
Küçük itilaf, Tuna iktısat 

teşkilatının vücuda getiril

mesini bekliyor .. 

/apon ve Mançuri gazeteleri 
Çin şark demir yolunun 

işgalini istiyorlar .. 
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Milletler Cemiyetinde Çinden boşalan 
azalığa namzetliğimizi koyduk .. 

KIZIL ORDU 
Kudretli teknik itibarile 

ordudur .. 
ve 

kuvvetli bir 
Ayni azalık için müracaat eden Iran 

hükUmeti aamzetliğini geri aldı .. 
BAREMDE 

Göze çarpan n ispetsi~
likler kaldırılacak 

Ankara, 6 (Hususi) - Vekalet· 
1er nıüstefarlar komisyonu, barem 
kanununun tatbikine ait olarak so· 
•uallerin cevaplarını hazırlamak
tadır. 

Başvekalet müateıarı Kemal 
Beyin reisliğinde çalııan komis· 
Yon; barem kanununun meriyete 
girmesinden sonra muhtelif veka
letlerin hususi kanunlarla ortaya 
koydukları yüksek maaı tahsis ve 
derece terfilerini tetkik etmeket• 
dir. Komisyon, baremin meriyete 
girdiği 1929 tarihindeki devlet 
~emurları adet ve maaş nisbetle
l'ıyle müteakip senelerdeki vazi
Yetlerin mukayeseli statistiklerini 
iatemi~tir. Vaziyet yeni bir ha• 
tem 15.vihasr hazırlanmasma 'doğ
ru gidildii!ini anlatmaktadır. Dev
let memurları maaı;larında göze 
çarpan nisbetsizHklerin klllrhrıla• 
cağı ünıit edilmf'.ktedir. 1929 ha
l'erninin te~"it e t-löj v11.zivetlf', huk•t kanunlar netİCP.!';İ ortaya c;r· 

Ji a.n vaziyet araınnda masraf ba-
•tnından dört milvon kusur lira· 

lrJi hir fark R:Ö7.e carpmaktadır. 
Maliye V ckaleti bu farkın hiç 

61ınazaa bir kısmının ki'\ldırılma· 
~r <Iü,ünmektedir. 

Yüz bin ziyaretçi 
. . İzmir, 6 (A.A.) - Şimdiye 

ltadar panayırı ziyaret edenlerin 
Jrıiktarı yüz bini geçmittir. 

Milletler Cemiyeti toplantılarından 

Bey. kendisini uğurlayan İran Elçisi 
A§a,ğıda: Cemal 

biri~ Sağda !c üstte: Tevfik Rüştü 
Sadık Han ve Vasıf Beyle birlikte •. 
Hüsnü Bey .•• 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey dün 
Cenevreye hareket etti .• 

Milletler cemiyetinin heyeti u· J meclisinde Çinden botalan ve da· 
mumiye toplantısına iıtirak ede· imi olmıyan azalığa resmen .nam· 
cek olan Hariciye Vekilimiz T ev- zetliğini koymuıtur. 
fik Rüttü Bey dün beraberinde Milletler cemiyeti mahafilinde, 
Kalemi mahaua 111üdürü Refik A· bir Aayalı memleketin dijer As· 
mir Bey ha181Miutu .halde Cenev• yalı bir memleket tarahndan İ•· 
ye gitmek üzere Avdiya tvapuriy- tihlaf edilmeei hakkındaki mer'i 
le Venediğe hareket etmİftİr. uaulden bu def~ Türkiye lehine o· 

Hariciye Vekili Beyi, rıhtımda larak inhiraf edileceği beyan edil-
vali ve belediye reisi Muhittin, mektedir. 1 

vali muavini Ali Rıza, Polis mü· Türkiyenin Bern elçisi ve mil· 
dürü Fehmi, Moskova bµyük elçi· Jetler cemiyeti nezdinde daimi 
miz Vasıf Beyler ve ~iğer bir çok murahhası Cemal Hüsnü Bey bu 
zevat uğurlamıtlardır. hususta beyanatta bulunarak de • 

Milletler cemiyeti heyeti umu· mittir ki: 
miye toplantısı ay' nihayetine ka· "- Türkiye Cumhuriyeti, mil • 
dar sürecektir. Jetler cemiyeti meclisi gayri dai • 

* • * 
Türkiye, milletler cemiyeti (Devamı 8 inci 11ayfanm Ş inci sUtwıunda) 
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Son bahar gezintimiz IJaşvekıl :/'aşanın 
seyahatleri 

nereye olacak?. 
VAKIT'ın 
kolaylıkla 

bahar gezintisine son 
iştirak edebilirsiniz .. 

Gezinti için scstiğimiz yerden bir görünüş .. 

VAKJT in U.rtlp ettiği lllOnbahar 

bra Te denl:ı; ge:ı:lntlıııl H Eylül cuma 
llbıtı Şirketi Hayrlyenln '71 numa.ralı 
"apruiyJe yapılacaktır. 

Seç.ilen yer ve program gezintiye 
ltılrak edenlerin hrpslnl memnun edecek 
~e gllzel, eAlcncell ve zengindir. 

~gramı yakmcla llAn cdeecğ'lz. Fakat 
~k ~rt son daklkayR kadar sak· 

~. Bütün olm;ı.ııculamnmn bu 
~ memnun olac:aklannı umuyo
rnz. 

Kupon blrlkttren okuyucularmm:, 

ötleden aonra hr.r gün gelıırok kuponla
rr mukabilinde davr.tlyelerinl alabl -

Jirler. 
Yanlarında arkadaş ı:r.tirmr.1;: l~U

yenlf>rln bu arkadaşlarr l('ln 60 kıırıı, 

mukablllnde birer bilet edlnnıclcrlnl te. 
mln f'ttık. 

Bundan başka HABER arkadaşımı. 
nn daimi okuyucalarrndan, sarr kartlarıı 
mılllk bulunanlar da '\'AKIT ge7.lnt1Nlııc 

Ucret&lz; olarak iştirak edcblle<"Cklerdlr. 
Bu lnıumla a1Akıular olanlar HA'RF.:R 
arkadqrmnd& icap den taflllAtı bulabl· 
lect-klerdlr. 

Baıvekil ismet Patanın onu-
. müzdeki s~lı günü Karadeniz ae· 
yahatine çıkacakları haberi tee· 
yüt etmemektedir.- Baıvekil Pa· 
nın salıdan sonra, seyahatlerine 
çıkması muhtemel görülmektedir. 

Beynelmilel parlamentolar kon
gresi hazırlıklariyle ıneıgul olan 
parlamentolar birliği Türk grupu, 
dün gene Dolmabahçe ıarayında
k1 dairesinde toplanmıf, ve hazır
lıkların ikmali hakkında görüt· 

ı ı 

Bugün 
Radyo Sayı/ ası 

9 uncn sayıt ada 

Zagrep müsabakaları, 
samur kürk hikayesi 

7 nci sayıfada 

Dil işimizde bir ya
bancının görüşleri 

1\l uncu . say.tada ! . ,, 

Askeri Heyetimiz Reisi Fahretfin Pş.nın 
Tas aiansına beyanatı .. 

Moıkova, 6 (A.A.) - Askeri ' 
tatbikatta hazır bulunan Türk as
keri heyeti reisi F ahrettin Pa~a 

Tas ajansının muhabirine şu be· 
yanatta bulunmuıtur: 

"Bu tatbikat esnasında Kızıl 

Orduyu kudretli ve teknik itiba
riyle kuvvetli göraük. Jyı işliyen 
bir çok tayyarelerin mÜf terek h'\· 
reketlerini ve keza kıtaatın faali
yetlerini tetkik ettik. Böyle bir 
kütleyi harp teknik vasıtasiyle i • 
dare etmek kolay bir iş değildir. 
ince bir fikir, aoğqk kanlılık, iyi 
teknik malumata ihtiyaç vardır. 

(Devamı 8 ln-:1 sayfanın a Un<'ü 110tununda l Fahrettin Paşa .. 

lktısat Vekili Celal Beyin Marmarada seyahati 

Makinistin bayılması işin 
rengini değiştirdi! .. 

Dalgalar içinde yiyeceksiz, içecek
siz ve hareketsiz geçirdiğimiz-geee .. 

-8-
Deniz üstünde yiyeceksiz, içe· 

ceksiz, rüzgarsız, motörsüz kal· 
mamn ne büyük azap olduğunu 

batına. gelmiyenler bilmezler. ·Biz 
böyle bir azap içinde ne yapacağı· 
mızı beklerken İzmir taraf mdan 

bize doğru deniz dalgaları gelme· 
ğe baıladı. Bununla beraber gene 
hiç hır taraftan rüzgar esmiyor. 
Böyle rüzgarsız birhava. naaıl olu-

(Devamı 4 Un<'U aayıfanın ı inci .Utununda 

Dün şehrimize iki harp 
yaralısı geldi! •• 

Leylek - Kartal muharebesinden yaralandıkları 
anlaşılan iki kartal lstanbula . sığındıla~ .. 

Yaralı kartallar dün tedavi edildikten 

Bir müddet evvel leyleklerle kar • 
tallar arasında Bursa ovalarında şid -
detli bir hava muharebesi olduğunu, 
bir kısım leyleklerin lstanbula ve di
ğer yerelere döndüklerini yazmıt • 
bk. 

Leylek muharebesine giren ve ya. 

sonra misafir edildilfteri dükkanda •• 

ralanan kartallardan da ikisi dün Bur· 
ıa istikametinden gelerek Haliçteki 
mavnalann direklerine komnuılardır. 

Bitkin bir halde olan bu kartallar 
biraz sonra daha aşağılara inrniıler • 

(Llltfen aayıtayı çev1rlniz), 
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Çin Şark Demir Yolu Ankara hılzıssıha libo
ratvarında bir patlam Japon qazeteleri lı.attın 

işgalini istiyor. 
13 numaralı t~~ne taarl'uz edenler Sbvgetler mi, 

goha biz~at Japonlar mı? •• 
Jıloaova, 6 (A.A.) - Harhin • etmiı olmakla ittiham etmektedir. 

den bildirildill• fire, mançuri Çla flb'k demirıohmq Japon aa • 
•• Japon auetelmi için fU'k de keri kuvvetleri tarafından itıalini 
m~ '**P lmmmda 11 iıtemektedirler. Halltuki taarruz 
............ iNDba atradıiı felaketi mahallinde hacliıeden ıonra Ja-

ponlarm kurıun kovanları topla • 
latlllMr etm6le hqfamıtlardır. mak huıuıuncla ıöıterdikleri iti • 
Ba ......_., loYJet Rusya aley • naya rağmen elde edilen kovanlar 
lalncleki mleadelelerine, bu vesi • pkilerin kimler tarafmdan ailih • 
le ile ..... MIJik ltlr tiddet Yere • landmi(nı! olduiumı ıöıtermek • 
rek Scwret ...... 1arnu, trene taa• tedir. Bu kovanların üzerinde 
..-den pldletle ı.eraher hareket "Oriava,, Japon markası Tardır. 

Kaç ii k itilaf 
Tun ----sat teşkilihnın vücuda 

getirilmesini istiyor .. 
Paria, 8 (A.A.) - R«*anya 

laariciye nazm M. Titüleıko Evian 
,.oı. ile Ceneweye ı...1met etmit-• 
tir. M. Tlttdesb Ha.aa a)antıaa 
heyanatmlla demittir ki: 

•- Parhtıeki ıörüımelerimden 
çok menun olarak ıidijbrum. Gü
nün bütün ıneaeleleri hakkında 
F..._ ricaliyle tam hir matüa • 
.At blliııd• IMılwıduiwnıazu sör • 
4iba. Bu meselelerin batlıcuı 
SoyYet Ruayanm milletler cemiyeıo 
tine kabulü şark ve Akdeniz emni· 

yet miaaldarı •e M. Bartanun ya • 
landa Romaya yapacagı seyahat-
tir. GlrGIGyor ld eulh lehinde ça· 
htan amiller mütemadiyen ait· 

maldadu. Bütün devletlerle bili
iatiıa haliaane bir tarzda tetriki 
meaai ıiyaaetini takip eden küçük 

itillf hetkeain menfaatleti berke
aila ileflne olarak h~lilahellk iila • 
cak Mr "tuna lktıaat tetkilltmın 
vücude getirilmeıi anım itimatla 

beklemektedir.,, 

Ametilca Cümhıır R~isi Patronlarla 
grncileri anlaştırmağa uğraşıyor 

Vqinaton, 8 (A.A.) - Bitaraf methald8r. r.a1raı .... komitesi, 
ltir tafıaiyet tarafından neşredilen Camhuneialnln arzuaunu mim • 
Lir atatiıtiğe ıöre, mensucat sana· kun olduiu niıoette tatmin etme • 
Jİİntie are•• iflirak edenlerin .... ie çalıf&Caimı bildirmiftir. 

11t1 Ütam 301 .. 000 ollllattar. Diier taraftan lta,lıca Eal>rika
Bu arbta, kuale11, tehdit ve tid· törlerden M. Sloan, patronların, 
det sebep o~. lan patron• R.wa.haraa ,apacaiı bir ta • 
lar, fabrikalanm, İtÇileri tlddet • vauut komisyonunu hürmetle kar
ten ft fabıi1Jaıı-7&iaa.dan kora • tdıfacaklannı Wldirmiftit. 
mak içia •4iileri kapatmakta • MahteUf noktalard& karıtık • 
dır. lıldar olduju baher verili7pr. Tri • 

M. OD .. hrincle ... tdl fUri • ........ .... 
~ıhmı, 

Macaristan 
Avusturyanın istiklilini 

nıüdafaaya bUU'I 
Pette, 6 (A.A.) - Macariıta· 

ma milletler cemiyeti aıarahhan 
A vuıturya hakkında ıu beyanatta 
bulunmuttur: 

"Macariıtan Avuıturyanm İ•· 
tiklllini müdafaaya humhr. An-

Lô.boratfJar şefi Hamdi Beg yaralandı 
Ankara, 6 (Husuıt) -. Bugitn 

saat 13,30 da yttkıek ziraat enıti· 
tilail hıfzı .. ıba llltc ataYamıda 
f!terin patlamaaiyle bir yabgın 

çdun11, fakat çabuk eöndüriil
müttür. Laboratuvar ıefi Hamdi 
Ber patlaea neticuiacle y lar 
mıf, hastahaneye kaldınl..n, 

Zeytin go.ğlar1. ihracına ait kaplar 
cak ondan atıahıe eldtaes. 819- Ankara, 8 (Huud) - Zettin 
den k ıulatıawn tat1••allnl m- JalJan lllrbtma 

n\ucip •lmutluı:.. lktiıat V-'il• 
thıte, bu ka&>latın klemqaİ% mr 
vakkat kabul ıuretile ithal ,dil
~eleri terYiç edilmelctedir. Ba İ• 
ıuda ıimrtiklerin fikirleri ıondt 

man alan ltlr ..,._...,. 
itti~ aia illenecethô 

~ ' ... cali le .. ~--t:•--~ .. kil h ı.. • ....... ol• 1 111 ____ .. __ u, •• u.r •. --...----
.-111111t1nl- ,._J 

• llMI ... u Dlıarıllekı nbul tayyare seferle" 
vJftılı, .....- için Macarletaa,. A· 
,,.... •• C-lcoalO't'Üya .ıw 

rtlanda malffr aaeml .. • 
11~-d• tetldlltlaadanl-1~ 

Y1111onlı lta,a Mn'at 
n6cı6ı oe &1r· Yanan 

ga~eteai 

Atina, 6 (A.A.) - YUDAnhlar 
da dahil olmak üzere Türkiyede 
hitün ,.ı.anc.ıarın 1*a aaaatla • 
nn icraamdan menedUmelsi clo • 
layııiyle memnuniyetsizliklerini a• 
91ja Y1ll'UI hitaiaf ütia ..._ • 
ıinin nefriyatnu hükimet taraf • 
tan Katimerini paeteai tenkit • • 
derek eliyor ki: 

"Eler bir mesele vana, ı,u me
aele, Türk- Yunan doatluiu da• 
hlllnde h•lolunabilir, ve tarda • 
nndan birini, iki ·me...-' 1cetln ltey
nelmilel konferanılarc ı mUfterek 
ıurette temaH olunması tetldl W • 

deıı ltiliflann e1a1ma halel ıe • 
tlrmez.,, 

Liberal Elefteron Vima tul • 
te.I •e •Y"i meal4e nefl'i,atta t.u
lunarak Türkiyeye, miHetler eemi
,_i .-ıw..e Mr asalık verit. 
mal için M. Mtlbhot tatafmdan 
Cenevrede ealt sayretleri 
tasvip ediyor ve diyor ki: 

"Gerek Yunaplılann, 1,erek 
Tilrkiyenln lbenfaatleri mdlitlet 
cemiyeti mecliıinde bir reye ma • 
lik olmalanm icap ~irmektedir •• 
Madtmıld Tfirkiye ile m6tterek hir 
'taziyette lnılanuyotuz, M. Mani· 
ntolUil ~benede yapaeafr fe,laıı 
it eterden dolayı ınemnuo olmalı· 
yr:z.,, 

ü· J tir. Tayyare poıtaaı Ankarad~ 
ya• saat üçte kalkacak, Eakitehwe uf' 

•••ttlMllllla tay • n1uak bet buçukta latanbula _. 
lllıl•Mllılır. racaktır. Tayyare cumar&eıi pa 

aec111ıldftı. 
Caıliulel1a .... ........ 

ara - ltatahl Y· 
yare seferlerinin ... ti delfıecek· 

aarteai, Ç&rtamba sünleri 
radan lcalkaaktır. Pazar, ..ı,.i 

perfemM aünleri de aabah 
t>nda lıtan&uhlan kalkacaktır. 

Saltan Alımet camii kütüplıane 
lıaline konulacak 

Ankra, 6 (Huıuıi) - Aldıiı• 
aua menuk malm•hl ••• Sul· 
tanahmet camünin kiitüpbaae et. 
mauna karaı- ••rihnittir. M-.rif 
Vekileti ile allbdulat bu ....... 
ta tetkikat yapmaktad11'1ar. Bu 

... inik --ılelnde Tlll'k 
p..,..... 

Ankara, 6 (A.A.)- ...._ 1 Eylw 
Sellnikte yapılacak aerglcleki 
Tirk pavyonunun murafaa ait 
dlrt hin litaldc tl&m, ofla emrine 
ftrilmittir. 

M11alllmler araauwlakl 
nalllllerln Jlat-.ı 

Ankara, 6 (Huauıi) - Ba • 
zı mektep müdürleri ile mu • 
allimler aramda Japılacak 
vkil&.ria lila.i -.-. Mımrif 
Vekili Abidin Bey tarafmdan lal· 

da: .tU_.. eti IUnl Ma
arif iclarelerine teİ>lıi oluDlieak· 
br. 

Balkan tUtUn llorıtdilı 

takdirde lat•nW kiitüplwıel·.,..· ~ 
deki Mitün Jdatplar Sultam.,._ 

camiinde toplanacak, Lu mr 

bü,uk ve milli bir kütüphıuıe 
cada ıetiribiiit olacaktır • 

Muhafaza lflerlnde ikram 
nlzamnameel 

Ankara, 1 (Haaul) - ~-
hafaa umum kumand 
jında, m..hafaza itlerin 
~bkları ıörülenlere veril 
ikramiyeler hakkında bir ai&Ull 
name bam-laamaktacbr. Buna 1 
re, famlurlata ,..blı,.uklan 
~ euanm ~de OD beti ikr 
ye ollU'ak verll•cekiir. 

lneg81Un kurtulufu 
lneıöl, 6 (Huauai) - ine 

kurtulufıbUD f!ldönümü lnı 
et lılhlrler1' 
lneıöllüler ıomuz nete•• HY

0 

içindedirler. 

.. ._.ilerile silAh 
"himmat 

cenubi Amerikaya deniz he,etle
ri ıöndermekten makut, harp 
ıemileri ile ailih ve miihim•t •M· aatmaktır. Bu mabaip tbndi,-e 
kadar alsll tutulm9t•· 

"Elektrikli 1eı11ıi,, tirketi mü • 
dGrü btleia ihtilifr anaamda 
Nil .... mtihimmat aattıimı aöyle-

ffllm-·~Hlbldtt!t. 
Brezı ya • ftUtuiyle 
ıönderi1-si iç. ~dan ,teıef. 
büı, neticelenmemıf, Anti1 a.t. 
larında hir Liııada tealim edilmlt-
t• d--=...:. ır,, ~· 

ork, • <--·· 
c:atpeYCiltrlı6 .. -...·aa~ttt 
çılCmıt ır. Gtev te;iftlıft11~dflll 
ıreve yeniden 100.000 amelenin 
iltihak edeceilni i8ylem61ft*clir " 
ler. Bu auretle mecmuu eob.doo 
olan menncat ameltllinhı hemen 
hemen hepsi ırev ilin etmit ola• 
caktır. Dün muhtelif yerlerde hir 
ç0k kanlı hldlıel..- olnıat-· 811 
hidieeler eanaaı~a üç kiti ölmüt 
T9 Mrl polb olmal lbere Z3 kiti 
~br. 
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l.şARETLER _ ....... _ 
Halk edebiyah 
ve bir aldanış 
Di•u ..lelaiyatuwlaa tilrlia111lerde 

hoiuk, havasız, karanlık lılr kuyudan 
lcorinap kapıiılann ürpena rula• hü· 
ki. IÜriİ:JOI'· Bu hana.., IMa kana· 
lıll, afuetli ve lime, lime uerjİ7İ, 
idMI, ı..,.atı, aüuli parçabyu çai , 
Wr lsemçı ile eoaı...ac.ktı. Niha1et 
lııir cia ••• etnıfmıllaki kalahabk İn· 
.. - hortWı aönaüt silN tiksindi· 
ler. Şimdi lııu aristokrat ltomwN ede-
lıipba ,. .... panMan llananlanaı b· 

lca,....U ko ....... Mnclilerİ için ,eni, 
Yepreni bir talı, ı.ir eatatilı ptuı ara· 
IMldachrlar. ~ .bu çatmm atlı koa· 
.... turı 

Halk E.Wyabl 
Halk •.w.iyatmm ..lmda depl, 

t.bt lMa Jellİ mimarinin 'biç.imi, har· 
a hakkuuia çok defa pek ,.anht sö • 
riitlere sahip olmak idet haline sel • 
lbİftİr. 

Halk ede'biyatmua örneklerini seç· 
lftİf güalerdea a1mU bu..._... biri· 
sidir. 

Bir de diYu ecWIİ)'abm mukabil 
laalk eMWyatuu müdafaa etmek tarİ· 
hi naanaai1!e 'bir hakikattir· Fakat ta
rihin kıymetini yalam tarilaİD tetkiki· 
ne haantmek JUaacbr. 

Halbuki 'bir çeyrek ura yakın •· 
ınuclır ki, bizde Halk edebiyabm Di
van edebiyatı ile beraber yqamıt o -
lan manaum ve measlll' bir sörüı 
ve d111ut tanım kabul etmek di e dü
ıünenler bir haylidir. 

Halbuki mim Halle edebiyatı de
diğimiz edebiyabn dMDarlannda ne 
feodalitenin, ne ele (Ampir) in este
tip fikri n l.ı..fui dalaalamnıJa • 
eakbr. 

