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SAYIFA 

I<ürt Musa, Arap 
Etemi öldürdü 

Cinayetin sebebi: 

Hindenburgun vasiyetnamesi 

bir hiç 
Musa daha evvel de bi~ 

. başkasını öldürmüştü 
lJ·· 

tltihu~ gece saat dokuz buçukta 
~ll&a. ~1"arında bir cinayet olmuf, 
t~ ~•ıninde biri, kahveci Arap 
.ı_, Ilı ıaın· d b. . . la ··ı •tıtd" tn e ırını yara yıp o • 
)e ll'l ~kten sonra işi örtbas etmek 

tıdafaajnefs şekline sokmak 

acaba bu miydi? 
Vasiyetnamede neler var 

. 

Her şeyden evvel 
orduya ehemmiyet 
verilmesi tavsiye 

edilmiş 

üzere kendini de 
yaralarken cür
mü meşhut ha
linde yakalan -
mıştır. 

Arap Etem Ve
fada Kovacılar 

civarmda yangın 

Berberler 8 saatten fazla 

Berlin, 15 (A. A.) - Mareşal 
V on Hindenburgun siyasi vasi· 
yetnamesi bulunmuıtur. Söylen -
diğine göre bu vasiyetname bir -
kaç gündenberi M. Hitlerin elin
de bulunmaktadır. Milli sosyalist
lerin ·iktidar mevkiine gelmeden 
evvel yazılmış olan ilk kısmında 
Alman milleti ittihada ve an'ane
ye sadık kalmıya davet olunmak-

yerinde viran ve 
. ufak bir kahveyi 
~ cSiiriUe n işletmektedir. A· 
t '-P Etem rap Etem, dün 
t;e kahvehanesini kapamak üze
~lo01duğu bir sırada uzaktan iki 
r llıobilin gelmekte olduğunu 
,~t"ıtıüş ve dükkanını kapamaktan 
~ .~lfeçerek dışarda bir iskemle-
~ili .. -· t• \J 1'•1.11§ ır. 

\ . laktan gelen otomobiller, E-
;~ tasavvur ettiği gibi kahve
d 0n.Unde durmuşlar ve içerisin-
tıı. A 
~ ~rap Ahmet, Arap Mahmut, 
.... lJ> l<:amil, Küçükpazarlı Meh-
~ıt,\ l' 
"' atar Sabri ve Kürt Musa i
)~l~tinde altı kişi çıkarak kah· 

çalışmak istemiyorlar 
( Arkası 10 uncu s:ıyıfamızdaclrr) 

Ayrıca Cuma 
tatili de yapmak 
istiyorlar 
İpçilerde dükkanı olan berber 

İbrahim efendi vilayete bir istida 
vermif, berber dükkanlarının da 
cuma tatilinden istifade etmele • 
rini ve diğer dükkanlar gibi ak -
ıamlan erken ve muayyen saatte 
kapanmalarının teminini istemiş
tir. 

İbrahim efendi dileği hakkın -
da diyor ki: 

Berberler sabahları 6,5 da dük
kanlarını açar, akşamlan 9,5 - 10 
a kadar, perşembe akşamlan ise 
11-12 ye kadar açık bulundurur· 
lar. 

Zonguldakta 
ve 

UzUlmez mevkiinde 63 numarah ocak 
kömür yıkama fabrikası 

Başvekil Ayancığa gitti 
······--------· ... ···--·····-----·--····· 

Hindenburgun yUz kahbı 

Maarif Vekili 
beyanatta bulundu 

Orta tedrisat kadroların da 
değişiklik yapı lmı ycaakh r 

Maarif Vekili Abidin Bey dün 
sabah rrtaarif müdürlüğünde Ma· 
arif müdürü Haydar beyle konu• 
şarak bazı izahat ahmş ve umumi 
müfettişlerle görüşmüştür. Öğle • 
den sonra saraya giderek T. D. T. 
Cemiyetinin bir müddet riyase • 
tinde bulunmuştur. Bu sabah saat 
11 de üniversitede profesörleri 
kabul etmiş ve kendileriyle tanış· 
mıştır. •ı 

Vekil Bey maarif işleri hakkın· 
da şunları söylemiştir: 

"-Orta tedrisat kadrolarında 

geniş bir değişiklik yapılacağı şa• 
yiası doğru değildir. Esasen yeni 

bir kadro tanzimi mevzuu bahis 
değildir. Her dairede olduğu gibi 

bazı tayinler ve nakiller yapıldı. 

'~ a-innişlerdir. Etem, içlerin
' .\rap Mahmut ile Kamili tanı· 
1ıı,~a. \>e diğerlerini hiç tanıma· 
tıı11dleldır. Etem, Kamil ile. Mah
~ 1ltı hatırlannı sormuş ve diğer 
~i· l\e bir şey söylememi§, buna 
~:~rleri fena halde kı7.Jlllıtlar, 

t't Musa ile Küçükpazarlı Meh-

Berber Çll'aklan ise erkenden ge - Oradan "Bafra ya 
lir, dükkanı siler, süpürür, ak • 
şanı gitmeden evvel ayni işi ya. gidecek, tetkikatta· 

Dün Zonguldakta yanın 

kok fabrikasının temeli attl
mış, kömür yıkanıa fabrikası 
açılmıştır. 

Orta tedrisat müesseseleri ısla
ha muhtaçtır. Bu hususta tetkikat 
yapılıyor. Bir program çizilmiş • 
tir. Fakat önümüzdel-:i eylulde 

(Devamı 10 ncu sayıfada) 
-Devamı 10 ncu sayfada- bulunacak 

Katinayı ben 
yaralamadım 

Agop hadiseyi anlatıyor 
Galatada Ne

cati Bey cadde
sinde bir itkem
beci dükkanının 
üstünde oturan 
Agop Efendinin 
kansı Katinayı 

~ .. 
'-P Etem in kar1sı, anası on yerinden ya-
~e t;ocukları raladığım yaz- Yaralanan t mıştık. Katina A Katin a 

~zayirde Yahudi gop Efendinin kendisine musal-
lat olduğunu ve zorla evlendikle-

al ey h farlı ğı rini ıöylemişti. Agop Efendi bu sa 
hah matbaamıza geldi ve bize de
diki: Cezayir Valisi 500 

tayyare istedi 
~~ 

b,r •, 15 (A.A.) - Daily Tele-
r~. ;-:ıuh~birinin bildirdiğine gö· 
•ıtıd hudılerle müslümanlar ara • 
~'>l a gittikçe artan husumetten 'Yl Yeniden karışıklıklar çık· 
~tı/~elhuz oldu~ndan, Cezair 
>,1t,~~ın talebi üzerine, hükumet 
~tfıte~:taya 500 tayyare gön -

••Katinanın hakkımda söyledik· 
leri ve benim kendisini yaraladı· 
ğmı doğru değil. Bu kadını iki se· 
ne evvel bana tanı§tırdılar. Şöyle
dir, dediler, böyledir dediler al
dım. Belediye dairesinde nikah 
kıydım. Fakat kendisi eski koca· 
lariyle gezmeğe başlayınca ter
kettim. Eve gitmemeğe başladım. 
Kendisini ben vurmadım. Bana 
kızdıjı için üzerime abY.or.,, / 

Zonguldak, 16 (Hususi) -
Zonguldak dün çok sevinçli gün -
)erinden birini yaşadı. Yarım kok 
fabrikasının temel atma merasi -
miyle kömür yıkama fabrikaları • 
nın açılma merasimi ayni günde 
Başvekilimiz tarafından yapıldr. 
Başvekil paşa ile iktısat vekili 
Celal B ve refakatlerindeki zatlar 
dün sabah saat dokuzda buraya 
gelerek tezahürlerle karşılandılar. 
Vilayet konağında yapılan kabul 
resmini müteakip fırka ve beledi
ye binaları gezildi, sonra otomo -
billerle maden mmtakasma gidil
di. Yarını kok fabrikasının teme
line ilk taşı Başvekilimiz bizzat 
yerleştirdiler. 

ismet paşa hazretleri bu mü· 
nasebetle kıymetli bir nutuk aöy
liyerek sanayi program.ımızm 

memleket için ne kadar lüzumlu 
ve faydalı olduğunu tebarüz et • 
tirdiler. 

ismet Paşanın nutuklarından 
sonra Zonguldak f rrka reisi bir 
nutuk söyliyerek Zonguldaklıla • 
rm şükranlarm1 ifade ettiler. 

Merasimden sonra T1irk1s mÜ· 
di~rlüğü konaiiında büyük bir zi -
yafet verildi. ö~Jeden l'ICnra Ki-

~ -Devamı 10 ncu sayfada-- . 

····-·-···········••11•••· .. ···············-···· ... ·• (Deva.mı 10 nc11 sayıfada) 

Prons Ştarhemberg ve Avusturya 
kuvvetleri 

Ştarhemberg, Otto'nun 
rakibi mi? 

Avusturya kuvvetlerini muhafaza 
edebilmek için lngiltereye baş vurdu 

Avusturyanın yeni başvekil 

muavini ve faşist Haymver fırka
sı lideri Prens Ştarhembergin ltal
yaya niçin gittiği günün mevzu -
larmdan biridir. 

Prens Ştarhemberg, yanında 

İtalyanın Avusturya mümessili 
Sinyor Morea.lli olduju halde, 

tayyareyle Romaya gitti. 
Orada İtalya Başvekili Möıyö 

Musolini ile buluşacaklar. 
Konuşacakları meselenin A • 

vusturyanm avakibine ait olacağı• 
na şüphe yoktur. 

Almanya bir taraftan AVUJ· 
i_L6lfen &aydaJ.1 çe~ .,,--
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Gürültü ile 
mücadele 

Ankara, 16 (Hususi. telefonla) 
- Ankara belediyesi gürültü ile 
tiddetH bir surette mücadeleye 
ba9lamıtlır. Ankara beled:yeıi hü· 
kam.tin eaıriaden ev'\"'el miicade· 
leye batlamıı bulunuyordu. Satı · 
cılarm taltahlan sekizden e·•"Yel 
akfaatlatı sekiıden tonra hatır · 
mUlaları temin edilmittir. Gecr 
yatıtmdaA toma ıaz çalmal: d"' 
yasaktır. Yalmz radyo çalınma · 
auta 12 ye lladar müsaade edil · 
melı!tedir. 

tutya ü311rrinde naliz olmağı ne 
kadar arıuhayorsa, halyanrn da 
ord nn geri kalmalr iıteme:Jiği bu 
munaıebetlerden anl:ı,ılmakta • 
dıt. 

loıiliKe pzetderin, ılyaıi 
mııldeller:Jen loplaJıiı haberlere 
göre, Avus' :u~·anm ~ 'm:liki beşve· 
kil muavini ptens Ştarhembergin 
emeli Avusturya. devlet reisi ol · 
maktıf. 

Cene ayni menba.lardan alınan 
ltavadi!let Jnfdiriyor kr, l>oktor 
Dolfus:ııı ö' ·'\'.- j! l-,.!li!'"·' ~., • ·-··:

'betvekil ŞQfrl;g ve kabine i.zaıı

ı:yn m;;hiuı bir kısmının ·' ı.1.ıil ol· 
dugu, "Avu'"•.t!rya katolik fırka· 
ıt taratn.dan kendisine, de"f'let 
reisliği •adetlilmittir. ilk fır· 
ıaHa da hemen namzetliği lr&na· 
ailttır. 

Bu zamanın uzak olmadıfı da 
söylenmektedir. Tnhmin edildi • 
iine göre, b.ı tasavvur şin:.diki re· 
iı Miklaı'ın kendi arzusiyle ve 
"sıhhatini,, ileri ıilrerek istifa et· 
mesi şeklinde meydan alabilecek
tir. 

Bu itibarla, Avu.turya idaresi 
etrafında tamamen yeni bir tekil 
ortaya çıkmaktadır. 

Bir cihetten prena Otto, impa· 
r.ator yapılmak istenirken, diier 
taraftan Avuı;turya fatiıt partisi 
lideri, prenı Ştarhemberg doğru • 
ca kendisi devlet riyasetine geç -
mek niyetinde olduğu göriHi:yor. 

MöıyH Muıolininin, Avuıtutya 

hakkındaki siya.etinin !İmdiki 

veçheıi ıudur. 

Möıyö Muaolini, Franıa ile bir· 
likte ve müntkün oldufu k~ -!..- · 
Küçük hilaf devletleriyle uyuta· 
rak Avuaturya meıeleıini halle~ -
mek istemektedir. 

HABER - Aktam Po_•t=a~·-·.;...============-===;::::r:;;;~-;:-o;;;ı;;=:ı;:==-==--1-8 ~ı~·t~-·~s~ 

Kurulta)' 
Merke~ bürofjd dİİJI 

Karnşıklık, şimdi de ingiltere 
adaRarına geçti! 

de toplancla 
T. D. T. C. umumi m~d:; 

t•U Ye kurultay nıırk•s ~ee"i 
dün umumi katip lbrahi111 Jıkal' 
beyin t~iıliji altında Çan• eb 
meb'uıu Ahaıet CeYal, Ordıı b~dl .. 
ı.· u Ali Canip, Aksaray aı~diifil 
n~ .im Atalay, Müzeler ınü t •. 
: JAmit Zübe~r1 or&a te4tl• 

1
, lrlandada halk 

hükumet aleyhine 
geçmiştir 

Kork, - İrlanda • 15 {A.A.) -
Daily Te!egraf ıttuliabiritided! 

Eveliai ıün, zaln\anın1 keyl\i 
üzeririe ate, açmaıiyle neticelenen 
hadiıelerden eonra, lttanda hükU· 
meti aleyhine gittikçe artan bir 
huıumet haber veriliyor. Zahiren 
ortada sükunet o1makla beraber, 
ati karanlıktır denilebilir. 

Merakı ıbUGİp 61an, t6vkif e
dilen köylülerm alllbelfflir. 

Diler t•raftan, 114\Wilü kit· 
lünüıı c~nazai, MiudRM tasa .. 
hürafa vesile ~llkalı ve bil te_..,. 
ye M. O' duffy ve Kô9fta~ ;... itti .. 
rak edecekler gibi görünü)'ör. 

Dan meclitifthl Mrku•p ipi • 
rna edebihefti itin fn-ı.l&et. le • 
dabir almm..,. Hlltlı .. , ... 
haditelere ....... .taa ansi ••P. 
sinin tahıillfte a:ıınet•lflir. ~ 
mafih, halihazırdaki uhtil ....ıü• 
nün pelr pahalıya mal olftlÜ •• 
la,ılmıttir. Mhal olatak, ma1rafı 
1470 lnıiliz liratıaa kHI olaa lrir 
muameleyi miteôlf haealtım 
alınan ehH ha,.aalama aneak 33 
liraya tatrlclıfı zikre4iliyor. 

Müttehit lrlaada fırllUiyle .le 
Valera hükGJHtl aranM&ki mit • 
naıebat leY1calAdf! fetthttfft. 

Bütün f rlanda dahilindeki le· 
lefon ve telgraf telleri meçhul e' 
ler tarafuadan kui(ınittir. Garb' 
lrlan4a b&valiıi ~ .tılaİf ..... 
ziyettedir. 

1 ek rakipli mücadele/ 

Bütün Nazırlar halka 
Hitleıri methediyorlar! 
Almangada 19 Aluıto• regi'dmı için yapılan 

faaliyet hararetli bir •afhaya girdi 
Berlin, 15 (A.A.)-Hemen he· 

men bütün Almanyada dün alc9am 
halkı lniJllüzdeki pazar ıUnti ya
pılacak reyi&mcla Hitlerin devlet 
reiıi mevkiine çıkarılmaeım tevıi· 
ke da't'et etmek için birçok hitab41· 
ler irat edilmittir. 

Kielde Hitlerin 1alihiyet mi· 
bi müıneteiH M. Rudolf HeH, Hit· 
ı.rin büyüklüğünden babaetmİf ve 
kftdithli teheil etmiftit. Ham· 
INrı.Sa M. Joseph Goebbele, tak -
riltn 300 irin kiti nnnaceheıincle 
Wr tün eTel Neukollncla söylemit 
olop nutku tekrar etmittir. Sa 
t.ah ıazeteleri de nüıhalannı he • 
men hemn Mitlerin ıahıiyetine 
tah•iı etmitlerdir. 

S. ıazeteler, F ührerin fotol· 
raflannı neıretınekte ve bunlann 
1anı '-tında mumaileylaia eiyaal 
t'e intani meziyetlerini uzun uza• 

batlıca flNMN•İ, Almaaya ifin hu
kuk DriiaaYabDı temin etmH, ade· 
mi miiaa•ala •• Abaaa1aam •Hlh· 
tı2lıfına nihayet vermektir. Bı 
suretle hakilct ve devamlı bir 
t&alhan temeli atıfaııı elacakbi'. 
Führer, her zaman alenen ve reı • 
men, bizim bey .. lmilel düzalee · 
reler ve ltHlflara anc•lt mftıaTlt 
dairesi dahilinde ittirak edebile · 
ceğimizi söyı.miflit. Hepimiz 19 
ağuıtot tarihinde onun arkaıinda, 
ıaflarımısı ırkıtbrmalı Ye bu ıu • 
retle ecnebilere onun iradesini v~ 
ınetalibatının bütün Alman mille• 
tinin irade ve metalibatınm ayni 
oltfu~unu gHıtermeliyiz . ., 

Berlin, 15 (A.A) - M. Hitler 
17 Aiuıtoıta reyiim münaaebe· 
tiyle Berlinde aöyliyeceii büyü" 
nutku, Hamburgu ziyareti dolayı· 

•• ...ı •• •• H 1 11' JColl I ını.ım mu111uru aıan A , dtıl 

.., eb'uau .. aim M•atm beyler •. 
mürekkep olarak toplannı•f• te .. 
)t-.,r •t. kurultay itleri etrafı;,. 
mü. akerelerde bulunmuft~r. ~il 
ar\f 'tkill te cthfti••t relt1 iti , . ., .. 
8<')" dt> bir arahk toplantıya rı fo 
ı.;t-'. ftrniştir. Eıkitehir meb'd•h stf 
uıf 2i7a bey müzakerede • 

b1.1,urmu9lur. il 
Tarama d~rgla1nln sek 
faalkUIU bir dit haUncl• 

aatıt• ~ıkaraldı Uı 
l'tk:~ Dili Tetkik eemıy,d 

nıı .ınt Kitipliiinden: 
1
_. 

Tarama derıi•tniıı oımat' fflJ 
dan türkçeye 8Öa lcattrhklt ,1 
gö.teren ıekiz fatikülU llit Oft' 
h~lind• eatdıia çıkarıl 1 

1
, 

E( nin türkç.eden otma Y• 1t•f 
lan emlektintn baı11111 lı lfıt 
;:: : ne lcac:lar hitooek "• ltu d• f tıt· 
c: tir clh olarak çıkarılacaİı 
iki dide l.itden ( 10) lira fiat k~ 
n. "'uthu·. Tek cih ve fasikül ti 
!·i•ullz. Sa~ıt merkezi. Ti•rk .~it~ 
çu k Limitet Şirketidir. Buı""d ; 

b. io' itibaren müracaat edan1er 1r ııt 
ki 

., . . c• 
cildi alabilece er ve ı.11nc1 ·•r 
için de kendilerine ınakhuz ve ... ,. 
("lkl:r, Dt'"'fıı:İ k«ndiler:ne a1" ır 

göndeTilmelcle olan zatlara t"' 

1ekı faıikülJeri de gönderi!ın;}I 
•erlir. 

dtya sayıp dikmektedirler. D•vet 
Berliner Morıen Pott "Hin· Isviçre ve Fransa ile Hnlkevinden: , 

siyle orada irat edecektir. 

cleakrPA mnunn ancak Adolf I • • 1 1 ıa Ağuatotta Dolmabe.h~ " ... 
Hitldr nnıhafaza edebilir,, batlılı yapı an ta carı an afmll ar 

0
.
1 

1'• 
·s:1mda açılacak ikinci ı , 

altında c:eMral Goeringin bir mü· Ankara, 15 (Huıuıt) - lsviçre dd · il 
rultayıaı devamı mü ettnGe t.Jf 

ti.katını netrediyor. ticaret itilafının birinci devresi t ı a "' 
,. --eral, ""-~ _:ıJ&kabn.ıa hal· b i A kip etmek iıtiyen yurt at ar . .11 ......ı 1n1 ... u 111 10 Ağu•toıta itmişt r. 11 lus- k"layhk olmak üzere Evidl•-1 • 

lu, Führerin itimadına layık ol· tosta hatlıyan ikinci de•re için l atatojlu mtrlcH Ye Tepeb•f-, 
duğunu iıbat için onun lehinde itilafın ihtiva ettigv i kontenjanlar k ı ı tn'' 

O• uaki Beyollu ıımı ıa on arı , 

A. ., d ref ve~le davet eylemektedir. yeniden kullanslmaia batlanmıt • .•. radyo tertibatı alınmı,tır. ,.~ menkanın yiphr ığı r 
Berlin, 15 (A.A.) - Bugün· tır. zu edenler Kurultayı her giiı~ ··f 

harp gemileri dea itiLaren gazeteler, intihabat Franıa ticaret itilafının ikinci :k\ ıalon1.1rr.uzda tr.' ;p edebih: 
Vaıinıtoıı, 15 A.A.) - Sabri- propaganclaıı yapmağa batlamı§ • devresi 12 AJ&..·ıtoıta bitmif, 13 hll 

b .ardır. Führerin birçok fotogvrafi· au Nlera1nlnKurelt•J 111ur• 'fi ye nezareti yarındar. iti aren ye· Ağuıtoıla ikinci devrenin tathi · 
ni harp gemilerinin intulı için leri neıredilmittir. Bu fotoırafi· kine ba,laumıştlr. ikinci Dil Kurultayına M::,, 
tekliEleri kabule bqbyacaktır. Bu lerde Führerin bir takım çocukla· Halkni murahhuı olarak M ıJ 
gemiler dört knavulr, 14 •-=to rın ellerinden tutmakta olduit· A b- I o--d. . orta mektebi tUrkçe •• edebi1 •t 

V ıtal D lf .. ,d .... 1 -·r· nkara e e 1ye se "m esı ıı" e yanın, 0 ut 
0 

uru • •e altı tahtelbahirden İMrettir. görülmektedir. Bu fotoğrafilerin 'r muallimi Suat Salih Bey • 
düktttn IODfa, Anaturya fırka li· Bu İllja&ta rafmeD Amerika Lon· altında "Gençlik muhibbi Hitler,. Ankara, 15 (Huıusi) - Bele • ve kendisi .. hrimize ıelmitdf• 
derleri aratıtıda 8

