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aşvekil ismet Paşa söylüyor fiilli l.~ij~;~c~j;;ieha;~;d';;'kk;;~urnlnr 
~nı ~f e~ıiz sn~e nskert ~it z~r ~eı~~~t Ye~ıı ~n~n~lye~ıın e~ski~T~ürk~o~~~a~n u~nsur~fu~ 
i~ıiyete ıefeuuuku, motefessm ~ir ı~nreye 

kırgı Htün ~ir milletin mtilili l~i., 
Eko de Pari'de 
çıkan mühim 

beyanat 

vergiden kaçarak oe 
kira vermigerek ucuza 
getirdikleri potin/erle 
hakiki esnafı eziyorlar. 

Dükkinların erken kapanmaıı 
yüzünden, hangi eınafın zarar, 
hangilerinin fayda gördüklerini 
anlamak için bir muharririmizi 
muhtelif esnafla konuımaya me
mur ettik. Arkadatnnız dün, bu 
münasebetle Betiktatın tanınmıt 
ayakkabıcısı Emin Efendi ile ıö-
rüıtü. Eko dö Pari ıazeteıi muharrir

lerinden Raymond Kartiye gaze
teıinde "Bugünkü Türkiye,, bat • 
hklı bir ıeri makale yazmaktadır. 
Muharrir, bu makalelerde büyük 
tef Gazinin dehuı ve rehberliği 
aayeainde yeni Türkiyenin en bü • 
yük bir tekamül devreıi ıeçirdi • 
iini kaydetmektedir. 

Saim Ali Bey tezini okurken 

Bu temaı, or • 
~aya yepyeni bir 

hadise çıkardı.A 

yakkabıcılar, u • 
mumiyetle dük • 

o~n~illeriı 
nrnlnrı 

Mahkem~ 
'-ırıne 6anlüiya 

~atırıldı .,. 

~Clagetin aün tahliye 
el/irdiği 9 ev 

lf,~aldıiımıza göre dün lı • 
~liyeti Yunaniıtandan ıe 

~ lllübadillere verilmit olan ve 
~ .. raptedilen bazı evlerin 

. İ)eai emrini Termit ve bu emir 
ıetirilmittir. 

~ kanun vardır ki, mübadil • 
lefyiz edilen ve tapuya rap· 

evlerin muhtelit komiı· 
~ lt.ranle aahiplerine iadesi li· 
~ leline bu eYler iıtimlike ti· 
l~ Ye mütefevvizlere 
' bonoıu verilecektir. 
~ 1833 aenee'i Haziranına kadar 
~ bu muamelelerin ikmalini 
~ il..._ bulunmaktadır. Muamele le • \ 'I edilemiyen mütefevviz • 
L.:.._ ~emeye müracaatta bu· 
~lar ve vilayetin idareten 
t.~e hakkındaki emirlerini ''be ,., . \. 
\L._ ~İnıli.k tediye olumnadıkça 
~ tahliye edilemiyeceii ıu· 
'ı...;.bir ilim alarak tehir ettir· 

ır. 

'l'j'."'~ mabkemeıi bu b~~· 
• 

1 ••tımlikin nakden deııl 
ille honoau olarak tediyeıi li

•. :;ıdiii suretinde nakzebnit-
lcar.r üzerine vilayet tek· 

~İ1C" emrini vermİf Ye ali -1
•r Yeniden mahkemeye mü 

Lt~~ Lulunmutlardır. 
1 ·~eıne)er yaz tatiline gir· 

ıeredir. Bununla beraber 

iaı~~i .tetkik etmit tahliye em 
~ı:"11'ine karar vermit ve bu-
t ı'f!ft.e bildirerek mahkeme· 
~:.1aı ayı zarfnda yeniden rüi· 

1 
ece-iini iı'ar eylemittir. 
<&>e.amı 10 ncu aayıfada) 

Kurultayın 3 üncü günü kanların erken 
kapan maaından 

memnundurlar • 
Fakat, bu erken 

M. Raymond Kartiye bu ma • 
kalelerinden birini Batvekil lı· 
met Pqa ile yapbir mülakata 
haaretmittir. 

Muharrir, diyor ki: 
"- Batvekil lamel Pataya ye

ni Türkiye hakkında bir çok ıual· 
ler sordum. Cevabmı aldıkça Ke
malizmin ne büyük bir ıür'atle 
ilerlediiini Ye ne büyük inkılap

._ ,.. ..... , .......... ··-- .. -
ıırdım. lamel Pa!a f(>yle ıöyledi: 

8U1ün sHt l ~e 11ne mu~telif ~ntipler 
soz nlncn~lnr~ır 

kapanmadan zi • Em in Efendi 
yade onlan zarara ::okan hakikat, 
tehrimizde gizli kundura imalat· 
hanelerinin mevcudiyetidir. Dün Dolmabahçe ıarayında 

ikinci Dil Kurultayına devam e
dildi. Tam saat 14 te Reiıi Cum· 
hur Hazretleri, yanlarında Dahili· 
ye Vekili Şükrü kaya Be,. ile be
raber salonu ıereflendirdiler. 

-Devamı 10 ncu 5ayfada- Kurult~y B-a!kauı Kazım Pa~a 

Avusturqada neler 
olacak? 

M. Miklas'ın 

ArtldUk öjen 

Hltler ~nznn~ 
42 milyon: Eoet 
8 milyon: Hayır 
2 milgon: Boş 

Berlin, 20 (Huıuai) - Dün ya· 
pdan irayı umumiye neticeıi, tah 
min edildiği gibi, M. Hitlerin le
hine çıkmıftır. Kat'i rakamlar be-o 
nüz alınmamıt olmakla beraber 
yapılan tasnif neticesinde reye İt· 
tirak eden Almanlann 42 milyo • 
nunun "evet,, , 8 milyonunun "ha· 
yır,, yazılı rey pualalıarı kullandı· 
ğı, 2 milyon Almanın da rey ver· 
miyerek sandıklara bot kağıt at· 
tıkları anlatılmaktadır. 

uzaklaştırılacağı 
söyleniyor 

Arşidük Ojen veya 
Starhemberg kral 
naibi mi olacak? 

Avualuryada, Nazi taraftarla
riyle Avusturyalı Faıist Haymver· 
lerin çıkamııt olmaları ıöylenen 
iki fayia dönm~edir. 

1talyaya, baıvekille göriitmeğe 
giden Haymver fırka11 lideri ve A
vusturya dahiliye nazırı Prens 
Starhembergin, ltalyaya güvene· 
rek, timdiki Avusturya devlet 
reiıini çekilmeğe mecbur edece -
ği ıöylenmektedir. 

Bunun yerine ya Prens Star • 
memberg, kendisi, yahut ta, 
(Prenı Otto değil) Prens Ottonun 
amcuı Artidük Ojenin geçirile • 
ceği kaydolunuyor. 

Bu tayİanm her ik taraftan da 
çıkarılmaıına fU noktalardan e • 
hemmiyet verilmektedir. 

Ha~verler, kendi liderlerinin 
Avusturya batına geçmeıini İsle
dikleri için böyle bir rivayet orta
ya atmıılardır. 

Naizler iae, ltalyanın, Avuıtur· 
ya hakkında bu çeıit fikirler bes
lediği hi11ini vererek, Avuıturya· 
nm ltalyaya olan bugünkü itima· 
dını ıaramak iıtenıektedirler. 

Ayni zamanda, İtalya hüku • 
metinin, Avuıturyaya her ay 350 

.(Devamı 10 ncu aayıfada) 

Hazretleri batkanlık kürıüıüne 

çıktı ... 

Geçen celıe zaptı okunduk
tan aonra bqkan pafa zabıt için 
kimaenin bir diyecefi olup olma
dıiım ıordu. 

Emin Efendi muharririmize 
aynen ıunlan aöylemittir: 

- Biz ayakkabı imalcilerini en 
fazla zarara aokan, tehrimizde 
gizli imalathanelerin bulunması· 

dır. Ekserisi Türk olnuyan 1Hr ta· 
knn kunduracılar, e•lerine, çırak· 
lan, kalfalan topluyorlar; onlara 
potin yaptırtıp ıatıyorlar. Böyle
likle, dükkan kiraıından, kendile
rinin verecekleri vergiden kurtul· 
dukları gibi, itçilere de daha az 
para verebiliyorlar. Zira, itçileri 

(Arkası 10 uncu sayıfamtzdadır) 

ı-R . ı· h'k... 1 . . i esım ı ı aye enmız . 
i 
! . . . • l 
i 
i 

Yarından itibaren 

Eskisi gibi her gün 
devam edecektir 

=---------··-· --· ...... _ .. -Devamı 10 ncu sayfada-

HABER' in 
Büyük Bağ Eğlencesi 

Gazetemiz, okuyucularının Eylül içinde bir 
cumasını 1 opkapı haricinde Maltepe bağların
dan birinde eğlenceli bir şekilde geçirtmige 
karar verdi. 

Bütün okuyucularına, o gün HABER, üzüm 
ikram edecek oe güzel bir gün geçirmelerini 
temine çalışacaktır. 

Son sagıf amızda başlık yanındaki daimi 
HABER kuponunu toplayınız. 

Son bir ayhk kuponu getirenler de fayda göreceklercllr. 

HABER Kuponunu 
Toplayınız I 

------



2 tiABER - Akşam Postası 

Harpte 
Bolivyalılarmağliip 

oluyor 
Assomption, 19 (A.A.) - Pa· 

ragvay harbiye nezareti, tebliğ e· 
diyor: Gran Chaco arazisinde Vil
lozov Ye lrindague mevkilerini 
zaptettik. 1 O zabit, 51 küçük za -
bit ve 450 asker esir aldık. Boliv· 
yalılar harp meydanında büyük 
miktarda yaralı ve ölü terkettiler. 

japonqaqı meşgul eden Çin 
değil, Sovqet Rusqadır 

Japonya 
Mançuriden vaz 

geçemez! 