Çünkü ),qüMü halk, ne dünkü 
f..aliteleria •rfi. ne de imparator • 
lann telııuıdır. 

o ... ~.ii. ............. • .tewn • ................................ 
-... .... o..,..,wir. 

811 ile.ir balkının dünya11 söriifü, 
ve anlayışı bakımından dünkü halk 
dediiimis ..., ,,. ~- ....... ta-
rafı olmamak ......... -om. .... . 
t. ,._,.ayn~ ..... . 

Diakü Halk eMbiyabam ruh iti· 
~ 4a1aa kiiçiik aaiQ .. ta Wr Di • "- .-.,ab olcluj'Uau habrllıma • 
.._ liaw .t ... 

M.Mli, Dina .... ,ataaclMi met· 
\İyeı.ria ldiçik çapıadakilen Halk 
edebiyatında dalına raaq~· Bi· 
ri. •airi ......... -,..... öteki 

.. ~ 11.i --- ayai ,.kil

.... ha lratıldl lıir tlil, dW•'l U NDAt• 

la, daha fakir 1ı1ir dekor içiaM 1Mt • 

laffiyordu. Rah •JBİ rulatu. 
Atkı, m.ü, hayab slriitü de pek 

1"i,Wk fark :JOktL Y aJaq fark dil ve 

dekor .....UWii farla Mü. 
Tük iWk eclelMpb, lıizim ..t, .. t• ..... ,.. J.allamam ..... 

ntraı düakii ..n •• tea edebi,atm· 
dan -- ..... ,. • ........ ,;.. 
Böyle 1ııir diitilMe, U1kı aerf, n te • 
... di,. kalNI ed.Weria pri, ip=i 
laaabldanam 1"r mticeli ala · • • 
ıs. ..... türlü - yeriJemu. 

Htılı..ki ... ~ ... ,atı dedi • 
timiz uman her umandan eYTel on· 
d• yeni bir ınimui, ve yeni hir ıörü
f\in manuım anlanZ. Bu pricle deiil, 
İleridedir. Dünkü ha1ataımda c1etil, 
t...chlrii varbimuzı çerçeYelİJ•n sos· 
nl tart1ardaclır. 

Sadri Etem 

A dJiye sarayı 
Eski Devlet Şurası 
ar asında yapılacak 

Şehrimizde bir adliye binaıı in· 
tuı kararlatbrdmıt Ye bu binanın 
intuı için de bir kartıhk bulun
muftu. Yeni adliye binuının ar· 
saıı hakkmda ıimdiye kadar ba· 
zı analar mnzuu bahaolmuftu. 
Bir aralık SiTkeci İltaıyonu karı•· 
ımdaki anaya yeni adliye binası· 
nm yapılması dütünülmüı, fakat 
bu fikirden de ftzıeçilmittir. 

Nihayet en muvafık bina ola • 
rak eski Babıllide Meırutiyet bi • 
dayetinde yanan eski ıGrayı deY • 
Jet Linaıı araaıı adliye hinuı için 
en mGnasip \,ir mahal olarak mu • 
vafık 18rülmüfttlr. Bu saha adli· 
ye erklnı ile belediye fen heyeti 
tarafmdan müttereken tetkik edil· 
mittir. Adliye 'binası bu anada 
yapldıktan sonra lslanbul vilayeti· 
nin timdi bulunduju eski sadaret 
binuı ile İstanbul maliye ve polis 
idarelerinin bulunduğu eski dahi· 
liye ve hariciye nezaretleri bina • 
lan da kaldırılacak ve bunların 
yerine vilayet, belediye, polis ıibi 
r~ımi devlet daireleri için bir bi· 
na inta edilecektir. 

Moskova elçimiz dün 
Sovyet Rusyaya gitti 
Moekova büyiik elçimiz V uıf 

Be,., dün "Çiçerin,, vapuru ile 
Odeaya hareket etmittir. Vuıf 
Beyi Büyük Millet Mecliai Reiıi 

KbmP 
~1C , ... ...,...,... __ Tini 

Hlmlt, Roma Mi,utr ~illlh Hü· 
ıeyin R .. ıp Beyler, tehrimiscleki 
SoyYet mulahatgilzan ve V uıf 
Beyin diler bi~ok arkadaıları u • 
iurlamı,lanbr. 

Dil kurultayımıza ittirak etmit 
olan Sovyet bilginleri profesör Sa· 
moiloviç ile profesör Me1Çeninof 
da ayni vapurla memleketlerine 
hareket etmişlerdir. 

~-

Üniversitelilerden bir grup 
bugün lz01ire gidiyor 
Onivenite talebeıinden yirmi 

bet kitilik bir kafile buaün Ana· 
farta vapuru ile lzmire ,iclecektir. 
Oniveraiteliler lzmirde dokuz ey• 
lul bayramına ittirak eclecekler ve 
lzmir peyoelmilel panayırmı da 
ıezeceklerdir. 

,. 

Roma büyük elçimiz 
Bir Briiddettenberi ,ehrimizde 

bulunan Roana büJiik elçimiz Hü· 
..,in Rasıp Be7 buıü• Ankaraya 

ıid~ktir-

DEHRi 

- DMri l.feMi, lııea latı ,._ ter
cih ......... 

Belediye 
Seçimi 
Defterlerın tetkiki bü 

akşam bitirıliyor 
intihap encümenleri tarafından 

defterlerin tetkiki bu akp.ma ka· 
dar bitirilecek ve keyfiyet yarm 

vilayete bildirilecektir. Defterle -
rin pazar ve pazarte1iye udmuı 
muhtemeldir. intihap encümenle
rinin faaliyetini tetkik etmek üze• 

re Silivriye giden fırka idare he • 
yeti azaımdan Galip Bahtiyar Bey 

dün dönmüttür. Ayın yirmisin • 
den itibaren yüz altmıt ıekiz ha· 
tip ıehrin muhtelif yerlerinde be· 
lediye intihabı etrafında konfe • 
ram vermiye baılıyacaklardır. 
Hatipler arasında baımnlar da 

vardır. intihap evelce de yudıiı· 
mız gibi bir günde bitirilecektir. 
Şayet muayyen niabetteki rey te • 
min edilmezse mü41ldetin bir gün 
daha uzatılması muhtemeldir. in
tihap on teırinievelcle yapılacak • 
tır. 

Yeni tertip Ergani tah
villeri de büyük bir 

rağbet gördü 
ikramiyeli Erıani demiryolları 

(C) tertibi tahvil&tmın sabıları 
hararetle deYam etmektedir. Bir· 

kaç ıündenberi banka ıitelerinin 
önünde mutattan fazla bir kalaba• 

---~:: .,... ·~ 
.... liadar e8'•~ ~ 
Banlc•u ıifeleriniD inil pek kala· 

••Mı. 
latikrum A. ve B. eerilerini ha· 

mil olanlara C. seriaincleki tahvil-
leri de al•ak üzere Yerifmit olan 
alb sünlGk müddet dün bitmiftir. 
Ba müddet urfmda UIDIDIJ&n ıon 
tertip tahviller bu ıünden itiba • 

ren bankalar tarafından serbest 
olarak ıablacaktır. Şimdiye ka • 
dar ıatılan tahvillerin yek6nu bir 
milyon lirayı tecavüz etmittir. 

n-

Selanik sergisi ve 
tüccarlarımız 

Se1'nik beynelmilel aerıiaine 
ittirak etmek üzere bütün ticaret 
odalan numuneler ıhazırlamakta ·• 
dırlar. lıtanbul ticaret odası da 
bazı numuneler toplamııtır. Top
lanan numuneler Tmk Ofise gön· 

derilecek, bunların Selinik aerıi· 
sine ıönderilip ıöıylerilmeaıesi 

hakkında Türk Ofiıi bir karar ve· 
recektir. 

••• Ta, toprak, pislik, ......... 

1 1 

Bir masal! 
Koca Mustafapaşada bir 
evi periler taşlıyormuş! 

Kocamustafapqa civarında bir 
perili ev hikayesi çİkmıtbr. Koca• 
muıtafapatada Alifıkıh mahalle· 
ıinde oturan lbrahim Bey ismin • 
ae birisi zabıtaya müracaatle ıe • 
celeri evine tatlar atılmakta ve 'bu 
sırada evin bodrumundan da bir 
takım gürültüler duyulmakta ol
duğunu ıöylemittir. 

lbrabim Bey tatlar atıldığı '"' 
rada etrafı araıtırmq, fakat kim· 
seyi görememiıtir. Uzun tarusut· 
lara ve ar-..brlDalara ratmen 
bodrumdan gelen seslerin mahiye
tini de bir türlü anlıyamamıttrr• 

Evin taılanması ve bodrum gü
rültüleri mahallede duyulmuf ve 
evde periler olduğuna dair birçok 
dedikodular çıkmıttır. Bunun üze· 
rine İbrahim Bey zabıtaya müra • 
caat etmiıtir. Zabıta bu iddia ü-

zerine luım ıelen tertibatı alnııt 
ve gece ev tara11ut albna alınmıt· 
tır. Memurlar birkaç gece evde 
beki em it ve etrafı ıözetlemitae de 
lbrahim Beyin dediği gibi ne tat
lama, ne de gürültü duyulmuttur. 

Bu taı1ama ve :gürültü itlerinin 
bir garaz neticesi -veya latife için 
lbrahim Beyi tanıyanlardan biri 
tarafmdan yapıldıiı anl-.ılmakta
dır. Zabıta bu garip hadiıe etra -
fında tal,k;kat vaoıvor. 

diklc...,_,nr geç Jrapat
mak istiyen esnaf 
Dükkanlarının kapanma saat • 

)erinin on dokuzdan yirmi bire çı· 
kanlmuını iatiyen eınaf a beledi· 
yece kati cevap verilmif, müdde-

ti yeniden uzatmıya imkan olma • 
dıiı bildirilmiftir. Kapanma 1& • 

atlerini uzatmak istiyen eınafm a· 
dedi kırk bettir. Bunların hepsi 
•yrı ayrı ,eyler satan eınaflardır. 

-- ,, 

Tem izlen miyen sokaklar 
Y anıın yerlerinde biriken süp

rüntüleri çöpçülerin almadıtı ve 
dördüncü derecedeki sokaklann 
hiç ıüpürülmediii buralarda otu • 
ranlar tarafından bUediyeye ti • 
klyet edilmittir. Belediye, ıube 
~üdürlerine ıönderdifi 'bir emir· 
de hu tikiyetlerin g&z önüne alın
maıını hlldirmittir. 

Milli Müdafaa Vekili 
Milli Müdafaa Vekili Zekii B. 

dün sabah Ankaradan tehrimize 
ıelmittir. 

Görüv -
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SOHBE1LER 

Mektep disiplini 
Maarifimizin bu seneki manzara • 

sım ne,.e benzetiyorsunuz? Her lmti-
lımadua soran, smdlUda. Yeai~ o • 
caklamMia olduiu sibi W.ta kuaa 
kalkı,or. NerdeJM talebe muallimle • 
ri Voyvoya tutacak. NerdeyM mual • 

limler yeniden mektebe bqb7ac:ak. 
Nerdeyae, herkes, Maarif num Ha • 
tim Pata ıihi: • 

- Şu mektepler olmasa maarif it-
leri yolunda yürüyenk! Htilmriinf 
verecek. 

Her kafadan bir seı da111luJOI', 
her sesten bir kavı• çdayor ve bu SÜ· 
rültl ....... ifitihnedik .., .... öp. 
ailiyorc ~· • ...ı yanlaf1D1fl .. 

Bu olur teJ' midir? BiJle .. Y •· 
yulmut. •örilmüı müdür?. 

Böyle bir itlaam altuula, •uallim 
boyun büküyor. 

imtihan süaleri mahıer pni silli, 
alan aatam tanunıyor. Ve 1Mı karmab· 
nııklık ortasında, kaydedil....,it neti• 
celer defterlere ae9Jorı SekMD kiti 
imtihana sirmit. le kiti _...,. ... 
muti .. 

Ve ondan sonra imtihan kiiıtlan· 
nı bir tetkik daha. MuYaffak olanlar 
anama ub kiti daha na .. ediliyor. 

Geri kalan yetmiı Wr kiti, elde a • 
aa, ayakta çelik pahuç, eski zaman 

ıoyıoycularına dönü:rorlar. Kapı ka • 
pı dolat•P dert yanıyorlar, halmzllfa 
uiradıklanm aöyliyorlar. M......._ 
tiki:ret ediyorlar, miialeniHea tiü
J•t ediyorlar. 

Bir lua..lilik, ki, ancak ...We 
kalansi yaraDllMl JÜıllr-

• • • 
Mektep clisipliai deMa lııir .. y 

vlll'dır: Bu .Uiplin, her .. ,dea is • 
tiindür. Çalqan ıeçer, ça)ıf11117an dö
ner ••. Ve susar, çalqmaia bakar. Hak
sızlığa fert uğrayabilir. Nihayet lMr 
akaliyet kendilerine haksızlık edı1di • 
iinden efendice, sessiz sadasn 1iü • 

,.et •••••· Fabl lı&- .....,. .. 
h ..... Wi7llr ... __ ,.. ....... 

hta 11fratlıiı allCak IMa - lııisiım 
........ .... ıöriilüys .......... ela 
1ııelli .... ,. ki, maarifte &iplia ... . 
wemit dejil, hiç kalmamııtır. 

Mekteplerde her teJdea enel 41İ· 
.iplini temin edelim. UuWliie Dİ • 
hayet verelim. Eier ipia ucunu ~ 
nraak, ne bina para eder, ne pro • ........ 

Busün asıl yürekler acısı olan İm· 
tihan neticeleri dejll, ıöse çarpan 

bnnalcantıfr ınamaraclırı ÇoleeaMZ 
Wr aürfl maascruı •• 

Sellml izzet 

Yeni açılacak ilk 
mekteplerin kadrolan 
lıtanbul ilk tedrisat müfettiıle

:ri dün kırk dördüncü ilk mektep-
te Maarif müdürü Haydar be,in 
reiıliiincle toplanarak Şiflide, Ak· 
aaaryda, Haydarda (Fatih), Se
limaaada ( Olkiidar), ICadaköyiin· 
de, Trabyecle Jelli acıluck olan 
ilk mektep kadrolamu telpİt et• 
mitlerdir. Kadro Maraif Veki· 
letine rinderilmiftlr. 



Celal Beyin kotra 
seyahati 
(Baş taratı ı inci l&ytfad&) 

MahkemeLerde Birlik mecmuası 

GUnUn .Siyaseti 

Polla haberleri: ----yor el. denizde dalga yapıyordu? 
Bunu anlamak kabil olmuyordu. 

Bu sırada gittikçe fazla latan u
lu dalgalar kotrayı olduğu yerde 
fevkalade hırpalıyordu. Kotranın 
yelkenleri' kopacak gibi sağa ve 
sola vuruyordu. Kara ile kotra -
mızın arasında en çok üç yüz met• 
relik bir mesafe vardı. Bu vaziye
te göre her zaman dalgaların sev
ki ile kotranın karaya vurması 

muhtemeldi. Kotranın arkasında 

bağlı olan kayık dalgaların tahriki 
ile mütemadiyen gidip geliyordu. 
Dalgalarla yükselen kotranın arka 
taraftan kayık üzerine çıkarak 
müsademe etmeıi, kayığı ezmesi, 

Kara Ali çetesinin 
muhakemesi 

Neşriyat müdürile birlik 
reisi mahkemeye verildi 

Altın diş Niyazi 
vuruldu 

Macaristanda intİ· 
hap kanunu neden. 

değiştirilecek? 
Bir kaç sün evvelki telıraflar M•· 

cariıtanda intihap kanununun deiiıtiri• 
leceiini haber veriyordu. Bu haberin 
kıymet ve ehemmiyetini anlıyabilme!ı 
için Macariıtanın iç yüzünü göıtermek. 
onun içinde baıhyan mücadeleler hak· 
kında bir fikir ıahibi olmak icap eder. 

parçalaması, kendisinin devril • 
mesi gibi tehlikeli ihtimaller var _ 
dı. Onun için herhangi bir felakete 
mani olmak için hepemiz kotra 
içinde dalgalar la boğuşmağa baı
ladık. 

Busırada makinist fazla me§gu
liyetin yorgunluğu içinde ve mo • 
törün tamiri esnasında mütemadi • 
yen kokladığı benzin kokusu ile 
adamakıllı seraemlediği için bir • 
denbire bayılıverdi! 

Diyeceksiniz ki bizim kotra sa • 
fası katmerli bir kotra cefası hali
ne geldi. Sporculuğun esası bu gi. 
bi tehlikeli hadiseleri hoş görebil
mektir. Kotranın bu tehlikeli va
ziyeti karşısında kaptan kotrayı 

mütemadiyen kamçılıyan yelken• 
lerin ve iplerle, Celal Bey dümen
le, ben de arkamıza bağlı olan 
sandalın kotraya çarparak parça -
lanmaması için elimdeki kanca ile 
ileri geri koşarak sandalı kotradan 
mütemadiyen uzakla~tırmakla 

meıgudük. Hisemize ayrılan her 
vazifeyi büyük bir soğuk kanlılık
la ifa ediyorduk. En büyük tehli
ke kotTanrn karaya vurmasıydı. 
Böyle birvaziyette bittabi yüzerek 
sahile çıkılacaktı. Celal Beyde 
hiç bir telaş yoktu. Yalnız maki
nistin bayı1maaı itin rengini değiş. 
tirdi. Kotraya bir tehlike arız ol
duğu takdirde onu nasıl dışarıya 
çıkarabilecektik? Bu hakikaten 
bir meseleydi. lıte kotra böyle 
tehlikeli vaziyette olduğu halde 
gece yansından sonra saat dörde 
kadar deniz üstünde mütemadiyen 
çırpındı. Sant dörde doğru bir 
rüzgar başladı. Rüzgarın başla -
yıtı bizi felaketten kurarmı§tı. 
Rüzgar evvela hafifti. Sonra git· 
tikçe ıertletti. Kotramızın istika
metini değittirdik. Artık Gemlik 
körfezinden vazgeçtik. Şiddetle e
sen rüzgarı arkamıza alarak bir 
kat daha azan kalın denizleri yara 
yara Bandırma istikametine dü
menizimi kırdrk. Ancak öğleve 
doğru Bandırmaya gelebildik. Li • 
mana fevkalade bir hızla ve kotra 
yürüyüıünün tam bir zevki ile gir
dik ve orada demirledik. 

KC?tramızm orta direğinde 
F enerbahçe forsu olduğu için Ban• 
dırma sporcuları bizi sandallariy
le karşıladılar: "Hoş geldiniz, aziz 
F enerbahçeliler !,, diye yanımıza 
geldiler. Bir ihtiyacımız olup ol -
madığını sordular. Bu gelenler iki 
sandal ile sekiz on gişiydi. San .. 
dalları kendi klüplerinin renkleri
ni taııyan bayrakları ile süslüydü. 
Bunlar bizi alelad~ ıporcu olarak 
lrttrfılıyorlardı. Burada Celal Be· 
yi tanımadılar. Kendilerine karsı 
tefellcür ettik Bir seye ihtiyac~
mız olmadıftm söyledik. 

Buradan Pratika almadığımız 

Gebze ve civarında adam öl • 
dürmek auçu ile uzun müddet -
tenberi muhakeme edilmekte olan 
Kara Ali ve arkada§larının mu • 
hakemesine dün de devam edil -
mi§, müddeiumumi ceza istemiş -
tir. 

Dünkü muhakeme temyiz nak
zına uyularak yapılmaktaydı. 

Müddeiumumi temyizden evvel 
istediği cezada israr etmiştir. Bu 
ceza, Kara Alinin otuz, Kara Ah· 
medin on bet sene mahkum edil
meleridir. Muhakeme, müdafaa 
ve müdafaa ıahitlerinin celbi rçin 
ba§ka bir güne buakılmı,tır. 

Ankara sergisi 
29 T etrinievvelde Ankarada 

açılacak olan sergiye lstanbulda
ki sanayiciler de iştirk eadecektir. 
Dün sanayiciler Halk Fırkası vi
layet merkezinde bir toplantı ya
parak ıergiye iştirak etrafında gö
rütmüılerdir. 

-o---

Beynelmilel parlamento
lar konferansı için 

hazırlıklar 
Beymilel parlamentolar konf e

r ansı ayın yirmi dördünde Yıldız 
ıarayındaki yeni hazrrlanmıt olan 
salonda açılacak, ayın yirmi do· 
kuzuna kadar devam edecektir. 

Uzak memleketlerdeki murah· 
hasların bir kısmı şimdiden yola 
çıkmıtbr. 

- o- -

Menşe şehadetnamest 

Ticaret anlatmaları mucibin • 
ce, ihracat mallarımıza terfiki la· 
zım gelen menJe !ehadetnameleri· 
nin, itilıifnamelerdc tesbit edilen 
Jekle uymadığı, bu yüzden malla
rımızın yabancı memleket güm
rükrüklerinde beklediği şikayet e
dilmittir. 

Türkofis Ankara merkezi men
Je tehadetnameleri üzerine tica· 
ret odalarının nazarı dikkatlerini 
celbetmektedir. 

için limana çıkıp haber vermek 
mecburiyetinde idik. Bundan bat
ka motörümüze esaslı bir tamir 
yaptırmak lazım geliyordu. Celal 
Bey bana Bandırmaya çıkarak li -
man reisini bulmamı ve yalnız o .. 
na kendisinin kotrada bulunduğu
nu söylememi ve birlikte bir maki· 
niıt alarak acele kotraya dönme • 
mizi söyledi. 

Ben Bandırmaya kotranın san
dalı ile çıktım. Bandırma iskele -
sinde heni hir polis n:emuru karşı· 
ladı. Nereden ~eldiöimizi ve kot
rada kimler bulunduğunu sordu. 
söyledim. 

- F enerbahÇe sporcuları na
mına mı geliyorsunuz?,, 

Dive izahat istedi. 

- Evet!,, 
Diye cevap verdim. Polis me

murundan liman reisinin nerede 
olduğunu sordum. Nihayet liman 
reisini de bulduk. O da bizi bir 

Milli Türk Talebe Birliği tara· 
fmdan çıkarılan Birlik mecmuası· 
nın vilayetçe kapatıldığını ve neı· 
riyat müdürünün mahkemeye ve· 
rileceğini yazmıştık. Dün, Birlik 
reisi Zeki beyle mecmuanın net· 
riyat müdürü Sedat İzzet B. mah· 
kemeye verildikleri tebliğ edilmİ§· 
tir. Muhakemeye dokuz Eylülde 
bakılacaktır. 

Mecmuanın mahkemeye veril • 
mesine sebep olan yazılar şunlar • 
dır: 

On birinci sayıda (Yiyin efen· 
dil er, yiyin ve bir cevap), on ikin
ci sayıda (Rüşvet ve iltimas), on 
üçüncü sayıda (Demokrasi), on 
dördüncü sayıda {içim ta§ıyor ço
cuklar, Azarbaycan Türkleri) ya• 
zılarıdır. 

Gazi Hazretlerinin 
~üzel bir heqkeli 

Cumhuriyet bayramında açıl
ma merasimini yapabilmek üzere 
bir çok vilayetlerimiz, Gazi Haz· 
retlerinin heykelini hazırlatmak
tadırlar. 