" çok ehemmi· dra muahedeıinİD iDtUma meau. ibaresi bulunmaktadır. diye intihahatına ait cetveller ha· -o- ..,.. 
yet ••cliii adam prena Ştarhe-·· ni1et 't'erdiii hatlerin lmıvulrler Nihayet ıazeteler, bir takım zırlumlfbr. Aakaranm ıeçen H· K uıadı11 ıahi1;11de ölr 
b.rıdir. O kanaat ••r ki, Ştar· 1.ı!in 17,100 torpilolar 1.ı!in 71.-:u: znatın beyanatını neıretmekte • ne 7S bin olan nüfueu bu tene J ı• b•f 
hemL-, Aftllhl-anrn müatak • "7 

" 7 ,._ n f llZ za J J , 
-'"• · ı Ye tahtelbahirler ü-in .. 1:1,240 dirler. M. von Neurath, diyor ki: 88 bine çddılmdan aza adedi bir .,tJ• 

L-ı ı· ....... ,ı 1olunda, prena Otto • ·:s "11 Giornale d1talya,, yaZlı 
uw a.. toni•ato dununda kalmaktadır. "Bizim haric:i ıiyuetimiziı- fazla olacaktn. .-a 
nun 1•1lne rakibidir. Stefani ajantınm verdii~ 

a~en aenelcl lcuwel 111uha· -----··---------------·---------------•ı lumaıa ıan, Kuta•aaı •hi t' 
•- etmek latlyor s lı d lı ? de Türle ukerleri tarafınd~ ıo 

aba fıllzetelerl. ne ı·qor ar dürülen lnciliz bahriye zabıti~~ Londra, 18 (A • .A.) - lnıilte• v ak l .J bdl...-
ceıedi ~a!am i ıu arm:ıa re hükGmeti A vuıturya hük\ime • 
muıtur. •" 

tinden bir nota almttbr. A't'Uıtur· cttMll1JiltnT _ Yuua Nldl BeJ .,._ ıtnız. eu:r.a indirmek, bunun için de ltçl terblyeelne Dalıalar ceaedi Kalamak1 5 

ya hüktlrnetl, geçen ıene 30.000 giln "Yeni raman••rm ea mWılm luuieı me- Amerika deab nn11aer1nı arHınJor. la. Pbelllllllyet ••rmek llad pldllld 1azıyor. hillerin'! 1-.adar ıürüklemiıtir• 
kiıiye ibli.i olunan ve Saint Ger· ııe1e.ı,, batbtı altında lapon ~leeladen ııttere de aynı yolun yolcusu olmak a.tırana Halumı Be7 makaleelal tö1le lıltlrt7orı 

1 ~or. Y ... Jfadl Bey Japonya uya- da bolundupou bOtlln bütün 11akhyamı)'Or. "Mulaakkak ki, aatıam bir zemin kerlnde- - ~ n 
main muahedesinde teshit o ur.an ııe&lnde .. _ ......... o1c1aıı...-- kaalcllr: .Japonya ise eli kolu bllf1ı dUnnryarak bUtUn ytz. Bir iki lk"llC lfln ... dumanlan ~ o- K .. .. d 1" ... -_. ·- ·- asırga yuzun en miktarı geçmiyen Avutturya e;r · Çin, ergeç, uyanacıakhr. Bu takdirde 400 mil. azlnl ve p7'1!We c-lılr)'or. lan Y•nl ~. ~ ft • 

dulunun bu tene de 30.000 kiti yon ntıfo81a lla memleket laponya için bO. , a. ell&b ~ur dotnulan clotl'tlya tlbaal edtteklt>rl maddelt>r yüzünden memle- kiti ö~dü " 
....... ._ _ _.__........ ...._. .. --.. J 1 kl'tln iktisadına yapacakları faydalı fl"lllrlerl ( A D" .. " 

h f • . • Y'k 1ı1r -- ----· ---ı· a· bir barbe 1ııazır1ık mAnaemı ı aı1e edecek bır Belgrat, 15 A. .t - u.·· ... olarak mu a azası ~·n mezunı • ponya, Çini uyanmadmt evvel, kendi bAklml· 1 cereyandır ve bu macerada Japonya krndl ~lmdlh dllflaerfllc ~ıtri&.., ..... 

yet istemektedir. 1ett .atına almak meclıurlyeu.dedlr. Ba ee- batma tiltaa dttayaya kar,ı koymaJı ,..csze ZAMAN _ Dttzztya 1Ade Veltt Bey bu. leden ıonra !Sanda müthit bırb' 
Bu nota hariciye nezaretince ~ ... ıa.,_,.., (llll tbıUIJMle, ......... dlttt BlllU9 cörllnmek~ır... cDn l9tubul uw tfrkfotlntııa 1Mf17M1 ... ıırıa kopmuf ve mil1onJarca 

tetkik olunmaktadır. Maamafib == !:m'ıa:'ı::a•=· bir™' - ıdLUYBT - Siirt Jleb"uau Mabmut Bey layıllle oıkardll'ı bir rapor Uzerlade tt>nkı& ıara tebebiyet vermiftir. 11 
1 "Dolu bir batta,, batlddı yauarnda (harta- ve mDtatealarou ııöylemektt"cl.lr. Bu rmpora Tuna nehrinde boiulm\lftuf• fnıilia ceVMmlft geçen sene O. YIUIUıl Kadl &e,. llaa ... ..,..,.. "Çlnde dl. mız, ll(dma ve temel atma bartur oldu) el!- ıöre ıtrket fflma ilelle4le - bla ldmur Ura· 

daiu gibi bu Hne de müsait ola· ı ter devletler 1fta 8odc bpl tmrn•wlr teb. ye~ 7enl falırlllalar mönaael»eUle hk kar temıa e....._ 1&118.'718 111'111* ftrNa• 
•it daha tim.fiden beyan edil· ilkesine manıadur; cllyerek flSyle 41eYam ecll· eanayt proırnummıad:ıa bahsetmekte Ye her· tmrn ll.Ml.611 llrumı murat Yemlttir. \'e-

l yor: "Bu k&pmın kapanmam Aaya me.eleal- teYlnl harlçtt"n tedarike mtt.bur bir memJe • Ut Bc-y bu b('Up kar~ıamda bayrt'tlnl ifade 
lleldecllır. ftln MUen laponya Jeblne ft ...,...... aı.r ketin lkttsaden mDstakU •)'llannyacatmr ediyor. \'elft Bey lstanbul Umanmm ehem. 

Y..A, 19 (A. A.) - Prens l btıJWI te.letler ... ,.._ 1111111 delneldlr. Çin (f&tttletnektedlr. "Mahmut Bey MUyl laaya · mlyelnl lllyllyPnık h Detkıealn, Ulllarl '9f. 
• L be Ro d • me...181 nud hallolununa Hlncllstaa, IDndl· tında ı, tcrblyf'tllnln, iKi tt>rblyeslnln bOyUk ke&lnln IK'ttrlkıılı.lljinfta dcılayı el .. iutnl 
• · 8fJjem l'8 ma an tayyare ı · ı· "ini ıneııetelerl de ._.._ IUlllolnnacakttr. MeR· rolUnll söyll:.·ntk ıı:ınu• :lml7.ln llrrllyrbllme. • 

.,. vpo " söyllyerek '"btı itibarla biz tlrlwtln fNblala 
)~raya ıelmiftir. lenin Sftlltlltbd •n1an1u IRWll1 eteMnr. el için lhDlı1et n,..haı mlmktbı mertebe u- ÇOk seç k~I§ oldutunu lılle aö)U,eblllrlz.,, 

~ 
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Bir ceset bulundu . 
Dün Moda tahilisade he! 

me ait oldui'J anlqılr· . . ·""' 
ya~lannda bir erkek ceaech 
lunmuıtur. Bu huıuıta tah 
yapılmaktadır. 



ve 
c. nıücadelesi 
aı..~f ı&riyet rejimi, memleket -
..... lb" 
İle Ucadelesi olmumı ame-
. Pltro"•·- b" b" . . ' . 
' -u. ır ırıne gırmesı • 
· · Plinsız kurulmuı Garp 
>'etleruı ·ın t ·· b l · · acı ecru e erını 
~Öz Önünde tutmaktadır. 
. ~Yletçi olan ve daha da 

1le doğru giden Kemaliıt 
Çl~ıp alın teriyle ekmeğini 

ra en ön aafta kıymet 

~~dir. Memlekette büyük 
ett·l'iYeti tetkil eden bunların, 

~l ~. •~hhatli, tahsilli, meı'ut 
· ıtirıyeUi olmuı, hükUmeti-

elbett .. ··ıd . 'ti bir e can ve gonu en 11-

>t! teydir. 
eıaıielceti idare edenlerin fU 

: Şe~arı dikkatini celbetmit· 
d~erin ve kasabalann bir 

nlarında, uyumak ıaa
.... lrta. kalan bütün zaman
' "'üte "'1 llıadiyen çalıtan insan -

dır. Bu iıe, havsalanın al· 
\o~ı bir iıtiımardır. Ömrü • 
qıUf bir peyke arkasında, 

• t..• ek.izin, gezmektizin, kör 
"tllıden bqka bir fey yap· 

. reçiren fertlerin ne ken· 
~en ne de evlatlarından 

~· ı, llıaddeten ve manen ıağ
·~~r mevcudiyet beklemek 

il'. 

~nlan erken kapatmak 
k İıı ilk saikı, elbette bu fe

~l'Jı koymaktır.. Lakin, 
iııaafıız dükkan ve küçük 

. tlıaııe sahipleri de mukabil 
~J llınıılardrr: Kepenkleri ıa· 
~ erken açıyorlar; yahut 

~~ldanna: 
~ Şllııdi eıkiıine niıpetle da· 
'1.~~lrtıyorsunuz; daha az pa-

~sınız .. - diyor!ar. 
•&dide tiki.yeller ititmeğe 
rlt. Eğer hal böyle devam 
' dükkanları erken kapat· 

tedbirinden elde edilen iyi 
il..a: beklenildiği derecede elde 
t-J 1)tcektir. 

lfına ıartlannın birçok 
. leli Y'ardır. Bu veçhelerin 

ltontrol edilmesi, kimin ne 
>tti •ene gibi ıslahat tasav· 
"'1aa ıöylemeıi l.izımdır. 
l • tashihi ve tekamülü müm 

~lıı birçok arızalı çalıtma ıe· 
~•ardır. Netekim, ki! aylan 
~ ıkazlıçetme ve Haliçteki 
\ ~ıahitlerini gezerek yaptığı· 
\ ~ ankette, biz , bu sütunlar
~ ı Yaralara dokunmuıtuk. 
~ l)~t, hariçteki bir adam, na· 
~ ' llokıan görür; haıta, dok· 

, ~ d~ lc_a~ıısına gittiği vakit, ken
k... ~llıı kendi anlabyor. 

~~Ilı, itte, aanayicilerin de 
~· •e.r. Bu birlik, ııruf müca· 

. 'ı_ !atak.adiyle mi kunılmuı· 
~ '"liıterek ihtiyaçlan el birli

' \~ lıa.1 gayesini takip eden iıçi 
~"teri, ı1111f mücadelesine en 
~":-r olan korporaıyoncu fa
\ ~ laıilli aoıyaliıt rejimlerinde 
~lb .. CUttur. Hatta oralarda, 
~o "~retin temel tatlan aa-

t "· 
, ~~ile ~~t ll'lcaaının himayesinde 
~I edecek ve bütün çalıtan 'i ~i"'-1. lcanatlan altına alacak . tik' • . l 
r•tıı •fırının taazzuvu, dev et-

"'"" ~rtlretlerindendir. Ancak, ., \ ı..;ı:: teraitinin normalleıme-
a il kapııı açacaktır. ln

liete 1lfl11ıüzdek: yııl, it kanunu 
~; ~ıkacak. Fakat, eler 

ıınız birlikleri de ayni 

~Jı bnumı 

Poatası 

Dün Odesa Başkonsolosu Rauf 
Hayri Beyiırn muhakemesine baknldı 
Muhakeme, maznunların müdafaaları yapılmak Üzere 

cumartesi günü öğleden sonraya bırakıldı 
Ruayadan getirdiği bavul ve 

sandıklannda kaçak etya çıkan 
Odeıa başkonaoloıu Rauf Hayri 
beyle kavas Tevfik ve muhacir 
Mehmet efenidlerin muhakemele
rine dün de ihtiıaı mahkemesinde 
devam edilmiıtir. 

Evveli, kaçak eıyanın müfre
dat itibariyle hangi ıuçluya ait 
valiz -ve sandıklarda bulunduğu • 
nu teabit etmek üzere gümrüie 
yapılan iıtilama gelen cevap o· 
kunmu,tur. Bu cevapta her ıuç
luya ait eıya zikredilmekle bera • 
ber herbirinin bulunduiu valiz ve 
aandıklarm numaraları tasrih e • 
dilmediğin~en Müddeiumumi bey 
bunu kafi bulmamıt ve gümrük-

Bir ltalyan 
mebusunun sözleri 

F qiıt yüksek mecliıi &zum
dan M. Onarelli üç gündür tehri
mizde bulunmaktadır. Kendiıi 

bundan dört sene kadar evvel 
Türkiyeyi bir kere daha ziyaret 
etmitti. ikinci reliti hakkında in· 
tibalarıru anlatırken demiıtir ki: 

"- Dört ıene evvel memleke· 
tinize gelmiıtim. Arada mühim 
farklar gördüm. Kıaa bir zaman• 
da mülhit adımlar atmıpmız. 

Bilha11a amal ve pratik ıahada i· 
lerleyiıiniz ıayanı hayrettir. 

Türkiyenin iıtikbali büyüktür 
inkılabını çok mütkül bir zaman
da batardı. Müşkül zamanlarda 
böyle başarmalar hakikaten ha -
rikadır.,, 

ltalyan meb'uıu ayni azmanda 
iyi bir müelliftir. Şark liaanların:
aşinadır. Kendisi tehrimizden 
Moıko-vaya oradan da Çine gide· 
celttir. 

----o 
Radyo tango müsabakası 

açh 
Türk ıençleri arumda Türk 

telıiz telefon tirketi tarafmdan 
bir tango ve -vals müıabaka11 ter
tip olunmuttur. Müıabaka yalnız 
Türk vatan:tlaıları arumda 
yapılacak, 934 eylül nihayet:ne 
kadar devam edecektir. Müıaba· 
kanın hakemliği bizzat radyo din· 
leyicileri tarafmdan icra oluna • 
caktır. 

Tango ve valı nev'inden ol
mak ıartiyle herkeı bu müıabaka· 
ya istediği kadar eser ıönderehi • 
lecektir. 

ıeraitinin hakkaniyetle tatbik edi· 
lip edilmediiini, hükamet, ne ıu· 
retle anlıyacaktır?. Her iıçiden 

ayn bir anket yapmıya imkin ol
madığı ribi, çıraimı ne fena tera· 
itle çalııtırdığına dair, bir patron, 
Sanayi Birliği -vaııtuiyle hükü· 
mete kendi aleyhinde elbette ra· 
por vermiyecektir. 

Türkiye baJkmm aaadeti için 
icap eden bütün müe11eseleri te• 
ker teker, - bayır üçer beter -

ten tekrar malumat iıtenilmeıine 
lüzum göstermittir. 

Okunan list ~ler hakkında ne 
diyeceği aorulan maznun Rauf 
Hayri Bey, eski ifadelerini tekrar
lıyarak dem ittir ki: 

"- Bu liıtede bana ait olarak 
gösterilen etyanın hepıi benim 
değildir. Binaenaleyh gümrüğün 
iddiası yanlııtır. Vapur ambarın· 
da mevcut aandıklanmın çıkarıl
maıivle meşgul olmasını kavas 
Tevfik Efendiye ben ıöylemiı· 
tim. 

Fakat o gün bunun imkansız 

olduğunu iddia ettiğinden eıya

nm bir kıımı erleıi güne kalmıf, 

bunun için ef ya iki parti olarak 
çıkmıttır. 

Valiz ve ıandıklar açılmadan 
mevcut eıyamı gümrük memul'la· 
"'lna bildirmiıtim. Zabıtlar tetkik 
edilince bu cihet anlatılır. Yalnız 
biblolan ıöylemeği unutmuıum ! 

Tevfik efendiye çok itimadım 
vardı. Ona: 

"- Kitap ve çamatırlanmı aen 
rıkar!,, demiıtim. o da bunun i
çin çıkarmıfbr. Benim kaçakçı· 
iıkla alakam yoktur.,. 

Kavas Tevfik Efendi de, va
purdan çıkarken yanında bulunan 
ıeyleri izah ederek bunların ken
dU.ine ait zati eşya olduiunu id • 
dia etmiıtir. 

Müdafaa vekilleri, gümrükten 
mahkemeye verilen cevabm gay· 
riklfi olduğunu ve mevzuubahiı 
eıyadan her ıuçluya ait bımlarm 
vazıh olarak göıtermediiini aöy

lemiıtir. 

Sabıkah kadınlGr 
Sabıkalı Hayriye ve Zeliha 

dün Beyoğlunda Beyker mağaza· 
ımdan bir top kumaf çalıp kaçar· 
ken yakalanmıtlardır. 

Hayıkta humar 
Seyyar satıcı Nazım, lımail, 

Zeki ve Fahri dün Hasır iskele • 
ıinde karpuz kayıklannda kumar 
oynarlarken cürmümeşhut halin • 
de yakalanmqlardır. 

ltolu k1rlldı 
Beyoğlunda Şimtir sokağında 

oturan Akonun oğlu 18 yaıların • 
daki Rafael, dün pencereden düt· 
müı ve kolu kırılarak hastaneye 
kaldmlmııtır. 

Kapı 6nUna b1rak1rken 
Mehmet pata tekkesinin bir o

dasında oturan arabacı Bekirin 
doıtu Makbule 3 aylık çocu<Tunu 
dütürerek kapııı önüne bırakır -
ken yakalanmııtır. 
aa,ından yaraladı 
Y emiıte Cümhuriyet iıkeleıin

de hamal Hüseyin ile Bekir kavga 
ctmiıler ve Bekir çekiçle Hüseyi· 
ni batından yaralamııtır. Bekir 
yııkalanmıttır. 

Kimse alınmıyacak 
kuran Cümhuriyet rejimi, elbette. Adliyedeki münhal kitiplikle
bu bahıettiiimiz iti de, uzak bir 

1 
re ve gardiyanlıklara ıimdilik 

istikbale atmıyacak!tr. ·~im:e:ıin alınmaması hakkmda 
(Vl•ftl) Tek&letçe emir Terilmiıtir. 

Mahkeme, iddia rr:.a!<amının ta
lebini muvafık görerek gümrük
ten, kaçak eıyanın kimlere ait ol
duğunu ayrı ayrı listeler halinde, 
valiz ve sandık numaralarile bir
likte gösteren vazıh bir cevap iı
tenilmeıini karar1athrmııtır. Mu· 
l akeme, maznunların müdaf aala
rını yapmaları için 18 a:!ur,+os cu
martesi günü ıaat 14 e bırakıl

r..rştır. 

Bundan evvelki celsede müd· 
l~dumumi bey maznunların tev· 
kif edilmelerini istemişti. 

Henüz bu huıuıta bir karar 
ittihaz edilmemiıtir. Gelecek cel
iede- muhakemenin neticelenmesi 
muhtemeldir. 

Sümerbank 
heyeti gidiyor 
Sümer bank yeni kuracağı 

fabrikalarının teaiıab için bir he· 
yet gönderecekti. Heyet bu:·· ı 
tehrimizden Moıko-vaya doğru yo 
la çıkacakbr. 

Heyet reiıi Sümer bank mecli
ıi idare reisi Safa beydir. Umum 
müdür Nurullah Eıat Beyle üç 
mühendis heyeti teıkil etmekte • 
dirler. Bir ay kadar ıürecek c!:ın 

seyahat için Berlin • Moıkova yo· 
lu intihap edilmiıtir. 

----o--

Halı kaçakçılığt yapılı
yormuş 

latan bul gümrük muhafaza 
baımüdürlüğü tarafından mühim 
bir halı kaçakçılığı meydana çı • 
kanlmıtbr. Dün adliye ihtiıaı 
mahkemesine veri in:· 2 olan bu 
meaele ile muhafaza teıkilitı, 
gümrükler Baımüdürlüğünün itti
raki ile on bet gündenberi meıgul 
olunmaktaydı. 

Kaçakçılık fÖyle cereyan et
mittir: 

Gümrük muhafaza te~kilitı u· 
zunca bir müddettenberi lıtanbu
!a gelip batka memleketlere gön· 
derilmek üzere transit antrepoıun 
da bulundurulan bir k111m halı) ... 
rın kaçak olarak çıkarılmakta ol
duğundan şüphelenmi~lerd:r. 

Muhafazanın araştırmalan ne· 
licesinde bu kaçakçılığın transit 
halı antreposunda iyi mevkii oları 
birkaç halı taciri tarafından yapıl
makta oldun·ı tahakkuk etmit bu· 
Iunuyor. Te.hkikat der!nl ... ·~h·il 

miş ve halılann şehre nasıl çık:- · 
rıldrfjı te··. :. edilmi~t;r, 

Hfıdiseye el koyan ihtise.r 
mahkeme~· :-1:; deiumu-i'i5ii t· · 
kikat evrakını ~·:ck- 00 . ' ""'e v~r· 
mittir. Tahltikata ehemmiyetle 
devam edilmektedir. 

- --0 

lbrahim Tali bey ge!di 
Trakya umumi mi'fe•tisi İb

rahim Tali bey, Buraadan ichrimi
ze gelmiıtir. Mumaileyh Cursa -
dan gelirken Yalova:a uğramış 

Başvekil ismet paşa hazretlerile 
dahiliye vekai Sükrü Kaya bev; 
ziyaret etrni~tir. Kendisi bir haf· 
ta aonra Edirneye ıidecektir. 

• 
· ·Sİ·VASET:. 
,, - ~ . 

Tersine akan 
nehirler 

V Bktile, cumhuriyet olan Arnavut• 
luğun krallık haline gelmeıi üzerine, 
bir Türk muharriri "Terıine akan ne
hir,, diye bir makale yazmııb. 
Şimdi, terıine akan nehirler çoğalıyor. 

Eıkiden, birbirine bakarak bir çok 
memleketlerin hudullan içinde bir in
kılapçılık hareketidir ba' göıtermi,fi. 
Şimdi bunun akıi oluyor gibi: Avuıtur
yada krallık ihya edildi, edi!mecli der· 
ken, ,imdi bir de Arabiıtamn kraJlık ha· 
linde canlandrnlmaıı mevzuu bahsedi. 
liyor. 