Italyan ordusunun ma-
nevraları gece başladı 

----o----

Maliilgaziler 
kongresi 

lstanbulda neden toplana
madı, izah ediliyor 

Ankara muhabirimiz yazıyor: 

Londra, 19 (A.A.) - Milletler 
cemiyetindeki Japon heyeti mu
rahhasasının reisi M. Matsuoka, 
Sunday Express' de neşrettiği bir 
makalede Japonyayı meşgul eden 
şeyin Çin değil Sovyet Rusya oldu
ğunu bildirerek diyor ki: 

Blogne, 19 (A.A.) - Büyük 
İtalyan manevralan gece yarısı 
batlamıştır. Birer heyet gönde • 
ren memleketler Fransa, Belçika, 
Çin, Almanya, Holanda, · Peru, 
Lehistan, Romanya, İsviçre, Ma· 
caristan ve Rusyadır. Hemen bü • 

tün memleketler manevralarda a
taşemiliter veyahut hava ataşeleri 
ni hazır bulundurmaktadırlar. M. 
Musolini de manevralarda hazır 

bulunmak üzere hareket etmiştir. 
Umumi karargah Scar Peria Del 
Mugello'da bulunmaktadır. 

Malul Gaziler cemiyeti umumi 
merkezi bundan üç sene evvel da
ğınık teşekkülleri bir araya getir
mek maksadiyle teşkil edilmişti. 

Son günlerde lıtanbulda yapıl· 
mak istenilen ve hükiimetçe me· 
nedilen toplantı münasebetile he· 
yeti merkeziye azasından salahi -
yettar bir zat bize şunları söyle • 
di: 

"Mançurinin temin ettiği me
vaddı iptidaiye ile mahreçler Ja -
ponyanın mevcudiyeti için elzem
dir. Buna binaen Mançuriden ko
ğulmamıza müsaade etmekliğimiz 
imkaıuızdır. Keza hattı hareke
timizin milletler cemiyeti tarafın
dan dikte edilmesine de müsaade 
edemeyiz. istediğimiz şey, Ame· 
rika ve A vrupadan uzak olan ve 
garbın himaye etmesi imkanı ol· 
mıyan kendi mrntakamızm emni· 
yetidir.,, 

Türk - Çin dostluk Tramvay Şirketinin 

- Heyeti merkeziyemizin ilk 
hedefi, memleketin muhtelif yer· 
]erinde, muhtelif tarihlerde teşek· 
kül eden Malul Gaziler cemiyet • 
lerini bir araya toplamak ve bir 
merkeze bağlamaktı. Merkezi he· 
yet bıı hedefine varmak için mev-

Stratosfere çıkan 
Belçikalı alimler 

cut teıekküllerle temasa gelmit ve Belgrat, 19 (A.A.) - Avala 
aynı zamanda da memlekette ajaıuı bildiriyor: 
mevcut Malul Gazilerin hakiki Macar-Yugoılav ve Avwtur· 
miktar ve ihtiyaçlarını teıpit ile ya - Yugoslav hududu yakının -
uğrqmıttır. daki Morıka Sa bota' dan bildiril • 

Bugün memleketimizde M&lGl diiine sin• B.l~l. nr•'·-~

Gazilere ait on iki teıekkül vardır. Coıymin balonu dün akfa!D 9,30 

muahedesi 
Cenevre, 19 (A.A.) -Türk

Çin muahedesinin muaaddak su· 
retleri Çinin Lahaye ıefiri ile Tür· 
kiyenin Bern maslahatgüzarı ara· 
sında Cenevredeki Çin ıefaretin· 
de kartılıklı verilmiştir. Çin mu
rahhası bu münasebetle hadise • 
nin ehemmiyetini kaydederek bu 
tarihten itibaren Nankin ve Anka· 
rada siyasi mümessillikler tesis 
edileceğini ve iki memleket ara· 
smda yakında bir konsolosluk mu· 
kavelesi imza edileceği ümidini 
izhar eylemiştir. 

Türk murahhası ayni tarzda ce· 
--r -.--: ..... :..-

-...o--
Bu tC§ekküllere mensup Malul da mezkUr tehir civarındaki Ze- Bir Yunan Nazırı istifa 
Gazilerin sayısı ise 12.000 den faz· vallje köyünde bir m11ır tarlaıma etti 
Iadır. Bütün bu tetekküller mer· inmittir. Köylüler balonu görün· Atina, 19 (Hususi) _ Batveki· 
kezimiz tarafından toplanmıttır. ce ko•arak balondakilere halat 

:s le vekalet eden harbiye nazırı ce· 
llk hedefimize vardıktan sonra atnnılar ve balonu çekerek karaya neral Kondilis, muhalefet fırka 
Malul GazileTin cemiyetini esaslı indirmitlerdir. Haberdar edilen 

reisi riyaseti cümhur namzetliği· 
bir tec.ek'kül haline getirmek için jandarmalar derhal yetiıerek se· 

:s ni vazettiği hükumetin kendi meı· 
etraflı bir yasa kaleme aldık. Bu peti ve balonu nakletmiılerdir. 

uliyeti altında reisicümhur intiha· 
yasa halen &alahiyettar bir heyet Profesör Cosyns ve Vander Elsta hını bir sene müddetle tehir ede_ 
tarafından tetkik edilmektedir. geceyi köy mektebi müdürünün ı· . f h ı· 

ceğini ve ayan mec ısıni es ey ı· 
Tetkikat bitince Ankarada umu • evinde geçirmitlerdir. Kendileri 

yeceğini tekzip etmiıtir. mt bir 'kurultay toplanacak ve ya • bitkin görünüyorlar. Sabahleyin 
Atina, 19 (Hususi) - Ziraat aa Malul Gaziler heyeti umumiye • sepet içindeki makine ve aletleri 

nazın M. Te<>dokis, Almanyada ıinin nazarı tasdikine konacaktır. istemişler ve Gormji Petrovskiye 
tahtı dedavide bulunan başvekil lstanbulda son günlerde yapıl· hareket etmitlerdir. Profesör Co-
M. Çandarise bir hafta evel istifa· maaına tetebbüı edilen ve hükô· eyns, uçu§lan pek memnun ve el -
namesini gönderdiğini teyit etmit metçe menedilen toplantıya gelin~ de edilen neticelerin muvaffakı • 
ve bu istifasında ısrar edeceğini ce: Bu toplantı sıfat ve aalakiyet· yetli olduğunu bildimıiıtir. 
de ilave etmiıtir. Nafıa nazırı M. leri olmadı:g"ı halde Malul Gaziler Gayrı·mu""badillerin 
Ralisin de istifa niyetinde bulun • 

.., . 
verecegı para 

Ankara, 19 (Hususi) - latan· 
bul tramvay tirketinin 926 muka· 
velesinin feshi üzerine 923 muka-
velesi hükümlerinin ve mukavele
ye bağlı tarifenin bir eyli'ilden iti· 
haren tatbikine muhakkak surette 
ba§Janacaktır. 

Şirket, 926 mukavelesinin fes· 
hi kararının tebliğinden itibaren 
üç ay sonra bu mukavele hüküm · 
lerine göre halktan almış olduğu 
1.800.000 küsur lirayı nafıa veka· 
leti emrine bir bankaya derhal 
yatırmıya mecbur tutulmuştur. 
N_..ı .... vAlcaJP.tİnL"A bıı nar~~-

_ne 1stanbull1ı1IaroıJrapıv~y Jhtıya· 
cma tahsisi düşünülmektedir. 

Diğer taraftan nafıa komisyo • 
nu eylulde Ankara elektrik, hava 
gazı ıirketlerinin tarifelerini tet -
kik edecektir. Bu tarifelerde de 
halkın lehine bazı tenzilat yapıla· 
caktır. 

--0--

Bir Amerika hapishane
sinde isyan çıktı 

Pontiac, lllinooise, 19 (A.A.) 
- Bura hapishanesindeki iki bin 

genç mahkum, isyan ederek ha · 
pishane matbaasını ateşlemişler ve 
gardiyanlara hücum ile üçünü ya
ralamışlardır. Zabıta kuvvetleri, 
isyanın önüne geçmiş, asiler, höc· 
relerine konulmuştur. 

namına hareket eden bazı kimse· bonoları l d 
ı duğu hakkında bazı gazete er e 

ler tarafmdan tertip edilmiıti. •· 1 kt Emma Faber dün sabah saat 1 ,10 Ankara, 19 (Hususi) - Gayri görülen haberlerin ası yo ur. 
tanbulda bo··yle b"ır toplantı aktine d h k t d k aat 15 18 de mübadillerin birinci tertip bono· ---o-- a are e e ere 1 • 
t-•ebbia edildiği haber alınır a • • •• k Soutforthland garhinde İngiliz sa-
~ ı b ı ları nakden ziraat bankasından Manş denizinı yuzere lınmaz izahat istedik. stan u hiline varını§ ve bu suretle 14 saat 

--~ 

lzmir - Pire arasmda 
Bir Yugosla~ya vapur kuJ11P1~ 

yası İzmir ve Pire limanları '~ 
smda seferler tertip edece1'l';, 11 
Kumpanya pek yakında faalift · Şu 

geçecektir. ~' ~ 

Bugünkü Ankara telgraf~ ~ 

Köylüye topralc tevıiİ 
.t._1!--ı-------! 

,,ı 
Ankara, 20 (Hususi telefoJ1 ( 

- Köylüye yapılacak toprak tt 
ziatı hakkındaki talimatname ~ 
tirilmek üzeredir. lstanbulda ·~ 
lunan İskan umum müdüriiıt~ 
buraya dönüşünden sonra latJ1ll 
lanacaktır. 

-o--- ~, 

Djvanı muhasebat b9~ ~ 
katip muavinliği 

Ankara, 20 (Hususi telefoıı 1' 
- Divanı muhasebat batkatip "'; 
avinliğine birinci mürakip Kerı1. 

mahzen müdürlüğüne Tah• 
Beyler tayin edilmişlerdir. 