Uzun bir zamandanberi aranan 
ıabıkalr altın dit Niyazi dün F athi 
civarında dolaıırken yakalanmıt • 
tır. Niyazi, Kıztatından geçer • 
ken kendisini tanıyan polislere te· 
aadüf edince birdenbire kaçmıya 
te!ebbüı etmif, dur ihtarına da 
ehemmiyet vermemiştir. Bunun 
üzerine kendisini takip eden me
murlar silah kullanmıya mecbur 
kalmıtlardır. 

Arkadan atılan kurtunlardan 
biri Niyazinin şakağına rastgelin. 
ce daha fazla kaçamamış ve yaka
lanmıştır. Sabıkalı Cerrahpaşa 
hastahanesine yatrrılmıttır. 

iki hammal arasında 
Süleymaniyede hamal Rama • 

ıan ile kürt Hüseyin Dökmeciler .. 
de bir kahvede oyun oynarlarken 
aralarında kavga çıkmıı, kürt Hü
seyin çakı ile Ramazanı üç yerin • 
den yaralamııtır. 

Sand~lcılar arasında 
Meyvehotta sandalcı Hasan 

ile Rizeli Muhsin sandal parası yü. 
zünden kavga etmi§lerdir. Hasan 
bir ıopa ile Muhsini muhtelif yer -
lerinden ağır surette yaralanmıt • 
tır. 

Deniz kazası 
İnebolulu Mehmedin sandalı 

dün Sakarya vapuruna yük verir· 
ken batmış, Mehmet ile hamal 
Raşit denize dü,mü,lerse de kur. 
tarılmışlardır. 

Klişeci Al3eddin Bey 
Maslakta bir jandarmayı çiğ 

nediği zannr ile muhakeme edil • 
mekte olan kliteci Ali.ettin Beyin 
muhakemesine dün devam edil • 
mittir. Dünkü muhakemede bazı 
~ahitlerin gelmediği görülmüf, 
."!'elmiyen §Ahitlerin celbi için mu· 
hakeme batka bir güne bırakılmı' 
t.ır. 

MahkOm olan bir katll 
Beyoğlunda Ferit Bey isminde 

birini öldüren Nazımın muhake
mesine dün ağır ceza mahkeme -
11inde devam edilmiı, Nazım ye -
Ji buçuk sene ağır hapse. bin lira 
tazminata mahkum edilmiştir. 

Y aztatili bitti 
Adliyede yaz tatili dün bitmİ§, 

mahkemeler, faaliyete başlamı' • 
lardır. Dün bütün mahkemeler a· 
çılmış. nöbetci mahkemeler ta • 
raf mdan bakılmakta olan doıya • 
lar ait olduğu mahkemelere veril-

Macariıtan. büyük toprak ıahiplerİ 
memleketidir. Macariıtanın en iyi top• 
rağı on milyon hektardır. Bunun üçte 
biri 1500 kitinin elindedir. Fakat bıı 

büyük toprak ıahipleri iktİladi bir bir· 
lik teıkil etmiyorlar. Bunların bir kıs• 
mı. diğerinden daha büyük toprağa 

maliktir. Bir takan prenılerin 130.000 
hektar araziıi bulunduğu halde, bir ta• 
knn kontların ancak 10 veya 20 bin bek• 
tar arazisi vardır. 

Macariıtanda bu küçük araziye kü· 
çük devletler deniliyor. Bunların ya• 
nında kiliıenin topraklan vardır ki o da 
mühim bir yekun tutar •• 

Büyük küçük arazi ıahipleri arasın• 
da kavsalar eksik olmaz. Bilakiı Maca• 
riıtanın 1500 aıil ailesi dunıp dinlen· 
meden debre,irler. 

Macaristarıda bunlardan baıka kü· 
çük arazi ıahipleri, hük\ımet memur• 
ları, münevverler ıınıfı, zenıinco çift• 
çiler vesaire vardır. 

Bir aralık büyük arazi ıahipleri buw 
lara hor bakmak itiyadında idiler. Fa· 
kat ıonradan itler terıine ıitti. V• 
Macariıtanda ıermayedarlık aleyhtar• 
lığı bat sösterdi .• 

Buıünkü hükumet küçük arazi ıa• 
hiplerini tutan bir hükılmettir. Bu yüt 
den buıünkü hükumet ile büyük araı.i 
sahiplerinin araıı açıktır. iki taraf ara• 
aında kat•i bir mücadele vuku bulmak 
Üzeredir. 

Bugünkü hükumet intihap kanunu· 
nu deiittirmek ve ıılah etmek iıtediği 
için bu ıonbahar mevsiminde iki taraf 
arasındaki mücadele had bir mahiyet a• 
hıcaktır. 

Macariıtendaki küçük arazi ıahip• 

leri çiftçilerin menafiini. büyük arazi 
ıahipleriyle bankalar tarafından idare 
olunan sanayi hareketi uğrunda fed~ 
etmeyi iıtemiyen ıiyaıeti temsil edi· 
yorlar. Macariıtandaki sanayi hareke· 
ti, paralannı ve kazançlannı bankalarıt 
yatıran ve ziraat itlerinde kullanmıyaı1 
ariıtokratların artık paralariylc vücut 
buimu§tur. 

Onun için Macariıtanın buıünkÜ 
nükumeti intihababn hafi reyle yapıl· 
maaını istedikten ba,ka büyük arazini" 
takıimine taraftar bulunuyor. Bu ıu• 
retle zenıin çiftçileri çoğaltarak onliilrtı 

dayanan (Fatill - Sosyaliıt) bir te" 

ıckkül vücuda getirmeyi gözetiyor. 
Bu yüzden bugünkü Macar hükumc• 

ti harici ıiyaaet bakımından I tal ya ve 
Almanya ile anlaşmağa taraftar olduğu 
halde büyük arazi aabipleri Frımıa ile 
anlatmayı daha muvafık buluyor. 

Macar ariıtokr:ıtlannın birkıımı pro• 
teatan olduklarından ba,Janna kendi 
ııncflarından bir kral getirmeyi dilemek• 
te ve bu mevkie bugünkü hükumet nıt• 
ibi Amiral Hortiyi münasip görmekte
dirler. 

Bu abidelerden bir kısmı, şeh
rimizde yapılmaktadır. Yukarda 
resmi görülen Gazi heykeli, T o
kat vilayetinin sanatkar Nüsret 
Hakkı beye yaptırdığı heykeldir. 
Heykelin yalnız, buronza dökül
mesi kalmıştır. Dört buçuk met
re boyundadır. Hareket ve ener· 
ji itibariyle büyük Gazimizi kuv· 
vetle temsil eden abidelerinden 
biri olduğu cihetle fevkalade be -
ğenilmektedir. Heykel bu vasfiy • 
le, Gazi Hazretlerinin Tokatta 
söylemiş oldukları bir nutka işa -
ret etmektedir. 

MaHarımız İçin müşterek 
Macariatanın bugünkü vui3•~tİ b\J 

merkezdedir. 
Macariıtanda intihap kanunu11ur

kıymet ve ehemmiyeti ancak bu 13yr 
de anlatılır •• 

Heykeltraş Nüsret Hakkı bey, 
müsabakayla kazandığı bir diğer 
Gazi heykelini de Artvin vilayeti 
için hazırlayıp göndermiştir. Ken
disini tebrik ederiz. 

TAKSİM 
Belediye Bahçesi 

Bugün saat 11 - 13 te caz sa· 
at 17 de gece saat 22 de ga

yet zengin 

Varyete Programı 

' 

marka 
Türkofis Ankara merkezi Türk 

ihraç emtiasının milli bir marka ömer Rıza 
ile ıınıfland1r1lmıt bir şekilde !==============~ 
müıterek evsaf altında olması için Fatihte yeni bir park 
tetkikat yapmaktadır. Bu husuı yapılacak 
yakında katileşecektir. Belediye bahçeler müdürlüia 

-o-.--

Vapurculuk Şirketi · 
Müdürü vapur 
almağa gitti 

tehirde umumi park olmıyan yer
;~rde y.eni bahçeler in§uını · dii
tünmcktedir. 

Bu arada F athite Çarçıurıbs 
ıemtinde çok büyük bir park ya -
pılacakhr. 

sporcu olarak kabul etti. Halimizi 
hatırımızı sordu. Kendisini bir 
dakika hususi bir surette görmek 
İstediğimi anlattım. 

'--mm:ıı----2401 
Matbaamıza gelen eserler: 

Vapurculuk Türk Anonim §İr· 
keti müdürü Mustafa ve §İrket 
idare meclisi azasından Ahmet 
Beyle yeniden bir veya iki vapur 
almak üzere dün öğleden evvel 
Adriya vapuriyle Tiryesteye ha • 
reket etmitlerdir . Tiryesteden 
Marsilyaya geçecekler ve ıcya • 
halleri azami bir ay sürecektir. 
Yeni alınacak vapurlar mümkün 

Yeni park Çartambada eık'i 
tanzifat ahırlarının ve o civarda
ki genit arsaların yerinde yapıla· 
cakhr. ---wwwıamıu ritihiiliıwıu r ıwwwm:ı _ x 

(Devamı var) 

......................................................... 
illustrasion 

Franıızca "Vlllustration de Tur
quie,. macmuasmın 15 • 16 ncı aay111 

çıkmıttır. 

olduğu kadar yeni ve ıüratleri de 
on dört milden .aıağı olınıyaca~· 
tır. Ton itibariyle de üç· bet bın 
tonluk lükı aemiler olacaktır. 
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8>.BILV[ PEAS~POLI' ~AQAVl.AAINOA 

DADAv.E İSKENDE ~ 
Yazan. ishak Ferdi 

Cellô.t ortaya çıkınca, 
misafirler telô.şa düştü .. 

" .. Saadetinizi (Ölüm)ün zaferile ihlal etmek 
istemem. Beni fJe tahtımı himaye eden mahut

/ar ( Ahora)nın şerefine içelim! .. ,, 

Daranın vazettiği 

Her zaman hükümdarın arkaım· 
da bulunan Ching • Vong o gece 
töze ıörünmemiıti. Di.ra misafir· 
leı·inin zevkini ihlal etmemek için 
telli.dına o gece odaaınc:lan dıprı· 
:Y• çıkmamasmı emretmitti. 

TTihünlerdeki misafirler teli
fa dü§ünce Dara: 

- Ching .. Vong'u çoiırınız ! 
Diye ~eslendi. 

h tinli cellat iki metreden uzun 
J 0 "1 \re genit göğsü, kalın pazu· 
~tiyle müthit bir dev yavrusuna 

llıiyordu. 

1
. Cellat, hükümdarın yanın& ge· 
~ilce gürültü birden durmu!tu. 

1 
erkeı tairin cellada teslim edi · 

eceğini zannediyordu. Di.ra etra· 
ftrıa bakındı: 

- Biraz evvel Huma'nın cella-
d• ,, ·ı . . . . b' k d • erı mesını ısbyen ır a ın 

•eıi İ!ittim, dedi, kimdi o kadm? 
d liiç kimse batını kaldırmıyor • 

u. 

Kadınlar önlerine bakıvorlar M 
dı. . 

d Hükümdarın bu kadını cella· 

t
.• Vereceğini ve şairi himaye et· 
ı". 
~i herkes anlamı§tr. 

le Yüzlerce davetliler arasında 
t~Ybolan kadını bulmak kabil de
'b!ldi. Misafirler korkudan. sanki 
~r hançereden nefes alıyorlarmış 

:•hi, titriyerek, bulundukları yer
e •inip kalmıslardı. 

D!ri. bu kadar tehdidi kafi 
:Ötrn.üttü. Celladı yanından sav • 

1
'• Ye eline bir tarap kadelıi ala

~~k davetlilerini te1<rar neşelen· 
ıt.l!lek istedi: 

1 
.. - Hu:ı:ur ve saadetimizi (Ö· 
UJb) ün zaferiyle ihlal etmek ar· 
h~ıunda de.ğilim. Beni ve tahtımı 
( •trı.aye eden mabutlar mebudu 
.A.hora) nın ~erefine içelim .. 

b l>l\vetlilerin yuZ'u gülmE"ğe 
d 1.!lach .. Herkes kadehlerini dol· 
'-'tuyordu. 

~ 8u 3efer de Prenses Hera ayağa 
11\ lknuştr .. Elinde çok zarif bir p

:p k~dehi vardı: 
)' ...._ Bize ne~eyi. saadeti, gülme
'ttı hJldiren ,air Huma'nm !erefi· 
~ .. 

(Bchiştun) kitabesi 

Diyerek hazırunu tarap içmeğe 
davet etti. 

Davetliler biribirlerine balata· 
rak ellerini tarap kadehlerinden 
çektiler. 

Öyle ya! Biraz evvel bütün ka· 
dınları açıkça tahkir eden bir ada· 
mın terefine kim tarap içebilirdi? 

Bereket nn-tin Jd ptemMln ,az. 
lerini o esnada dıprdan akseden 
ordunun boru sesleri ihlal etmitti. 

Diri sabah olduğunu ve ordu· 
nun hükümdarı selamlamak üzere 
sar&yın önüne geldiğini gördü ... 
Derhal yerinden kalktı.. Muha .. 
fızlariyle beraber saraya girdi ve 
birinci katın balkonuna çıktı. 

Daranın arka11ndan, davetliler 
de, ellerindeki şarap kadehlerini 
içmeden yere bırakarak, birer bi
rer kalkmışlardı. 

"' "' . 
Ordular düsman üzerine hare· 

ket ettiği gündenberi. Dara, he
yecan ve teli.t içindeydi. 

Diri yeni dii~manların da eski
leri gibi mağluo ve perişan o1a
caklarndan emindi. 

Dara'nın yeni dütmanları ara-
11nda en kindarı ve en azılısı Med
yalı (Fravartis) icli. 

Dara vaktiyle mağlup ettiği 

rlokuz ,Jütmanr (1) araunda 
Fravarlit'in babasını da esir al • 
mıştı. Fravati11 Daradan babası -
nın intikamını alacağını ilan edi
yor ve Da.ra':ra gönderdi~i bir 
mekt·1ph: 

"- Haşmı kendi elimle kese
<'eföııı . Bnı:;eni yağla ve ölümünü 
bekle! .. 

Sözleri yazılıydı. 
DarR bu satırları okuduğu gün· 

denberi verinde oturamıyordu . 
Babil ve Suz' da bulunan en ce· 
~·u· muharip ve muhafızlarım 
Fravartis'in üzerine göndermişti. 

- Onu '.d1' baba11 ~ibi yakala· 
vn' bana getirmelisiniz! 

Divordn. Dira. hu maifrur ada
mın yak;ıolandığı gün Ra.bilde bü
yü!· senlikler yaptıracaktı. 

Diri o ırüne kadar on do1<uz 

Otobüs işleri ve 
belediyenin 
düşünceleri .. 
lıtanbul Vali ve Belediye re.iıli

ğinden: lı.tanbulda buıuıi teıeb • 
büılerle i§letilmekte olan otobüıle
rin, bir §İrket halinde idareıi için 
otobüı Mlhiplcrinin tefebbüıte bu· 
lunduklan ıon günlerde gazete • 
lerde okunmakta ve bu te§ebbüıe 
ittirak etmek istemiyen otobüı aa· 
hiplerinin .,uhtelif suretlerle üzer· 
lerine tesir ika edilmek iıtenildiği 
ve tirket tetkili teıebbüıünün vila
yet ve belediyece iltizam edilmekte 
olduğunun İ§aa edildiği iıitilmek • 
tedir. 

Bundan baıka belediyece teveı· 
ıül edilmi§ olan otobüı i§letme İm· 
tiyazının dahi akim kaldıiı gene 
bazı gazete neşriyatından anlatıl • 
maktadır. Halbuki 15 • Temmuz • 
934 tarihli resmi gazetede de neıre· 
dilen 9· 7 -934 tarih 2571 ıayılı ka· 
nun mucibince belediye unırı da • 
bilinde muayyen mıntakalar ara • 
aında yolcu nakil vaııtaaı olarak 
otobüı, omnibüs, otokar itletmek 
hakkı münhaaıran belediyelere ve
rilmit olduğundan mevzuubahı İm· 
tiyaz te!ebbüıünün akameti hak • 
kındaki neıriyat doinı değildir. 

Diğer taraftan otobüı sahipleri· 
nin tirket teıkiline matuf tetebbüı
leritahıi takdirlerine hallı olmak· 
la beraber bu teıebbüıe iıtirak e • 
denlerin otobüı imtiyazının beledi
yece filen iıtimali halinde, uiraya
caklan zararlann belediyeye tewec· 
cüh edemiyeceği ve böyle bir te • 
tekküle sirmek iatemiyen1erin taz· 
yik olunmaaına müıaade edilemi • 

yeceii ve mevzuubahı tirketin teı· 
kili tetebbiiaünün Vilayet ve hele
diyece iltizam edildiği hakkındaki 

ıayia1ann da doğru olmadıfı ali • 
kadar hem!erileri melha:r: zararlar· 
dan korumak Üzere beyan olunur. 

muharebe yapmıt ve memleketini 
Çanakkale boJazn,vlan Sipt neh· 
riner8*ri"4ha :ffil •hRr.ıtn.-b• 
dar weniılettikten sonra, ecdadı· 
nın büyük hükUmetini ihyaya mu· 
vaffak olmuttu. lran hükümdarı 

hu muvaffakıyetinden sonra, son
suz mücadelelerinin hatıralarmı 
yada vesile olmak üzere (Kara· 
su) nehri vadisinde iki yüz metre 
yülueklikteki (Behittun) kaya11 

üzerine bir. kitabe. yazdırmrfb. 
Bu kitabe Suz ve Babil lisanlari· 
le iki parçadan ibaretti. Kitabe
nin etrafına güzel çiçeklerle za M 
rif tarhlar yapılmıfh. Kitabenin 
üzerinde Diri'nın resmi ile, mağ· 
lup ettiği asilerden dokuz kitinin 
reımi vardı. Bütün resimlerin üs
tünde de mabut (Ahora Mazda) 
nın kanatlı resmi yapılmıttı. Dara 
bu kitabenin en sonunda: 

"Ben, bütün hu muvaffakıyet· 
leri Ahora Mazdanın saye.inde 
kazandım.,, 

Diyordu. 
Kitabenin kaidelerinde 

tu sözler yazılıydı: 
-1-

ayrıca 

"Dü~manla döğiişnıek kolay • 
dır. Fakat. insan kendisini d~ha 
e""'•elden hazırlarsa döğiiş mu
hakkak ı::urette mütecaYizin gale· 
hesiyle neticelenir.,, 

-11-
"Çirkin erkeklerin. güzel ka

dımlardan vefa ,.e ~adakat h~kle
mesini gfüünç bulmaymrz ! Eğer 
çirkin1er bu iimitle yaşamamı~ o1-
~alardı. giizellerin kıymet] kal· 
mazdı !,, 

-111-
"Akşam olunca sababr özleriz. 

Güne~. doğunca ela mehfabr bekle
riz. On iki saat içinde zeyk ve 
auygulan bu 'derece tahavvül e -
den insanlan memnun etmek el -
bette kolav bir is defü1dir .. Ve bu-
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VAKn ın Tefrikası: 40 

Ölüme Susaqan Gönül 
Yapraklar aarardı. Yağmurlar 

haıladı. Sahillerde kimseler kal· 
madr. Herket sayfiyeden tehre 
döndü. Kötklerin p&ncurları ka • 
pandı. 

Y almz Rıdvan beylerin kötkü 
el'an canlıydı. 

Feyyaz art~k Rıdva veye iyice 
111ndırmıttr. Bir an evvel düğü • 
nün olma11 için, altan alta ç.alıtıM 
yor ve düğünün kö,kte yapılma M 
ıını istiyordu. 
Rıdvan bey buna da razı oldu. 
hin kağıtları asıldı. Ve o ıece 

köskte yakın ahbaolara ve dostla· 
ra bir ziyafet çekildi. 

Ziyafette doktor Cemil de var· 
dı. 

Doktor Cemil hep bu izdivacı 

düsilnüyordu: 
"Bu muammaya tkhm enne· 

di ~itti .. Nesrinin anlattıklarından 
hiçbir ıey anlıyamadım .. Benim 
bildiğim bir 4ey var. Nearin bu 
hayduda bu katile varamaz. Eğer 
varıyorsa gizli bir maksadı var de
mektir. Bu da elbette meydana çıM 
kacak.,, 

Fakat doktorun enditesi her 
an artıyordu. 

O gece hadiıea;z geçti. Ziyafet 
samimi ve neteli oldu. 

Bir tarafta genç krzlaT rülüp 
oynuyorlar, bir tarafta beyler ne· 
teli neıeJi l<onuıuyorlardı. 

Herkes ruzur ve ıüklin içintley· 
t!i. 

Doktor Cemil yan gözle Dilfe· 
rip hanıma 'bakıyordu. Dilferip 
lianımın ıükutu da u.mimiydi? 

Hayır, buna 'da inanmıyordu .. 
Dilferip 'Hanımın, F eyyazm önüne 
mRf dildtdilini, nefretini neni 
1'ayliırdrimr hatırlıyordu .. lfte o 
zaman, samimi idi .. 

Nearin ae o zaman F eyyazClan 
af dilemİ!, onunla ev1enmeie ran 
o1muftu. 

iste bütün 11r huradavaı. 
Netrin Feyyaza yaklumakla, 

annesini aldatmak İstiyordu? .. 

mm içindir ki, şimdiye kadar ne 
ay, ne de güneş seyrini "değiştir -
medi. 

Onlara: Mütehavvil olmadık -
ları için taparım. İnsanlar arasm
d:ı, ah\·a] Ye harekatında bu dere
ce sa bit ,.e tahaYvlilsüz hiıini 
tröı~eyrlim, şüphesiz ona da ta
pardm !,, 

(Denmı nr) 

Yazan : Selami İzzet 
Birden aklına bir fey geldi: 
"Sakın bu izdivaç bir ayıbı 

örtmek için olmasın? .. Sakın Dil
f erip hanımın mazisinde bir rü • 
nah bulunma11n? .,, 

Bunları dütünürken koluna 
Rıdvan bey girdi: 

,.- Ne o Cemil. burada yalnız 

oturmuf dü,ünüyorsun? .. Yüzün 
bir tuhaf .. Adeta surat ediyorsun, 

- Hayır .. 
ltir~f et. bir fey ~anmı 11lnyor. 
- Neden? .. 
- ltiraf et, "bana kızıyorsun. 
- Bu doğru. 
- Bunun sebebi de hu izdiva§ 

değil mi? .. Anne.inin ıe11iz iti •' 
razrna, Nearinin isyanlarma, 1e • • 

nin arzun hillf ına kızımı F eyva• • 
za vermekte ıarar eC:liyorum .. Fa•' 
kat etrafma bak. Bak herkes na•~ 
arl mes'ut, nasıl eRleniyor.. lsru· 
etmekte hakir olduğum bunCiaır 
belli "delil mi?. 

Doktor Cemil uzun bir müddef 
dütündiikten sonra Rıdyanm yii' .. ' 
züne baktı: 

- Seninle eski doıtuz Rıdvan..· 
Her halde, her zaman seninle &J"'"' 
ni fikirde olmıyabilir1m Y~ hunu 
da ıövlivehilirim 'de~il mi?. 