Filhakika, Hicaz Veliahb Emir Fey
salın Suriye tahtına getirileceği ıöyle
niyor. So!1 muharebede galebe çalml\• 
)arı üzerine, Vehabiler, Yemende lama• 

miyle haklın addedilebilirler. Sulh ıart
namesinin nelerden ibaret olduğunu, 

gene bu sütunlarda yaznuıtık. 

V ehabi devleti, hariçte, Yemenlileri 
temıil hakkına maliktirler. AralanndA. 
askeri anlaşmalar dı;ı vardJT. 

Şimdi, Prenı F eyıal, Suriye tabbna 
geçiri~ecek oJuraa, Hint denizinden, Ak· 
deniz kıydanna kadar yek1'3re bir Arap 
devleti kurulmağa doğru adım abhyor 
demektir. Bu da, İngilizlerin sevk '-e 
idareıiyle olduğu muhakkaktır. Fran
ıızlann buna ne diyeceği henüz malUın 
değildir • 

Kez11, dünkü gazetelerde okumu,ıu· 
nuzdur ki, lıpanya kralı, Avuatury.a 
tabbnı ihya için çabalayıp duruyonnut
Bundan i!k makaadr, yıkılan tabtlann 
yeniden lrurulmaıınl\ kapı açmaktır. 

Dikkat edilecek oluna, dünyada 
tenine akan nehirler yalnız rejim bah
ıinde değildir: Kııdınlann eve iadel'İ 

hakkında Alman rejimi Ön ayak olmuı· 
tur. Onu takiben, M. Muıolini de, lca· 
dmlann her ~yden evvel evleriyle uğ· 
raıma!an iktiza ettiğini geçenlerde bir 
beyanat halinde bildirdi. Yugoılav ve 
diğer bazı devletlerde de ayni akıüli

meller oldu. 
Bütün bunlar, dünyanın. bir müd

det inkılapçı bir moda taklit ettikten 
ıoıµ-a. t imdi irticaa meyletmeaidir. 

Lakin, ıu da var ki, İrtica, umumi o
lamaz. Zira, anhuniftha, nehir tenine a
kamaz... 01.. olıa kenaralrında an"· 
forlar haıule gelir ••• lıte bu kraliyetler 
ve kadmlan eve iade etmeğe lralkıım11· 
lar da, umumi inkılap hareketi içinde •· 
naforlardır. 

HUseyln Faruk 

Vergilerin tahsili 
Buğday kor..ıma kanunu mucİ· 

hince undan alınmakta olan ver • 
gi halka hiç yük olmamakla 
beraber devlete iyi bir varidat ge· 
tirmektedir. 

Heıap edildiiine göre lıtan • 
bulda günde dört bin çuval un 
sarfolunmaktadır. Bu itibarla yal
nız lıtanbulda senede iki milyc:t 
lira verri temin edilmit olacak· 
hr. Ver~·· -r çok muntazam tekil
de tahsil olunmaktadır. 

- o -

Lastik deri meselesi 
Ayakkabıcılarla lastik:·· - i a • 

rasındaki ihtilafı tetkik eden ko • 
misyon dün de bir içtima yapmıt 

ve fabrikalardan ı;:önderilen tez· 
k::.~·c!eri tetkik ile meşgul olmut· 
tur. 

--o- -

Kitap ~ergisi 
Halkevi ~arafmdan Galatasa

ray lisesinde açıla.er 1- kitap ı~·ı:i· 
sine ait ha-r .. 1zklar tamamlanrmt
tır. Sergi pazar günü öğleden son• 
ra merasim!e açı!acaktır. 

-c--

Japon fabrikatörü 
Şehrimizde b:r J apon iplik 

fabrikatörü tetkikat yapmakta· 
dır. Kendiıi tehrimiz'n ticari ma· 
hafili ile temasta bulunmu~tur. 
Burün Rcmanya v:ıDt""" ile Kös· 
tenceye l.areket edecektir. 



4 HABER - ~_gam Postası 

Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 38 

O gece, Ebülhuda, ıaraya. yat

eıd an sonra gelmiıti. Padiıahın 
l endiaini sabursuzlukla beklediği 
r: biliyordu. 

Harem ağası Abdülhamide: 
- Şeyh Efendi teırif buyurdu

lar •.. Demİ§tİ. Padiıahm birden
bire yüzü güldü .• Ve Celal Beye 
hitaben: 

r- Haydi, işine git .. 
Diyerek oturduğu yerden doğ

ruldu .• Ebülhuda huzura girerken, 
Paditahm gözlerinin içi gülüyor· 
du. 

Ebülhuda, Efendisini merak
tan kurtarmak için, ilk söz olarak: 

- Zatı şahanelerini muhafaza
ya memur olan bütün ervahı top
ladnn ve hepsinden söz aldım, 
dedi, dü manlarınızı birer birer 
bu!up tazip edecekler! 

Abdülhamit üç gündenberi bu 
müjdeyi bekliyordu. 

" - Ya ruhlar böyle bir vazife
yi kabul etmezlerse .. 1 !,, 

Bu endite kaç gündür Padita· 
hın beynini kurcalıyordu. Ebül
hu danın müıbet cevap verişi Kızıl 
Sultanın yüzünü güldürmüttü. 

Abdülhamit, Ebülhudaya te
ıek~ür ettikten sonra: 

- Ervahın ketum oldukların

dan emin misin, Şeyh Efendi? 
Diye sordu. 

, Ebülhuda küçük yuvarlak göz
lerini süzerek cevap verdi: 

- Benim hüddamlarım, habis 
ruhlarla temastan hazer ederler •. 
Gevezelikten hoşlanmazlar, Şev

ketmeap ! 
Abdülhamit, Şeyh Efendiye 

(gizli te§kili.t) hakkında şu tafıi· 
Iatı veriyordu: 

Yaun: ishak Ferd! 

nevi kuvvetlerden iıtifade etmek 
arzusunu izhar etmemİ§tİniz ! Yok 
sa, bendeniz, muharip ruhların 
yardımiyle, bir dütman ordusu· 
nun bile hakkından gelirim. 

Abdülhamit her şeye inanır bir 
hükUmdar değildi. Bilhassa böyle 
batıl itikatlara kendini kolay ko· 
lay kaptırmazdı. Fakat, Ebülhu· 
danın kerametine kail olmuJtu. 
Bir gün, bu Şamlı devecinin mazi
sinden bahsetmek cesaretini gös
teren Sait Pataya bile: 

- Günaha girme, Paşa! Böyle 
keramet ıahibi bir zatın aleyhinde 
bulunmak doğru değildir. Diyerek 
tazir etmit ve bu yüzden kendisi
ne haftalarca iltifat etmemişti. 

Bazı garip tesadüfler de Ab
dülhamidi Ebülhudaya bağlama· 

ğa veıile olmuf tu. Mesela bir ak
şam Abdülhamit yemek yerken, 
Ebülhuda yanında oturuyordu. Pa 
d İ{ah önündeki r.e. hanı açmadan: 

- Bunun içindeki yemeği bilir
misin, Şeyh Efendi? Diye sormuş· 
tu. 

Ebülhuda birdenbire mütkül 
vaziyete dütmÜfse de, derhal ken 
dini toplıyarak, içinden bir şeyler 
oliumağa batlamıt ve: 

- Kut .. Kut·· Kut·· Diye üç de
fa mırıldanmıştı. 

Sahanın içindeki yemeği padi
tah da bilmiyordu .. Kapağı açtığı 
zaman bir miktar pilavın üzerin
de üç tane bıldırcın kızartması 
göz:ünce hayretle Ebülhudanm yü· 
züne bakarak: 

- Kerametine inandım, Şeyh 

Efendi! demi~ ve o ak~ ilk de· 
fa Ebülhudanın elini öpmü,tü. 

Ebülhuda bu gibi teM.di.iflerden 
istifade etmenin yolunu bilirdi. 
Bir diğer gün de Muş mutasarrıfı 
Mahmut Beyin ölümünden kat'iy
yen haberi yokmuş gibi davrana· 
rak: 

Fıkra müsabakası 
Eo İJİ. en güzel fıkralan bize ıön· 

dereceklerin yazılan; burada neıredi· 
lecektir. Y almz bu ftkralana uzun ol· 
manuı11, ıeçme olma11 ve okunaklı 

yazılması Llzrmdl1'. 

Dişi yokmuş! 
Çocuğun biri ninesine sorar· 

mı§: 

- Nine sana teker mi alayım, 

yoksa kocaya mı verelim. 

Her def asında nineai ıöyle der· . 
mı§: 

- Yavrum, ditim yok ki teker 
yiyeyim. 

İrfan Numan 

Ziraat Vekili Merinos 
islahatını tetkik edecek 

An.kara, 15 (Huıusi) - Zira· 
at müıtetarı Atıf Bey latanbuldan 
geldi. 

Ziraat Vekili Muhliı Bey ya • 
kında lstanbula, oradan Buraaya 
gidecek ve Merinos ıılahatını, bu 
yolda yapılan işleri teftiş edecek
tir. Vekil Bey bilahare Şark se
yahatine çıkacaktır. Bu seyahatin 
uzun ıürmeıi muhtemeldir. 

Dahiliye Vekaletinde 
tayinler, nakiller 

Ankara. 15 (Huıuıi) - Çat 
kaymakamlığına Balya kaymaka· 
mı Halis, Bingül kaymakamlığı· 
na Pertekin kaymakamı Kemal, 
Demirci kaymakamlığına Erdek 
kaymakamı Cemil, Erdek kay • 
makamlığma Demirci kaymakamı 
Esat, Çankırı belediye reisliğine 
Dede zade Lütfi Beyler tayin ve 
nakledildiler. · 

Milli müdafaa Vekili 
Aydında 

Aydın, 15 (A.A.) - Millt mü· 
dafaa vekili Zekai Bey, otokarle 
bugün saat 12 de lzmirden ıehri • 
mize geldi. lstaıyonda vali ve 
mevki kumandam beylerle, hükli
met erkanı belediye, C. H. E'. ve 
halkevi reisleri ve uala.rı ve daha 
birçok zevat taraf mdan istikbal o· 
lundu. 

- Fehim Pa§anm verdiği ma
lumata göre lıtanbuldaki te,kili.tı 
hafiye ?lensupları elli kişiden faz 
la im it. Muhafız ervahm e.dedi, 
bunlardan her birini ayrı ayn ta· 
zibe kafi gelecek mi? - Bu günlerde saray muhitin· ı--.-n:ıııııııım ıonııauıamwww--ıııruını•-------

Ebülhuda elini ıallayarak: 

- Bet bin kiıi de olsa, gene ka
fi gelir, Velinimetim! Siz hiç me· 
rak etmeyin! 

- Buna §İmdiye kadar neden 
letebbüı etmediniz? Dütmanları 

manen helak etmek, bence ittihaz 
edilecek maddi tedbirlerden çok 
mühimdir. 
:- Kulunuza bu ana kadar ma· 

?t 

Tefrika numarası : 49 

de bir bayku§ ötmüf; ama zanne
derim ki bu ötü! düşmanları· 

nızdan birinin toprağa düteceğini 
mü§ deliyordu. 

Dedi. Abdülhamit hayretinden 
küçük dilini yutacaktı. 

- Nasıl bildiniz, Şeyh Efendi? 
dedi. Vallahi sizden ıaklı bir şey 

olmuyor! Bir hain, hayatıma sui
kast tertibini dütünüyormuş. Ca-

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili : (Va - N u) 

r - PekZJa ... Birlikte gidelim •• 
Fikret: 
- lıte benim kamaram 9u ••• 
- Benimki öte tarafta... Fakat 

teıyi etmeniz lüzumsuz .• Yemeğe geç 
kalnuyalım ... 

- Nasıl isterseniz •.. 
Şadiye Hanımın mevzun endamı 

koridorun köJesinde kayboluncaya ka· 
dar nrknaındıın hakta 

O ıırada, lngi1iz kadını ile çarıaflı 
da önünden geçiyordu ve kakavan ka· 
dın: 

- Hoo... hooo... - diye hi.Ja bir 
takmı garip garip h~·ret nidalan çı
lcanyordu. 

Türk kızı, çarıafının altında, onun 
yanında ne vakur ve ıeuiz yürüyor -
du. Vücudünü örten bol kumaılara 
rağmen güzel n dinç olduğu belliy • 
di. 

Fikret, 12 numaralı kamarasının e
fİğind.P onlara bakhktan sonra, içeri 

girdi. 
" - Şadiyeyi benim yanıma al • 

ıam fena etmiyeeeğim .. • diye düşü· 
nüyordu. • burada iki yatak var ... Ma· 
demki tecrübe izdivacı yapmağa ka -
rar \"erdik, bir kamarada gecelcmcmi· 

. ? ,, ze ne manı var .... 
Ve samimiyetine kendi de inanma

dan: 
" - Ben, itimat edilmeyecek bir 

erkek değilim ki ... Madem ki, tecrübe 
izdivacın ıade manevi olma11nı istiyor. 
bir yerde sabahlamamı7.a rağmen, ge· 
ne hududu aımadım.. Tabii.. Ta
bii.." 

Zihninde bu düıüncelerle, çabu • 
cak ellerini yıkadı; saçlannı tarııdr; 

üstünü baıını fırçzıladı ve yakasına, 
boyunbağına bir çekidüzen verdikten 
ıonra, yukan çıktı. 

Etrafına bakındı. 

Şadiyeyi anyordu. 
Fakat. sıenc lcadm l.anr~ ,.:.Un - ı 

nını cehenneme gönderiverdik. •• 
- Çok iyi yapmıtımız, Şevket· 

meap ! Muzur mevcudatı ifna et· 
mek, ıer'i ıerifede muvafık bir 
hareket olur. Bu hususta kat'iyyen 
tereddüt buyurm·~·ınız.. Fetvası· 

nı ben veriyorum: "Küllü muzur• 
run yuktel ! ,, 

• • • • 
(Devamı var) 

memi§ti:-Vapurd;--;peyce kalabahk 
vardı. Bir takım tanımadığı genç, ih· 
tiyar, orta ya§h erkekler ve dört bet 
tane güzelce hanım ... 

Hayır, hayır, "güzelce" değil.. iki 
tanesi, oldukça güzeldi... 

" - Hiç te tanıdık yok .. " diye dü· 
,ünürken, cözüne Ferhat Bey ilitti. 

Ferhat Bey, mektep arkadatıydı. 
Daima güzeJ1iği ile meıhur olmuı, 

bütün kadınlar tarafından ıevilmiı 

ve daima güzel kadın seçmekte işti • 
har etmiıti. lstanbulun en harikulade 
hafifmeırep kadınlan, onun sırayla 

metresi olmuıtu. Hatta ecnebiler a .. 
raııında da tanınmış kadınlarla bebe • 
mehaJ bir takıntıaı olurdu. 

Şehrimize bir ıinema, tiyatro, bar 
aktrisi ge!sin de, Ferhat Bey bu çi • 
çekten bal alma11n? Mümkün değil • 
di .. 

Babasının serveti vardı. O aayede, 
kadınların iyiıini seçmek ve onlardan 
kam almak husuıundaki guıtoıunu 

inki§af ettirınit dunnuıtu. 
Ayak üstü ıelamlaıtılar. Konut • 

mağa baıladılar. Bazı kimıeler •of • 
radaki yerlerine otunnuılar, bazılan 

da henüz ayaktaydılar. Fikret, bir ta
nftan, ıö~ kapıd&, Şadiyenin •el • 

Nakıl Te tercGme lıaklu as-1Jf 

Yazan: M. c;ayaır 
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DiYALiZ - Suda münhal müte· 

bellir cisimler nebati ve hayvani 
ıııalann meaamatı araaından geçer. 
Bu nevi ciıimlere kriıtaloid denir. Bu 
nevi gıtalardan ıeçmiyen ciıimlere İ· 

ıe kolloid iımi verilir. Albumin, jeli· 
tin, de,utrin, ni9aata ciıimleri kollo • 
iddirler. 

Kolloid ciıimlerin bu huıaıınclan 
istifade edilerek kriıtiyalominlerden 

yani bamı:ı:. uaı ve milhlerden tefrik
leri mümkündür. Bu tefrika Diyaliz 
denir ve Diyalizör denilen bir aletle 
yapılrr. 

Diyalizör, kaidesi parfÖmen kağı
dından bir kaptır. Bu kap saf suyu ha· 
vi diğer bir kaba babnlır. Eğer kabın 
için, albumin mahlulü korsak mahlu!
de bulunan klorü ıod,.om ve ıair kriı
talloid ciıimler parıöment k.aiıdından 
geçerek ıuya karışır. Albümin ise kol· 
loid bir ciıim olduğundan geçemez. 
Gıııının üzerinde kalır. Bu intitar key• 
fiyeti her iki kaptaki mahlullerin ke· 
ıafeti müıaTi oluncaya kadar devam 
edeceğinden dıt kaptaki ıuyu ara ıı· 

ra deiiıtirerek saf su koymak lazım· 
dır. 

GAZ MAHLOTLARI - Bunlar 
iki veya daha ziyade gazdan mürek • 
keptirler. Gazlan birbirinden ayırmak 
için bunları mayileıtirme ve ıulpla§ -
brma uıulüne müracaat olunur. Bu • 
nun için gaz mahlutu lüzumu miktar 
tebrit edilmit bir boruya ıevkolunur. 
Kolay mı.yi haline gelen gazlar bu
rada mayi olarak kalır. Güç mayi ha
line gelen gazlar ise diğer bir mahreç 
boruıundan harice ıevkolunur. Bu u· 
sul ile h.avagazındaki idrojen ve kar
bonlu idrojen tefrik edilir. 

KiMYEVi USULLER - Bir 
mahlutu teıkil eden cisimleri hikami 
uıullerle birbirinden ayırmak müm • 
kün olmazsa kimyevi vasıtalara mü -
racaat olunur. Meıela bir gazı kurut• 
mak için kireç, hamızı kibrit veya 
klorü kalıyomdan geçirmek kafidir. 
Çünkü bu k111mlar ıuya hariıtirler. 

Gazdaki ıu buharını mas ederler. 
Gaz mahlutunda bulunan amonyak 

gazını tefrik ebnek için mahlut ha • 
mızı kibritten geçirilir. Çünkü hamızı 
kibrit amonyak ile birleıir ve kibri· 
tiyeti amonyom husule gelir. 

Bir maddenin mahlut veya rükün 
olduğunu kimyevi usullerle araıbnr· 

ken fevkalade dikl<al etmek 19.zmıdır. 
Çünkü kimyevi vasıtalar bazan mat, • 
hit ciıimleri yahut kimyevi rükünleri 
tahrip ve tahlil ederler. 

Basit ve mürekkep cis!mler 
SAF HAMIZLAR - Yani erkanı 

kimyeviye dediklerimiz - eldo mev • 
cut va11talarla iki veya daha ziyade 
ciıimlere ayrılıp aynlamadığır.a naza· 
ran basit veya mürekkep ismi alırlar. 

mesi.'1.İ. beklerken, diğer taraftan, Fer· 
hatla hotbeJ ediyordu ••• 

- Ya ... Demek ki, sen, lzmirdeki 
ufak tefeğini satarak, bunların paraıiyle 
esham almaia gidiyorsun... Halbuki, 
Ben, lzmire, banka memuru olarak O• 

turmağa ıidiyorum... Bakalım, ne ola· 
cak ..• 

- Sıkılma ... Kadınları güzel bir te· 
hirdir. lstanbuldan hiç aıağı kalmaz; 
belki yukarıdır ... Balcsan a, sade bu va
purdaki güzel kadınlar yetiıir ... Hepıi 
lzmire gidiyor ... Bahuıuı tU iki. hanım 
fena defil.. Sen c-1~ öyle dütünmiyor 
muıun? •.• Fakat, asıl bir tane Tar ki, 
henüz ıe!medi. Harika ..• Harika.. Za· 
ten latanbuldan da ,öyle bir tanırnn ... 
Otomobili vardır. Zengin bir kadınını,. 
Bir türlü tanıtmadımdı .• 

Birdenbire ıustu. eol 

Fikreti dürttü: -rı: 

- lıte ... diye mırıldandı. 
Fikret, ba§ım çevirdi. 
Salondan içeri, Şadiye girmiıti. 
Demek ki, kendisini o derece büyük 

bir aıkla ıeven bu kadın, Ferhat gibi 
mi' erkelin fevkalide nazan dikkatini 
celbetmiı .... 

Ferbah / 

I 

MÜREKKEP cıstMLE~ 
Muhtelif nııflarda iki veya d~ 
yade ciıimlere aynlabilen Ci 

0 
mürekkep derler. Meseli '~' 
tahlil usulleri ile batka iki 
ayrılamaz:. Fakat birat 
kibrit ilaveıi i.le nakil kılındık~ 
ra içinden elektrik cereyanı şı 
se okıijen ve idrojene ayrılır· bİf 
de şu H ve O dan mürekkep 
ıimdir. 

Mürekkep bir cismi unaurl \ 
k l. l' - t" yırma ame ıyabn:ı ana ız -

9 unıurları birlettirerek mürek~t 
mi husule ıetirmeğe ıentes r;; 

adr verilir. 
Hali hazırda mevcut v• 

başka ba,ka ha11ada ciıimlete ,; 
mıyan ciıimlcre basit cisim ad~. 
lir. Mesela oksijen basit bir el 

Çünkü tahJil için ne kadar 111e 

ıule müracaat edilse kendisindef 
ka bir cisim iıtihıal olunaınaı
difer cisimlerle birleıerek bit 
ciıimler huıule getirir. 

Baıit bir cismi sair unıurl•~ 
rik etmek mümkün değildir. 
'--- . . 1 d k. k' '" IH121 c11ım er var ır ı. ter ıp 
halel gelmeden ıair hassala~;, 
ği,tirir!er. Bu suretle bir cı ,J 
veya fazla ıekil almasına aıtot. 
bu nevi ciıimlere allotrop denı!• 

Mesela fosforu ele alalırrı: 
foıfor hava11z ve idrojensiz bit 
280 dereceye kadır ısıblır•• 
değişmeden kırmızı fosfor haliıı' 
rer. 

Beyaz foıfor: Beyaz s• 
renktedir. Kibritiyeti karbonc!I 
Şiddetli bir zehirdir. Havada t 

altmıt derecede yanar. Adi d 
bataetle humuzlarur. Bu sebeptct 
layı karanlıkta ziya netreder· 
derecede zeveban eder. 