1) 

Hususi hastahaneJet 
talimatnamesi , 

Ankara, 20 (Hususi telefoıı1;,. ~ 
- Sıhhiye Vekaletince haı1' ,. 
nan hususi hastaneler nizatı'~i~ 
mesi Vekiller Heyetince ta' 
edilmiştir. f d . almalarının ilanı ve ikinci tertip geçme rekoru ıubemiz, içtimaın isti a e en reıs 8 dakika yüzerek 14 saat 27 daki-• bonoların satışlarda kabulü umum ---o--- 1t 

Haynı"nnas bey tarafından tertıp C 1 · 9 (AA) M h ka 'ıle Mı's Ederle de olan rekoru """"'' vilayetler defterdarlıklarına bil- a aıs, 1 · · - anc e U k t kk" zıraat l" edildig-ini ve •ubeye bu hususta d k t şa era l 
:r I dirildi. denizini yüzerek geçen ma am ırmış ır. • k . hiç bir malumat verilmediğini bi • ı.:;::ı:;;..._. ________ _:~~~~~~;.;.;..;.;.. _______ .;.. ______ -::~-~ .. , anonim şn etı 

1 
dirdi. Bunun üzerine kanunsuz l • d • l ? 1 f rı1' 
ve usulsüz olan bu toplantının me· Sabah ~azete erı ne ıqor ar. Ankara, 20 (Hususi le e Vt'~ 

- Tasfiye halinde bulunan 't' nedilmesini hükUmetten rica ettik. 91 
Hükiimet bu ricamızın kanun ve Tarakkii Ziraat Türk AnoniJ11 ı,ıı' 
nizama uygun olduğunu görerek · VAKiT _ Yenl fabrlkalarmıı%1n temel at- j cekttr.,. Cümhnrlyet bn§muhn.rrtri bunun yor: mr1 Mnyıs - lltı7.lran aylıınna tesadllf keti hissedarlarının ellerind~ . .,,,t 
ı•çtı"maın dag" ıtılmasını emretti. Bu ma vo açılına mernslml mllıınsebetlle aan&Ji lçln akla gelen Uk çnrcnln lııtlhwlmlı:I bir :~~~ ı;::~=~e:~n c11;:::0 E:ı~~d;;;;r~~:.~~:; lunan hisse senetleri Stı tısı' 

mıntakalııtnmzda bir teUdk seyahatl yap- misli arttırmak olduğunu siSylUyor. " f d t 
11 

ş 
mu"na•ebetle •unu tasrih ve tekrar b' l\Jnhm t B 3 ey ımtlhıınlnrm netlcclerl lizerlnde öteden· Bankça bu ay zar ın a sa ı 

., :s mış olan Mehmet Asım Beyin bo eeynhate l\dLLlYET - Siirt ?ıle usu u , beri ltlraı:lnr, tenkltler ynpıldığıru ııöyllyerol• - b l kt r -" 
etmek l'steriz ki, heyeti merkezi· dair olan notlnn bugünden itibaren neeredlL bugünkü yaumıda menılekettn demlryoln maga aş anaca ı • 

1
,,, 

1 tl U 1 "eğer ıılkAyetler ynlnı:ı talebeye inhisar et- b 1 o 
kt d l mc"'e '--•lan"'••tır. Aamı ney bugUnktt ilk styn&ctı ü:ıerlnde llk faal ye er zer ne ev • Zı'raat Bankasına orç u -' Yenıl'z kurultayın a ı:ı en evve e; u.-;ı ~.... eydi, bunda bir de~oye kaİl!lr tnrnfglrllk '"•"' ynzrsmda b.mlttc açılan kAğıt fııbrlkaaı <ıt. ,.elli. nasıl ıtlnı.z edildiğini hııtırll\ttıktnn son· I l I Jlll''' 

Malul Gaziler nam ve heıabma rnfında esaslı tetkikler nuıhsulü malCmat ra tren tnrllelerlmlrln lndlrllmeslnln ver<llğl oııtbc81 görtllcblllrdl: Fakat lmtlh:ın ol:ın kn· ların hisse eri senet er e 
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Belediye meclis intihabatı 

Belediye, 25 Ağustosa kadar intihap 
heyetlerinin seçilmesini bildirdi 

Belediye meclis azalığı intiba - bir günde ve muayyen saatte 
bı için hazırlıklara devam edil - mmtakalarındaki karakollarda 
mektedir.. toplanarak mahalleleri namına iki 

lıtanbul belediyesinin muh - murahhas seçeceklerdir. Bu mu
telif idare ıubelerinde, rey sahip - rahhaslarm seçim işi nihayet A -
!erinin isimleri hazırlamnıı ve ğustoaun 25 inci günü akşamına 

listeleri yapdmağa batlanmııtır. kadar bitmif olacaktır. 
Belediye intihap kanununa göre Murahhaslar eylül girmeden 
liıtelerin asılmasına ve alakadar- evvel belediye dairesinde topla • 
ların itirazlanm tetkike her mın - narak tekrar kendi aralarından, 
takadaki intihap heyetleri mefgul nufusun vaziyeti nispetinde 5 a -
olacaktı:r. İstanbul belediye re • zadan itibaren 10 azaya kadar 
isliği tarafından dün bütün kay • intihap heyeti azalarını seçecek -
makamlara verilen emirde, mın • ı lerdir. Bu heyet azalan eylülün 
takalarında intihap heyeti azala • ilk gününden itibaren intihabın 
nmn seçilmesi bildirilmiıtir. Bu devam ettiği müddet zarfında 
emirle birlikte intihap heyetinin intihabı alakadar eden bütün iş -
seçilmesine dair ayrıca tamim de lerle uğrap.caklar ve intihap es • 
yapılmııtır. Bu emir ve tamimle- nasında da reylerin verimine ne· 
re göre bugünden itibaren muh • zaret edeceklerdir. 
telif dairelerde seçim baılryacak • Belediye reisliği timdiye kadar 
hr. Her mahalle halkı kayma • tespit edilen kadın ve erkek nu • 
kamlık tarafından tayin edilen fuı miktarınm bildirilmesini dün 

-- ı u ·- •u - kaymakamlara emretmiştir. Gele· 

Zafer bayramına 
hazırlık 

30 Ağustos tayyare bayramı 

programı için dün lstanbul Tay
yare cemiyetinde Nakiye Hanı • 
mm reisliğinde bir toplanb ya -
p ........... 

Bu toplanbda Tayyare cemi • 
yeli H iai lamail Hakkı hey ve 
Tayyare cemiyeti kaza ve nahi • 
yeler reiıleri bulunmuıtur. Tay -
yare bayramında yapıılacak itler 
ve ıenlikler görütülmüttür. O gün 
saat 16 da Y etilköyde, lıtanbulun 
ıahn alarak orduya armagan et
tiği (3) tayarenin ad talana bay
ramı da yapılacaktır. 

Ayni gün Tayyare cemiyeti na
mına yardım rozetleri dağıtıla

cak ve kahve, gazino, bahçe, plaj 
ve nakil vasıtalarından uf ak birer 
yardım temin olunacaktır. 

30 Ağustoı Zafer ve Tayyare 
bayramında yapılacak tenlikler 
için lstanbul belediye reis muavi· 
ni Hamit beyin reisliği altındaki 
bir komisyon da dün toplanmıfbr. 

Bu toplanbcla bayrama ait 
program hazırlanmIJ ve resmi ge· 
çit ile fener alayları hakkında 
Kolordu kumandanlığından mal6-
mat istenmesine karar verilmittir. 
Komisyon Zafer ve Tayyare bay
ramının geçen senekine nitbetle 
daha mükemmel olabilmesi ıçın 

eski programlarda da birçok tadi
lat yapmıttll'. Bu tadilatta bil
ha11a Tayare cemiyetinin bayram 
için hazırladığı yenilikler vardır. 

Yumurtacılar Birliği 
Uzun zamandanberi tetkili ta· 

karrür eden (Ymnurtacılar Birli· 
ği) nin nizamnamesi -.iliyetçe 
tasdik edilmittir. Yumurta tacir ve 
ı'hracatçıları arasmda tesanüdü te
min edecek olan bu birlik yakın· 
da faaliyete geçecektir. 

Ofiı, birliiin faalyeti ile ya • 
kından alakadar olmaktadır. ............. .. ······-· rinden ziyade ulus, ülkü kelime· 
leri elbette daha kolaylıkla akıl • 
da kalır ••• 

cek cevaplara göre rey pusulaları 
hazırlanacak ve halkm kolay· 
ca reyini kullanabilmesi için inti· 
hap aandıklannm yerleri tespit 
c~ilecektir. 

Cumhuriyet Halt< F ırliaaı İı • 
tanbul merkezi de intihaptan ev • 
vel ve intihap esnasında muhtelif 

Eve girdi 
Bulgurluda oturan Mehmedin 

evine hırsızlık yapmak üzere gi
ren sabıkalı hırsızlardan lsmail 
yakalanmı9br. 

A§ar yaraladı 
Karagümrükte oturan terlikçi 

Mehmet dün Çarııkapı Makasçı· 
lar sokağından geçerken terlikçi 

lbrahim isminde birine raslamıt 
ve eıkiden aralarında geçen bir 
meseleyi tekrar tazeliyerek kavga 

etmiıler, neticede lbrahim bıçakla 
Mehmedi kolundan ve karnmdan 
afır sUTette yaralamıttır. İbrahim 
yakalanmıf, Mehmet hataneye 
kald mlmıttır. 

Çabuk aöndUrUldU 

Pangaltıda Hali.ıkir Gazi cad· 
desinde oturan Hadiye hanımın 
evinden yangın çıkmış ise de ye
titilerek söndürülmüştür. 

Kim vurdu 

Dün gece Arap camiinde yer -
de yatan birinin batından kan 
gelmekte olduğu görülmüt, po • 
lisler tarafından Beyoğlu Zükür 

hastanesine kaldırılmıştır. Bu a -
damm raspacı Hasan olduğu an -
latılınıtbr .. 

-o--

Üniversiteye ta 1 ebe 
alınması 

Üniversiteye kaydedilecek li
se mezunları için timdiden hazır· 

lddara batlanmıtbr. Bu sene Ü• 

niversitenin muhtelif fakülteleri· 
ne evvela (Pek iyi) derecede dip· 

loması bulunanlar kaydedilecek, 
bu rakam kafi gelmediği takdirde 
iyi ve orta dereceli mezunlar alı
nacaktır. 

net İr ve propaganda itlerinden 
istifade için timdiden hazırlıklara 
batlanmıt tır. 

