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Kurultay ının ikinci günü 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~----

He rr Hitlerin kazanması için 
~e~rinıiz~eki uınıunıor. revıerini 

türk suıurı ~ı~ın~u uer~iler 
Müşterek bir 

pasaportla 

---·~--
~ · 

Karadenizde duran bir 
Alman vapuruna gittiler 

Ahmet Cevat Bey 
tezine devam ediyor 

~QQf 14 te büyük savaşın 

Mareşal Hindenburgun ölü
ır~ünden sonra bir kabine karariy
le devlet ve hükumet reislikleri 

lip edilmediğini soruyor. Alman
yadakilerden başka diğer bütün 
memleketlerdeki Almanlar da bu 

vazifelerini şahsında toplamış reye iştirak etmektedirler. Netice 
olan M. Hitler bugün bütün Al- evvelden malumdur: Hitler kaza
manların reyine müracaat ederek 
bu kararının onlarca tasvip edi • 

nacak! 

Şehrimizdeki Almanlar da bu 

ikinci günü başladı 

L.l)iin aaat 14 te açılan ikinci Dil 
~ltaymın, gazetemizin çıktığı 
\ikaya kadaır tafsilatını vermiş· 

• 'turultaya baıkan ve yazgan se

~den ve başkan ,Kazım P.a 
ı.d~""'t.lo .. ; ;; .. 4~ .. ı·~· nutliun söy:
~ lkten sonra, ruznameye geçile-

kornisyonlar seçilmi,ti. 

'Sonra dost memleketlerden ge· 
~ehrik telgrafları okundu. Ku
,. :a 2.000 kadar da: memleke
~ıın muhtelif yerlennden telg· 
~ lr gelmişti. Bunl1arm bir liıs· 
~ Yapılarak, bu listenin sonra 
"tlllıtıası kararlaştı. 
~ ~~ndan sonra, cemiyet umumi 
tihı İbrahim Necmi Bey, birinci 

"---- (Arkası 6 mcı sayıfada) 

Türkiye 
'kaili yeti eri 
~ 
~ ?111.if edilebilir mi? Ye-
t ~rkan gazetenin bun-

dan kasti ne? 
, ~a, 19 (Hususi telefonla) 
"h,~IÜnkü Hakimiyeti Milliyede 
lı~d~ bir arkadaş,, başlığı al
. l b• 
•tıı~ ır yazı çıktı. Nasuhi Esat 
I~ d 'ıı~ı taşıyan bu yazıda ezcüm· 

«c ~Yordu ki: 
)~l Yeni çıkmıya ha,lıyan Be
ıl._ "iu ıa:ıeteainin ikinci ııayıfasın
'ı, () ahudi camiaııı, katolik camia-
ı. 110dok • · · · ı;ıı ~ a ve ermenı camıası gı-t' tlıkiar, ha·berleri tasnife tabi 

"t~~ 'arzusuna hamledilemez. 
lııi)Je~tkiye birdir ve orada Türk 
t~'id~ ~ardır. Azhklar onun bir 
~Ut-k r. Ayrılık kabul etmezler .. 
~i & ... "atandaşlığmın bu p!ensipi· 

"'l'o '"l tt~~t\ big u adiyle fransızca olarak 
~ )()!- r gazetenin bo:r.mıya hak-

~lllr. 
~!\it\ ~~Iunu cıkaranla r gazetele
~.,. ' ını (Pera) koymalıydı-

reye iştirak etmeğe karar vermiş- - - ----------
ler, Almanyaya gitmeden, rey f 
vermek çaresini de şöyle bulmuş· 
lardrr: lstanbul Alman kolonisi 
tuttukları bir Şirketi Hayriye va· 
puru i]e bu sabah yedi buçukta 
hareket etmi,Ier, Karadeniz bo -
ğazı haricine çıkmışlardır. Orada, 
Türk kara sularından üç mil u • 
zakta Doyçe Oı·yant Linye kum
panyasının Uim vapuru bekle
mektedir. AJmanlar bu vapura 
geçerek reylerini verecekler, ak -

Türk ihracatı 
Çekosluvakya beyanname 

mecburiyetini kaldırdı 
Ankara, 19 (Hususi telefonla) 

- Çekoslovakya hükumeti Türk 
ithalatı bedelleri için beyanname 
ve vesika verilmesi mecburiyetini 
kaldırmıştır. 

' şam saat on yedide İstanbula dö
neceklerdir. Almanlar memleke -
timiz hudutları içinde intihabat 
yapamıyacakları cihetle intihaba-

Yulaf ithalatı 

Ankara, 19 (Hususi telefonla)' 
- Yulaf ithalatına karşı Avustu· 
ralyada tatbik edilmekte olan zor
luklar 20 - 8 - 934 tarihinden 
itibaren kaldırılmıştır. 

Dükkanların erken ka11anması qüzünden 

70 kuruş yerine 40 
kuruş kazanan zavallılar 
Dükkanını ikiye bölmeğemecbur olan 

fakat genede eskisinin yarısı kadar 
satan tütüncü 

Bugünkü bazı sabah gazeteleri, pek büyük istifade tasavvur edi
dükkanların kapanma saatlerime- j lemez. Zavallının kazancı yok· 
selesinin artık halledildiğini tur ki, daha masraflı işlere kalkış· 
yazıyorsa da, hakikatte henüz sın. Hatta, kahve parasını vermek 
mü,külat bitmemiştir. Pek çok bile ekseriya ona ağır geliyor. 
esnafın bu hususta tikayetleri var· Birkaç muharririmiz, şehrimizin 
dır. Düzeltilmesi· pek mümkün o· muhtelif taraflarında dolaşarak 
lan uygunsuzluklar da eksik de- esnafın fikrini sormaktadır. Her 
ğildir. gün, gazetemizde esnaf ve işçi, 

Belediye tarafından, bir nizam. 
satıcı ile alıcının istif ad esi için 
konulur. iki taıraf ta şikayetçi ve 
zararlı olduktan sonra, o nizam 
zararlı demektir. 

Şüphesiz ki, erken kapanmadan 
memnun olanlar ve iııtif.aıcle eden· 
ler vardır. Bilhassa, kahvehane 
sahipleri bunların en başında gel· 
mektedir. Zira, dükkanı kapanan· 
lar buralara üşüşüyor. Halkevleri, 
bunlar için bedava ve eğlenceli 
bir meıgale bulmağa çalışmalı de· 
ğil midir? Genç bir eıınafı, dükka· 
nında oturmaktan menedip de 
kahvehanenin ortasına atmakta 

kendisini alakadar eden yazılar 

bulacaktır. 

Beşiktaşta, tramvay caddesinde
ki boyacı dükkanında çahıanlar 
demişlerdir ki: 

- Eskiden on birde kapatıyor· 
duk. Şimdi, yedide kapatıyoruz. 

Eskiden patron bize yetmiş kurut 
gündelik verirdi. Şimdi kırk ku
ru! veriyor. 

Bu, çalışanların lehine mi ol
muştur? Elbette zararına! Fakat 
dükkan sahibi de haklıdır. Çünkü 
onun da kazancı azalmııtır. Ye
dide i şten çıkanlar, dükkanları 
kapalı buluyor. 
(Arkası 6 ıncr sayıfamızdadır) ' 

ta ancak bu suretle Türk kara su
ları dışında ve Alman bayrağını 

( Baş tarııfı ı inci savıfo mıL.da ct ır 

HHBfR'in HYük 
Bağ Eğlencesi 

Gazetemiz, okugucularınna yeni bir eğlence 
hazırlıyor. Bu, eğlencenin Maltepe bağlarından 
birinde yapılmasını ve sabahtan akşama kadar 
devam etmesini esas itibarile kararlaştırdık. 

Davetli/erimize, o gün üzüm ikram edecek ve 
eğlenceli vakit geçirmelerini temine çalışacağız. 

Yar1ndan itibaren son sayıfamızdaki 

HABER Kuponunu 
Toplamıga haşlayınız! 

Bu bir aylık kuponu getirenler kolaylık ve menfıat)e 
karşalaıacaklardır. 1 



2 

Urnınnıarımız 
Bir kaç güne kadar Askeri bir disiplin-

Avusf UrlJa Başvekili ile M. Musolini ıe idare edilecek. inşaat bitiyor· 
lzmir,!8 (A.A.) - B.eyn.elmi: l J •• •• kl Bursa, 18 (A.A.) - ~ün .. ~e:. 

le~ 9 Eylul panayı.r ~~mıtesı Yalı ımanevra ar esnasınua noruşece er l'imize gelen ziraat vekilı .. !~et· 
Kazım Paıanrn reıslıgı altmda ve :-5 · lis Bey merinos mevzuunıı daır 
her gün panayır yerinde toplan- 1 kiklerinin son kısmını Bursa'dS 
~~~tad~r. G~ceyi gündüz~ ~~tan Bir habeır~ dÖre lltailya~ın ~Ü ©Jd~tlln biir yapan heyeti toplıyarak k~?~ile' 
butun hır faalıye~? artık buyuk ~- 5 ~ rile çok uzun süren bir goıiifl 
s~ri.gösteriyor. Uç gün e.~el lz~i- te~~bb:~~u•• ~ ~hn~ O,.,. tr.l) ~o t 1 yapmış ve verimli birçok ~~ra~ 
rı ~ıyaret e~en Alma~ muhen~ıs - ~ W Q1 'L. ~ aft ~ ~ ~ 110 al• almıştır. Bu toplantıyı m~te~ 
lerı bu eserı çok takdır ctmııler kendilerini ajans namına gordU 
veAvrupadakilerlemukayeseyap- Avusturya lehinde alınacak tedbirler Almanya, Sar hükO.me- Aşağıdayazılıbeyanattabulundll' 
mışlardır. Bütün işler fen ve ih- tini protesto etti lar: 
tisas adamlarının elinden ve ne- beynelmilel mahiyette olacak 
zaretleri altında çıkıyor. Büyük Bertin, 18 (A.A.) - Alman Hükume!, ~amkarin fa~ri~ 
küçük pavyonlar güzellikte ve za- Roma, 18 (A.A.) - Havasa - Budapeıte ,18 (A.A.) _ Ro- hükumeti Sarre hükUmet komisyo- nr kurmajı ıktısat ve sanayi pr 
rafette müsabaka açmı§tır. Güm- jansı bildiriyor: madan alman haberlere nazaran, nuna şifahi bir nota vererek Sar- ramına almııtır. Bu fabrika.' 
rük ve inzıbat daireleri teessüs et- M. Mussolini Habsburg hanedanı· re'da çıkan bazı gazeteler tarafın- istediii ince lifli yünü yetitl~ Stef ani ajansı, M. Musaolininin dv 
mi•tir. Ayın yirmi üçünde bütün nın iadesi hakkındaki her türlü danHindenburgun ölümü münaıe- si itini e.hemmiyetle dütli11_,.w 

'S" manevralar esnasında M. Schusc· ses .. 
inşaatın ana hatları bitmiş olacak- h 1 k 1 proJ· eyi reddedecektir. Buna bina· betiyle Almanya ve Alman hüku - Esaıen merinos koyunları il uıL' 

nigg'e mü a i o acağını teyit ey- 'd "'" 
tır. Panayırı bizzat açmakla şe • l k d en, ltalyanın te•ebbüsü İngiltere· meli ve hatta müteveffa reiıi- de daha evvelce karacabey e .,j. eme te ir. Avusturya lehinde -r d' r-
ref verecek olan İsmet Paşa Haz- d nin bitarafhgwmı temin ve Fransa- cümhur hakkında yapılan teca- rübeler yapılmı9tı. Son defa ~ 

derpi' e ilecek tedbirlerin beynel- '" 
retlerinin yirmi beş ağustosta lz- l l h l yı da küçük itilafı teskine sevkede- vüzleri proteıto etmittir. HükG· raat vekaleti sabık müste!: .... 

mi e ma iyette o acağı anlaşıl- tı'" 
mirde olacaklarını salahiyetli ma· ceği hakkındaki lejitmist tasavvu· met, bu kabil görülmemit ifrat yüksek baytar mektebi ze0 : .ı.ı 

maHadır. Buna binaen, Schusc· Jl" lh A'-'d" P'" kamlar ıöylüyor. Pavyonlar dol - ru bundan sonra tehlikeye düşmü• hareketlerin milletler cemiyeti mua ımi san Dl ın, veret", 
hnin:-: - Mussolini mülakatı daha -r k · h N muttur. Müracaat kapanmıştır. - görünmektedir. tarafından idare edilen bir arazi - zeote nı mute a11111 u 

Yalnız açıkta ana alaTa' pavyon geniş diplomatik görü§melere bir ManovroD<Jra ~,UrAk de vuku bulmasını ve hük6met yüluek ziraat enstitüsü zeot~ 
mukaddeme olacaktır. f S ) h f h tJ yapanların yeni müracantleri a- edQcek futalar komisyonunun müdahaleye lüzum pro esörü pte , ı zıssı a e 

juıtos yirmiye kadar devam ede - • • • Roma, 18 (A.A.) _Manevra· görmemesini hayretle karıılamak- titüsü profesörü Beller, bakterf 
cektir. 9 Eylul kurtuluş bayramı· Roma, 18 (A.A.) - Havasa • lara iıtiraki mukarrer kıtaat, mu· ta ve mezkur komisyonun bu ha • loğ Süreyya, Tahsin, Kac?· ·, St-
nın faal komiteıi de zengin prog- jansı muhabiri, M. Mussolini ile ayyen mıntakalarda tecemmü et· reketini de şiddetle protesto ede - hattin, parazitoloğ Nevzat, N 
rıımım hazırlamaktadır. M. Schuschnigg arasındaki müla- meğe ba§lamı§lardı. 1904 ten rek bu hareketlere karıı icap eden karacabey haraıı müdürü Şt 

o --- katın Florence'da vuku bulacağı- 1908 e kadar ihtiyat sınıflarının tedbirlerin ittihazına intizar ey - Beylerden mütetekkil bir h• 

Mülayim pehlivan nr istihbar etmi§tir. talim ve terbiyei askeriyeleri ik. lemektedir. halinde Buna, Balikeıir mın~ 
ArfidUk Otto mal edilmittir. --o--- larında evvela toplu olar~k l"ı 

ra kibİnİ yendi Stokholm, 18 (A.A.) - Arıi- Florence ile Bolonya ara1ındaki Üzüm fiyatlarını dü9Üren miıler, bilahare her grup lı' 
dük Otto, bugün meçhul bir sem· yollarda, kıtaatın daimi faaliyeti ticari tröstler bran§ı dahilinde tetkiklerde~ 

Beynelmilel güreş müsabaka - te hareket etmiştir. görülmektedir. Ankara, 18 (Hususi) - İzmir lunmutlardrr. 
larının ikincisine dün devam edil- J 
mittir. Havanın kapalı olmasına 

rağmen, bini mütecaviz halk Tak
sim stadını doldurmuştu. Bilhas • 
aa dün aktamki programda Müli
j:İin r;ehlivamn oim:ısı bu işin kıy
metini bir derece daha yükselt-
mişti. 

Mülayim pehlivan, rakibiyle 
ilk devrede hemen hemen Greko • 
Romen usuliyle ve mütevazin bir 
ıekilde güreşmiştir. Fakat halkın 
ve Mülayim pehlivanın ısrarları 

üzerine ikinci devre serbest güreş 
tarzında olmuıtur. 

Mülayim pehlivan, oyuna ıert 
ve hakim olarak batlamış, 13.45 
saniyede tuıla galip gelmittir. 

Birleşik Amerika ve 
buğday konferansı 

Vaıington, 18 (A.A.) - Zira-
at nezareti memurları, Birleıik 

Amerikanın buğday konferansın

dan kendisine esas itibariyle ve • 
rilmit olan on milyonluk konten
jan miktarının arttırılmasını talep 
edeceğini tahmin etmektedir. 

Çocuk felcine 
karşı aşı 

Filadelfia, -8 (A.A.) - Meı • 
hur doktor John Koluner, çocuk 
felcine kartı bir atı ketfetmiı ol • 
duğunu ilan etmittir. 

Mumaileyh, aıının teıirini iı -
bat için, maymunlara, kendisine 
ve muavinine tırıngalar yapmıı · 
tır. Bu &fı, maymunların amudi 
fıkarisinden alınmıthr. Ve mik
ropların vücut üzerindeki tesirleri 
batlamazdan altı hafta evel yapıl
ma11 lazımdır. 

Bütün hayatta muafiyet temin 
edebilmek için atının üç hafta sı
ra ile yapılmuı kafidir. 

Doktor, Bu atının taammüm 
edeceğini ve bunun pek ucuz bir 
fiatla yapılabileceiini ümit etmek
tedir. 

---o--
Bisikletle lurunu yapan 

835 bin işçi greve 
hazırlanıyor! 

Nevyork, 18 (A.A.) - 355 bin 
yün ve ipek amelesini ihtiva eden 
sendikalar müme11illeri, iplikçiler 
sendikasının grev emrine itaat le
hinde rey vermiı!erdir. 

500 bin pamuk amelesi mümes· 
ıilleri de dün grev lehinde rey ver
diklerinden, işleri terke hazır o -
lan amele yekunu, 855 bine baliğ 
olmuştur. 

--0-

30 Ağustos bayramına 

hazırlık 

havalisinde üzüm fiatlannı dütü- ıe pek yakında baılanw.:: 
ren bazı ticari trüst hakkında Fabrikanın ipdidat mevadını ~ 
ofis reisi Kurt oilu Faik Bey di- ren merinoıun muvaffaki1"" 
yor ki: yapdmamuı ve iyi neticeler" 

"-Vaziyet endi eyi mucip de· m--• için h!ç hir sebep yoıİ. 
ğildir. Satıtlar yeni batladılı için- -iklim ve taliiat buna temamil• ~, 
birkaç tüccar araıında yapılan hu- veriılidir. Zaten profeaörleriıt 
ıuai anlaımalar ehemmiyeti haiz teslim ettiii igibi Anadolu ,;1 
olamaz. ,, yünlü hayvanların, ana yı•- • .J/ 

° Köylümüzün, anlayıf, kavr~ 
Evkafla müstec'rler ara- ve görüt kabiliyetinin yükıe~j 
sındaki mukaveleler bu itin baıarılmasmda en WT. 
Ankara ,18 (Hususi) - Vakıf kuv~e.t ~e ümit ka:naiıdır. ftf~ 

yerlerin idaresi nizamnamesine noı .şının ana proıramı sc;J~ 
evkafın yapmıt olduiu bir ilaveye aynlmıt olarak hazırlan~ 
göre 931, 932 senesinde icar akti Heyet, timdi bu ana proiram V . 
yapını§ bulunan eski müstecirler rinde en küçük teferruatına k• 

Ankara, 18 (Hususi) - Halk- için evkaf idareleri, üç senelikler· it planlarını hazırlayacaktır. tf 
evi otuz ağustos bayramım kutlu- den yüzde yirmi, iki seneliklerden van isli.hi hastalııklarla müca~ 
lama hazırlıklarına devam etmek· yüzde on tenzil ıuretiyle mukave- bakım Ye 1&bf itleri bir kül h' J 
tedir. O gün Halkevinde otuza - leyi yeniliyebilir. d b' b" • · 1 b" ti' 

Japonyada zelzele e ır ırını tamam ayıcı ır ···" 
ğustoı isimli bir piyeı oynanacak, te yapılmıttır • 7-8 seneye bö'İ 
şiirler, nutuklar ıöylenecektir. Tokyo, 18 (A.A.) - Nagayo müt olan bu proğramın ilk iK, 

sporculara hediye 

İzmir kurtulu§ bayramına An· civarında !:~detli bir zelzele his- nesi, her türlü hazırhklarrıı ti 
kara Halkevinden ittirak edecek ıedilmittir. Demiryolu münaka- mamlanmasına, hastalıkla rni'~ı 
olan heyet Menemen, Yıldırım Ke- li.tı münkatidir. Zelzele merkezi- l ·o1" 

(H T k d 
. k K b nı·n, N•eoyadan 50 mı"I mesafede dele ve eleman yetittiri mesı · ..1 

Ankara, 18 uauıi) - tlr i- mal iıtaıyonların a ınece u i - - 1 t K be h Sd'' 
ye bisiklet turunu yapan Muhafız lay ve Yıldırım Kemal abidelerine olduğu zannolunuyor. rı mıt ır. araca y arası, J/ 

ziraat mektebi, tetkik noktasııı . 
Ziraat daiiresi, kati karar ver- gücü sporculanna meclis namına çelenk koyacak, harp .ahasına Zelzelenin tiddeti, halkı evle- k •Jı • merkez olacak, bilıi ve te nı. _1 

mek için konferansın vereceği ne· birer saat hediye ~dilmi,tir. da ayrıca bir çelenk atacaktır. rinden çılcmağa mecbur etmittir. av:. 
leri yüksek ziraat enstitü~ 1 

