinde 
bazı satıcıların ihtikar yaptıkları 

teıbit edilmit ve bu ihtikirla mü· 
cadele için bir ihtikar komiıyonu 
lt'planmaıına karar verilmiıtir. 

Komiıyona vilayetten, belediye -
den birer, eınaf murakabe heye· 
tinden bet ve ticaret odaıından 
iki aza dahil olacaktır. 

Vilayetten Eminönü kaymaka· 
mı Nail, belediyeden Hikmet Bey• 
)er komiıyona ıeçilmitlerdir. 
Mürakip heyetten de bet aza in· 
tihap edilmittir. Ticaret odaıın -
dan seçilecek iki aza henüz inti • 
hap edilmemittir. Bugünlerde bu 
azalar da seçilecek ve bir hafta 
sonra ihtikar komiıyonu ilk top • 
lant11ını yapacaktır. 

Kahvelerdeki sıhhi 
eksiklikler tamamlanacak 

lıtanbuldaki kahvelerin he-
men çoiunun ııhhi ve fenni fart· 
lara uyıun bulunmadıiı görül· 
müttür. Yakında belediye zabı • 
taıı memurları ve belediye dok· 
torlan lıtanbuldaki kahveleri ıı• 
kı bir teftitten geçireceklerdir. 
Havalandırma, tertibatı, pencere 
ve bacadan marum olan kahve • 

Tramvaylar için 
Üstü kapalı bekleme 

yerleri lazım 
lıtanbulun birçok yerlerinde 

üıtleri kapalı tramvay bekleme 
yerleri olduğu halde bunlardan 
yedikule, Topkapı ve Edirnekapı· 
da hiç yoktur, bu üç merkezde 
halk tramvayları yolun ortaıında 
ve günetin, yağmurun, karın al· 
tında bekler. Yaz neyıe diyelim, 
fakat itte kıt gene geldi demek • 
tir, yarın öbürgün yafmurlar, 
fırtınalar, karlar batlaymca bura· 
)arda halk gene tramvayları üıtü 
açık kaldırımların ortaımda bek· 
liyecektir? 

Yafmurda, karda, fırtınada 
Y edikul~ye, Edirnekapıya ve 
T opkapıya dakikalarca uzak kır· 
lardan, köylerden ve furadan 
buradan ıalanarak, ütüyerek ge • 
len halkın burada üstü açık ola • 
rak dakikalarca tramvay bekle • 
mesi çok zordur. Buralarda bir 
çatı veya saçak altı da yoktur ki 
ahali tramvaylar gelinciye kadar 
sığınsın! Tramvay tirketi ne ya· 
pıp yapıp bu yıl kıt baıtırmadan 
buralara üıtü kapa1ı birer bekle • 
me yeri yaparıa çok iyi emtit olur. 
Yoksa her yıl olduğu gibi bu yıl 
da kıtın ahali ve mektep çocukla
rı buralarda yağmur, kar ve fırtı· 
na altında tir tir titriyecektir. 

lere muayyen bir müddet zarfın • Liman Şirketi Umumi 
da noksanlarını tamamlalamaları Heyeti bugün toplanacak 
bildirilecektir. 

lıtanbul liman tirketi bugün 
Esrar kaçıran kahraman öğleden sonra ikinci bir heyeti u· 

Bunaa&n ta& - ="""'
1 m ıye pi:lan it yapacaktır. Bil 

ran Kadıköylü Kahraman, ıeki- toplanbda tirketin bilançosu ko
zinci ihtiıaı mahkemesince bir nuıulacaktır. Cumartesi ıünü 
ıene hapse ve 200 lira ağır para Ankaraya gitmit olan liman tir· 
cezaıına mahkUm olmuttur. keti müdürü Hamdi Beyin bugün 

§ Yuguılavyadan Türkiyeye Ankaradan dönmesi beklenmek· 
tedir. 
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KONUŞUMLAR 
----·-·· ··----·--
Alacağa şahin .•• 

- l atanbul sok.aklanndan, sokakı... 
rın temizliğinden memnun musun? 

"Beterin beteri vardır, buna da ço1' 
ıükür" cliyip, her ıeye nza gösterenle
ri bir tarafa bırakırsak, hiç kimse: 

- Memnunum, İstanbul tertemiz 
bir tehirdir! diyemez. 

Bunu diyemez, bunu diyemeyiz, fa
kat, İstanbul belediyesinin İcraatından 
uzun boylu tikiyete de hakkımız var 
mıdır? 

- İstanbul balkı, temizliğin ne ol• 
duğunu hakkiyle biliyor mu? 

Sualine de, kaç kiti : 

- Bitiyor! cevabını verir?. 
Belediyelerin maddi ve manevi y~ 

donem ıene halktır. Şehirlerinin gÜ• 
zelliğine, temizliğine ıözcülüiü şehir
li eder. Halbuki itiraf edelim, biz pa

saklı ev kadmı, her tarafı kirleten ya

ramaz çocuklar gibiyiz. Mütemadiye'll 
arkamızdan dolaııp toplamak lazım. 
Bir lstanbulu göz önüne ıetirelim, bil' 
de arkamızdan, dağıtıp kirlettilderimİ• 
zi toplamaia çahıanlan dütünelim .. 

Belediyeden, manevi yardımı tö,... 
Je dursun, maddi yardım, ifasına meoo 
bur olduiumuz maddi yardımı bile e. , 
sirgiyoruz. 

- Efendim 1 stanbul sokaklan pi.t 
iyi amma, lstanbul sokaklannm i .. 

tecliğiniz ıibi temiz olması için kaç pa
ra laznn? Düşünüyor muyuz? .. Buglıl 
bu beğenmediğimiz temizliğe yedi yihl 
bin lira sarfediliyor. Buna lcartılık t;e. 
lediyenin temizlik parası olaral 
halktan tophyabildiği para iki yüz bld 

lira-
Gfçenlerde gazetelerimizden Mrl 

kocaman bir batlılda adeta feryat edj. 

yordu: Bizden yirmi bet milyon isti
yorlar! .. 

Aman! •.• Bunu kim istiyor? Ne& 
bu?.- Meier bu parayı istiyen maliye 
imiı ... Yani maliyeye yirmi be, milyoll 
borçlanmıF- Maliyeden yİnnİ 'bet 
milyon kaçn·nııırz·- Odememiıiz ... 

it kendimize dayandı mı aflz aç
mayız, amma resmi dairelerden "kay .. 
tıe jiılWi mi torM ile laf- em veimelC• 
le mükellef olduğumuz parayı Yenne:,.: 
yiz, hem de her yeri "Bal dök, yala,, 
dedikleri ,ekilde görmek isteriz. 

Yollardan ıikiyet edenlerin yiiz&i 
doksam acaba kaç senedir yol Yergisi 
vermemiılerdir! ... 

Alacağa tahin amma, Terecefe..t ıelirken yatakların ara11na ipekli 
kumaı gizliyen muhacir Maksut 
efendi altı ay hapse ve 800 lira 
para cezaıına mahkUm olmuftur. 

M k 1 d 1 
Tıs!. .. 

e tep er e yazı ma Sellml izzet 
Liıelerde ve orta mekteplerde I·---·-· _ _____ .. ,.,..,,..,.11111, .1 ----······--

§ Lükı efya kaçırmakla ıuçlu 
olarak muhakeme ve mahkum e· 
dilen Odesa bat Jv.>nıoloıu Rauf 

Hayri Bey, kendisine bu itte yar• 
dım eden kavaı Tevfik ve muha· 
cir Mehmet efendiler hakkındaki 
karar temyizce taıdik edilmittir. 

Yeni cins bir pamuk 
Mııır çiftçliklerinden birinde 

ekilmit olan pamuk bereketli 

ıurette mahıul vermittir. Bira· 
iaçta (420) koza ıayılmııtır. Bu-

nu yazan Mısır gazeteleri "Bu be

reket acaba topraktan mı? Y okıa 
pamuğun bir istihsali mi?,. ıuali· 
ni ıoruyorlar. 

yeni talebe yazımı iki gün ıonra 
bitecektir. Pazartesi gününden 
itibaren yeni den yılı faaliyete 
baıhyacaktır. Bu ıene liıelere ve 
orta mekteplere yazılmak için 

müracaat eden talebe pek fazla • 
dır. tik sınıfların mevcutlan ol· 
dukça kabarmıttı. ilk ımıflarm 
talebe mevcudu elliyi ıeçmiyecek, 
fazla talebeler için ayn ıubeler 
açılacaktır. Yazılma müddeti de 
bir hafta daha uzablnıuı dü,ü • 
nülmektedir. 

Gene otomebll Cjarpmaaı 
Karaköyden geçen Haıan e • 

fendiye ıoför Mehmedin 1892 
numaralı otomobili çarpmıı, ya • 
ralamıttrr. 

Nası I Göru:vor? 

Ölçü ve ayarlar baş 
müfettişi 

Marmara mıntakuı 6lçü Te 

ayarlar hat müfettiti Kudret HalC· 
Ju Bey terfian iktısat veklleti aa• 

nayi tetkik heyeti azalığma tayin 
edilimttir. Kudret Bey yal'mda 
yeni vazif eıinin batına hareket e
decektir. 

Dikiş serg;Ieri 
Divanyolunda Türk Kadın Biç

ki Yurdunda bir ıergi açılacak ve 

bu yıl yurdu bitiren hanunlara 
diplomaları dağttlacaktır. 

Sergi saat on altı buçukta açı

lacaktır. 

- Nefis 3an · dara k im:.e ehemmi• j ... Tiyatromuz müıteana ... 
7et Yeımiıor, Debri Efendi •••• 

ı · .. Fakat ne reoim •••• 

ı 
... Ne ~e ~.u~.iki hakb bir himaye l D~hri .Efendi - Hayvan ıergiıt 
ve letvık goruyor. afıtlerındeki para mükifatı gözü

ne ilitti pliba! •••• 
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inci taciri, hükümdarın .gözdesi 
Arşeyi. evinde saklıyacaktı .. 

Sur pazarlarında elmas, altın, bakır ve demir satılırdı. Çöl 
kabileleri bu pazardan alış veriş ederlerdi. 

Arzam~, inci tacirinin Qmu • ı 
ıundan emindi. 

- Yavrum, aeni k11a bir müd· 
det için burada bırakmıya mec
burum. (Sayda) ~a yerleıirıem, 
ıeni oraya aldırıram. 

Demiıti. 
Lidyalı tacir de arkadaımm 

fikrine ittirak etti. Arteye: 
_ Ben aana kızım gibi baka· 

rnn. Evimde yabancı bir kimae 
yoktur. 

Dedi. Arıe tereddüt içinde 
'bocalıyordu: 

- Dirl'nın adamları benim İ• 
zimi bulurlarsa?.. .., 

inci taciri: 
"""{ 

- Seni dünyanm cinleri Iıtr a• 
raya topl~salar bulamazlar· Hiç 
merak etme kızım! ~ 

Diye ceYaJ> verdi. 
Arzames, Lidyalı arkadaJIJUll 

evinde bir ı~den fazla kala '" 
mamrıtı. Beline pa.la11nı taktı .. 
ıutındaki rahip elbiıeaini çıkar • 
dr. Yayını omuzuna utı ve bir a
ta binerek ıece karanlığında yo• 
la çıtkı. 

• • • .. . ... .. .., ~ __, __ 
ıeJen bittin "11ar hep (Sayda) 
ile (Sur) da nihayet bulwdu. Fe
nikeliler bu uzak ticaret merkeı· 
ferine kirvanlarla ıideder, (Ganj 
vilayetinin Qlf.muli.bm, (Altay 
daiları) nın albnlarmı b11.ralara 
getiriderdi. Y <>lfarda bijyük du • 
rak noktaları tetia edilmitti. Ha
mat, Nezip, Ur gibi ıebirlerde an· 
barlar vücuda getirilmiıtir. 

Gelen ve giden emtialar bu an
barlarda h:\fzedilirdi. Tücqrlar 
bu ıehirlerde hükijmcl-rlara hür· 
~•t ve hizmet ederler, fakat ken
di memleketlerinde hakimiyetle -
rini b~~zat muhafaza ederlerdi. 
Fenikelilerin Firavunlar, Sümer -
liler, Hititler, Aıuriler ve lr•niler 
gibi 'büyü~ orduları yoldu. Fakat, 
bütün dünyaya yapılan hüldimet
leri kudret ve nüfuz itibarile et· 
sizdi. Bilhaıaa 'deniz kuvvetleri, 
dünyanın en birinci deniz lıükU • 
meti olarak kabul edilmitti. (Su1) 
tehri bet asırdan f aala bu hikimi· 
yeti muhafaza etmİf ve hiçbir ta• 

raftan dütman tecavüzün ufra• 
mamıfb. 

Lidyalı Arzameı (Saytia)ya 
giden ticaret yollarını biliyordu. 
Tüccar kafilelerine katılarak lran 
ırnırlarını atmıttı. 

Dünya ticareti çok eski zaman
]ardanheri Fenikelilerin elinde bu 
lunuyordu. 

Fenikeliler vahıi kavimlerle 
meskun memleketlerin bam eıya
srnı Fenike mamulatı ile mijbade
le ederler ve bu suretle dahili em
tiaları~ı bol bol h•rice ıevket -
mek çarelerini buhırludı. Fenike
liler ticaret yüzünden çoki zenıin 
olmutlardı. (Sur) paz•rlanndf. 
Tarsus elmasları, Altay •ltmlarr, 
adaların kırmızı boyal•rı, Tra'b • 
zonun bakır ve demirleri, ıarl.f 

Ermenistanın hayvan ve arabala-

Feniteler o esnada bttyük bir balığa taparlardı. Mabut balık 
dalma Asuriler ve JranilcrJe çarpışırdı.. ' 

rı yığın yıiın satılır; bu pazarlara 
çöl kabilelerinin hayvanları, Su • 
riye ovalarının mahaulitı kervan 
kervan gelirdi. 

Pazar mahallerinde geceli gün
düzlü alııveritler olur, mallar mü
badele edilir, halk zenıinle,irdi. 

Fenikeliler sınar ve zir at ticare· 
te ehemmiyet verdikleri kadar, e· 
_:._ ... : ____ .. : • • t- .l- -·•aul olurl1t.rdr. 
Esirleri en ziyade r•-OIJ dai· 
lamadaki kabilelerden aatınalır • 
lardı. Trabzondan alınan eıirler 
efendilerine karıı ıadakat göster• 
mekt~ birinQİ gelirlerdi. 

Fenikeliler Mııır ve Babil ile 
de ticari münaaebetlerini ilerlet • 
mitlerdi. Arabistan ve Hindistan 
tiQaJ"etinde Mııır ve Babil iki mü
him geçit uğrağı idi. Buralardan 
fit diıi, baharat, altın, elmas, gü • 
müf, ziynet ef yaıı ile maymun ve 
tavuı giQİ renkli kutlar: ıetirirler, 
yükse~ fiatlarla ıatarlardı. 

Fenikeliler bütün bu havaliden 
geçerken, gidip geldikleri 
yolları yabancılardan giz • 
lerlu, bu yollar hakkın • 
da ıarip ve ıüliinç yalanlar 
uydqrurlardt. Hatta her: ıeye ko • 
I~ i-..nmak ve hayretle karııla
mak hassasına malik b~lunan Yu
nanlılar, Fenikelilerin uydurdu -
ğu yalapları birer mastıl ııibi, ço
cuklarına anl~tırlardı. '(Dev ana
ları) ve (Peri masalları) heP. bu 
kabilden uydurulmuı hiki.yelerc1i. 

Bu yalan ve uydurma masallar 
S..bile kadar selir, dilden dile do· 
lwrdı. f ellikelilerin eyd~dukla
rı masallara lraniler de inanmıya 
ba.ılamıılar ve Fenike yollarını 
terketmiılerdi. Dahile yalnız F e• 
nikelil~r ~elir ve alacağını alır, 
satacağını satar, geçip giderlerdi. 

Uzun seneler vardı ki, Babil • 
den (Sur) pazarlarına yabancı 
kimseler gelmemifti. Libyalı ku
mandan Fenikeli tacirler kafile • 
ıiyle yola ç.ıktıiı zaman, yolda 
Fenikeliler tarafından b\rlM.ç 4.e • 
fa ıözleri bailapanftı. Bwıdan da 
anlaıdı.YCN"tlu ki, Fenikeliler ya
bancılardan çok korkuyor ve 
memleketlerinin aizli yollarını hiç 
kiın•~ye iiretnıeık iıtemiyorlardı. 