Kırmızı fosfor: Kırmızı ren~ 
Kibritiyeti karbo:ıda erimez, 
değildir. Havada 260 derecede 
ziya neıretmez. Ve zeveban e 

·Halbuki bu iki fosforun da 1 

birdir. Her ikisi hava veya İ 
dahilinde yanınca bilama harııı11 
for huıule gelir. 

Karbonu da, elmas, grafit ~ 
kilsiz k&rbon hallerinde bulurıl~ 
üç novi karbonun haı&alan J11 

olduğu halde terkipleri birdir. 

Allotropi adese•ine ıebep 

ciıimlerin moleküllerini teıkil 
atomların muhtelif miktarda 0 

sını veya atomlann mo!ekül dl'Jı! 
de muhtelif vaziyetlerde buluıt 
atfederler. 

tahlil 
Mürekkep bir cismi unsur 

ayırmağa tahlil deller. Tahlil '/': 
fi = knlit.Ati.v yahut kemmi ~ 
titativ olur. 

(Bi 
-=--· 

- Seni lt. .ı ederim ki, aıl 
hanımı bütün kadmlara tercih ' 
Ukin ıadc bu vapurdakilerden 
miyorum ... Bütün bdınlara ... 
evlenmeğe aleyhtanm .. 

Sözünü kesti: , 
- Ay .. Bu tarafa doğru gel•) 
- Benim ahbaplanmdandtf,.. 

tan11braynn... 1 Şadiye, inci gibi diılcrini gÖf 

gülümıedi. Fikret, tamttırma 
mini yaptı. 

1
, 

Hep birlikte sofraya oturdıJ 
Ferhadın kadınlarla konu,11" 

bap olmak huıuıunda ne kadat'. 
hkla hareket edebildiğini söyl~1 

Sadede doğrudan doğruya 111 

- Ne konu,uyorduk, biliY0~. 
nuz, hanımefendi ... Diyorduk [<ı• 
vapurda bir k&ç güzel kadın v•:": 
bunların hepsinden güzel siı:sıfl 

•.ıfl 
- Yok canım! diye, Şad•" .. 

tehziyane ıülümıedi. Sahi ntİ •0 

ıunuz. • 
- Fikreti ıahit ıöaterebilİ , 

zi bütün kadınlara tercih ettil 
lemittim. Hatta yalmz vapur 
delil, umumiyetle bütün kadıt' 
diye ilave ettim. 
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19 A§ustos Pazar 

lSTANBUL: 

1 
18·30: "lllk nşrlya.tı, 19,20: Ajana baber

/1· 19.30: Türk musiki neırlya.tı, (Kema... 
~ r.!'Şat, ~lesut Cemil, Muzaffer beyler ve 

l!cihe, \ efila, Rlza hanımlar.) 
l 

21 : A ~ • gttn~ kllibftnden naklen kon
rans, 21.80: Orkestra. kar(fık prog'l'llm. 
643 Khz. BUDAPEŞTE, MO m. 
21, tli: Badapeşte hıiyvaruı.t bahçennden 

nııkteıı: l\Jascagnlnln ( Gal·&llterla Ruatlcana 
~uraııı. (Marla Ncmcthln ı,tlraklJe) 28.l~: 

herler. 23.45: Sl;;nn musikisi. 

223 Klız. \'AP.ŞOVA, lSI~ m. 

1 l?O.tıı: Hafif musiki. Muhtelif. :!1.12: So
l•t tagannııı konser. %1.45: Haberler. 22: 
lf'ls;ı~:ıb . 23.80: HafU mmılld ve dans par· 
Çal:ın, - l'rlı1sahal)(>. 24.0li: Dans musikisi. 

8:!3 Khz. AÜKREŞ, SM m. 

0 
l8,lö: Rom~n musikisi. - Musahabe. 19.0.i 

.. ~ns musikisi. 20.80: Konferan~. 21.15: 
Ut"l!;lka mu~lklııl. - Spor. 22.10: P.omen mu. 
'
1
klsl. 23: H!lberler. 28.80: Liodoi kaplıc•:

larır-ııan nıılden konser. 

785 Kli7..LE1PZt O 882 m. 
18.5.;: Operııtltrden p:ırçalar. 20.25: Al(. 

t!\'llitf'. 20.40: Spor. 21: Ak,am musikisi. 
!il: Ji.ıbf'rler. - Spor. 28.:lO: Gece mu~lklst. 

59'! Kh7.. vtYANA, 507 m. 
~ı.o·: B:ırgr,:ırtcnden ı:aklen ırenfonik 

krıı•. ,.r. "3: Akşam muslldsl. 23.SO: Hat: .... r 
ll'r - · ~'l!ırrfn devamt. :H.40: P141t. 

20 Ağustos Pazartesi 
İSTA?\"BUL: 
18,SO: Fransızca dere. 1(): Dr. Ali ŞUkrli 

btıy tarafınO:ın konferans. 19.SO: Tth'k musi· 
iti ne!;lriyntı: (Ekrem, Rııten, Cevdet, Şc · 
tef, İbrahim beyler \'e Veclre hanım.) 
21.20: AJa.ruı ,.e borsa haberleri. 21.SO: Bed
riye Rasim hanımın ı,urakfy!e taz ve tan. 
ko Orkestrnııı. 

li4:S Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
ıo.ıo: Radyo tly:ıtroııu. "Kral St~fen., 

22,10: Haberler. 2Z.ro: Op<'rn orkr!ltraıııı. ~8: 
Slgan musı~ı. 

2ZS l\hz. \',\RŞO\'A, 1345 m. 
21,12: Hafif mu~lkl. 21.50: Haberin, 21.12 

l>opuıer orkestra lton!'lf'rl. 28: Umurrlf har
bin UAnı. :!S.1.'i: Hnfif mııtılkl ·rn danıı par
Çalan. 

823 Khz. BÜKREŞ, 861 m. 
IS ~ 15 Glindüz n!.'şriyah. 19.05: Karı~1lt 

konser. 20: Konferane. 20.13: Konserin de • 
\'arnr. 21: Konfcr:ınıı. 21.13: Oda mm•iltM. 
'!J.t5: l\lnMhabc. 22.SO: Keman ıı;olo. 2:-tı 
Jfaberler. l23,30: KaJı,·ehane lfonst'rl. 

78ll Kh:r.. LE1PztG, 882 m. 
19.20: Kan,ık ne1'rlyat. 20.85: l\luııahabe, 

~fl.55: Kültür propagandası. 21: Sc-rgldcn 
naku. 28.20: Haberler, ıpor. 

&92 Kli:ı. Vti.'ANA, 1507 m. 
20.55: H.-ı.berler. 20.45: AlctUııJI~. 21: Ku

artet kon!ICr,. 22: St Stefan geccııl. mllteaki 
~n ~lgan mualklııl. (Btıdape,kdt-n nakil.) 
23,.f!f: Org kımııcrf. H.4J: Pllllt. 

21 Ağustos Sah 
İSTANBUL: 
18.80: PtAk n~rlyatı. 19: .Meııut C~:I'.' ' 

latır.rmdaıı çocuklara. masal, 19.30: Tiirl< 
... U!!lkt neşrlya~r. (EtUdyo ııaz heyeti ve Ri
fat bey Belma, Mehlika, hanımlar.) 21.20: 
AJans ,.e bonıa habforlerl. 21.SO: Stndyo 
orkeııtraın. 

M3 llhz. BUDAPgŞTE, MO m. 
20.45: Budape,tö konııer orkestrası. 22: 

flaberler. 22.60: Slgan mu111kl11I. 21J.15: Hn
\'a raporu. %8.%0: \"lyolonsel kcm!l<'rl. " 
Dans musikisi. 

22S Khz. VARŞO\'A 18411 m. 
20.15: Plyıı.no musikisi. - Muıababe. 21. 

12: Pi.Ak (tagannl) - Muııababe. 21.55: \"1-
Yllnadıın naklen Polonya nnıslktııl. 2S.80: 
l(onferanıı, 28.45: Dana pllkları. 

8!S Kltz. BVKREŞ SM m. 
11 - l5 Otlndüz ne!}rtyatı. 19.0lS:Kan"ık 

1<onıııer. 20.SO: 1Jniverl'llte. 20.f.O: Plt.ıc. 21: 
l<:onrerans. 21.15: Senfonik konser. 22: l\t· 
~be. 22.15: Senfonik konııcdn devamı. 23 
ftatı.>rler. %8.80: PIAk. 

8'7ıs Kıtı:. LEİPZİG, 882 m. 
21: Haberler. 21.10: Sa.ar. 21.85: Mllll n~

tlyat, !%: &-nfontk ak!Jam konlf'rt, 28.20: 
ll'aberter. ıs.acı: Beet.lıoYenln eııerlerinden 
loııaUar. 

ll93 Kbz. VİYANA, 150'7 nı. 
20.SO: Haberler. 20.40: Radyo orkestrası. 

ıı.so: Musahabe. 28.0:S: lktmadl neşriyat. 
ıt.ao: Haberler. 2!.50: EıJlf'rantoca. ne,rl. 
Yat. !4: \•tyolonııd konııerl. H.25: Gec~ 
koııaerı. 

22 AOustos Çar,amba 
lSTANBUL~ 
18.SO: Fran11ua den. 19: Monoloı; eehlr 

tıY&tro.ı artle~rlnden Muammer bey. 19 ~ 
't'örk rnuslkl neşriyatı. (Ekrem Ra"en, Cev. 
ılfıt, lttustata 1ıe .. 1er ve Vecihe, 8emllıa, ha-
n " ı~ ), !1.ıo: Ajans T8 bona haberlert. 

-IO: Stüdyo caz ve tango orkeetrası. 
34:S ltbz, BUDAPEŞTE, 550 m. 
:eo.:ıo: 8Utdyo tiyatrosu. 21.45: Danı mu

~!.:. %%.Ss: Haberler. 22.45: Yaylı ııazlar 
--~ !t.M: PIAk. !4.SO: Slgan mu~lklııl. 

ita 1bts. YA.'Rı,<)VA, 1845 rr~ 
._aıa, ...., llftll!llld, lll'tn&ınn orkestraııı. 

Oifer. !!.12; P!yııno • keman - tagannDI 
~O!lııt ._ 
d "onsert. 23.115: Danııı musikisi. !S.15: 
. •.!!.!!! !!1Uı.lkl11f, 

528 Khzo BÜKBEŞ, 884 m. 
ıs • 15 GlindUz netrlyatı. 19.0li: Hafif 

muılkl. 20: Konferana. 20.15: Radyo orke11-
traaL 21: Konferans, 21.15: Viyolonsel kon_ 
ileri. ıt.43: Konferanı. ft: Tagannl, %2.SO: 
Kanşık ııolo konferans. 2%: Tagannı. 2280:. 
Karışık ııolo 28: Haberler. 23.80: Kahvehane 
konseri. 

575 Kbz. LEİPZtG, 832 m. 
19.20: Mandolin muıtklııl. 20: Skeç: Der 

Brave Mensch denld an slh selbıt J'.uletzt,,. 
20.30: Yeni Tl.irldye (Doçent Dr. Herbert 
Dudı:ı. tıırıifmdan konferans.) 21: Haberler. 
21.10: Damı musikisi. 23.20: Haberler. 

502, Khz. \"tYANA, 307 m. 
20.40: Haberler vo saire. !'ı2: Polonyıı 

mmılklsl. 28.80: Hıı.oorler. 25.50: Oda mual
\lsl. 21,80: Gece mualklııl (plAk). 

23 A~ustos Persembe 
lSTANBUL: 
18.80: PIAk neşriyatı. 19.20: Ajane ha· 

bcrleri. 19.50: Tür!t muıııikl neşrllat. (Kemal 
Niyazi, Azmi Beyler vo H:ıyri~·e JUUzeyren 
hruıımlnr. 21: Selim Sırn tiey tarafından 

konlt>nuıs. 21.80: Nunil!Alı Şcvkt-t bey tnra
rır.dıın tıı.gannl Vl'I st!id,YO (lrJ<estr:J!!lf. 

M5 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
21.ll';: Salzburgtanııakll . 2S.OS: Son liııber

ler. 28.23: Si ,an mu"lklsl. 2.t.15: Dan" mu
sikisi. 

2'?S l\.hz. \'ARŞOVA, 1343 m. 
20.15: Operet ve seren:ı.tlar. - ~lueaha!:" 

21,12: Piyano orl<esan \'e tagarr.Ui hafi: 
mu•lkl. - H aberler, 22.15: Popliler lrnnse . 
rl. (ta~anıılll) 23: Musahabe. 23.15: Dans 
muıılklsl. 

· 823ı Khz. BÜKR.:Ş, S6-l m. 
13 - J5 gllndl.iz nc-~rlyah. 10.0.3: Kıınşık or. 
l•estrn konseri. 20.15: tJniversıtı>. 20.15: 
f..eon Kavalonun "Pnlyaı:o.. ve operaları. 

87!3 m. Khır, LEtPZIG, B2S m. 
21'.1.8;): J(onfera.mı. 21: Haberlrr. 21.10: Nc

~rli musiki, lı:ır:51k neeri~·at. 23.20: Haber
ler. 

592 Khz. l ' tl· ANA, 507 m. 
20.03: Hab"rlf'r, 20.2i : Fi.\vton, 21.13: '\-'1-

~aııa fllh:ırmoııllt takrrnt. 2S.03: R:ıdyo or . 
l•rstrası. 23.SO: IJabt>rle-r. 28.115: H.ı>ntıırrin 

dt\'nmı, z.1.16: 0(!("!' mmıiklRt, (rJflk). 

24 A~ustos Cuma 
ISTAl'..-JUJL: 

18.80: Pll\k ne"tlyntı. 19.20! Ajılııll hB 
bcrlerl. 19.80: Tiirlr musiki ne,rlyııtı. (Ell

rem Rtı!!f"TI, C0 vc?et be~·ll'r , .e Yer.lhc-, N l'di. 
me, 'Nazan F'c rlduıı h ımırn!:ı.r Ovrlk ctı-r: t:! i '. 

tl.20: Ajanı. ve 'bdrl!A haberlt'rl. 21,80 : 
Radyo orke!!trası tarBfından hafif mu•ilıl. 

545 Khz, BUDAPEŞTE, 5.30 m. 

20.t5: Ll!!zth1 nadiren ~alınan e!'ll'rlerlndeıı 

piyano komıcrl. 2t.45: Haberler. 22: Ppcra 
okerııtrası. 23.15: Hava raporu. 23.20: PIAk. 
2t: ~lgan muslklııl. 

223: Khz. VARŞOVA, 1845 m. 
20.115: FJ~·ano nıfalm.tıyle şarkılar, 20.s:ı: 

Pllill, 20.50: Spor. 21.12: Annfnnlk orke~: r" 
lcon!ll'rl. 21.50: Haberlı>r n. 22.12: &M " 
lrnnıııerln devamı. 23: l\lusııhııbe. 23.15: Dnmı 

muslklııl. 

823 Klız. RVKKEŞ. 364 m. 
18 • 15 GündUz neşrl~·atı. 19.0G: Oper:ı par

çaları. 20. Konff'r:ınıı. 20.13: l{onserln deva
mı. 21: H:onferan5. 21.15: K Şc-man • gitar 
kon!lerl. 21.4/ı: l\lusahabt'. 22: Tnt;annl (frnn. 
ınz mmılklııl.) 22.80: Plllk. 211: Hnberll'r. 
23.80: Kahveh:ıno konııerl. 

875 Khz. LEtrZlG, 832 m. 
21: Habf'rler. 21.10: Ney.il hafif musik.I 

22.10: TemıııU. 2S.'ZO: Habt'rlr.r. 23.05: GerP 
muıılkJsl. 

592 JUız. VİYANA, 507 m. 
20.soı Bıı.dyo orkeAtrnın. 21.8~: "Bunbıı. 

ry., isimli Oskar Vlldenln eseri piyes. 28.15: 
Haberler. 28.85: Kuartet kon.,rrl. 2l.15: Oı .. 
ce 1-\omwrl. (plAk) 

25 Aquatos Cumartesi 
lSTANBUL: 
ıa.so: PIAk nesrlyatr. 19: Fran11zca ders. 

19.80: TUrk mu•lkl ne,rlyatı. (Fahlro h" 
rum Refik, Fikret bf'yler). 21: E,reı Şefik 
bt'y tarafından konferanıı. 21.SO: Tııngo ca:ı: 

ve stüdyo orkestraın. 

545 Kh:ı:. BUDAı>EŞTE, 350 m. 

21: Opl'retlerden par~alar. 22.20: Hntı~ ~ 

ler. 22.40: Slgan muelldsl. 23.10: Hava ra • 
poru. 23.60: Bertha ealon takımı. 

22S Khz. VABŞOVA. 1M5 m. 

20.15: Dane pl&klan. 20.llO: Sp:>r. ~ 

Choplnln ııeerlerlnden parçalar. 21.80: Kon
feranıı. 21.i5: Piyano refakıı.tlyle 9arkllar. 
22: Maııahabe. 22.12: Tagannlll orkestra kon. 
ııert. 

8%S Khz. B'OKREŞ, SM m. 
ıs . 13: GUndllz neşriyatı. 10.50: Ran!}ık 

musiki. 28.SO: Unlverslte. 20.4lS: PIAk. 21: 
Konferane. 21.15: Opera p:ır~alan. 22: Posta 
kutum. 22.20: Radyo orkestra11. 28.SO: Kab 
vehane kon8erl. 

8'715 Khz. Lelpzlg 832 m. 
20: Lanta. refakatlle !)arkt Pruııya halk 

şarkılan. 20.Sli: Mulllhabe. 20.M: KUltur 
propaganduı. 21: Haberler. 21.10: Musaha
be. 21.lG: Halleden nakil (karıı,ık neşriyat). 

28.!0: Haberler. 2S.50: Gece muıılklsl. 
1192 Khz. YtYAN A, 1107 m. 

20, 15: "Donjuan., lıılmll Mozartııı r!Wrle · 
rlnd"n opera. 28.SO: Haberler. 23.GO: Gece 
ltonıııerl. ·-·-· . - --

Resimde gördüğünüz çok uzun 
boylu erkek, trlandanm uzun bo
yu ile meşhur genç bir balıkçısı

dır. Sade film yıldrzlarmdan im
za istenilmez. İşte, plajda yıkanan 
genç bir kız gelmiş, hatrra olarak 
ona defterini imzalattırıyor! 

lsveç usulü cirit 

A vrupada cirit oyununa kar,ı bü
yük bir alaka uyanmııtır. 

Resimde, me,hur lıveçli eıki ıi
lihlar ve oyunlar müteha11111 yüzba
tı Nilı Helıtenh, Stokholm açık ha
va müzesinde bazı tecrübeler yapar -
ken 5(Örülüyor. 

Moda olan cirit o~nu, eıki "Vi -
kinger,, )erin oynay•t tarzına uygun -
dur, Rakip oyuncu tarafından hızhı 

fırlatılan cirit, kartı taraftaki oyuncu 
tarafından havada kapılacak, bilek Ü· 

karıı tarafa gönderilecektir. Kar,ı ta· 
raftaki de ciridi tekrar kapacıık 

Amerikanın meşhur Kovboyları ya
bani atları ve boğaları uysalla§tırmak 

için uğra11rlar. Bu haşin hayvanları 

yola getirmek, hayli gUçliikle mümkiln 

olur. Resimdeki boğa ise, hiç bir Kov
boya boyun eğmemiştir. Yola getir· 

mek hususunda en mahir olan bir Kov· 

boyu bile, bir sıçrayı§ta sırtüstil yere 

atm~tır. -~~im~:. gördüğünüz gibi.. ... 

ve oyun, bu ıurttle devam edecek • 
tir. 

Yere dü,ürme, ıayı hesabiyle ye • 
nilme batlangıcı olan bu oyun, ciri -
din vücude isabeti ihtimalide bulun • 
duiundan, hayli t~hlikelidir. Bunun
la beraber, itte merak ve alaka uyan· 
dmyor. Eskiden iki tarahn birbirini 
yaralaması ve bu yaralanmanın ölüm· 
le neticelenmesi de esaı tutularak oy· 
nanan bu tarzdaki oyun, İsveçli mü
teha1111 tarafından yapılan tetkikler • 
le ortaya konulmuı ve benimıenilme· 
ıine başlanmıttır! 

Avusturyadaki son hAdiseler esna
sında, Bavyera hududundaki jandaftna 
karakoluna devamlı surette kurşun sı· 
kılmış, karakolu kurşun yağmuruna tu
tan meçhul kimseler, taarruz işlednl 

kolaylaştırmak için, binanın kapısı yu
karısmdakt elektrik amplililtıü söndür
mek maksadiyle, lfütün gece bu ampUle 
nişan alarak ate~ astnı!lardır. Fakat, 
buna rağmen atnpüle kurşun iıabet et· 
tirememişler, dolayısiyle aydınlık, mü
dafaa vaziyetinde kalan jandarmaların 
r .. dafaa işini kolayhştırmışıtr. Resim, 
bu karakol binasmm resmidir. Bina 
cephesinde kur~un delikleri ve ltırılmı

yan ampill seçiliyor. 

Buzlar arasında 
sekiz hafta 

Yüzen buz kütleleri üzerinde ıe -
kiz hafta geçirmek! .. Dile kolay, de
ğil mi?. Fakat, bu bir hakikattir! 

"Çelyuıkin,, iımindeki semi ile, 
Profesör O. Y. Şmit, 16 Temm\!Z 
1933 tarihinde yola çıktı. Arhan
gelskten hareketle, Vladivostcka gi -
decekti. Bu tarihton bir sene evvel 
"Sibiryakof" ismindeki buz kıran ge
mi ile ~imaldeki buzlu deniz geçile • 
bUmişti. Bu harek~t, tekrarlanacak • 
tı. 

"Çelyuskin" buz kıran ıemiıinin 

bu tekrarlama tecrübeıi akamete uğ
radı, buz kütlesi gemiyi udi ve 13 
Şubat 1934 te gemi battı. Keıif ıe • 
yahatine iştirak edenler, yüzen buz 
kütlesi üzerine çıktılar. Orada "Şmit" 
karargahı kuruldu. Buz üzerinde yüz 
bir ki!İ vardı. Bu arada kadınlar ve 
çocukJar da bulunuyordu. Hepsi, on 
çadır içerisinde endişe ile ya,ıyorlar· 
dı. Çünkü, buz kütlesi yer yer açdı • 

yor, kazaya uğrayanlar, ııra ile nö · 

bet bekliyorlar, bu açılış, aynlıı sıra
sında en büyük parça üzerinde top • 
myorlaı-dı. 