~~~;~.!:~;::ı!~::·;~!~:;:. I' Sabah nazeteleri ne dilJorlar? ::~~~~;...:·~;1.ıı1 
etmittir. 4§ ' iktiıadi kalkınma, ilerleme ~e-,, 

Eğer hasat, normal olabilirse, ___________ lllllli _____________ , __________________ _.,I eelmesinde büyük ve verimlı t 

.. b .. d k . d ) \' KIT - Mehmet Aum Bey bugünldl "Türk dlllnln ikinci kurultayı,, b&flıklı yazı- niyetinin eD Nub laareke&lal tetkll eder. ~- )eri oJacagw ından tüphe edilıll, 
zurr&, ug ayı va tın en evve makalesinde ikinci dU kurulta11 bakkındııkl sında df1 kumltaymdan bahııetmektecllr. Yu- nebWr k1 mWI bayatlanla baklld lnlulApla- ,ti_ 
toplayıp hayvanata yem olarak a· lntıbalannı anlatıyor. Dil lnkllAbı faall)·e- nuı Nadi Bey eöyle diyor: "TllrkllltU OL rın bA§ prtı bodur.,, Yetiıtiricil~r, bilha11a 111e ·, 
yır.acaklardır. tinin öntlmüzdekl yıllarda daha verimli ola. maııhlıkla değil, belki Osmanlı Ttlrkllltllnll MILLtYET - AhmM IJllkrtl Beyin ba· • • • • • • ,.c 

catma lnanmı tekrarladıktan .anra ıöyle tısıl bU)Uk TUrklüğUn camlaalyle ancak izah gllnkU makalfJlll de dil kmaltaymdan ve Tlll'k yetıttırme cemıyetının reıS ' 
diyor: t>bnek mtımkUn olurdu. Pek aetklr olan bu dili tetkik cemiyetinin çalqmalanndan lıa. kadaıları bu itin az zamand• 1' ~ - -o--

Amerikada kuraklık 
kalmadı 

Cbicoga, 18 (A.A.) - Şiddetli 

yağmurlar cepubu garbi mıntaka-
11nda kuraklığa nihayet vermiştir. 
lllinoiı, Missouri, lowa, Kansas ve 
Michiganda mahsulün kısmen 

kurtanlmaaı ümit edilmektedir. 
Kuraklık mıntakC\larında hararet 
derecesi inmiıtir. 

"Her milletin maddi vatanı Ue beraber ıaklkatln biraz geç de olla nihayet anlatıl- blattr. Makalede clmDlyor ki: UtJd )"il ince • ,P 
ınaalyledlr ki Türk dWnln aatmı ve diler blrlncl dil kurultayı açddıfı aman umu1aa vaff akiyetle baprılması 111 Jif dil ülkesi gibi bir de mane\1 vatanı var. 

Mad4f vatanm hudutlarını nud zararlı un. 
surlardan temizlemek Ulzımsa mane\1 \-atan 
demek olan me1rl& dil ııalaasmdald 3'Bbaneı 
\ e zararlı unsurları öylece ~mlzlemek bizim 
l~ln mını bir \'azlfedlr. tıte iki yıl önca 
böyle büyük ve mWI bir gaye için, bUyllk 
mJW önclerlmldn y1lkııek kıll\'U:r:luğu 1111 mtl
cadl'leye geçmefe karar vennı, olan Türk 
mDletl tklncl Türk Dili Kunıltaymcla bUyUk 
maksada t'n kısa yoldan varmak için hazırla
n:aeak programı ı.Jıakkuk ettlrmrk i~iıı ~ e. 
nl bir hızla tatblka geçecektir ... 

CUMHURiYET - Yunu11 Nadi Bey ele 

dillerle mukayesesini aramaktan ibaret olan ,eylerin hepal bapnhmf deiUdJr. Bununla kanaatini kuvvetlendinnekt 
tetkiklere batlanıldı. Büyük Şefin kdAvoz- beraber, ...,.nlan kmm ı.tlktı.I loln 1'1lytlk 
luğlyle bu yolda. &imdiye kadar büyük &don. Umlıler ncledlyor. 1ıd 711 ldade JUi dili ler • /1 
lar atıldı ve büyük hakikatlere erildi. tik hayli deJ1ıU. O kadar ki iki 9eDe ince :JU• O la k kJ \16 
tetkiki d b rl kurulta •·-"'- dııı.....•z ~ be5enmJyo-· Aıı- - ---- rman ntnIZIIl ÇO SJ Si' er en 1 ncl ya --r zaten •·- ,,_,,. • ·- ••• .... ..,_, Sf rı 
kuvvetli izler ü~rlnde yllrünillmUıtü. Son cı geliyor. ÖZ t8rk~e dotru dalım Ye dar. keri bir disiplinle muhafaz& • f 
iki ~nelll< çalıımalar ite ortalılı göder ka- madan bir Uerleylf \Vdır. DtlD açdaa ikin. vekiletçe yeni bir kanun h~ıt ,. 
ma.,trrıcı ziyalarla aydmlattı. Bu say~ el kurultay bu llert yürtıyü,e yl'llll bir hı& makta olduğu SÖylenmc~;!.eclJf• ~ 
TtlrklUğUn mane\1 benlltlnln sağlam temel- vcreooktır.,, 
lerlndr.n blrt daha kunılmakta ve mU11takbel ZAMAN - Ebmzlyazade Vellt Bey '"Tar- kil Bey bugün refakatin nele; .-c 
Türk nkndcmlslnln ıınn ~lzgil("rl kun·eUe ~e. 
kllmt;ktcdlr. insanın rn bllyük marifeti ken
dini bllmeJd4• olduğu gibi bir milletin kf'ndl 
benliğine rlc'atl dahi onun marifet ve mec16-

yare tehlikesi,, b&fhklı ya:wımcla tayyarecwıı la birlikte Karacabey harasınB 
ehf'mmlyet verllmesl lüzumundan balıletmek-
tf'dlr. tiler. 

ı 
liııd 
katı 
ti10 

)' 

.. 



~ ustos 

~e~~...:_ 
Yazmak bilımnyen 

rnüımevverlleır 

1. İkinci Dil Kurultayı içtima ha
~dey.ken muhterem azaımın dik
. tlerıne ş.u noktayı arzetmek is
hyoruın: 

'Münevverlerimizin yüzde dok
•an dokuzu yazı yazmasını bilmi
Yor. Mübalağa etmiş hissini ver
lnenıek için binde dokuz yüz dok
•a.n dokuzu demiyorum. Zira, ev
"eleınirde: 
. - Münevver diye kimleri tas

tııf ediyorsun? - sualiyle kar,ıla
facağım. 

Serbest meslek sahipleri, me
ltıurJarı ve liselerin yüksek sınıf
larına erişmiş talebeyi münevver 
&ayrrıamız lazımgelmez mi?. 

İtte, hunlardan bahsediyorum: 
lJfaktefek dikkatsizlikleri nazarı 
İtibara almasak bile, sekiz on fa
hiş yanlış yapmaksızın bir sayı
f a Yazıyı karalamak iktidarında 
değildirler. işin fecii. ekseriyet 
bilrrıediğinin farkında değildir 
Qir laubalilik~ir gidiyor: 

- Adam. sen de! Yeni harfler, 
değil mi? .. Kolay .. Nasıl konuşur
•a k öyle yazıveririz ... 

Pek çok kimıe, yeni harflerin 
kaidesi olmadığına kaildir .. Çat· 
lar mısın, çatlatır mıun?. 
Bazdarı da "fonetik,, ıözünün 

l'a.nlı, bir tefsiri olarak, "Nuıl ko· 
tıuıursak yazarız!,, neticesine var
bııı. 

Fakat batka birinin üslup hak
kında söylemiş olduğu bir vecize
)'İ hen burada imla hakkında tek
t'arhyayrm: 

- Konuıtuğumuz gibi yazmak, 
tla ... Fakat bakalım nasıl konu· 

~yoruz?. 
Lfav'hıa+, ... L • .oriyatin konu§ması 

l'azmndan yukarı seviyede değil
dir. 

Bir insanın gömleğinden ceket 
l'akasına doğru ilerliyen birkaç 
hit, nez af et namına ne kadar yü7 
kılartıcr manzara ise, bir sayıfa 
el Yazısı üzerinde sıralanan birkac 
İJllla yanlııını da, münevverlik id
diasında bulunanlar için o kadar 
al'lp saymak iktıza eder. Bütün 
bıeınleketlerde, bu, böyledir. 

Halbuki, belliba~lı münevver· 
lerimiz icinde lalin harflerini 

~ , 
Fransızca zannederek, "e,, "ou,, 
Cc • • • ' ' C4 U•• eu,, ,ekıllerını e,, u,, ve o,, 
l'erine kullananlarmuz bile var· 
dır 

Yeni harfler, unvanlanndaki 
''" •eni". sıfatına raimen, Yenica· 
ll\i kadar eskidi: Altt seneliktir!.. 

Daha şaşılacak ve acınacak 
~Y: Bu son seneler yüksek mek
teı>Ierimizden mezun olanlar ara· 
:ıında bile ayni mikyasta hatalar 
l'al>ınaksızm yazı yazabilenler 
l>arznakla gösterilecek derecede 
aıdır. Muhtelif vesikaları birikti
~Yorunı. icap edenlere gösterebi
•rilll. Daha da lazımgelirse neJre-
dtrillt. 