Önümüzdeki hafta ıçın • 
de fırkanın İstanbul merkezinde 
büyük bir toplanb yapılarak inti· 
hap günleri esnasında muhtelif 
semtlerde nutuklar irat edecek 
kadın ve erkek hatipler seçilecek
tir. 

Bu hatipler fırkanın hazırladı
ğı mevzular üzerinde bilhassa be
lediyenin faydası, yaptığı işler ve 
intihap işinin ehemmiyetine dair 
söz söyliyeceklerdir. 

Kadınlar Birliği de gelecek 
hafta içinde bir toplantı yaparak 
belediye intihabı esnasında bil -
hassa kadınlar, nutuk irat edecek 
hanımları seçecektir. Bu hanım· 
Iar gene fırkanın hazırladığı mev· 
zular üzerinde kadınları alakadar 
eden kısımlara temas edecekler
dir. ·--··--·-------·--,_,.... ___ _ 
Pamuk piyasası 

yükseliyor 
Dünya dokuma sanayiinde son 

zamanlarda bir canlılık göze çarp· 
maktadır. Bunun aebebi, Japon 
rekabetinin bir çok hariç mem • 
leketlerde kenc!isini göstermesi 
ve netice itibariyle İspanya, Fran· 
sa, Belçika, Çekoslovakja, Lehis
tan, Avusturya ve Almanya pa • 
muklu ihracahnm ehemmiyetli şe
kilde müteessir olmaaıdır. 

Bu arada, ham pamuk fiatleri 
de şayanı dikkat bir şekilde yük
selmiştir. Bu yükseli§e kuraklrk, 
sahaların tahdidi ve fena rekolte 
havadisleri sebebiyet vermiştir. 
Maamafih fiatler devamlı ve tu -
tumlu bir vaziyet göstermektedir. 

----o----
Takas tahkikatı 

Takas suiistin-·ali tahkikatiyle 
meşgul bulunan heyet mesaisini 
on güne kadar bitirecektir. 

Verilen malumata göre, eıki 
takas komisyonu azalarının dinle
nilmesi tamamiyle bitirilmiş, bu 
arada bir çok zevatın ifadelerine 
müracaat edilmiştir. 

Tahkik heyeti, Ticaret Odaaı 
idare heyetini de dinlemeğe karar 
vermiştir. 

Takas suiistimali üzerinde ra
porların hazırlanmasına hatlan -
mıştır. 

Komisyon idare heyetinin de 
malumatına müracaat ettikten 
sonra işini tam~men bitirmiş ob
cak ve dğılacaktır. Hazırlanacak 
raporlar gümrük ve inhis3.rlaı· ve· 
kaletine tevdi edilecektir. 

---<>-

Tahditten hariç ka~anJar 
Kundura boyayan dükkanlar -

la spor eğlence yerlerinin akşa. n 
ları kapanma tahdidinden hariç bı 
rakılmalarına karar verilmit ve bu 
karar kaymakamlıklara bildiril -
mittir. 

---o-

Fransız Masonları 
Bir kaç gün evvel şehrimize 

gelmiş olan Fransız Mason Me
buılan dün deniz yolile Fransa;ıa 
gitmit!erdir. 

ispanyadaki isyan 
hareketi 

Bu hafta içinde, lıpanyada epeyce 
mühim hadisat olmuştur. "Bask" de
nen eyalet, muhtariyet almak için ha• 
rekete geçmiıtir. 

ispanyanın Kabalonya, Endülüı ve 
Galis eyaletleri de ayni suretle muh• 
tariyet istemektedirler. Fakat ıon bi.· 
diseler bu hareketin Baskta daha kuv
vetli olduğunu gösteriyor. 

Bunun sebebi, ırk, dil, anane me
selelerinin bu eya!etlerde köldeımiı 

olmasıdır. Dört eyalet, uzun asırlar, 
nefsi ispanyadan ayrı bir idari ve ıi
yaıi teıkilata tabidi. Bunlann imli • 
yazlan "Fueros" denen kanunlarla 
vikaye edilirdi. 

"Karliat" sülalesi, fueroslara ria
yet ettiyse de, Alfons rejimi, bu ka· 
nunlan her gün bir az daha baltaladı. 
Hele bütbüsün merkeziyetçi olan dik
tatör Primo de Rivera eyaletlerin an• 
anevi umumi ıuralarını da feshetti. 

lıte bundan dolayıdir ki, Baık e
yaletinin büyük bir ekseriyeti, Cüm
tolu maddeler üzerine Madritte yapı • 
tarak ıelamladı. 

Lakin heyhat ki, Cümhuriyet reji
mi, ümitleri boşa çıkardı. Umumi ,~ 1 
ralar yeniden ihdas edilmedi. Merke- 1 
ziyetçi uıul devam edip durdu. ispir
tolu maddeler üzerine Madritte yapı· 
lan kanunu bahane ederek. Basklılar, 
livayı isyanı kaldırdılar. Bu kanu • 
nu tanımıyacaklannı ve Madr:idin ar• 
zusu hi!afına, umumi ıuralan intihap 
edeceklerini bildirdiler. 

Belediye reislerinin Madritçe tev
kifi, 8asklılann gözlerini yıldırmadı. 

Şimdi arbk, Bask muhtariyetini bütün 
tün teferrüatiyle istemek, günün me • 
ıelesi haline gelmiştir. Şüphesiz, di • 
ğer muhtariyetçi eyalet!er de bunu 
fırsat bileceklerdir. lıpanyanın her 
tarafında kıyamlar olacak ve hüktj • 
met teklinin deği!mesi için, bariz bir 
hareket huıule gelecektir. 

HU. Fa. 

Viya alı Doçent ve 
arkadaşları 

Viyana üniversitesi coğrafya 

enstitüsü doçentlerinden biriyle 
üç arkadaş tetkikat yapmak üzere 
şehrimize gelmişlerdir. Bunlar 
T oros dağlarına giderek en yük • 
sek tepe olan Aladağa çıkacak • 
lardır. 

Rauf Hayri Beyin 
muhakemesi 

Kaçakçılıktan maznun Odesa 
bat konsolosu Rauf Hayri beyin 
muhakemesine bugün saat ondört• 
te devam edilecektir. Bugün k:ı • 
rarın verilmesi muhtemeldir. 

- - o-

Halı kaçakçılığı 
ithalat gümrüğü transit antre· 

posunda yapılan halı kaçakçılığı 

tahkikatına ehemmiyetle devam 
edilmektedir. Öğrendiğimize gö· 
re bu kaçakçılık iti iki ~ekilde ya• 
pılmıştır. Kıymetli halılarır bir 
kısmı yıkanmak üzere gümrükten 
çıkarılmı,, fakat iade edildiği za
man yerlerine 'ok kıymetsiz olan
ları konulmuştur. 

Bundan başka bir de beyan • 
nameler üzerinde eksik gösteril • 
me vaziyeti tespit edilmi,tir. 

Tahkikat bugünlerde bitirile • 
cektir. 

--r'-

Aile bahçe1eri 
Zabıta, lstanbulun muhtelif yer

lerinde aile bahçesi gibi namlarla 
açılan bazı gazino ve bahçelerin 
vaziyet1erini tetkik etmektedir. 

ilk olarak İstanbul cihetinde 
böyle iki bahçe kapatılmıştır. Bun· 
dan ba~ka bazı mahalJebici dük • 
kanları da s'kı bir kontrola tabi 
tutulmaktadır. ·,,; 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 40 

Bu ma~ l l!enin en sakini, en uslu
su .. en namuslusu.. Görüyorsun· 
ya! Şöhret ve istikbal hırsı insan
ların gözünü hür:!rse, öyle merha
metsizce davranırlar ki ... 

- Allah korusun bizi, Saadet· 
ciğim ! Başka sığınacak bir meJ
ceimiz kalmadı .. 

Aradan iki gün daha geç.mitti. 
Necdet eskisi gibi mahalle kahve· 
sine sık sık çıkmıyordu. 

Şüphelendikleri komşuları Şem 

si Efendi ile daha yakından gö
rüşmeğe başlamışlardı. 

Necdetin maksadı Şemsi Efen
Cliyi iyice avlamak bu ikbal ldüı
künü Evkaf katibini -kendi lehine 
çevirmeğe çalışmaktı. 

Şemsi Efendi geveze bir adam
Ciı. Muhakemesi ve uzağı görüş 
kabiliyeti hemen hemen yok gibiy 
tıi. 

Necdet komşusunu çarçabuk 
avucunun icine almıştı. 

• • • 
Necdet bir gün Paristeki komi

teden mahrem bir mektup aldı. 
Necdetin Paristeki arkadaşları o· 
nu Fransaya davet ediyorlardı. 

Necdet bu mektubu Saadc!tten 
gizlemişti. 

- Ne olur, ne olmaz! diyordu. 
Çok sıkışırsam, bir İtalyan vapuru· 
na atlıyarak Marsilyaya giderim. 

Ve böyle bir vaziyet karıısm
·da Necdet karısını §Üphesiz ki ls
tanbulda brrakncaktı. Bu düşünce 
ile mektubu Saadete göstermedi .. 
Ve yırtıp attı. 

• • • 
Fehim Paşa evden srk srk a· 

<lamlar göndererek Zaptiye Nazı
rını $tkışhrıyordu. 

Fehim Paşa on be gündenberi 
sarayın semtine uğramıyordu. 

Fehim Paşanın hastalığı devam 
ediyordu. Saadetle Necdet bulun
madan, Fehim Paşa evinden dııa.· 
nya çıkamazdı. Bir gece nasılsa 

bir eğlence tertip edilen eve git· 
mişti. Orada da aksi gibi saray ha 
Clemelerinden birine rastlamıştı. 
Fehim Paşa bu hademenin Mabe· 
yinci Nurj Beyin adamı olduğun

Clan şüphye düşmüştü. 

Saray hademesinin de tesadü· 
fen pa§aya manalı bakıtı Fehim 
Pa,ayı büsbütün şüpheye düşür· 

müftü. 