Rıdvıın bey güldü: 
- Elbette. 
- Bir nokta Tar, ki seninle li•· 

bil delil anlaaamıyacagız. 
- Nedir bu?. 
- lnıan "daima müaamaliaI<b 

olmalıdır, çünkü navatta herket 
k• 'kanat i,liyebilir, bir liata yapa• 
bilir. 

- Rı~van l>ey l;u sefer l<ahlia• 
liayla •iildü: 

- ffa,,di Clohu .a,,JüyorlUft 
iHyelim. Faliat };u a(;züne Mil 
'maliatap ,,lamam.. Bö"Je bir Cler· · 
se benim ilitiyacnn yolC. 

- Bu dera 'delil bir mhll1iasa, 
- F f"lseft hir müli.J;'aza. 

- Ben Deferin zaaflarmı pei 
1,.i bilirim. Doktor yalnız vücuCl'd 
değil, ayni zamane.la ruli'u 'da te- 1 

davi ile mükelleftir. Bunu yapa"'", 
lien tecrüJ;elerim bana R'5ıter~İ,' 
ki hayatta yumu9ak olmak ıert ol· 
maktan Clah"a iyidir ve ıertlikle el· 
de edilemİvf"n seyler yumutaklıli-' 
la elde edilebilir. 

- Sen iyi ıöylüyonun ama, 
hayatt• sevmit gibi konuımuyor
sun .. 

• 
- Affederain ama, 1'en bir 1Ce-

re .. 

- Hayır, benim hahıettilim 
aıkı tanıyamazıın. O aık deıpoı• 
tur. Hakimdir. Eza ve cefa eder. 
Sert ve hadititr. Kırar, ezer, yı • 

kar .. ,, 
- Vay vay vay .. 
- Meıell biraz evvel ıana dik· 

Jiat ettim, Dilferibe biraz ıarip 
bakıyordun. 

Doktor tataladı: 
-Yoo .. 
- Karıma bakarken aklmllan 

lleçenleri hiliyonım. hte diyor • 
dun, yuvasını mes'ut eden 'bir ka
dın. Kızına fedakar, kocaıına sa• 
dık .. Evet, evet ama. 

(1) Dira'nm (Behiştun) 
kitabesi ilköünce !ngiliz alimlerin
den Ravlinson tarafından okun • 
muştur. Kayanın eteğinde \1e su • 
vun cerevan ettiği mahalde Dara 
tarafmd~n on iki StacJ muhitinde 
geniş ,:e zarif bir han~E' yapılm~
tır. Dara meşhur on dokuz muha
rebelerinden muzaffer olarak 
<löndiikten ve rne~hur asflerinden 
rokuz ki~iyi yakalavın imha et
tikten sonra, bu büyük zaf e'ini 
bütün dünyaya iJan evlemişti. Ki
tabede bulunan asilerin adları 
şunlardır: 1 - A terniya. 2 - Ni
<iin TabeJ. 3 - Firaurt, 4 - l\far
tiva. 5 -Çitranta Kima. 6- Ba
ı·:ızdat.a, 7 - Arşa, 8 - Frada, 9 
Monka. 

Rıdvan hey sokuldu, seıini a)• 
çalth: 

RaYlinsonun iddia!'ma göre hu 
asilerin en ziyade ~çlükle elde 
edileni Flraurt idi. Dara btt sahte 
hükümdarın tac ''e tahtmı yere 
vurmak için hütün avenesini para 
ile satmalnm:tr. Kitabede en ön M 

de duran. bu adamın resmidir. 

- Dilferiple evlenmek iltedi • 
iim zaman, tıpkı Neırinin F eyya
zı reddetmesi gibi, Dilferip de he· 
tı; reddetti .. istemedi. Ben ısrar 
ettim. inat ettim. Ve nihayet Dil· 
ferip)e teYİterek evlendik. 

(J>num ftr'). 



Gayaerili Boioı ala ıöalerinl 
4ünpya )'Ulllldu ·~ 1,özleri kapalı, 
öhilr dünJ&J& ~ ... Teker> ~ 
- ~luMlı, ~landı... İ..i· 
~--bi ~ -~M,. z;tiri 
~-., ..... .,.,.si· 
decelini bilmiyorda. l:'P.fluktan 
ıitfi7or, ç.,_led birbirine ~ı • 
yordu. •• Nihayet uzak, ta uzak• 
larda bir ay:dıulık ıördü... Oraya 
doinı döndü. Bu haf. ka~ıydı. 
~~ q,. WJPJ!I YUrdu: Tak! 

11 
s M',tW ~ı. 
~)lo? 

-Jh~· 
-~i'.:imainT 
....-.. Ol. 

- Kaıaerili Bol" DJU1 

- Evet •• 
-J.Ianıi yüzle ce~ ~ek 

i.fti>'lraun? ~l ıEi ~ ~eaen
beri, bır ıün Lıf e d'ua etmedin. 
Sel]ı. .1" 1Jrmi. ,,,edi~ kiliseye a • 
7ak l>umadm. ~ ~ı JM.'hriz ams· 
leri tılca •aa.1edin: "C'.&n 'bolaı· 
aan ıOlır,, dedin. Seo, ki killaeler
de çan çaliiıdığı zaman, her fım1-
ti:yan ıibi put ç~dm: "Çan 
İRİne domuz uıiqorl,, lf~im. Sen 
1d: ~ Altalria ıMzetitne ui· 
rıpcabm,, cliyia}ere: "Oda sa
ren nerede? diye mitlraWe ettin. 
iman Mr"hri alft ~ -. alür, 

"Mr &laha dlrilbiez,, timdi~--
tide IQ1Capıyı ~onunt-. 

•~ aoı~ PP.McluMIL 
~.-i7UNll't ... 

nahkinm. Fakat ölümden 10nra 
~le bir dünya'o14Jljupı iıereclen 
~~1dfn!J ~pdi ceurıı ça~ • 
~Allah müat~ y'~ .. 
F~ biru paôaUde "1bm ıe 

aJQDJ ıöreyinı, ~Jieriden ma· 
• ltmat vereyım. 

- Aiı!oL .. Cemtelliki;ha dam· 
l~ 

- Di)'nı Anctoft 1.h"'Mıe Ata· 
flttl 1be'iH9ece'i. 

-.- Tiz 'Selle kat... F~t .• 
~e;imij? .. 

........ l8ıkt ti&ttttanm, Clint ..,.. 
"lldlllltllll'H~Ptlbt o tsprlt. ll1r 
ıGn; uzun dilli .... if.ler Petine 
tllttiilen~-wa..., put ta• 
fl19l'h; AitcloiliiJ.asnws; , ....... 
ıor !,, diTe alay ~-· Bp; ft 
..... ......,..... ••""1Jor?,, 
~. Andon kendini tatamadlc 
.,,, ..... , it atq~rftdj. o 
.;ı,...ı.._'J'irei._ ... AI-.., 
~ Q,le,;ae Jlltaa.cl""t'RW• .. 
~ ... ör.,n.ı. .• 

- Şeytanm arka bacalı • 
Clilr, taıumıyonma ~ 
'T Muhıkkok ~ di ,. 
~it. Am4n qe ~.,,. " 
Lld; ... Bir pn.. 

- Boioı, beıı ~ m-~ a· 
,..a lsaplJI açımaia &Adecejim. 
~ 1'İı'" tepe ~ ı;,lı'PIJI cen• 
~~Hasmı. 

- Ne qlur, müaaade ediniz ~ 
biraz~ ~eti Jf,rvim •• 

- "öfamaz ... 
- Ama baı.a.D lyı ~ ..... 

i\bi &Yak, Wfı lca~ ıezerdi •• 
- Peki, giatereyim. Ama~

)rfü yalnfz lnimUtian 1ICUllU u· 
---'ima. 

.aifit .• 
·PIJr~bı 

-~--Botoa ...... dlacll" ~ 
~ .... , .. iceli pcli. 

~AKViM-
CUMA 

T. EJl1il 
26 R. Ahir 

U3 :;.~ 

18.3.ı 18.30 
Sabah namazı 4 3 • 4 3.'I 
Ofte n-.ıazı t2.n ıu l 
ttındl 6ımuı ı ~.47 15.4tt 
Akşam ııınw 18.34 ıs.atı 
Yatsı ııa11uı 20.08 i0.07 

.ı__ lnıaaJt. 8.48 uo 
Sen • Piyer 10rgu1 Yılın ''''n gllalerı 242 24'l 
~ N. ,apıyonaa.1 Yılın talaa 11 tınlerl lt3 121 -'19-
- Nur gözümü Juı.attırdı... Bu ıece lllal oır rkdclelerinde Gazeteler bu •IİllCa halrlancla bo 

Banu içia iıDa ,arka Jiirii.yorum. H R A D Y O I[ kumarhaneye aM.I aWal ıürü, aa JUıyorlar. Sen de plib& 
Ama merak elmeJiniz, ~um n yen ıırbnda eakiliiine r•imen 1Jl• itte Hl"& TIIJ'clmı 7 
sinlikten IOllta ~m. ~m,;;:ı_..__.B_u=g=U=n;;;:;;;;;...._=~ı ta bir makastar elinden çıkmı bir - Ne mün~bet ... İftir~! 

rK.perili ce,,,,_, pi. pardeıa, J;Oymmtla l"a, yallı Ol• - Pek lll, rirmadın mı? 
- Aman ne güzel 1-.Ne latif!... TDr~~r1yaıı. (Ekrem BaMD Cev· malda beraber im-faka bulunan - HaJUJ wrmadım, tad 

Ba ne ....U... det ııeyıer Tiı Veclbe, Nazan Fertclmı, Nedi. bir aarhot ,irip muatilr- lriııiaM verdiler Ye hen ele alcbi:B. 
B. '- me .._ ... ...., Oftllc eten&> n.tt AJana " 1-.::t li E V kim? 

irU .ao--.~f hona llaılteılerL ıı.aoı Bac170 orkeMrteı. ta.. oturdu. Elleri temiz, l&aa ı ltat - ... eren 
- Haydi bakalnaı,."'* çık, d.- ,.,_dan bant mulllld. lfelkuıl devlet dütldinü tealrini - Bir herif. 

di, teninle Jronut~ vaktim 11M ıwr, ı&1e& ,_, neerı,..eı. ıuo: ............ : -Vetine'li biri mi? 

JIO)c. • • • ııı mı..•~.&. 11&1 m. • - ö'ir ıarap ıetir, dedi. -Hayır. 
- Siz ııkılmaymız, eler ııınız l&IO: 2.'apulU ~ koıuıerL lt: 

11 Patron müıteriıinden fiiphe • - Uzun etme iıte.. Sen 'I • .... rı· teut. ıt.4lS: ''Belad~ - Şangbaya ~ 
_,. ıid\ıri•, J!ıeq ~ u~ı 1 

dar,, lslmll muı4oUa kt'ııserl. ıo: Konfe • &erek cevap •erdi: ne'd• bulund-. delil mi? 
zaman ıiderim ••• .f\c:eleai 7ok.. nna. ıo.to: PWr. I0.80: l'fııeababe. ıo.ao: - Parasını pefia.. yer111ek ....- - E~et. 

LA lak d~ Plü. il: llpor. - lleafodt konaer. tl.'8; 
__. Ama ~J.'"\ 0 ~ • f!llıııeo. M: ......... lr9mer • .,.._: ~ ~tle. - Ne vakit? 
- ~~ .. , Epr yer dar 11e. "' .,... _..,... \. Sarboı, para dolu Mı liarneden - Harpten ~ • 

ıWaJııclı ı.ri" ~yae\. fakat yer a.a.. ..,.._ 111 -. ~ frallk tıka.ılı· ParaJah..~ - Kafa Gttileme ulan .. 
-ı. · C,4)k ıüJJür Allaba.burau ıe· ll-ll: 

6..._ JlelllJatr. ıa.ı BIM17o ~ -·· 11nnıı uzaclıy• düt.. •• -t...m• deki paralar h·-•-"""~ &raaı. 18: MtkahalJe. 19.ZOı Badyo oru.6-a. -- --,- "" ~ -..u .. ,._ 
•• n -~ lapaayot mmDdaL IO: ttnher) ıiinaeda., aathotQ 1 paralar deiUclir. - s~~~ oit diyonun. aite. IO.!O: iıflk. t0.415: Koaferanıt. ti: ... ~"'-'•·· t-L1if etti· ~ D ·ı..I!-~--: ıs - ~- ıı.ao: Komterau. iL~: Ta· ı•·-:"U-sfP ~ • - V.Jle.. eli uu-. 

- fııl' ~apar,.nız Jaflmız, en ,....., :aı.ış: Flit ma111m1. Jl-41: Haberler. ~"Be.n Tomat Bukmeker im. Ancak yirmi dakika d•am e 
burada rahat ettim. Şuradan ıu· ,. ı ' ,.. __ 

NI as. JtlJD~ Git m. J5ir partn• yapa mı mı. • den bir miinabpdan ıcnra \AP 

raya ıi~ctmtm. :ıeaa. (lft ,.,_. ..._,., nı Barl9e SarhoJıflDİ nezaketle ve t~ıı · tilmen sırrını ifpya bqladı: 
Sen • Piyer kızclı, ayalım yere bir ı.q. .tLJ.I: Spor. n bo"" sı.ao: Bttl4- lizceye ""·--- bir lehçe ile ceYap _Hakkın ftl', Tomu, bu paı 

,....-~ Spı! • 1Ti ~aı,ldı. 1oc1an OffenWma "I. 1"Dle d'EllHnde,, o • ~ 
11

_= ----t--.ı .... 
_Sen ..... ır.üıD, ledi, tiana bir perur. •u: Halterler il.il: u... pWr • •idi: •h. ,.~ - ....,... • ............ .-~ 

·~ larL t«.ıa: ......,. a1pn ~ - C.nt men •• n &Kat nen zar • daha yenicedir. 
~ ~ 5i ~- m -. -..,,.., .., - larla oynamam. .,,_ ;pv - Yani ıenin cebine ııireli 

_ öjle l>ir açmaza dütfliin, u:'°n.ıt":':!i!'~.!1 = -N~Jle OJll&f11D1S'1.1 -r-- Yeya on iki i{in olmuttur, de 
1 b• ,,. · - .-:.:::tt- u ....... 11 o,.. • PıH, 11.11: Balıeıler, tuoı - Kifıtla ekarte... mi? öv e D' ~aza .......... , m •• qoy· 1 

' il ıL~ · e ·~· ~ ...... 1 ..,.,_.. .... •• NıL .n.....- L-•la.;1-•--. T-· u zar- - Çok muhteme • le oıdu, ;te o Q11.... "ltmaı ne v 7 uum: utat u....- - lıa 
1 8 Q R SA larlaolduia ıiMWıiıtlarla dJ1' • -Ya herifin adı? 

~~ Y~laf, mtilatfrle flak· zandı Ye herifin iki yüz fnaaf ·-mı -A .. Çok oluyorsun!.. 1ıte 
bl lriaSunlöa aavet et; rffizat.-ında yıldla ltireti olanlar Cbtt: çarptı. :Adamcai•. ,. ~tili f&~ nu aöyliyemem. 

Sen • ~ y_eklf tutma!C !Çift 1· ,~_... • . .e Eylelde muamele görcdfer· raltıa teliri •e :Jalmt kaybettiti iki 'il• _ Söylemez mİIİD? 
~ .. ~ ~ ,:lir.] R.alı.amı.t k•Pamt htlanoı ~- yüz &anım.teairiJle aib,Uak •· \bı _ Söyliyemem, çGhkü. tie 

Yıibt ~ıu. Ce~ ~ flırıitıili; ltalıut ...... } zaklllfb. 'ı,ememf;Dli emretti. 
~~ delildi. ıtır mtıhatir andı.. w toam 6to, - • '7ryua ' U:::... Miftmlw"a>111am llilMlffaln. ta~ . Pek ~il bu ,aralan aiç" 
Mühafir c1e lrialaıiiach. Sen • Pi· : =•k :: ;(; : :'!' !:: : ,etini alJatlatlıW. Fakat aarbGfll Ye~ 
yer pusu1a11 laf.rmq&. * Mna.ıe ıtr. - • Varşoya 2._ _ acımadan da keadileriai alamadı· 'iiklfat obu-itk. 

Bu .. nada ,..~". t~"I..: ,~. ~ ıır • .,. • B11"4Ptfte tt. - lar. Ademcaiısm, dnlet dÜf)liln· -YM-'wi.,blh- bir hizmetiam·· 
;:,e~ UK ııı::ıııf':'· *Atına u. - • B~ J9. - dur aı_ _ ..... 

_ ıtt1er, aenı 'CYGt~ll aiirfl· • Ceaffie aıa. •• • Beıım :ır. - imine maluua Olan mai Ye ... ~-.. ~1---~'c. öyle mi? 
•&ılrı "• - * Yotehuta H. - mli bir yiizii Yardı. &.Mı uw,ı-.,yvl"_. , -ndmu1 icap ed yorum... Amtterdam 8'. - * A1ıııı on. - H ~-

- ~l"llnL. Bütün CUJler ı,q... Praı ıoo. _ 4 Mecldlre 118, - ı Erteıi alqam tekrar ıeldi ve ıe- t.... -h. • • "l mükafatı olar.& 
.i.~!·~- ~ 1.:.:..-:' fak • !fMrlb!llf a.,, - • ltıahot t-40. _ ne yüz frank byhett:ilden eonra uır ızmetıı. • bir h:--a? ~~~~~a ~ -

haatmp C4!1QQete ıircli. kaııf çlka· ağlıyarak Iİtti· · - Ne 11 ıtnbabrlam11orum •• ., 
~ bilemiyonun. • Londra • Stotıı.ım 3.12s Oçüncü -defa 191diği zaman iıe - Artık -.._ ardı arası ıelm 
. _Nereli bu 11-.~oü • ~ • Viyana ueat oyun klldlarmı tutamıyacô k•· Bbiruııu, r1e~ nünakaıalu • 

~ ' Par~ • Mad~r 5
•
81 dar aarbo.....,•. Bir taraftan allıyor, •en • ıirü i' r 1_ v - • .....;11• • MJitııo • Berlla 2,0J9 I !f•'I& ı· ...... vn•a•mD&. : ~:riJl.Jial .• Öyleyse ko- * llrlttel •Varfnı 4.2U5 diler taraftan da anlqı)mas huı etti. iki arkada~,-·~ 

~ ~ • 8•da~ a.Hıu aözler mırıldanıyordu. Fakat ftl'laaa 'bulftf
11 

t...__ m•dı"I 1a1- Bak ıbndi ıörüraün. * Cenevre ~.4360 • Bftre~ 79,1575 l t.ı_ UIU'• •-

Bu _...ada Uat)erinde melekler • Sofyı 65,965 • Betıru S4.88ts mm ~ btriHafea 18yıeneD IODra bqka 'bir. M.unı da • 
_.....--.J.. -. Aınaerda• 1.1141 • Yokolwu un bU alzlerdn hazdan Tomaıın o Cenıtilmeıı, Tomıta\deh .:....:ı_ İl! 
-w-s-;Jvn•- • Pr1ı 19,085 Moskova 1091.H k d d•1_t.:._,&'.! • J...&! ki ,,........._tll '-~ nuu -s 

·~~~~~~~~~~~~il a ar lK.Kaı1n1 çeau , '-"il • flU'lile, daha üç Ka-,· • •arlad Sen • Lik ...ıencü: . Hl .E s H A M .. ya .. 
men'e birihiri ardınca üç l'akı il • Tomu tiı üç tane ~k mev'----• - Y aTIUlarım, pıat, pıat.. •~======;;:;::;;;;;:i:i=;;;ır;;:;;;;==--411 _ J oau 

11>.00 rertOs' -,oo marladı Ye içki karq&nnaiı hiç 10nra tada aöyliyert.:-:..:...!•er ve ı;.ıt Mel.W.ıindiler. Anadolu 26Jl5 çııuento u. 12.ıs d"ğ" h ld k~.;1· .a '''~· k h Jll"«U 
ka d sevme ı ı a e euaı ae uıro a• den Çıkıp n tona JL~ t....u)-· .. _ ~Uce eeımet pamın ı· ReJI J :ts Onyon Def. -,oo I -'97• 

11 
_ 

~ ajdinis ve tam kamıuıı önün· .:Jt~:;:: .. a ;;:: ~:.~:11· ::: da~addeh '11T&r ·~=· J!La. h Tarclan daha
1 
ak~~lmen 

de ha1kınmz.: "Paıtırma yapıb· u. si;Qrııı -.oo ~art m. ecu -.oo aub an sonra uır ıaue mey &• rlhtıma indi er. ""°ti~ Dl!Jıir 
yor •• ~ Jlun,cla ~ yapıyor• Bonıonıı r1,os Telefon -.oo neden çıkarak Emil Zola bulvann• lar içine 11•ıldı. Tom• . 'unun .Ü 

1-,.,,, lar tahlriU• dakl kanepelerden birine oturup >ıı ile yüzünü ulattı. p~J' ;ta 
M.Ietder aittiler, .ayleneni yap- ıızdrlar. rbıe T~, kat'i lllali. rm 

- 1933Tlirt Bor.I 28.45 Elektrik -.oo U dıld t .___ L k h • la •-'-tılar.. yan an zaman eııuar •o- me rnıv ın::~ıar aonr•: , -· • il 27 ,30 Tramvay - ,()0 .: t _ -- ·• ~ .,.. Boioı kalak kaharttı: .. .. . ın 11.so ı~ıhtım -.oo nupnala hqlaullU'. Tomu da1ıa bqlad.ı. Fa~at bu "fer, 
- Va, .-••• Baıtitma ha!.. lıdtrtaiDaitnt 1 H."o • Anadolu ı •7.6:l ayıktı Ye bfaimcla yeni itli' fDdr kafaımda bazı hat.ıraJuıa 
Ve -L -tL! ~._:__ f-İadı. Erpat lltıtrazı 111

·
00 

Aaadota 11 47•80 doi~x...nClan lrolanu amimlyetle rablimek icin, veni bir .,. •.IUI ....,..... " ıns MU A. - .oo Aaadaha Dl -.oo u-.u ? 
Sen • PiJW 11emen arbımdan ~aldat. -.oo Mtlmesstt A 4\65 dostunun boynuna attı, iarhopıD ~ıımaia 1'q1adı. 

kap~ bP.adı Ye bir delikten ba· ı6zlerini büyü} hir d;lrkatle dbıle- _ Şu halde dedi, -hep 
pıµ uzatb: Z A Y 1 mele batladı ve tledi ki: ~t yereyjm... V eaine'de 

- Keyifler iillıft. 1337 aeneıinde lıtanbul Vefa - E ..• arkadq, keyfin yerin· bi,r kıymeti Wz olan 'idil 
- EJer pailbnQjll ._YUtaa:r • idadiıinden aldığmı fehadetname- de! .. Fakat çolC içiyorauıt Ye 1&r- bezden bir torba çaLDdı. 

dım, cennetten çdcbİtma ,an • mi zayi ettim. Yeniıini alacalım• botluk d0Jay11iyle 5yle 1lkırl'\ı1ar kayboldu. Bu torbayı '&ul 
mudım... dan eıkiıinin biikmil olmaclıiı yuvarlıyoraun ki, 1'unlar ıeni ko· aarıa bfnerlik ~ papel 

Ve tepnl •tali ~a atıldı. ilin olunur. teıe dütürebi1ir... _Hayır. 
J ı -~-D·; v• ~ :t 1 ~:; G J .. lnı:e toptaklık kaymakamı Sala· Certilmen proteato etti: _ Naad haYD"? Uzqp 

hattin Bey mahdumu Ali Aemzi - Be._i mi kote.e atacaklar- &eyaz benekli ima 
• T"':'i* C~ f tıtanbul mmtaka:Z ret.. (1872) mıt? ... 