. Ben, şu kanaatteyim: Türkçe· 
llın bünyesindeki bariz kaideler 
0
1'laya r.ıkarılarak en güzideleri· 

!l>iıe b'J .. ... ·ı k t' k' ı e ogretı me gayre ı ım-

•e le. f d 'I d'"' · · l:ı ra. ın ~n göıterı me ıgı ıçın, 

~günkü yazı dilimi:::, kaidesizlik 
l'ı.ıl·· d li un en çerketçeden farks!zdır. 
}' erkes, gönlünün cliled;~j ~ibi 
k a~•Yor ve ancak binde bir kişj 
d~ıdeJeri kendiliklerinden sezere1' 

O" 
kı~ruya yakın b:r imla kullan. • 

1 1'7or 

t .... ikinci Kurultayın imla mese-
• .. tı•·l >ilk ·C ~ğra,maktt.n r1· • - pek 
ll\ektlr ülküleri olduiunu bit
b .... e beraber, bu ciheti de: ben, 

"'!Un .. 
Un hesabına pek ehemmi· 

Muhittin Beyin açtığı dava 

Dünkü celsede !Burhan Cahit B. ya
zılarında hakaret olmadığını söyledi 

Esnaf bankası meselesi etra- Bundan sonra, Burhan Cahil 
fındaki netriyatı dolayısiyle "Mil- Beye ne diyeceği soruldu. Burhan 
liyet,, gazetesi aleyhine belediye Cahti Bey, şöyle söyledi: 

ile vali ve belediye reisi Muhittin _ lstanhullu, bu tehirli oldu
~ey tarafından açılan dav~!a~a ~~ ğum için, pek tabii olarak şehir 
ıt muhakemeye, İstanbul uçuncu 1 ve belediyesi ile al;ikadar oldum. 
ceza mahkemesinde dün devam e- Bir gazeteci sıfatiyle bir iki ma
dildi. kale yazdım. Faka;, bu yazıla-

Muhakeme, davacı taraf avu- rımda hakaret etmek, aklımdan 
katlarının davadan vazgeçiş hak- hile geçmedi. Makalelerimde 
kında salahiyet tesbit eden veka- hakaret yoktur. Bunlar, hüsnü 
letname getirmelerine ve dava e- niyet ve samimiyetle yazılmıştır. 
dilenlerden Burhan Cahit Beyin . Makalelerimden hakaret manası 
de, Etem İzzet Bey gibi tarziye çıkarıldığım duyduğum zaman, 
vermesine kalmıştı. Dünkü cel • cidden müteessir oldum. Beledi
sede, avukatları, Muhittin Be- yenin manevi şahsiyetine ve hu
yin bir istidasını getirdiler. Mu- kukuna hakaret etmediğimi, ya· 
hittin Bey, bu istidada Etem zılarımda tasrih ettim. 
İzzet Beyin verdiği tarziyeden 
sonra, onun hakkındaki dava- Burhan Cahit Bey, davacı ta· 
dan vazgeçildiğini bildiriyordu. rafından bu sözlerin kafi bir tar· 
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Artık itiraz 
dinlenmiyecek 
Pertembe günü belediye dai

mi encümeninin dükkanların ka
panmuı hakkında bazı kararlar 
verdiğini yazmıttık. Bu lcararlar 
dün akşamdan itibaren tatbika 
başlanmıştır. Belediye, bundan 
sonra ileri sürülecek herhangi bir 
itirazı tetkik etmiyecektir. Ak
şamlan dükkanlar kapandıktan 
sonra ba:u bakal1arın ve esnafın 
kepenkler altında satış yaptığı 
tesbit edi1mi,tir. Bunlar hakkında 
zabıt tutulmu,tur. 

---------0---------
B u ğ da y komjsyonu 

toplandı 

Dün Ziraat Bankasında bir 
buğday satış komisyonu toplan • 
mıştır. Komisyonda Ziraat Ban • 
kası müdiri Ahsen, lstanbul Zira· 
at müdiri Taluin1 ve Türkofis İs
tanbul şubesi müdiri Cemal hey· 
ler hazır bulunmuşlardır. Komis
yon bankanın satınaldığı huğda -
yın ıahJ işiyle uğra,acaktır. 

---o-

Gürültü ile mücadele 
Şehrimizde gürültü ile miica • 

:!eleye devam olunmakta ve bu 
lıuıustaki talimatname tatbik e -
dilmektedir. 

Birçok kimseler;tarafından be
lediyeye sabahları rahat uyku u
yuyabildiklerinden dolayı teşek -
kür mektubu gelınektedir. 

Bazı yük arabaları şimdiden 
tekerleklerine lastik taknuya baş
lamıılardır. Dün Beyoğlunda 20 
kişi hakkında saat sekizden evvel 
yüksek sesle sah§ yaptıkları için 

zabıt tutulmuştur. 
--o-

Sünnet düğünü 
23 ağustos perşembe günü ve 

gecesi Hilaliahmer Beyazıt şubesi 
tarafından yetim ve kimsesiz ço -
cuklar için bir sünnet düğünü ter· 
tip olunmuştur. Bu düğün Ve:me
cilerde Malul Gaziler binasında 
yapılacaktır. 

ımnııııttnııuııııımıııı1111u111111111111111111111111111111111111nıııımnunııımmıu11111pu11u111111e 

yetli buluyorum ve muhterem ar· 
kade.şlarımın dikkatlerine arzedi
yorum. 

(Vl·rtO) 

ziye olarak kabul edilmesini ümit 
etmek istediğini söyliyerek sözle-
rini bu temenni ile bitirdi. 

Davacı taraf vekilleri, Burhan 
Cahit Beyin sözlerini tesbit etti
ler. Bunu belediye riyasetine ar· 
zetmek ve cevap aldıktan sonra, 
mahkemede lazım gelen sözü ::.f• 
lemek üzere, muhakemenin bir 
celae bırakılmasıını istediler. 

Bu sırada davacı taraf vekille
riyle dava edilen taraf vekjlleri 
rasında münakaşalar oldu. Dava 
edilen taraf vekilleri, neşriyat 
müdürü Etem İzzet Beyle fıkra 
muharriri Burhan Cahit Beyin 
davalarının ayni mevzuda oldu • 
ğunu, davacı vekillerinin geçen 
çelsede Burhan Cahit Bey de tar
ziye verdiği takdirde, davanın 

.....,...nrumn.,..w.....,.•ıınıMftlm'""'""""'""'"''ıı"'"wı.......,. 

Kolundan y~raDadı 

Sarıyerde Madende Hüseyin 
isminde biriyle Hikmet isminde 
biri arasında kavga çıkmış, Hik -
met, Hüseyni kolundan tatla ya -

ralamıttır. 

VeDanan pzr.:ılzr1 
Bu sabah Meyvehotta mal al

makta olan Velinin cebinden üç 
lirasını çalmak istiyen sabıkalı 
Muammer yakalanmıştır. 

Dlr ev !.'andı 
Fatihte Hatip Muslihittin ma

hallesinin Debabğ Yunus yokuşun 
da Nimet hanım isminde bir ka -
dının evinden yangın çıkmış, yal· 
nız ev yandığı halde söndürül
müştür. 

Sarhoşl~r clövUştU 

Beşikta,ta Köyiçinde Cemil ve 
Ahmet isminde iki sarhot arasın· 
da kavga çıkmış, neticede Cemil 
Ahmedi fena halde döğdü6ünden 
hakkında takibata başlanmışhr. 

~mıh aıramaoı 

Zabıta dün gece birçok yerler· 
de taharriyat yapmış ve birçok 
kimselerin üzerinde bıçak ve ta • 
bancalar bularak müsadere etmiş
tir. 

T op]antı yapı1amadı 
Dün Talebe BirUğinde bir top

lantı yapılacaktı. Ekseriyet olma
dığı için ba,ka güne bırakılmıştır. 

vazgeçiıle tamamiyle düıeceği • 
ni söylediklerini ileri sürdüler • 

Mukabil taraf vekiJleri, davala
rın ayrı ayrı olduğu, belediye ri • 
yasetinden cevap almadan hiç bir 
istekte hulunamıyacakları husu -
sunda ısrar ettiler. 

Müddeiumumi muavini, Etem 
izzet Beyin davasının feragatle 
düştüğü, ancak dosyada mevcut 
belediye zabıtlarının tahrif edildi
ği yollu ididanın tetkiki suretiyle 
hu noktadan hu davanın yürümesi 
icap edeceği mütaleasında bulun
du. 

Mahkemece, davacı vekilleri
nin isteği kabul edilerek, "Feragat 
hakkı,, hususundaki eksiklerin ta -
mamlanması icin, muhakeme, yir
mi üç ağustos perşembe sabahı sa
at on bire bırakıldı. 
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Tari vapuru 
davası 

Vapurculuk şirketinin Tarı va
purunda yapılan içki kaçakçılı
ğından dolayı şirketin idare mec· 
liıi reiıi Ruşen, vapurun süvarisi 
Aziz beylerle Balıkçıyan, Hakkı, 
Tahir efendiler hakkındaki karar 
temyizce nakzedilmitti. 

Geçen çarşamba günü bakılan 

muhakemeye dün devam edilmiş· 
tir. Gümrük Vekili nakz kararma 
uyulmamasını istemiştir. Maznun
ların vekilleri ise nakz kararına 

uyulmasını istemişler, temyizin 
kararında isabet olduğunu söyle -

mi~lerdir. 

Mahkemeye pazartesi günü de

vam edilecektir. 
---o---

Ticaret mektebi imti
hanları 

Bu ayın sonunda bitecek olan 
Yüksek Ticaret mektebi ikmal ve 

mezuniyet imtihanları baılamış

tır. 

---o--

Rüştü bey gitti 
Maliye vekaleti varidat umum 

müdürü Rüştü Bey, yeni vergile
rin tatbik şekilleri hakkında tet

kikat yapmak üzere şehrimize gel
mi,ti. Rüttü Bey tetkikatını ikmal 

etmiştir. Ve yakında Ankaraya 
avdet edecektir. Yeni vergilerde 

bir değişiklik yapmak lazımgelir
se bu hususta bir layiha hazırla • 

nacak ve hu defaki içtimamda 
meclise arzolunacaktır. 

{~ - -
Bakırköyüne su 

T erkos suyunun Bakırköyüne 

kadar uzanabilmesi için asgari 

800 abone kaydı icap ediyordu. 
Bakırköylüler sular idaresine bu 

miktardan daha da fazla abone 
bulunabileceğini bildirmişlerdir. 

Birkaç gündenberi T erkos idaresi 
taraf mdan Bakırköyünde imza 
toplanmaktadır. imzalar muay -
yen haddi buluna Terkos suyu Ba 
~1rköyüne kadar uzanabilecektir. 
l favagazi şirketi de avni gaye ile 
l:alktan imza toplamaktadır. 

· .·k.$ ·İY ASET, 
\• . ~ . . 

"Şiu si ikkan,, 
Oç bet ay evvel latanbuldan Japoa 

zırhlılan gelmiıti. Bunlan ziyaret e
den gazetecilere, Amiral Togonun 
hattı destiyle yazılmıı ve bu gemiye 
hediye edilmiı bir ok gösterdiler. Ü
zerinde, Japonca telaffuza göre ıu 

sözler vardı: 
"Şui si ikkan" 

Manası: 

"Baıladığın gibi bitir!" 
mış ... 

ı 
demek• 

Önünde düıünülmesi iktıza edt'n 
bir levha... Bunu, Amiral Togo söyle• 
miı ve bugünkü Japonlar, şfor olarak 
gözleri önüne aımıılar... Ona göre 
hazırlanıyorlar. 

Togonun baılamaktan neyj kaalet• 
tiği malUm.. Bu "baıiayııtan" pek kı· 
sa bir zaman evvel, Japonya, Aıyanın 
sayısız adalarından üç beşinde kuru• 
luvenni§ dördüncü tertip bir devlet • 
ti. Bundan üç çeyrek aaır evvel, yani 
Amiral Togo dünyaya bayhdn: gel mit 
bulunduğu bir sırada, Avrupa devlet
leri almı§ yürümüş, medeniyet ile • 
minde her biri mütat mevkilerini İş • 
ğal etmişken, Doğan Güneş lmpara • 
torluğunun adı ıanı bile anılmazdı ... 
Bugün Amerikada müstakil yahut 
müstakilimsi bir taknn hükumetler 
vardır ... işte, onların hükmü neyse, 
Japonya da, Aıya mıntaksında oydu! 

Fakat, Aıyalı imaniyle Avrupalı 
fennini birleıtiren bu millet, ilk ham• 
le olarak, işte, beyaz ırkın kurduğu en 
muazzam bir devleti, - çarlığı - bir 
hamlede yıkmakla ''baıladı" ! 

Ve, bugün, Togonun ölümü üze • 
rinden sene bile geçmemiştir. Vaziye
ti biliyorsunuz: Müatemlekeleriyle 
birlikte 125 milyonluk nüfuıu olan 
Japonya, 200 milyonluk Nankin hü • 
kumetini nüfuzu altına almak, Çinin 
mütebaki 270 milyon insanı üzerinde 
de hükmüranlığı kurmak, yine ayni 
sırada, Sibiryayı orta Aıyaya kadar 
ele geçirmek ve nihayet ıu malum 
ümdeyi kuvveden file çıkarmak az • 
mindedir: "Aıya, A•yalılanndll' ?" ya• 
ni, "Asya, Japonlanndır!" 

Bunun nrkaaından ıu ikinci umde· 
nin gelmiyeceiini temin etmiyorlar: 
"Bütün dünya Japonlanndır!" 

Maamafih, bu, hülya, yahut hayati 
ham değildir: Bugün Japon1arm bü
tün Asya üzerinde nüfuzlannı tesis 
etmeleri, 1904 te, Çarbiı mailup et
melerinden daha fazla herkesi hayrete 
dtüürmez. Zira, esası hazırlammııtll'. 
Bütün devletler, Japonyanın Uzak tark• 
taki, hükmüranlıiına boyun eğmiş vazi· 
yettedirler. Eğmeıeler de ne yapacak
lar? Hepsi birleıse, maddi kuvvetleri
ni bir araya getirse, Japonya, mevkii 
itibariyle, gene taarnızlarından ma • 
aun bulunuyor ve tek batına bütün 
dünyaya kartı gelecek, Asyayı Şark
tan aarbe doğru iatili için, bütün dev• 
Jetlere karıı muharebe edecek tarzda 
hazırlanmaktadır. 

DÜ§Ünün: Anupa nüfuau kadar 
aan adamı Uzak Şarkta teşkil edemi· 
miş bir Japonya ne demektir? 

Belki de, pek yalan bir zamanda, 
beyaz ırkın san ırka tabi olduğunu 
ve Japonyanın dünyaya tek başına 
hükmettiğini göreceğiz. 

"Şiu ai ikkan" ın manan bu olsa 
gerektir. 

HUseyln Faruk 
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iş bankasının sergisi 
ı, Bankasının onuncu yıl dönü· 

mü münasebetiyle 26 ağustosta 

açılacak olan sergi hazırlıkları de
vam ediyor. Sergi pavyonlarının 
inşasına gece gündüz devam edil· 
mektedir. Burada şeker, kömür, i
pek, yün, banka, ıigorta kısımla· 
rını gösterir çok mükemmel te • 
sisat yapılmaktadır. 

--o--

Maarif Vekilinin tetkiki 
Maarif Vekili Abidin Bey dün 

sabah Üniversiteye gelerek Üni· 
versite rektörü ile görütmüştür. 
Vekil Bey bir müddet me,gul ol· 
duktan sonra rektör ve prof eaör
lerle beraber Dil Kurultayına git· 
miştir. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 39 

Ay!e Hanım .. 
Mücellit Halis Efendi .• 

Necdet mektepte mücellitlik öğ 
renmişti. Evde ufak bir masanın 

üstüne küçücük tezgah kunnuı, 

evvela kendi kitaplarım ciltlemew 
ğe başlamıfb. Saadet, kocasının 

dük.kanını kapadığını, bundan 
sonra evinde çalı,acağmı söy)ü· 
yordu. 

Mücellit Ha.Hı Efendiye, yavaı 
yavaş, mahalle çocukları mektep 
kitaplarım ciltletmeğe getiriyor· 
lardı. Genç mücellidi mahallede 
herkes seviyor: 

- Taze, güzel bir karıcığı var .. 
Çalışıp evine bakacak zavallı! 