Nihayet Tayyareci Lijapidevıki 

imdada yetiıti. Önce kadınları ve ço
cuktan kurtardı. Sonra başka tayya. 
reler de geldiler v .J hepıini kurtar • 
mağa muvaffak oldular. 

Yüzen buz kütlesi üzerinde ve ır
fırın altında kırk derece ıoğukta M • 

k~ hafta beklemek... Bu sırada kir • 
pikJerden, katlardan, bıyık ve ıakal • 
lardan buz parçaları ıarkmıt ve ba 
vaziyetler fotoğrafla teıbit olunmuı • 
tur% 
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dı. Ben de bu kafile içinde idim. 
Yanımızda bir fil vardı .. Ben ve 
büyük babam fil üzerinde gidiyor 
duk. Hintliler etrafımızdan bizi 

Mektepli şarkısı' 

Büyük babam hayvanatı vahıi
ye mürebbisi idi. 

Çocuktum .. Hatırlıyorum. Hin· 
Clistana beni de beraber götürmüt· 
tü. Benim vahfi hayvanlarla oy· 
natmaktan hotlandığmu görerek: 

- Seni de kendim gibi yetiıti
receğim ! 

Derdi. Kafes veya cam sandık

lar içindeki hayvanları uzaktan 
seyretmek kolaydır. Fakat onlarla 
bqbata ve koyun koyuna yatmak 
hiç te ho.ı değil. 

Ben istemiyerek bu kaynaşma· 
ya ahtmıştım. Büyük babam, 
Bombaya vardığımız zaman bir 
takım Hintlilerle görüttü ve kendi 
sini vahti hayvan mürebbisi ola
rak tanıttı. 

Hintliler vahti hayvan müreb
bilerihden ç.. çekinirler, adeta 

ıeytan görınÜ§ gibi korkarlar. Bü
yük babama büyük itler teklif et
mişlerdi. 

O esnada Boa yılanları Avru· 
pada revaçta idi. 

Bütün sirklerde ve 
de yılanlarla oynıyan 
vardı. 

varyeteler· 
rakkaseler 

Büyük babam eTVela Boa'larm 
kesretle bulunduktan Mur havali
ıine giden yolu öğrendi. Hintliler
aen on beş muhafız ve rehber al -

takip ediyorlardı. 
Boa mıntakasına yaklafınca u· 

zaktan kalın ıslık sesleri i§itmeğe 
batlamııtık. Boalar uzaktan fille- . 
rin geldiğini hissetmi,lerdi. Boa 
yılanları file düfmandı .. Fil uyur
ken evvela hortumuna, sonra boy· 
nuna sarılıp koskaca hayvanı bir 
anda boğuoyrlardı. Fakat, fil u
yanıksa Boanın da bittiği gündü. 

Biz neşeli çocuklanz, 
GUler, oynar ve koşarız. 
Sınıflarda pinekledik .. 
Kış içinde yaz bekledik. 

Arkadaşlar .. Arş ileri. 
Fil derhal hortumunu sararak yı· Dönmeyiz biz hiç geri. 
lanı belinden yere çarpıyor ve ko- • • • 
laylrkla öldürüyordu. Karanlıktan hep kaçanz. 

Ben ilk defa uzakta duran bir Güneşe göğüs açanz. 
Biz neşeli çocuklarız, 

boa'mn birdenbire o civardan ge- Güler, oynar ve ko§anz. 
çen bir gazali nasıl boğduğunu Dumuyalım .. Af1 ileri f 
gördüm. Yılan tahmintr. bet met- Döner miyiz biz hiç geri? 
re kadar vardı. Evvela ceylana B. 1. 
bir kuyruk attı ve hayvancığı ol-~- - - - - - -
taya takılan bir balık gibi: çalıta- J Yeni Bilmecemiz { 
rın arasından yolun üstüne çekti .. - 1 ·-b -1d - - -=: .. V b · d . stan u a - 12 harflı - bir 

e ır en gazalın vücudüne üç semt ismiyim. Boğaziçini yüksekten 
defa sanldı. Büyük babam yılanı seyrederim. 1, 2, 3 harflerim bir mil
diri olarak yakalamak için arkada Jeti ifade eder. 

tertibat almakla mefguldü.Bo! san 4, 5 barflerimle beni tutar11nız! 
dıklarr hazırladı ve eline büyük 7, 8, 9 duyğudur. 
bir kırmızı bez alarak bir ağacm 9, 10, 11, 12 harflerim bir rengi 

ifade eder. 
arkasına sindi. Gazal yılanın bük-
lümleri arasında kağıt gibi incel
dikçe inceliyordu .• Çoktan ölmÜ§· 
tü. Boalar da, diğer yılanlar gibi, 
kendisi tarafından öldürülmeyen 
mahlukları kat'iyyen yemezdi. Yı 

lan evvela gazalin başını ağzına 

aldı .. Avurtları gerildi ve üç mis
linden fazla genişledi. Bir boa ağ

zımn ovakit bir öküz ba§ını bile 
kolayca yutabilecek kadar büyü

düğünü hayretle gördüm. 

Bu hadiseden sonra boa'ları 

yakalamak çok kolaylaşmıştı. Ev
vela gazalları tutuyor, bacağından 
yere bağlıyor ve boa'ların gelme· 
sini bekliyorduk. Bu suretle bü
yük babam Hindistanda (boa av
cı11) olarak şöhret buldu. 

-Ingilizceden-

3, 4, 5, 6, 7 harflerim bir isimdir, 
bu isimle güzelleıirsiniz! 

Benim o kadar kuvvetli ve büyük 
bir gövdem var ki, Bizanslılar bile 
yıkamadılar .. Bildiniz mi ben neyim? 

Bir sergi ve hocasız 
ressam 

Yakında Beyoğlunda Suzan Adil 
Hnnım tarafından yeni bir resim 

ııcrgisi açılacak • 
tır. 

Suzan Adil 
Hanım henüz on 
dört yaıını lk • 
mal etmiı resim 
ve musikiye fev • 
kalade istidadı o
lan bir sanatkar· 
dır. Bir taraftan 
konscrvatu varda 
devam ederken, 

Suzan Adı diğer taraftan da 

1 F ~qdalz miılfimat 1 
1 

Hanım resme olan istida-
dını inkiıaf ettirmeyi ihmal etmemiı, 
bir kaç seneden beri hazırladığı yağlı 
boya tab!olan bir araya toplıyarak 

küçük yaıında bir sergi açmayı dü • 
ıünmüı. Suzan Adil Hannnm açaca -
ğı bu sergide ressamlarımızı alaka • 
dar edecek yeni bir resim jann göze çarp 
maktadır. Suzan Hanımın Povantiye 
resimleri cidden ıayanı takdirdir. 

Arzın mıhveri 
Arz bize hareketsiz göriinür, gÜ • 

neı ise her gÜn ıarktan doğar garp· 
ten batar. Yani bu suretle, hareket 
eder hi11ini verir. Halbuki, hakitatte 
ne arz durur ne de güneı gezer. 

Arz durmaz. Daima ayni suretle 
döner. Araba tekerleklerini bilirsiniz 
ya, bunlar bir diniile takılıdır. Onun 
etrafında dönerler. Dünya da bö)4e 
mihverinin etrafında döner. 

Arabamn dingili hakikaten mev • 
cut bir teYdir. 

Arzın mihveri ise ha='-11İ bir ıey • 
dir. Yani biz onu vannıı farzecliyo • 
ruz. 

Mihver merkezden geçmek üzere 
arzın sathının bir noktasından karı•· 
11ndaki diğer bir noktasına kadar o • 
lan dümdüz hatbr. Mihverin iki niha
yetine kutuplar denir. 

--------•wu--wwwm.-.w__..r,.,....,_,. __ .,_ ... 

10 lirayı kim kazandı 
iki hafta evvelki bilmecemizde 

birinci mükafatımız olan 10 lirayı 
Pangaltıda Feriköy caddesinde 
Lito apartımanında Arife Hanım 
kazanmışbr. 

Diler ka2ananların listesini ya· 
rm ve öbürgünkü nüıhalarımızda 
okuyunuz! ,,,. 

Gece ve gündüz 
Bilirsiniz ki, bir lastik topu lam • 

baya göstersek, lamba topun ancak 
bir tarafını yani yarısını aydınlatabi
lir. Güneı te böyle bir zamanda arzın 
ancak bir tarafını aydınlatabilir. it 
böyle olunca, dünya dönmeyip yerin
de dursaydı, dünyanın yansı daima 
gece, yansı da daima gündüz olacak
b. Fakat dünya döndüğü için, gündüz 
olan kısmı mütemadiyen değiıiyor. 

Ve bizim ıarkımızdan günet doğar • 
ken, dünyanın öbür tarafındaki in • 
sanlann garbından batıyor. 

Bulunduğumuz yerlerde öğle vak
ti iken, dünyanın bize nisbetle mu • 
kabil olan öbür tarafı tam gece yan
sıdır. Her yerin gece ve gündüz 
müddetleri baıkadır. 

Şimal memleketlerinde gece gün
düzden fazladır. 

Gündüzü fazla olan memleketlerin 
insanlan daha çok neıeli ve sıhhatli 
olurlar. 

Balık tutan köpek 
Son zamanlarda bir İngiliz, 

köpeğine çok yeni bir tey öğret

mittir. 
İngilizin köpeği balık tutuyor. 
Her gün bira~ daha büyük ba

lıkları tutmakla beraber, koşarak 
gelmekte ve arada bir suya dal
dırıp çıkararak balığı, öldürme· 
den getirmektedir. 

Gençlerimize yakında açılacak o· 
lan bu sergiyi gezmelerini ıimdiden 

tavsiye ederiz. 

Kibrit oyunları 

Kibrit çöpleri ney~ yarar demeyiniz! 
Oyniyacak oyun bulamadığmız za • 
mantarda bir kutu kibrit çöpünden 
bir çok zeka oyunları yapılabilir. Me
sela dokuz kibritle üç murabba yap
mak ve yahut dört murabba içine tek 
bir murabba sığdırabilmek insanı 

hayli uğraştıran eğlenceli oyunlardır. 
Kibrit çöplerinden en uzun cümlele
ri en az çöp sarfederek yazmak ta 
ayn bir zeka oyunudur .. Kibrit çöple
rini saklayınız .. Canınız sıkıldızı za. 

man sizi eğlendirir. 

KUçUk 
hl kiye Kaplan ve ben 

. Br~zilyadaki (Zigo) vahıileri- ı 
nın elıne düttüğüm zaman, göğ

sümde sakladığım keskin bir han- 1 
çerden baıka silahım yoktu. 

Zigolar evvela beni öldürmeyi 
dütündüler. Fakat bilahare -acı
dıklarından değil, beyazları öldü
rünce kabileye uğursuzluk gelir 
korkusile- serbest bıraktılar. 

Zigolar, sonsuz bir ormanla ' 
çevrilmit bir vadinin ortasında 
yafıyan çok vahşi bir kabile idi. 
Renkleri sarı, mizaçları sert ve 
vurucu in.sanlardı. Silah olarak u· 
cu sivri mızrak ve kalın sopalar 
kullanırlardı. Mızraklarla geyik 
ve kuş avlarlar, kalın sopalarla 
vahşi hayvanları öldürürlerdi. 

Zigolara esir düttükten sonra, 
ben de onlar gibi bir kalın sopa ile 
bir de ucu sivri bir mızrak tedarik 
etmiştim. Zaten bunlara sahip ol
madan yaşıyMDazdım. Ekmek yü
züne hasret kalmıştım. Onlar gibi 
kuş ve geyik avhyarak pişirip yi
yordum. 

(Zigo) ormanlarında dolaıır· 
ken -esir kaldığım yedi sene zar· 
fında- pek büyük ve saymz ö· 
lüm tehlikeleri atlatmıştım. Bir 
gün yaban 11ğırı ile mücadele et
tim. Bu pek feci bir döğüıtü. Fa· 
kat, hiç unutmadığım ölüm tehli
kelerinden birini şimdi bile hatır
ladıkça tüylerim ürperiyor. 

Bir gün Zigo ormanı kenarın· 

dan geçerken, birdenbire müthit 
bir kaplanla karıılaıtım. Burada· 
ki kaplanlar pek insafsızdı .. Yük
sek bir yere çıkıp be§ altı metre· 
den insanın üzerine atılırlar. Ve 
bir anda parçalarlardı. 

Kaplan kuru bir kütüğün ucun· 
da duruyordu. Aramızda ancak i
ki metre kadar bir mesafe vardı. 
Kaplan gözünü gözüme dikmiş, 

hamleye hazırlanmıttı. 
işte o vakit belimdeki hançe

rim imdadıma yetişti. Zigoların, 

kaplanları ağzından öldürdükleri
ni kaç defa gönnüştüm. Ben de 
-ölümden kurtulmak için- o· 
nun gibi yapmağa mecburdum.I 
Kanlan gözünü gözümden ayırmı.I 

yordu. Yava! yavaş üzerine doğrd 
yürüdüm. Aman Allahım ! hail 
ayni korkuyu hissediyorum. KaP" 
lan iri dişlerini göstererek beni 

tehdit ederken, bütün cesaret "' 
kuvvetimi topladım .• Biraz dah• 
yürüdüm .. Ve hasmım ağzını iyice 
açtığı zaman kolumu uzatarak, ü· 
zerine atıldım. 

Bu atılışla hançeri hayvanıll 
bir yerine sapladığımı mı zannedİ 
yorsunuz? -Hayır ... Kolumu han• 
çerle beraber hasmımın ağzıtıtl 

sokmuştum. Kaplanın evvela bo • 
ğazı yaralandı.. Kükriyerek bi~ 
den yere yuvarlandı. Fakat kolu• 
mu kaplanın ağzından çıkaranı•· 

yordum. Son bir gayretle hançeri 
biraz daha ittim.. Artık kapları 
gözlerini kapamı§h nefes alanıı• 

yordu ve ağzından müthiş bir kaJI 
boşanmıf tı. 

HaMnımı bu kadar çabuk öldü· 
receğimi zannetmiyordum. Kap)•• 
nı sürükliyerek Zigoların yanın• 

getirdim. 
Ve bu hadise beni yedi seneli1' 

esaretten kurtarmıştı. Kabile re-

111: 

- Bugün kaplanı öldüren, ya • 
rın bizi de öldürür .... 

Diyerek yanıma bir rehber 
verdi .. Yedi sene sonra vatanıın• 

döndüm. 
-tnrrilizceıien-

1 
1 

Şundan bundan ( 
1 

Nutusumuz 
1914 senesinde Büyük Harbe gir

diğimiz vakit Türkiye iki milyon ki
lometre murabbaı kadısr araziye ve 
34.000.000 a yakın nüfusa malikti. 
Balkan yanmadasındaki yerlerimizi 
Balkan muharebesinde kaybettiğimiz 
gibi takip eden Büyük harpte de Hi
caz ve Yemen vilayetlerini, Suriye ve 
Filistin, Irak ve Elcezireyi elden çıkar
dık. 

Bugün Türkiyenin mesabaıı 

777 .000 kilometre murabbaı ve nü -
fusu 15.000.000 kalmııtır. 

On yıl evvelisine göre nüfusumuz 
yüzde yirmi nisbetinde artmııtır. Son 
seneler içinde doğum vakaları ölüm -
den çok fazladır. 

Anadoluda çocuk bakımı eskisine 
nisbetle daha ciddi ve daha göze çar-

Hazım cıhazı 
1 nsan, çalışmak ve hareket etmek 

suretiyle kuvvetini yavaı, yavaı sar • 
feder. Sarfettiği kuvvetin yerine ye • 
nisini koymak ve vücudünü dairna 
çalışabilecek bir halde tutmak mec • 
buriyetindedir. 

Çocuklar, büyüyecekleri için, ku"' 
vetli gıdalarla kafi derecede beslen " 
mek ihtiyacındadırlar. 

Ekmek, et, yumurta ve reçel.. lfİ• 
bi gıdalar kan oJabi!mek için, kan" 
geçebilecek bir mayi haline tahavvül 
ederler. Gıdalann bu tabavvülün4' 
(Hazım) •hnir. Bu işler hazım cib•• 
zında yapılır. (Hazım cihazı) bozulı 
olan insanlar, makinesi bozuk vapur• 
benzerler. 

..ııneın~,ttı .... tt•ıtte1111••••.,..••1 ... 1HMNıı11111--ı-""'-'_. 

pacak bir ıekil almııtır. Köylü çocu- Do~ru halledenlcrden birinciye. 

ğunu mümkün otduiu kadar sıhhatli Bir küçük ~ramofon 
ve kuvvetli yetiştinneğe alıımııtır. 

Eskiden köylülerimizde çocuk ba- Ve ayrıca 150 kariımize e mu • 
lmnına ehemmiyet verilmez ve ço • telif hediyeler veriyoruz. 
cuk'ar büyük bir ihmal içinde büyiir- (Bilmece müddeti 15 gündür). 
lerdi. ..ııııııı1---------------= 

Bugün sıhhi teıkilat ve Halkev • • H A B E R 
leri köylüye rehberlik etmekte ve ço· 1 
cuklann sıhhatlerini korumaktadır. Çocuk Sayfası Kuponu 
Ç k kı 1 d ""f Temmuz 1934 o ya n sene er e nu usumuzun J 
yirmi milyonu geçeceiini ümit ede - -•••••••••••• 11 
riz. 

• s 



~azı Makinelerine Göre 
Yıldızların 1 abiatları! 

' tiıtJ 't a_zı makineainden ıinema ar-
ai ertnin tabiatini öğrenen, ona 
~.hükümler veren bir genç 

to 'lttı~ iıimli bu genç, Metr 
... ~~d'f'iıı ıütdyoıunun yazı maki-.,.,, __ • • "d" 

-ınll'Cllı ır. 

ı..,!-'-ıa onun hükümlerine ha
~: Fredrik Març ve Robert 
...._tıomeri, her ikili de ıayet 
'lu, temiz adamlardır. 

)'11aa Beri kendine ait ıeylere 
ile~ lCulak asmaz. 
~i~~t Makdonald, fevkallde 
~idir. 

~~1onel Barimor zaman zaman 
ı~ir. Con Barimor, pek merak-

-.·~atlerin yazı makineai t ~ 
ltciıi daha tunları ıöy)üyor: 

· \\rtiıtlerin mühim bir kısmı, 
~ ~ilodurlar. Her makineyle 
~zmaktan hoılanırlar. Fa-

9'0111ı. 
.-,.ı ... Montan~grc. J/ftl 

"'•nda bir reuamdtr 

kat bu; katipleri yok, bunu tuta
mıyacak kadar da paraaızdırlar, 

demek delildir. Bir takım artist
ler, ıündelik hatıralarını yazı ma
kineıiyle yazar ve böylece kol· 
lebiyon halinde aaklarlar. 

En çok yam makineai kullanan, 
Con Barimordar. Eaki bir ıazete
ci olduju için, çabuk yazar. Ken· 
diaine banıi makine veriline ve
rilıin, ona vız ıelir .. Hepsinde de 
kıruıya çalıtır .. 

Vitleç iıimli makine tamircisi, 
ayni zamanda bütün artiıtlerin 

imzalan bulunan bir defter aahi
bidir. 

Bu deftere aon defa imzasmı 

atan, methur yıldız Cin Harlo· 
dur. 

Cin Harlonun İngilizce imzası 
b!.r terkoı mualujuna benzemek
tedir. 

Vitleç, ıinemada rol icabı dak· 
tiloyla yazı yazmaıı icap eden 
artistlere de muallimlik etmekte· 
dir. 

An l>oorak 
kimdir? 

An Dvorak, timdi ıinema ar
tiıtlerin en töhretlileri arasm· 
eladır. 

Bu kız, daha on bir yatmday
ken ıinemaya girmek arzusunu 
ptermif. Fakat, kendisinin tabi
rince, "Talih kendiıine yardım 

tmemittir.,, 

Pol Muni'nin "Yüzü bereli a· 
dam,, filminde aeyrettiğimiz vah
ti balatlı, hqin tabiatli, ayni za
manda aevimli artiat, ilk defa 
Metr Goldvin kumpanyasma dan
aöz olarak ıirebilmittir. 

Sonra, dana deraleri vermeye 
baılamıfbr. 

- An Dvorak ayni zamanda mu· 
sikitinaa ve tairdir. 

Birçok manzı.ameler yazmıt ve 
-bıınlan kendi beatelemittir. 

Kocaamm iami Leıli F enton· 
dur. Leali Fenton da ıinema aktö
rüdür. Beraberce bir film çevir
mitlerdir. Birçok da yüzme mü· 
ıabakaları kazanmııtır. 

Çevik olduğu kadar da, ''bedit,. 
tarzda yUzmenin artistler arasın
da f&Dlpiyonu aayılmaktadır. 

"Cicidudurakıracocagişl,, bir isimdir, 
kimin adı olduğunu biliyor musunuz? 

Holivudun en yUfka yürekli, en müıfik kadın artisti ola-
rak, Maryon Deyviı'i tanırlar. 

Maryon Deyviı'in, fakir çocukları ko
rumak için bir büyük müeıaeıeıi vardır. 
Her aene binlerce dolar, oraya verir ve 
gazetelerin, birinci sayf alarmda bir de bu 
cihetten adı geçer. 

Mary<'n Deyvis';n hayatı ela pek hara• 

retlidir. 1 
Bütün hafta, hatti hazan me

zuniyet bile tanımaksızın stüdyo
da çalıtır. 

Uyanıtı gariptir. ·-ı-

Sa hah leyin onu uyandıran bir 
köpek sesidir. 

Köpeği de, onun uyandığı saat
te uyanır denebilir .. 

Altıda katkalar. 

Köpek daima beraberindedir. 

Otomobile birlikte binerek 

stüdyoya ıiderler. 

Con Kravford •on fllmlnde 

Stüdyoya da Maryon Deyviı'in 
ıelmesi gene bu köpefin aeainden 
belli olur. 

Köpek havladı mr, ıtüdyodalri
ler, Maryonun geldifini anlar ve 
kotuturlar. 

O kadar fazla aevilir. 

Maryon Deyviı, abne aralarm· 
da, arkadaılarına hazan yeni bir 
dana gösterir. Portatif bir giyinme 
daireıi vardır. Stüdyoun muhtelif 
yerlerine götürülüp getirilebilir. 

Öile yemeiini, memup olduju 
ıinema kumpanyumm bir kulü
beıinde arkadqlarile birlikte 
yer ... 

Öf leden eonra, ıene çalııır. Ve 
alqama: doinı, direktörlerle, yeni 
mevzular, yeni roller üzerinde mü 
nakatalar yaparlar. 