Fenikelilerin b\b'ük erdulan 
yoktu. Memleketlerinin dütman 

tecavüzüne uğramaması için, bu 
ıibi hilelere ve maullar uydurmı
ya mecbur oluyorlardı. 

Fenikeliler o e~nada büyük bir 
balığa tapıyorlıudı. Bu balık Asu
rilerle çok aıırlar önce çarpıtan 
bir mabudun timsaliydi. Balığın 
batı insa.n kafasına benzer ve 
mabette büyük kuyruğunu vücu • 
.l • • _ ,.. .lnl- 1 • '- - ld " " " - Tn•s "'• JUi' e ~unu\' -
dü. KQl'Ujun iiaerlii • •e ur 
harplerin ve muhariplerin hatıra· 
larmı canlandıran resimler ve kıy· 
metli kabartmalar vardı. 

Maden damarlarını meydana 
çıkarmak hususunda Fenikelilerin 
huauai bir iıt\dadı vardı. Kıbrıs ve 
Lübnan yımaslarında ilk defa ba· 
kırı onlar çıkarmıtlardı. lsp~nya .. 
ya giderek, yerlilerin mümanaati
ne rağmen ahın ve ıümüı ihracı • 
na da Fenikeliler muvaffak ol· 
mu§lardı. Fenikeliler bu maden • 
!erden nefiı ve zarif ef ya vücuda 
getirmeyi de bilirlerdi. Fenikeli • 
ler bu u.n'atı M11ırhlardan öğren· 
mitler, fakat, Mısırlılardan çok i· 
leri ıitmiılerdi. Diri yeni aarayı • 
nrn bütün maden qyasını F egike
lilerden alıyordu. 

Fildiıi ve clmaıtan yapılmıt 
ziynet efyaıını F ~nikeliler kadar 
güzel ve zarif itliyen bir millet 
yoktu. Para baamuını da bu yüz
den ileri götürmütlerdi. F enike1i • 
lerin paraları, diğer milletlerin 
paralar~ndan çok daha mükem • 
mel ve zarifti. Üzerlerinde ince 
nakıılar ve reaimler vardı. 

(Sur) ıehrinin kırmızı boyası 

kadar elbiael,ri c:\e meıhurdu. 
Halk tehirde ıınıflara ayrılmıttı. 
Herkes istediii elbiseyi giyemez • 
di. Meaeli hükümdarlar, baıra • 
hipler, aenıiııler d\iiün ve ziya • 
fetler,de kırmızı elbiıe giyerlerdi. 
Elbiselerinin kenarında erguvıyıi 
kumaı parçaları dikilir. Halk ıarı 
ve kırmızı renklerle kar.ııık ku • 
mf,flar kull~ırlardı. (Sur) §ehri 
dokuma tezıihları :ve boya ima • 
lithaneleriy)e dolu idi. Boya ima
lathaneleri hemen hemen sarı ve 
kırmızı renklerden batka boya çı
karmazlardı. Halk arasında en zf· 
yade bu iki renk kullanılırdı. 

(Devamı var) 
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Ölüme Susaqan Göniil 
Yazan ~ &ltvni i~et 

Feyyaz bu tereddüdü görme· - Öyleyae beni biru 1ıaviyor. 
mezlikten, farkebnemezlikten gel- ıunuz demektir
di. 

- Haydi Şikita, ıen yemeğini 
ye .. Ben sokağa gidiyorum. Gel • 
dikten ıonra hazırlanırsın. 
Rıdvan beye döndü: 

- Müsaade ederseniz otomo • 
bilinizi alacağım. Tabii sizi eve 
bıraktıktan ıonra. 

-Hay hay. 

Feyyazın önü ııra çıkacağı za
man Şikita kolundan tuttu: 

- Beni yalnız mı bırakıyorsu-
nuz?. 

Rıdvan bey taıaladı : 
-Tabii. 
- Demek beni bırakacak11nız? 
- Ne yapayım evladım .. 
- Bu gece de gelmiyecek mi-

•. ? 
sınız .• 

- Şimdiden bir fey ıöyliye
mem, karımla konutmadım. 

- Öyleyae Feyyaz beyhude ye
re bu gece kimseyi davet etme • 
sın. 

- Neden?. 
Feyyaza döndü: 

- lıtemiyoruın anlıyor muıun ! 
Bu gece kimseyi ~ğırmıyacakıın. 
Ben eğlenmiyecek olduktan sonra 
Iüıum yok .• 

Tepiniyordu. Feyy-z: 

-Peki, dedi, öyle o)sgn .. Fakat 
itiraf et, ki hu halinle en ıabırlı • 
ların sabrını tüketirıin .• 

Şikita omuz ıilkti: 
- Belki .. istediğin kadar ıa'b• 

rın tükensin .. 
~.1ucı.ua.a bey airdi: 

- Dur bakalım, telif, hiddet 
yok .. Bu kıyafetle bu gece burada 
bulunamam ya .. 

- Ne çıkar?. Resmi ziyafet 
vermiyoruz. 

- Peki ama karıma haber ver• 
medim. Hem ben her yere onunla 
beraber giderim. 

Şikita katlarını çattı~ 

- Şu halde güle güle bey~fen· 
di. Neden manasız mazeretler icat 
bule layık deiiliz .. 

- Evladım sözlerimi ten anla· 
ma. 

- Öyleyse dedijimi yapınız. 
Feyyaz çıkııtı: 

Ş'k' ' - ı ıta .•. 
Şikita, Rıdvan beyin koluna 

girdi. Baıını omuzuna dayadı ve 
yumutak okııyan bir sesle: 

- Neye inat ediyorau~? de-
di. Neden manauz mazeretle icat 
ediyorsunuz?. 

Feyyaz eve gitain, karınıza aöy
leain .. Her halde karınız buna 
Jiızmaz. Meğer ki ıiz samimi ol ı 
mıyasınız .. 

- Şikita neler düıünüyorusn ! 
- Öyleyse, dütman gelitken 

beni bırakıp kaçmayınız. 
- Ne dütmanı?. 

- Öyle ya, bu g~çe birçok ta· 

Çekti, oturttu, elinden bastonu· 
nu aldı. Zile bastı, gelen hizmetçi· 
ye: 

- Sofraya iki kitilik yer ko • 
yunuz. 

Feyyaza döndü: 
- Sen burada ne yapıyorsun?. 

Haydi gitsene .. Vakit kaybetme ... 
Çok geç kaldın. 

Gülerek omuzlarından t\l,ttq, 
kapıdan dışarı itti .• 
Rıdvan bey, mütfik sözlerle O• 

na bakıyordu. 
Sofrada kartı karııya oturdu • 

lar. Rıdvan bey için bu yer;nek, u· 
nutulmaz bir hatua olacaktı .• Ge· 
çirdiği o güzel anları bir daha u • 
nutamıyacakh. Bu ıe~ kı~a kar• 
fı beslemeğe hatladığı duya._uları 
da tahlil edemiyordu. 

Şikita, fon, neıeli, ~~aUJuz, 
ıülüp söylüyor, bin bir mev.-udan 
bahsediyordu. 

Feyyaz geldiği zaman, Şikita• 
yı ağzında bir ıiıara ile 'ltuldu. 

- Ne yapıyorıun Şikita ? .. Rıd· 
van heyin önünde ıigara içmeğe 
utanmıyor musun?. 

Rıdvan Bey güldü: 
- Bırak, deai, çoculu hlçbiı 

zevkinden mahrum etme. 
. .. Son misafir ıittiji ~man sa• 

at sabahın dördü idi,. Gelenlerin 
hep.şi avlanac;ak yeni bir •v bul· 
mak ümidiyle a@hni.ı1er~i. Piya • 
saya yeni bir yıldıı doia~gı için 
seviniyorlardı. 

Fakat atol'\da Rıdvan \;ey gö • 
rünce iniksarı hayale ugrı.clıkr. 

Mırıldanıyorlardı: 

"Aldandık yahu .. ı, bat'lia tür
lü olsaydı Rıdv,n bey burada bu-
1unmazdı. Deme1' Feyyazm anlat• 
hkları 'doğruymUJ ! .. ,, 

Fakat Rıdvan ile Feyyaz evleri· 
ne dönmek üzere otomobile binip 
de baş \>aşa ~alınca, Rıdvan bey: 

- Hata ettin, dedi. 

Feyy~ taıauı &lbi bir ı.vır ta• 
kı~dı: 

- Neden liata ettik?. 

- Arkadatlar Şikita li~~-m~a 
ne Clütünüyorlar biliy()r lQ\R~?. 

- Güzel bir kız diyorlar. 
- Hayır, mükemmel ~ir •ft • 

res diyorlar. 
- Ama yaptınız! 
- Bu hükmü vermelerine de 

gene biz sebep old~. 
- Anlamıyorum. 

- Bu ziyafet adeta bir ~ı 
oldu. 
-Yokunım. 

- Bu hataya };en na~I C]ütıüır 
timdi hayret ediyorum. 

- Açık anlataanıza, ~luıız • 
dan neler ıeçtijmi, nelor. 41\iı.ün • 
düfünüzü açık ıöıleaepize.. 

(Dcvıuu prm) 

tL!i\ff 
nımadığım erkek gelecek.. Hani 
siz bana nasihat etmeğe, beni hi • 
mayeye karar vermiıtiniz?. Beni 
nasıl yalnız bırakırıım•? .. Bu ge
ce onlarla benim aramda müca • 
dele olacağı muhakkak .. Halbuki 
ben bu ~ücadeleye dayanamam ... 
Bana yardım ediniz .. Beni yalnız 
bırakıaJYorum .. latiyorum.. Riça 
ediyorum ihtiyar doıtum .• 

- ihtiyar doat ! 

20 Eylul 934 günü aktam Uze
ri saat 8 raddelerinde Taksimden 
kurtuluıa 2 inci mevki ttamvaY, 
ile giderken cebimdeki cüzdanı· 
mı zayi ettim. Cüzdandaki para 
buluna ait olmak üzere içinae 
elektrik §İrketinin 50 liıahk mak· 
buz ve Servet hanımla lllJ&kbuau 
ve icra ile mahkemelerin aumara
lan yazılı ufak clefterimi ıetiren 
ayrıca memnun edilecektü. 

- Bu sözü belenmediniz mi? . 
- Hayır, beğendim. 

Beyoğlu Sakızapcı Lipridi 
apartmanı No. 11 A1eb. 
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Ar sen Lüpen 'in Sergüzeştleri ____ _ 
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• • Anadolu gazetelerinden birin· • U J U U J U U U de okuduk: İzmirde bazı tüccar· 

Kanlı intikamı 
Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı? ______ , __ , Nakleden ; lzzetoğlu lar dütük fiatlarla harice mal ıat· 

I 
mak için birletmiıler, bunu ser· 

. - Aydın Yürükali,Hayırıız çık· mandım. Çektim. Bir taraf tan tör-
muında oturuyorsun. Son zaman· püyü ba§ıma indirmek istiyor, bir best ticaret prensiplerine uydura· 
lara kadar bir demirci dükkanın· taraftan da küfrediyordu. Atağı rak "Çok satar az kazanırız kime 
da çalııtın. O zamanlar herkeı le· kaydık, ben törpüyü almıya çalı- ne?,, dem itler! Herhangi bir ma· 
hinde ıehadet ediyor, itiyle gücü tırken 0 evvela sağ yanağıma bir lın harice bir kuruş fazla fiat ile 

ile meıru~ ~ir amele imitıin. Ka· tokat, sonra sol yanağıma bir sille I satıl~a~ı mümkün. o,1duğu• w halde 
zanıp seçımyormutıun. Karın ça· vurdu ve karnıma bir yumruk İn· ıahsı bır menfaat ıçm ekııge sa· 

'mqır yıkıyor, ortalık temizliyor, dirdi. Bereket güçlü kuvvetliyim. tılmasına sebep olmak beynelmi· 
l&ll& da yardım ediyormuf. lçiki Son yumruğu vururken sendeledi, lel iktısadi harpte memleketin 
kullanmadığını herkes ıöylüyor. düttü. Üzerine çullandım. Törpü - mücadele kuvetini kırmak de-
Fakat karın öldükten aonra aapıt· yü aldım .. Ondan sonra mümana· mektir. Bunun için milli malla
mıpın. Geceleri yollarda ıeraeri at etmedi. Merkeze kadar kuzu l d k rekabet 

rın fiat arını ütürme 
dolqmıya, sabahlara kadar içme- gibi geldi. B 

değil, iktısadi bir hiyanettir. Ü· 
ie, kötü kadmlarla dütüp kalk - _ Söyliyeceklerin bu kadar 

tün vicdanımızla eminiz ki lzmi • mıya batlamıtıın. Geçen ayın 27 mı?. 
inci seceıi de, bir demirci dükka- - Evet efendim. Bir teY daha rin Türk tüccarlarından hiç biri 
~Din yaftasını törpülerken yaka- bilerek böyle bir hiynaet hareke· var .• 
lamıılar. Yaftanın demirini neden _ Nedir?. tine i!tirak etmez. 
törpülüyordun? _ Sarhoş değildi. 

- Çünkü törpüm vardı. - Siz gidiniz .. Şimdi sen söyle, 
- MalGm, eier törpün olma· ne diyeceksin?. 

•1dı, törpüleyemezdim, ama bu - Bütün bunları neden yaptı· 

Anadolunun deği
şen profili 

aebep teıkil etmez. gv ımı bilmiyorum. Kederden ne 
~ (Baş tarafı S llıtcU aa) ıfa4a) 

- Affederıiniz ama, sebeptir. yaptığımı bilmiyorum. Yoksa ben ...,. 
Elimde törpü oldu mu bir ıey tör- kuzu gibi bir adamım. Sinek in • kılhdan Eski§ehir yürüyerek yirmi 

gündür. lıtanbul §Öyle böyle 25 • 30 

gündür. 
pülemeden duramam. citmem .. Nerede kaldı ki, bekçiye ! 

- Poliı raporunda ıarhoş ol • kar!ı geleyim. 
duiun yazılı deiil. - Muhakkak yaftayı kesecek, 

- Rapor doğru yazılmıf, sar • okkayla satacaktın. 
Iİot deiildim. Bir ıey törpülemit - Cebimde bir buÇuk lira para 
olmak İçin yaftanın demirini tör • vardı. Paraya ihtiyacım yoktu. 
pü(üyordwn. - Demek 0 demiri sebepsiz 

- Poliıe kartı ıeldiniz mi? yere törpülüyordun? .. 
- Zannetmem. - Bilmiyorum. Bekçiye neye 
- Kartı ıelmitıin, iki tokatla vurduğumu da bilmiyorum. Her 

bir yumruk vurmutıun. halde yalan söylemiyorum. Neye 
- iki elim var efendim, üç kere yalan ıöylesin? .. Bana bir düşman 

bir arada nasıl vurabilirim?. lığı yok .. Ama bunları neye yap· 
-Urııt.1ım~1mJ ~ ...ıt..- nm'? .. 1')\\m\y VT._..-.. D- -Ll-

yonan?. almıyor .. Mesela su kulp~ neye 
- Hem ediyorum, hem etmiyo- dedim? .. Bu ne demektir? .. Bunu 

1'11111. da bilmiyorum. Bir şeye benze • 

- Açık konuf. miyor ki .• 
- Belki de raııele yumruk sal· - Gece yarısı neden törpü ile 

lamıtımdır. Ama aalladımıa, se· geziyorsun?. 
Nhini bilmiyorum. Sallamıtımdır _ Bilmem. Galiba sokağa yal· 

- Şahidi dinliyelim. nız çıkmamak için aldım. Gecele· 
ifte. ri uyuyamıyorum. Sokak sokak 

Yürükaliyi Jakalıyan bekçi an· dolaşıyorum. O gece geç vakte 
lattı: kadar odamda kaldım. Sonra ca • 

- Geçen ayın 28 inde, gece nım sıkıldı. Belki yolaa ahbap bu· 
devre çıktım. Güzel bir mehtap lamam diye yanıma törpümü al -
n.rdı. Ortalık nur içindeydi. A - dım .. Hata ettim. Cünkü elimde 
,aklarım& &lolqan bir iki köpeği törpü oldu muydu, bir !ey törpü· 
lioidum, yoluma deTam ettim. lemeden duramam .• 
Herkes mitıl mıtıl uyurken ben d'l k "ze Maznun muayene e 1 me u • 
•-· •arıları kaldırım tepiyor• 1 .. d ·1d' 

- 1 re Tıbbı ad iye gon erı 1• 

clu:m.. _
111111

.._.. .... ,..,.....-mn••••t1mtU111'*'"' .......... ,,,.. .. ,. 
- Bunlara lüzum yok, aadede 

ıeliniz. 
_Peki efendim •• O gece yalnız 

dnn. Arkadqnn birdenbire sancı· 
landı, evine ıitti. Ben, baıka fey· 
ler dütünerek, kaldırım kenarın • 
da yUriiyordum. Kulağıma uthaf 
Wr Hl ıeldi •• Bir teY gıcırdıyor· 
41a •• Bu hülbül ıesi değildi .• 

- Sadede ıeliniz. 
- Peki efendim. Ba,ımı kaldır· 

Clnn. Bir de baktım, elektrik f ene· 
rinin direiine biri tırmanmı§, kar· 
ıı "demircinin yaftaıını törpülü • 

1•· 
"- in •talı, dedim. 