Uifaden: § Fen faldilteainden 320 ae • - Seni ya!.. Sarho luk llalin· 
Si -a..,. 1934 ~onpetinde ~- neaincle aldıimi (19) numaralı de 1'P.l'seftiJin f1I Vesin li&Cliıeai 

v ,.._ _.... " ~heyetleri ni- diplomayı zaJI ettimiimd eki nedir? 
Jt "!"t "'91U8'9 ittinldlfı 9 - 9 - 1934 t • • .... ,....:_. en e • 
~ slnU ... t 17 de llWltaka merlre- sının nwmıil yoktur. Şd:r olhi - Veılne mi? 
.... ...., Yr taplulna ,.pı1aaımr.j Mehmet Adil .(i33) -. Tahir Vesi'1e!.. h. poliai 
w ........... ,. dca ôlaaii;. ıt.11'.tle ~. hirWfledir. 

senç ... 
- Ham, hayır •• N-. 

ne dl'! iri beyaz ....... 
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Adını söylemek istemi yen bir san' at
kir hanım neler söylüyor? .. 

Kendi malımız olmıyan, bizi ifade etmekten aciz olan 

bir musikiye bizimdir, d. . ' ıyemeyız .•. 

Kırmızı tül üzerine beyaz mar· tün suallerimi unutmuşa benzi- / bana bir saadet nefeıi bile aldır • 
ti kutlarJ iılenmit perdeler sar· yordum: madı. 
kan bir odanın genit ve çok rahat - Evet, efendim, galiba hay - Sonra, sırf kendi ar.zum ile ve 
koltuklarından birine yerleıerek ret ediyorsunuz, diye gene hanım yalnızca çalııarak elde ettiğim 
• • . hanımı dh:ılemiye başladım. baıladı, ruhumu, hayatımı ve ta· musiki İ§te bugün bana hayatımı 
kulağmı.a, gıdık kahkahasını biatlerimi bilmediğinizden, bile- kazandırıyor .. 

~dıran b'.r gülüşle: mediğinizden hareket ve kabul Çok heyecanlanmış görünüyor· 
- Ya adımı yazarlar, resmimi tarzımı biraz soğuk buluyorsunuz. du. Sordum: 

koyarlarsa... Bu, yalnız sizin taraf mızdan de • - Hangi musikiyi seveniniz 1 
Cümlesi geldi. irkildim: Kapı· ğil, ıailem tarafından da tenkit e - - Ben, alelıtlak musikiyi seve· 

ıun tokmağında hafif bir hareket diliyor. Fakat benim kanaat ve rim. Klasik'inin de, popülerinin 
\'e ıonra gizli söy?emeğe gayret itiyadım böyle. Ve hatta ruhu- de ayrı, ayrı kendine mahsus ıü· 
eden kalın bir kadın sesi: mun ihtiyacı ve gıdası namına, zellikleri vardır. Bu güzelliklerin 

- Girsene ayol, ayıp değil mi? J öğrenmeğe çalrıtığım musikiyi bir tahakkukunda zaman ve muhitin 
Genç sanatkarı bir mülakat için ' menfaat vasıtası olarak kullandı- neşe ve üzüntülerin çok büyükte

bu kadar üzdüğüme bir hayli ğım için bile utanıyorum. ıirleri olur. Onun için musikiyi 
llıüteessir olmakla beraber gü • Fakat ne yapayım; elimden ge· §U veya bu aınıflara ayıra1'ak aev· 
lümsiyorduın da... len fU veya bu bilgjnin bana yar- mekten veya sevınemekten bir 

• "' • dım etmediğini tecrübelerle anla· mana çıkaramıyorum. 
Gözlerini, otur,nıakta oldug" um d ·· d ·· - Alaturka, alafranp ..• ım ve gor um ..• 

bu-afa ç.evirmekten korkar gibi - Bakınız, beyefendi, bu nok· 
b Size bir kaç misal aöyliyeyim: 
atını yarım sağa almıf, uzun taya gelince ben çok mutaassı· 

bo k iyi diki• dikerim; biçki ve diki• b M "k b 1 ifad yuna ya ışan sade fakat iyi di- :ır :ır ım. usı i ence bir kü e e-
kilm" ·ı b' lb mektebinden mezunum .. Terzilik d B 1 f ış yeıı ır e ise ile ••. ha- er. unun alaturkaaı, a a ranıa· 
nnn içeri girdi. yapmak istedim; kazancım pek sı, alaarap ve alaacemi olamaz. 

Yüzüme hiç ba1anadan: az oldu. Üzerimde gördüğünüz Her milletin değil, belki her ik· 
- Benimle görütmek istemi§• bu !'lbiae de elimden çıkmıştır. )imin kendi !bünyesinden yaratıp 

siniz .. Buyurun efendim.. Tahsilim hususi oİmakla bera • muhitindekilere telkin ve hediye 
- Gazetem namına ziyaretini- her, Universite demiyeyim ama, ettiii bir muiki v..ardır. 

ıe geldim. Sanat hakkındaki fi. iter t..lde liee mesunlan kadar Muaikiyi ayırD"ken alafnm 
lcil'\erinizi rica edecefim. kuvvetlidir. Makine ile yazı yaz· alaturka demekten ziyade ,ar1' 

Cene yüzüme bakmadan: mak ve heaap makinesi kullan • garp, §İmal ve cenup musikisi di-
:- Eatağfurullah, efendim, e • mak benim için birer eğlencedir.. ye tasnif etmek bence daha doira 

lttırlerinizi bekliyorum, dedi. Fakat bütün bunlar neye yarar; olur. Ama, aralarında milletlerin 
l"uhaf değil mi .. Batlangıçtaki talihim yir olmadı. Bu bilgilerim, ifade ediş farkları varmıf. Olabilir 

~ırhk ve ciddilik beni ürkütür en tatlı hayat günlerimi öğren -
&İbi olmuştu. Hemen soracak bü· mek İçin feda ettiğim bu şeyler (Devamı ıo ncu sayıtanm 4 Uııctı aUtununda) 

........................................................................................................................................................ 

Be.: az perdeden 
. t•~clyoya ! 

( larri Pil seyyar makinesile beraber .. 

Sinema meraklılanrun çok sev• 
~iklerj artistlerden biri de Hani 
'"'İl'd" ır. 

J Bu artist beyaz perdede muvaf· 
dt.k olduğu kadar radyo' kıammda 
li. t. ınuvaffak olmuş hatta kendi 
endine çok entereaaan bir makine 

)&pınıttır. 

(liarri Pil) in yaptığı bu maki-
1\~ ta.ınamen seyyar bir vaziyette 
;: resimde görüldüğü üzere antini 
1' •ketinin etrnf mda pil ve ckikçi· 
d turi arkasında Ye eıaı makinesi 

' IÖfsllndeclh-. 
• Bu makine ile Harri Pil birçok 
"l&taayonlan alıyor ve din1iyormuf. 

Arap musikisi 

Yakında Berutta bir 
istasyon kuruluyor 

Suriye hükUmeti Berutta fennin 
son terakkiyatını cami bulunan 
bir radyo istasyonu tesisine karar 
vermittir. istasyonun proje ve 
plakları hazırlanmıt ve intaata 
bqlanmııtır. Berut istasyonu or· 
ta dalgada 60 kilovatla çalıtacak 

ve neıriyatm yüzde yetmit betini 
Arap musikisi ve diğer kısmım da 

1 

garp musikisiyle konferanslara 

basredecektir. 
-o----

1. Montekarloda 
büyük bir istasyon 

Küçük Monoko prensliği büyük 
bir radyo istasyonu tesisine karar 
vermiıtir. Bu istasyon 120 kilo • 
vatla orta dalgada çahıacak ve ni .. 
hayet yedi ay içinde neıriyata 

baılıyacakmıf. 

Bu tesisatı bir Fransız !İrketi 
deruhte ediyormuf. 

Amerikan istasyonlarını 
daha serbest dinliye-

bileceğiz .. 
Yakm zamana kadar k11a dal

galarda ve çok küçük kilovatlarla 
çalıtan Amerika radyo natsyonla
n, ıirketlerinin son karariyle, 150 

Prag radyosunun 
• 

mevsım programı 

Pr:ıg ra<lyosunun sevimli spiktti 

Mz. Tamanova 

120 kilovat, 488 M. dalga uzun
luğu ve 614 kilohe';'lel de çalıtan 
Prag istasyonu mevsimin radyo 
programı için bizim paramızla 

be§ bin liraya (25) kitilik bir caz 
grupu angaje etmit ve programın 

büyük bir kısmmı bu grupa ter· 
ketmittir. 

Prag istasyonu eylul 15 ten iti· 

baren bu kuvvetli caz netriyatına 

mutat saatlerde ba§lıyacaktır. 
......_..... •• ..-nutrDUlllllllllK ....... mfllll ....... _ .. ___ _ 

kilovatlık ve giinün değitik saat • 
lerinde kısa, orta ve uzun dalıa• 
larda nefriyata batlıyacaktır. 2 

Ekıeriya Viyana radyQsunda dinlediği mi% Rişart Tauber ve Matmaıet Nlvver 
Maryo mikro fon başında ... 

Istanbul radyosundan 
şikiyet üstüne şikiyet! 
Aldıfmuz şu mektuplan aynen 

yazıyoruz. Radyo şirketini inşal
lah kulakları çınlar: 

"lsatnbul radyosu: 30 ağustos 
saat 17 de radyoyu açtım, hayret! 
İstanbul ;radyosu Harbiye mekte -
binin yüzüncü aenei devriyesini 
veriyor. Böyle mühim bir netriya· 
b radyo ıirketi gazetelerle neşret
tiği yevmi programında halka ilan 
etmeyi anlatılan lüzumsuz saymış . 

Bir gün evelki netriyatı eına .. 
smda Spikerin bunu bildirmit ol • 
ması muhtemeldir, lakin hangi a· 
bon~si kendini dinliyor ki bundan 
haberdar olsun. 

Avrupayı almak kabiliyetinde 
olan makine sahiplerinin yüzde 
doksan sekizi ~uhakkak Avrupa 
netriyatım takip eder, niçin mi? 
Bilmem lüzum var mı? alafranga .. 
ıı berbat, alaturkası bundan da
ha kötü olduğundan aboneler al af -
rangayı Avrupadan ve alaturkayı 
da Kahire istasyonundan dinliyor
lar, bundan ba!ka aık. sık bozulma
sı ıu kahvecinin hu mecmuanın 
illnlan artık gma getirdi. Hele 
Atetıünetten nakiller illaUah ! 
Program takip edilmez özür dile· 
mek akla gelmez, fası il:- r Spik
rin arzusuna t• bi beş d111!1':tkl\, on 
dakikıı dan dan d~n. p1~k vcrifir 

Musikitinas mıdır? Nedir? is
terse söyler. istemezse iti acemi 
bir arkadqına bırakır, o da olma· 
dı mı hanende veyasazende hanım 
Spikerlik yapar bir curcunadır gi· 

der. 
Aboneler nasıl bu istasyonu ta-

kip etsinler, itte Htı.rbiyc Mekte
binin netriyatı tak dedi kesildi, 
ne,riyat bitti mi ne oldu bir tek 
söz yok, a1'İf olan an1aım. Sirket 
ahonelerine ehemmiyet ve ciddiye. 

tini takınmazsa, memleketteki 
mevki ve itibarı da bu kadar olur. 
Hürmetler efendim. 

lbrahlm HulQsl 
Şişli Mekik sokak No. 49 

Ayni hzvalar1 dinlemekten 
b ıktlk usandık 

"Gezetenizin geçen senedenbe
ri radyo hakkındaki alikasmdan 
çok memnunuz. Bunun için koca 
bir sayı fa bile tahsis edilen tün• 
ler vardır. Bir istirhamımız var. 
Radyo ıirketi bir senedenberi ala· 
turka programını deiititrmiyor. 
Her aktam nağme ayni nakarat 
dinlemek mecbnriyetindeyiz. lı. 

tanbul gibi muktedir musiki üttat
larımn ve heyetlerinin toplandıfı 
bir memlekette mütenevvi hir ala· 
hırka program yaparak h'iç olmaz• 
sa gece ıaat yirmi ikiye kadar net
rivat yapmak kabil değil midir? 

Şimdiki heyetler bir müddet 
dinlenseler hiç fena olmıyacak •• 
Bu dar zamanda ayni hanlan 
dinleme!< için yılda on lira Yer
mekten artık bıktık, usandık e
fendim.,, 

Akhl•ar: H. S. 
.... 

-·· O ••• L ........ 

RADYO 
amatörü 
NELER 
bilmelidir ? 

GELECEK 
RADYO 

SA YIF AMIZDA 
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Sovyet bilgini Mesçani- K z lordu Golç Paşa Türkiyede ... ! : ..... .._, lf earbiye mektebine ve nof a göre •• 
ikinci dil kurultayından alınan neticeler 

Bu tatbikatı ıördükten sonra Kı- h b • t h t ı 
zıl Ordunun bütün bu meziyetlere ar e at a ıra ar•• 

latanbul, 6 (A.A.) - Bir mu· ı mevcut olduğu halde, sonradan 
harririmiz .Çiçerin vapuru ile Mos- t~rkediJen kelimel~rl T~rk asılla
kovaya hareket etmif olan Sovyet rıyle yapılan yenı kelımelerden 
alintlerinden profesör Samoiloviç mürekkep .CSiler teıkil ediyorıu .. 
ile Meıçaninofu ziyaret ederek nuz. 
buradaki duygulannı Türk oku • Lisanımzın bunlarla yavaı ya• 
yucularına yelittinnek üzere ken- Vllf kuvvetleneceğinde füphe yok· 
dilerinden bir miilikat istemiıtir. tur. Ben, bu tuttujunuz yolu 

malik bulundujuna kani oldum. 
Kızıl ordu bir harp vukuu halinde, 
vazifesini parlak bir ıurette ifaya 
muktedir olduğunu göıterecektir. 
itte evvelemirde kayıt ve İ!aret 
etmek iıtediğim ıey budur. Bir 
kaç ıündür Sovyet Uliranyaıında 
bulunuyoruz. Bu memleketin zen
rin telıir ve köylerini ve Kolkoz 
tarlalarının bol mahıullerini gör
dük. Diier taraftan en ziyade na
zarı dikkatimizi celbeden fey hal-

Muharririmiz, profelÖr Samoi • pek muvafık buluyoram.,, 

loviçin daha evvel Türk matbua • ProfelÖr M. MefPDinof, Tür· kın Kızıl Orduya, onun efrat ve 
tma beyanatta bulunduğunu. na • kiyedeki tarih cere,..m 1-akkmda kumandanlarına kartı gösterdiği 
zan dikkate alarak daha zıyade da fU mütaleacla ~r: hudutıuz aıktır. Kıtaatm geçtiği 
M. Metçaninof ile konuımut ve ,, Bu .. kı· 

ha b l - IJUD: 'illlmattur , yerlerde, halk ordularını büyük fakat kolMlflMda zır u unan T" k. ha • ;:..\11~ ...ı....:."t- a. t:...l • 
• • ur ıye rJÇ ....,.. ,.,.aenız bir heyecanla karıılamııtır. 

--Çeviren: A. C. 
Hakikat halde Türkiye tarki 

Rumeliyi mu haf aza edebilirdi. 
Bulgariıtamn büyük devletlerden 
hiçbirisine iıtinat etmediği anla -
tılmııtı. Hatta Ruıya bile prenı 
Alekıandr'ın hareketini taıvip et• 
miyordu. Türkiye arki Ru • 
melinin Bulgariıtanla bir .. 
Jeımesine mani olsaydı, o za· 
man Berlin muahedeıinin bekçiıi 
olduğunu da Avrupaya kartı is • 
pat ediyordu. Hem askerlik nok-

M. S..oilovıç te zaman zaman 'ileti . t r1' :ı.:• • 
1

_..L!L.!.- _ • l 
k arak L-- mı erı • auun .:uw:&1ac ım • Aıkeri talim ve terbiye teıki it katmıya mecburdu. muhav•eye arıt -yuıettar ı.a ktur T" •- tari"hi • .. Bü 

k• 1 • • ~ıd· . t• aan yo • Ufa iM fup • ve idareıi de dikkate layiktır. .. • Halbuki Abdülhamı't mesele • 

tai nazarından muvaffak olması 
ümitleri kat'iydi. Çünkü Bulra
riıtan, Sırbistan tarafından vaki 
olabilecek bir tecavüzü hesaba 

fi ır erını uı ırmıt ır. h ·-'- k. O 1 d . 1 b 
Muharririmizin, kurultay hak- le yva. ~ na~::._,, evny 

5
e at • tün idare edenleri ve onların mu- nin hallini büyük devletlere ha -

kındakl intihalarmm neden i- lamazka. d wı~-_:~ere, ~er • avinleri ıeraiti tamamen bilerek, v~le etmi,ti. Bu, haklarından ih -
ı . .- Jdu~ ı· be M ere ar çı...-....; anare 1 var· tatbikatta tam bir müe11irlik te- tı'yarile vazgPrtig" ine delalet ed• ... oaret 0 ... aua ıne ceva n • d T" k "h ·.....:.. · b -:r ._.. 

• f d · · iri ır. ur tari cemı..,._._ın u min ettiler, bu bir kaç gün zarfm- bir hareketti. Münaziünfih olan Metçanıno emiftır : hu taki · · • t.itün. s t 
- Bu ikinci dil kurultayı çok .. 1.•u1• • 11 .~":;. Jnrorl:"Y• ela harbiye komiseri M. Voroıilo- mesele o suretle halledilmiıti ki 

büyük bir tesir bll'&lmuttır. Çün- a ım erı una 
111 -ı .,, fun faaliyetini de gördük. Şunu vilayetin umumi valiıi padiıah ta-

!t.! '---1 .ı-L· • Bundan ıonra muharririmiz, töylemelivim ki, Kızıl Ordu, reı· rafından tayı'n edı'lecek, fakat kü, ıa.i aunı tay arasmuaaı meaaı· Türk liıaniyl~ Hindu A:nııpal li • ı · 
yi hullaa ettili ,.ibi, CSnümüzdeki ıiyle iftihar edebilir. M. Voroıi- ıarkt Rumeli Bulgaristanın gayri 

aanlar araamdaki ltlliinaaebata da• ı d ı b" k kurultaya kadar da cemiyetin me- ofun modern or u arın en üyü müf arik eczaıından addolunacak· 
aai plinmı kurmuıtur. Bu çalq• irileri ıürülen nazariyeler hakkm· cenerallerinden biri olduiunu te- tr. 

İna plinmı nazari ve ameli olarak da mütaleatmı aormut " Sovyet yit ederim. Türk heyeti murah- Golç pa!a İ!in böyle bir netice 
iki k11ma ·~biliriz. Nazari o- ilimi fU cevaltı ftl'IDİftİr: huaaı bu fırsattan bilistifade almasına razı değildi. Türkiyenin 
larak herke.in ayrı ayrı ve yekdi- - Türk dili ile ....ntik, Ural- Soy-yet - Türk dostluğunun kuv- ~Hef ve haysiyeti için çok mühim 
terinden haberdar obnryaralt ça • Altaik Ye lndo • ÖNpeen liıanla • vetlenmekten hali kalmadığını bir olan bu meıelede aldığı tavır ve 
hıması doinı olmadığı için mesai rmın birlikte tetMld lblm ıelece- kere daha kaydederim.,, hareketin Türk zabitan heyetinin 
birllğini teminen bir metot kurul• ii husuıundaki mütaleat ile l1em • münener kıımı tarafından tak -
m .. I muvafık lo··ru··1mu···•ür ki bu- fikrim. Türk diliyle diierleri ara• d I I 

~ • ir edi mesi Go ç pafayı bir dere-
-- :.:-at ettı'g""ı" noktalar dört kıs· 11ndaki fark, niıbt bir merhaJ• - ,.. V A K J T ~ kad • B 
-- ,,.ıı.u.a ceye ar tatmin etmiıtı. u va -
-. ayrılabilir: vtdir. Mentelerinde bu farkı ıör· ziyet karıısmda herkeıi iıtili e • 

t - Metot formel lisan teıek· mek kabil olamaz.,, OtıııdeWc. BIJUI aueta den bedbinlik Golç pafaya sirayet 
killü hakkında tam bir fikir vere· Muharririmiz, veda ederlien, ht&Dbul Aüara ~ (V.&JUT} J'Ul'du etmiyordu. O Türkiyeye Türk or-
.._.. Çünkü onu, buıünkü vazi· bir 'de Türk va Sovyet ilim ·her&• TmLIDl'ON Jll11ıU.R&LABlı duıunun kuvv~tlendirilmesine 
ytıd tım.iyle ve aabit bir tarzda bet1iii haldcnMla pr&fe.arün reyi ;;· ~;:;.~::,::ODU::::: yardım etmek için gönderilmiıti. 
tetkik eder. Bu, eıki liıaniyat e- ni almak İstemit ve bu h'utu.t& tın TeJll"&f ac1n11: lltablll _ (VAKiT) Bu, Biımark politikuınm esaala· 
kel - ecol• - üdür. büyük ıalihiyet ıabibi olan ve Pmta 1nıtıw1a No. • rmdan biriıini tetkil ediyordu, de 
ı _ Liaan tetkikatmda o li.sa· SoYJet fen akademiıi reiıi bulu· A.BONll aoaı.saıı mek ki Alman menafii de hunu i-

mn taAht tekamülünü de tetkik nan M. Samoiloyjç fU cevabı .... TUrklJ• JCcnebl cap ettiriyordu. Onun için Golç 
• • ...... 1& .. Kr. l'lt8 Kr. 

zarureti vardır. miftır: ı .,.. .,,. • u.so • paıa bütün mevcudiyetini o ite 
3 -ı- Liean tetkikab, içtimai va· - Geçen aene Türldyeden •• • ı aJbll '°' • 100 • hasretmekte devam eyliyordu. 