Y almz köpeğinin iami pyet uzun 
ve çok ücra bir ada sakinlerinin 
lisanlarından alınmıtbr. 

Bunu bir nefeate ve üç defa ar
ka arkaya telaffuz edebilen yal
mz maryon Deyviı ve ıtüdyoya 
yeni gelmit iki figüran lıpanyol 
kızıdır: 

Köpefinin iani: 
"Ciciduduralmacocoyıı,, br. 

"Fıatık ağacının dalı!,, demek-
tir. 

1 Kısa Sinema Haberleri 1 
• Klark Geybl'le, bu defa Mir

na Loy "Beyaz Kadın,, diye 
bir film çevirmiıtir. 

• Marlen Ditrihin yeni filmini 
rene Sternberı idare edecektir. 

• Con Cilbert, bütün sene yün 
çorap ıiymekteymif ! 

• Vamer Bakaer, sinemaya gir 
dikten ancak yedi aene aonra mu
vaffak olabilmiftir. 

• Meyvestin kız kardeıi Beverli 
veat, kocaıiyle birlikte, Holivuda 
ıelmiıtir. 

Meyvestin, babası ve annesi de 
ıık ıık Holivuda gelmekte ve haf
talarca lazlarmm yanında kal
maktadırlar. Meyveat ne içki ne 
de sigara kullanmaktadır. 

• An O...orak 1912 aenesindf' 
doimuttur. Moris Şövalyenin do
ğum tarihi ise 1894 tür. 
• Varner kum 

panyaamda tam 
13 tane İrlandalı 
artist vardır. 

• Riçard Dika, on aekizinci a• 
sırda, ecdadının yapmakta oldu
ğu Ketakil dailarma ıitmiı Ye 

tatilini orada ıeçirmiıtir. 

• Sinema dünyasının timdiki 
Ceki Kugan'ı aayılan Ceki Kuper 
için, anneıi ıöyle eöylemektedir: 

"Bazan iki yqmda, basan kırk 
iki yapndalri ıibi hareket eder. 
Ben oğlumu anlıyamıyorum.,, 

• Robert Yaq, eakiden banka 
kitibi idi. 

Vilfam Henrl 
ve Beti För

nes deniz spor
larma düşkün • 
dürter. Bu resim 
!erde onlan bir 
kotra gezintisin -
de görüyorsu
nuz. 
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Gaziantep 
•• • gune ımar 

günden 
ediliyor 

Panayır 
26 Ağustos Salı 
günü merasimle 

açılacak 

incir hsulü de mi 
Üzüm gibi düşecek? 

Gazi Bulvarı yakında bitecektir. Şehit 
abidesi de yapılıyor 

Aydın demiryolu ücretleri indir-
ğinden incir develerle tapna 

lzmir (Huıuıi) - Panayırın 

bü7ük havuzu etrafın.da yapılmak 
ta olan park ikmal edilmek üzere
dir. 

Aydın. 13 (Huauıl) - hacir mwtalcaaı incir muatahanwl 
mahıulüniln •tıt fiatları m · Cenn•n~ilcte CU~ 

Panayırdaki pavyonların satıl

ma işi 15 Aiuıtoıta, yer alıp ta 
kendileri pavyon inşa etmek iıti

yenlerin yer alma İf i de 20 Aius· 
toa ık~amında hitama erecektir. 

bir ıukuta maru kabnaema ral • farkaıı blnuıncla 'ctlma 
men dem•rj•olu tarifelerinde A1 • v:ıa·yotl müıakere .,ı .. ıt' 
dın hatbmn klfl t_.ll&tı yapma· Neticede lnolr mU.tWlllerl 
maıı incir mU.tahaUlerlni endi..- peratlfl de UhU ol&l-au ~ 
ye diltilrmUftUr. lqUn'·' tarif.. tUn lnclrcUer mahaullerlal 
ye nazaran lnclrlerla llllllre indi· ve kamJODlarla lmnlre namUl9""!' 

Paviyonlarda tezyin~t.a 25 A
ğustos aktamına kadar devam o -
lunacak ve panayir merasimle 26 
Afuıtos gUnü ıaat 10 da Ba§vekil 
İsmet Paıa Hazretleri tarafından 
açılacaktır. 

rilebllm .. ı ancak ıatıılarda elde I• karar ...._ltl• •• M 
edilen mehlllıa mlhlm Mr bmı· miltaaltllen Mrlltlrlerlae 
nın. •rfiyle mU.ldiatUlr. l.nu taahhüt altına tlrmlıı.cltr. 
naıara alan al&lsawlat lı ı.,.-• na tatldka lçbı lmlr 
ya neadintle u tıı.ı.Mıatta lnı· ltllren kamyonlarla, . ,.._..,. 
lunark tenzilat icraıını İstemiıler· ' bu hafta perıembe günü Ge 
dir. Matl~p aetice bu temaslar - ciie daYet eclilıneıi karar 
dan iıtihaal olunalb&jidea Attlı1ı •• keaclileriyle aıııka•elelir ~ , l!:i82lade Subuttu caddesi 

Gaılantep, (Huauet) - Şehri- dk 
miz, yapılan ve İnfaat faaliyeti Ceçen tenolerde baılanıp buse· 
ilerlemekte olup yakın bir zaman- ne ikmali mukarrer olan ve teh
da bitirilecek olan bir çok yeni ve rin methalinden ortasına doiru 
medeni müesseıelere malik ve her imtidat eden Gazi Bulvarı çok gü
IÜD bira2 ela.ha ıUıell•tmekte bu- zel olarak illfa edilmektedir. 
hman kıynietU bit \'lt&n par~aıı- A ... h ·· ..ı-faa d 

yrıca m,..t ur mu... mız a 
dır. 1060 kilometre rnurabbaında h't d" k J l k ki' it se ı uıen a m ı er e ı a ı 

•e iki 7ÜZ elli bin kiıiyi barındı- ı bin kadar kahramanımız Jiik· 
rMak rilMte olan ıehrimizin mer sek •ereller·n· ·1ı · · ;!1 1 .. • • :s- ı ı ı ya ıçın ~mar ı ca 
kez kua nufuau tllı bme yakın- · · d b" "k b' eh'tl "'b' • . . . mı yerın e uyu ır f ı er a ı· 
dır. lkhmın ıtıdali, ıanayiin inki· deat ya l.,... .. ı ,ta.i ,,,.. 'w• , , . , pi aua.K QJT. uene 1....,aıma 
ıafı ve veaaıtı Medenıyenın ç~ bat lanafi sebze ve kuap ballerile 
pjması sayesinde bu nüfus az hır buz fabrikası Ağustos aotılarında 
zaman eonra Wt kat daha artacak hitlrlleeektir. ~ehritı tbnaliıi{ gü
trr. mUt hlr ke>tıdel& teldhıd~ ihata e-

CenuHn 41 ldl~etre.ile Akçe- den büyük Aynlt!ben deresi ıon za 
ko~nlu •• S~malı Carbıde gene manlarda tathit edilerek milkem-
45 kılometre ıle Nirlı tren iıtaı- mel bir şekle konulmuttır. Gür ka
yonlarına bailı .bulunup .buralar • vak afaçlarııınt silıledlf{ bu yer, 
datı tehire naklıyat klmılen kam- halltttt ef lence yetlerindendir. 
yonlarla 7ap1İinalttadır. Bu iki ta· 
rafm da töllatı pek mükemmel· 

"üç yerinden 
vurdum,, 

Şehrin cenubunda umumi lair 
paaar yeri olup burada zaruri ha
Yayiç pek ucuza satılmaktadır. 
Müıtakbel tehir planının hitamın
da Gaziantep dahi güzelleıecek· 
tir. 

Panayır eahdının umumt elek• 
trik tenviratına ait tesisat bitıttit• 
tir. Sumer Bank ile inhiıar idareıi 
pavyonlarının inıaabna baılan• 
mıttır. Bu müe11eseler ıece dahi 
çahtarak 26 Ağu1.tos günü hazır 
bir vaziyette bulunacaklardır. 

Panayırın küıadına oıı üç gün 
kaldıfındatı Belediye, otel, lokan· 
ta ve atçıların birer fiyat listeıi 
vermelerini iıtemiıtir. Bu listeler 
belediye encüme~inin yarınki top· 
lailtıaında tetkik ve taıdik edile
cektir. Bunlar haricinde fiyat liı
teıl tatbik edett1er elli liradAn bet 
yüz liraya kadar para cedttfta 
çarptaılacakttt. Keyfiyet ~lediye 
riyasetinden encilinei'le bir teklif 
teklibde •erilmittlr. 

adana Evkaf müdürü 
i,e ·başladı 

Manita. Hkaf ınüdUtlüitünden 
Adana ff'liaf nUidürlüğüne tayitı 

edilmit olatt Mitat Bey Adanada 
yai ••zifealftt! ba9lamı9tıt. 

Emette kaçakçılıık 
takibatı 

Emet, (Husual) - Kezamız• 
da kaçak taki1-tma çok ehemmi· 
yet v1tilı9.ıctedir. Bit sene aarfın• 
da inhitt.r memuru Cmnal Bey ile 
ja11doıma& bllük kumandanlıiı ta· 
rafından bu uprda Mrfedilen ray 
ret Nye&lbde (3500) •arak tiıar& 
kli1dı •e yüiltarH kilo kaçak til· 
tütı ve baru• nakli nııtalatı olan 
ha;•anlarıyte dtrdett etlilerek lia 
çakçılar adliyeye teıUm edilmi.
tir. dtr kısttıı da hımir ihtııaı mali 
kemeaine ginderildlli halde bun· 
liudan intibah almıyan 2 lulçuçı 
bu defa Simavdan Emete iki hay· 
Tah tukünde kaçak tüttinle ıelir
ken yakayı eltt vnerek adliyeye 
teslim edilmitlerdir. Kazada takip 
ifletlyle blta,enların bu ututda· 
ki ıuııı fvtndLrmanıa•lriılMiad do
layı bu hadiıen:n kaçak faaliyeti
ne nihay.et •erdilt ümit ecHlmek -
tedir. 

zasına salahiyettar bir heyet ". . 
9ilmi"ir, ı, bu tekilde f ili1at ti 
lıaarna inttka1 etini• hulundui~ . 
ıöre Aydm şimendifer idarctİ.~, 
ne vaziyet alacağı maliam del• . 
dir. 

üç el ateş etti 
lzmirde Halkapiö6tdi tlt.'

Hamdl katttı Hadiye hanuttll --~ 
yerde otüi'aii Muıtaf • otlu ifll' 
Cemal araımda kira m~ıeleiltl!: 
kavga çıkıtııtbr. Cetttal, tali~.1 
>ttrıı kadının Uııeıine Uç l!!I kltil ~ . 
tiyle ateç etmit ite de çıkaft ,,,,. 
miler iaabet etmettıittlr. Ci!dl~ 
eni,teai Tahir de Hadiyi! h•ırl 4' 
Uzerlne bıçakla hücum etıttir 
Zabıtaca tahkikat ha,laftufttt• 

-O -

Adana da 
' tff'!W E 

Fttkfr çocuk· At tönnet 
edUeeek 

Adana, (HusUIİ) - Hirn•Y~ 
etf al Cemiyeti Atlda fUbeıi, . 
kir çocuklari ltİftMt ettirmek iç 
ıimdiden büyük tettUtat alnı' 
ba9lanntbr. ,!I 

lamir, 14 (Huauıf) - Kara 
burnun Halman köyünde ka.rııı 
RUki1eyi taammüden &ldüren 
Mahmut ollu Salih atırcezada 
muhakeme eclilmek iieıre lıımire 
ıetirihiıiıtir. 

Tahkikat e•taluna nazaran hi
di1e tB1le cere1an eylemiıtit: 

Sünnet ettitileeek olan f f 

M 1 
• • • • k çocukların aditll yÜIU klacalı1, 

Janet akdona da cevap: "Musıkıye ıstıdadını2 yo tur; Daha ,ı • .1ıc1e11 ınetke•• •ı•~ 
Rukiye hanımla Salih 9 ıene -

denberi e•li bulunmakta idiler. 
Aralarında aile•i ıebepler • 

den dolayı ıeçimıizlik devaın edi
yor •e Rukiye ameleden Mehmet 
nammda 1'iriıiyle te•if iyor ve 
mütemadiyen mektuplafıyordu. 

Bunu haber alan kocaıı bir ıün 
Rukiyeyi fena halde davmüş Ru
kiye evden kaçarak Gülsüm ha -
nım namında bir arkadaıının e•İ• 
ne 11fınnıı1tır. 

Erte1i ıün Salih kah•ede otu • 
rurkenlcarıeı Rukiyenin ıeçtijini 
ve kendi eylerine dotru ıittijin: 

görmü,, arkatını takip eylemit -
tir. 

Salih ifadesinde diyor ki: 
- Arkasından kalkıp ıiclince 

niçin benden ayrılıyonun, dedim. 
- Evde dostumla kartı karşt•·'" 

rakı İçeceğim, cevabını •erdi. Bu 
afrr ce.ap karş11mdn kendimi katr 
hettim lnçaiımı çeketek üç ye • 
rindrn yaraladım. Cezam ne lıe 

· çekmege hazırım. 

•• •• k b•t• . . ft • • k d I b·ı· . . biyeler• .le teıliete1et yuıl .• 
uzağı goruı a ı ıyetınız zayı ır; ıyı ev a ını o a ı ırsınız sünnet .wrUntelt o.ere h~~:f~ 

t - (lent. ArillnlMAli) Vieun yoktur. Kanaatkir delildir. Az ıöy yolftur. İyi bir ev kadihı 6latiillr. Mli
Al;ilülketlın: Aubl Tt ltıtlranç tipler- ter, çok it yapmasını sever. Muktesil· balija Yt! tatınnudan höjlanmaz. Riya
den. tdealiıt •I IHJtbindit. Hftlirii n tir. kir ve luskant 6cğildir. Zeka ve 
her ,eyi tielerimea, Nfltitte ltlmldJ \far- 5 - (Aymılıtetme) Zehra.143 ı Hır· hafızası basittir. Uzağı görüş kabiliye
dıt. Ablıandir. CesatetıHt 4fllhUt. çın ve asabi tipletden, Faıla dU9Unnıe~. ti zayiftir. 
Muıiklye istidadi Yardit. 'Yiit i1er:ıt- Ve çok ıöyler. Fikir1erinde ittifat yok- § - (lrttıir) Alt~ ledf: Madd! 
dikçe ıuajı ıUtUt llAbltiyttl afücalitır. tur. Hem korkak, hem de mUbılağacı ıiHalıtda tnüYaffak olut. Fiitren inki-
Zekilı hafiı11ından liuhtt1'4ir. fıtafı d•r. Paraya karıı 1Uıuö'lundan !azla pf etmemittir. (Belki de herlüa golf kil· 
meyli vardır. dU91cUn1Uk göıtetir. Hetkese n hfr çüktür.) Zeka ve hafızası ıtsnüktür. 

2 - (IC.aıtWI) Kdıl Ntttt MUttı-ed- ,eye inafiıt. Müsriftir.. He*ap ith!t;n- 10 - (Konya) Gemil Kerim: Z~k2 
dit ve mUtenlti dptetden .. Xendltinden dtn anlamaz. sı süratle inkiıaf etmektedir. Nefsine 
t:aıka ıtlmı1eye itimadı yo~ur. lıteiiti· 8 - (Arabutli8)') 7& Yetil • le· itimadı vardır. ita~is değlf6it .. Fakııt 

de lntüım ye mUJteınmeH1et •tat. PH - ,.,, MUteceSliı tiplerden. Kimaeyo: israfa icati;tn meyli yoltttır. Mlibala-
lı hayılpe"eı dellldlt. SUtatJe lcatar itimadı yoktur. l.f tajı götüt kabiliyeti ğayı sevmez. 
•ttfmeı. Muıiliiff ittidacb ıok 2idit. aay1ftir. israfa temayülü çoletur. Sar.: 11 - (Kay8eri) Stlim 1111 : lkti· 

Pillri takip saliibi dejildi:. bttiNda ti- hotJufu teh1Hrelidit. LüzuntütHlan faz. sadi itlerde muvaffakiyet göıterir. Muh-
ayeti vt faala ceureti yolüUt. la IU•1tıittstıt. teris ve riyakar df'ğiİdir. Muıikiy,. 

3 - (ltlNill) A"1• H .... ı (Yilttti 1 - lttüit) Ali Nihatı MU'les· istidadı vardır. Biraz milsHftiı'. 
1am ..... WiHt ditoti& f*'hHa tti& tılıtlt. Ötij1Ukle katar verit Ve ita - 12 - (l!t!yter~i) Jlll K~Mal: 1.e-

lıiôiukf,) fnıinyı ~et. OtltUJtuden ratthdan çabülr dönetiifit. Nefiiftden klsı hifızaınnclan ıayfüir. Yalari aöy-
ve mutilridtn kapt. luıtd h11ta •e bt91la kimı~fe itimadı yoktur. Mah - leıMkten Yd hittden herliar. Sükunet 
münltetit ıarunur. Xııaıtttit. (M.hf. tıkün ba9ka bit aıçu tahımaı. M•d· arar. Nefsine itimadı yoktur. Kadına 
tiai ............. hlfjtMi Jiftİ Wt 1ttt• dl ijlerde müYaffa1i olamaz. Vefakar fazla dütkündür. Sıhhati bozuktur, 
..._., •..WHt.) dejitdir ve (Yfla) nın bir hastalık oldu· Mütrecddit vt. mütct"ehlıimdir. israfı 

4 - (T .... ) M. 1. H.....__ı funa kanidir. (Se•giıine lnını1maz.) bir zevk bilir. 
inattı tıplfrtltn. IUtidf karır •erlt •e bUndan kendisi de mu,teltıaır. 
tıff ttifGn•ıaani Mut1&1ta lfüweden A - <fitti) Janet Mücfona1cl: Ha· Dr. W. 
fiile tıkttmalt lttft. MVbltine itimadı ytıpetnr tiplerden. Muılkiye iırttdadt, 

yeden nar çocuk ıhtleri 
tenmlftlt. -1 

!itadli •iilüfdi lıUiMUt••~ r 
i9ıtt4• INlecHıe ttahtfthı4• t~~ 
l•cakUtı lit klf IUn llfHtif o ,1 
1Ht •aıun •ınMtbd~ multtt::ı!if· 
ce1t ıuıawalar tla ...-ı--~~-lid' 

Bu ~ •ütuaüe feor 
güzel oldlAtHlı çalitı1atıktlf• 

• • • ·ııı 

Vilay•tiaiı nulu• ~~~~ 
AbdurrahMU •• wı.ut P- f 
Ahmet B4ttltt ttll&ltt IMfl .. ~ 
hnmıt ve mali •tiliat1Wt ~· 
met Ali lef ICataiMlt alftif 
betine tafİft t4tlımittir. '"' 

•tır. 
Bu ıuretle afili kalan bat~~ 1 

liğe mülga CtlNHIMreket vıl•1 ~ 
maarif batkMl,Hitnden açık~ iP' 
lan Şahap- \'llNat kitiphl~ 
mektubi k•ltml kMlJlerin...,. ~· 
mal ve fffak mtdla,,ıtUftfll fe1 
Karai1A1t ntlfut kiHltl H--41 
ler tayin edilmitlerdir. 



. \' 
· betinı bir çocuk olan Fclicie
~ ~kılnıası seksenlik bir ihtiyar 

o ti. eı:ıard babaya tevdi edil
' lUrij Üglanı köyden mektebe o 

· ha P getiriyor. Fakat, mekte-
. Ylaz cocuklarr öteclenberi ra . , 
~ta takılmahi.adırlar. Ber-
'eh·bundan Felicien'e bir zarar 

• ,
10 

ıleceğini düeünüyor ve kor
'.· .Halbuki, Felicien haylaz 

ıe far tıın elebaşısı Robino ile, ih-
~ aleyhinde anlaşmıştır. 
. ~İt 

}' ak~am, mektepten çıkınca, 
~. :tJ~ çocuk, önden yürüdü· 
· ~hıno ile arkadaıları, onları, 
d adım arkadan tıı.kip ediyor 
ij~ ihtiyar, oğlana son derece 
Q rY.et oluyordu. Dörtyol ağzı· 
~·e ~ıği vakit, nvucundaki mini 
~.tlin kurtulm:ığa 'çabaladığını 

1, 

~ 
, ~•ıradcı.1 bir ses bağrıyordu: 
~ ı· Urtar elini ... Kurlar ... 

'rı~t 1cien, elini birdenbire çekti. 
~. ~ 8~ğa doğru birkaç adım 

er "~ t ıhtiyaraı ne de yeni ark.a
fi' ~~h~na. bakmak cesaretini gös

~b·'Yordu. 
1no, kumanda vermekte de

tttj. ' . ~U ~:k~I oradan acemi çaylak ... 
tıf \ Çuk ıleri doğru kotmağa baş-

' ~ .. 
,~ ~!ttl llard baba, ne olduğunu ha-
i • f.~f'll'lamıştı. Robino ile ar-
W fltıd arı, yanından geçtiler. Et-

~ a dönmeğe ba~ladılar. 
,~ \~ı~Eler, ihtiyarın bileği, daha 
p'' ~ ... ~n, kalın bir iple ilmiklen· 
,~ ~ıt llun.un, kim tarafından ta
ıeo ~İltıktnalU.mdu.) Sıyanet mak • 
jf' i~ll . endi bileğini tutan ele, Fe-
d! ~ ıltniği geçirmişti ... 

~~. ~'tkla.r, fır dönerek, onu sar
~~dacakları, kolları, her yeri 
lht' ı. 

~ d~ar, ayakta, hareketsiz, ses
,. \:\di . Yor, sanki lakaytmıı gibi, 

•ın b ell' tııd e u oyunu yapanların ar 
,,. o~,arı bakıyordu: 

\ı\ttıd '11~r, gülmek tecrübesinde 
il" ''cttı Ular. Fakat, yaşlı adam, öy 
eıl i 'ahcak haldeydi ki, bu gülüt· 
~' lltrdte oldu. Kaçıp gittiler. Da

. lhr e, F elicien kofuyordu. 
~. 1Yar 1 ~llıd ' ayak arı diz kapakları 
~IUltı a bağlı olduğu için, evine 
~, ... de Ye nıutattan bir saat ton• 
~ 1

' Çocuklarm alayı, ona, 
ete • 

'~ilin h'sır etmemişti. Lakin, Fe 
1Yaneti biçareyi bitirmiı· 

Yazması benden 

Ağaç yaş iken 
eğilir 

Dünkü gazetelerde şöyle bir 
telgraf havadisi vardı. 