Yeni netrlyat 

Havacılık ve Spor 
Bu kıymetli mecmuanuzın 127 nu· 

maralı nüahaıı çıkmııtır. Bu sayıda; 
30 Aiustoıta yeni tayyarelerimize isim 
konma :meruimine ait reıimler; Ame· 
rikalı Ceneral Çarliı H. Şerilin Gazi 
Hazretleri hakkında yazdığı kitap; Ad 
konma :meraaiminde Y etilköyde ıöyle· 
nen hitaheler; Sovyet Ruıyanın hava 
federasyonuna ııirmeai etrafındaki tay• 
yare cemiyeti reia muavini Şükrü Be· 
yin sözleri ve daha bir çok yazılar ve 
resimler vardır. Tavaiye ederiz. 

Yeni Adam 

Biraz daha ilerleyin .. Kayıeriyi gö
receksiniz. Burası mensucat fabrikası
nı beslemek için kuvvete ıahiptir. Bün· 
yan elektrik merkezi Orta Anadoluyu 
hem aydınlatacak, hem de yerinden 
kımıldatacak kadar enerjiye sahiptir. 
Sıvas, dün bir kervan pazarı idi. Bu
gün yaylı arabalann banndığı hanlar, 
arpacı dükkanları, nalbantlar, saraç· 
lar, küçük el sanatlan can çekiıiyor. 
Fakat yann pancarla geçinen büyük 
§eker sanayii Sıvasın tarlalarını kıy

metlendir~ hayvanlarına en güzel 
gtuntarı ...__ ..... oı.: ı.; .. 1. .a ıi •> ~ • 

da yepyeni bir servet menbaı olacak. 
Yapılan hesaplara göre Sıva1taki teker 
fabrikası kurulduğu zaman Türkiyenin 
ıeker ihtiyacının yüzde altmıı kadarı 
elde edilmit olacaktır. 

Şekeri, alkolü, küsbeai, hayvan ıı· 
dası, gübreliği hesap edilirıe her ıene 
üç yüz milyon liradan fazla bir aervet 
Sıva• pazarında devredecek. 

Demiryolu geldikten aonra Turha
lın mermerleri dünya piyasasına çıktı. 
Anverate meb'e mikabı üç yüz liraya 
aatıldı. Turhahn renkli mermeri it a
damlannı ve itçileri tat ocaklarına çek· 
ti. Turhal geçen sene 200 vagon anlİ· 
muvani piyasaya çıkardı. Havzanın 

kömürü, Sekilinin tuzu, Develi Kara· 
hiaann demiri işe ıusuyan memlekette 
bir it nüvesi açtı. 

l,te aize 1934 Anadoluıunun profi. 
tinden bazı parçalar .• 

Sadri Etem 

"Suphi Nuri Beyin cevabı,, ve "Bir tet
kiki,, ayrıca alaka veren yazılardır. Sa
nat aayıfaıında "Çocuk reımi ve diri
mitif sanat,, makalesi ile Süreyya Hay. 
ret Beyin Vahdet Gültekin Beye verdi
ği cevap bulunmaktadır. "Sait Çelebi,, 
dramı devam etmekte ve Baltacıoğlu 
imzalı "Taşçı Osman Efendi,, hikayesi 
zevkle okunmaktadır. Bu ıayının re
simlerindeki ve basıhtındaki güzellik 
de aynca göze çarpnuaktadır. 

La Türki Kemalist 

Yazan: Maurice Leblan 
-S8-

- F elisiyen bütün manasiyle 
tamülsıhhadır. Öyle değil mi F e· 
lisiyen? 
Guıo dedi ki: 
- Ya öyle mi? Ne ila, ne ala!.. 

Yalnız bu civarda bir silah ıesi İ· 

titildiği ve intiliar haberleri fayi 
oldu. Hatta buna dair makine ile 
yazılmıt imzaıız bir mektup bile 
aldık. Velhasıl, hiç birine inan • 
madığım bir sürü palavra! ... Ma
sumiyeti sabit olan bir insan inti
hara kalkıtmaz. 

- Tabii kalkışmaz. 
- Ancak, maıum deiilse ..• 
- Bu, hali hazırda kimsenin 

aklına gelmiyen bir meseledir. 
- Öyle değil .. 
- Yapmayınız! .• 
- Netekim - Polis muamele 

tarzını mazur görmenizi rica ede· 
rim - hapishaneden çıkar çık • 
maz genç dostunuzun .• 

- Bana telefon ettiğini ... 
- Sizden sonra da matmazel 

Roland'a telefonla müracaat ede-
rek kendisini ziyaret müsaadeıini 
istediğini •• 

Raul sinirli bir halde: 

- E .• Sonra?. dedi. 

- Ve mumaileyhanın da bir ri· 
cayı reddettiğini haber aldım. 

- Pek ala bunlardan çıkardığı 
nız mana nedir?. 

- Mum~il.•vl.a.. ıl\'.1~1'•.an. 
masumiyetını kabul etmedıgı ma· 
naıı çıkarıyorum.. Y okıa, böyle 
olmıyaydı .• 

- Şu halde? .. Çirkin tahkika • 
tınızın verdiği netice bu mudur?· 

- Doğrusu bu •• 
Raul müfettişin kolunu yakalı • 

yarak ıokak kapısını göıterdi. 
Guıo kapıya yaklatmca döndü ve 
müstehziyane: 

- Ah, dedi, affınızı rica ede -
rim. Adeta söylemesini unutuyor• 
dum. Paris istasyonlarından biri • 
ne Simon Loryana ait olan bir ba· 
vul bulundu. Bu bavulun içinde şu 
kart dö vizit zuhur etti. Bu kart 
üzerinde bir evin üst katının pli· 
nı ve bu planın da kırmızı mürek· 
keple işaretlenmit kurtun kalem· 
le bir noktası var. Bu nokta F eli· 
siyenin doıtu Simon Loryanın ha· 
basının paraları olan yeri gösteri· 

yor. 
- Kart kimin adını tatıyor?. 
F elisiyen Şarlin adını. 

Guso, muhataplarını alayla se • 
lamlıyarak: 

- ikinci derecede vesika, de • 
di bu vesikayı yalnız hatıra ola • 
rak dikkat nazarına aldığımı söy
lememe lüzum var mı?. 

Raul koşarak müf ettitin yanına 

gelid ve: 
- Baksanıza müfeltit bey •. 

- Emirlerinize muntazırım M. 

tef İt olabilirsiniz. Yoksa yaptığı • 
mz gibi sinsilik ederek değil. An· 
lıyorsunuz ya?. 

Raul, hadise esnasında katiyyen 
yerinden yanaşmıyan ve tek ıöz 
söylemem it olan F eliıiyene döne· 
rek: 

- Rolandı görmediğinizi ıöy • 
]emiştir.iz. 

- Evet, beni kabul etmek iste· 
mediğinden göremedim. 

- Onun için intihara kalkıt • 
tığınızı hala inkar edecek misi • . ., 
nız .. 

F elisiyen cevap vermedi. Raul 
devamla: 

- Bu kart dö vizit nedir?. 
- Bu kartı avdetinizden bir • 

kaç gün evvel Simon benden al • 
mıttı. 

- Ya bu "Oranyeri,, kötkünün 
planı ne oluyor?. 

- Bunu Simon çizmittir. Be ~ 
nim kat'iyen malumatım yoktur. 

- Polis nazarında hala mnz · 
nun mevkiinde bulunduğu:ıuzu 

gösteren bu haller sizi dütünaür• 
müyor mu?. 

- Hayır efendim! Bana k11.rtı 

her §ey yapıldı, fakat hiçbir §~ 
elde edilmedi. Bir kabahatim yok• 
tur ki dütüneyim. 

1 1 
Eararengiz Ziyaret 

netice vermiyeceğini gören Raul 
münakaşayı daha ziyade uzat • 
lnaktan vazgeçti. Herhangi bir 
tehdit, zahiri bile olsa, bu likayt-
1\ği, kırılmaz bir mahiyeti haiz o• 

lan bu mukavemeti mail6p ede• 
mezdi. Sözlerle F eliıiyenin eara • 
rına nüfuz etmek çok imki.mız 
görünüyordu. 

Demek harekete geçmek icap e
diyordu. 

Bu hareket faaliyetine, ilk an • 
Jı.-da, hadiseler yardım etmiyor • 
Ju F ostin Klinikteki vazifeıinin 
Laıına dönmüttü. Kötkte yemek 
yiyen F eliıiyen aile yemeklerini 
Roland ile birlikte yemek yemeie 
başlamıttı. Öğleden ıonra daima 
"Oranjeri,, de kalıyordu. 

Bet ıün sonra Raul, vaziyeti 
göraıek için "Oranjeri,, ye ıitti, 
kapıyı açan ahçı kadın Roland'ın 
bahçede bulunduğunu ve yemek 
ıalonundan geçerek ıenç kızın 
bulunduğu yere gidilehileceiini 

t1öyledi. 

Raulün karşısı da iki kapı var
dı. Bunlardan biri salona diieri 
de- yemek ıalonuna açılıyordu. 
Raul yemek salonuna ~recek yer
de salona girdi ve penceredeki 
t:iller arasından iç salona baktı. 
Burada ıördüğü manzara hakika• 
l91l ıatılacak bir levha idi. 

(Devamı var) 

Cevap verdi: 

"- Haydi ordan deniz ıapı. 
- Deniz aapı mı?. 

uy eni Adam,, ın 39 uncu aayıaı bir 
çok canlı münderecat ile çıkım!br. 11 • 

mail Hakkı Beyin "Döndürüyoruz, nİ· 
• ? e "Şehir tiyatrosunda: Tekamül 

Matbuat umum müdürlüğü tarafın· 
dan iki ayda bir defa fransızca olarak 
neıredilmekte olan bu güzel mecmua
nın ikinci aayıaı da çıkmı,tır.. Çok iti· 
nalı bir baskı, enfes reıimler ve dolıun d' Averni .• 
llJÜnderecatiyle hakikaten güzeldir. On - Bir emrim yok. Şu kapıyı Alınacak vapur 

- Evet efendim, deniz sapı. 
- Hayır, deniz aapı demedim, 

m kulpu dedim. 

- Ne demek o?. 
- Ne bileyim ben, lif diyi 

llJWI& 
· - De-.am ediniz. 

eow lemedilini ıör\ipıçe ben lir· 

çın ,, v . . 
değil, inhilal,, batlıklı maanf ve tiyat· 

' t alaAka verici yazılan. Doktor romuza aı . . 
Saip Raı•P Beyin "Eintein zıyayı bır 
madde gibi anlıyor,, ve Abdülfeyyaz 
Tevfik Beyin "Batka dünyalardan gel· 
mit tatlar,, batlıklı ilim yazılan vardır. . us· Mühendiı Nüvit Oıman Beyın ıne· 
ma hileleri,, ne dair yazdığı yazı ve Be· 
di Ziya Beyin "En iyi tedriı tarzı,, i • 
ıimli yazılan aynca dikkate deier.1 

be,incı· asırdan kalma aiizel bir Türk ·· ·· muıunuz? rk • • 
halısının renkli resmini',-Vedat Nedim goruyor • • Türk vapurculuk ti etının ye-

- Aman efendim, görmez olur l 1 k diği Beyin, Profesör Falkenin, Şevket Sü· ni vapur ar a mıy& arar ver • 
reyya Beyin ve Profesör Bosaert'in, muyum?. ni ve bir heyetin Avrupaya ıittiği• 
Remzi Uğuz, Sıadri Ethem Beylerin ya· - Şu h .. !de bu kapıdan bir da· ni yazmıştık. Heyet halen Manil• 
zılan ile in!& halinde Ankaranın süzel ha içeri ay•k atmamanızı tavsiye yada Lamartin ve Piyerloti vapur· 
resimleri~i ihtiva etmektedir~. Sedri Et- ederim. )arını almak üzeredir. Bu vupurla-
hem Beyan Anadolunun dei•ıen proll- , • 1 J •• ... 
1• dl '- 1 • • t" k · b - ü - Polislik san atım ne olur?. rın sahıbi kumpanya llt' :ı mu .. :ı· 

1 a ı maKa el!ının ur çesı ugun • ı , . .. . . . . . . •, _ 
cünr.ü -~!le.de ipretJer ıGtunundadır. 1 - Bu ıan attsn ancak terbıye kereler muspet hır :-:..~ .. •. ~ :: · -·- ~· 

dairesinde hareket ederek müs • I lenmiıtir. 





Dil nasıl kutlulandı ? 
Dün Istanbul Halkevindeki ~oel~ntı.da söylenen sözler 

Ali Rıza, Refik Ahmet ve Rüknettin Beylerin deyimleri, okunan edebiyat eserleri ve konser 
Dil bayramı tMllllMlltla H&lb

YiMe lmtl•lanm. Cemal Retit, 
Melllt Cemil Be,feria " lrir ar"' 
kadatlaımm ricwde ptinlifi 
tri)'O ia. tnflktepli --- kızlar 
lttlclil maqial 9lllP Mi;lediler. 
Hallcevi reiii Ali RRa Bey IH 
eiJleme ,.;ne pWi, toplaatıyı 

111 eklerle aflı: "" .... ..,... . ...... 
Sa11ılı •e eevıili •rkdatlar; 
laaün yer yüzüiıün Mitiin hu -

thınlarrm Wfllında parmaft ai
zmda baktırtan Türk değitim ıa -
"tafmiB .na halblatmdan tMri o

t.n tlili tisleftinne s&fttlmtı:m i -
kinci yıl dhüııriiclüt .. 

8qiin, yüzlerce yılm dilimi· 
n tifii1türcl6tü yahatıtı 9'-z ve kr
ı.ıarJa anla,.nı az, anlatanı az 
bir \içime ıoktutu dilimizi, kendi 
ödne ulqtırma savatmın hayra • 
mıdır •. 

Bu bayram, Türklül", Türk 
lxıdununa hen1ilini duyurah Ulu 
Gazinin, kendi öz dilimiıe bvut· 
manın yolunu ela gösterdili ,-ü • 
nün bayramıdır. 

O, bundan on Mf yıl önce, 
Türk budununu, kıy1aına yuvar • 
landıiı ölim byusunun tallı ka -
ranlığına dütmek üzere i"en, na· 
ıd elinden tutarak kurtuluı yolu· 
ıı. soktu ise, bundan iki yıl ön· 
ce de, Türk dilini, içine düttiiiü 
melezlikten, kanı ıldıktaıı kurla • 
ratak kendi öı benliiine ıiden ~ 
la 7öneltti. 

lıte biı ltuıün, ~lui ö-.derimi· 
lia dil itini ele eline alııının, Türk 
bilailfrini öı Tijrk dilim a..ıt1· 
npr•l•a 1olcul•illna çıkarııının 
kiMi yılını 1&111 ile anmak, ve 
'Qtl11lamak i~n, JllrdumuJqn her 
llucai11ada oldqp ıibi, &-.rada 
41- tqpluaaq bulnuıonıı. 

Buramımq katlu o .. vn arka· 
clq&M'. 

Her budun baYl'lat ıHM, k 
ı..ıranua «ita, laümU.clelQ •vaı 
11llarmm daha ••rimli •I-.. için 
,_i bir hıa karnaiı obn""" yü .. 
relden dilerim. 