Tefrika numarası : 53 

Y ız:ao: ishak Ferdi 

O gece Fehim Pqa evine &el· 
dikten ıonra rahat uyku uyuya
madı. Bir batka meseleyi bahane 
ederek Zaptiye Nazmndan hade
menin tevkifini istedi. O gece sa· 
baha kar§ı hademeyi evinden alıp 
tevkifhaneye götürdüler. 

Fehim Paşanm o geceden beri 
gözüne uyku girmiyordu. Sokağa 
çıkamadığı için evde hiddetinden 
büsbütün kuduruyordu. Fehim Pa 
§amn bir ümidi vardı. Zaptiye Na-
zrrı: 

- Ben onları bir kaç güne ka· 
dar hulduramazsam, bu sandalye· 
de oturmam ... 

Demi§li. 
İ§te Fehim Pata bu söze .. Zap· 

tiye Nazırının bu mesele etrafın

da gösterdiği alakaya güveniyor 
ve bekliyordu. 

Ne valrite kadar bekliyecekti? 
Saadetle Necdetin firarJannın on 
altıncı günü de bu ümit ve teselli 
ile geçiyordu. Ne Zaptiye Nazı· 
rmdan müsbet ve hayırlı bir ha· 
ber, ne de kendi hafiyelerinden 
yüreklere ıerinlik verici bir netice 
alınıyordu. 

Fehim Pafanın beyninde gittik
çe artan bir uğultu vardı. Bu u
ğultu onu ölüme.. yahut tımarha· 
neye gönderecekti! 

• • • • 
Bir aktam sarayda, Cafer ağa· 

nın odasında, yaver Kazım Beyle 
Necmiıeher arasında §U kıaa ve 
heyecanlı muhavere geçmitti: 

- Beni candan ıevdiğini ne ile 
i3bat edebilirsin, Necmlleher Ha· 

nnnefendi? 
- Ben mi? l§te bu tuhaf bir 

sual..! Sizi bütün kalbimle sevdi
ğimi, sizinle evlenmek ve kaçmak 
istediğimi kaç defa söyledim?! 
Bunu bir defa daha itiraf etmemi 
mi İstiyorsunuz? 

- Hayır .. ltiraf değil. Bu da 
nihayet diğerleri gibi bir sözden 
ibarettir. Ben maddi sahada ıiz
den bir fedakarlık iıtiyorum ! 

- F dakirlık mı? Size kalbimi 
verdim .. Y ann da kendimi, haya
tımı vereceğim. Aşkıma ve sözleri 
me inanmıyorsunuz demek..? 

- Beni mazur görünüz .. İnanı
yorum ama .. Bu inanıı beni tat
min etmiyor, Necmiseher Hanım 

efenrli ! 

mı, Servet mi? 
Nakili : (Va - Nil) 

- Lamba ne zaman sönecek? .. • 
diye sordu. - ben, çok uykusuzum ... 
Uyuyacağım... Yalnız bir kamara ia • 
temiıtim. Halbuki vapurda yolcu çok· 
mu§. Bütün kamaralar tutulmuı. An
cnk üç kadın bir ara 1a bulunmağa ra- ı 
zı olursam seyahat edebileceğimi ıöy
lediler .. Eğer bilmeseydim, yolculuğu 1 

bu vapurda yapmazdım. 
Çnrıaflı kadm, aynğn kalktı: 
- Affedersiniz, madam... Sizi 

§İmdiye kadar rahatsız ettiğimizi zan
netmiyorum. Çünkü yntnğa yatma -
mııtıruz. Ancak uykuya hazırlanıyor· 
dunuz. Bizi burac!a mütemadiyen yük
sek sesle konuıacak zannetmeyiniz ... 
Yatmanızı bekliyordum... Çok asabi 
bir halde olduğum için uyuyamıynca
ğım .. E asen hava da sıcak.. Boğu · 
lur gibi oluyorum ... Dışan çıkıp ser'ıı 
riizgnrda oturacağım.. Güğertedeki 

koltu1r1ar, bizim gibi çar§afh kadın • 
lar için, ancak bu saatte rahattır ... 

Sonra, Şadiyeye döndü: 
- Allah rahatlık versin Hanıme

fendi. 
- Tamamiyle uykuıuz kalmanız 

da doğru değildir... Yatmalııınız ... 
Her halde bire kadar falan oturun ... 
Sonra, dönün... Uyku tutmazaa, ben 
de çıkar, vapu.da dolaıınm... Zira, 
ıöylediğiniz gibi, dar kamaralar cid
den boğucudw... Bilhassa böyle aksi 
bir yol arkadatı çok can sıkar .. 

Çarıaflı kadın, dışarı çıkarken: 

- Her halde ,u bir kaç ıaat için
de kamaraya dönmiyeceğim muhak • 
kaktır! • dedi. 

Şadiye, rahat bir nefea aldı. Çar
şaflı kadının aoyunmamı§ vaziyette 
oturduğunu gördüğü zaman: 

" - On ikide nasıl kalkıp gidece
ğim? .. " diye üzülmüştü. 

Fakat, işte şimdi mesele kendi 
kendiliğinden halledilmiı ti. 

Saatine baktı: 

Maymun adamlar zamanın 
doktorluk nası dı? 

Bu §ekil 1ngilterc'de Forestier 
tarafından yapılmı§trr. 

Bu adam alimlerce tamamen ma
lumdur. Zira kemikleri Avrupamn her 
tarafında bi1haua Franıada çok bu • 
lunmuıtur. tık kafatası Neanderthal 
mevkiinde bulunduğu için bu insana 
Neanderthal insanı denilmiıtir. En 
mühim ke§if 1908 aenesinde, Pariı ta
rihi tabii müzesinde Prof. Boule tara· 
fından Ko•·ez'de yapılmııtır. 

Bu adam küçük ve dolğun; boyu 
1,60 ile 1.65 arasmdadır; adalatının 
fevkalade r:e§vünema bulmaar bu insa
na korkunç bir §ekil verir. Baıı nia -
belen küçük olup boynu bir boğa boy
nuna benz~r. Ve gayet kuvvetli ada • 
lata maliktir; haı ve çehrenin fazla 
neıvünema bulmaaı ve köpek Müzoıu 
!eklinde uzanma11 ile mevzuftur. 

Kafa tası uzun ve yauı ve arkada 
bir zeb ıeklinde nihayet bulur. Büyük 
mümeyyez tıf ab, elnm içeride olması ve 
kat kavsinin cesim ve bir aüneılik teı· 
kil edecek kadar çıkık olmasıdır. Göz 
evleri büyük, burun ıeniı ve kıaadır. 
Alt çene kuvvetli, aait olan ıubeleri çok ·-'!' --.,.._,_ ~... .._ ..... 
muhaccemdir. Büyük maymunlarda 
olduğu gibi koJlar uzun, bacaklar kıaa, 
vücut öne doğru mütemayil elup dizler ·--··· ...... -... -----·---·-·· ... 

- Si2 bu akJ&m çok heyecan
hsmız? Hem siz bana neden is
mimle hitap etmiyorsunuz? Doğ

rusu ya, ben size (Kazım) diye 
hitap etmek istiyorum. Siz benim 
cesaretimi krrıyorsunuz ! Biz daha 
ne vakite kadar böyle resmi görü 
§eceğiz? 

Yaver Kazım Bey israr ediyor· 
du: 

- Son sözüm hudur, hanım· 
efendi: Sizden bir fedakarlık is· 
tiyorum ! Eğer kabul edeneniz, 
teklifimi açıkça söyliyeyim ... ? 

(devamı var) 

Yazan Pr. Mustafa San far 
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eğri olarak yürürdü. Böyle olmasına 
rağmen bu bir insandır; çünkü dişleri 

tamamen inaan ditidir. Hiç şüphe yok 
ki pek İptidai bir inıan karıısında bu
lunuyoraunuz. A vrupada dördüncü de
virde yqıyan in~n iıte bu inaandır. 

Bu devirden sonra N eandertal in • 
sanın aahneden çekildiği umumiyetle 
kabul edilmiıtir. Bazı alimler bunu ka
bul etmiyorlar; çünkü dünya yüzünde 
bugün de bu tipte insanlara tesadüf edi
lir. Bundan baıka Avuıturalyanın ce-

nubu garbisinde oturan bazı İptidai hal
kın İçerisinde hemen saf olarak Nean
dertal inıanma tesadüf edilir. Avustu· 
ralyalılar Neandertal ırkına mensup ol· 
ıalar gerektir; çünkü onların bütün ev
aafına maliktirler. Henüz Neandetarl 
ırkının aönmemit olduğunu kabul eden· 
ler vardır. 

Bazı müellifler, bu geldiğimiz zaman 
yani 40.000 - 50.000 sene evvel me§· 
hur tufan vukua geldiğini kabul eder
ler. 

iklim aıcaklanmaya batlıYQTi Gla
siyeler e~yor; bundan hasıl olan tufani 
aular vadilere hücum ediyor; yolu üze
rinde ne nraa harap ediyor. Ve bu 
•uretle yüzıek bir irtifaa kadar çıkıyor. 
Sular o kadar ıiddetJe akıyordu ki Af
rikayı t tal yaya bağlryan köprü yıkıldı .. 
Bu dehfet karıısında yaşıyan insanlar• 
dan bir çoğu telef oldu; yalnız yüksek 

dağlara çıkabilenler kurtuldu. 

Geyik devrinde N eandertal ırkı bat· 
ka diyara gitti ve bunun yerine yeni 
insanlar bat göıterdi. iklim yabiı bir 
hal aldığından Avrupa ıtenit stepler ha
lini aldı. Ve evvelce aaydığımız hay
vanlara beyı\r ıürüleri de ilave olun
du. Maymun inıanlardan aayılan Nean
dertallardan sonra daha asri insanlar 
geldi. 
. Griıpldi ins~.- Birinci ıı:rimaldi 
ınsanı t-ransanın Kot Dazur'ünde çık· 
mııtır. Burada bir Fransız papaaı bir 
çok grimaldi iskeletleri buldu. Bunlar 
mütelea edilince bu ırkın zenci olduğu 
anlatıldı. 