..:........J-d-'-! lekimül tetkik edil • det ederken fen akademisinde ra • 1 aJbk lH • 180 • B 
-.--- mu DAN 170&ll'l'LBBJı u esnada Bulgaristan prenıi m_..l_ 1•cra edı"Jemez. porumu olcuduğum Yalrit, beni çok Al k 

aaw.a 'no.d Dlnlarm lllll •J!falarmda ean- e sander'in, araya bir adam ko· 
4- Her liaanın yalmz münferi· alkııladdar • F alrat bu rapor yal• tbDl 80 1anutta bqlar. ille 8QJfada ~ yarak Golç pafaya harbiye nazın 

elen tetkiki kafi 'dejildir, Onunla nız tarih v~ dil hareketlerindeo Jnınıea 1ladar cmr. olarak Bulcırariıtana ıelmesini tek 
f ktan ·ır 8tı1'lk. fula. d•n.mb lllD verenlere aJt • sai08'•beti ve akrabalıiı olan li • hahistir. Diier atra tan 1 

' ayrı teuOt.t ftrdır • lif emtesi ıayanr dikkatli. Golç 
....... muvazi tekilde tetkiki jeoloji ıibi fünun erbabı, kendile • a.emu Dlldanıl lılr •tin ıo ıruru,tur. pa9a bu meıeleye dair babrat def .. 
zanr1cl rinin hariç 1nrakrlmaıma müteea • nocs llAJl'LAaı terine tunları yazmııtı: "Tabii 

Pl&nm -.ıı kımu ise öniimüa· ıir oldular. Türkiye ile yapıla " Bir dlrfaa ao, Ud dc6aa ao, tıo defma a. benim bu teklifi kabul etmemden 
Cleld iki aene zaıiaida tetkik edile· cak ilim aaliasındalri tetrild meta • art dlfUI '11 .,. cıa cıerua ıoo kııtGitlit. evvel Babıali ile Bwp.ristan ara• 
- mah\eııf aieaelelerin teapit e- inin daha reniı tutulmasmı iıtedi - ~:.:.* = ==-1ılr = ·:: ıında çıkan ihtilafın her iki tara-
ailıaılt olmuıdır. Ddaa tetkik •e ler. Buraya ıelince konufhun. atatarı bet lamJftaD ıı..ap edWr fr memnun edecek bir surette hal .. 
bat.p muhtaç bir çok meseleler Bizim fikrimizce teırilri ~eaai ıu )edilmesi lazımdır. Ondan sonra 
ftl'dır ki, uzun tetebbuata ihtiyaç heı auretle olabilir: böyle bir sey mümkün olabilirdi. 
.. tterlr. Bunlar, ilmt bir auret • ı _ Kitap, elyazın ve m6ze.. Göz Hekimi 1 Çünkü Bulgaristanla Türkiye 
te ortaywatılıp tefriki aaeaat 9\U'e • )erde mevcut eıya mübadelesi. Dr. Süleyman Şükrü Ruıyaya kartı müıterek haıım o-
ti1le iialle4.lilmiye çalıplınca müı· Biz, ıeçen sene "Altay Tür'lt - larak gayet tabii bir surette bir a• 
~neticeler elde edUmeıi kabil lerine dair 800 parçadan mGrek • Babıttı, Ankara eaddeli No. 60 raya getirilebilirdi. Burada harice 
o\a'btHr Telefon, 2!566 L 

• kep etnoJT&fik IJir koleksiyon ıön• ı'll•••••••••••mıi K&rfr sefil, dahile kartı zalim olan B.-ıim fikrim, bu yolda nazari d Ankar ı• bir hükUmetten "Ziyade renç Ye 
T• amelt eeular dahilinde çalıı • .e~~md ki, hurün a müze - ı-ek--... -----------·ı dı'n,. bı·r pr-·e ·e mı'llete hı0zmet ımue ir. y diferinin memleketinde ikma• 3' '"... " 

manm muvafdC olacağı mer~- etmek iıtediğim.den dolayı kimıe "Jl--Jı·... ll"u"nkü·, n••ariyata istinat 2 - llmt konsrelere ipalC. li tahsil etmeleri.,, 
aea ~ - M ha • f 1 beni tahtıe edemez. Orada inıan ...___~en yalnız ameli bir tarzda Bb, dil kurultayına ıeldik, u mrimiz, pro esör ere 
wuacu b" L!__ ı..ı~! ed k nJ d bir iı görebilir. Halbuki burada _,_ .. ___ fav.l-sı yoktur. Bu İ• ır llWllJ'aıer Türli hanımı da 1>.. teteııuWr ere ya arın an ay• 
::ır-..,.....uu 1 

a« • 1 l lırk M M · f bir tey yapmak kabil değil.,, tibarla Jiurultar. çok müfit bir ça· zım e eninıra'dclald kimya kon· n en, • etÇ&ıııno ıu mü-
ıreıine 'liareket edi)'er. taleayı ilive etmiıtir: Devletler ıarkt Rumeli mesele-

lltnia yola tatmuıtur.,, il h sinin halline girittikleri zaman Mutianirimiz, ikinci sual ola· 3 - mi taharri~ için ıön'de· - Dil tetkikabnc:la en mü im 
·ı k h ti 1 •-~ b. ff kı · t b b. b Avrupa gazeteleri oraya tayı· n e • nk, unıumt dil hareketimiz hak • rı ece eye er e wwp110 mesai. ır muTa a ye ıe e ı, unun 
4 il r t tk9 -1 ·..s in l l' J • h d'I dilecek olan validen bahsederler • kında ne dütündü~;nü aormuf ve - m e "' erue tefriki me- ya ız iıan i ım erıne aare ı " 

... ken sık sık Golç paıanın da ismi• M. u.-.. ninof, bu yolun Türkiye ıaf. memif olmaıındadır. kurultayda 11

"~ b t •L • :u ni zikrediyorlardı. için pek muvafık bir yol olduğu· Biz, u ıene arıae ait QU tea dil mütehuııslarmdan batka, e • 
d 'k. ~-'-- h ı Bulgarların o hareketinden hi· au .ayledikten aonra demiıtir ki: ver ı Ull8iyat ve pedagoji müte assıı a-
A) Os 1 d l tl·m·n i 1

'-IL .ı. d b. d 111 olan endiıe uzun müddet de • "- Arkadqım M. Samoilovi· man ı ev eumsa-., n a Yardır. Saha, eskisi Iİ ı ar 
gİn bu huauataki beyanatı, benim tarihi, delildir. Bir de evelce olduğu vam etmiıti. ltalya Trabuluı i91a· 
de dütündüklerime tamamiyle te• B) Ounanb devleti ile çarlık ıil»i tetkikat yalnız edebiyat Jisa• le niyetleniyordu, Yunaniıtan da 
Yafuk eder. Yeni hareketinizle Ruayanm on altıncı asırdan itiba • nma baareclilmiyor. Demokratik hudut tashihi istiyordu. Onun j -
•zler, bir taraf tan ede'biyat liıa- ren ıiyaıl ve iktiaadt münuebet • metotlarla halle lisanı, folklor ve 
J11111Sda olmayıp ta hal1' araaıncla )erine dair olup enak mahzenin • ıaire de tetkik olunuyor. Bence, 
lioD11f1Jlan, diler taraftan 01111an· de bulunan evralcm, netrİ· ı hunlar muvaffakıyetin birer amil-
...,_ ealii Türk eeerlerin4le 5 - Türk Ye R1M ıençlerlnin lendir.,, 

çin Türkiye, memleketi muhafaza 
etmek için 1885 - 1886 kııında 

fazla miktarda aıker tahıit etme• 
ie mecbur olmuıtu. Tabii bu bir 

Yazı fto.aı 7 -
nüma>'itten ibaretti. Padiıah or 
duıunu har:p için kullanmayı dil 
tünmüyordu. 

Bununla beraber, Abdülhaıni 
aldıiı bu askeri tedbirle vasi mik 
yasta bir seferberlik tecrübeıİll 
paravan oluyordu. Bu hareke 
Golç p&faya Türk ordu teıkilib 
nm zayıf taraflarmı ve fakat o te 
kilitın ihtiva ettiği kuvvetli taraf 
Iarmı öğretmeye vesile olmuttu· 
T etkili.tın kuvvetli tarafı Tür ki 
re haa olan ibda kabiliyeti idi. B 
kabiliyet ıayeıinde, çürümüt ol 
devlet idaresi umumi 'bir hayret 
yandıracak kadar kudret ete 
göstermitti. Devletin kasaları 
tu. Harbe hazır kıt'alar tetkili • 
çin yapılan liazırltklar ancak 
iıt üzreinde, hu da pek gayri k • 
derecede görülebiliyordu. Bun 
rafmen binniıpe kısa bir zaman 
da yalnız Avrupa viliyetlerindf'. 
bet yüz bin kitilik hir ordu vü 
da ıetirilmiıti. Askerler hem 
iyi giydirilmi! ve teçhiz edilmit • 
itin en fena tarafı yükıek kumall 
dada idi. Abdülhamit bu ordu İ 
çin ıon muharebelerde kendileri 
ni rösteren Oıman, Muhtar ve F~ 
at pafalar ıibi kumandanları de
gil o zamana kadar hiç tanılm• 
mıı ve binaenaleyh henüz tehlik 
li olmıyan adamları tayin etmit 

(Devamı var) 

Tevfik Rüştü Bey 
dün Cenevrey gitt 

mt azahiına namzetlijini koy, 
muttur. Türkiyenin on aeneden • 

heri ıulh yolunda yaptıiı ıayret • 

ler malimdur. Bütün deTletlerl• 
ve baaaatan komtularmuzla oJaıl: 
münawebetlerimiz gayet iyidir. E" 
melimiz, mecliı dahilinde de ay 
ni gayretimize ve mesaimize de 
vam eylemektir. 

Türkiyenin namzetliiini koy' 
duğu azalık Çinden inhilal edd 
azalıkbr. Maltbn olduiu üze 
Çine 1931 de bu azalık verilJllİ 
olup müddeti önümüzdeki içti
devreıinde tamam olacaktır. 

Türkiye filhakika bir A~ 
devletidir. Fakat diğer taraftaı' 

azabkların kıtalar araaında tak -
ıimi hiç bir hukuki eıua istinal 
etmemekte ~e cemiyetin miıakslY 
ela böyle bir tey bulunmam.W-# 
dır. Bu yalnız ıimdiye kad-' 
zımnen kabul olumnuı bir ut°'1 
dür. Maamafih Türkiyenin ~ 
yük bir kıson araziıinin >.., 
bulunduju da ayrıca bir hakS
tir. Türkiye namzetliiini bu 111• 
li.hazalara iıtinaden koymufbl'• 

Ayni azalığa namzetliğini kor 
muı bulunan İran hük6meti d• 

!~·· Türkiye lehine olarak namzetJ,.ı 
ni geriye ahnıttıı:. 

Yunanletan, MHletler C•"'" 
yetine girmemizi l•ffYO' 
Atina, 6 (ffUllie"\İ) - Yun~ 

Baıvekili buıün Adliye ve Hattı' 

ciye nazırlariyle uzun bir içtU.S
yapmlJbr. Bu içtima Türkiye t•" 
rafından milletler meclisi neztlill"' 

deki daimi olmıyan azalık 1~ 
konulmuı olan n~zetliiin Yar 

.. oıii• naniatan tarafmdan tervıç ve 
dafu•ına karar verilmi.ftir, 
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Elektrik kadınlara daha 
Samur kürk misali ... az tesir ediyor! 

Zagrep facıasının mes'uliyetini 
kimse üzerine almıyort. 

Spor Kahlemiz Zagrepte •• 

te Beıinci Balkan olimpiyadı Zag~ kan olimpiyatlarına gidilir mi?!,, 
~·Pte Yapıldı. Neticeler malum. · rtiçin •• rtiçin?! 
'· ır hakırna Bulgarlarla ayni pu • l b'"t"" b l. 1 okuyup '8.n al nsan u un un ar 
.ı arak dördüncü, bir bakıma d" l d'kt ı ~ ·· l 
1.18, 8 .. 1 l d . k 'k m e 1 en sonra mese a şoy e 

.. gar ar an hır puvan e sı · · ı 
'~tak b · . l , 

1 

sormaktan kendını a amıyor: 
eşıncı o muşuz... Al~ S ·ı · · S t M - a ama emı t nıçın ovye 

d·· .~halli gazetelerin bir teki i Rusya ya götürüldü? Bizim atletler 
b:;~:;~~~ü~ü~üzü, diğerleri de j yağmur altında koşarlarken ecne· 
ka.k 

01
1 ıg~~ızı yazmı§lar. Muhak· bi atletler şemsiye altın da mı ko • 

Bugünkü 
müsabakalar 
Bugün, Sovyet Rusya seyahati 

olayısiyle ged bırakılım İstanbul 
ıüzme birincilikleri Moda havu· 
.mnda yapılacaktır. Yakında Tür• 
kiye birinciliklerine girecek olan 
İstanbul şampiyonu Beşiktaş ta· 
kımı da Şeref stadında Süleyma· 
niye birinci takımiyle hususi bir 
hazırlık maçı yapacaktır. 

Reisicumhur Hazretleri, geçen 
sene 19 Eylül tarihinde İstanbul· 
da güreşçilerimizin yaptıkları bir 
ecnebi teması şereflendirınitler
di. 

16 Eyliılde her tarafta 
güreş müsabakaları 

yapılacak 
Türkiye idman cemiyetleri itti· 

fakı umumi federasyonu 19 Eylül 
gününü (Gazi günü) olarak ka
bul etmiş; bunu bir tamimle Tür· 
kiyedeki teşkilata bildirmiştir. 

Elektrik cereyanının biı·çok ka
zalara sebep olduğu sık sık gazete
lerde okunur. Bu kazalar hakkın· 
da tetkikat yapmak ve bu tetkika
tın neticesine göre o kazalara kar
~r tedbir almak için Almanyada 
bazı aletler icat edilmi~tir. Bu a -
Jetlere bağlanan insanların ne de -
receye kadar elektrik cereyanları
na tahammül edebilecekleri ölçül
müıtür. Fakat bu tecrübeler esna· 
sında gayet dikkate değer bir ne· 
tice elde edilmi,tir. Bu neticede 

erkek vücutlerinin elektrik cere • 
yanından daha fazla, kadın vü • 

cutlerinin ise cereyandan daha az 
müteessir olduklarının meydana 

çıkmasıdır. Kadınların cereyan • 

dan daha az müteessir olmaları 

mafsallarının daha ince ve daha 
nazik olmasından ileri geliyormuf . 

Yukarıdaki resim bir kadının böy

le bir elektrik cereyanı tecrübesi • 

ne nasıl tabi tutulduğunu göster • 
mektedir. 

ka.lan aAn ır şet Y vars~ sonu~u şuyorlardı? İki günlük seyahat 
l .. rnavut arın bır derece us• - · d ·· b 
1.ınde k k ld _ yorgunlugu gecesın e ve musa a· 

arar ı rgımızdır, • ı d h ı . . kalardan bırkaç saat eve er a 
l'lq Şımdı h~rke~,. her sey~hat so- yatağa girmek ve dinlenmek icap 

1
. tıda oldugu gıbı kabahatı yükle- ederken iki atletimiz niçin ancak 
~~ek kimse aı-amakl t a meşgu · gece yarısından sonra odalarına 

Kabahat kimin?.. dönmü,lerdir? İlah .. ilah ... 

19 Eylül günü, memleketin dört 
tarafında güre§ müsabakaları ya
pılacak; (Gazi günü) çok canlı 
olarak yaşatılacaktır. 

İsveç - Almanya atletizm 
müsabakası 

: Gördüğünüz deliklerin 
ne olduğunu bilir misiniz 

le .1'a.filenin salahiyet sahibi reis· • "' ~ 
tıllde ... b' · · .. J d . K b h b Jk' t .. 1 d ·• ırısı şoy e emış: a a at e ı an renor er c 

- ''lı 1 d - 1 d ı d '1e yapa ım, um ugumuz de var.. Var ama on arın a at et.-
b~r:c:}'i de tutamadık. Esasen lerin lstanbuldaki derecelerini bile 
y ı 1!1n böyle olacağını biliyorduk tutturamıyacaklarını bilmeleri için 
ta:· Bazı atletleri götüremedik hirer kahin olmaln.rı icap ederdi. 
ltırak et · kk b hep ııı "' * ı~ I mıyece en azı se • 
reh 1 d .. b azır anma an gıtmıye mec· 

Ur olduk. Semihin Sovyet Rus • 
Ya}'a • 
b gıtrnesi bize çok puvan kay-
ettird· S . . . de .• 1• onra gıden takım ıçın -

•i _ıkı antrenör rapor verdi. iki .. 
~ t\ın İ§aretine göre altmış puvan • 
~~n aşağı düşmiyecektik. Halbu· 

1ner d tr ıce e bu rakamın ancak ya • 
''tıı t t b'ld'k G" .. rıt u a ı ı . oruyorsunuz 
~ " Bu işte en salahiyet sahibi ol· 
~e~,, lazım gelen iki antrenörün 
'aPları bile yanlış çıktı.,, 

Hakikat §U: 

Çalışıyor görünmemize rağmen 
çalışmadık. İdare ve teknik işler
de tecı·übesizlikler yaptık. Atle
tizm mevsimine geç girdik. Hele 
meşhur atletlerimizden bazıları 
lstanbulda yapılan .muhtelif mü
sabakalara girmek zahmetine bile 
katlanmadılar. 

Ecnebi atletlerden birinin 
hayreti •. 

latokholm, 6 (A.A.) - lavıeçle 
Almanya arasında yapılan atle • 
tiım müsabakası intizar hilafına 
olarak İsveçlilerin galebesiyle ne· 
ticelenmİ§tir. Birinci günü Alman· 
lar 12 puvan kadar ileri oldukları 
halde ertesi gün İsveçliler büyük 
bir tefevvuk göstermişler ve ne· 
ticede Almanlara yeti,tikten baş· 
ka 2/ 3 gibi bir puvandan noksan 
bir farkla galebeyi temin etmiş· 
ler, filhakika neticede İsveçliler 
101 1/ 3 puvan almıtlar, Alman
lar ise 100 2/ 3 puvanda kalmış· 
lardır. 

Bu mikroskopik fark, bugünkü 
vaziyette iki milletin yekdiğerine 
ne derece yakm olduklarını göste· 

rır .. 

"' Yaada resmi . gördüğünüz za -
man onun gayet san'atkarane ya· 
pılmı! bir parmaklığın pa··çası ol· 

~uğunu zannedeceksiniz. Eğer 

böyle zannediyorsanız çok alda
nıyorsunuz. Çünkü resimdeki 

gözlerin demir parmaklıkla kat -
iyyen alakası yoktur. On!ar cam

dan yapılmış bir ziynet e~yasının 

ı.rözleri de değildir. O delikler ve 
etrafındaki nüsler çorba içti?-tçe ta 

bağmızda çorbanın yüzünde gör
düğünüz yağ gözlerinden baş· 

ka hiç bir şey değildir. Bu yağ 

gözleri mikroskopla büyültülüncc 

t(._bahat idarecilerin .. 
hieıhur atletlerden birisi de 
!Öyle demi§: 

\.~~ kabahati bizde bulanlar 
~'ha. r. Halbuki bizce en büyük 
~\tıı hat idarecilerdedir. Bize u • 
s() bir tereddüt devresi yaşattlar. 
ltırllra ansızın iştirak kararı verdi· 
'tı~ Balkan atletleri gibi aylarca 
la.r~ene edilmedik. Müsabaka • 
)\tı arı Çoğu yağmur altında cere· 
li ettiği için bu da bize teıir et• 

Müsabakalardan evvel ecnebi 
atletlerden birisi Zagrepte bir ar· 
kadaşına şöyle dert yanmış: 

- "Türk atletleri ne mesut ço· 
cuklar. Amerikan atletleri gibi 
giydirilmişler. Her türlü ihtiyaç
ları temin olunmuş. Başlarında 
iki ı-. ntrenörleri var. Yataklı va -
gonla gelmişler, tabii gene öyle 

Çekoslovakya· Yugoslavya 
ına~ı 

Prag, 6 (A.A.) - Yirmi bin ki· 
şi önünde oynanan bu müsabaka 
3 - 1 Çekoslovakyamn galebesi
le neticelenmiştir. 

Birinci devre 3 - O bittiği hal

Kaynanalar Şorki 
Afrika ya gidiniz! 

gidecekler. 

.,, 

de ikinci devrede Sokuliç Yugoı- İngiliz gazetelerinin verdikle
lavların şeref sayısını kayde mu- ri malumata göre şarki Afrikada· 
vaffak olmuıtur. ki İngiliz müstemlekesinde Gala 

Halbuki biz .. Bir çok şeylerimiz 
eksik. İkinci mevkile geldik. Ant· 
renörsüz çalıştık. Bakalım ne 

"orveç • fenlandiya maçi adlı büyük bir zenci kabilesi var -

Oslo, 6 (A.A.) - yağmura dır ve bu kabile hayvan yetiştir • 
rağmen on beş bin kişi huzurunda mekle geçinir. İtiyatları itibariyle 

a. "' ' F ı · d' bu kabile büyük bir garibe tes.kil "~b yapacagız .,, oynanılan Norveç - en an ıya 
l)· .. ahat antrenörlerin.. Ayni atlet müsabakalardan milli müsabakasını 4 _ 2 Norveç etmektedir. Bu cümleden olmak 

l)ıl!: 1Rer bir atlet de töyle anlat· sonra da ayni ukadatına şöyle takımı kazanmıştır. üzere bu zenciler kaynanayı mu • 

demiş: Atletizm Avrupa kaddesatlan addetmektedir. Me -
•l",;ı !leni Sovyet Rusyadan tel • _ Hayret .. Olur şey değil. Baş~ ıela kaynanayı kızdırmak, gönlü-
tt~t\ a Çağırdılar. On üç günlük larında iki antrenöı-lcri vardı. şampiyonası nü knmak, ona kar§ı terbiye ha • 
~İtta~?lculuğundan sonra geldim. Müsabakalara bile otelden oto· Roma, 6 (A.A.) - Bu sene f. ricinde hitap etmek bu zenciler 
t\Ji ... • 1 kazanamadım. Mehmet mobille geliyorlardı. Bizim gibi talyada Torino şehrinde İcra edi· 

"'ltı • l k A ti t' b' · lar Frangudiı, Mandikas, Yorga -ltar nıçin kazanmadığını soru. dolmuş tramvaylara binmiyorlar· ece olan vrupa a e ızm ırın-
~ ~Unuz. Onu ne biz biliyoruz, dı... Acaba ne oldular... Hayret, ciliklerine, bayrak yarışları hariç kopulos, Çukalas ve Yugoslavya 

ekendi • h r olarak, 351 atlet i§tİrak edecek • Krevs ile iştirak ebnektedir. l\t 11. ayret .... 
-~ .. ~&uliyet doğrudan doğruya * • • tir. Amerikalılar müstesna ola • Müsabakalardan bilhassa 800, 
'G ~llörlere aittir, iştirak edelim, Evet acaba ne olduk. Hayret.. rak bunların arasında dünyanın 1500 ve 5000 metrelerin pek ha • 
1-f~~CiilUk garantidir, diyorlardı. Hayret! en meşhur atletleri mevcuttur. Bal raretli olacağı tahmin edilmekte • 

tarafından büyük bir günah sayıl
maktadır. Bu günahı irtikap eden · 
biri uzun zaman için kabileden 

tardolunmaktadır. Halk yalnız 

kendi kaynanasına karşı değil, 

kaynana olmuş her kadına karşı 

bu suretle hareket vazifesiyle mü
kelleftir. 