Her IMi,uk budun itinin anM. 
ri olu ului Guiyl, Wr kere .la· 
ı. derin sayıı •• enıin batlılıkla 
anarak, açıt sözümii bitiri:ronm.. 

Kurultay mal'fl 
H.U..vi reisinin açıı s3zlerin • 

elen •nra, Malatya mebusu Dok· 
tor Hilmi Beyin yaptıiı kurultay 
IUrfl &JDİ triyo ve hanım kızlar 
tu&lmduı çalınıp söylenilmif, 
ticldetle alkıılanmıı, tekrar ettiril• 
•ittir. Bundan sonra Refik Ah· 
•t ley s6z söyleme yerine ıel· 
•it, tunları silylemittir: 
Refik Ahmet BeJln dzlerl 

Sayııdejer arkadatlar; 
Siıin ıiW yüksek, dejerli, seç· 

-. bir topluJuiun karıısına çlkıp 
-" tö1lemek beniııı ıücijmün 
Jeteceii bir it defildir; bua" bi
I•ea ıene buraya seliıiın bu .. 
ıüokü yüce ba1ranıın gönl;iuae 
••cliii tatlı tqkmlıia kapılı· 
tıaducbr. 

Hammlar, beyler; 
Deyimimi aon~dek salt Türk· 

~ tlzlerla ytiriiteaauHm uma1m1 
iri sucu l»ana hulmazsmıa, yıll•nn 
Clilime verdiii a)J!ıklığa bulunu • 

au. airinc~ ikinci dil kunıltay
ı.nnda yaqanlık etmek onurunu 
kuUinq bir arkadaımızım. S. -
ıifı karımızda IÖaE .öylemek ıihi 
üiı.li l>ir iti bana verenler, anırım 
ki bunu dütünmüt olacakl•dır. 
Yokta, doğnua, ben ne bir dil 
bilreaiyim, ae d• güzel siz söyle· 
meyi bilen biriyim. Benim yalnız 
bir deierim vardırı her yerde, 
her cia her dejerden üstün say -
dıjım, heyle tubaAğa .çalıttıiım 
bir dejefim var•ır, o da Türk ol· 
mamdır, Türk dilini komıı•ır ol· 
muıdır. Dill~in en büyüğü, en 
aevimlNi, en süzeli olan Türk di
liai, anamıa, kız kardeıimin ve 
sevriliain aiznuıla Kna bir mai
Jd pi welea türk dilini --. -
mak tatların en DüJÜiiidür, ünle
rin ell ulusudur. O Tüik dili ki 
ltir kaç yıldır bir kat ilaha ince 
ve yiee Mımuı için çalJtdlf'Or. 

Hanımlar, beyler; 
Türk dilinin •rııuna11 iti, du· 

r.., d111Wken, ken«i kendi.uae Ql• 

taya çılmaıt, tek ttaflD& bir it de• 
jildir. Bunu cı.ı.. 'iyi ~l~yabil • 
mek için öwce onun .-ıI ve niçin 
doğdujuu araftınaalıyız. Bunq 
yapınca tııçıkça göreceğiz ki bir iki 
ywlclır hız alan dil unarılması, bü· 
tüa &C'81"'1 ıörılerini kendi üstün• 
çeken büyiik Türk inkıl~bının bel· 
il t..flı yönlerindm biridir, Türk 
davuının IJir parçasıdır. 

1914 -- t 918 ıava,mdtan .on

raki •cı, acrklı aünlet"İ JÖE önüne 
ıetirini~ Y e:r yüzünde Türle adı· 
nın küçük, dejerlİz bir tey gibi 
anılmaea laa,lanılclıiı kara gün • 

• • • N 
leriıııiıi ıöz önüae ıetırınız. mt 
acun hartası ki içinde Türk ülk~ 
si yoktur, bu ölüm yılının bir çok
lanmıza umutsuzluk veren, bir 
ço~lvınnza 11l :ınçtan yok _,lma 
duygusu veren kara günlerinden 
sonraki büy'lk n.mdze, 'bugün bi • 
zim her çağdat..inden büyük, her 
çağdal<inden iinTU Vt' ıüçlü olarak 
var oluşumuztfm · 

Mustafa Kemal Adınuı anıldı
iı yerde sevıi ve HiYll içinde sar· 
sıntılarla çarpınıp ~ırpınmıyacatt 

hangi ruh vardır? Muıtafa Ke • 
rnal denilen büyül !üğü, enginli~., 
yü\csekliii yaratan Türk •arhğr. 
acun budunlannm nrhklatı ara • 
ımda aülümıeme ile ve küçük ıö
rülmekle ıeçilecek bir ıey ola • 
masdı. Acun tarihi, Türk budunu 
için 1914 - 1918 •ntından aon• 
raki kara sinleri yaprakları ara• 
ıına yazdılı içhl utancından elle
rini yüzüne bpayıp atlamakta • 
dır, sonuna tlefia ajbyacaktw. 
Kurtuluş ıavaıı, özbeylik saY ... 
denilen, yer yüdno plip ı~mit 
ıava,ların en ünlüsü, en .tMa • 
ıı olan büyük la'Y&fl •1atmalc 
benim bugünkü ltizlerinün çerçe

vesi içinde değildir; anc.k 1N •· 
vafladır ki acun tarihinin aiditiM 
batka bir yön verildi, Türk ula
•u, acun uluılan arasında Yii• 
yıllardanberi yitirmit gibi olduiu 
büyük ve ünlü yerine ıene ıeçti; 
acun budunlarının itlerinden h:ç 
birinin Türk ulusuna danıtılma • 
dan yapılamıyacalı düıüncesi a• 
cun itlerini yapıp çatanların kafa• 
sına iyice yerleftl. Son yıllardaki 
l.udunlar arası seyasalık yapyı • 

tını göz önüne getirmek bunu ko· 
laylıkİa aalamaja yeter de utar 
bile ... 

Türk davası, seyua ;t;nUnclt 
kazanmıttır. Bu davanın ülke i
çindeki ,,_..,...., d&sae, lnal'llla· 

ra 'Ye batw'f • daJaun ylnleri ftl"

dır. Baııa&eki ,...,..._...O.• 
manlılık ~ald J*t&~ 
göre olan üatüalillı, ll•Hili "* 
davanqa o ,&nlertle de a•••ıW.. 
ğıaı riJterir. 

Budunlar arasmdeki ..,...ıtk 
yeri •ila•l&f&ll, i .. illa•• 7*· 
taJltı ilerilemeden ilerilemeye 
yürüye& Türk ... lulutunun büttill 
yönl ........ k saıtll'I' ft 

üstiia ... .- -·--· için, h .. ı. 
miz bidris kl ktMr •eteıimis 
yiibek " •Jıhr ..ı .. labr. O 
yüU...ıir 14. TM ~ı kultilr 
yö&iflnde de bqara"Hmek lçin 1 
A...._ 1928 deki Sataıhrnu 
de1İlllİ iJe bqlıyan yeni sa.at a• 
çıhb: Türk kültürünün t•eltnl 
teaislemek Ye -at.mliaflır*ak 1 

Utin alfabesinden alman p• 
zı, bu yoldaki ilk admulır; itte 
o ,U"4Jeldteri IMt yıl dol4a, IMı 
aydınlık, verimli yolan üzerinde• 
yiz. Türk dilinin yazılıp okunma• 
11nı kolaylaıtıran en büyüiümüz, 
Türk dilinin ve Türk budununun 
geriye doğru 'idildikçe ucu huca· 
iı bulunmıyan deierli ıeçmiıini 
araıtırıp belirtmek ve ortaya koy• 
mak için Türk Tarilıf Tetlmt 'Ce· 
lqİyetini kurdu. Tarih yolundaki 
araıtırmalardan alınan parlak Ye
rim, buıün ıöz kQıqbrıcı dele
riyle ö.1ıümüzde dqruyor. 

Tarihi. l•nıa dojuıundan bin· 
lerce 111 önceler. varan Türk ao7• 
salltiınıa dil, edebipt Je •nal 
70llamtda daı dejer biçibaeı gü
zellikleri, büyüklükleri olduiunu 
l.u yüzden öirendik. Gene o ulu 
inderin ıöeterdiii yolda 76rüye• 
rek çah,..ğa haılııan Türk Dili 
Tetkik Ceaılnti dilimi•in acun 
dillerine ana ohnut yüce varlıimı 
orta7a koytlu. 26 Eylil 1932 de 
ilk to,lebt111nı J&iJ4lD birinci Türk 
Dili Kurultayi, ilk araıtırmalar • 
cluı alınan biiJük verimi bütün 
Tiirk ulus"°a ve acun ulusl•rına 
bU&lirdi. 

Tiirk ~ihiniaı biıitün ~jların· 
da ıörülüyor ki Türk ul•u, ulus· 
lar arum• birleımeler VF kay• 
naımalar doiunnuı, bu "kaynat· 
malar arasında da Türk J)Ui bü· 
tün komııı dillere töıler vertnit • 
tir, bu arada da bu komıu dil· 
lorden sözler almııtır. Gene tarih 
yollarındaki çalıtıQalar hize gös· 
teriyor ki büy\ik Türk topluluiu, 
yaıadıhf, toprak güçlükleri kar· 
tısında ya~ kolayhkları arı1•· 
rak ı4içlerden ıÖilf!re ilerlerken 
kollara ayrılmııtır, ayrı ülkelerde 
anı ~ysallıklar' ayn hakanlık • 
lar klırmuıtur. Ayrı yerlerde ya· 
fıyan Türk topluluklannın dille • 
rinde orta1• çıkan ayrılıklar bü • 
yük Türk dilinin siSylenitine uıak
lıklarm, Y&ffnılu yerlerin koy • 
dukları deiitiklikl~rdtr. itin cloi· 
ruıu, Mezopotamya yıkmblarm
daki araıtırmalarla ortaya çılcan 
Sumer Türkçesi, Anadolu arq • 
tırmalarında ka111Jqtığımıa dal· 
ları yüz yıllardan yjiz yıllara ya• 

yalıili Yeni "ay kıyılarında bulu- yolunda da ilstünUilUnd ~alan • 
ad. dikili tatlardaki Orhon yası· mak için önce benliji Jibelmiı, 
·siyle yazılı fürkçe, daha sonra· öz bey lifi belirilmit bir dıli olma
im yüz Jıllanlan yliz yıllara Pa· ln:ltt. Bunun için yapılacak itler 
taımın iki yanma ıtık, aydın • bugünkü dilimizde çağ çağ kulla· 
ilk; tetma ft Whak d•ldd bir 1 nılan yabancı dil bilgileri kuralla· 
çailtJd riM akattılı ~ip tiden 1 nnı bir tutuıta s&küp atmaldır, 
~ topluluklannıb .._..la· J buıünkü dilimizde kullanılan 1•· 
n TUt ..... r, MlrBk, te,.al bir f bancı sözleri çtkarıp yerlerine 
dilia Wiaha.td ...... nedir? Türk dam1,alı sözler koymaktır. 
8-t'•n wrbn 'hrlrıc*ler de- Bu yeni ıözleti neteclen Alaca • 
.tilla. tuslıı eledim, ......... lıepsi iız? Bu )'eni s&zleri •lacaiıduz 
.... callfa, her yaatla •fri ... el- zenıin kaynaklar ıözümilzün ö • 
llld•• ftDCinlildet ala•, her ıö- nündedtr, Anadolu hudutt dill, 
riilıifl Ye t1rleaitl •tn tBnl o • köyde kentte konuıulan An•· 
l&ll t~ Wr ilUtllt, l.ıt Mr dilba ay- dolu Türkçesi ıarlıların koklUfıttİ• 
n ,_ıenltlri ~ leanın ya kobuıttuya onutmağa haıla• 
do1Utb4u ....W ~ Or- tbkları 1ilrk s&ıleriyle doludur. 
ta Asyad._ ~ Tlrkletill ko- Etki yeni Anadolu ôtalilarınm 
~ dm J6an J•leria ko· c!tıygu yükseldlfi ile, ıöı\ill çar -
•..-•••, qa1t ,...._in .._. . pıbbsı Ue dolu güzel lmtuklan 
muı "'9 ildti ortum ..... lwin ka • bin bir ıüzel Türk ei>zünü yüz yıl
npk lmmqmalan ~ if llllü· lardan yüz yıllara ıeçiriıt ıettr· 
te a,.....tar. D&ha- 8911raki ,uz mittir. Türk dilinin iitelci kotian 
Jdlanta ,.ııan ilkelerin bnut· türlü ince ve genit deyimlerle clo
-••• Habnl19 lmna;lıauı, ludur. TUrk di}iniı\ eski bllariy· 
...aı llblerin koauımuma ttiuz le yazdliiıt hitik1et, yazılı tat•u.-... admı .eriyorlar. Git· lar, sakladıklan zenglilliklerl 8-
tlde Habnire bautmaımdu bu nümüze açıyorlar. Bunlat, yilz 
sün Orta ye Yukan Asya Türkle- yılların silip fôk ettneie kıyama • 
ri araımda gene konuıulmakta o• dıkları sözlerdir iri bugÜii bfzhli 
lan •etek bir adla Çaıatayca di· eUınlzih akmdat11rlu, iöSültiü • 
ye anılan kon"f••lar çıkıyor, o- zan &niiftdedffler. 
ğuz Türkleri lrana Vt Anadoluya 
doğru ıörç e41erlerk'en ltunJ.rdu 
lranda, Kafkulartla kalanların 
dili Azer Tür çeıi aduu a yor, 
Anadbhıya geçip oralardaki 
Türkler aratma d•iıllP yerleten• 
lerin diline bugün Anadolu Türk· 
çeai admı •eriyorui. 

Bunca yerlere ,.yılan ltir dilia 
tiirlü ülkelerdeki aöylenit biçim ., 
lerinde delitildlkler olacaktr; ol• 
du. Ancak biaim Anadolu Türk~ 
çeM tl•diğimi• buıüakü konutlltl• 
mmla bu deiitildiiin razı •ilini 
acınacak bir gözü kapalılık ve dil• 
ıüaememezlik yüzünden alman 
Ara• ye Fan tizleriyle. Arap n 
r .... 4il ~ilıiti kuraJlariyle bira. 
r•bk W.ltütiln aalqılmaz yap
tıiıiM hepini• ltiliyorıunuz. Çaj, 
Çal lna yanhı iti düzeltmek iıti• 
,_ı., eldu, yası dilini budun 
diline yaklatbhna yolunda pi · 
mit ptmit çahf91aları ••Yll ile 
anmak benim borcumdur. 

Hanımlar) Be.yler, 
Osmaabea denilen türeme dili 

Anaclelu h\ldununun konuıtup 
dile yaklqtırmak iıtiyenl•, iP 
bir erekle çalııınıılarsa da dar bir 
9etç••• içinde kalmıılardır. iliz 
Türk "1\llunun yer yüiiailn her 
yanma yayılmıı tek ve büyük bir 
varlık olduğunu anladıktan ıonra 

Anadolu Türkçc:tini konuımıyan 
Türkleri eskilerin dütündüİderi 
sibi kendisnizden ayrı, kendimiz· 
den kfka şa1amazdık. 

Birinci Türk Dili Kutullayı, 

davayı altını kalın çizıilerle çi•e
rek belirtaıittir. Yer yuzıınun 
her 1anındaki Tiirklerni konut • 
tokları dil bir ki~tendir, ltir4ir, 
bizim bugün konutlujumu dil 
yabancı töılerle karıtıktır. Seya • 
• J&f&Y•tıilda baılı baıma buy • 
ruklufut lsbeylifi kazanan. ülke 
içinde toplu yqaıııa, dGıen, !cura! 
ve tutunı yollarında tlstün16le 
dofru ilerllyen Türkün kültür 

muz ı ın oz ur çe oz erın en 
yeni stil~r fapm•k ~ktitt tli • 
limiz tf hi sö• iii'Mine IMlatlıiı 
güçlü 6tat ~u •• hula••. 

lkinct TUflt Dili KunıltaJt Mı 
yoldaki çalıfiöalann ild 11llık la• 
yfill iılelitıl ... dü, çit:ileıfa ,.lda 
u~•rak yürimdüiüni eirı 
dü. Seyasa yollarında auaaa. 
haclular aruı ltityük bir kazanç 
ıibi ,.yılmaia baflandan Türk 
daYasından sonra kültiir yönün • 
deki Türk davuımn da budwılar 
arası bir yer aldıjını ve bütün lnı· 
dunlarca umursanarak kartılan· 
dığını ıördü, ite yeni bir hız ver• 
di. Her yılın~ eyl61ü bu İtin ye
ni bir süç kazanıp ileriye doirtı 
atılacağı bir ,Un olacakbr. 