Diyerek, Halis Efendiye müte· 
madiyen iş gönderiy~rlardı. 

Necdet bir akıam Topkapıda· 
ki mahalle kahvesinde otururken, 
imam efendi §Öyle bir vaka anlat· 
mağa başladı: 

- Bugün zaptiye kapııma git· 
miştim. Bizim Çopur Hasanm hır· 
sız· •k meselesi hakkında ifade ve~ 
r ir'.:cn. dışarda bir gürültü koptu. 
iki delikanlıyı öyle dövüyorlardı 
ki .. Çok tuahf bir mesele. Betik • 
ta5~a yeni evli iki genç varmış. Za
bıta bunları nezaret altında bu • 
Jun&uruyormuı. Bir gece karıkoca, 
hem de eşyaluiyle birlikte, kaç • 
mış]ar. Nerde oldukları belli de • 
ğilmiş. Bu iki genci Çanakkalede 
yakalamışlar.. Bir ihbar üzerine 
lstanbula getirmitler. Kaçan er • 
keğin adı Necdetmİ§ .. Tıbbiyeliy
miş. Guya Çanakkaleye kaçmııl.aır. 
Bu dayak yiyen delikanlılar da 
onları o civardaki köylerde sak • 
lıyorlarmıı. 

Bu vakayı dinliyenlerden biri 
merakla sordu: 

- Dayak yiyenler hiç bir itiraf· 
ta bulunmadılar mı? 

- Hayır .. Fakat zavallılar bu 
gidişle zannederim ki bütün bil • 
diklerini ve yaptıklarını söyliye -
cekler .. 

imam efendi sözüne devam et • 
ti: 

- Merak bu ya .. Komiser efen
di ye sordum: "Bu delikanlılar ni
çin dövülüyor?,, dedim. Komiser, 
bizim eski ahbaplardandı. Yava1· 
ça kulağıma fısıldadı: "Padiıah 
hainlerini dövmeainlerde kimi döv 
ıünler, a imam efendi? Necdet 

Tefrika numarası : 52 

Yann: ishak Ferdi 

denilen hain, padiphımızın ihsan 
ve in'amına karşı öyle nankörce 
hareket etmiş ki.. Alr.J.:ıma, saba
ha elbette ele geçirceğiz. Alacağı 
olsun mel'unun. Saraya gidinciye 
kadar kaç posta dayak yiycek, kim 
bilir!,, 

Mücellit Halis efendi kahvesini 
içtikten sonra, sigarasını tellendi· 
rerek, bıyık altından gülümsedi. 

Halis efendiyle hiç kimse meş· 
gul olmuyordu. 

Genç mücellit bu kısa zaman 
zarf mda mahaUe sakinlerine kar
~1 büyük bir itimat telkin etmişti. 
Onu herkes seviyordu. 

Halis efendinin yüzündeki sa -
kalı uzamıştı. O, bu semte geldiği 
gündenberi hemen hemen yüzüne 
ustura vumıamış gibiydi. Halin· 
de bir derbederlik vardı. Onu 
kim görse, kılığından esnaf oldu
ğuna hükmederdi. Halis efendi 
mahalle kahvesinde siyasi laflara 
hile karışmaz, böyle tehlikeli mev· 
zulara ve suallere karşı garip bir 
anlama-mazlıkla mukabele ederdi. 

Onun kahveye çıkışı da pek ma
nasız değildi .. Mahallede ve lstan· 
bulda olup bitenleri, ötekinden be
rikindn anlamak içindi. Ona bu 
fikri Saadt vermişti: 

- Mahalle kahvelerinde her 
şey konuşulur. Günün birinde bel
ki mühim bir şey duyarsın! Ona 
göre hareket ederiz. 

Demişti. Saadetin görüş ve dü
şüniişünde büyük isabet vardı. Ni
hayet, dediği çıkmıştı. lmam e • 
fendinin anlattığı vaka, onlann 

hali ve şiddetle arandığını gös· 
teriyordu. 

Necdet yavaşça kahvenin para-
sını vererek eve geldi. Hikayyi 
Saadte anlattı: 

- Herifler yakamızı bırakma -
rnıılar .. Harıl harıl bizi arıyorlar· 
mıf. 

Ddi. Saadetin birdenbire benzi 
attı: 

- Bu civarda mı arıyorlar? 
Diye sordu. 
Necdet: 
- Korkma! diye cevap verdi. 

Bizi uzaklarda arıyorlar. Ta Ça • 
nakkalede .. 

Ve imam efendinin duydukla
rını birer birer anlattı. 

Bu haber - vaka ne kadar u • 
zakta olursa olsun - Saadetin ca• 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili: 

lki arkadaı, kamaraya daha evvel· 
den gelmişlerdi. Çarşaflı kız, yahut 
kadın, açılır kapanır bir iskemleye o
turmuf, çeneıini avuçlan içine almıı· 
b. 

Soyunmamrıb. 

l ngiliz kadını ise, gecelik pijama
aını giymİJ, aynanın karırsına geçmİ§• 

ti. Bir bardağın içine yan yanya ıu 
doldurdu. Ağzından takma dişlerini 

çıkararak ıuyun içine ath. 
Şadiye içeriye girmeıi üzerine, iki-

ıı de, ona döndüler. 
- Bonsuar 
- Siz de mi yatmağa geldiniz? 
- Evet efendim •• 
Genç kadın da ıoyunmağa başla • 

mıştı. 

" - Biraz sonra kalkar, uyku baa
.. dıtmr bahane ederek dı§an çıka • 
mn ... " diye dGşünüyordu. 

- Siz toyunmıyorsunuz, küçük 
hanım? 

(Va - Nu) 
- Uykum yok ... 
- Yerinizi yadırğadınız galiba ... 

Maamafih, yatağa girseniz, daha iyi 
edeniniz.ı. Zira, çarşaf, içinize sıkın· 
tı verir •.• Böyle sabaha kadar otura • 
mazıınız ya... • 

- Evet, hakkınız var ..• Fakat, bu 
ak!am epeyce asabiyim de •.• 

- Niçin? 
- Tabii değil mi?.. Hayabmın 

dönüm yerini teşkil eden bir seyahat
teyim ..• 

- Ya... Hayatınızın dönüm yeri 
·1 mı ••• 

- Evet.. Siz, benim çar§aflı, pe • 
çeli bir kadın olduğuma bakmayınız ... 
Ne yapalım? Aile icabatı neticesinde 
bu kılıkta dolaşıyorum.. Yoksa, hani 
Türkçede "Ensesine vur da ağzında
ki lokmayı al!" dedikleri yumuşak 

batlı kadınlar vardır; onlardan deği. 
lim ... 

- Görülüyor, küçük hanım ... Aile 

Şikayetler, 1 emenniler: 

K•~u:.~::ı~=~~=:~::~.s.ı..I Pratik Hayat Bilgısi 
kal Ali eefndiden çocuğumun satın al- --------------------------------~ Hayatta muhtaç olacağınız ameli maıGmatı 
dığı karamelaların kurtlu olduğunu gÖ· kolayca öğrentolz 

ren posta miivezzilerinden biri, dün Sıh- - 4 7 
hiye müdürlüğüne şikayette bulunduğu 
gibi aynca gazetemize de gelip şikaye· 
tini tekrarlamııtır. 

Fenerde buz aahşı 
12 Ağustos tarihinde bu sütunu· 

muzda Haliç Fenerinde buz bayiinin 
buzu narhtan fazlaya sattığı yolunda bir 
şikayeti bildiren okuyucu mektubunu 
neşretmiş tik. Dün Fener buz bayii 
Celal imzasiyle bir mektup aldık. Bunda 
şikayetin doğru olmadığı, kendisinin 
buzu narh fiati olan yüz paradan sattığr 
bildirilmektedir. 

Celal efendi, şikayet mektubunda ya· 
zrlan adreste, mektuba ablan isimde 
kımsenin bulunmadığını söylem«>kte· 
cir. 

mm sıkmı§tı. 
Genç kadın: 
- Şimdi ne yapacağız? dedi, 

yakayı ele verirsek, halimiz harap
tır. 

Necdetin cesareti kırılmamıştı: 
- Bizi burada şeytanlar bile 

tanımıyor. Yakayı ele vermemiz 
için, ikimizden birinin boşboğaz • 
lık yapmamız lazımdır. 

- Ben, kimseye ağzımı açıp 

bir laf bile söylemedim. 
- Ben de öyle .. 
- O halde korkmıyalım, değil 

mi Necdetçiğim? 
- Korkulacak bir şey yok. Ben 

sakalımı biraz daha uzatırım. Bu
gün şöyle bir traş olup senin gözü· 
ne girmek niyetindeydim! 

Saadet güldü: 
- Alayı bırak Allah aşkına! 

dar girdin! Kendini bugünlerde 
biraz daha koyuver.. Biraz daha 
Sen b~nim gözüme gireceğin ka • 
derbederleş !.. Kahvede hiç bir sö
ze karı!ma •. A:det& apt•1 :rolü oy-

na! Sakın kimse ile derin mübasa
halara girişme .. Ağzından bir laf 
kaçtrırsın.. Herkesin kulağı kiriş· 
te. Birisinin ufacık bir şüphesi, 
bizi mahvetmeğe kafidir. 

- Hamdolsun mahallemizde 
hafiye ruhlu kimseler yok. 

- Bu belli olmaz. Hafiyelik ya· 
pan1ar sinsi olurlar, saman altın· 
dan su yürütürler de kimse gör -
mez. 

- Sen artık esen rüzgardan 
nem kapmağa başladın, Saadet! 

- Hakkıru yok mu? Şu komşu
muz evkaf ketebesinden Şemsi e
fendi bile geçn gün karısına: "Bir 
ittihatçı adrsi ele geçirsem de sa
raya jurnal versem.. Başka türlü 
terfi etmenin imkanı yok!,, dmiş. 

(devamı var) 

icabatmız, sizi, böyle çarşai;ı gezme
ğe mecbur etmekle heraber, halanız, 
tahsilinize de yardım etmiş... 1 ngiliz
ce de öğrenmişsiniz... Nerede tahsil 
ettiniz? 

- Hususi muallimlerden .. evde .. 
- Kimin kızısınız? 

- Müsade edin de möyJiyeyim .. Çün-
kü, arzettiğim gibi, bu seyahatimin 
gayesi, zevcim makamında olan erke· 
ği, başka bir kadının pençesinden kur
tarmaktır. Ve bu kadın gayet müthiş 
bir kadındır... Sureti haktan görün -
müş, bana dost ve bayırhahmış zeha· 
hını vermiştır .. Fakat, hakikat halde .. 

Şadiye, çar§aflı kadının sözünü 
kesti: 

Asıl böyle!erinden korkmalı ... 
Ben, sizin bi.iyük anlanız yerinde • 
yim... Onun için, size, samimiyetle 
nasihat vereyim... Asıl bu nevi dost
lardan korkmalı... Bir aileyi yıkan, 

Bir erkeği bir kadının elinden alan, 
bilhassa böyle sureti haktan görünen 
hemcinslerimizdir 

- Ne yapmamı tavsiye ediyorsu
nuz? 

- Gayet basit, küçük hanım ... Siz, 
fevkalade güze!, fevkalade akıllı ve 
azimkar hallisiniz .. Hiç bir rakip ta-

Nakıl 

A - Filoksera: Hayatı bir kaç saf
hadan ibaret olan bir böcektir. E vve
la satıhta yaprakların üzerinde faali
yet gösterir. Sonra köklere intikal e
der. Urlar hasıl eder. Hastalığın en 
tehlikeli devresi budur. 

Yapraklarda zeytinyağı lekesi gi· 
bi lekeler hasıl olur. Çubuklar bodur
laşır; saral'll'. Çabucak kuruyup gi . 
der. 

Tedavisi: Bazı yerlerde filoksera
mn faaliyet gösteremediği kumluk a
razide 7eriyat yaparlar. Bu ancak de
niz kenarlarında kabildir. 

En taammüm etmiş usul Amerika 
çubukları üzerine aşı yapmaktır. Bun· 
)ar filokseraya mukavemet ederler. 

B ·- Kotilis "cochilis" üst kanat· 
ları sarı, küçük kelebektir. Tırtıllı 

genç salkımları, mayıs sonunda ipek 
gibi sarmağa ha§lar, Ve Ü· 

zümü ~~k halinde iken yer. Bağ za· 

manında ikinci bir tırtıl basıl eder. 
Bu da taneleri deler. Fidanda yara • 
lar husule getirir. Bunun brtılları kü
tüklerin çatlaktan arasında kozaları • 
ru yaparak kışlarlar. 

Tedavisi: Hastalığın asarı gözü -
kür gözükmez, cınbızlarla ipek teller 

arasında saklı sürfeleri toplatmalıdır. 
Hastahğ'l uğramı§ olan salkımları bol 

kükürtJemelidir. 

2 - Mildyuda kuJlanılan göztaşı 

mahlulünün yüz litresine yüz yirmi 
gram arsenikiyeti hadit, yahut bir ila 
bir buçuk kilo nikotin karıştrrmalıdır. 
AMenik milbleri zehirli olduğundan 

bu ilaçlama ameliyesi bağ bozumuna 
pek yakın yapılmahdrr. 

3 - Eğer hastalık şiddetli ise ke
lebekleri lambalarla mahvetme -

lidir. Uımbanın alevi yapı§kan bir 
kağıtla ihata edilmi,tir. Lamba bağda 

yakılır. Gece vakti ı§ığiyle cezbolunan 
kelebek gelip kağıda yapışır. 

4 - Sonbahardan itibaren hususi 
bir aletle kütükler temizlenir ve bö

ceğin gizlenmit olduğu kabuklar ya • 
kılmalıdır. Bundan sonra kütük, yüz 

litre suya iki litre saçyağı ve kırk ki
logram kibritiyeti hadit koyarak vü • 

cude getirilen sıcak mahlul ile badana 
edilmelidir. 

C - Piral "pyrale": Ü"St kanatla
nnda Üç koyu renk çizgisi olan bir 

nevi kelebektir. Bu kelebek Temmuz
da görülür. Yumurtalarından çıkan 

sürfeler çubukların veya kütüklerin 
kabukları altına saklanır. Bunlar ba • 

barda yaprakları ve tomurcukları ke
mitirler. Tırtılian yeşil ve kara ba!lı· 

dır. Yetişkin zamanında üç santimet· 

re kadar vardır. Haziranda kozaya gi
rerler. 

rafından mağlup edilemezsiniz .. Ma-:
alesef, aileniz sizi çarşaflı gezmeğe 

mecbur ettiği için, güzelliğinizin ken
diniz de ihtimal farkında değilsiniz ... 
Fakat, sizi temin ederim · ·, emsalsiz. 
siniz... Demin, yukarıda, yemekte, bu 
vapurda en güzel kadının kim o!duğu 
hakkında mübahase cereyan ediyor • 
du da, ben: "Bir çarfaşh hanım var ... 
Asıl onu görünüz!" dedim. Bu fikrim
de samimiyim... Cidc:!en benzcriniz 
yok ... 

Şadiye, doğrusu, bir "Estağfurul· 

lah ... " bekliyordu. Muhatabının: 
" - Siz l-~'lden güzelsiniz .. ·· de· 

mesini istiyordu. 
Lakin, Çarşaflı kadın, ağı? ·- aç · 

madı. 

Şadiye, devam etti: 
- Evet, cidden benzeriniz yok ... 