"İdman Cemiyetleri İttifakı 
RPisi Erzumm Meb'usu Aziz bey 
bir haftaya karlar Erzurunıa gide
ceİ{tir. Aziz Bey bazı şark vila
yetlerinin spor işleriyle meşgul o
lacaktır.,, 

Şüphe yok ki, memleket spo
runda en geri kalmış mıntakaları
mız, tark vilayetleridir. Buralarda 
hemen hemen spor ya hiç yok, ya
hut da henüz baf lamış ve ancak 
iptidai bir inkişaf devresine gir· 
mektedir. Onun için spor işleri re· 
isimizin bu seyahati, hakikaten 
alaka ile takip edilmeğe değer. 

Aziz bey, her halde ıark vila
yetlerinde spor itlerini teftişten 

ziyade, ıpor hareketlerine yeni 
ti. Daha ilk defa olarak, dünyada bir yol vermek, ve inkişaf sahala
yapayalnız olduğunu hissediyor • n hazırlamak için bu seyahati ih-
du. tiyar etmektedir. 

Vücudunda: hala ipler &aJ'ıh o- Türkçe gayet güzel bir darbı· 
larak kulübeden içeri girdiği va- mesel vardır. (Ağaç yaf iken eği
kit1 oğlu: lir) derler. lıte bizim ıark vila • 

- Ay, baba ... Bu bağlı halinle yetlerindeki spor iıJerimiz ayni 
domuz sucuğuna benzemiısin ! -di vaziyettedir. 
ye onunla alay etti. Henüz başlamıt ve iptidai tek· 

Odada bir tek mum yanıyordu. linden kurtulmamış olan spor ha
lhtiyar, FeJicien tarafına göz ucu reketlerine - bunlar hemen ekse
ile baktı. O da gülüyordu. riyetle futhole inhisar etmekte

Bernard babanın maceraar, o dir - en asri esaslara müstenit 
gece, sofranın yegane muhavere • bir inkitaf yolu hazırlamak la· 
sini teşkil etti. i zmıdır .. Ancak bu sayede memle-

Oğlu: ketin en gürbüz çocuklarını yetiı-
- Sen çok bunadm, çok apta!· tiren bu vilayetlerimizde ite ya-

!a§tm ! ·dedi. : rar ve memleketin iftihar edeceği 
Gelini iıe: sporcular yetiıebilir. 
- iyi kalpli olduğu için, çocuk- Yoksa bizim bütün spor işleri-

lara fazla yüz veriyor, onlar da it· mizde olduğu gibi, bu mmtaka
te böyle yapıyor! -hükmünü ver· }arda da ite çürük bir temel, da-
di. .. ha doğrusu hiç temelsiz baılarsak 

• • • • • • • • • • • fayda dan ziyade zarar göreceği-
Ertesi sabah, ihtiyar, dörtyol miz için bu sevdadan vazgeçmek 

ağzı maceraıma dair hiç bir tel· her halde daha hayırlı olacaktır. 
mihte bulunmadı. Gene oğlanı • • • 
mektebe götürdü. Lakin bu sefer Henüz üzerinde iılenmemit 
elini tutmadı. Yanyana, bir fey bir halde bulunan ıark vilayetle· 
konuşmadan, yürüdüler. rimizin ıpor iılerine yeni bir yol 

Lakin mektepte, Robino, bizim vermek, tefeuüh etmit, her işi 
oğlanın nazarında, on misli büyü· karmakarııık birçok mıntakaları
dü. Zira1 bağlamak planı onun ak· mızı ıslah etmekten çok daha ko· 
ima gelmişti. lay olduğunu düıünüyorum da 

Bütün kıJ, bundan daha mühim Aziz Beyin seyahatinin, ıark vi· 
bir hadise olmadı. Sade, bir iki layetlerinin ıpor işlerine hayırlı 
kere ihtiyarı kar topuna tuttular. bir inkiıaf yolu açnıaaını, ve bu 
Karlara yatırıp yuvarladılar ki, mıntakalarm, memlekete de, bin· 
bu, hiçti. lerce kıymetli genç ıporcu hediye 

Zavallının daha fazla hırpa: edecek birer spor hazinesi olma
lanması da yazıktı zaten... F elici- aını temenni ediyorum. 
enin hıyanetitnden sonra1 kendi izzet Muhittin 
içine çeki!rnit, hüzün deryasında ....... __ ........ - ............... .. 
yüz\iyo!"du. "Küçük yavru., sunun - Hey ... Kartoloz ... -demişti. 
düşman tarafına tamamile geçti- İhtiyarın gözlerinde çoktandır 
ğini anladıktan sonra, onu tekr~r izi ltaybolan bir ışık yanmıştı: 
feth ve teshir etmek tecrübesinde - Ne? ... Nasıl?. 
bulunmamıştı. - Hiç .. . 

F elicienin dostluğu, ancak bir 
kaç ay sürmüştü. Hayatının kış 

mevsinıinde, ona, bir yaz havası 

ya§atmıştr. 

Oğlar. ise1 arkadaşlarından a • 
zarak, onu, gitgide istihfaf edi· 
yordu. 

Bir sabah1 pek aksi bir sesle: 
- Buraya bak, baba... -dedi.· 

Ben, mektebe yalnız gitmesini bi
lirim ... Sana ihtiyacım yok ... 

Oğlu da &rnard babayı hır
palıyordu. Meseli, bir aktam ev
vel.. 

F r,kat, Kartoloz BÖZÜ üzerine, 
küçük oğltn, kahkahadan kıvran
mağa. başladığı için, sahnenin ma
badini görememişti. 

Mektebe giderlerken, yanında 

yürüyen bu çocğa yan göz'e ba
kıyor. On.a elini uzatma!c: 

- Sen de mi, yavrum ... Sen de 
mi bunların hepsine uydun? ... Fa-
k . · ' N' . ' d' vl at, nıçın. ... ıçın .... - ıye ag a-
mak İstiyordu. 

MUtercim i: (HaticeSürcyya) 

Bu hikayenin pek acıklı olan 
nih~ı_':ti _yarınki nüshamızdadır. 

Adapazarı 'dman qurdu 
lstanbulspor maçı 

~d~pazc:ır l~man yurdu ve lstanbulspor takımlara 
oyc.:111dan cvucl bir arada 

Adapazarı, 14 (Hususi) - Ge- le yapılan hücumlar .. Bu oyuncu· 
çen cuma Adapazarı çok heye- nun tutulmaz bir şütünün direğe 
canlı bir spor günü yaşadı. Saat çarpması bir golü heba ediyor ve 
2den itibaren halk (lstanbulspor) devre bu netice ile kapanıyor. 
la) Adapazarı grupu şampiyonu 

ikinci devre başladığı zaman 
(Adapazarı İdman yurdu) arasın-

ldman yurdu daha büyük 'bir a • 
da yapılacak maçı görmek için 

zimle oyuna başladı. Buna muka· 
sahaya akın, akın gelmeğe başla-

bil lstanbulsporlular da mahsus 
mıftı. Halkımızın gösterdiği bu b' d l k l k ·· 

k IAk k . d .d. ır urgun u ve yorgunu goze mera ve a a a ço yenn e ı ı; y 
·· k" b 1. l d çarpıyordu. urtlular bu sefer çun u u sene ıg maç arın ara- . . _ _. h .. 

k . l · · "h' f ki l -1.. j Alıyı sag açıga almışlar ve u· 
ıp erını mu ım ar t.r a mag up 
d ıd Y d ı t b 1 

cumlarını bu taraftan yapmıya 
e en man ur unun, s an u - . 

·b· l t b 1 k k ti' başlamı§lardı. Ali cok enerJik .. spor gı ı s an u un ço ıyme ı .. . . - . . 
b• t kı k d 1 - t' Topu kaptıgı gıbı kaleye ınıyor ve 
ır a mı arşısın a a acagı ne ı- . . 

h k 'k t l'b' d'kk tt' B tehlıke yaratıyor .. 30 uncu dakı -ce a ı a en ca ı ı ı a ı. u .. . 
kada Necdet topu kaptı, onündekı 

maça diğer taraftan verilen ehem
miyet de, iki sene evvel Türkiye 
birincilik müsabakalarında, ld -
man Yurdunun lstanbulspora 6 -
1 mağlup olması keyfiyeti idi. 

Mutat merasimden ve fotoğ

raflar çekildikten sonra takımlar 
dizildi. lstanbulspor, Rusyaya gi
den üç oyuncusuna mukabil Ve
falı Sami ile tclkviye edilmişti; 

idman Yurdu da Ankaradan ta-

müdafii atlattı, kaleci ile karşı 
karşıya .. Bütün gözler topun kale· 
ye girİ§ini seyre hazırlanırken a -
vuta gittiğini görüyor. Bir de.kika 
sonra Ali ayni müsait vaziyette 
bulunan topu gene avuta gönde -
riyor. 35 nci dakika: Top Aliden 
lbrahime1 ondan Necdete geçti; 
Necdet - ki takımın en fırsatçı ev 
b:lgili oyuncusu -- iki müdafi ara 
~undan sıyrılınca topu İstanbul -

kımlarına iltihak eden Cavide spor ağlarına ikinci defa taktı. O
yer vermişti. 

Oyun1 Niyazi beyin hakemliği 
ile başladı. lstanbulspor avutla 
neticelenen bir hücum yaptı, bu
nu bir ikincisi takip etti. ldmar 
Yurtlularda heyecan çok bariz .. 
Bundan dolayı sinirli, sinirli hare
ketleri, topun daima hasımlarının 
ayaklarına geçmesine yardrm edi
yor. lstanbulsporlular hakim .. 
Sol açıkları Fahri ile mütemadi -
yen Yurt kalesine iniyorlar .. Fa· 
kat Nahit, Yurt kalesinin beltçisi.. 
Üst üste yapılan bu hücumları tek 

yunun bitmesine on dakika vardı. 
Fakat idman yurdu bu kısa zama· 
, sıkı bir müdafaa ile geçirdi, ls

•;\nbulsporun birkaç tehlikeli a • 
ı· 111 bu sıkı müdafaa karşısında 

ı ir semere vermiyerek oyun ld • 
man yurdunun 2 - 1 galibiyeti i· 
le nihayetlendi. Muvaffak olan o
yuncular: latanbulspordan Halit, 
Sami, Fahri, Sabih, idman vurdun 
dan başta Nahit, Necdet, Zeki ve 
Ali beylerdir. 

idman yurtluları bu kıymetli 
galibiyetlerinden dolayı tebrik e • 

ba~ına durdurarak çok alkışlanı- deriz. 
yor. Bununla beraber lstanbulBpor DoAan 
gene hücu:r.::la. 27 nci dakikada 
ıol açık Fahri, ortadan aldığı bir 
pasla kaleye kadar indi ve plase 
bir vuruşla takımın•n yegane sa -
yısını kaydetti. Halk bu golü da • 

zağrep oyunlarına 
giclniliyor 

kikalarca alkış!adı. Yugoslavya federasyonile yapı· 

Bu golden sonra Yurtlular taz- lan uzun muhaberattan sonra mil
yikten kurtulmağa ve kaleleri et- li atletizm takımımızın Zağrepte 
rafında kapanan çemberi a~rr. .. .r yapılacak beşinci Balkan oyunla
başladıfo.r. Şimdi akınlar karşılık- rına iştiraki bir mecburiyet halini 
lı oluyor. her iki kale tehlike i't.'"- almıştır. 
ne tehlike geçiriyor. 32 nci daki· 22 Ağuıtoıta konvansiyonel ile 
kada Yurdun Zekiden inkişaf e • Zağrebe hareket edecek takım: 
den bir akım lstanbulspor kafesi- Mehmet Ali, Raif, Ömer Besim, 
ne dayandı ve Necdet, kf!ndiBine Veysi, irfan, Sedat, Polyos, Kara
geçen topu bekletmeden lstanbl'' kaş, Mufahham, Teoharidis, Fet• 
spor ağlarınl\ tnktı. Bu gol, yurt· hi, Semih, Selim, Ziya, Hakkı, 
lu'arı daha frzln harekete getir· Haydardan mürekkeptir. Takıma.. 
di: G:~_!~ldan Zekinin gayreti- 1 iki atlet daha ilave edilecektir.. " 
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Başvekil 
zonguldakta 
(Uıt tarafı ı inci u71fada) 

limliye aidilerek lı Banka11nm 
kömür yıkama fabrikaıımn açıl· 
ma merasimi yapıldı. Müteaki • 
ben Zonıuldağa dönüldü, heyet 
Gülcemal vapunı ile ve tezahür· 
ler arasında Ayancığa hareket 
etti. 

Ba§vekilimiz Ayancıkta Zin· 
ıal kereste f irketi tesiıatmı tetkik 
edecekler, cuma günü de Kunduz 
ormanları Türk limtet ıirketi ke· 
reste fabrikasının ihraç limanı o
lan Kumcafız iskele.ine gidecek· 
lerdir. Pqa Hazretleri Bafrayı da 
teırif ederek kereıte fabrikumı 

gezeceklerdir. Nafıa ve Maliye 
Vekilleri heyete Safrada müllki 

. olacaklardır. 

HindenbQrg'un 
vasiyetnamesi 

ı (Uıt tarah 1 inci uytfada) 

tadır. 

Bu kıaım bu sene bir ilive ile 
tamamlanmlıtır. Marepl Von 
Hindenburg vasiyetnamesine yap
bğı ilivede milli ıosyaliıtliie ve 
Hitlere teveccüh ıöstermektedir. 

Obersalzberı (Yukarı Bavye • 
ra) 16 (A. A.) - Batvekil mua· 
vini Von Papen, müteveffa reisi· 
cümhurun oilu miralay Hinden· 
burı namına Mareıal Hindenbur
IUD vasiyetnamesini ihtiva eden 
mühürlü zarfı M. Hitlere tndi 
etmiıtir. 

Von Papen, Bqvekilin Almar. 
milletine hitaben beyannamesini 
netretmektedir. 

Beyannamenin birinci bmı 
Hindenburıun 1919 da yudılı 
nsiyetnameyi ihtiva etmektedir. 

Hindenburs, bu TUİyetiuune
ıinde, harlii ve ıon fel&keti takip 
eden müfrit nevmitlikten tikiyet 
ederek, 19 uncu unn karanlık 
aünlerinden sonra davalarmm 
kutailiğine inanan kimselerin ye• 
ni vatanı, umumi menfaat çerçe
vesi içinde ferdin aerbeıt inkipfı 
e1&sma müstenit olarak nasıl kur· 
duklannı hatırlatmakta ve: 

"Buıün ayni yolu takip etmeli
yiz,, demektedir. 

"Harı ve intan meCleniyetinin 
pek çok eserlerine merkez olan 
Almanya, tarihi vazifesine olan 
imanını muhafaza ettiji müddet· 
çe ölemez. iyi Almanlar, yeni 
fikirleri eski zamanlarm hazinele· 
riyle mezcetmeie her halde mu • 
vaf fak olacaklard ... ,, 

Hinden.'>urı, ıiyui ihtiraslar 
~alpaınm bütün mukaddes an'a· 
neleri mahvolmak tehlikesine ma· 
ruz bıraktığını görerek, bu dal • 
.. mn ıeçeceiini kaydediyor ve 
IHyor ki: 

"Babalanmızm ümidini tetkil 
9IDİ! olan ve vatanın ist'1·balini 
herine kurmuı olduğumuz sağ • 
lam kayanın tekrar zuhurunu gö
--=etiz. Bu kaya, Alman vata~ 
iır. 

"Almanyanm aembolu ve en 
Eavvetli istinatıihı Reichsvehr 
olmalıdır. Devlet içerainde ıayri· 
muntazam siyasi inkifaflara kartı 
~yacak en büyük kuvvet ordu· 
aur. 

Etrafımızı saran coıkun de· 
llİzlerde, Alman imparatorluiu, 
prp kültürünün mesnedi olan ve 
~Tl'Up&JI kurtarmak için ,.... 
muı ikbza eden Almanya, bir 
ia,adır.,, 

1 Vasiyetnamenin aommda Cla 
leniliyor leh 

"\... ""••ekilim, tarihi kıymeti 

Kürt musa Arap 
Etemi öldürdü 
(Bat tarafı 1 İ 'lci aayıfamu.dadır) 

mett Etemle alay etmeie batla· 
mıılardır. Aradan biraz sonra, her 
birinin sirkat, katil ve cerhten 
muhtelif tabıkaları olan, bu gece 
misafirleri birer sigara yakarak 
içtikten sonra gazöz istemitler, E· 
tem, kendisinde ıazöz olmadığını 
ve eaasen kahveyi kapatmak üze
re olduğunu söylemi§; çay da ver
mek istemeımiıtir. 

Müıteriler bunun üzerine hep 
birden kalkarak otomobillere at
layıp ıitmitlerdir. Aradan on da
kika kadar bir zaman geçmiı, ora
dan ayrılanlardan Arap Mahmut 
kahveye gelerek Etemi dıtarıya 
çaimp uzun müddet Arapça bir 
ıeyler konutmutlar, bu sırada kah 
vede bulunan çıraklardan biri u· 
zaktan birinin eli belinde olarak 
elemin üzerine doiru kopnakta ol 
dulunu görmüı ve (kaç Etem ağa 
bey, vurulacakam) diye bağırmıt· 
br. Koıan adam Etem in arkasm· 
dan bir bıçak 1aplamıf, Etem bıça 
iı yiyince arkasına dönmüt, bu de 
fa mideıi üıtüne bir bıçak daha 
1&plamnııtır. Bıçakları aaplıyan, 
Kürt Muaa isminde, biraz evvelki 
mil&firlerden biridir. Etem bıçak· 
lan yedikten sonra bir kaç adım 
yürümiif iıe de fazla kan zayi et
tiğinden oraya yığılıp ölmüıtür. 

Kürt Musa vak'adan sonra kırk 
adım kaçmıt ve elindeki bıçağı 
kendi bacaiının muhtelif yerleri
ne sokmakta olduiu bir sırada et· 
raftaki evlerden kadınlar ıörmüf 
ve feryada baılamıı olduklanın • 
dan ıürültüyü polisler iıitmif, Mu 
l&JI kendiıini yaralarken yakala· 
mıılardır. 

Musa bundan evvel de, Arap 
Mahmut isminde birini öldürmüt 
ve afırceza mahkemesince mah
kum edilmif, fakat cezasını ikmal 
ettiiinden yeni tahliye edilmit 
bulunmaktadır. Şimdi kendisi de 
Cerrahpafa hastanesinde tedavi 
altına alınmıttır. 

Berberler 
(Oıt tarafı 1 inci sayıfada) 

pe.r ve bu ıuretle günde 15 • 16 
ıaat çabıır. Oste!ik çırakların al· 
dığı yevmiye mahalle aralarında 
bulunan berber yanlarında çalı • 
tanlar 30 kunıt, diler yerlerde 
çab,anlar iae 50 kuruttur. Bu pa -
radan da öile yemeği yerler. 

Akıamlan sekizden sonra ber· 
ber dükkinlarında hemen it ol • 
mu, yalnız pertembe aktamlan 
müstesnıı . . Geç vakitlere kadar 
müıteri ıelip de bqka dükkana 
ıitmesin diye otururlar.. Balkan 
memleketlerinde berberler ıaat 
sekizde açılır, alqam ıekizde ka · 
panır. Arada yemek tatili de var
dır. lstanbul berberleri de sekiz 
•aatten fazla çalı,mamayı ve cu• 
ma tatilinden istifade ettirilmemi· 
zi istiyonız. istidayı bu münaae• 
betle verdim.,, 

ZAYi - 54 numaralı motosik
letimin plakasını zayi ettim. Yeni· 
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Koço --
haiz bir adım atmıt bulunuyor. 
Ve tarih, iradelerimin ne kadar 
yerinde olduğunu takdir edecek
tir.,, 
. Daily Telegraph muhabirinin 
zannettijine göre M. Hitler, nas
yonaJ sosyalist davasında iyi bir 
propaganda vasıtası tetkil eden 
bu vasiyetnamenin, ilanını reyi • 
im gününe kadar geciktirmek 
malrsadiyle, evvelemirde sıhhati -
ni tesbit ettirmek iı~~!Jl!Jlir. 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aık ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 
" ' 

SULEYMANIN OGLU 
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Geçen kısmlar1n hUlleaaı 
_

4
_ · wswec• ------Arslan terbiyecisi Süleyman, Ka • 

hiredc vereceği oyuııda katil an1anııı 
ağzına baııru koyacaktı. SWeymanı 

çekemiyen Rumlö bir gece evvel .aslan
ların içinden geçtiği parmaklıklı yo • 
lun parmaklıklanndan birini devrile
cek bir §ekilde ıöktilğll için bir teh
likenin önünü güçlükle almqtL 

KARAR SULEYMANINDIR Yazan: 
Mad•m Janet Seker, Matma· 

zel Blancbe A11arl7, Süle,man, Rıza 
Murat, Hami Martel, Rober Du· Şekip 
pon JaDllDÜn kmtanlmq çadır • •----• 
lardan birinde otunnut konutu· 
yorlanlı. 

Tehlikeli noktalan yeniden glS.ı • 
den geçirdikten 10nra çaduma ptti . 