Ben, ıonlünü Türk ulua\ibdı\ 

büyiik yarınını dütünmekten ı•· 
len tatlı cotkunluia kapdırmıt hl· 
ri elarak Türk kültürünün yarınki 
üıtünİüğünden gelen sesi duyuyor 
gibiyim. Onun yer yüzündeki &· 

na kültür yerlttl yüz Jtllittlan 
sonra rene alacilttta inabry6rilm. 
lçtmdekt lnillıÇ iteni hüyük yapı • 
nın temeli için çalıfıül• çafln • 
yor. içinizdeki ıUçlii İilll~; tlıii 
't.i10ll ya(tllntt temeli• ftir taı 
kö~•ta ~lıtiyor; yolumu inat. 
hı öla.n, ltayramımı• kutla ela1111t 
arkada,lar ! 
Gençlerin clelerll elfzl•I 

Refik Ahmet Be1de.ı sonra 
Milli Türk Talebe birliii naımna 
üniversil• talebesinden Rülmet • 
tin Bey söz söyleme yeriae ıel • 
mit, çok beienilen, he:recanlı, 
canlı ltir hitabe ıö~lemif, •lkR
l~ıftır. 

Rüknettin Beıden sonr" •ual· 
lim lcclroı Zeki ft a..bt 'teot .. 
ıoa Efen~ilor .az 181l•itİerdiJ. 
Bunlardan ıonra Jik•ek ıtaU4Ui111 
mektebi talebesinden SenİM •• 
Nasıre lıammlar bivan eclehi1a• 
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Türk dili araştırma ku
rumu başkanının deyimi 

- -----· 
Saffet beyin değerli sözleri 

lB&§ tara.tı ı tııcl ıayıtadal 

mebuslar, muharrirler, muallim· 
ler ve diğer kadın erkek bir çok 
dinleyiciler gelmitlerdi. 

Halkevide yapılan bayrama ait 
yazı bugün sekizinci sayıf amızda .. 
dır. 

Dün a.ktam İstanbul radyoıun· 
da da Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
baıkanı Saffet Bey tarafından de
ğerli bir deyim ıöylenıniş, Saffet 
Beyin bir kaç gündür büyük bir 
alaka ile beklenen deyi.mi her 
yerde ehemmiyetle dinlemiştir. 
Saf et Beyin sözlerini aşağıya ge· 

çiriyoruz: 

Saffet Beyin radyodaki 
deyimi 

HannnlaT, beyler; 
Bugün, büyük önderimiz ata 

türkün, budunumuza armağan 
ettiği bayramlardan birini yafayo· 
ruz: Dil bayramını ... 

Kutlu olsun yurtdaılar ! 
Batbuğ, on bet yıl önce yatla

n, yurdun dokunulmaız arıklığın· 
da boğacağım budunumuza ada • 
dı, onu gür seıi ile bütün acuna 
haykırdı. O günkü, bu, engin dü· 
§Üncenin budunumuzu hangi a • 
maçlara ulaştırmak istediğini, ge· 
çen yıllar içinde, birer birer gör· 
dük. Türlü yatlar ana yurtta bo
ğuldu; yurdu kemiren yabanlar 
koğuldu. Türklüğün benliğini ıa· 
ran paslı ağlar koparıldı. Bu • 
duna yıkılmz 'bir temel olarak la· 
yik Türk Cumhuriyeti kuruldu. 

Okuma, yazmadan uzak hıra • 
kı mı z, eni alfabeye 
kavuıtu. 

Bu güzide, ulusun kafa11nı yal
trrmak kolaylaıtı; ulusluk türeıi 
daha iyi anlaşıldı. Bütün ülkeye 

yayıldı. 

Budunumuzun öz benliğini bilme· 
ıi için en güvenli açar, bilirsiniz, 
gerçek ulus tarihidir. Bu en de
ğerli ıömüç özlüğünden uzaklat -
mıf, gerçeğe kartı gözleri ke • 
penklenmiş kişilerin yat biritkler· 
den topladıkları dipıiz, değersiz 
yazılarla doldurulmuıtu. 

Uluıluk gömücümüzü bu de -
ğerıiz düzmelerden ayıklamak, o

nu gerçek bilgilerle doldurmak 

gerekti. 

Bunun için düıünüldü, çalıııl • 
dr, arandı, tarandı. Gerçek, 
doğru yol bulundu, acunun bilgi 

gözü önüne serildi. 
Bu Türk ulus tarih tezi, artık 

bütün dirikliği ile, Türk kültürü· 
nün bütün acun uluslarıı kültürle· 
rine yalhnk saçmış olduğunu, bü· 
tün açıklığı ile, bütün gerçekliği 
ile bilgi alanına koymuttur. 

Tarihçiler; beşiği Orta Asya-
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tından, Edebiyatı Cedideden ve 
bugünkü edebi eserlerden man -
zum ve mensur parçalar okumu§· 
lar, eıki ve yeni dil arasmdaki 
büyük fark bu ıuretle belirtilmiş
tir. Eıki eserlerden Müneccim 
baır tarihinden, Nailii Kadim'in 
tiirlerinden, Cenap Şahabettinin, 
Tevfik Fikretin yazılarından, bi • 
rer parça, yeni eserlerden de Fa
lih Rıfkı Beyin Bizim Akdeniz 
adlı yazuiyle Mehmet Nurettin 
Beria Bir Yolcunun Türküsü 
tılmltllf .ı ıti!fur. Bundan 
- Mr fronıer vernmi,, bayram 
eden halk, tatlı duygular içinde 
!ialxevinden ayrılmıttır. 

da olan Türk kültürünün çok er· 
kcnden üneldiğini, yayıldığını; 

ulaıtığı yerlerdeki kültür izlerin -
den en aşağı yedi bin yıllık üzel
liğini ıöylüyorlar. Türklerin yük· 
sek kültürlerile, bu kültüre uy • 
gun dilleriyle Orta Asyadan Çine, 
Hinde, Sümer, Elam, Eti illeri
ne; bütün Akdeniz kıyılarına, 
adalarına, bir koldan da Okan 
denizine değin Avrupa içlerine; 
türlü yollarla Amerikanın Meksi -
ka, Peru gibi batı yakalarına göç 
ettiklerini de öğrenmit bulunuyo· 
ruz. 

Yalçın taı, türlü maden, ekim 
çağlarını ilkin açan, at, öküz, ge· 
yik gibi türlü ynatıkları ilkin el
cilten ilk kültür ıaları bütün bu ya· 
rattıkları türlü kültür alanlarında 
gerekli olan terimleri, deyimleri, 
besbelli ki, öz dillerinden koy• 
muılardır. 

Daha bu kültür izine varmamı§ 
bulunan aoylar, besbelli ki bütün 
bu kültürel, ıoyaal, ıöz deyimle
rini, terimlerini, içlerine giren 
Türk kültür uları dilinden almıt· 
lardrr. 

Bunları ıize anlatı§ ım, bizim 
Türk dili araştırma türemizin da
yandığı ıağlam temeli göstermek 
içindir. 

Bir kez, bu dediğim diltüre, 
tarih yaltırığı ile aydınlanınca ön
der bu ite de özlü sarılmak gerek
} iğini ortaya koydu. 

12 temmuz 1932 de Türk dili 
arattırma kurumu kuruldu. 

26 e lul 1932 d birinci kurul· 
tayını yapmıf olan kurumumuz, 

geçen ağuıtos ayında ikinci kurul
tayını da topladı. 

Hanımlar, beyler; 

Dil çalıımamızın, çok dallı, 
geni§ it Ierini bir araya getirerek 
kısaca ıöyliyebiliriz ki irdeğimiz: 

Türk dilini ıher yönden onara· 
rak, zenginleıtirerek acun dilleri 
kıtında seçkin kılmaktır. 

Bunun için: Dilimize girmiş 
yabancı sözleri atacağız. Unu • 
tulmut Türk söz köklerini, kural
larını arayıp bulacağız; baıka 
dillere geçntif, türlü biçime sokul
mut Türk söz köklerini de bulup 
alacağız. Bütün bu gerekli nes -
neler üzerinde çalışacağız; böyle
ce dilimize yeni bir diriklik, yeni 
bir eriklik vereceğiz. 

Bugün bir düıünÜ§Ü, bir özde
ği; hangi bir varlığı anlatmak için 
yabancı dillerden ıöz, deyim, te· 
rim almak ezimi altında bulun -
nıak ne acıklıdır. Bu acıdan bir 
gün üzel kurtulmak, budunumuz 
için yalnız bir bun iti değil, bir o-

. ·d" de 1 nur ışı ır · 
Bu işin çok değerli olduğu gi· 

bi pek te güç olduğu ortadadır. 
Bu geniş yükümün altından kalk· 
mak için tutulacak tek yol: Bütün 
ulusun bat başa vererek emekle 
çahımaııdır. Büyük önderimizin 
de cumurumuzdan irdeği budur. 
Onun bütün buyruklarının ulus i~ 
çin nedenlü asığlı olduğunu ka • 
mumuz biliriz. Onun içindir ki 
bütün ulus işlerinde olduğu gibi 
bu dil işinde de önderimizin gös
terdiği yolda geniş, çabuk adını -
larla yürüyeceğiz. K11a bir uzda 
amacımıza ulaşacağız. 

Kurultayın seçtiği biz (Dil ku· 
rumu genel özeği) nin buna inan· 
cı hayıktır. 

Türkiye birincilikleri 
Atletizm müsabakalarına bugün Kadıköyünde 

başlanıyor. Futbol hazırlıkları ilerledi. 

Milli atlet takımımı2:dan bir grup 

934 atletizm Türkiye birinci • 1 
likleri müsabakalarına bugün baş· 
lanacak ve müsabakalar yarın ta· 
mamlanacaktır. Futbol birincili
ği için de hazırlıklar ilerlemekte
dir. 

Atletizm birincilikleri müsa • 
bakası Kadıköyünde Fener ala • 
dında; Ankara, Balıkesir, Bur· 
sa, İzmir, İstanbul mmtakaları· 
nın ittirakiyle yapılacaktır. Bu 
müsabakalara iştirak için Balıke • 
sir, Bursa, Ankara atletleri dün 
şehrimize gelmişf erdir. Bu sa· 
hah ta Ankaralılar geleceklerdir. 

Müsabakaları herkesin görme· 
ıi için dühuliye yirmi beş kuruş 
olarak tesbit edilmittir. 

Bugün ve yarın yapılacak mü· 
sa bakalarm programı şudur: 

27 Eylül perşemlN. (birin i gÜ ) 

Saat 
100 m. seçme 11,00 

400 m. mania seçme 
Ö gleden sonra 
800 m. 
Yüksek atlama 
10000 m. 
Diık atma 

Uzun atlama 
400 mania 

100 m. final 
4 X 400 

28 Eylül (ikinci gün) 

Öğleden evvel 
200 m. seçme 
400m. 
100 mania 

Öğleden son ra 
Gülle atma 
lSOO m. 
Sınkla atlama 
110 mania 
sooo 
Oç adım atlama 
200 m. 
Cirit alm 
400fina1 
4 X 100 fina~ 

11,15 

16,00 
16.os 
16,10 
16,15 

16,35 
16,50 
17,00 
17,10 

11,00 
11,15 
11,30 

. 00 

os 
ıs, ıs 

1s.2s 
15,35 
15,45 
16 
16,10 
16,20 
16,30 

Balkan güreş şampiyo
nası hazırlıkları 

Üçüncü Balkan güreş müsaba
kasına ancak bir hafta kaldı. Gü· 
retçilerimiz muntazaman çalış -
malarına devam etmektedir. 

Gelen haberlere bakılırsa, bu 
seferki ıampiyona maçları diğer -
lerinden daha çetin olacaktır. 
Çünkü Bulgarlar başta, bütün 
Balkan milletleri daha iyi hazır • 
lanmış vaziyettedirler. Bulgar ga
zeteleri, Bulgar güreşçilerinin tam 
formda olduklarını yazmaktadır. 
lar. 

Müsabakalara İştirak edecek 
güreşçilerin biletleri gönderilmiş
tir. Pazartesi günü Pireden gelen 
Romanya vapuru ile Yunanlılar, 
salı günü Romenler ve çarşamba 
günü de Yugoslav ve Bulgarlar 
şehrimizde bulunmuş olacaklar -
dır. Perşembe ak~amı da Üçüncü 

Balkan olimpiyatlarının açılma 
resmi icra olunacaktır. 

Birinci Balkan olimpiyatlarına 
Romen, Yugoslav ve Yunanlılar 
iıtirak etmişler ve neticede Türk 
takımı birinciliği , Romenler ikin· 
~iliği, Yuıoğlavlar üçüncülüğü 

ve Yunanlılar dördüncülüğü al • 
mışlardı. Bu şampiyonada yedi 
kilonun beşinin birinciliğini Türk 
takımı almıştı. 

1 

ikinci Balkan şampiyonasında 
ise; birinciliği gene Türk takımı 
ikinciliği Yugoslav takımı, üçün· 
cülüğü Yunan takımı ve dördün· 

cülüğü Bulgar takımı kazanmış -
lardı. İkinci Balkan güreşlerinde 
gene Türk güreşçileri yedi güre -
şin beş birinciliğini elde etmiş -
tir. 

Jzmirde panayır kupası maçı 

Altay hakim bir oyunla kupayı kazandı 
İzmir, (Hususi) - Oldukça 

kalabalık bir halk kütlesi önünde, 
lzmirde ilk defa yapılan panayır 
kupaaı maçı Altay - Altmordu 
arasında yapıldı. İki takım da 
sahaya kuvvetli bir ekiple çıkmış
lardı. Oyuna Altayın hücumu ile 
başlandı. Bütün ümitleri Vehaba 
yükliyen Altay hücum hattı , mü
temadiyen onu belliyordu. Nite
kim dördüncü dakikada sağ için 
bir ara pasını kapan Yehap takı-

mma ilk golü kazandırdı. Beşinci 
dakikada buna ikinci bir gol inzi· 
mam edince Altınordu sert bir o· 
yun tarzı kullanmağa başladı, o • 
yun bundan sonra kıvrak bir şe -
kil almağa başladı ve bu hava 
içinde devre bitti. 

İkinci devre sert ve mütekabil 
akınlarla başladı. Altay yerden 
ve seri paslarla rakip kaleye hü -
cum ediyor, fakat bugün pek ce • 
sur oynıyan Altınordu müdafii bu 
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Tenis 
Tenisçilerimiz Yugoslav 
tenisçilerile karşılaşıyor 

Telis meraklıları, güzel ve mf\
raklı maçlar görmek fırsatını ka • 
zandılar. Bu yıl 1935 senesi için 
yapılan Davis kupası eleme maç• 

Jarmda Macaristanı tasfiyeye uğ
ratan Yugoslav tenis milli takımı 
yarın İstanbul Taksim, Ateş • Gü· 
neş kortlarında tenisçilerimizle 
karşılaşacaktır. 

Yugoslav takımı Punçets, Şa • 
fer ve Madam Kost!çadan, bizim 
takım Sedat, Şirinyan ve Madam 
Seager ve Matmazel Grodetski -
den mürekkep olacaktır. 

Yugoslav tenis milli takımı, 

1 
Balkanların en kuvvetli tenis eki
bidir. Bunların içinde Bunçets 
bilhassa büyük bir tenisçidir. Yu· 
goslavlar bugün şehrimize gele • 1 

cekler, cuma, cumartesi, pazar 
günleri tenisçilerimizle sıra ile 
karşılaşacaklardır. 

Maç programr şu şekildedir: 
Yann saat 14,30 da birinci maç Şa• 

fer - Şirinvan, ikinci maç Madam 
Gostiça - Matmazel Grodetski, üçün• 
cü maç Punçcts - Sedat. 

29 Eylül 1934 cumartesi günü ana! 
16 da birinci maç Punçeb, Şafer - Se
dat, Şirinyan, ikinci maç Madam Goı· 
uça, Punets - Madam Scager, Şirin. 