Fevkaladesiniz... Onun için, sizinle, 
hiç bir rakibe baş edemez... An-
cak, cesur olmalısınız... Şu söyliye -
ceğim bir kaç şarta riayet edin. Ev • 
velemirde, zevcinizin yanına gitmek
le isabet ediyorsunuz. Saniyen, raki -
benizi sakın zevcinizin yanına sokma· 
yın ... Şimdi yanında mı? .. 

Çarşaflı, biraz düşünüp: 
- Onun gibi bir §ey? .. - dedi. 

ve tercüme bakkı mahfu:ıdur 

Yazan: • Gayur 
Deva:a: Bunun da devası Koşili,.. 

inki gibidir. 

D - Aitiz "Altise,,: En hafif gii• 
rültüde sıçrayan küçük yeşil bir rnah· 
luktur. Sürfesi ve böcek yapkları yer• 
ler. 

Tedavisi: Hususi bir huni alıntf• 
Huninin bir yanında açıklık vardır· 
Kütük buradan huniye ithal edilir· 
Ameliyat sabahleyin böcekler henii:t 
uyuşuk iken yapılır. Hafifçe l<ütiiie 
vurulursa böcek düşer ve huninin al· 
tında torbada toplanır. Bundan son• 
ra göztaşı mahliilüne hektometre ba• 
şrna bir buçuk kilogram nikotin ko • 
yarak bu mahlulle kökleri fiskiyele -
melidir. 

DlCER HADiSELER - Bağla -
nn maruz kaldığı diğer hadiseler ikİ• 
ye ayrılabilir. Biri havadan, diğeri ise 
nebatın bünyesinde husule gelen 
zaaftandır. 

Hava arızaları: 

A - Don: Donmak tehlikesi oJa11 
yerlerde geç yeşeren kütükler tercib 
edilmelidir. Budama ameliyesi geçik • 
tirilmelidir. Sun'i bulutlar vücude ge

tirerek gece inşiaına mani olmalıdır• 

B - Dolu: Eğer dolu Hazirand• 
düşecek olursa zedelenen çubukların 

yeşil kısımlarından iki göz budann:ıa· 
lıdır. Eğer daha sonra düşerse çaresi 
yoktur. Eğer üzüm hemen olmak Ü • 

zere iken dolu yağarsa mahsulü siir"' 
atle toplamalıdır. Çünkü dolu yiyen ii• 
zümler çürümek tehlikesine maruz • 
dur. 

Nebatın zayıflaması: Buna bahu • 
sus ilk ekildikleri senelerde Ameri • 
kan çubuklarında tes2düf edilir. sıı 
zaafı tevlit eden şeyler, her hangi bit 
arıza, paralanma, fena aşılanma gibi 
!eyler<llr. H1aatalılc daha :ı:İyade ratı1' 
Kireçli toprak18l'da faaliyetini göste • 
rir. Yapraklar sararır, yani faaliyeti• 
ni keser, kütükler bodurlaşır, salkını• 
]ar düşer. 

Tedavisi: Tahaffuzi bir tedbir ol• 
mak üzere "1" zemindeki kireç mil« 
tarına göre aşı kökleri seçilir; "2" 
dikerken yerin altında kireçli tabaka• 
lan kımıldatmamah, "3" sonbahard• 
temizleme veya budama yaralarırt1 

yüzde otuz kibritiyeti badit mahlulii 
ile badana etmelidir. 

Hastalık zuhur edince: Yapraklar 
rengini kaybetmeğe başlayınca her 
kütüğün dibine bir çukur kazarak bıl" 
raya iki yüz elli ila üç yüz grarı'I 

tla üç yüz gram kibritiyet suya (<O' 

nur ve bol ~utanır. Eğer hastalık h" 
fifse yaprakların üzerine pülverigal~ 
ile yüzde alh ile yedi nishetinde kibri' 
tiyet suya fiskiyelenir. 

- Sonu var.,,.,, 

- Çok fena •• Ona müraili~iiıi s~Y' .. ' 
leyin .. Sizin dostunuz olmasına nı11 

saade etmeyin... Derhal pasaportun11 

verin... Böyle insanlarla münasebetiıt 
devamı çok fena neticeler verir ... s•: 
zı kadınlar, nefislerine güvendiklcfl 
için, kendilerinden dun buldukları ra• 
kibeleriyle erkeklerinin yanyana ol • 
masanda mahzur görmezler... Fakllt' 
ne de olsa, bundan pek çok tehlil<C' 
ler zuhur edebilir ... İşte, size verece• 
ğim nasihatlerden başlıcası, o kad1"' 

kocanızın yanından behemehal uzııl<' 
laştırmamzdır •.. Her hangi bir çarcY" 
tevessül ederek ... 

Çarşaflı: t 
- Nasihatlerinize harfiyen riııYe 

edeceğim ... Söyledikleriniz asla aklıl1'' 
dan çıkmıyacak, hanımefendi ... • de • • 
di .. 

Bu muhavere ceryan ettiği sırtt• 
da, İngiliz kadını: 

- Pardon! • dedikten sonra, t 91'' 
ma saçlarını çıkardı. t • a 

Perukasını baş ucundaki jhtıY 
şamdanın üzerine astı. Dazlak baş.•":. 
bir file, yani alafranga bir yeıneraı g 
çirdi. 

Sonra, hayli aksi bir sesle: ) 
(Devamı vat 

....... 

füeti 
tel er 
tl~ı 
n~e 

!) 

~k 
~ıı .. 
l'ıtl 

t' 



ş• 

) 

1884 

Hangisi •.. 
Sabah illet Bur ın ıaat dokuzuydu. Ah· 

ltıer h han bey, sokağa çıkmak 
~~ llıırlanmıştı. Genç karııı 
~I' llQe hanım iıe, penbeli mavili 
lııtı ~uvara bürünmüştü. Karşı-l q.nv:ıltı ecliyorlardı. 
~leflrtı hu aralık içeriki odada 

<>n çaldı. Rahime hanım: 
[) ..... Ben :tçl\yım. dedi. 

dörı~~tı çıktı. Pt.k az ıonra geri 
d'ı· u. Yü r ünde ~n perişanlık ifa· 

1 
okunuyordu. Boğulur gibi: 

~'Felaket ... dedi. Şakire inti · 
tetnı· Q ., .. 

0~ u •ıra.da sigarasını yakmakta 
)l'rı Ahrnet Burhan, sıçrıyarak a· 
tiir~~. kalktı ve sigarasını yere dü· 

u. 

ta~. Kardeşin, ha? ... Aman ya • 
ı ... 

~l· Feri dun telefon etti. Hizmet
teı'l"i •a.at sekizde, çıldırmış gibi 
~'tek haber vermiş: "Beyefendi 
~1~1 \'llnıyorum, vuruyorum, ha 
"efendi bir türlü uyanmıyor!,, u, .... 

-. k '"'1§. Eniştem karısının odaıı· 
~ 0tınuş, kardeşim yatağınday
~1· '!anındaki masada, bir vero· 

flfeıi duruyormuş. . 
'Ölm" .. ,, uş mu. 

"-' liayır, çok şükür ki bir şey 
~ış ... Ayni apartmanda bir 
'ıı Ot oturuyor. Feridun koşup 
~a.ber vermiş. Adamcağız he • 
~ Relmiş. "Kurtaracağımızı Ü • 

\ederim!,, demiş. Tabii, derhal 
,1ta gidiyorum. Haydi, sen de 
~· Beni otomobil~nle oraya bı· 

tsınız ... Ah, aman yarabbi.. 
~';' Lakin, bu hareketin sebebi 
tıı.,

0

_"• liiç bir şey tahmin edemiyor 
~n? 

·' Bir kaç zamandır gayet asa· 
~'ltl,i zihnen meşguldü. Bir kede-
~llJ> olmadığını kendisine sor· 
' durdum. Cevap vermedi. Es-

ı tevdi ettiği vakit .. 
'Esrarını mı? Hangi esrarını? 

'ıi' Bundan sana hiç bahsetme · 
~ ~İıtı. Zira, bu esrarı kat'i suret· 
'tkesten saklamamı istemişti .. 
\j ' harekatını makul görüp gör
~eceğini bilmiyordum. Bizzat 
~·de hoş gönniyordum zaten ... 
'e11in üç se.neden beri bir aşk 
\ •eheti var ... Fakat biz de a· 
\. )'opıyoruz ha .... Hükmetmenin 
"'• - . d'? .... ı şım ı .... 

'it' timinle imiş bu aşk müna• 
""'l'? ı. 

~ ~miz Lami beyle ... Biliyor· 
d~ '-nnn ... Hani şu genç mühen· 
ti.J;i.liaydi, hazırlandnn .. Çabuk 

ltb .•. 

I~ ~ sabah yapacak mühim iş· 
~il' \'aT .... Şimdiden geç kaldım. 
~~· ltapıya bırakrrım. Fakat ken· 
~~~an çıkmam. Arkadan, he-
~ telefon ederim. 

r~~kO!ııobiI, bir kaç dakika sonra, 
~t~edenin evine vardı. . 

~~th· hune, hemşiresinin evinde 
~ 1t hir vakanm husul getirdiği 
~~-.alılda karşılaştı. Şakireyi 
~~ ~ehirin hükmü altında göre· 
~~~lladı. Lakin, neticenin ölüm 
~tt '-cağını bildikleri vakit son 
~l' 8 ~ •evindi. Eniştesi, sırtında 
~.~ahlık, saç surat karmakarı-
'- bu, Yazı odasına aldı. 

lu. ~ahiın R h' ' d' . ·~ı. 1\. e.... a ıme. ... ıye ın· 

''~ illan yarabbi! Nedir bu ba-
(le' Relen ... Biçare Şakire ... 