Orta boyda olan grimaldi insanı hav· 
sali.smm uzunluğu ve darlıi'ı ile ko11a· 
nnm ve bacaklannın uzunluğu ile, çe· 
ne kemiklerinin öne doğru uzunluğu ile, 
burnunun çok geniıliği ve çenenin kü • 
çüklüğü ile diğerlerinden aynhr. Bu 
defa kafa taaı vecihten daha muhaccem
dir; kaı kemikleri güneılik teklinde ö
ne doğru çıkık değildir; uzun ve ınu • 
kav\'ea olan kafa tası hiç ıüpheıiz gayet 
zeki bir insanın kafa tasıdır. 

Grimaldi insanı ölülerini kendi ya
ıadıklan mağaralara gömerlerdi. Gö

'ki 1" 
lıyor. Bundan baıka batın 1 b 
rafına kalın iki ta§ konulur ~c ~ııcf 
üzerine köprü teklinde bir uÇ~ıı' 
vazedilerek bat bu suretle nıuh · 
tirilirdi. Zenciye yakın olıırı ~ 
İnaanı Avrupaya medeniyet ~ 
baıladr. Bundan sonra gele~ ~ 

d·ı rııt•· Kromanyon insanı Grimal ı e · 
mütekamil, daha zeki ve d;,ha 
yakındı. . sJ# 

Kromanyon insanı - Su 1~~ 
insanın hakiki ceddidir. GcY' 
• rdıl• nnde A vrupada bunlar o turu dJ 

lan büyük, 1,80 - 1,90 irtifa~, 
cambaz te§ckkülünde idiler. ~ 

.h • .. e"le 
sı uzun, vecı gcnıı, ve goz 
tarazan mutavvel idi. Kr0~ 
lar hakiki beyaz bir ırktı ve bıı 
dar da böyle devam etmiıtir. 

-•il' Avcı ve balıkçı olan Kro11- b. 
sanı bilhassa beygir avlar .. :c ~·' 
tegaddi eder. Fil dişinden ı~ 
mek için son Mamutları K~ dt 
lar avlamıthr. Solutre §ehrıl1 eıJ 
hektar arazi boyunca beygir '' 
ne tesadüf edildiğinden dolayı ~ ~ 
yonlar bu ha valide 100 binden f~ 
gir avlayıp yedik!eri tahmin cd• 

Bu İnsanlar mağaralarda ~e 
melcelerinde yaıamağa deval1l e 
lar. Ve avlamak için yeni bir l~ 
lere malik bulunuyorlardı. • .L~ 

Sinekıten yaptıkları ıilah iti"' 

bıçak, gene ı;İleksten yaptıkları ıı: 
delici müdafaa aletleri hayret .,-ti" 
ıekildedir. , ~ 

ı.ıÇ 
Bundan baıka balık avlıunııı- ~ 

ni aletler yapmı§lardır. Ba!ılı 
lanndan imal ettikleri iğne &'J. 
hayvan derilerini birbirine dikj 
bise yapmışlardı. Bu devirde • ~ 
aanlara şıklık hevesleri girmittı: ( 
manyonlar kendilerine bilezik ,., 
danlık gibi zeynet eıyası yap~yaP 
ıatıllar. J:Sılhassa nacçnnan 
mutfak aletleri sayesinde yeJflc1' / 
meğe ehemmiyet verdiler. J(rC 
yonlar ölülerini yüzü şarka ıniil,i 
uyur vaziyette, dizleri bükük ol• 
merlerdi. Grimaldilerde oldui" 
bunlar da ölülerin baıını üç tıı~ 
da muhafaza ederler ve kemi~I ~ 
mızıya boyanması içb laı1elerı 
Hadit tozu ile örter!erdi. 

Bazı alimler Kromanyonlarıtı 
mikleri boyamak için ölülerin e 
çıkardıklarını iddia eder!er; J-l•l/ı 
dar ileri vanrlar ki bu etlerin ' 

. k . . j.1' den sonra venlen yeme ıçın 

dıkhmnı ıöylerler. Bunn inan~ 
tür. Her hal ,.e emirde dnha bu f. 

larda bile ölülere hürmet hissi 

mülen inaanlar çemelmiı olarak gömül· mııtır. - ,. ....... . 
düğü için Grimaldilerin mentei Afrika 
olduğu zannedilir. Ölülerin laıeleri 
i:ıerine Humzu Hadit tozu atarak ke- (Birinci makale 15 Ağust 
miklerin boyanmaıı Grimaldilerden baı· rihli saynmzdadır.) 

~ .. -=-Onbir ... Bi~kadar uza • - -kaçmaaı, bunu anlatmıyor mıydı? .. Gel ey 
naynn ... Sonra, i~te mantom ... Bürü • 
nür, 12 numaralı kamaraya giderim ... " 

Kendi yatağı alttaydı. Üzerinde 
çarı1aflı kadının karyolası vardı. İngİ· 
liz kadını kar1111nda yatıyordu. Lam
bayı söndürmezden evvel, gürültü et· 
meksizin dıtarı çıkmanın nasıl kabil 
olacağını anlamak için kamaranın ter
tibatına bir kere daha göz attı. Bü
tün eşyayı hafızaaına yerleıtirdi. 

Arac!an çok geçmeden, İngiliz ka
dını, soğutmak için yemeği üfler gi
bi, di§siz ağ:ı:inın peltek dudakların -
dan muntuam püflemeler çıkarmağa 
ba,ladr. Fakat, Şadiye, bunu işitmi • 
yordu bile... Hayalatının derinlerine 
dalmıtb: 

Nihayet işte, se\'diği bir erkekle 
karşılaşmıştı. Şimdiye kadar onu bü
tün istiyen erkekler, paraaını istihdaf 
ediyorlannı§ hissini vermİ§lerdi. Hal· 
buki, Fikret, hiç te bu cina jigololar
dan değildi. Hatta, paranın, nazann· 
da aolda aıfır olduğunu isbat ebnitti. 
Onun nıızarır.da, a,k, birinci rol oyna• 
makla berl\ber, karşısır.daki ~ahsın 

parasız!ık vüzünden sıkıntıya dütme
mesini düşünecek derecede değerliy• 

di! ... Filhakika, sevdiği Türkandan 

Fikretin Türkanı aevmiı olması, 

Şadiyeye a~ır gelmiyordu. Zira, bu 
atk, onu tanımazdan pek daha evvel 
haılanuıtı. Bir erkek tab'ı itibariyle 
aevmeğe mnil değfü~ hiç bir kadını 
ıevemez ... Şadiye, bu fikirdeydi. Zira, 
a,ıkbk da, !'ilrlik le musikiıinaslık gi
bi bir iaticiatttr. İnaanın ruhunda o 
meyi olmazsa hiç bir ıuretle doğa -
maz. 

Yunus Emre: 
Arı biziz, bal bizöedirl 
Der, yani, bal yapma kabiliyeti na

aıl arıda ise, aık yaratmak iatidadı da 
aıık olandadır. y okaa, sevilende de • 
ğildir. 

Maamafih, bir beateki.nn, yahut 
ıairin, uıun zamanlar mevzusuz kal • 
dıiı gibi, tab'an atk istidadiyle doğ • 
mut bir inaan da, uzun seneler kimıe· 
yi aevmeden fakat daima Acvilmeğe 

layik birini bek!iyerek ya,ayabilir. 
Hatti, nad\ren, bu, bütün bir ömür bİ· 
le aürebilit-· Buna rağmen, aşık nam· 
zcdi, hakiki aıık iıtiraplan içinde krv
ranır ... 

Methur Türk şairi Süleyman Na
zif, bu hiasi ne güzel ifade etmittir. 
Der ki: 

Bir 

Y nni, ~ir, ömründe ide:ılıf.' ~ 
mamakla beraber, gene de "ha>" 
a,inası" vardır. Ona aııktır .. 

Madem ki, şairlerden aç~:ıe 
la tarnamlıyalım. Nedim de §O) 

ler: f t 
Yok bu şchr içre senin "il6 ~; 

dilber. ıı' 

Bir peripeyker görünmüş. ~'. 
olı:nıı~ 

• jll 
Bu da, aşık doğmuş bır 

aevgilisini l:ulamamasıdrr. 
Aıık doğmuş ve doiınaıı1't 
insanları ikiye ayırmak icıt~ 

1 
~ 

Şüphesiz iti, fil,ret, birinci cı" 
aanlardandı. Hayatında Tür1';~ıı" 
güzel bir kıza rastlayıp ta il1' 

0
, 

nu se .. miı o!masın da da mııh:t:" 
tu. . ~if 

Şadiye, mücadeleyi aeverd1
• e$ 

delede, açık, kapalı, devamlı~ ~"' 
ıekli tabii bulurdu. Onun '~ ~ 
retin Türkan ile olan nıün~1~1 
de ayni nazarla saburnne bıı 

(De\'arııJ 



Aluatoa 1884 

r:ni kitaplara bir bakış: 

"Yayla dumanı,, 
1918 den sonra, Türkiyede tiir ı Fakat, kendi eserlerimiz için bay

~anlarma, dört muhtelif fikir le bir hareket ne dereceye kadar 
.:_~,etinin hakim olduğu kanaa - doğrudur? Bunu da Ömer Bedret-
-.qg'Jiın: tin Beye bırakmak isterim. 