Canl»ubane miidiiril Ernelt Mo 
liye, iki uat kadar ene( karakola 

ikisi de yeılne kurtarablldik· çainhmf, blll dlnmemifti. Yan· 
leri aslan kafesinin yanında tat- ım f.W.tine Mhebiyet Yeren hl· 
kın bir halde duruyorlardı. diaeJi Rumil'Diin 7&Pbiı talıak • 

Süleyman, terbiyesi altındaki kuk etmlt ıibiycli. Fakat bmm im 
hayvanlara birer isim talmııı, ve kançlık Ye ~(ilden ziJ&• 
onları küçüklüklerinden beri da· de, akıl nokaanhima hamlediyor
ima o isimlerle çalırmıftı. lardı. Kmdiaini 1DUJ8D8Je aev• 

lamini kendisine benimıiyen ketmltler Ye mllfahede akma alm 
biricik hayvan da ",Bora,, idi. O muma lbum slttermiılerdi. 
ne cana yakm hayvandı. Buna vah Rumil'nlln, kendiaile ıık konu· 
ti adının alem olmaıı bir hakaret tan arkadqlan son bir ay zarfın· 
sayılabilirdi. da tamamile delittitini, ıayri ta· 

Süleyman bu seıi Claha fazla birlilinin fazlalatbfmı s8yltiyor • 
itilmemek için kuleklarmı kapa· lar ve bunda ittifak ediyorlardı. 
dı ve yüzünü o taraftan çevirdi. Şayet böyleyse hile, ıüpheıiz ki 

Canbaz köpeklerinin havlayıı· buna, ıene kııkançlık ve çekeme • 
)arının ardı arası kesilmiyordu. mezliii ıebebiyet vermiıti. 
Süleyman Yavuzun kendisine da· Ne oluna olsun netice meydan· 
ha çok yakınlaımasmı istedi ve: daydı. Ortada ne belli batlı bir 

- Git •. Bana canbazbane mü• canbazhane, ne de canbazhaneye 
dürünü bul .. Bak nerede! Kendi· klfi vahtl haJVan vardı. 
sile konutmak iıtetliğimi haber Hepıi de mütee11irdiler. Sene • 
ver. li&t ,_,. lerdeııberi beraberçal11mıtlar, be· 

- Peki &aJ;a.. · '4;t UR• ' raber yqamıılar, beraber yiyip 
Yavuz ayrıldıktan soma, SU· içmltlerdl. 

leyman hir mUddet yalnız b.ldt. Şimdi datdacakhlrmlfdt? 
Şehirden yetiıen itfaiye yangı· Bütün ümitleri gene Et11tit Mo 

nı ıöndürmeğe çalıtıyordu. Buna liye de toplanıyordu. 
muvaffak olabilecek miydi? Uzun ıüren bir ae11izlikten son 

Belki.. Fakat artık neye yarar• ra, canbazhanenin, ıenç olmasına 
dr. · ratnıen, Süleyman kadar töhret 

Süleyman, alevlerin serptili kı· 
zıl aydınlıkta kayııqanlar arum• 
da bir sedyenin götürüldüiünü 
gördü. 

Biraz dikkatle bakınca bunun 
Matmazel Moliye olduiunu tanı• 

dı. 

Zavallıya ne olmattu? Batma 
muhakkak bir kaza plmif ola· 
caktı. Yanma yaklqtı. Krscaiıs 
konu,amıyordu. Gatürenlerden 
sordu: 

- Yıkılan çadırlardan birinin 
altında kaldı. Cevabını aldı. 

Ne tatlı, ne ıen, ne ıüzel bir kız 
dı hu ..• 

- Yazık .. dedi. Tehlikeli mi? 
- Hi~ bir ıey bilmiyoruz. Ken· 

diıi de konuıamıyor. 
Kim bilir buna benzer, daha ne 

felaketlerle kartılatılacak ve da • 
ha neler öğrenilecekti. 

kazanmıı at mürebbisi Blaııt Al
larti: 

- Şimdi ne yapacağız? dedi. 
Eme.t Moliyenin bu yqmdan son 
ra telcrar sermaye koyarak, can· 
bazbaneyi dirilteceiini zannetmi· 
yorum. 

Buna kimse cevap vermedi. 
Herkes susmayı ve düıünmeyi ter 
cih ediyor ıibiydi. 

Blant Allarty ıüzel olduiu ka· 
dar, cesaretinin f azlalıiı ile tanın· 
mtt bir kızdı. Güzelliii, canbazha 
nede çalıpn ıençlerin hemen hep 
ıinin keııdiıine gönül bailamıt 
bulunmalanna bak verdirebilirdi. 

ince ve mütenasip vücudunun 
hatlan, uıta bir heykeltratın elin· 
den çıkmıı sibi ahenkliydi. Sarı • 
ya yakın eaçlarile ıüılenen batı· 
mn yosma oynayıılarmı gören'er. 
ona vunılmamakta, gönül baila · 
mamakta, pek fazla mukavemet 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maarif Vekilinin beyanah 
(Bal!! ı ır• lı ı .,.,., .... c •. , ' 'rı 

fevkalade bir değitiklik yoktur. 
Hangi sahalarda nasıl ıslahat ya· 
pılacağını size sözle söyliyemem. 
Tedricen, icrsatla, 11lahatı görür· 
ıünüz. Yalnız bu sene orta tedri • 
sat mekteplerinde haftalık ders 
adedi 32 den 28 e indirilmiıtir. 

Dersler tam birer saat devam ede· 
cektir. Bu seneki den bqlangı • 
cında üniversitenin bazı fakülte • 
lerine birer sınıf ilive edilec:eli 
doğru değildir. Bu ıene için böyle 
bir kararımız yoktur. Her fakülte 
timdi olduğu tekilde tedrisabna 
devam edecektir., 

Doçentlerin maatlarımn artb· 

rılmaıı varit deiifdir. Doçentler 
deYlet memurudurlar. Vaziyetleri 
kanunlarla mukayyettir. Kanun 
haricinde bir it yapılamaz. 

Ecnebi profesörlerin hariçte 
it yapıp yapmamaları meıeleaine 
ıelince: Kendileri ile evvelce 
mukavele yapılmııtır. Bu muka· 
veleler abklmı tatbik edilir. Mu· 
kavelelerinde hariçte it ıörmele • 
ri yazılı ise dıtarda da meıgul o

lurlar, mtlaaade edilmemitae bü • 
tün zamanlannı mekteplere bal -
lamıya mecburdurlar.,,/' 

ıiSateremezlerdi. 
Ciddiydi. Bütün tanıdılı )lr 

lerin kendiıin.e bir brclet• 
kadat muamelesinden i1erl1' 
melerine llkırdılarile delit 
ve hareketlerile mlni ol~ 

Süleyman kendisine ........:-. 
hürmet bi11ile doluydu. 
canbuhane ıençlerindell 
dı. Madam Janet Beker od' 
evlit sibi severdi. 

Hanri Martel'le, Rober 
ıelince: Bunlar da, Süle 
daha yqlı bulunmelama 
ona kartı kalplerinde bir 
duyarlardı. Fakat bunun . 
mı, yoksa, hürmetten mi ilell 
d~iini, kendileri de anl&Jll 
dı. 

Madam Janet Beker ~ 
yqmda, yirmi bet senelik tl 
rebbisiydi. Kocasını bir ~lı 
Yel kaybetmitti. Timaah ~ 
ber Dupon'la alakası oldul' 
leniyor1& da canbazhaned• 
bunun hakiki mahiyetini 
memiıti. Hanri Martel m 
nin 30 ıenelik rejiaörüydU. 

Hiç bir t8Y konutmadı1' 
yordu. 

Süleymanın ağzını l>1çalr 
yordu. 
Gözü gibi ıevdiii hayvan~ 

rer külçe kömür halinde 
ten sonra, konutmak değil, 
ne uyku bile girmiyordu. 

O, bir an evvel 
dan uzaklatmak 
ti unutmak taaav 
dı. Fakat vaziyetin 
aydınlanmasmı bekliyordu· 
ket sebepleri arumda iamissİ' 
mit bulunması bile sinirle • 
zulmasına kafiydi. Blant 
bunu bütün arkadqlarındaO 
evvel anlamakta ha11asiyet 
mit Ye onu uzun boylu t 
çabımıttı. Süleymanın geof 
tee11ir bir halde durduiull" 
rünce yanına yaklqtı: 

- Süleyman, dedi. Ge.,. 
tun .. Bari konut ta ~I •• 

- Tqekkür ederim. B~ 
ticeyi bekliyonım. bir an _,.-, 
yapacajımızı kararlqbr~ ~ 
iyi olacak.. Nereye ıideceJCI'""". 
der, kendimize batka itler 
ne çalııırız. ' 

- Yokıa bizden ayrıl~ 
tinde miıin? 

- Daha böyle bir d'. 
yok .. Fakat canbazhane eaJsl 
ne getirilemezıe benim ~ 
itim kalmaz. Dört aslanla it 
cek değilim ya .. 

- Böyle dütünüraen ~ 
Aaıa hangimiz İf yapabiliri" 
larımdan beti yandı, 35 İ 
landı. Hepimizin vaziyeti 
yukarı aynı delil mi? C-0 
ne eski haline getirilerod" 
birimize i, kalmaz. 

Gene bir müddet ikiıi Jı 
tular. 



AOnl•n "• 961ulı-elğlnlılıfH • gec;lrecell 
bir ilaç isterken, daime bu 16zlerl he· 
hrl.yınız: AlacaQınız Mel, halılkt olmeh. 

Muallim aranıyor 

• 

TUrk Maatif Cemiyetinin Bvr• daki Lieealnln otta mekte11 •e llte 
.. •ıınlarında ıu dereleri obtaeak daimi mualllin)er aranmalitadit. 

11

R.iyaizye,, , "Fen bilıiıi, Tabiiye, Biyoloji,, , Fiırik, Kimya,, , "Tllr~~ 
~ebiyat,, , "Yurt bilıiıi, içtimaiyat, F eliefeh , "Bilhaua lti;ulye 
le Fen bilıiai derılerinde lnailizce ·bilenler tercih edilecektir.,, 

Liızım ıelen vaııfları haiz muallimlere menıe, kıdem Ye ehlitell• 
l'İJle minuip ücret verilecektir. isteklilerin YeılkalariJle beraJ.er Aa· 
lrarada Türk Maarif Cemiyeti Umumi Merkenne mUracaatlan. 

(4fl7) 
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Merkesi Adapasarı 
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......... ...,.• ıECZAHrDE 
5ATILIR 

~A~t(A 
Müılahıar•lı 
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~&caatlan .(4722). 
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Mareşal Hinden • 
burgun vasiyetna• 

mesi bulu1'1du 

Günün meseleleri 
Şerbet ihtikar. - Kiralar-Clga

ra tutun - bagırtı, «;ağırll 

Şerbetlerde ihtikar varmı!: Tica • 
ret Odası iti araıhrmıt, tarattırmı!, 
nihayet bardağım bet kuruta içtiği -
miz ıerbetlerin ıermayeıi elli para ol· 
duğunu anlamıı ... 

Her bardakta üç kurut otuz para 
kar bıraktığına göre biz de işi ıerbet
çiliğe dökıek nasıl olur dersiniz? 

Lakin bardağı beı kuruta satılan 
bu ıerbetlerin en nefisi hangisidir 
biliyor muıunuz? Kakıköyü vapurla· 
nnda satılanlar... Eğer öteki ıerbet -
lerin bardağı elli paraya mal oluyor· 
sa bu vapurlarda ıahlan limonatala • 
nn sermayesi muhakkak yirmi para • 
dır! 

Zira bu limonataların içiıi o kadar 
hafiftir ki, içinde 4eker olup olmadı 
ğım anlamak için inıamn belki on de· 
fa yutkunup yalanması lhondır. Li • 
mona gelince: Onun da belJi belirsiz 
bir kokusu var, hem sade kabuğunun 
kokusu ..•• 

Ga?.eteler tam ıerbet ihtikarmdan 
Jem vururlarken Kadıköyü vapurla · 
nnda limonata diye bardağı beı ku -
ruıa sunulan tavıanın ıuyunun ıu · 
yunu da unutmasalar bari! 

KUPOft 

227 
16-8·1934 

Şundan bundan: 
, 

• 
Japonlar gözlerinın 
şeklini değiştiriyor! 

Almokattam gazetesinin Ja· 
ponya muhabiri gazetesine şu c!l· 
tcrcsan havadisi vermiştir: 

Sarıların gözleri fındık tekli: 
"bı ne benzer ve Japonya' da bu gı 

gözler bir nevi güzellik addolıı· 
nur. Buna rağmen, Japon kadın· 
ları gözlerini Holivut yı!dızların3 

benzetmek için gözlerinin şekille· 
rini değiştiriyorlar ve ufacık bir 

ameliyat ile yassı gözler Avrupa· 
h gözlerine benzetiliyor. ffoz0 

Aklodo namında bir cerrah btı 
tarzdaki göz ameliyatlarında bil• 
yük bir şöhret kazanmıştır. Bıı 
zat pek kolay ve basit bir aıneli· 
yat ile Japonların gözlerindeki 
şekli tamamen değiştirmeğe nıu • 
vaffak olmaktadır. 

Şimdiye kadar genç erkek 'l/e 
kızlardan yirmi bin kişi gözlerine 
ameliyat yaptırmışlradır. 

Çocukların ebeveyni gözleril1 
şeklini değiştirmek hususunda1'i 

Apartman klralar1 
Bu kadar bot aparbman bolluğu İ· 

çinde hala kiralar fırlak mı fırlak! 
Beyazıdın Kumkapı tarafında, La· 

lelide, Fatihte, hatta Karagümrük ta
raflarında bir alay bombot duran a • 
'l!>&rbman var. Fakat kiraya gelince: 

· modaya muarız bulunuyorlar "'e 
bunu ahlak ve milliyetçilik preıı· 
aiplerine mugayir görüyorlar. 

- istop! 

r..-fft;f~ Deyip duruyorsunuz.- . 
: - Şu bot kat kaç oda? 

- Dört oda efendim? Bir mutfa
iı, bir de banyosu var. 

:lJ"lil~g,:a.~~-------...-----......-...~~ 
k ralıı:tensonTortup i 

- Pekit .• Ya aylığı? 
- Kırk liral 

(Aslanlı Hükümdar) 
Süleymanın Oğlu - Kırk lira mı? Yahu kırk lira ile 

Mevtine kapısında dört kiıilik bir aile 
gül gibi geçiniyor. 

- Siz de Mevlane kapıya gidin! Afrikanrn balta yüzü görme
miş ormanları içine kadar dalan 
"Bora,, , bir su yakınma kadar 
gelmiş ve başını yere uzatarak u-

zun uzun kükremişti. Fersahlarca 
mesafeden işitilebilecek olan bu 
ürpertici sesten bucak bucak 

kaçrruya çalışan AntUop'laraan 
biri, şimdi neredeyse, bu civara 
düşecek ve Boranın karnını doyu
racaktı. 

iyi ama, bir de Mevlanekapıya 

gidersek, bütün bu apartmanların boş 
kalan kiralık dairelrinde kıyamete kadar 
cinler top oynar! 

Cigara tutun me•elesi 
M uhakkak okuqunuz. - 10 uncu sa.11ıf ada -

illi Ylzll Adam 
Dükkanlar yedide kapandığı için kaç 

akıamdır tütününü, cigarasmı vaktinde 
alamıyanlar bazı kahveci, aıçı, meyha
neci çıraklarına bet kurut ayak kirut 
tosladıklan mıydı, hemencecik tütünleri, 
cigaralan ayaklarına geliyor. Bunan~ 

diyelim, o zavallılar da Allahın kulu, 
onlar da geçinecekler mi diyelim? 

BUtUn dünyaca tanınmış, fevkalAde merakh zablta ve tahlil romanı 
Tefrika rt: 22 16 .. 8.934 Çeviren Hikmet M'/Jnir 

Bağırt. Cjağırta 
Seyyar satıcıların sabahları daha 

karga kahvaltı etmeden sokaklarda, ma
halle aralannda kopardıklan vakitsiz 
curcuna epeyce durur gibi oldu, sabah 
uykularının bir hayli keyfi çıkmağa bat· 
ladı. Fakat. •.. 

Fakat timdi o curcunanın yerine da
ha kötü, daha berbat bir sabah curcuna
sı batladı. Hem de ne curcuna, ne cur· 
cuna ... Buna dayanabilenlere aşkolsun? 

Daha ortalık esmerdir, günet henüz 
folluktan çıkmamıştır, ortalık ıerİn· 

cedir, akşamdan bu zamana kadar yol
larda gece nöbetçiliği yapan polisler, 
bekçiler henüz yataklanna çekilmişler· 
dir, timdi uykuların en tatlı, en şifalı 
zamanıdll' .• Sokakların en se11iz olma
sı liznn gelen bu ıaatte birde bakıyor -

Bradtov ayrılır ayrılmaz, avu· 
kat saat tuttu. Sonra: 

- Haydi, dedi. Şimdi bizim sı· 
ramız ... 

Birlikte odaya doğru yürümeğe 
başladılar. 

Kapının önüne geldikleri za· 
nıan durdular. 

Pol, gene içerden gelen, ayak 
seslerine işaret etti. 

- işte, diyordu. işte görüyor
sunuz. Bütün gece böyledir. Hep 
aşağı yukarı deli gibi yürüyor .. 
Ancak, eczahaneden yeni bir ter· 
tip geldi mi, biraz duruyor, süku
net buluyor. Fakat biraz kulağını· 
zı kapıya koyup dinleyiniz. Bu, 
doktor Cekil'in ayak sesleri mi· 

ıunuz, kapınızın önünde bir gürültü, hir =============== 
patırdı, bir vaveyladır kopuyor .• Yan Diyip hiddetle içeriye çekiliyorsu • 
kavgaya, yarı şakaya, yarı münalı:ataya, nuz. Fakat, haddiniz varsa yatıp ta 
yan alaya benziyen bu gürültünün ıe~- yeniden uyuyun bakalım! Çünkü sizin 
bini anlamak için yataktan pencereye ko kapının önünde başlıyan o uykusuzluk 
ıuyorsunuz ve kapınızın önünde irili, ve mahmurluk şamatası öyle kolay ko· 
ufaklı bir düzüne delikanlının yolun or- lay bitmez ki. ... Hatta evinizin önü açrk
tasında durup hep bir ağızdan anlaşıl- lık bir yerse berikiler hep birden oraya 
maz bir ıamata tutturmuş olduklarını çöküp tamatanın ard! lllra mufassal bir 
gö~rt.4.ınuz ve biraz dikkat edince bu de sabah faslına başlarlar.. Mevsim 
f81D8tamn o gece uzun süren kötü h\r şimdi, tam sünnet düğünü mevsimi ot. 
içki aleminin sabah mahmurluğu şama· duğu için artık her semt bu sabah cur· 
tası olduğunu anlıyor ve içinizden: cunlarını birer ikişer defa nöbetle din· 

- Haaaal Anlaşıldı •.. Beyler, sünnet liyecekler demektir. 

düğününden dönüyor! Seyyar haberci 

dir? Hiç onunkilere benziyor mu? 
Ayak sesleri, nisbeten aksaktı. 

Yani doktor Cekilin yüklü ve mü· 
tevazin yürüyüşünden hayli fark
lıydı. 

Aterson içini çekti. 
- Batka ala im var mı? dedi. 
- Evet efendim. Bir kere de 

ağladığını işittim. 

- Ağladığını mı!? Nasıl? 
- Başına müthiş felaketler gel-

miş bir kadın gibi ağlıyordu. O ka 
dar ki, hani ben de ağladım, diye
bilirim. 

Bu sırada sayılı on dakika ta
mam olmuştu. 

Balta hazırlandı. Lamba, kapı· 
yı iyice görebilmek için, yakın bir 
yere konmuştu. lçerde ardı arası 
kesilmiyen ayak sesleri hala de
vam ediyordu. 

Aterson son defa olmak üzere 
yüksek sesle, içeriye bağırdı: 

- Cekil ! Seninle görüşmek İs· 
ti yorum. 

Bir lahza durdu. 
Fakat hala cevap gelmiyordu. 
Aterson bir daha söylendi: 
- Cekil, sana ihtar ediyorum. 

Muhakkak görüş.memiz lazımdır. 
Eğer, güzellikle, buna muvafakat 

edersen ne ala!.. Yoksa cebren gi· 
receğiz! 

lçerdeki ses adeta yalvararak: 
- Aterson, diye cevap verdi. 

Allahını seversen bana acı. Beni 
bırak. 

Aterson hu defa hayretle: 
. - Ay, bu kat'iyyen Cekil'in se· 

ıi değil, dedi. Pol ! Dayan!. Kapı· 
yı hemen kıralım ! 

Baltayla yüklendiler, 
Çıkan gürültü binayı adeta 

sarstı. 

Kapı rezelerinden ve menteşe· 

lerinden oynadı. 
lçerden bir hayvan ürkmesini 

andıran bir sesle, bir çığlık kop· 
tu. 

Balta yeniden indi. 
Kapı tekrar oynadı ve üzerin· 

de bereler hasıl oldu. 
Üç, dört, beş defa!.. 
Fakat kapı, sert bir odundan 

yapılı ve tam bir ustalık eseriydi. 
işte nihayet altıncı defa baltay

la kapıya bütün güçlerile yüklen -
mişlerdi ki, kilit ve vidalar büs· 
bütün kendini koyverdi. içe· 
riye doğru halıların üzerine dev· 
rildi. 

(Devamı var)' 

• • • 
Alman istatistik dairesi tıbbi 

istatistikler esası üzerine aşağı• 

daki hususatı teshit etmiştir: 

1933 te Alman yada 35:' 300 ka• 
dına karşı 740.000 erkek hastala11 
mıştır. Bu hesaplara g~re 100 er• , 
kekte 46 hastalık vak' ası ka) de
dildiği halde 100 kadında 41 hav 
tabk vak'ası kaydolun.muştur. M• 
amafih genç yaşlarda kadm ha•• 
laların adedi, erkeklerin adedin• 
den biraz fazladır. Fakat 35 ya -
şmdan itibaren nispet daima mi.i• 
tezayiden kadınlar lehine değit• 
mektedir. Netice itibarile iş itle• 
meğe mani olan hastalıklar, ka• 
dmJara nazaran erkeklerde daha 
fazla görülmüştür. 

• • • 
Japonyada• doktorların aayttf 

1932 de 50.068 olmu§tur. 

Bunlardan doktorluk yapan 46 
bin 29 kişidir, 10.000 kitiye düter1 
doktor sayısı 6.94 tür. Şehirlerde 
çalışan doktorlar 23. 736; kasaba
larda 10.204 ve köylerde ise 12 
bin 89 dur. Dişçilerin sayısı 17.164 
ve ebelerin 54.655 tir. Bu yıl muh· 
telif mekteplerden çıkan doktor 
sayısı 3.115 tir . 

• • • 
Almanyada ırk hıfzıssıhha•• 

noktasından yeni yapılan kanuna 
tevfikan ilk iş olarak 400.000 l<İ" 
şinin kısırlaştırılmasına başlan • 
mıştır. Bunlardan 200.000 veladi 
budala, 80.000 şizofreni, 20.00o 
cinneti manyayi inhitati, 60.QOO 
sar' a, 600 kore, 4.000 veladi köt• 
lük, 16.000 veladi sağırlık, 20.00o 
vahim bedeni suiteşekkülat, tO 
irsi alkolizm olarak cem'an yekôll 
410.000 kişidir. Bunlar herııet1 
yarı yarıya kadın ve erkektir. f:t" 
keğin kısırlaştırılması hükurııete 
takriben 20 marklık bir ameliye 
masrafına mal oluyor. 200 bin et" 

kek masrafı 4.000.000 marktrf· 
Kadınların kı!:ırlaştırılması ise d<'' 
ha pahalı ve 50 marktır. Su haldi - ·ı 
200 bin kad mm masrafı 1 O 1111 • 

yon marktır.y 
/'" 

I 