Bu kabiledeki garip a detler • 
den biri de saç. mese1esindcdir. 
Mesela erkekler uzun sac bırak • 
mak ve saçlarım mulitelif yağla .. 

rın yardımıyle uzatmak mecburi
yetindedir. En uzun saçı, yani en 
uzun örme kuyruğu olan kimseler 
kabilenin en muhterem şahsiyet • 
leri arasında geçerler. Bilakis ka
dınların saç salvermeleri ayıptır. 
Kadın yalnız beş santimetre u • 
zunluğunda saç taşıyabilir. 

·•• ,,. " l ka milletleri araıında Yunanlı • dir. --~ca.ı.o~..-..12-L, ....... ________________________ ~_......:;==rı.L....::::.:.==....;;.;..;..;...;._ _______ _.;;,__.:.-. ______________________ ~-----=------------------------
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Dil işimizde bir yaban
cının görüşleri •• 

'' ... Konf!re millete yalınız yol gösterebilir 
ik.~şini zamana bırakmak lazımdır .. 

Şimdiye~adar bir çok sahalarda Yazan: Franz Von Cancig 
yapılan bir hayli ıslahata ve bundan memleketlel'.inde tetkikat yaparak o • 
sonra da yapılması mukarrer olanlara radaki milletlerin düz bir hat üterin-
baktlacak olursa. eski Osmanlı impa· de inkitaf etmit olan lisan hazinesin· 
ratorhığunun ihmalleri ne dereceye den burada noksan olanlan almıılar· 
vannıı ve bu suretle Gazi Mustafa dı. Ve bu münasebetle yeni bir luıat 
Kemal'in ne aibi fena ve hazin bir vücut bulmuıtur. 
mirası deruhte etmiı olduğu hakkın- Meseli "Ruh" ıibi Türkçede mukabi-
da bir fikir edinmek kabil olur. li bulunmryan ve ıimdiye kadar Arap· 

Tatbiki sırasında bütün dünyayı ça. yahut Farsça kelimelerle ifade e • 
hayretlere garketmit olan çok büyük dilen kelimeler için yeni mefhumlar 
ve tamamiyle zahiri ve tekli tebeddü- yaratmak lazım gelince, bu it bütün 
lattan sarfınazar, bugün hala inkı· manevi ve mücerret mefhumlara tet • 
)ip ve inkitaf hareketleri henüz ikmal mil edilmittir. Bu meyanda hiç bir va· 
ecfilmemiıtir. Dükkinlann akıamlan kit kullanılmamıt olan Syononim'ler 
kapanması mecburiyetini vazeden ka· de vardır. Meseli: "Tanrı" kelimesi 
nunun tatbikine daha ancak bir kaç dütünülecek olursa Arapça "Allah" 
gün evvel batlanınııtır. Şimdiye ka • kellmesinin ifade ettiği ayni manayı 
dardüklmların kapanma vakti dükkan ifade eder. Bunlarla birlikte aıırlarca 
aahiplerinin kendi keyiflerine bırakıl· süren Fransız kültür ve tesir nüfuzu 
mıt n ıece yansı dahi ahı verit et· 1 talyanlann ilk varlıklan Türk diline 
mek mümkündü. müeuir olmuılardır. Mesela: Türk li· 

Kezalik bir kaç gün evvel sokak- sanı hazinesinde Banliö, vapur, ti • 
lardaki gürültüye karşı açılan müca· mendifer gibi Fransız lisanından, ya· 
dele dahi tehirlerin ıimdiye kadar o- hut cazete, lamba ve saire gibi 1 tal-
Ian halinin tamamen değiımeıini in- yancıdan alınmıt bir çok kelimeler 
taç etmiıtir. Önlerinde ağır yüklü e • bulunduiu bilinince ıslahatın ne ka • 
4ekleri olduğu halde bağınp çağıra • dar güç ve ayni zamanda bu halin mü• 
rak ıatıı ya,pan seyyar satıcılar bir ne.ver ve milli bir gençlik için ne ka-
darbe ile susturulmuttur. Artık gece- dar mühim ve zaruri olduiu anla,ı • 
nin ıükününü bu seyyar satıcılann, lır. Şimdi ortaya atılan en mühim me· 
meyveci ve sütçülerin avazeleri ihlal ıelelerden biri de ıudur: "Yeni keli • 
etmiyor. meler öğrenmek zahmetine kim kat· 

Ekseriya sabahın erken saatle· lanacaktır? Kim hakikatte "Allah" 
rinde yük arabalarının çıkardığı tid- yerine "Tanrı" diyecek ve bununla 
detti gürültüler, bu satıcılar bir dar- "İnşallah", "Maıallah" gibi tabir ve 
be He susturulmuştur. Artık gece ra· mefhumları ıstimalden iskat edecek -
hatsızltğına bir nihayet verilmittir. tir. Böyle bir it hiç bir vakit kongt"e· 
Bununla beraber satıcıların itleri bo- terle halledilemez. Kongre; millete 
zulmuı değildir ve bunlar evvelce yalnız yol ıösterebilir, teıvik eder, 
yaptıklanndan daha az sabf yapacak yeni lı'.iıati vücude getirir, fakat bun· 
değillerdir. dan sonraki inkitaf zamana bırakı\ • 

Bütün bu icraat \•e ıslahat umum 
için ve fertler için ne kadar mühim 
olursa olıun bu ve buna mümasil 
bir ıslahat Latin harflerinin tatbiki İ· 
le elde edilen faydarala eriıemez. 

Bundan takriben sekiz sene evvel 
Latin harflerinin kabulü ile memleke· 
tin kültürel intası için temeltatı atıl • 
mıttır. Zira terakki imkanı; ancak 
mini devletin cihan ile münasebata si
riıu~;nde ve Türk milletinin eline di
ğer milletlerin yazdıklannr okumak 
için ilk vasıtayı verdiğinde yarabla • 
bildi. Maamafih bununla herıey yapı
lıp ikmal edilmi, değildi. Türkiyeyi 
millileıtirmek istiyen adamların kar· 
tısında büyük bir mesele, lisan mese· 
lesi duruyordu. 

Bundan iki sene evvel Dolmabah • 
çede Gazi'Rin riyaseti altında ilk Türk 
Dil Konıresi toplandL Projramda, 
Türk dilinin milli ideale ne dereceler· 
de uyıun olduğunun tetkiki yazılı İ· 
di. Bu tetkikat neticesinde Türk dili
nin bilha11a yazı teklinde, Türkçelet· 
mit bir çok Arapça ve Farsça kelime· 
)erden mürekkep olduğu v~ ancak 
cüz'i bir kumanın Türkmen dilinden 
geldiği anlatıldı . Arapça konuıan 
memleketlerle uzun müddet devam 
eden bağlılık ve daima Arapça oku • 
nan Kur'anın nüfuz ve tesiri ve ke· 
ulik )İsanca yüksek iAkiıaflara ınaz. 
har olmuf Jran komt~luğu da Türk 
dilinde öyle derin tesirler ika elmitti 
ki, bu teairlerin liaandan ııökübnesi 
gayri kabil gibi görünüyordu. Bu ci
hetler böylece takdir edildikten sonra 
milli inkiıafın tetkikine baılandı ve 
bu suretle lisanın mentelerine vanl • 
mak istenmİ.f ti. Bu tetkikat, müdek • 
kikleri binlerce ıene evveline raci 
Türk tarihi ve kültür inkiıafı hakkın· 
da silrpriz mahiyetinde malumatlara 
ulaf!ırdı ki, bu malumattan bugün 
Avrupadaki ilimler hemen hiç haber
dar değildirler. 

Şimdi gene eski sultan sarayında, 
Dolmabahçede ikinci Türk di!i kurul
tayı açılmıttır. Bu defa Alman, Rus, 
Leh ilimleri kurultaya celmek iıte • 
mitlerdi. Zira hakikatte bu kurultay· 
da derpiı edilen faali;;et mahalli ve 
heveskarlıktan baıka bir mana ve e • 
hemmiyeti haizdir. Söylendiğine göre 
Türk yazı dili yüzde .ekıen ecnehi 
kelimelerden mürekkep olup timdi 
&unlar için Türkçe mulı:abiller bulu
nacak ve mevcut olmıyanlar yeniden 
yaratılacakbr. Son iki senede dil tet • 
kikçileri Himalayaya kadar Türkmen 

mak lazımdır. 
Ve nitekim böyle dütünülmilttür. 

Gazete ve kitaplann bugünden yan· 
na yeni tabir ve kelimelerle doldurul
ması istenemez. Bu takdirde kimse o
kuduğunu anlamaz, hedef ve gaye it
tihaz edilen ıeyin tamamen akıi ve 
zıddı istihsal edilmit olur. Yani mil • 
let gazete ve kitaptan uzaklaıtınlır. 
Şimdilik vazife, lisanı temizlemekte 
mündemiçtir. Ve milleti yeni kelime· 
lere yavaı yavaı alı,tırmak keyfiyeti, 
tedrici ve bir plana göre ve zaman ile 
vukubulacak inkitafın iıi olacaktır. 
Her halde Türk dili 11lahatı, senelere 
ve nesillere tamil bir ıslahattır ve her 
halde vüs'at ve ehemmiyeti itibariyle 
de bu kabilden derpiı edilmiı olan 

ıslahatlann birincisidir. 'Koelniazeitung'' 

Belediye zabıtası 
talimatnamesi 

Belediyece zaman zaman muh· 
telif iıler hakkında pe~akende ola· 
rak verilmit olan muhtelif emir • 
lerle tamimlerden bazılarının bu· 
günkü ihtiyaca tekabül etme • 
diği ve bazı ihtiyaçlar karşısında 
da ortada hiç bir emir ve talimat 

mevcut olmadığı görülmüştür. Bu• 
nun üzerine belediyede toplanan 
muhtelit encümen yeni bir bele • 
diye talimatnamesi vücude getir
mitti. Fakat bu talimatnamenin 
tehir meclisinde müzakereıi, mec• 
liıin ıeçen içtima devreınide kabil 
olmadıiından teırinisanide ye~i 
belediye mecliai açılır ~ılmaz ilk 
olarak müzakere edeceği itlerden 
biri de yeni belediye zahıtaaı tali· 
matnameai olacaktır. 

Fakat gerek halka, ıerek hele· 
diyeye ait bütün mütekabil vazife 
ve salahiyetleri ayrı ayrı göı -
teren bu tali.matnamenin b;r içti • 
ma devreıinde bile müz•kere ve 
intac ~dilebilmesi ~üpheli fl'Örülü • 
yor. Yeni talimatname belediyeci• 
Jik ile halk arasındaki müteka • 
bil münasebetleri esaılı surette 
tayin edec:eiine göre tafünatna • 
menin müzakeresi çok mühim ola• 
caktır. 

MemltJket Haberleri: 

Sadık hizmetçi 
Ev sahiplerine tuzlu yemek 
yedirdi, sonra evi soydu 

lzmir, (Huıuıi) - Evelki gece 
Mustafa Bey caddesinde vapur a .. 
centaaı möıyö İıperkonun evinde 
garip bir hırsızlık hadiıeıi olmut
tur. 

Hırsızlığın vuku bulduğu ve ha· 
zı eıyanın çalındığı zabıtaya ha• 
her verilmiş ve dün sabah derhal 
tahkikata baılanmııtır. Zabıta, 

daha tahkikatın ilk safhasında 
hırsızlığın dahilen yapıldığı kana· 
atini elde etmiş ve neticede de bu 
tahakkuk etmiştir. 

Hırsız üç dört gün eve) M. la • 
perkonun evine ahçı olarak alın· 
mış olan ve evelce rum yetimhane· 
sinde büyütülmüş katolik V ensan 
oğlu Leondur. 

Leon evelki akşam evde pişir· 
diği yemeğe son derece fazla tuz 
koymak suretiyle madamla mös .. 
öynün derin bir uykuya dalabile • 
ceklerini düıünerek yemekleri çok 
tuzlu yapmıştır. 

Filhakika madam kendisini ça
ğırarak yemekleri mutat hilif ına 
ne<Jen çok tuzlu yaptığını sormuş, 
Leon; bu hatanın bir daha tekel"" 
rür etmemesine gayret edeceği ce· 
vahım vermiştir. 

M. Sperkoda da fazla tuzlu ye· 
mek aksülamel yapmıt ve o da 
bilakis ıecenin bir vaktine kadar 
uyuyamıyarak şehir gaznnosuna 
çıkmış ve ıaat iki buçuğa kadar o

turmak mecburiyetinde kalmıştır. 
Venıan evin köpeğine de fazla 

tuzlu bir şey yedirmiş ve onu da 
uyuttuktan ıonra faaliyete ııeçmi!• 
tir. 

21 yaılarında olan Leon mada· 
ma ait mücevheratın saklı bulun • 
duğu çekmeceleri birer birer ka • 
rıttırmıf, fakat na11lsa 1500 liralık 
mücevheratın saklı bulunduğu 

çekmeceyi açmağa muvaffak ola -
mamııtır. 

Diier dolaplarda bulduiu elbi· 
selerden bir kaç takımı, bir taban· 
ca, bir ipekli ıimokin caket ve ye• 
leii, ve daha bazı eşyayı aşırmıt
tır. 

Leon bu elhiıelerden bir kısmı· 
nı da bahçenin turasına burasına 
atmıştır. 

Bunu neden böyle yaptığı soru· 
lunca da: 

- Hırsızlığın hariçten yapıl· 

dığı zannını vermek için bunu 
böyle yaptım, demittir. 

Leon cürmünü tamamen itiraf 
eylemiş ve demiıtir ki: 

-Yemekleri çok tuzlu yaparak 
madamı ve köpeği uyuttum. Möı· 
yö de dışarıya çıktı. Ve ben de hu 
iti yaptım. Elbiselerden bir kıs -
mım seyyar elbiseci bir yahudiye 
~attım. Tabancayı da Tayyare si· 
neması ile Gündoğdu arasında bi -
rinci kordondan denize attım. 

Leon nezaret altına alınmıttır. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

On yedi sene sonra 
dünyayı gördü 

Aydın memleket hastahanesi
ne bir ay kadar evel, Bozdoğanın 

Eymir köyünden 17 yatında Ki. .. 
mile adında iki gözü kör bir kız • 
cağız getirilmit ve tedaviye alın -
ınıı, hastahanenin göz mütehaa· 
aıaı Şevket Bey yaptıiı bir ameli· 
yatla bu kızın gözlerini açmıt ve 
dünyayı aöstermiıtir. 17 sene 
dünya.ya b.kmadan mahrum yatı· 
yan Ki.mile hanım, timdi sevinçle 
her gördüğüne bu Sağlık yurdunu 
kuran cümhuriyet idareıine tük .. 

• 
ranlarını söylemektedir. 

Adını söylemek istemi· 
yen bir san'atk3.r hanı 
... ı 13aş taraf• 7 inci sayifatl:ıı 

Fakat bu fark esasa hiç bir tesir 
yapamaz .. Musiki gene musikidir. 

- Sizin ifadenizle sorayım. Siz 
hangi iklimin musikisini tercih e· 
deraniz? 

- Ben tahsen •u katılmamı§ 
bir §arklıyım; şarklılığımın bütün 
varlıklariyle iftihar ederim. Bu· 
na rağmen, bir garplıyı da garplı 
olmaıından dolayı tenkit etmek 
hiç hatırıma gelmez. Onun da be· 
nim ıarklılığıma, hislerime ve 
varhklarıma hürmetkar olması 
tartiyle tabii ... 

- Hanımefendi, bu ıözleriniz
]e yepyeni bir dedikodu çığırı açı· 
yora~nuz! 

Muhatabım güldü ve: 
- Benim dedikodu, münakata 

l"e hatta mübahaaelerle ali.kam 
yok .. Ben dütündüğümü, bilgi ve 
tecrübelerimden aldığım netice •· 
lerden çıkararak, söylerim. Is -
terlerse tenkit, isterlerse tezyif 
etsinler .. Kimseye ne hücum e • 
derim ve ne de kimsenin fikir ve 
tlütünceleri beni fikirlerimden u • 
zaklaştırabilir. 

- Musikimizin istikbali hak -
kında ne düşünüyorsunuz? 

- Musiki, ne mektep açmakla, 
ne de zorla tedris edilir. Muhitin 
zevk ıartlarının ve düşünce tarz • 
tarının tekamül kaidesi dahilinde 
yükselmesi musil<imizi de yüksel· 
tir. Bu hem içtimai ve hem de ik· 
tisadi bir meseledir. Birdenbire 
yapılan, garptan derhal şarka çe· 
kilen, götürülmek istenen musiki 
bizim musikimiz olmaktan uzak
tır. 

yor ve tezini mütemadi müdaf, 
etmek istiyordu. Bu suale de, h 
düşünmeden, cevap verdi: 

- Radyo şirketi, azami gayr 
gösteriyor .. Türk musiki neşriY• 
nı dünyaya dinletiyor.. Ve u:ı 
yakın bütün komşu memleketi~ 
de bilhassa, Bulgaristan, Yun•111 

tan ve imkan buldukları zatıl 
Macaristan bizim musikiyi çok 
laka ile ancak radyodan takip 
diyor ve dinliyebiliyorlar .. Rad 
§İrketi bu hususta çok mühim,. ; 
mil olmuştur. Programlar guı ~ 
dir .. Seve seve okuyor, çalıyor dl 
dinliyoruz. Unutmamak lazıtıl 

ki, spikerimiz yüksek bir al•~ 
ka sanatkarıdır ve musiki ildi 
bilir ve ona aşıktır. 

- Hanımefendi, 

ettim. Müsaadenizi 
sizi rah•u' 

e' rica ede' 
ğim... , 

·ıı 
- Hayır efendim, çok ıe•• , 

diın görüştüğümüze .. Yalnız tİ~, 
den bir ricam var .. Şahsi bir ~ 
şünce .. Siz bana sordunuz, 
de size kendi fikirlerimi, herl<~ 
fikirlerine hürmet ederek ıöY~ 
dim. Fakat her ne suretle ol\I .. 
olsun adımı ye resmimi gazete~ 
:ıe dercetmeyin .. Bu da beniro 
den istediğim bir §ey .. Soruyo~ 
siz de bana cevap verin, iırıı' , 
ve resmimi gazetenize koy:rıı•1' 
caksmız değil mi? J 

- Evet, dedim, hanırnefe 
soz verıyorum. , 

Hürmetle elini sıktım .. Per~, 
lerdeki marti kuşları bana , 

k 'k' . d b 1 ··ttfil şar musı 1sın en este er tOJ 

yor gibi geliyordu... .
1 

Merdivene kadar beı>1&1' 
le beraber geldi.. Tekrar 
sekkür ettim ... Ve ayrıldım .. 
· Nebil Vaıtf 

Kendi malımız olmıyan, bizi, 
milletimizi, iklimimizin güzellik 
ve safiyetini ifade etmekten aciz o

lan bir musikiye (Bizimdir!) de- Belediye, borıJ 
mek bilmem ne kadar doğrudur. ~ 

Bir musikiye ihtiyacımız var Fabrikası açacalı"' 
iıe .. Musiki arama ihtiyacımız Belediyenin su boruları f~ 
yok. Önüm~zde örnek alacak çok kası yapmağa karar verdiği Y I 
büyük milli muvaffakiyetlerimiz mıştı. Bu fabrikaya ait reaıni dİ 
var. Bu harikaların arkasından yü- saade iktisat vekaleti tarafıJ'. , 
rüyerek muıikimizi de armotize verilmiş ve belediyeye bildit'b" 
eder ve tekamüle ıevkederiz. Yok mittir. Su boruları fabrikası J-' 
ta, ıu musiki ~yidir, ilim mahsulü- lediye terkos idaresi tarafıf1 
dür diye .. Bir kumat gibi, onu do· inıa edilecektir. • 
kursak bu bizim benliğimizi ifa • Bu fabrikaların bir kısırn ıtl~ 
de edemez. kin el eri Almanyadan, bir 1'~~' / 

- Siz nasıl olmasını istersiniz? makineleri de ltalyadan getirtı , 
- Ben mi? .. Bana kalırsa, gar· cektir. F ebrikanın intasına ~ • 

bin, Jİmalin veceniıbuıt musikisi· kında başlanacaktır. Fabrik• lııl, 
ni de öğrenmek ve bilmekle bera· rulduktan sonra evvela lst•" di • 
her, gene kendi musikimle çalışa· lun su borusu ihtiyacı temin ~ e • 
cağım, onu süsliyeceğim.. Onu lecek, bundan sonra da Tür1'11~, 
hepsinden üstün etmeie gayret e· nin boru ihtiyacı temin edile'' 
deceğim. Bu, benim için gayedir. tir. ~ 

Benim köyümün havasını, be • Fabrika mamulatı ile lsta11 jil 
nim annemin lisanını, benim evi • daki bütün terkos boruları da 
min kokusunu, benim yurdumun tirilecektir. '1' 
mahiyetini ince ve kalın perdele - Diğer taraftan terkoı su "''" 
rinde en güzel ihtizaziyle söyle• tarının çoğaltılması için a1'1~il 
miyen musiki, benim vatanımın t~isatı esaslı surette ıılah e i f 
musikisi olmaktan çok ayrıdır. meğe başlanmıştır. Akıtınaı te• ... ı 

R d k .. ılı'" - a yom.uzun musi i prog - satında toplanmış olan muz 1 ,ıt ramları?.. fat cıkarıldığı icin !'U daha bo 
· · . Hanım çok asabi görünü • maia haşlamıştır. ,,••""' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Istanbul .Liman 
Şirketinden : 

500 ton tüvenan kömürü alınacaktır. 
Teklifte bulunmak istiyenlerin 10 Eylul 934 Pazartesi günil .-•' 
kadar teklif mektuplannı yüzde 7 1/ 2 temiaat akçeleriyle ber•~ 

Sirkecide Liman Hanında bulunan mübayaa komisyonuna vermeleri 
lüzumu ilan ve ıartnameleri ayni yerden tedariki rica olunur. 
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Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 
1stanbul Acentalığı 
l.iman ban. J eJefon : 2292:\ 

---------------------Trabzon Yolu 
TAR 1 Vapuru 

9 Eytüı 
Pazar günü ... t 20 d• Ga· 

lata nhbmmclu kalk....&ı. Gidif · 
~~clU, laebolu, Ayancık, 
--.... Onye, Ordu, Gireaua, n. 
......... Görele, Trabzon •• Riaeye. 

baaatte ilanlara Ubeteo Of " 
-......_,.. uirayacakbr. 

Mersin yolu 
İnönü vae_uru 

9 EyJOI 

~azar ıünü ıaat ıo da Sir· 
rıhtımından kalkacak, ıidiıte Ça· 

~e, lzmir, Küllük, Bodrum, 
P-..n, Rodoa, ~ı, Dalyan, 
ethire, Kat. Finik., Antalya, Alan· 

>t, M ... u. ıidec:ek. Dönüıte a . 
....._._., Tapcu, A_. 

r-.11aa1 •• ,, ve Geliholuya ujnyacaldır. 