30 Eylül 1934 pazar günü saat 15 
de birinci maç Punçets - Şirin, ikinci 
maç Madam Gostiça - Madam Scager, 
üçüncü maç Şafer - Sedat .• 

Şeref su topu turnuvası 
İstanbul denizcilik heyetinden : 

Eski yüzme rekortmenlerind~n Gn· 
latasaraylr merhum Şeref Beyin hatırıı.· 
arnr taziz gayesiyle denizcilik federaı• 
yonu tarafından vazedilen 10 ıenclilC 
§İlt için yapılan (Şeref su 'topu) tur
nuvası 28 - 9 - 934 cuma günü Mo
da yüzme havuzunda icra edilecektir. 
Miisabakaya saat (10) da batlanacak
tır. 

Klüplerin kal•İt ve kur'a için heye• 
timize snat 9 dn müracaatları tebliğ o
lunur. 

Voleybol • Basketbol 
Voleybol ve basketbol heyetinden: 
Voleybol ve basketbol birincilikle

rine 19 - 10 - 1934 tarihinde başla
nacağından mezkur birinciliklere itti· 
rak edecek ldüplerin fikiıtür tamimi 
için 30 - 9 - 1934 pazar günü saat 
17 de heyetimize saliıhiyctnamcli birer 
murahhas göndermeleri tebliğ olunur. 

hücumları kolaylıkla karşılıyor. 
ikinci devrenin 32 inci dakika-

11nda Altay aleyhine penalb olu· 
yor. Ve hu suretle Altınordu ilk 
ve son golünü atmağa muvaffak 
oluyor. Oyuna biraz daha ağır 
basan altın ordu Altay yarım sa
hasına kadar inmeğe muvaffak o· 
luyor. 45 dakika bitti ve vakti 
gösteren büyük levhada yelku
van üç dakika geçtiğini gösterdiği 
halde oyuna devam edilyordu. lş
te bu sırada Vehabın uzun pasını 
kapan Şükrü üçüncü sayıyı da 
takımına kazandırdı. 

- Altay 1 - 3 kupayı kazan .. 
mıttı. Diyebilirim ki Altay bu 
vaziyetle Türkiye birinciliklerine 
iyi hazırlanamamıştır. Gerçi biraz 
seri oynuyorlarsa da takımda an
la~ma pek iyi değildir. Bilhaasa 
muavin hattı diğerleriyle irtibat 
temininde çok güçlük çekiyor. Ve 
Takımın bütün yükü muhacim 
hattına kalıyor, Altaylılar bu ku
surlarını da bu bir iki hafta içinde 
giderirlerse ihmal edilemiyecelC 
bir kuvvet olacaklardır. 

Mehmet Sıtkı 



.. 
ı-uaı Pş.nın erk8nı harplere hitabesi 
-- tBat tarafı ı tncı •ayıtada) \ ve meıaiıi~i felce uğratmaktır. 1 zunları ile beraber orduya yüksek ı 

t tb.k ti d d · k Gene hır gün Golç Pata Erka- levazım tahsili yapmıt 104 ümera ra a ı a arın a enız ve ara . . . 
k - h b" h 1 . d .. nıharbıye talebesını arazi tatbika- ve zabit verdi. 

bile ıeve ıeve büyük bir çalıtma kudre· ı Türk tarihinde daha ne kadar çok 
ti göstermektir. imha muharebeleri biliriz: Atillinın, 

2 - Erkanıharp zabiti çok çalıtır, Cengizin, Kubiliyın, Altmordunun, 
er anı ar ıye scya at erın e gos-
t d. • H l d tına çıkarırken mümanaat edilmek Mektep mezunları levazım tabi-er ınız. arp oyun arın a; . . T b' 
h b. k d' · d ld v 'b' ıstenmıf. at ıkata çıkılmı§ fakat yesi, levazım teknigvi, lazım ol-ar ın en ısın e o ugu gı ı, a- . .. . 

• · tl k d k b k ertesı gun her arazı tatbikatı ıçın dugvu kadar umumi muamelatla nı vazıye er artısın a ço ça u d . . 
k t,. • k l d' · saray an ızın ahnmaaı tebliğ edi- ve nazari, tatbiki, ameli bilgi -·a ı ve musap arar ar ver ınız. 1 b. . d . 

Sizin akademide nasıl bir taar- enS ır ırat e gelmı§. lerle teçhiz edildi. Akademi 11· 

ruz ruhu ile terbiye edildiğinizi bi- onra arı vakıa tatbikatlara nıflariyle beraber Türk ve yaban-

ı . S • . h . · iradeıiz çıkıldı ve İstanbul harita- cı harp tar'ıhi okudular·, harekat ıyoMJm. ecıyenız, ce tınız, §ere-
f ı h d ları yasak olmadı. Fakat lıtanbul u"zerı"nde geri i•lerin nasıl müeuir iniz e cüm uriyet onanmaaının s 

güvenilecek erkanıharp zabitleri gazeteleri için bile erkanı harbiye olduğunu gördüler. Gerek mün-
olmıya namzet bulunuyorsunuz. mektebine girmek yasaktı. Şiddet feriden gerek büyük kumanda 

Deniz akademsinin bundan li bir İstibdat ve tazyik daima hü- kursu ve harp akademiıi 11nıfla-
k• fi d • d küm sürdü. rı"yle mu"11.tereken yapılan ve aka-aonra ı sını arının a aızin ere· :r 

cenizde yetİ§melerinden başka bir Galç Paıa 1883 seneıinde deminin güzide muallimleri tara· 
dileğimiz yoktur. Sizinle öğünü • yazdığı bir mektupta diyor ki: fından idare edilen ikmal harp o-

"Abdülhamit ve onun hanedanı yunlarmda ve seyahatlerde .büyük yor uz. 
Deniz harp akademi kumanda- ve şimdiki hakim sınıflar iş başın- karargahlarda geri ve ikmal itle-

nı Fahri beyefendiyi hararetle teb- da bulundukları müddetçe Türki- ı·inde filen nasıl çalışıldığını ve 
rik ederim. Deniz akademiıi mu· yenin lmrtulmak ümit ve ihtimali te~riki mesainin esrarını öğrendi -
allimlerini de tebrik ederim. yoktur. Türkiyenin kurtuluşu halk ler. 

Size cümhuriyet donanmasın • tabakaları içinden kuvvetli birse- Yüksek levazım mekte'i?inden 
da hayırlı hizmetler dilerim. ciyenin çıkmasına mütevakkıftır. çıkan arkadatlarıma, orduda ken· 

Ancak halk içinden böyle kuvvet- dilerini bekliyen mühim vazife
li bir adam çıkarsa, Türkiye için lerde hayırlı müvaffakıyetler di
h"Urtuluş mcmuldür.,, lerim ve mektep müdürü beyefen-

Kara harp akademiıi mezun· 
ları beyler. 

Sizinle beraber kara harp aka
de:nisinden 16 ıenede 462 zabit 
diploma alıyor. Bu 16 sene için
de akademiden çıkanlar bugün 
yüzba§ı ili. ferik rütbesinde; bö -
lük ila kolordu kumandanlıkta -
rında ve muhtelif erkanıh<'lrbiye 
kademelerinde §erefli mevkiler • 
dedir. 

ilk sınıfın birincisi kolordu ku
mandanı Salih Pqa Hazretleri· 
dir. 

Fırka kumandanı olanlar var· 
ki, istiklal harbine genç yüzbatı 
o1arak girdiler. Sınıfınızın bütün 
mevcudu erkanıharbiye stajına 

ilmen layık olarak diploma aldı. 

Bu dela Ankarada, büyük erkanı 
Harbiye Reiıi Müıir FerJzi Paıa 
Ha~rctleri genç erkanıharp zabit
lerinden çok memnun olduklarını 
bildirdiler. 

Müşir Pcqa Hazretlerinin gü
nc"İ c!ralında gençlik hale olarak 
çalışıyor. Büyük erkanıharbiye 
rc+·liğinde büyük vazifeler gö
rüyor. 

Harp akademiıi için ne mutlu. 
Akademimizin güzide muallim~e· 
ri beyefendiler tebrik ve tefekkür
lere layıktırlar. 

Sizden bir iki nesil evvelki er· 
kanıharplerin nasıl ve ne ıartlar i
çinde yetittiklcrini biliyor muıu • 
nuz?. 

Golç paıa hatıra.hnda kendiıi
nin mektepteki meıai ve faaliyeti
ni akim bırakmak için nasıl zor • 
luklar ve entrikalara maruz oldu
ğunu çok acı anlatıyor, Bir gün 
ders programında mevcut olan a
tı, tatbikatına talebenin niçin çı -
karılmadığını sormuf. Alman pa
fasmın harbiye talebesine cepha -
ne dağıtılmaıını teklif eylediğinı, 
bunun da Yıldıza kartı yapılacak 
bir hareketin hazırlığı olduğunu 
saraya bildirmi,Ier. 

Mektepdeki odasının· duvarın 
da aaılı olan lıtanbul haritası bir· 
denbire kaybolmuf. Bu haritayı 
geceleyin Yıldıza götürmüıler ve 
saraya en iyi nasıl taarruz edilebi
leceğinin talebeye bu haritaya na
zaran tedriı edildiğini haber ver· 
mitler. Arazi tatbikatlarında veri
len muharebe meselelerinde mef
ruz düıman daima Yıldız aırtları
dır diye jurnal etmitler. 

Onunla vazifeten en çok temas 
"l. bulunan zabitler hakkında en 
Jtyada ei~~et1e ltareket ederler, 
M'lfan takip ve tevkif ederlermif. 
Mabat onu tek baıına bırakmak 

Türkiye'ye taze kan CJ§ılıyan, diye ve tedris heyetine teıekkür -
ıon aıır tarihinin tabirile (halta 
adam) ın yerinde, kudretli, ıeref- ler ederim. 
li, aıil Türkiye Cumhuriyetini ku- Şimdi sizlere ıamimi bir kaç temen
ran, asırlardanberi kat'i zafere nide bulunacağÔn. Söyliyeceğim bu 
susamı§ orduyu böyle bir zafere ıeyleri tedrisat eınaıında muallimleri
ula§tıran Büyük BQ§buğumuz, niz sırası geldikçe ıize söylediler. Siz. 
demin söylediğim §artlar içinde den ayrılırken bunların en mühimlerini 
erkanıharbiye mektebinde oku- tekrar etmek isterim: 

du. ı - Erkanıharp zabitinin ıeref ve 
Yarım aıır; ordunun, melruz imtiyazı çabuk, çok ve iyi çabımak; 

değil, hakiki, düşmanının barın- bedenen çok yorgun olduğu zaman bile; 
dığı bu ıaray, ıimdi, Türkiye maddi, manevi en zor ıartlar içinde 
Cumhuriyetinin yükıek askeri ir-
fan yurdudur. R S 

Siz en modern tedris usullerile ~ B Ü A ~ 
bu irfan yuvasında, Büyük Gazi
nin izinde yetiıtiniz. 

Ulu B'\·buğumuza menıup ol· 
makla mübahi olan meslek, ıizin 
intisap etmeğe namzet bulundu
ğÜnuz mümtaz meslektir. Böyle 
bir intisap §erefi dünyada ve ta
rihte yalnız Türk erkanıharp za
bitine nasiptir. 

Yüksek Lezavım Mektebi: 
Büyük kumanda kursu, deniz 

harp akademisi gibi cümhuriye
tin eseri, büyük erkanı harbiye 
reisimizin büyük himmeti olan 
yük•ek levazım mektebi erkim 
harbiye ile levazımın müşterek 
çalıtmaaını temin etmek için aka
demi camiası içinde kuruldu. 

Biliyorıunuz ki harekat, geri 
itlerine bağlıdır. Geri İ§leri ise 
genit bir alemdir. · Bu alemin 
içinde levazım ımıf mın vazifele
ri çok mühimdir. 

Yüksek levazım mektebinin 

gayesi: 
Kara, deniz, hava ordusuna 

küçük, orta, yüksek sevk ve 
idare heyetleri içinde, erkanı 
harbiyenin kıymetli yardımcıaı o· 
larak birlikte çalışacak. Tabiye 
ve Harekat vaziyetini kavrıyarak 
ona göre geri iılerini tanzim ede
cek levazım tabiyecisi; 

Levazım iılerini yolunda yü
rütecek levazım tekniği meslek 
mütehassısı; 

Her yerde her zamanda kendi
liğinden ve muntazam iş görecek 
levazım zabiti yetiştirmek. 

Yüksek levazım mektebi bu 
gayeyi temin etti. Mektep kıy
metli muallim ve mütehassısları 
ve akademinin güzide muallim
lerinden mürekkep tedris heyeti 
ile ve mükemmel program ve 
tedrisatı ile, her sene tekamül et
miş ve muasır askeri alemde ifti • 
har edilecek yüksek bir müesıese 
olmuıtur. Henüz yedi senelik o· 
lan bu müessese, bu seneki me· 
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1 r lızalarında yıldı z ışareti olanlar Üzer
lerinde ~6 Eylülde muamele görcnl~r
dir.J Rakamlar kapanış flatlarım ~öc:cerır-

~ ı 
rtukut (Sata9)_ 

l * Londrı 618, - * Viyana ~4. --
* Ncvyork 125. - * l\1adrlı 17, -

11 
• Par!~ 170. - * Berlln 44, -
* MllAno '218. - * Varşova 'M, -
* Rrükiel ı 18. - "' Budapeşte .6, -
ıı: Atlna 25, - * Bükreş 19, 50 

J • Cenevre S20. -- • Belgrat f-7, -
1 • Sorya 94, - * Yok.ohama 36, -

ı ı ,. Amsterda n 85, -- * Altıa 925, -
• rrag 98, - *Mecidiye !i8, - ı 

I•' .. Stokho1m•. az. - • R~nknot 239,-=-

-·-Çekler-- (kap. sa. 16) 

-. Loodra 
• !\ev) ork 
• Paıls 

61fl.50 
0.80184 

12.06 
9.2!4 

* Stokhlm 3.133J 
• Viyana 4.27/'i 
• l\ladrlt 5.82 
+ Berlla 1,9963 

i

l * MllAno * Brüksel 3.388ll + VarşoYa 4.2067 

i 'I 
-+ Atlna, 83.6185 • Budapeştc 3,955 

* Cenevre 2.4375 • Biikreş 79,ssıs 

* Sorya 66, 185 • nelgrat 34.71175 

ı ·, • Amstcrdam t. 173 

1, • Prag 19.'l6!~ 

* \"okohama ~7018 
l\loskovı 1057.75 

iş Bankası ıo.oo Terkos .-
• Anadolu 27.4!1 • C,'lmento ~. 12.2~ 

Reji 2 ,O Ünyoo De:. -,-.. 

Slr. Hayriye 11i.1'0 ~ark De~. -.-
ıı l\lerker. Bankası S9. - - Balya 
1 U. Sigorta -,00 Şark rn. ecu 

Romontl 12,cıs Telefon 
-.--.-

·------
tahviller 1 1_ Jst!krazlar 

* 1933Tllrk nor.r 29.55 ~:lektrik -.- ı 

l 

• • • il 27,60 Tramvay 
• " " 1II 27.50 Rıhtım 

lstllı:rAzıDıhlll 1 97,00 • Anadolu 1 
Ergani istikrazı 97,- * Anadolu 11 

1928 l\tü A. - ,00 Anadolu ili 
B•~dat. -.00 • Mtıınessll A 

-.--.-
46 20 
46,!0 

-.-
49,65 

.J 

ı-TAKVi M-ı 
Perşembe CUMA • 27 Eylül '8 Eyıttl 
17C. Ahir 18 C. Ahir 

Giıa do~uşu s.~2 !'i.54 
Giın batısı 18.00 11,511 
Sabah namazı 457 4.59 
Ogıc namuı 12.05 li.05 
ikindi oamıtzı n.21 15.26 
Akşam namaz• 18.00 18,00 
Yatsı namazı 19.3l 19.30 
imsak 4, ı:ıı 4.14 
Yılın gtçeo glialeri 263 2M 
Yılın kalan efinlerl IOl 101 

-

fakat az görünür. Erkanıharp zabiti Sabutayın, Batının, Cepenogayin, 
mütevazidir. Tevazu, erkanıharp vaa- Helakü Hanın, Alp Arılanın, Kılıç Ars-
fıdır. lanlann, Gümüt Tekinin, Nurettinin, 

Vekar, evet. Gurur aıla.. Sancarın, Timurun, Babürüıı seferleri 
Erkanıharp zabitinin fikri, manevi ve meydan muharebeleri. 

meziyetleri üzerinde kendi benliği ne Bunlar harp tarihi •emaıının 
kadar az müe11ir olursa, §ahsiyeti o de- birinci kadir yıldızlarıdır. 
rece daha kıymetli olur. Hepsinin ve her ıeyin üıtünde 

Erkanıharbin malum olan tıan: Dumlupınar. 