Bir tarafta, modern aan'atı bul- Diğer taraftan, bu kitaptaki bü-
~ İçin, eskiyi, çürümüt olan ce- yük "sadelik,, e ip.ret etmekten 
ltdİJıclen aüratle atmaya müsait de kendimi a1amıyacağrm. Sade-
16riiııen bir grup var. lik, bir çok kitapların esas mezi
l.1.1 ~ tarafm aan'atı tamamen yellerinden birini tetkil etmiıtir. 
~ir. Modemizmi vezin ve ka Fakat, sadelik kelimeıile neyi 
~ d~iitikliği ile izah etmezler. kastediyoruz?. Bu iki yüzlü kılıcı 
~beraber muhafaze.kir da kuUamrken, bir kıl hattı üzerinde, 
'iildirler. bir canbazın tehlikeli vaziyetile 

konuftu}dan zaman fÖyle di- yürüdüğümüzü de unubnamalıyız. 
)'~1-r: San'e.tkir, herkesin hari- Bu ince hat, "sadelik,, le "basit,, i 
tiıade olan ve hiç bir beteri pro- ayıran yoldur. Ve ıuhurlan ara
Plaan.da ile mukayyet bulunmı· smda, hiç bir yabancı manzara 
~ İnaandır. Şahıiyetini doim - göstermedikleri halde, ikisindeki 
"-.ı dotruy. kendisi imal eder. O- müthit terkip, hiç bir vakit yuı • 
~ l&ra.n ıeniyete gelince, bu ge- yana gelemiyecek kadar ayrıdır. 
llittir. Bu ıeniyeti, bir murabbaın Ömer Bedrettin Beyin hangi 
clart dıl'ı içinden seyredemeyiz. yol üzerinde yürüdüğünü, kitabı 

llciuci zümreye göre, içtimai ha- okuyacakların zevkine bırakınm. 
~ız bütün hadiselerin fevkin- Sadece, nostaljik bir memleket 
tcl1t. Şiirde içtimai idealler, içti- havasını konutmak istiyen bu ya

llat.t aıünuebet ve mücadeleler zıların aksaklıktan neresindedir?. 
llailıver olmalıdır. -Statukoyu di- Çok kereler kelimelerin intihabm 
torlar, edebiyatta muhafaza et- da bunu aradığımı itiraf ederim. 
~ bir netice aJamayız. Her- Bulmakta, gene çok kereler mu
~den evvel, hldiseleri ve1sür'at· vaffak ta oldum. Bütün it, bu ya· 

leçen zamanın büyük devir ve zılarda, ıadece "ilham periıinin 
~ketini nazarı dikkate almaia nevazitine,, terkedilmittir. Şuur 
'-aecbunız. Vezin denilen ıey yok- bir tarafa bırakılmıı, yahut hare· 
t..r. Sadece ritmin mimariıi var- kellerine, büyük bir emniyet al
dır. F debiyatta ime.ti erbaa değil, tında nihayetsiz bir müıamaha 
llliiıelleıatı küreviye hakim om- gösteri im ittir! 
talctır. Bununla beraber bu kitapta sü-

OçüncU bir taraf... Büttin bu kfin ve iıtirahati bulacaksınız. Mü 
~dialan ve didinmeleri yeniz bu- ellifin hayatından memnun gö
i~· Her hangi bir fırsatla ha•im- züktüğünü kastetmiyorum. Bili.-
-.rnıı ıiyasl <' • • la' .... -. ~~ dere-

kadai' eıaaret 1 sa en bu cede, tabiatten vakit vakit elem 
L:,~f ~Yıe konuşmak ister: Mu- duyıµak istemiştir. Sadece, müel • 
~ızm anladıl:ları mana- lifin orta hauasiy.eti, bu kitabm 
~ tiiri inkar ebniyoruz, fakat konutmak iıtediii his mevzuları
L._lle~ 1923 den sonra deiiıen, ve ru, kaim bir sis duvıarile kapamıı
""lfüıı, kat'iyyen iıtikrar bulan tır kanaatindeyim. Ve bu, herıeyi, 
:~.i memleket te!ukkilerinin getir bu kitapta olacağından daha baı-
ifı mnzu lazımdır. ka türlü göıtermiıtir. Ne )'1lpa-

Bu taraf, aynı zamanda ıiyasi lrm? Bir çok kereler, kendimwe, 
'-e:ranı da kollar!. gene biz ihanet etmek mecburiye-

l>iğer cihetten dördüncü bir tinde kalıyoruz. Bununla beraber, 
bıap daha farkeder gibiyiz: Ömer Bedrettin B. in bu orta. dedi 

Oçüncü zümreye kartı aol değH, ğim hasıuiyeti tamir etmek iste· 
~i vaziyette bulunuyorlar. Ara- diğini de itiraf ederim. Bu orta 
i::°'da 'beliniz bile olsa, bir fasıl ha~~iyet, harici alemle yanyana 
.- tbnm mevcudiyeti görülüyor. gf!brılerek, büyük hati, tamire-

-1cat, mevzularında daha santi- dilmek iıtenmiıtir. 1850 de Cüm • 
~tal hareket ediyorlar. Ve mu- huriyetçi olduktan IOllnl hayatın
""'ip bir adamdan daha ziyade da en büyük inkitafı gösteren Hü
~l>erver bir inaanm meziyetle • goda bundan daha bqka türlü bir 
lll.i taıımaya mütemayildirler. fey yapm&mıfh. Hügo için demi -
~ Buıün, yeni bir tiir kitabım o- yorum; fakat Ömer Bedrettin Bey 
) duium (Yayla Duma.ru; Türki- bunda muvaffak olmuı mudur? 
ı.~ lbatbaaaı; elli kurut) ve i~tiba- M~aeleni.n burada toplandığını ü
~ kısaca Bllabnak ıstedi- mıt ederım !. 
ltQ Ömer Bedrettin Bey, bu teıek Bütün yolların Romaya çtktık-

le lllenauptur. lan muhakkaktır. Nitekim bu ki • 
• • • tabın da Romaya giden bir yolu 

~ Milellifi herhalde tanıyacakaı- var. Bu yol üzerinde tehlikesiz ve 
l~ 'ey rldızlann altmda,, ıarkııı, mütkülitaız herhangi bir seyaha • 
-._ da neıredilen birinci kitabı- ti arzu edenlere, bu kitap, tavsiye 
..__ lciiçük bir parçasıdır. "Yayla edilecek en iyi kitaptır. 
-~ı,, ikinci kitabı oluyor. Kenan HulOal 
" altikati söylemek lazım gelir -
~bu kitapta ikinci bir irtifa'la 
._. 

1la,madım. Fakat, hükümleri.:,i 'bir vehmin tesiri ıaltmda ve • 
ilece:ı:.· · · d ·ı· d · ısa "ımızı e ı ave e erım. 

~ l de müthit bir kayıtsızlık al-
' ölen Keata, ancak 1850 den 
"'ltt· Shakıpear'le yanyana gel -

ı. 

'tett~ e.1ı.. dumanında, Ömer Bed
' lrı Beyin, bir çok eski yazıla
~ döndüği1nü farkeder gibi ol-
~d • ~edailerimizi birinci kita
W. h alrj hu yazılar üstüne çekmek 
.,;_ atıralar · · b. ·· '"'llld ımızı ıyı ır mevzu us-

e harekete ıetirmit olabilir. 

Viyan ada 
Riccione, 19 (A.A.) - Madam 

Dolfus ile çocuktan Viyanaya ha
reket etmitler ve madam Mu11oli· 
ni tarafından ıelimlanmıtlardrr. 

- --0--

Erzurum meb'usları 
Ankara, 19 (Huıusi) - Erzu· 

rum mebuıları Nafi Atuf, Aziz, 
Asım Beyler gelecek hafta batın· 
da Sıvas yolu ile intihap daireleri· 
ne gideceklerdir. Aziz Bey ayni 
zamanda tarktaki ıpor itlerini de 
teftiı edecektir. 

~ •WJa;tet 

Cerrahpaşada üç saat 
Yirmi beş yıldanberi binlerce hastanı ı hayatını kurtaran 

bu müesseseye her yıl beş bin hasta gelir 

Cerrahpa9a haatahanealnln harl~en görUnUtU (kö,ede mUeaaeaen1n deierlll 
ba9heklml RUttU Bey) 

Okuyucularımıza hastaneleri J Bir odaya girdik: -Geçmit ol- j lik yapyoraunuz , 
gezdirmek ve tanıtmak ihtiyacmı sun hemıerim, naıılsm? - Sakın benden bahsetme Al
duyduk. Çünkü biz, halkın beıle- - lllfl.llah yakında memleke - lah aıkma.. Maamafih bana ait 
dili müe11eselerin ehemmiyeti· time gideceğim artık.. batka bir ıual daha sormamak tar 
nin halk tarafından bilinmesi la· Dahiliye kovuıunun bulundu- tile size cevap vereceğim: 15 sene 
zım geldiği kanaatindeyiz. iu paviyona geçtik. Burada 80 dir burada hekimlik yapıyorum. 

• • • yatından 14 yqına kadar hasta 
Cerrahpqa hastanesinin önün- var. Kimi kamından, kimi baca • 

deyim. Büyük kapıdan içeriye ıir imdan, kimi belinden dertli .. Her 
dim. Bqhekimin od&smı enelce biri de Anadolunun bir köıesin
bildiiim için dofruca yukarıya den ıelmitler. 
çıktım. Baıhekim Rüttü Bey, her- Aıabiyeden geçiyoruz, verem 
zamanki ıibi gene metgul. .. Oda- kovuıuna .. Burada bir senedir ya
sına girip çıkanlan aaymak için tan hastalar var. Hem,irehanım 
defter tutmak lazrm. Fakat hay- bir hasta kadının vizite kağıtları
ret, o, hepsine cevap vermek, hep· nnı bize göıterirken: 
ıile metıul olmak imkanını bu- - Kağıtlar bile sarardı efen-
luyor. dim, tam bir tene oluyor •.• dedi. 

Biriıinin derdini dinlerken, ö - Hastanenin balkonuna çıktık. 
bürünün evrakını havale ediyor. - Karııdaki evler hastaneye 
Diğer taraftan da memurlara e- bir kasvet veriyor, diyorum. Nuri 
mirler yeriyor... Bey ceYap Yereli: 

içeriye sirerek kendimi tanıt· - Gazi Hazretleri hastaneyi 
ı tan son11&, oturdum. ziyaret ettikleri vakit bu balkona 

- Hastanenin bugünkü vazi • · 
yeti f Üpheaiz tam ihtiyaca teka· 
bül etmemekle beraber, Sıhhat 
Vekaleti mütemadiyen çalıııyor. 
Vekaletin verdiği direktif dahilin 
de Cerrahpqa ve Haseki hastane· 
leri için model arıyorlar ... 