'-tildat lcra daireainden: 
~ .... alb Po.tahaneıi ıife me
t-_:_- lımail Hakkı Efendinin 
~da Y eniçeıme ıokaiın· 

IO No. da Semiha Hanıma ipotek 
~ oldulu lıtanllulda eıki A'ti 
~ Dabak zade M. çıkmaz deiir• 

aokaintcla bilmeaaha 76 metre 
:::-W...nda 6 NoJu araanın Atılma
~ k....., verildiiinden bir ay müd • 

•çık arttırmaya konulmuıtur. 
..... T ellili1e ve ihale pul reaimleri 

leıiaine ait olmak hen mubmn • 
.... kıymeti olan 300 ı:___ .. _ı_ 
)tdj unuun :ru•
lt huçuiu niıbetincle pey akçeleri-
t.~~•ber talip olanlana 2 • ıo • 934 
--utıne teaadif -... Salı aünii uat 
ten 18 ya kadar Beıilrtaı icra dai-

' in 934 • 804 No. lu dosyasına '=:8t eylemeleri. Satıı mulıammen 
~ n yüza '9llldi ...W W .. 
...__ 16 ıün daha mabluak _._ 

taahh .. .JH L-1..: kal ... -
... - -- uuu UlllU mL .... 
riiQ.. .. ıo • 934 tarihinde C.......-J•i 
)'e~:_'hai aaatte gene aabf yüzde 
iı --t heıi llulmazaa ıeri bıralolaca· 

~. _.......__ · -'-·I .. • el 
~--.ar ı•J'ft meııau ıızenn e 
~ eaJUW alacakldarla cliier all • 
~'-na baklamu huıusiyle faiz ve 
1ltia • dahil olu idclialaruu enalu 
~teleriyle 20 ıüa içinde bildir • 
~ ve arttırma prtnamesİDİ her· 
~ 20 ıiln ıonra ıörehileceii ve 
~ 11 )uılı olan haldartn tapu si· 
~ ,.. aawı -....ıcça •bt ı.et1e • 
lıla.; • !*Ylatmumdan hariç kalacak • 
~olunur. 

1'atih 8Ulh icra hakimliğinden: 
~ ~nden dolayı tahtı hacze 

' .bir adet tepe markalı §Orap 
'- ._

1
.lllakineai 11/1/ 114 ... t 11 

~ ~P&nı ham lnbıde ltilllll· 

~e aablacatınSan talip oı.• 
'-~~&ilinde bu~unacak me-

llluracaatlan ılin olunur. 
(2141) 

Jstanbul Kumandanlığı 
St_,_ 1'alail,_. llialıln 

ı. Fırka ihtiyacı için 296 
ton Tüvanan kömUrü kapah 
zarfla münakasaya konmuş • 
tur. ihalesi 23/9/934 pazar 
günü saat 15 tedir. Taliple • 
rin tartnameyi l'irınek üze • 
re her gün Fmdıkhda Satın 
alma komisyonuna müraca • 
atlan. Ve ihaleye iştirak e
deceklerin de o gün vaktinde 
hazır bulunmaları 

(84) (5412) 
• • • 

Dani%yolları 
.ŞLETMESI 

Acentelen Karaköy . Köpriiba1ı 
1 r l.42S6i - IO\irkea Mühürdar&adr 

Han T elefOf\ 22740 --

Karadeniz Cu-
martesi postası 
ERZURUM •apuru 

8 Evllll 
Cumartesi 18 de Galata 
nbbmından kalkacak. Glditl• 
lnebo:u, Sinop Samsun, Gire· 
ıon. Trabıo:ı, Rize, Hopa'yı 
Dönüşte bunlarc1 ili.eten Pa· 
zar, Sürmene, Fatsa ve On
ye'ye uğrayacalctır. (5444) 

Fırka kıt'atmm ihtiyacı i· 
çin 318 ton un kapalı zarfla 
münakasaya konmu19tur· th~- 1

•------------•
1 

lesi 23/9/984 pazar gilnü sa· Ayvalık 
at 15 tedir. Taliplerin şart· su·· r'at yolu 
nameyi g~rmek ttzere her 
gttn Fmdddıda satın alma MERSiN vaEpyu

1
r
0 
.• u
1 

8 
komisyonuna miiracaatlan 
ve ihaleye iştirak edeceklerin CUMAR IESi 17 de Sir· 
de o rUn kotni1Yonda hazır keci Rıhtımından kalkacak ve 
bulanmalarL (92) (5413) Ayvalık yo!uoun mutat iıke· 

• • • lelerinP. uğrayarak lzmire ıi· 

1. Fll'ka kıt'atı hayvanatı 
ihtiyacı için 160 ton yulaf ka· 
pah zarfla miinakasaya kon· 
muştur. ihalesi 23/9/934 pa
zar günti saat 14,30 dadır. 
Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere her gün Fındıklı
da satın alma komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye iş
tirak edeceklerin o gün vak
tinde komisyonda hazır bu
lunmalan. (85) (5411) 

••• 

dip dönecektir. t54CJ7) 

idaremizin Trabzon hattına 
çalıtan gemilerinin kahve o
cakları 31 Kanunuevvel 934 
tarihine kadar ve pazarlıkla ki• 
raya verilecektir. Pazarlık 11/ 
9/ 934 Salı günü aaat on bette 
idaremiz levazun ıefliilıtdekl 
heyet tarafından 1aprlacakiır0 

Talip olanların teraiti 1 ...... 
mek üzere sa.at doldısdan OD 

yedi buçuğa kadar her IÜD Ye 
pa-:arbğa iıtlrak etmek için de 
yukarda yazılı tün Ye .aatte 
l(;vazım tefliline müracaatları. 

(5440) 

İstanbul kıt'atı ve Gümüş 
Suyu hutanesi ihtiyacı için 
16360 kilo beyaz peynir ka· 
palı zarfla münakala a kon- , .. ________ _ 

m~ iftimei: e her dn 
Finchlthtfa satın •ima komiS· 
yonuna milracaatlan. ihale-
si 23/9/934 pamr gilnll saat 
15 tedir. İhaleye iştirak ede
ceklerin o gün vaktinde ko-· 
misyonda hazır bulunm:ıları. 

(89) (5409) 

• • • 
tstanbul Kumandanlığı 

kıt'atı hayvanatı ihtiyacı için 
kapalı zarf umllle 521.000 ki
lo kunı ot a1ttiacaktır. ihale
si 13/9/934 ta:tlh uerşembe 
günü saat 15 ete. Tatipleıin 
şartnameyi görmek üzere 
her ~n ve pazarlıkla iştirak 
için .U. ~inatı muvak
kate le Mr1tkte ihale gü
nii y vakttade ··~ııda 
Fırb satın alına komisyo -
nuna mttraaatlaft. 

(67) (5416) 

Saf UMrk hannnWlal 
Şevket '8JJn taflaa mutuamf .. 
bip ıu,._ ial•i için mtia,acle
J• vuedlldlli Vakit ve Haller aa· 
zeteleri• • temmu 1934 tarihli 
nüshalarl7le tafıilen ilin edilen 
Erenköyde Gldepe mahalleelnln 
Hamam adhltnda klin Cemal 
Pata kö,kü umiyle maruf harem 
ve ıelimlıklı ve müttemilitı sai
reyi caC1i köşkün rakamı ehfabı 
evelki ilanlarda atik 16, cedit 68, 
68 olarak yazılmıt iıe de mev::uu 
bahis gayri menkul Göztepede 
Mohmet ef~lM'li mahalle!!inin Taı· 
mektop Te Hamam 1e Ömerpata 
ıokıklariyle Ka•Ur aia ve Gülen· 
danı hanım bahçesiyle muhat 
n aiti 22, 23, 2A. 14, 15 ve 24 mli
kerrl!t \'e yeni 7, 9, 11 numaralarla 
murakkamolduğu ve evelki ilanlar 
da yazılı olduğu i'z:ere birinci açık 
arttl1'ma1.1 28 8 934 tarihinde ya .. 
pılarak en ıon arttıranın verdiği 

bedel kıymeti nıuhammenenin 

\1 C•l•lollu : Molla Feneri Cadd•lnde •••llt.I yüzde yetmit be,ini bulmadıjm-
1 E N 

1
• N E S •

1 
L 

1
•1km8 kteb1• dan ibaluinin yapdm:ıdığı +e kati 

ihale için ikinci açık arttırmanın 

Y U VA K l Z E R K ~ K 12 9 934 tarihine müsadif çar-
. • • Jj şamba ıünii saat on bette icrası 

leoe ......... ilkmeldepllr İfiadt ile- fet imtibanlannda mukarrer bulunduğundan fazla 
~lla mllftffakiyetl kaltn191fbr. Geret 11111r.tazam ve asri bir tafsilat almak iıtivenlerin mahke-

•..-ı'b!lh •lllfa Yırclır. lcaebi illan• lfretilMk JCıyıtlara baı'an· memize müracaatlat• ve talip o· 
a 'lhr. Cumırteal, Paurteıi, ~•ha ıhleri .... en, ıonra lıınların yevm ve vakti mezkUrda 

ıı d«srtt~n o~ yediye llı~ar mtllteM m1lt4Mt o! ... Mtfr. 15!>30 lira muhammen kıymetin 
yüzde yedi buçuıu nishelindeki 

O · tdar na ltr'b 9'> M * · pev akceaini hamilııon Pminöncnde 
~vlet Def":' 1 r yolları llAnları GUlbenkvan hanırda Sultanahmet 

• idaremiz için pasarhlda aatın alınacak olan elektrik, hırda· Uc'fneti hukı•k mahkemeafne 934/ 
e:~. llıalzemesile kuftun ye çinko üstübeç, ıalvanize saç ve zuc· 33 numara ile mU1'&caat1tM li•~u • 
, .. -ı!e gibi (30) blem muhtelif e9yanın 12/9/ 934 çartamba mu. tllı'-0'"" fi•~ ,.Junur. <234) 
'tJe\bıu laat 11 de puarlıiı ,apılacaktır. lstiyenlerin mezkUr saat• DIŞ DOKTORU 
it 1rıaiaft,. müracaatla tahriren teklifte bulunmaları ve ma· Q S 
a~ dal.ilinde aıılı liatede (X) iıaretli malzeme için numune be Y t a j t 
~ Lneti ve num11Deaiz tekliflerin kabul edilmiyeceli ilin olu- Fatih_ Karaıiimriik Tramvaı 

• (1520) duralı No. 4 

Nafıa Vekiletinden : 
BanaDıD Gölbaıı me•kiinde yapdmakta o'an Toprak bende 

ait-clıp •••ım muhammen bedeli 14840 lira olan Vana, Kepak 
ve Bora tertibat. kapalı 11rf 'URliyle mOaaı&aaaya koaalmuttur. 

MGaakasa 17. '• 934 t1ribine m011dif PH1rtesi ıDnü saat 
15 te Nafıa Veklleti mO.teıırhk makamında icra edılecektir 

Talipler mukaveJe ve fAl'laamede muHzzab o duju üzere 
mılte•eaill einı ve •••'ine pre toptan fiat tekıif edeceklerdir. 

Taliplerin tekliflerini c2226 ltrahk muvakkat teminat ve Ti· 
caret oda11 veaika1=yte m8nakasa saatinden e•rel mDnakasa Jco· 
miıyoau riy11etine tevdi etmeleri icıp eder. 

Talipler bu husustaki tarlnameleri parasıı olarak Ankarada 
Nafıa Veklteti Malzeme MOdGrlGjüaden alabilırler. ( 5149) 

Selimiyede Fırka Satına1ma 
komisyonundan : 

30 bin kilo aade yatının 221919 J4 Cu rarlesı kapah zarf 
usuliyle ibaleıı yapılaca&br. iate'ıclil•rin mı,kür ıünde muvakkat 
temiaatlartyle birlikte teklif npJktup· arını alarak Sehmi yede 
f nka Sabaalma Komiıyoftuna m6racaatlar1 llzımdır. Arzu e• 
denler Hde JIİIDI ait f&rtnameyi daha evHI komisyonda 
g6rebilirler. <Sl99ı 

Polatlı Topçu alayı satınalma 
komisyonu reisliğinden: 

Polath t.,... alayı ihtiyacı için 90,000 kilo Un ile 310,000 
kilo kuta • ...,.ıı zarf ulUliyle mOnıllasaya konmuttur. Unu11 
ye•mi·tlla...ı lS E1Mt 934 Peıte19be uat 11 de Kuıtİ utun ise 
IS Eyltl 914 ,.,...... 1aıt 14 tedir. Taliplerin itaale günil 
Po•attı T'Pt• ılaJI S1t1Hlma Komlıyoauaı mDracaıttarı ıJAn 
o'anar. l5088) 

-Çanakkale Jandarma mektepleri 
satınalma komisyonundan: 

ç. .. 11 .. GeJlltolu 

ı--- JılMlar .. 
birHkl.t blrliti 

isi• ifla 
Kilo K•lo 

890000 210000 

Bayramı~ lbıle GbSut 
Jaaclarma tarihi 

birHtl . \ 
JÇlft 

Kilo 
98000 12·9·934 Çarıamba 15 El mek -ıb 

" .. f,1ö 
P*'fembe 15 Satır 

.. 
" di 

15 • 9 • 9~ Cumartesi ı5 pirmç 

1 - Çınıklrıle Gelibo'u H Bayramiç Jendarma Birlikleri
abl ilati1ıca olan yu',arıda yazıla 4 kalem erıak kapah zarfl~ mü· 
aık ... ,a çıkarumttlar. 

ı - ihale Çanakkale Hükumet dairesindeki Jandarma. Sa· 
b nalma Komiıyonuoda yapılacaktır. 

3 .._ Şartnameler arzu edenlere konisyoııdan verilir ve '{Ö.J· 

derilir. 
4 - Talip olanların teminat ve teklif mt-ktuplarıle ihale 

ıon •e 11atte komisyona mDracntları iıAn o unur. c52 .:. 7ı 

Adana Yedinci Daire Su 
işleri müdürlüğünden : 

lçel Yiliyetine batlı Tarsus oyuınm sulama ameliyatına 

ait ana kanalı üer · ade Ja,aılmuı liaım ıelen on iiç parçadan 
ibaret bulunan smai imalatın ketif bedeli olan (15210) on bet 
bin iki ·,uz on in mabl.llintle ve kapalı zarf usulile münakasa• 
ya çıkarılmıt ve bin dokuz yüz otuz dört senesi T etrinievvelin 
üçüncü çar9amba ~il z .. alden e~el ıaat onda ihalesi mukar• 
rer bulundluf otclutmıdaa taliplerin ketif bedelinin yüzde yedi 
huçuk temiat ~elerl ile dil.er •esikalarını havi kapalı zarfla· 
rın Meninde Hük6met Daireılnde mi!tetekkil komiıyontt tttdl 
etmeleri ve mukavele ve f&rtnıme ·veaair evrakını görmek isti• 
yenlerin Adanada Su itleri Müdürltitüne ve Mersinde Nafta 
dairesine müracaat eylemeleri ilin olunur. (5487) 

l_ ..... t ..... •-•_••_n_b_u_ı ...... ı ... ~_k_•_' -"-u_d_u_rı_u_ı_u_ı_ı•_n_ı_._,, __ _.I 
1 - Beyollunda Kltip Muıtafa Çel&bi mahallesinde Ab

dullah ıokaiında ıa No. lu hane. 
2 - Galata, Köprü 'batmda Fermenec'ler ıokafında tıG -

t 18 No. lu dilkkln. 
3 - Beyaııtta Emin be~ mahallesinde Beyazıt meydanına 

kutt tlatlatle ....... laaYI 1 Ne. lu duıds&n. 
Yukırıcla yamlı emlik.931 Hnesi Ma71a niha1etine kadar 

kltaya erll.ctlfııtien m&ayedeye konnıuıtur . Taltplerid 
17 9 934 Pasartıui ıünü IHl on bqe liadar EYkaf Müdürlü• 
itinde Vakıf Akarlar Kalemine müracaatları. (5493) 

Bel~di;e sular idaresinden ; 
Tam'rat clolayııile Takıim suları 7 9 1934 Cuma lüai .at 

...... p.t...,. .............. ~ ,.,, 



~ 12 - VAKıT 7 EYLÜL 1934 

~nıw- lstiklil Lisesi Müdürlüğünden: 0111ııııııı1f ~ 
~ 1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli Ye nehari talebe kaydına devam olunmaktadır. ~1 

~ 2 - Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. ~I 
~ 3 - Yeni talebenin kaydına devam edilmekte olduğundan, eıki talebeoın yerlerini mubafu:a için ~ 1 

' 

Türkiye Cümhuriyet 
~ biran evvel kayıtlarını yenilemeleri lazımdır. ~· 

~ 
4 

-o~r·esr; m~kBiiH~H~ô8t"DoiiS'•n nıer~RiigönHr~HSı. Jel. ll~J~ I 
~llllliltiuıı ıı1ıııııİHı111u-ıınıuııı1111111111ııınııttnııııı111ımııu11111ııuı.ıııı:Nınıtııuıtnıı1ı111111ııııııııııııı 1111111ıııııııııııuıı 11ııııııııııııııı111 nııııınıııın 1111ııııııııııııuıııuıııııııııııııııııııııııHuı;ıı1ııııııııııııııiiffi 
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Yüksek Deniz ticaret mektebi 
müdürlüğünden : 

1 - Mektep tali ve yüksek olmak üzere be§ ıenedir. Leyli ve mec· 
canidir. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektebin yalnız tali birinci sınıfına talebe alınır ve hunların 
da orta mektep mezunu ve on seki7: yaşından büyük olmamaları meş· 
ruttur. 

3 - Kayıt muamelesi i;:in Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba gün· 
leri müracaat edilmelidir. 

4 - Taliplerin mektep müdüriyetine hitaben yazacakları istida· 
namelerine hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtlarını, mektep şahadetna· 
me veya tasdiknamelerini ve polisçe musaddak hüsnühal ilmühabe: 
rini ve velilerinin muvazzah adres ve tatbik imzalarını ve dört adet 
vesikalık fotoğraflarını raptetmeleri l~zımdır. 

5 - Kayıt muamelesi 16 Eylul 1934 Pazar gününe kadardır. Ta· 
liplerin muayenei sıhhiye için yevmi mezki'ira müsadif Pazar günü 
ıaat dok, • .,..ı~ h=---.ı mektepte bul•·,...-., .. '~ ... 1 ~-·~dır. (3~58) 

1 .... 

. . . ~ ~ . -
F 
0!!!~~!.!İninn:ü~~~!~~~~~~~~ı 

ait futugraflar lıtanbulda V AKIT kütüphanesinde satılmak
tadır. Günün en mühim hadiselerine ait futugraflan, yalınız 
V AKIT kütüphanesinden tedarik edebilirsiniz. Bu kopyeler
den agı:andisman siparişler de kabul edilerek u zamanda 
;t • • 

· o r. 

Dr. ihsan Sami 

BAKTERIYOLO Jİ 
LABORATUVARI 

Umumi kan tahlilAtı. Frengi nol,taı 
nazarından ( Fa<serman ve Kahn tea· 
mü\ler1) Kan kürep·atı sayılması, ti· 
fo ve ısıtma hastalıkları teşhisi, idrar, 
balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilAtı 
liltra mikro~kopi, tıususl aşılar istihzarı 
Kanda üre şeker. l\lorür kollesterin! 
miktarlarının rayint. Divanyolu No 

189 Tel. : 2098! 

İstanbul beşinci icra rnemurlu 
ğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi
ne karar verilen ev e,yası 10/ 9/ 
934 tarihine müsadif pazartesi gü

nü saat 9 - 1 O a kadar F eriköyde 
Baruthane caddesinde 63 numara

lı hane önünde paraya çevrilece
ğinden taliplerin yevmi ve mahal
li mezk\ırda hazır bulunacak me .. 
mura lüzumu müracaatları ilan o-
lunur. (2201) 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neşriyat müdürü: Refilc /'' - .. t 

V AKIT Matbaası - lıtanbal 

Merkez Bankasından: 
Geliri tamamen Ergani Demiryo unun inşasına tahsis olu

nan ikramiyelı % 5 f•izli 1933 istikrazının 4.000.000, -liralık 
3 üncü kısmını teşkil eden C tertibi tahvillerin kayıt mua
melesine 30 Ağusto5 934 tarihinde başlanacak ve 30 Eylül 
934 tarihinde nibayet verilecektir. 

Bu istikruın B tertibi hamillerinin, C tertibinden ayna 
numara:arı alabilmeleri için 30 Ağustos ! 934 tarihinden 
4 Eylül 934 akşamına kadar evvelce B tertibi muvakkat 
makbuzlarını hangi bankalardan afmı~lar ise yine aynı ban· 
kalara müracaat etmeleri liıımdır. 

5 Eylül 934 tarihinden 30 Eylül 934 tarihine kadar olan 
müddet zarfında satıtlar umuma tahsis olunmuştur. Beheri 

, 20.- fire itibari kıymetindeki C. tertibi tahvillerin 19 lira 
tii ibracma müterakim kupon faizi olara 40 kuruş .tam olun· 
muıtur. Bu suretle yeoı tertip tahviller 19 lira 40 kuru~ 
iherinden satılacaktır. 

Kayıt muameleleri Banl<amız da dahil olduğu halde 
Emlak ve Eytam, Sümer, iş, Ü;manh, Ziraat Bankalaranırı 
fürkiye'deki Bilümum fUbeleri ile lstanbul ve lzmir'de diğer 

• Sankalar tarafından yapılacaktır. (5211) 

Yüksek iktisat 
.ve Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden : 

1 - Mektebin her kısmının kayıt ve kabul işi 3 Eylül 934 
te baılayarak 24 Eylül 1934 akıamına kadar sürecektir. . 

2 - Kayıt işi Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günletl 
saat ondan onaltıya ~adar yapılır. 

3 - Mektebe girmek isteyenler kayıt ve kabul şartlarıt11 

tafaililiyle öğrenmek lizere her gün mektep idaresine müracaat 
edebilirler. 

4 - Mektebin birinci •e ikinci kasımları için müracaat e' 
denlerin adedi her kısım için ayrı ayrı tayin olunan kadroyu te' 
cavüz ettiği takdirde içlerinden müracaat tarihi sırasiyle ıyi o;e 

pek iyi derecede mezun.olanlar ve bunlar arasından tahsillerıll1 

faıala •ermemiş oulunanlar tefrik ve tercihan kabul olur.ur. 
5 - Yükıe(( lkhsat ve Ticaret kısmına liselerden eyi o;e 

pek iyi derecede mezun olanlar kayıt ve kabul olun;ır. 
6 - Mektebin her üç kıımıada mecburi lisan Fransızçadıf• 

Almanca ve lngilizce ihtiyari olarak tedris olunur. Yüksek f ktı" 
sat ve Ticaret kıımı ile Ticaret Hseıine alınacak talebenin en •
liıe ve orta mekteplerde tedris olunan derecede Fransızca bİ~ 
meleri meşruttur. 

7 - Kayıt •e kabul için aşaj'ıda yazılı •eıikalann • müdUt" 
lüğe hitaben yazılacak istidaya bağlanması icap eder : 1 MekttP 
şehadetnamesi veya tasdiknamesinin asla 2 - Sağlık ve aıı r•; 
porları · 3 - Hükumetçe musıddak eyi veıikası 4 - Hüvi1e 
cüzdanı S - üç adet fotoğraf 6 - Mektep idaresinden aho•' 
rak doldurulacak beyannameler. Bu veaaiki tamam olarak tefcllı 
etmiyenlerin kaydı icra edi.mez. 

8 - Mektebin her üç kısmı nibart ve 
sat öğleye kadardıri 

mubt~lit olup tecltf' 

(524~ 