Gölgede kalmağı, ailinmeği bilmek, Yükaek aerJk ve idarenin yük-
göründüğünden fazla olmaktır. sek ıanat ıaheıeri olan Dumlu-

3 - Erkanıharp zabiti takt sahibi pınar. 

olmalıdır. Bu toplantı da (Dumlupınar) 
4 - Erkanıharp zabiti aala bedbin ın gölgeıincle oluyor. 

olmamalıdır. (Bedbinlik) ve (Er- Türk erkanıharp zabitinin ide
kanıharp) birbirini tam snen İn· ali Gazi Mustafa Kemal ve (Dum
kar ve reddeden iki mefhumdur. Bed- lupınar) dır. 

bin adam buhranlı vaziyetlerde mefluç Gazi Muıtala Kemal: Bugü
adam, muzır adamdır. Marn mey- nün ve gelecek günlerin erkcinı
dan muharebesinde kaymakam Henç harp nesilleri için iıtikamet nok
:;ibi bedbin bir erkanıharp zabitinin ne taıı "O,, dur. 
yaptığını, meydan muharebesinin ve Kalplerimizde çarpan mukad-
onunla bütün harbin kaybolmasına na· cleı ülkü "O,, dur. 
sıl sebep olduğunu dütününüz. Büyük baf buğumuzun izinde; 

Fakat erkanıharp zabiti fazla nik- Cumhuriyet orduaunun, donan
bin yani hayal severde oJmamalrdır. masının mühim mevkilerinde bü
Nııabıız nikbinlik bedbinlik kadar mu- yük i§ler görmenizi dilerim. 
zırdır. Bunun içinde (Sankamıt) ı ================
hatırlayınız. 

Mam bedbinliği; Sankamıı müf
rit nikbinliği temsil eder. ikisi de sa
kimdir. 

Bu iki münteha yani ifrat ile tefrit 
arasında; bedbinlik ile "utopie,. arasın
da ıalim ve selim nikbinlik, ,uurlu nik
binlik vardır. Bu ıuurlu, hesaplı nik
binliğe de (Marn) ile; Sankamıı ile 
kıyas kabul etmez derecede çetin olan 
Türk istiklal harbi örnektir. 

S - Erkanıharp zabiti Realist ola
caktır. Bir §eyi olduğundan da
ha güzel, daha iyi görmek; her ıeyi gül 
penbe göstermekten aakınmahdır. Ha
kikati görmek; objectif görüş; objectif 
muhakeme ve daima realist daima ob
jectif olmak için irade a-ayreti lazım. 

6 - Erkimharp zabiti, mafevki ba
§lna fikir ve kanaatte oba tiile 
daima fikrini ve noktai nazarını; 

terbiye ve nezahet ve hürmet dairesin
de; fakat açık ve kat'i ıöylemektir. 

Erkanıharp zabiti feragat aahibi de 
olacaktır. Kumandanın karan kendi 
dütüncesine zıt dahi olaa onu bütün 
ruhiyle benimsemek ve bütün istitaah
nı sarfederek onu yapmak erkanı

harp zabitiniıı borcudur. 
7 - Erkanıharp zabiti mafevkinden 

yalnız iıtibzal etmez, mafevkine arz ve 
teklif eder. istizan etmek, fikri atalet 
demektir. Kumandanın karar vermek 
için muktezi bütün malzemeyi mü
kemmelen hazırlayıp kumandanına tak· 
dim etmek ve ona sarih bir teklif 
yapmak lazımdır. 

8 - Erkanıharp zabiti sinirlerini 
yıpratmemalr, aağlam tutmalı, nefıine 

daima hakim olmalıdır. Vaziyet ne ka

Mısırda buğday 
ziraatı yeniden 
başlıyacak 
Son zamanlarda M111r, halkının 

yemeklik ihtiyacı için Avusturya
dan 250 erdep buğday ıatın al· 
mı§tır. Eski zamanlarda Roma • 
nın huğda)• anbarlarından biri de 
nlısır idi. Fakat Mısırda pamuk 
ziraati ilerledikten ıonra halk bu 
ziraati buğday istihsalinden daha 
karlı bulduğu için buğday zira
atini tamamen ihmal etmİ§tİ. 

~ift r faz i n p • 
muğu satarak parası ile hariçten 
buğday getiriyordu. Şimdi cihan 
buhranı dolayısiyle Mısır pamuk• 
ları eıki rağbetini kaybettiği için 
Mısırlılar yeniden buğday ekmek 
çarelerini dütünmeğe başlamı!· 

)ardır. Mı11r ziraat nezareti köy
lüye ayni topraktan daha fazla 
mahsul almak çarelerini de öğ
retmeğe karar vermi9tir. 

Eşya taşırken ölüm 
Hamami Muhittin mahalle

sinde Toprak aakağında İbrahim 
efendinin evinden ~ya ta,ıyan 

hamal Saffet dün kalp durmasın· 
dan ölmüştür . 

dar buhranlı olursa o kadar ıakin ol- '=-=-=---:~-~=-:-=,__"."':"'"=-===~ 

malıdır. Buhranlı zamanlarda erkAm- l ı R A D Y O _ .1 
harp zabiti dalgalı deniz ortasında ka- ~====;;.....;;===;;.......;;===-==::;:;:; 
ya gibi metin olmalıdır. 

9 - Erkanıharp zabiti, yenilikleri 
mütemadiyen takip etmeğe, bilmeğe ve 
mütemadiyen öğrenmeğe mecburdur. 

10 - Erkanıharp zabiti kıtaatın 
ahvali ruhuyesini tanımalı, kıt'anrn nab
zını duymalıdır. Kıt'ayı sevmeJi ve 
onlar tarahndan sevilmesini bilmelidir. 

11 - Erkanıharp zabiti her huauı
ta ordu zabitlerine örnek olmalıdır. Ör
nek olmak demek, kendi nefsine karıı 
ıert olmak demektir, ~ok çahımağı, 

çok iş görmeği bilmek demektir. 
Seciye ve aai: Erkanıharp zabiti İ§· 

te bu iki vaaıftır. 

BugUn 
t:sTAN'BUL, 

18.80: PlAk ne&rlyatı. JD.%0: AJan• haber
leri. 19.80: Türk mııııikl neşriyatı: Kemla, 
l\:lya7.I, Azmi be3·ler vn Hayriye MUı;eyyt"n ha 
nımlnr. 21 Selim Sırrı bey tarafmt!an kon· 
feranıı, 21.llO: Sttıdyo orkeııtraıı. 

228 Khı;. VARŞO\'A, 1845 m. 

18: Radyo temsili. 19.15: Mınalu\be. 19.40 
Kenıan konseri. 20: Muııalu\be. 20.15: Şarkı
lar (plyııno rdnkntue) - Mmınbabe. 20.50: 
Spor. 21: Yeni ca7. mmılkJ81. 21.25: istirahat. 
21.SO: Popüler. 2Z.SO: PlAk. 22.4.'S: Konfe • 
rans. 23: ReklAm ve konser. 23.15: Senfonik 
konser. 23.45: tngtllı:ce konremas. 24: Mu • 
sahabe. 21.05: Da.na moıılld!ll • 

8.U Kh7.. BERLlN, 85'7 m. 
ıo: Eııkl Alman hnlk oarkıtan. 20.15: Ye

ni 1'fll(':!'r piyano musikisi. 20.<lO: Musaba!>@. 
21: Haberler. 21.10: Dans moıılldsl. 21.110: 

12 - Erkanıharp zabii.i kendi meıı
Jeğinde, yani ıevk ve idare mesleğinde 
yalnız bir işçi değil, san'atkar olmalı. 
dır. 

Dnns muıılkl inin devamı. 22.15: Slgan ma.. 
ıılldsl. 22.45: Dans mu5kilııl. 23.!0: Haberler • 

Sevk ve idare bir sanattır. Bu aa- 1 28.40: Londradan naklen ork<'.stra konaerl. 
nalın yükıek eıeri imha muharebesi- 21.25: SIR"an rnuslklııl. 1: Dans moalklat. 

dir. Alelade bir muzafferiyet değil, ısu Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
kat'i zafer, yani imha muharebesi ya. 18.SO: Bertha salon tkmu. 19.20: tngllluıe 
pacak sanatkar olmağa çalışmalı. den. ll>.50: Konferans. 20.%0: Operanm 60 

ncl yıl dönümü mUna8CbetUe ~ m\lume-
Bu ıalonda gördüğünüz tablolar ., ... ... ı resi. -3.40: o::"ti~ mua kbL 

içinde Türk harp tarihine ait imha mu- 592 Khz. VİYANA; 50'7 m. 
harebe!erinden bir ikisi var: Muhaç, 19: Muhtelif bahlııter. 20: Haberler, %0,20: 
Yama.. Hattanın ha.berlerl. 20.'50: Bolzer radyo or • 

Bunlar binlerce yıllık engin Türk kf'.atrıuıı. (Straamın el!el'lerlnden nlalar.') 
•ıı· •h• • al .d. . 2%.ISO: ı\ktllallt.c. 28.10: Haberler, 24.80: Pa-

mı ı tan ının y nız geçı ın bır dev- rlstcn naklen orwtra konterl. 2,.30: Dana 
reıinc aittirler. muslklsl. 
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1 : o:evıe~ ne;..;, .=r rouar• 'u•n•arı 1 
Fren Ha•• sevk boruları •e teferruatının kapalı zafla mOn

ka11u Ankaracla jdare biHaıada 10/1119'4 Cıaaaatteai f&nti aa· 
at 15 d• ,.,.ıac:aktr. Taf.&IAt Ma,tlarp1p ve ... .,. vuaelerio· 
de Onar liraya sahlan t•rtnamelerde yaıhdır. (6080) 

469 kilsur M:i lıaresle•ila ll•~•ll mfla ..a..liuaaı 16/10/9.34 
Salı aaat 15 te ldare biaaaında yapalıcakbr. FMla tafıillt 
Ankara, Ha,4.,..._ itidıeltir fe Adaaa '911beleriade ikiıer 
liraya satılan prtnamelerde vardtr. ( 6117 ) 

1 l$tenbul F-etedlyesı llAn•arı 

Tat «tcak9'ra re.mi tab•iltbncla lcallabılı11 24679 li•ltith 
makbuz doltluntlmediti kaytt•la.llfhlr. HOkml ollüfaa hu mak· 
bazla tah.UAt yaptnık ıtiıere lierhınfi lair ilalkellefe mDtacaat 
eclilmit veya edilrse ke,fiJetla 1 S if(ia •atfıeda belediy•ye ib· 
bar edll•esi 11111 olanar. { 6155 ) 

Teminat 
Ura Kurut 
13 50 OıkOdar validei atik medreaeıi kiraya 
4 50 beylerbe1incle Ça•lıca calltltli•de 3,5 No. Ju 

Harnidi e•vel mektebi kiraya 
Yukarıda yı zı ı mahaller kitayil •etilmek Ozere açık mllza· 

yedeye konulmuştur. Talip ölanlar ftraili anlamak Ozere her gün, 
mtiuvedeye girmek için de hizalarında yazıtı teminat alcçeleriyle 
hS/10/934 Sıh gBnü ıaat 14 de OıkOdat' Kaymakamlığı ve bele· 
diye Şubesi Encftmebh•e wıüracaaltth. ( 6151) 

Teminat 
Lira K. 
4 50 KilçOk M•ıtafa Paıa lncettey 1okatt1da Haıin Klb· 

yası lımail •i• mekttbilie klrafa 

11 70 Ze1rek ba11eda Haliliye medresesi 
Ef&!lılıade •ballttıiaia Nııancı Caddesinde 54 No. h 7 20 
me•teHıi 

13 50 Balatla Hıurç•YUI mabıUetinii iabta lai-.e ıokak 
143 No. b dokkln kiraya 

9 00 Kadı çeıme1inde Y eaibımam caddeıiade 41 No. la 
bamat Mehmet efeacli medresesi kiraya 

7 20 Kıngl•Hlkte Klliıe .Okaflftda 8, 1 Nô. h 41~kkh 
10 80 Fatih yanıın yerinde Kftaıker Mebmet eff'.nm mahal· 

ıesl HU1reY pıt• cıddüll\de 55 No. lı arsa kiraya 

Yu"4:arda yazılı mahaller kiraya verilmek Ozere açık mDza
yedeye kolluhlllfhır. Tiılip ol..ıar .... aiti aıtlAmak lzeft laer rGn 
mUzayedey~ glrmtık l~ia de tıiıalatıticla y.alı t•ıüıat akçelerile 
8119'954 Sala ftill ıaat 14 de Fatib Ka, .. kambiı •• il Ş. 

Encümenine mtıracaatlara. (bit) 

Teminata 
Lfra K. 
10 80 Rtııtem Pati mahalleıinde dıl~apatıa caddMinde 17 

No.lu dOkkOn ica11. 
7 20 Cenbetlitafta T atu\paurıada 34 No. ltı Mimar HaHn 

Ata medreıeaiai• kira••· 
1 80 Ktntaralar Kepenekcl Sluaa medr~•••lnhl 1 nümarah 

oda11 
1 t O SitkeCI Dellitk•pı tlattlaeide ata• ıokatanda Ceza-

yirl Ah•ef P11ta m•dreteal. 
2~ JO Slll•ymut1ede kirazlı Meıcit maliılle ve caddesinde 

Kintlı aaeatlt metlrese e•katı. 
1 80 Kıitalı ~aq.da Kaı:aı:lar ıokajıada 46 No. Ju dükkla. 
2 70 Kapıla ~ıda Hoca Huan aokak 16 numaralı dlikkln. 

2 70 .. " ri .. ,. 14 " " 

Yakında yaıılı mahall•r ldNp t&rlhll. illere açık mDza· 
yne konalmUflar. taHt;lmn ıeraiti anlamak Gzere her rDn 
mUza1edeye tfrmek içill d~ tdıilarmda yazalı teminat akçelerile 
16/10/934 Sah sini uat 14 de Eııblladtl tc.t111•frıml•tı te Be-
Jet1iye Ş..heai l~Blteaine mlllitfi1t1•11 (6152) 

Günfin Fotogr•flan 
&tal.telif guetelerde çaku ,aa8a llaüelerine alt fe 

~darla lpOr • .._...._.. sf5rcl6P.k apor bare
keÜeriae ait folopaflar 1.ı..z ı.taaWda V AKIT 
k&tiphaaeslnde aablmakt•cbr. 

İstanbul asliye altın~ 
mahkemesinden: 

hukuk nun 141 inci madde mucibinct 

Müddeaaleyb laJaıta t.hta
minare mahalleıinde YltiU'llll ıo
kaimda 84 numaralı hanede Ef • 
tim7e bapgp, 

..,., Höhıtl efeJMll •ekili Na
fıa huımda avukat Ah.- ,labu 
~ •l.f..Wte •tı '8tanına 
davası iıtiduı ikametl&bmız• 

meçhuliyeti ~iyle ttl>lii olu· --•ttt ıaa1*flri .... mahalli za· 
•ıta tnemura taraflumdan Yeri • 
len metndaattan anlatılmakıa hu· 
fi1' uıul mahkemeler kanunu• 

arzuhalin on bet gün mülidetle 
Uinen tel>liiine karar verilmit 
ve hir ıuretinbı ele mahkeme di • 
Yanbaneıine talik lul11un1111f, ol· 
.......... tarihi ilimııl• itiltanD 
on 1tef ,Un lçldch Yedi Jk'llahane 
bieat111111 üet 1ca....- uliye mah • 
kdlneai Altıacr hukuk daireti tah .. 
ldkat hUi ..... ille ..... tla ce .. 
vap vermediiüıiz takdirde müte • 

~bi laanuni lll1llm•l•nin ifa kı• 
1'8110I• teblil makaaama kaina 
obnak üaere ilia olwwr. ,(2439) 

l LAN 

Ana hatta mahauı aeyriaeri "A,, 
harfli iıtiınai 'Ye muvakkat tarife 
ile ldeaYir me't'kiflere mahna 
aeyriıeri 1 No. lı tarifenin 1 inci 
ve 2 inci ilavelerinin gelecek bi· 
rincl teırinitı hidayetinden itlha • 
ren ilra edlleeeii muhterem yol • 
culara illn olunur. 