?lç kadın· 't . '? vet, nedir bu başımıza ge-
~~~: diye tekrarladı. 
~ 1111 İntihar teşebbüsünün se· 
~. d '!_-il hir aşkta aramaması 

er11a.! •1.. . 
......._ ~ ı ave eU1: 

la.ıılır §ey değil. .. Şakire-

nin bu iti yapmasına hiç bir ıebep 
yoktu .... Her halde bir sinir buh • 
ram geçirmiş olacak .... Hem, bir 
kaç zamandan beri ... 

Feridun, başını sallıyarak: 
- Hayır! dedi. Sinir buhranı de 

ğil... 

Ra·hime, hafifçe titriyerek, en -
dişeyle sordu: 

- Öyleyse ne olması ihtimali 
var? ... Ne düşünüyorsunuz? 

Biçare adam, elemle dedi ki: 
- ihtimal verdiğim yok ... Haki

kati biliyorum. Ah, Rahimeciğim .. 
Sana her şeyi itiraf edeceğim. Böy
lelikle içimin rahatlıyacağını sa • 
nıyorum... Şakire, benim yüzüm • 
den bu meşum kararı verdi .... Ben 
onu aldatmak alçaklığını irtikap 
ettim.. Bana bu derece aşık, sa • 
dık, candan bağlı olan karımı al • 
dalmak. Düşün ... Şakire, tam ma • 
nasiyle bir zevcedir ... Sekiz sene
lik izdivaçtan sonra, bir değişiklik 
aradım, yok, hayır, kabahatsiz ol
duğumu söylemek istemiyorum. E
vet, daktilolarımdan biriyle ... Ser· 
best hareketli, çapkın bakışlı bir 
kızla ... Kısacası, üç aydan beri ... 
Bu hali, yazıhanemde öğrenenler 
oldu ... Daktilo, gavezenin biriy • 
miş ... Halbuki, bir ay kadar evvel 
de terbiyesizliğinden dolayı, di -
ğer bir memuremi işinden çıkar • 
mıştım... Beni, Şakireye o haber 
vermiş .... 

Rahime, cidden hayret ediyor -
du .... Bu maceranın şaşılmıyacak 
bir tek noktası yoktu: 

- A ... A .... diyip duruyordu. 
Feridun: 
- Bana linet etmeyin ... diyor • 

du. Zaten vicdan azabı içinde kıv
ranıyorum.... Bu sabahtan beri, 
kendimi artık, bir cani telakki ede 
ceğim .... Kadınların en harikula
deıine iıtırapların bu derecesini 
vermek .. Onu, intihara kadar sev· 
ketmek .. Beni sevdiğini biliyor • 
dum ama, a,kının bu dereceyi 
bulduğundan haberim yoktu .... 
Kendimi affettireceğim; Şakire -
nin saadetini iade edeceğim. Bun • 
dan ıonra, onaı, tam manaıile sa • 
dık kalacağım .... Ömrümün sonu • 
na kadar kendimi onaı hasredece • 
ğim ..... Emin ol, Rahime.... Emin 
ol .... 

Genç kadın hemşiresinin evin -
den çıkıp ta yemeğe giderken, ken 
di kendine şöyle düşünüyordu: A
caba bu intihara teşebbüs hadise· 
sinden Ramiz Lami beyi haberdar 
etmeli miydi? Her halde, hadise -
nin Feridun beyden dolayı olma • 
dığma kaildi ve hemşiresiyle aşı • 
kının münasebeti devam ettiğine 

vakıftı. Yoksa, Muammadan bir 
şey haber vermemeıi mi lazım ge
liyordu? Tereddüt etti. Ramiz Li
mii bilirdi. Adresi de kendisinde 
vardı. 

Muammer atelyesinde çalışır -
ken, ihtiyar hizmetçisi, ona, Ah • 
met Burhan beyin zevcesi Rahime 
hanımın geldiğini haber verdi. 
Hem şaşınnı§, hem de endişeli bir 
halde, Muammer, genç kadına· doğ 

ru ilerledi.. Rahime, olup bitenleri 
anlattığı vakit, perişan bir hale 
uğradı. 

- Lakin yaşıyacak ... Bunu bana 
temin ediyorsunuz, yaşıyacak, de
ğil mi? .... diye, genç kadının elle
rine ıarıldı ... 

Bu sahneyi pek tiyatrovari bu -
lan genç kadın, soğuk bir halde: 

- Çok şükür evet.... cevabını 
verdi .. 

Nakili: (Hatice SUreyya) 
(Devamı 8 inci sayxfada) 

... 

Kadın ve Moda 1 
Güne~ 
Altında 

raz mevsiminde 
sıhhati korumak 

. , 

Güneıte yanmak, faydalı mıdır, 

yoksa zararlı mı ... Bu husustaki mü • 
nakatalarda ileri sürülen müsbet ve 
menfi cihetlerin uzun boylu tetkiki -
ni bir tarafa bırakarak, neticeyi tes • 
bit edelim. Netice itibariyle, bunun 
deri için hem faydalı, hem de zararlı 
olabileceği esasında, ekseriyetle bir • 
le§iliyor. Eğer mutedil tarzda hareket 
edilirse faydalı, it ifrata vardınhrsa, 

zararlı! 

Mutedil tarzda hareket, bir takun 
sıhhi tedbirleri gözetmek suretiyle o
luyor. Yani bütün gün güneı albnda 
yatmamak, kızğm günetten kaçmarak 
sabahtan öğleye yakın bir zamana ve 
ikindiden sonra ak§&'Da kadar günet· 
lenmek. Güne§ altında yanJf sırasmda 

ince bir örtünün siperinden isif ade et· 
mek, deriyi hafif tertip gölğelendir • 
mek. Bunlardan batka, yanmadan ve· 
yandıktan sonra vücude iyi bir güne§ 
kremi yahut yağı sürmek.. Mutedil 
tarzda hareket bunlar olunca, iti ifra· 
ta vardırmak ta, tabii bunlan yapma• 
maktırl. 

Sonbaharda saçlar üstünde yer tut mak üzere yapılan bir ı:- :- k -> ve bir bere 
modeli. İkisi de koyu renkte çohadan, gayet sade. Şapka tepesindeki süs, Çin 
modası tesirinin devamını gösteriyor. Pagod süsü ... Berenin tepesinde de be
yaz çohadan iki dilimlik bir süs var. 

Bu bahsin münakaf8lan sırasında, 
deriyi günet teairi altında bulundur
makla suru ışık tesiri albnda tutmak 
arasındaki sıhhi fayda farkı da arat -
tınlınıı, neticede sun'i ışık tesirinin 
istenildiği gibi kontrol imkanını ver· 
melde beraber, deri üzerinde faydası 
mevzii kaldığı, buna mukabil tabii ı · 
ıığm ıümullü bir fayda temin ettiği 
esasında durulmuıtur. Fakat, güne§İ 
tercih, yukarıda iıaret ettiğimiz gibi, 
itidal ıtartiyle! 

Diğer taraftan, gÜneıte yanmanın 
bazan deride huıule getirebileceği ka
barcıklann, kızartıların, lekelerin gi • 
derilmesi için, derilerin bozulmaktan 
kurtanlmasını dütünenlerin, her hal· 
de doktor tedavisine bat vurmalan 
lüzumunda tam bh· fikir birleıınesi 
var. Bunun ihmali zararlı olduğu ka· 
dar, başka yoldan giderilme çaresi a· 
ramak ta, boıtuna uğratmak sayılı -
yor. 

Nihayet, tedbirsiz hareketle gü -
nette fazlaea yanmanın sadece deriyi 
bozmakla kalmayıp dahili bazı rahat· 
sızhkalara sebep olacağı, yazın bu §e· 
kilde güne§ten istifadeyi tasarlıyan 

kimselerin, yiyecek, içeceklerine de 
itina göstermeleri, midelerini aburcu· 
bur şeylerle hkabasa doldurmamalan, 
bilakis hafif tertip yeyip içmeyi ter • 
cih etmeleri, bu husustaki sıhhi tavsi· 
yelerden bir kaçıdır! 

Donuklaşan altınlar 
Donuklaşan altınları yeni imiş 

gibi parlatmak için bir parça kına 
ile temizleyiniz; pınl prnl olur. 

ve sol omuzlar üzerinde ikişer düğme, 
blQzun süs kısmını tamamlıyor. 

Bu örnekte bir blfiz, yünlü veya 
pamuklu kumaştan yapılarak, ayni za-

Atkılara dair 
Ortaya konulan modeller, örme o· 

larak yalnız gömlek, blıiz, bere mo • 

delleri değildir. Orme modeller saha
sı daha genit tutuluyor. Spor kıyafet· 

leri gündelik kıyafetler arasında şık· 
lığın en ziyade barizleıtiği eğlenti, zİ· 

yafet, ak§&'D elbiselerinde de örme 

oluı, sonbahar modası hususiyeti ola· 

rak, ileri sürülüyor. Bu arada örme 
atkılar da, kışa mahsus kaplann ve ya· 

za mahsus pelerinlerin yerini tutmak 
üzere ortaya atılıyor. 

l lkbahar gibi bir intikal mevsımı 

olan sonbahar da, bu örme atkıların 

hoşa gideceği umuluyor. Bunların 

beyaz ve krem renklerde düz ve ke

narları saçaklı olanlan modeller ara
sında en çok göze çarpıyor. Lakin, 

gene Alp dağlılarının giyiniıleri ör -
nek alınarak, bu örme atkılann renk 

renk çiçek iıtlenmiı desenlileri de, 
modeller arasına kanşıyor ! 

Bu yatak odası, yeni tarzda yapılmış, yeni tarzda döşenmiştir. Geniş bir 
yatak, rahat bir koltuk, bir aynalı dolap ve masa ... Fazla doldurulmuş değil. Q . 

1 

danm penceresi, bol aydınlık almağa müsait genişliktedir. Perdeler, gayet hafif.. 
Bu oda, Alman film yıldızlarından Dolli Hazın yatak odasıdır. 

Şık bir 
bluz 

Yaz mevsi -
minde ortaya ko
nulan en son mo
dellerden biri, şık 
bir b!Qzl 

t pekli kumaş
tan yapılan bu 
bluz, beyaz renk· 
tedir. Omuzlar Ü· 

zerinden koltuk 
altlarına doğru, 

yaka aşağısından 

yanlara doğru sık 
kırmalıdır. Kolla -
rı da, bu kırma -
lar çepeçevre süs
lüyor. Göğüsteki 

boyunbağl, blu -
zun kumaşından 

yapılmıttrr. Sağ 

manda rengin koyu olması gözetilerek, 
sonbaharda giyilmek için de elverişli

dir. 

Kenarı eliıi 'ianteleli, beyaz p&• 

tistten şık bir mendil örneği. Bir ucu

nun dantele süsü müselles şekilde ve 

diğer üç köşeden farklı.. Bu köşeye 
mendili taşıyanın adı işlenecek! 

Resimdeki, yuvarlak cigara masa

ları üzerine koymağa mahsus eliti bir 

örtüdür. Bu örme örtünün kenarları, 

isfendan ağacının yaprakları örnek 

alınarak yapılmııhr. Kum renginde İ· 

pekle örüldüğü gibi orta yeri kum 

renginde, uçları nefti renkte de yapıl

maktadır. 



esa konso osu 
mahkemede ağladı 

' manya a 
• 

reyıam 

R f (Arkaıı 6 mcı sayıfada) 
au Hayri Beyin taııyan bir gemide iştirak etnıiı· 

muhakemesi son safhada olacaklardır. 
Odesa Batkonsolosu Rauf 

Hayri beyle knvas Tevfik ve mu
hacir Mehmet efendilerin muha
kemesine dün Sekizinci ihiuas 
mahkemesinde bakılmııtır. Evve
la gümrükten gelen kaçak eşya 

li~tesi okunmuş, müteakiben Ra
uf Hayri Beyin avukatı Sabri Bey 
müdafaasına başlamıştır. Sabri 
Bey, gümrük idaresince yapılan 

t.,hkikatın gayritabii olduğunu ve 
vak'anın mürettep olduğunu ileri 
sürdü. Rauf Hayri Beyin havasiy
le imtizaç edemediği yerden ayrı
lırken eşynlarım ona göre hazır

ladığını, tahkikat evrakında men
.. ı!crin bile kaçak eşya acldedildi
ğini :;öylemis ve demiştir ki: 

- B::ı~-- ltfül- •müekl:ilim Mos 
kov~da lml:...-:.=:.ı_:u ~ır:ıt!ç paltosu 
arasına gizlenmiş ve bu iş dost 
görünen bir düşman tnraf ından 
yapılmıştır. Geçen celselerde l" . 
diliğinden mah1'e:meye mürac~r · 
la bu iş h:ık!::nC:~ mnlfımntı oldu· 
ğunu ileri- süren Saim efendi, 0-
desa kançları Cemil beyin müek
kilim hakkındaki ihtisasatını an
latmıya iyi bir vesile olmuıtur. 
Müekkilim hakkmda yapılan ih
barın da artık kimin tarafından 
olduğunu bilemem. Ne kadar ha -
zindir ki, cidden iyi kalpli ve na
muslu bir adam olan Rauf Hayri 
bey de dostunu düşmanını ayırt 

edememİ§tİr.,, 

Bu sırada Rauf Hayri bey ağ • 
lamıya başlamıştır. Sabri bey son 
olarak demiştir ki: 

- Rauf Hayri Beyin hareke -
tinde kaçakçılık yoktur. Olsa, ol
sa beyana muhalif eşya zuhuru 
vardır ki bunun tetkiki de ihtisas 
mahkemelerinin haricindedir. 

Sabri Beyden sonra Rauf Hay
ri Beyin ikinci avukatı Adnan 
Bey müdafaasına başlamı§, "kon -
soloaa isnat olunan cürmün ken
disini tethit ettiğini, bazı eşyanın 
denkler arasında unutulabileceği
ni, böyle bir hadise karşısında 
kendisinin tuğyan eyliyeceğini, 
kaçalcçılık sabit olursa müekkili
nin asılması lazımgeldiğini söyle
mİ§tir. Bu sırada Rauf Hayri Bey 
kendisini tutamıyarak: 

"- Yaptımsa istenllen ceza az
dır. Asınız,, demiıtir. 

Maznun vekili müdafaasına he
yecanla devam etmiş, üç buçuk 
kuruş i~in kendi şerefini, temsil 
ettiği memleketin şerefini payi -
mal ettiği yolunda bir kanaat h~
t olduysa müşahede altına alı -
nrz. Tıbbı adliye göndc:-=niz. 27 
ıcı-elik şerefini 27 liraya sattıy • 
sa bu adam delidir.,, demiştir. 

Rauf Hayri Be~vqkalı;Jb-ı })._u 

sözünü-te~!P etmı§, kenditinin 
deli olma"dığını söylemiıtir. Bun
dan sonra kavasla muhacir Meh
met efendiler de müdafaalarını 
yapmışlardır. Yarın öğleden son -
ra karar bildirilecektir. 

Dükkanlar 
(Üst tarafı 1 inci sayıfada) 

Diğer zarar edenlerin en başm
Cla tütün ve gaızete satanlardır. 

Sirkecide, köşe başındaki, tram
vay durak yerinin karşısındaki 
dükkanın sahibi: 

- Sahşmıız 7arı yarıya düş
müştür. Zira, yarı gündüz, yarı 

ıece satardık. Şimdi, dükkanımı-

Almanlar hükumetimizden 
çok kolaylık gördüklerini, kendi
lerine beş yüz ki9i için t~k ve 
müşterek bir pasaport verildiğini 
söylemektedirler. 

Gelen telgraflara göre M. Hit
ler tayyareyle Hamburga gitmİ!, 
tezahürlerle kartılanmııtır. 

Hitler Hamburg belediye salo
nunda bir nutuk söyliyerek kabi
nenin verdiği kararı, bu karar teş
kilatı esnsiyeye uygun olmnkln 
beraber, milletin reyine arzetme
ği muvafık buldu~unu söylemi~ -
tir. 

il- ,,. • 

Paris, 19 (A.A.) - Havas a
jansı tebliğ ediyor: 

M. Hitlerin nutku hakkında 
matbuatta kısaca mütalealar yürü
tülmektedir. Zira bu nutukta 
yeni bir §ey bulunmamak • 
tadır. Pelit Parisen gazetesi diyor 
ki: 

"Nutkun asıl mühim kı&mı Al· 
manyamn hukuk müsavatını yani 
si!nhJanmayı i temeğe devam e .. 
deceği hekkındaki cümleler ve di • 
ğer taraftan hiç bir harp sergüze§ • 
ti arzu etmediğini bildiren parça .. 
lardır. M. Hitler ilk defa olarak 
harp meselesi hakkında bu kadar 
sarih bir surette beyanatta bulun • 
marnıştır.,, 

Hamburg, 19 (A. A.) - M. 
Hitler, M. Göbbels dün aktam 
tayyare ile Hamburgu terektmit· 
lerdir. 

Bertin, 19 (A. A.) - Milli sos· 
yaliıtlerin reyiam propagandası 
son haddini bu1mu,tur. Propagan-
da hem gözlere hem de kulağa 