Btandan maada ana hatta mah· 
ıuı ıeyriaeri "Cu harfli İltiınal ve 
muYakkat tarife de ancak 28 ey
Kıle kadar (28 dahil) muteber o

İacakbr. 
Ah•llttin ıeyüatlerini kolay • 

lattırinalc blakaadiyle birinei teı
rijlft bidayetnlden itibaren mu • 
tat olan tarifelere tekrar avdet et· 
melitMM, bu tarifelerde atide 
bildltlldili üsete aaühim ten:alllt 
yapılmasına Şark Detniryollan 
Şirk•ti tarafmclan karar veril· 
mittir: 

1. - lıtanbul banliyö mevki· 
leriııe mahsus olmak üzere: 

- Y almz uimet için o/o 30 
tenziliti haYi bir huuai yolcu ta· 
rifeai; 

- Azimet ve avdet için% 30 
tenailib havi bir huıuıi yelcu ta
rileai tatbik edilecektir; 

2. - 106 • 107 ve 32Z • 323 
btulan ile yapılan dahili müna· 
kalita maluua olmak üzere: 

- Yalnıs azimet için %de 30 
tenzilatı ha't'İ bir huıuıi yolcu ta
rife1i; 

- Bazı mevakif a.raaıııda, azi
met ve avdet lçin % SO tenzilatı 
haYİ bir hususi yolcu tarifesi tat· 

c.:J o ·~ye 

llRAAT 
6ANK~I 

Vapurcu~uk 
TUrk Anonim ••rketl 

f stanbul Acentalığı 
Liman han, r elefon: 2292~ 

lzmir sür'at yolu 
Sakarya vapunı 

ti• ~ ........ .,. aenu .... ı& 
et. Galata tıhtmımdan kalkar 
dolN ladlr'ı lider. Bu ftpu 
her puv ;tbtU Mat 16 .. llmlr • 
dlD Jıallpp, .,.,_ l.tanbal'n pUt. 

Trabzon Yolu 
n-...,.ı Vapuru ., ..... upmar30 Eyııı 
Pazar ıünü ... t 20 ete c.. 

ta nlatmuaclaa bJkacak. Gidit • 

·~· ....... ~ ,_......., 0117e, Onla, ~ ... 
... ı ... Clnle,T....._ .. ~ 
Di•i... ........ na..._ Of w 
Silrmene79 ulrancütır. 

Altuıcı icra dairesind~ıı: 
Mahcuz Ye para:ra çnrill8all 

mukarrer piyano ile bir ltiife 30 
/9/ 934 tarilıinde saat 12 den 14 
e kadar açık arttırma ile lleyoi • 
lunda Hwal1Nltı letıbethane to • 

bimda Cuabezli apartımamDln 
6No........_••aa.aile 
aabJacaiıaclan maballincle talip • 
lerln hazır bulunmaları illn olu· 
nur. (2438) 

hik edil.-ktir. 
Jıtanlaul, 25 eylGI 1934 

MODORIYET 

l L '.AN 

Aydmda doktor Mitat Ber 
zevceıi Seza Hanım. 

Kocanız Aydmda dokter Mi 
Bey tarafmdan ale7biniR açı 
botanma davuuım naııbabm 
için çıkardan davetiye ikaqae 
hlmmı belli olma.Iıiı çil.etle 
lii edilemediği mübatiria .. pa. 
batından anlqılmıı ve m '-• 
ki dava arzuhali ile davetip 1&it 
rakaıı mahkeme di•anh••'* 
talik edilmiı olmakla mubakdae 
günü olan 20 / 11 /93ıt -1ı sülıl 
1aat 9 da Ardın .. lire b 
mabltemeaine ltiuat ıelme.ıiii 
Ye yahut kanuni bir vekil ıöndtr
mediiiniz takdirde muıa.kem 
gıyabmızda icra edileceli i._ 
\ebİii olunur. (~ 

Göa Hekimi 
Dr. SGleyman 
MllU. 



.. 

, . ., 
Demzyolları 1 teşrinievvel 1934 ten başlıyacak 
iş LE TM E ~' Yenı· Kı.brı·t fı·atlerı· '\centeleri l\araköy Köprütıaşı 

1 el.42362 - Sirkecı Mübürdarzade I•-• l lan Telefon 22740 

A§rıların ve soğvk algınlığının seri ve 
kati tesirli devası, ambalaj ve komprı me· 

!erinde EB alameti farikasını taşıyan ha· 
kiki ASPIRİNdir. 

lsrarıa tASPİR• 
'2 ve '20 komcrımeıık ıımtıa a, aroa tıuı..ınur 

TRABZON 
sür'at yolu 

·· A Vapuru GULCEM L 27 Eylüt 

Perşembe 20 de Galata rıh· 
tımından kalkacak. Gidişte 

lnebolu, Samsun, Ordu, Gi· 
resun, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönüşte buı:ılara ilaveten 
Pazar, Of, PolathanP.ye uğ· 
rayacaktır. (6088) 

MERSiN 
Sür'at Yolu 

KONYA 
CUMA 

vapuru 28 
Ey.ul 

11 de Sirkeci 

Büyük Kutu 60 para 
Küçük Kutu 50 para 

1 - Halen 70 paraya satılmakta olan büyük kutu kibritle
rin 1 terşirinievvelden itibaren 60 paraya, ve halen 60 paraya 
eahlmakta olan küçük kutu kibritlerin de 50 paraya satılacağı 
muhterem halka ilan ve fazla talep eden satıcıların derhal şir· 
kete veya acentalarına ihbar edilmeleri rica olunur. 

2 - Acentalar perakendecilerin ilerindeki kibritleri 30 
eyll 1934 tarihine kadar geri alacaklarından muhterem halkın 
eylul 1934 tarihine kadar geri alacaklarından muhterem halkın 
den temin etmeleri mercudur. 

Türkiye Kibrit ve Çakmak lnh" s:ır!arı .. as &al 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
3500 ton Lavamarin kömürü 
3000 ton Jeneratör u 

12000 ton Zerodiz ,, 
Yukarıdaki malzeme pazarh'c ~suretile 30/9/934 tarihinde 

saıat 14 de ihalesi icra edilecektir. Taliplerin temi n:ıt ile müra-
caatları. ( 6 t 27 ) 

rıhhmmdan kalkacak. Gidişte 
Çanakkale, lzmir, Küllük, 
l:fodrure, Rodos, Marmaris, 
Dalyan, F et!ıiye, Kalkan, Kaş, 

1 ·························--···································································::·.:·.::::::::::::::::::::=::t f f ....................................... ç .. ··i·· .. R····y····i················ H 

=I =-= E::: 

Finike, Antalya, Mersin'e. 
Dönüşte Alanya, Antalya, 
Küllük, lzmir, Çanakkale'ye 
uğraycıcaktir. (6089> 

ııın111mmıııı ıım ımı U M U M ~w~ır~nınııım111111111111111ıııımmıı 

Kibrit Acentalarına 
==:; 

1 - 1 teşrinievvel 1934 tarihinden itibaren perakende olaJ ~ B U R S A vapurY 
rak halka Beher BÜYÜK KUTU KlBRlT 60 paraya ve beher != 27 Ey l ü 1 

Bartın Yolu 

KÜÇÜK KUTU KlBRIT 50 paraya satılacaktır. ~ Preşembe 19 da Sirkeci 

, 2 - Acentalar, 30 eylul 1934 tarihinde, gerek ellerinde =:::: rıhtımından kalkacak mutat 
bulunan ve gerek satılmak üzere perakendecilere verilipte he· . ı iskelelere uğrıyarak Cide'ye 
nüz satılmamış olan kibritleri zikrolunan tarihte merkezlerin· __ kadar gidip dönecektir. 
de tophyarak miktarlarını aşağıda yazılı şekilde tesbit ettir· § (6090) 
mek mecburiyetindedirler. = nıı--------·----

3 - Acentalar, perakendecilerden geri alacakları kibrit· -
ler için perakendecilerine evvelce vermiş oldukları bedeli he· Karadeniz 
aap edecek ve mezkur bedel mukabilinde ı teşrinievvel 1934 =: Cumartesi postası 
ten itibaren yeni aatıf fiati, yeni bey'iye ve ikramiyelerini he· -
sap etmek ıuretHe kibrit vereceklerdir. VATAN vapuru 

29 Eylül 

Cumartesi 18 de Galata 
4 - Acentanın gerek kendi deposunda bulunan ve gerek· -

se perakendecilerden geri alacakları kibritler 30 eylul 1934 -
tarihinde ınahalli malmemu•u, malmemuru bulunmıyan yer- rıhtammdan kallcacak. Gidişte 
lerde mahalli mülkiye memuru huzurunda tadat edilerek 4 nüs- ::= lnebolu, Sinop Samsun, Gire· 
ha zabıt varakası yapılacak ve bu zabıtlar malmemuru ve acen· ~ son, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
la taraf.ından imza edilecektir. Zabıt varakalarından bir nüs· = Dönüşte bunlar.t ilaveten Pa-
h 1 = zar, Sürmene, Fatsa ve Ün· a11 ma mmurunda, bir nüshası acentada kalacak ve diğer :: 

iki nüshasını da acenta derhal taahhütlü olarak şirkete gönde· ~ illy•e•'y•e-u•ğ•ra•y•a•c•ak•t•ır•. -'6•1•5•6•) •ııi 
~u~~ - i 

-
5 - Acentalar yukarıdaki maddeye tevfikan 30 eylul 1934 ;::=: 1 1 

tari~inde henüz satılmamış olan bütün kibritleri toplıyacakla· :;: / stanbul Harici Askeri 
rmdan, ondan sonra kimin tarafından ve her hangi sebebe i; K ztaat ilanları 
miiltenit oluraa olsun hiç lfır talep ve iddia nazara alınmıya- il ._ ___________ .., 
caktır. il İzmir Tayyare alayında 

. 6 -· Acentaların, gerek perakendecilerden 30 eylw tari- ~ inşa edilecek pist ve kanali -
hine kadar geri alacakları kibritler bedeli mukabHinde 1 te,ri- 55: zasyon kapalı zarfla yaııtırı
nievvelden. itibaren verecekleri k:britler için ve gerekse 1 teş·:; ]acaktır. Sartnamesini plan 
rinievv~lden itibaren satacakları kibritler için perakendecilere ~ ve ,projelerini görmek isti
vere~ekleri bey'iye ve ikramiyeler aşağıda gösterilmiştir : :: yenlerin her gün, münaka -

BÜYÜK KUTU KlBRtTLER iÇiN o/o 4 "YÜZDE DÖRT,, sasına iştirak edeceklerin 
KÜÇÜK KUTU KiBRiTLER 1ÇlN % 8 uyozoE SEKiZ,, = 29 • 9 - 934 cumartesi günü 

(Bunun yüzde dördü bey'iye ve yüzde dördü ikramiyedir.) :: saat 14 te teklif ve teminat-
7 - . Acentaların işbu muameleden n-,:itevellit hesapları ~ ları ile birlikte Ankara M. 

zabıt varakalarındaki mevcutlarına nazaran şirketçe tesviye = l\ıf. V. Satmalma Komisyo-
nuna müracaatları. 

e;;;: 

edilecektir. 

Türkiye Kibrit ve Çakm~k İnhisarı _;§ :(. 0;4~ (546~) 
-ı~ıııııı~ıııınııımııııııııııııııınıııııııııımnıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııı~~mııımmııııııııııımıııı~mııımmıırnmm" 

•-· B u·· y u·· k T e n z •• 1 aA t-- Cebeci hastanesinin tadi
len inşası kapalı zarf usulile 

k h · k · münakasaya konmuştur. 1-Şilte, yorgan, yastı epsı uştü- ı ı halesi 21 - 10 • 93!1 pazar gü-

il SAVAŞTAN il 
il BARIŞA il 
:: :! 
H Yazanlar: Va-Niı ile Çürüksu'u Meziyet g 
!! ii 
:: Öz Türkçe ile yazılmış ilk roman :: 

H Tevzi Merkezi : V A K 1 T Matbaası - lotan bul ıi 
il fiyatı 50 kuruş - Her Kitapçıda bulunur. :I 
:: :i· - . 
:: .. ·········••.-:- ···--············-··-·····-·--······················· ............. . .•..... ~ ::::: .. =·······--·-~··················----·········-......................... :r. ••••••••••••• :ı •.••..••• ,, ...... _. ..................................... ~ 

ISTANBUL 
Kibrit Satıcılarına 

1 - 1 teşrinievvel 1934 ten itibaren halka BÜYK KUTU 
KlBRlTLER 60 PARA YA, KÜÇÜK KUTU KiBRiTLER 50 
PARAYA satılacaktır. 

2 - Ellerinde eski fiatten kibrit bulunan satıcılar 29 eylu
le kadar kibritlerini aşağıda gösterilen mahallere iade edecek· 
(erdir. Butarihlerden sonra vuku bulacak her hangi bir talep 
veya müddeiyat kat'iyen nazarı itibare almmıyacaktır. 

3 - 1 le§rinievvelden itibaren perakendecilere terk olu· 
nacak bey'iye ve ikramiyeler aşağıda gösterilmiştir: 

BÜYÜK KUTULAR 1C1N: o/o 4 "Yüzde dört,, bey' iye, 
KÜÇÜK KUTULAR 1ÇtN: o/o 4 "Yüzte dört,, bey' iye ve 

o/0 4 ikramiye ki ceman o/o 8 
"Yüzde sekiz,, . 

Türkiye Kibrit ve Çakmak İ'?_hisarı 
ISf ANBUL ACENT ALIGI 
• TAHiR 

Tahmis sokak No. 52 
MUracaat mahalleri: 

İstanbul Mehmet Ali Efendi Aksaray Ordu caddesi 202 

İstanbul 

Bakırköy 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Galata 
Beşiktaş 

Üsküdar 
Kadıköy 

Ortaköy 
Büyükdere 
Beykoz 
Büyükada 

numaralı tütüncü. 
Ali Efendi Fatih Atpazarr caddesi 2 numaralı 
bakkaliye mağazaSI. 
Bedros Efendi • İstanbul caddesi kurukahveci 
Pangaltı Kurtuluş caddesi 33 No. lı kurukahveci. 
Ali Ef. İstiklal caddesi Ağa camii karşısı 163 No. 
Sadık Ef. Kalyoncukulluk 2 • 24 No, h tütüncü. 
Moiz Efendi Kürekçiler. 
Abbas Ef. lhlamur Küçükhamam 26 No. tütüncü. 
Ali Ef. Horhor çeşme karşısı 40 No. 
Haydar Ef. Kilise meydanı 38 No. 
Malul lbrahim Uncu sokak 26 No. 
lbat Efendi Piyasa caddesi 64 No. 

Nihat Efendi iskele karşısı 70 No. 
Macar caddesi 14 No. 

qü yüzler ile 25 lira, yastık 7 5 :ı nü saat 11 dedir. TaJipl~rin 
kuruş. Bir kilo kuştüyü 75 kuruş. '' sartnamesini görmek icin 
Kuştügü kumaşlarının her rengi 1 her .trün ve münakasasına iş-

/ ' tirak edecekl~riı1 h~lli ~aatt~ ------•'llllll vardır. Ucuz fiatla satı ır. 
1
' Ankarada M. l\f. veı ... ,:.11etı· ·r--------------·---

Bu taı.ım 2:'i liradır ~ T •• k• T E •• • Iıtanbul Çakmakçılar Bali zade Kuştüyü fabrikası. Tel. 23027 1 ~iltnrnlma komisyonun~ tek- Ur ıye tp 0CUmenı 
lif mektuplarnu VPrmeleri. 

Yüksek iktisat ve ticaret 
müdürlüğünden: 

(a20) (6136) Um1ami Katipliğinden: 
---5-ah-ib-i:_M_E_H_M_E_T_A_S_IM___ Beşinci Milli Türk Tıp kongresi zabıtları basılmııtır. Islan· 

Neşriyat müdürü: Refilc , . ·~t bul'da bulunanların Muallim Dr. Niyazi ismet Beyden diğer 
VAKiT Matbaaıı _ iıtanbıd yer!erd~kilerin Sıhhat Vekaletinden aldırmaları rica olunur. 

' (2979) ---

Mektebin b.er üç kısmına talebe kaydı 30 Eylül 934 Pazar 
glnilne kadar deTam edecektir. (5978) 

mektebi 