hitap etmektedir. Propagandacı -
ların zekası trenlerde istasyonlar· 
da bile kendisini göstermektedir. 
Tren ve istasyonlara büyük opar
lörler konulmuştur. Ve bu oparlör 
ler her def asında başka bir ifade 
ile halin Hitlere rey vermeğe da
vet etmektedir. Lokomotiflerin 
üzerine büyük beyaz harflerle 
Hitlere rey verilmesi için ibareler 
yazılmış ve vagonların camlarına 
da şeffaf propganda levhaları 

konmuştur. 

Kurultayın ikinci 
•• •• gunu 

(Üst tarafı 1 inci sayıfada) 

dil kurultayından beri, Türk dili 
tetkik cemiyetinin çahşmarını an
latan raporunu okudu. 

On dakika kadar dinlenildi. 
On dakika sonra batta Cumhur 

Reisi Gazi Hazretleri olmak üzere 
gene herkes yerlerini aldılar. Ve 
Çanakkale Mebusu Ahmet Cevat 
Bey, "Türk dilini, Hint - Avrupa 
dilleriyle karşılaıtırma,, üzerinde
ki tezini okumağa batladı. 

Tez, dün bitmemiştir. Ahmet 
Cevat Bey bugün saat 14 ten iti· 
baren tezine devam etmektedir. 

Ahmet Cevat Beyden sonra Ca
fer oğlu Ahmet Bey tezini okuya
CC\ktır. 

zı ikiye bölüyoruz. Eşyayı ona gö
re tasnif ediyoruz. Tahta perde 
yaptırıyoruz. Bir kısmı yedide, ö
bür kısmı dokuzda kapanacak.. 
Fakat bu da knfi değildir .. 

Hulasa, esnafın ikayetlerini 
her gün yazacağız. Erken kapan· 
mak meselesi halledilmiş değildir. 

aTÇaSI rreyecannr OKUIUlCCll'li. uı~ccnı~,~---

kJSkançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

Sü EYMANIN OGLU 
·ı: . 

T f ık 
" 

9 '?;:#ı"" e r a o. 'i ,,,,, 

- iyidir; arkadaıtır.. Gelsin.. - Ya .. 
Bir çok feyde bize faydaıı doku- - Bir mahzur mu görürsünüz?. 
nur. demişlerdi. - Evet .. Bu kadını yanınıza 

Süleyman, Moliye ile tamamile almasanız çok iıabet olur. 
anlaşmış, hatta siıortadan alınan - Niçin?. 
paradan da yol masrafı olarak mü - Her ıeyden evvel, kadın er-
him bir rakam ayrılmııtı. keklerin tahammül edebileceği sı-

Esseyit Abdül Faki'ye haber kıntıya baş eğemez .. 
gönderilmişti. Ondan esas malu- - · Yalnız bu kadarsa, kolay .. 
mat alınacak ve hemen iki üç gün - Yalnız bu kadar değil.. Da· 
içinde yola çıkılacaktı. ha akla gelmedik bir çok tehlike-

Canbazhanede nesi var nesi lerle karşılatabilirsiniz. Bu kadın 
yoksa toplıyacak, Moliye'nin ida- size daima bir engel olacaktır. 
resi nltında Marsilyaya hareket e· - Zararı yok .. Bir çok erkekle
decek urads.n da Parise geçecek- re yardım edebilecek bir yaradı-
lerdi. lıştadır. Zannetmem .. 

Easeyil Abdül Faki geldiği za.. - Fakat, kadındır. 
man Süleyman, oğlu Yavuzla bera - Evet .. Kadındır. 
herdi. Abdül Faki az çok türkçe - Bu kafi.. 
konuşuyordu. Süleyman, aylar• Abdül F akinin dili altında, söy-
danberi konuşmadığı lisanını bu lemek istediği halde cesaret ede
adamla konu,urken büyük bir mediği .şeyler olacaktı. Süleyma· 
zevk duydu. nın bir çok israrı maalesef boşuna 

Abdül Faki: gitti. 
- Afrikanın içlerine kadar ao· Abdül Faki: 

kulmak sizin için çok mütkül ola· - Bence doğru olmaz, kadına 
caktrr. Yollarda kolaylık görebil· yazık olur, maamafih siz bilirsi
mek için hükii.mete müracaat ede- niz; den başka bir şey öğreneme
rek bir kağıt almak icap eder. Se- di. 
yahRtinizi ancak bu suretle niıbe- Süleyman bu vaziyet kartısın -
ten kolaylaştırabilirsiniz, dedi. da fazla israra da lüzum görmedi. 

- Kolayca verirler mi? Onu, nasihat için değil, bilgisine 
- Umarım. Kaç iki§i gidecek- müracaat için çağırtmııtı. 

siniz? - Şimdi bize hangi yolu takip 
- Altı .. • etmemizi tavsiye edersiniz? 
- Diğerleri de erkek mi? - Süveyş - Suvakin - Ber -

- Evet .. Yalnız bir kadın var .. / her - Hartum. Buradan sonra da 
........................................................................................... 

kilosu 30 kuruşa et Ankarada belediye inti
habı hazırlıkları 

Halk Alibeyköyünden 
ucuz et alıyor 

Belediye hududu dahilinde e· 
tin kilosu 45 - 55 kuruı arasın
dadır. Belediye hududu dıtında i
se her nevi et 15 - 20 kurut gibi 

bir farkla daha ucuza alına bil· 
mektedir. Bir buçuk ıene evvel 
Şişlide Mecidiye köyü adeta mez
bahaya dönmüıtü. Herkes oraya 

gidip okka, okka et alıyordu. Fa
kat burası belediye hududu içine 
alınınca Mecidiye köyündeki ka· 
sap dükkanları ortadan kalktı. 
Pendikte ve Bostancıda ise kasap 
dükkanları doludur. Yalnız bura-

lara gidip gelmek hayli masraflı 
olduğu için halk gidip ucuz et a
lamamaktadır. 

Bunu gözönüne alan açık göz
ler şimdi Ali Bey köyünde kasap 
dükkanları açarak koyun, inek, 

dana kesmeğe başlamıılardır. 
Her gün Ali Bey köyünde hayli 
koyun kesilmekte ve kilosu 30 ku

ruşa satılmaktadır. Birçok ltimse
ler cuma günleri yaya olarak Ali 

Bey köyüne giderek hem gezmek
te ve hem de ucuz et alıp lstanbu
la dönmektedirler. 

_,,_ 

Yangınlar söndürüldü 
Kartalın Paşaköy, Kaymak 

çiftliği, Kurdoğmuş hudutları i · 
c.indeld ormanların büyük bir kıs
mı yanıyordu. Etraftan sev -
kolunan jandarma ve köylülerin 
çalışmasiyle söndürülmüştür. 

Ankara, 18 (Hususi) - Bele
diye intihap hazırlıkları devam e
diyor. Bir eylulde intihap encü
meni teşekkül edecek ve defterle
rin tetkikine başlıyacaktır. Tetkik 
işleri teşrinievelin on birine kadar 
ikmal edilecek ve o gün intihap 
yapılacaktır. 

intihap günü kanuni merasim· 
den başka hususi yahut fevkalade 
merasim yapılmıyacaktır. 

Harbiye mektebinin yü
züncü yıldönümü 

Harbiye mektebi kumandanlı
ğından: 

30 Ağustos 1934 perıembe gÜ· 

nü Harbiye wektebinin yüzüncü 
yıl dönümü kutlulanacaktır. Müte· 
kait malul zabitanın hepsinin ad -
resleri bulunamadığından ayrı ay
rı davetname gönderilmemiştir. 

Harbiye mektebi mezunu malul 
ve mütekait zabitlerden olup da 
davetname gönderilmiyen zevatın 
yevmi mezkurda saat 15,30 da 
Harbiye mektebini tc~rifleri rıca 

olunur. 
Kıyafet: Büyük üniforma ya

hut koyu renkte sivil elbisedir. 

Dr. Hafız Cemal 
.... ,hili hastalıklar ' Phauısı 

Cuma ve pazardan ba~a eünlerde 
~leden ıonrıı sırt 2~ dı fi ya kadar 

lıtanbulda Divanyolunda ( 118) nu· 
maralı huıut1İ kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Muaycnl!hane c ev •~' l 

fonu: 22:0 "-i. 

Yazlık ikan;etgiih telefonu Karıdi": 

38 - Beylerbeyi 48 •• 

:················ 
jYazan: 

~ Rrza 
i Şekip .................. 

\''' 
Bahrel EJyat (Beyaz Nil) yo ı-
Orta Afrikaya ilerlersiniz.. r 

- Bu şehirlerde bize, ihth·~;r 
mız olduğu zaman müracaat e , 
bileceğimiz kimse tanıyor rtııı5" 

? 
nuz. ' 

- Size bir kaç isim vereb1 
, 

ve tavsiyede bulunabilirim. su~; 
kimde şehir muhafızı Mümts.ı b 
vardır. Fakat şimdi kendisini 0;: 

da bulacağınızı zannetmem. 
şehrin sayfiyesi yerinde olan s~~ 
gattadır. Yolunuz zaten orD ~ 
geçecektir. Size büyük yard .J 
dokunur. Hükumetten de Hart, 
muhafızı Yaver paşa. heı.zret\er' 
bir kağıt alırsanız müşkül8.tıl1 f 
rısından fazlasını atlatmış otur! 

nuz. '( 
Yaver paşa hazretleri çok~ 

bir zattır. Zaten kendisi de aYil 
raklıdır. 

- Bu hangi Yaver pata? 
- Mehmet Ali paşa merhıı~ı" 

zamanında bir fn·kateyn süvarı 
di. Bundan evvel de Mısır aJa ~ 
hafızıydı. , 

- Hüku.metten kağıt alam 1 

sak. 
- Ben size Rartumda fil ~ 

tüccarı Galaya bir kağıt verir:
1
, 

O zaten sık eık fil avı için içetl 
re kadar gider. Sizi yanına nlıtfl 

- Çok iyi .. Bu 2tlam yalnıt 
dişi tüccarı mıdır? 

Abdül Faki: ~f 
- Evet .. dedi ve bir tebeı;!iı.ı 

den sonra: 
- Yanmzda kadn oldu.ğunıı ~ 

re esir tüccarlarm:lan çekinJ11e 
ıınız. Suvakinden b:ı şlıyot 
Hartuma ve Hartv:'lldan ta jet 

lere kadar esir ticareti, fil dişİ 
caretivJe boy ölçü~ür .. 

- Yanımıza kadın almaırı"~ 
zı bunun için mi tavsiye etm1~1 

niz? r 
- Hem bu, hem bunıı. be'1 

bir çok feyler için .. 
İkisi bir müddet sustular.. ~ 
Süleyman, mevzuu dcği!til'~ 

lüzumunu hissetti: J~ 
- En cok ava nerelerde tetll 

edebiliriz? 

3iniz. 



SAT • 
1 E 

tarafından Veresiye satııan 
elektrik cihazlan sayestnde 

1 

SA YFiYEDE RAHAT 
YEDi SATIŞ MAGAZASI: 

Metro Han Beyojlu Telefon 
Cumhuriyet meydanı Takıim 

" Necati Bey caddeai Sah Pazan 
" Elektrik EYi Beyazıt 
" Mankkitban• cad. No. 83 Kadık6y 
" Şirketi Hayriye iıkeleai O ık O dar .. 

23 Nisan caddesi No. 19 BtlylUcada 
" 1494 

reni Kitaplar 

44800 
40918 
43439 
24377 
60790 
60312 
55128 

(DÜN ve y ARIN) ~ercOme KDIUyatı 
Bütün milletlerin edebi, içtim af, iktııadl, mali ... en muhal 

.let eıerlerinden aepıe kitapların tercümesi.~• "DON •• YARIN, 
tercüme külliyatı ismi albnda, yılda muntazam fuılaJarla, otuz 
cilt kadanmn çıkarılman aurtliyle yüz ciltlik bir kitaphane •Ü 

cucla retirilmeai temin edilmiftir. En kudretli kafaların, kalem 
lerin yardımlarına mtiracaat olunmuştur. 

• 

....__Yedinci Kitap __ 
Tnrzl merkezi : 

VAKiT 
MATBAASl 

işçi Sınıfı llıtilali 
LENiN: Haydar RIFAT 

Fiatı: 60 Kuruş 

ISTANBUI. 
ANKARA 
CADDESi 

S::::: Şimdiye kadar basılanlar --
1 - U.O, Dode - Haydar IUlat 100 Kun11 

1 - &il.il çann:at. lloraa - 1. B. AJlfUI 100 • 
1 - TIOABl:T, BANKA " BORSA, lktaat doktoru 

lılalllla ıı:ı.n 71 • 
' - HVLmT .. blTIL&I.. ı..ıa - lla7dar JWaı 71 • 
ı - ll08TAL1Zlla KaaWd - llalılba r.elıertya 71 • 
e - &UU.lYAT 1. &AatN, B. Namn ,. 

• 
7 - qçt 8IND'I IBTIJALI, Leala - a.,..... attat .. • 

Yakında basılacak olanlar 
l - aınd BAl'ATl'A LAŞUUR, Dr. v. 1'11111 - Prof. Dr. M. ila7rullab 

ı - ISFABAN• ooaau. Pl7er ı.ou - 1. e. Allfu 
1 - KAPiTALiZM BtJBBA.NJ, Profeelr P1ra - AJuaeı llamdl 

t - F"tMlZJ ft KABA. IHADdal, 

ı - ooaıo BABA: Balzall - 11&7dar Blfat 

e - IBAı Parla Balılyat mektebinde ProfMGr doktor Blu S..sle - Ba7dar RUat 

1 - ll'l'IKA: Kropoılda - Ataotta AJuaeı 

1 - IÇ'l'IJLU KANUNIAR, Onef - Raaf ümeı 

t - DGl:Bm DOCOllOı PeJaml Beta 

ıo - ÇOOUK onşnan:NUCR e. Gomalve, Heauaıer - Prof. Dr. H. •1· 
ndlall 

ll - VEana, Gatıa - A. ...... 

U - DtznAl:LINtN HAYATI, A.. lloraa 

c lstenbul E!eledlyesı itAnlara 1 
ltt.nbul Nafıa idaresi için lüz umu olan 10 adet çadır pazarlık· 
~r. Talip olanlar terai ti anlamak üzere Levazım Müdür· 

~ llUU'lrta ıirmek için de 67,S liralık teminat makbuzu ile 
1'11934 pazarteıi günü saat oa bete kadar Daimi Encümene mG· 
~t etmelidir. "4824,, 

- Kimyager --.ılstanbul Tramvay şirketi evkat tarifesi 
HU SAMETTiN 1934 senesi 21 temmuz gününden 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 
Bilumum tablilit. Babçekapı 

Emlak ve Eytam Bankası kar· 
ıııında izzet Bey Hanı 

DOKTOR 

Nışanyan 
Hastalınnı hergün akşama kadar 

Heyoğlu Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 3S Nu 1ı muıyenehı· 

nesinde tedavi eder. Tel. 40843 

itibaren ilanı ahire kadar muteberdir 
No. HUDUT HAREKET 

f asala dk Son 
dakika hareket barek 

{ 
Şişliden Ti.ınele 

_,ı_o_Ş._i.ı.tl_i _-_T_u .... · n .... e-.1 -- Tün~ı den . Şi,live 

{ 
Harbiyeden . Fatihe 

12 Harbiye - fatih Fatihten . Harbiyeye 

ıs T k . s· k . I r aksimden . Sirkeciye 
._....,a-.-ı .... ım-...-_-.ı_r_ec......_ı l Sirkecid~n · Taksime 

Aat saat 

s. 6 5.31 23.4 
9 S.51 24.0 

5. 7 6.32 1.00 
9 S.49 24.20 

~ 7.30 19.20 
7.SO 19.40 

, ......................... ,i 18 Maçka _ Beyazıt f Maçkadan . Beyazıda ------------l Beyazıttan . Maçkayı 
S-8 
17 

S.59 23.21 
6.41 '24.02 

Savo piksin saçların 
hülisasıdır. 

Sabı: Babçebpı Zaman ... .,,,. 
su. 

Y enipoıtahane ittl..U..de 17 nama· 

j 
~ ·-.:r 
fhı 

M ka E · .. .. { Maçkadan . E. Onüne 
- aç - mınonu E. Önünden · Maçkaya 

l 7 Şitli - Sirkeci 'Şişliden . Sirkeciye 
\Sirkeciden . Si,liye 

Talu" Aka {Taksimden . Aluaraya 
_-_......iıiılıl ... ıiııiiıim ...... -_...-..a.r""""'a"-y Akıaraydan . T akıimr 

. 
19 Kurtul _Be azıt~ Kurtuluıtan . Beyazıt. 

ıq Y \ Beya7.ıttan . Kurtulu•• 

Kurtul E . ö .. f Kurtul~tan · E. Onüne 
- Uf- mın nu l E O .. d K rt 1 . nun en • u u ıqa 

,, . E. Onilne 

7 6.57 20.19 
14 6.29 20.47 

8 6.;!6 19.S9 
12 6.58 20.31 

18 7.02 19.511 
37 7.38 20.35 

6· 9 6.00 23.14 
17 6.45 '23.55 

7 7.11 20.2 
ıs 6.39 20.5 

S.26 
6 S.36 --
10 S.48 24.40 

racla ıtriyat ........... • 
1 

B. T aıtan · Bebeie 

22 Bebek - Eminönü Bebekten · " 

l r,• minönünden · Bebeie 
- t..P.)den . 8. T ata 

20 
S.56 1.20 

Ankara: Şark M.kea eaa depoeu J 
ye bilOmam eczeh•M •• ıtri1at mai••· J 
tarmclan iıteJtnis. ~ t 

1.57 

Sütana aranıyor 
Bankalar Y anıkkapı Muıtaf a 

Nuri Bey apartımanı kapıcıya mü 
racaatlan. (2895) 

Kelepir satılık hane 
Tarabyada 9 oda 3 salon, sar· 

nıç, kuyu ve elektrik teaiaatım ha
vi ve havadar bir hane sahibi tat· 
raya aideceiinden acele ıatdıktır. 

l 
l 

23 Ortaköy_ Aka f Ortaköyden- Akıaraya 
--.-...~-.;.:;,=•r:.:a~y l Aksaraydan. Ortaköyr 

_ Ortaköy • Eminönü f Ortaköyden • E. önüne 
--------~l E. önünden • O. köye 

( Betiktattan · Fatihe • 34 Betiktat - Fatih ( Fathiten • 8. Tat• 

IA. saraydan ·T. kapıya 
T. kapıdan . Sirkeciye 

8 
15 

18 
20 

7 
14 

~ 

5.50 20.SO 
6.3S 21.32 

6.2& 23.)6 

6.52 24.22 

6.34 20.54 
7.16 21.3 

S.24 
S.40 2364 
6.12 24 52 

Eminönü Baldrpazar No. 8 Sar 'ii 
raf V uil Yahut Beyoilu Tepeba· j 
tı caddeai No. 15 Ankara kıraat· ~ 

32 Topkapı - Sirkecı Sirkeciden · T. kapıya 

1 
T. Kakıdan Beyazata 
Beyazıttaa T. Kapıya 
T. kapıdan · Aksaray11 

J 
Akıaraydan Y. kuleye 

8 24.04 10.3 
24.30 11.3 

1.00 
() 5.32 -hanesine müracaat. (2884) 

~ in TebıJl 
,_... •ıı11a 
••zırt Ml•uu-
'** SlbW!.I 

HABER 
Akşam Postası --ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 

retsraı Adrealı ISTANBUL BAUEIC 
'l'elefoa Yaa: 11811 ldanı ı.&110 

r " ABONE ŞERAiT• 
• • ll •Jldı 

1Urld7eı IJO l60 ll80 lJIO &,... 

l:oaeblı 110 Mo IKO 1110 

ıLAn TARiFESi 
rıcareı UAnlarUwl •tın ıı.oe 

Remi! UAnlar ıo bıruıcur 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Buddıl'a ,er: (VAKiT) Matbaaaı 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . 

. -::ı 
JJ 
r:: 

33 y edikule _ Sirkeci Y. kuleden . Sirkeciye 

l Sirkeciden · Y. kuleye 
Y. kuleden · Aksarayı 

ıo S.48 23.2.3 
16 6.20 23.54 

~ 24 'l7 -
1

4.ksaraydan- E. kMJJY• 
37 Edimekapı • Sirkeci E. kapıdan · Sirkeciyı 
.-.ıııiiiiil.I._-......;....___ Sirkeciden · E. kapıya 

E. kapıdan · 4kıaraye . 

!) 

10 
ıs 

S.24 
S.48 23.~0 
6.17 23.50 

24 39 

ilan 
Şile Aıliye Hukuk Mahkeme

sinden: 
Şilenin Hacı Kuım mahalle

sinden Mehmet Emin kızı Hatice 
hanım tarafından kocası Şilenin 

Kızılcaköyii sabrk muallimi Ab· 
düHelim Efendi aleyhine ikame 
eylediği bc .. ~nma da''"~tn'n cari 

• ..;uhakP.l"t .. "'n"e müddeialeyhin İ· 
ki.'metgahı meçhul olması itibarile 
., . nen vaki tebligph ··- wmen •de· 

mi icabetine mebni haklon:fa 
mahkf"!'1P-l"' <"tv;ıı., l{&fal' veri1 ıl. ği 

i,bu ilinm tarihi neşrinden itiba· 

ren bir ay zarfında ır.e-t.l"r gıyap 

kararma itiraz eylemediği ve yev
mi muallikı muhakeme o1r .. 

1/10 934 pazartesi saat 10 da Şi

le asliye hukuk mahke;r.""sine gel 
mediği veya vekil göndermediği 

takdirde hakkında gıyaben mua· 
mele icra kılınacağı ve vakıaları 

kabul etmit addolun'l .. aiı ilan o-

lunur. ( 2904) 

ZA YI - Vefa lisesinden aldı
iım taıdiknamemi zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan zayiin 
hükmü yoktur. 

428 Bedri (2903) 

Ortaköy 

Şifa Yurdu 
Sahip ve mUdUrU 
Dr. AHMET ASIM 

lıtanbulun en güzel, en temiz 
ve en ucuz hutuıf baataneıidir. 

Yatak fiyatları: 2 liradan İ• 

tibaren Doium ve hertürlü kadın 

ve erkek ameliyatları: 10 aünlük 

ikametle beraber 40 lira.,, 

Telef on 4?'>'>1 

Kiralık Ev 
Jki odadır 

Kumkapı Nişancası Havuzlu 

Mühre sokak No. (ö) 

Kiralık köşk 

Bakırköyünde Kartaltepede 
Meırutiyet caddesinde 13 • ··ma• 
ralı ve on bin artın bahçeyi haYI 
fevkalade nezaretli elektrili, au
yu müke"" m•1 f"., ;)r; odalı ' · ı 
kötk tr-•-.... ··~--.. • -- .. ~uz 

fiatla kiraya verileceğin~en talip· 
terin Galatada Melek hanında 1 
numaraya müracaatlan. (2855) 



Hitler bugün Al
manların reyini 

topluyor 

Hangisi .. 
(Baş taratı S inci aayıfada) 

- Ah, evet, çok tükür... Aksi 
takdirde, hayatmı, vicdan azap • 
ları içinde devam edecekti. Size 
hanımefendi, onun hemtiresisiniz. 
Hakikati sizden saklamamalıyım. 
Benim ihtiyatsızlığını yüzünden 
zavallı Şakire hayabna kıydı •. Son 
haftalar içinde, Şakireyle bulut -
madığımız günler, Havva Vamık 
hanımla otomobil gezintileri yap
mak hafif metrepliğini gösterdim. 
hanımla otomobil gezintileri yap -
Emin olunuz ki, tamamiyle masu -
mane gezintilerdi bunlar •.• Lakin, 
Haıvva hanını, dul genç ve cazip -
tir .... Bittabi çıkarılan neticeyi an
lıyorsunuz ya .... 

- Hayır, anlamıyorum. 

- Herkes, bu gezintilerden ev-
leneceğimiz manasını çıkardı. E -
'ğeT Şakireyi sevmeseydim, buna 
teşebbüs ederdim .... Lakin hemti -
renizi seviyorum. Şimdi ise, aşkım 
kat'i ebedi bir hal aldı. Bu izdivaç 
haberlerini öğrenmiş ve bunları 

ıahi sanarak ölümü göze almıt de-
mek? ... Zavallı Şakire .... Kendisi-
ne söyleyin şunu kuzum .... Ebedi-
yen onunum .. Ebediyen ... 

Genç kadın evine pek şaşkın 

döndü ve Şakirenin kendine gel -
mesini bekledi. ilk .arzusu, bittabi, 
sıhhatinden emin olmaktı. Lakin, 
intihara teşebbüs sebebini öğren
meği son derece istiyordu. Koca • 
sın::lan dolayı mı aşıkından dolayı 

~ . 
:!11 ! 

Ro.himenin aorduğu suallere Şa· 
!..he cevap vermedi. intihar lıa'Oeri 
kartısmda iki, erkeğin ne yaptıkla
rını öğrenmek istedi. 

- Şimdi anlat bakalım, karde
tim .... Kocan içjn mi, aşıkın için 
mi bu iti yaptın? ... Beni, sevgili 
hemşireni düşünmedin mi? ..•. Ma
amafih, '>imdi emin olab~l;rsin ... 
Ramiz de, Feridun da yaptıkların
dan piımanlar .... 

- Piıman olmuşlar, olmamı§ • 
lar .... Ehemmyeti yok. Zira Feri • 
·~J~nun bir cJl\ktilo kızla c=h•eletti • 
ğinden de, Ramizin o fahişe Hav • 
va ile otomobil gezintisi yaptığın • 
dan da haberim yoktu. ikisi de 
banaı viz gelir .... Feridunla Rami
zi hayatımda acaba vaktile sevdim 
mi? Şimdi, bunu bile tayin edemi
yorum. Bu iti yapmamın ıebebi, 

hayatmıdaı hana ebediyen hakim 
olabilecek, beni bambaıka bir ka
dın yapabilecek bir erkeğe raıla· 
yıımıdır. Fakat maalesef hür de
ğilmif .. Kendisinin metresi olama· 
dmı. latanbuldan da gitti. Artık o· 
nu göremiyeceğim .. 

Ye, ili ve etti: 
- Eğer o iki aptal vicdan aza

bına yakalanmıtlarsa, isabet ...• Zi
ra, ikisinin de hatlarından büyük 
kabahatleri var ...... 

naklll: (Hatice SUreyya) 

Avusturya ile anlaşma 
Türkiye ile Avusturya arasın -

da yapılan ve geçen ayın yirmi 
yedisinde mer'iyete giren ticaret 
anlatması ticaret odasına tebliğ e
dilmiıtir. Bu anlaşmanın ihracat 
husuıunda iyi tesirleri görülmüş • 
tür. 

-o---
5660 sicil numaralı amatör eh

liyetnamemi zayi eyledim. Y eniıi-
91 alacatımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Karaköy Haraççr sokak N o: 5 
!smail Omer. :(2908)~ 

"Aslar.ın öldürülmüş olması, vahşilerin başına umulmadık bir felaketin 
geleceğine bir İşaret gibi görüle bilirdi. Fakat, onlar, bunu böyle anlamadılar 
Bilakis, hayvanın karnına zıpkınJarını koyarak davullarını çalarak eğlendiler.,, 

(Aslanlı Hükümdar) 
Süleymanın Oğlu 

En hegecanlı vak'a/ara girmek üzeredir~ 6 ıncı sayıfada takip ediniz 
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Sen benim en eski dostlarım
dan.sın. Gerçi bazı fen noktala
rında ıeninle çekiştik... Fakat, 
ben ,kendi hesabıma, bütün bu çe
kiımelere rağmen sana kar§ı olan 
muhabbetimden zerrece kaybet -
miş değilim. Günün birinde bana 
gelsen de, "Cekil ! Bütün haya· 
tım, itibarım, aklım ve mantığı· 

mın selameti sana bağlıdır, beni 
kurtar,, desen, emin ol varımı yo
ğumu, elimden geleni senin uğru
na harcar, sana yardım ederim ... 
Lanyon, itte bugün, hayatım, iti
i: ermı fuur ve idrakim, her şeyim 
senin elindedir. Senin merhame
tini bekliyorum. Eğer bu gece de
diğimi yapmazsan mahvolduğum 
gündür. 

Şimdi bütün bu mukaddime
~t:n sonra ıana gayet ağır ve uy
gunıuz bir teklif ~apacağımı ıa-

ı nı~aı~. Bak ,dinle ve kendi hük- ı derece dağınık ki, şimdi şu anla
' munu ver: bşımda bile yanlıt olabilir. Onun 

Bu gece, kime söz verdinse için, çekmecenin içindekileri de 
vazgeç .. Hatta bu gc;e, seni bir aöyliyeyim. Bana getirmeni iste -
hükümdar bile çağrmış olsa, git- diğim çekmecede bir takım toz· 
me .. Hemen bir arabaya atla! lar bir şİfe ve bir defter vardır. 
Doğru evime gel.. Uşağım Pol'e O çekmecedir. Şaşırmayaım. 
bütün talimatı vermişimdir. Eve Aldığın gibi, doğruca Keyven· 
geldiğin zaman seni karşılıyacak- diç meydanına, evceğizine geti -
lar. Yanında bir de çilingir bulu- rırsın. 

nacak.. Laboratuvarının kapısını Bu, bana yapacağın yardımın 
açmıya çalışacaklar .. Açıldığı va- birinci kısmıdır. ikincisine gelin
kit, sen yalnız başına içeri girer- ce: 
sin .. Doğru, masamın "E11 marka- Bu mektubu alır almaz, derhal 
h gözüne giderek, açarsın. Eğer işe başlarsan, gece yarısından çok 
kilitli ise, kilidini kır! Göz, bir evvel, evine dönmüş bulunursun. 
kapak halindedir .. Açıldı mı, içer- Fakat şu kadarı düşünmen la
den çekmeceler görünecek. Çek- zım: Evine, her halde hizmetçile
mecele~den, yukardan dördüncü- rinin uyumuş olduğu azman dön .. 
yü, yahut • gene ayni şeydir - a- Hele tam gece yarısında, yalnız 
şağıdan üçüncüyü, içersinde ne sen uyanık kalm1ş olmalısın .. işte 
var ne yoksa hepsiyle birlikte a· bu saatte, evine benim ismimi ve
lrrsın. rerek bir adam gelecek. Ona e-

Halim o kadar feci, beynim o vimden aldığın çekmeceyi içinde-
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ltalya Avusturya ~ 
için bir ·örnektir 

Avusturya Hariciye Nazırı 
böyle söyliyor 

1
• ,, 

Romada çıkan "Popolo d'lta ıa 
gazetesi muhabirlerinden biri yeni A
vusturya Hariciye nazırı M. Egoll 
Berger von Waldeneck ile bir mülakat 
yapmıştır. Hariciye nazırı Alman • 
yanın takip ettiği hareket tarzının /\• 
vusturyayı faal bir harici ıiyaıet ta • 
kibine mecbur ettiğini, Avusturyada• 
ki Nazilerle mücadelenin bir dahili A
vusturya meselesi olduğunu, fakat 
Almanyada naziler reisinin ayni ıa"' 

manda devlet reisi s?fatını da taş1111•"' 
sı dolayısiyle Avusturyada Nazileri• 
mücadele işinin az çok harici siyaset• 
ait bir mesele halini aldığını söyle111it 
ve demiştir ki: 

" - Avusturya mi11etinin, son zil"' 

manlarda kendisine devamlı surett• 
yardım etmiş olan milletlere karşı a: 
zam! meyil ve merbutiyet göstermesi 
tabii bir şeydir. Bunların başında da 
ttalyan millet ve hükumeti gelmekte" 
dir. Bundan başka Avusturya ile 1 • 
talya arasında yakınlaşmayı icap etti• 
ren bir sebep te Heimwer'in daha ille 
günlerden beri tatbik ettiği, memle "' 
kete otorite sahibi bir teşkilat veril " 
mesi fikri, bugün bütün Avusturya 
milleti tarafından benimsenmiş buJurı• 
maktadır. Avustury::ı. milleti kılyarı 
Faşizmini, memlekete sulh içinde irı• 

kişaf temin edecek olan bir nümune 
saymıştır. Biz faşizmi tetkik ederketl 
bir taraftan onun faydalarını gc. üyorr 
diğer taraftan da hatalarından çekin• 
memiz imkanını elde ediyoruz. 1ta1 " 
yanm teşkil ettiği örneğin bize. A • 
vusturyayı yenilemek hususunda bir 
kolaylık teşkil ettiği şüpheden vares• 
tedir." 

Avusturya Hariciye Nazm Mac•" 
ristan ile münasebat hakkında d• 
"Univesal Korespo>ıdct:ce" muhabi ' 
rine beyanatta bulunmuş ve demiştit 
ki: 

" - Memleketimizin harici siya " 
setinde açık bir surette çizilmiş bir 
yol buldum ve bu yolu iman ve sevgi 
ile takip ediyorum. Bu siyasetin bat' 
lıca kısmını Macaristan ile dostlu1' 
teşikl etmektedir. Gayretim ve dilek• 
1erim daima, Macaristan ile dostıulı 
bağlarını takviyeye matuf olacaktlr 
ve bu memleketimin siyasi veçhesin• 
olduğu gibi iktısadi menfaatlerine de 
uymaktadır. Eğer Viyanadan ayrıl "' 
mak için müı;;ait bir zaman bulabilir" 
sem Budapeşteyi sevinçle ziyaret e • 
deceğim." 

kilerle birlikte verırsın. VazifeSI 
böylece bitmiş olacak ve beniıO 
sonsuz şükranlarımı kazanacak -
sın. 

Şu dakikada yabancı bir yerd•• 
en karanlık ve korkunç felaJ<el 
içersinde vaziyetimi bir düşiil1•' 
Tam vaktinde, dediğim gibi batı' 
vardım edeı::ek olursan, bütün ı•• 
tıraplarım, söylenen bir hikaYe 
gibi geçip gidecek.. Bana yarclıı" 
et, aziz kardeşim, beni, 

Arkadaşın, H. C. yi kurtar.,, 

"Hamiş: - Mektup mühürle" 
nirken icime bir kuruntu dab' . ~ 

geldi. Acaba bu mektup yarın 1 

hah senin eline değer mi derıiJ1·" 
Ya değmezse? .. 

d'lr' Lanyon ! Ne yap yap, bu de ı tc 
lerimi meydana getir .. Ve gelece 

b )<le·· 
adamı gece yarısı bir daha e 1' 
Kimbilir, belki o zaman bile P~11 
gecikmiş olacağız, hele gecel~~; 
hiçbir netice çıkmazsa, Hanrı d 
k·ı· k ·· ·· ldug"1.1J1 ı ın artı son gunu o 
bil! .. ,, 

(Dov&mJ ,arı 
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