- Beyefendi, ıon ıual ! Burada 
bulunduğunuz müddetçe bqmız • 
dan geçen en entereMn bir vak'a •• 
Ve burası •• 

- Gene benden bahsediyor•· 
sunuz. Efendim biz hergün vak'a• 
lar içindeyiz. Size hangi birini an· 
lataymı ... 

Benim herıeyim buraııdır. O. 
lümden, dirimden, hastamdan her 
şeyden herşeyden burada zevk du 
yarım. Buraıı, ne diyeyim size, e
vimden daha çok kıymetli bir 

itte baı'hdtimiıı l>aıucunda bir çıkmıılardı. Bilhassa bu noktayı 
li.vha! (Vazife saatine hürmet itaret ettiler ve buralann iıtimli.k 
edelim!) içimden eyvah diyorum. edilerek yeni pavyon yapılmasını 
Halbuki benim timdi baıhekimi tavsiye buyurdular .• Yekında bu- yer .. • epeyce meu~u1 etmem lazım.. ralar tamamen değitecektir. 

• • • Geçtik. Buia,ık hasta 1ıklar ıer-
- Ben HABER'i çok severim. visinin kapısına bakıyoruz. Nuri 

Herakıam "HABER,, okurum. Bey: 
Çünkü, HABER, akıam gazetesi - Pek sokulmaya gelmez. di-
olduiuna göre, hergün zamanın • yor. 
da, yani akıam üzerei çıktığı için Artık yeni yapılan pavyona gi
çolt iyi .. En ıon haberleri alabili- riyoruz. Burada herfey modern 
yoruz... bir tekilde, bilhassa talebenin 
Gen~ bir fasıla ... Gelenler var... ders salonu çok mükemmel. .. 
- Görüyorsunuz ya çok met· idare kısmına dönüyoruz. Nu -

gulüm. Size bir memur vereyim. ri Bey: - Eczaneyi de görmek 
Evvela müesseseyi gezin.. ister miıiniz? diyor. 

• • • Eczanedeyiz. Eczacılar faali -

• • 
Saat 12 .. Ben geleli üç aaat ol· 

mu9 .. 

Bathekimden müıaade iatiye
rek ayrıldım. Dönerken töyle dü
tünüyordum: 

- Siz hakikaten buranın baba
sısmız, Rüttü Bey .. Sert bakıılı, 
tok sözlü, fakat iyi kalpli, vazife
sini bilen bir baba .. Sabır, taham
mül, feragat bu kadar olur .• 

Bu çok hayırlı müe11eseden da
nerken, onu tükranla, minnetle yat 
etmek bir vazifedir... J 

S. Rıza Hastane memurlarından Nuri yette .. Baıeczacı Bey: - Günde 
Beyle beraber koğuılan dolatıyo- üç yüzden fazla reçete yaparız. 
ruz.. Saat 7 den 10 a kadar mütemadi- 1111"""""*•'0 ' as 711 ıaaujjlllnıı:ıuu 1 ltSi 

Ayak tedavisine gelenlerin ka- yen çalııırız. diyor ... 
labalıklarma raimen, hastanenin • • • 
bütün salonlan pırıl, pırıl .. Buraıı Gene başhekimin odasındayız .. 
temizliğin modeli ıanki... Rüttü Bey bir taraftan bana ce-

Müe11eıe bir an kovanı ıibi.. vap veriyor. Diğer taraftan yeni 
Mütemadi faaliyet var. Fıakat kat yapılacak pavyonlar hakkında 
iyyen gürültü yok. mühendis beyin izahatını dinli 

Nuri Bey bana izahat veriyor: 
- Burası memurlann odası, it· 

te hastanenin kütüphanesi, bu 
gördüğünüz yer profesörlerin oda 
sı.. Simdi koğuılara geliyoruz .• 

Doktorlar panııman yapmakla 
metgul.. 

Bir haıta yalvarıyor: - Aman 
beyim, kurbanın olayım beyim. 
Bittim .• Yavat .. Oh! 

- Canım delikanlı adam, böy
le bağırır mı hiç.. Ne var aanki, 
itte bitti ... 

• • • 
Nuri ey hiç yorulmuyor. Ben 

sormadan, o hep anlatıyor: 
- Şimdi hariciye kovutuna 

gelivoruz. Bugün ameliyat yok 
galiba •• 

yor ... 

- Hastanenin, timdilik 300 ya· 
tağı var. Her sene 5,000 kiti ge
çer bu yataklardan. .. Ölenler yüz
de 7 - 8 nisbetindedir • 

Hastanemizde her ıubenin bir 
mütaha11111, Üniversiteden de ay
nca üç ordinaryus vardır. Burada 
doktorlıudan gayri 105 müstah
dem çalıfır ... 

Ben sordukça Rüttü Bey de
vam ediyor: 

- Hastanenin maırafı yalnız 
belediyeden alınır. Elektrik şir
ketinden alınacak para ile pavvon 
yapılacaktır. AlA.kadarlar, plin
larl'l mes~ldürler . 

Kıvmetli hek•me sordum: 
- Kaç senedir burada hekim-

Kadınlar, mahtelif memleketlerde 
ıpor eahaamda rekorlar lmmaia ma• 
vaffak oluyorlar. 

Kadm •PGl'CUlardan Banma is. 
mindeki A nıturyalı im, cirit atma
da 42,33 metre ile A vuaturyada yeni 
Wr rekor larmqtır. Reeimde eirit a • 
tarken ıöriilü,.., 



( - Tayyareciliğe mer;kı;çok ga-
liba 1 

- Eğer, yeniden bir mesleğe gi -
recek yaıta olsam, tayyareci olur -
duml 

- Susar susmaz beni öpeceğini 

söyledi. Ben de ona bir daha bir ıey 
söylemiyeceğime yemin ettim 1 

__..., . 
1 

Hasta - Sari bir uykusuzluğa ya
kalandım, doktor 1 Sabah•n saat üçün
den önce uyuyamıyorum. 

Doktor - Uykusuzluk sari değil
dir, ki... 

Hasta - Sari, doktor, aart ... Bana 
komşunun altı aylık çocuğundan si -

' rayet etti! 

f Erkek - Karıcığım, artık kavğa -
dan vazgeçelim, banplım 1 

Kadın - Anladım 1 Gene bir düğ
men koptu, dikmek lazım, değil mi? 

Sevda bahçesinde 
Bir uzun yolculuk aşinamız yok! 
Biz böyle derbeder gezenlerdeniz. 
Bir gönüle bin gönül verenimiz 

çok, 

Gözlerde sevgiyi sezenlerdeniz. 

Issız gecelerde rehberimiz ay, 
Bir kafile değiliz, tamam bir alay, 
Ruhumuz aydınlık, ıen bir süvari 
Bu uzunyollan czenlerdeniz. 

Her g8nUl bağından diken ver-
mişiz, 

Bu genç ya§ımızda biz de ennişiz, 
Nihayet k<Sşeye postu aenni§iZ, 
Sma çera~ı yaktın ey gönül! 

Ate•ll ---

Kıyamet 

Küçük Saffet 
babasına ıordu: 

- Baba, kıya
met kopunca ıu

larla karalar bir -
birine karıııp 

mahvolacak, deiil 
mi? 
- Evet oğlum .• 

- Peki o ııra· 
da tayyare ile ha
nya çılmut olan· 
lar ne yapacak -
lar? 

Kazalar 
Küçük Tevhit 

ikmale kaldığı i
çin babaıı tatilde 
onu derse çalııtı
nyordu; ıordu: 

- Vilayetleri 
valiler idare eder. 
Aferin! Peki ka-
7alan kimler ida
re eder? 

- Şoförler! 

Bir ilan 
Beyoğlu ma • 

ğazalanndan biri· 
rün Yitrininde o

kunmuıtur: 

"Muhterem a
halinin mağaza -
mıza bir kere uğ
ramayıp ta ba§ka 
yerlerde aldanma
lannı hakikaten 
arzu etmeyiz !" 

Cesaret! 
Moizle Sala -

mon gece yansı 

evlerine dö::ıüyor

!ardı. Karanlık 

bir sokaktan ge· 
çerken karııdan 

iki gölğe gördü • 
ler. Moizin kor
kudan çenesi at
mağa başladı: 

- Aman Sa
lamon, dedi, geri 
dönelim! Baksa • 
na onlar iki kişi, 
biz yalnızız! 

Ne yapsın? 
- Kanm ge -

ce ıaat ikiden ev· 

\el uyumaz. Bir 
türlü onu bu hu -
yundan vazgeçi
remedim. 

- Peki o saa· 
te kadar ne ya -
par? 

- Benim eve 
gelmemi bekler! 

Sebebi? 
Kadın - Be

nimle param var 
diye evlendin de

mek? 

Erkek - Ha
yır param yok di-

Kadın ve heykel ye! •• ............................ ___________________________ .... _________________________ ...,. ______ __ 
iki arkadaş/ 

Miıon ile Salamon yedi yıldır bir
birlerine dargındılar. Nihayet hamur • 
ıuz bayramında Haham efendi onlan 
banthrdı. iki eıki arkadaı zoraki bir 
muhahbetle birbirlerinin ellerini ııktı. 
Salamon: 

- Miıon, dedi, bugün bizim mü
barek bir günümüz.. Her dua kabul 
olunur. Şu dakika sen benim için kal
binden ıfe geçirirıen, ben de ıenin 

için Allahtan onu dilerim! 
Miıon katlarını çattı: 

- E... Gene mi baıladin .• 

Borç 
- Yahu, bana iki lira borç verir 

miıin? 

- Yanımda ancak bir lira var. 
- Peki, ne yapalım, onu ver, bir 

lira borcun kalıın ! ·-

Erkek ohaydım! 
Cemile kocaıiyle beraber Beyoğ

lunda geziyordu. Bir kuyumcu dük • 
kamnın önünde durdu: 

- Ah! Erkek olmadığıma ne Ü· 

zülüyorum bilıen? 
- Neden? 
- Kanma böyle güzel mücevher· 

lu hediye edemiyeceğim için! 

Çocuk cevabı 
Anneıi, küçük kızına sordu: 
- Bebeğinle neden oynamıyor • 

ıun, çocuğum? 

- Dolabımda sakladım; büyüdü -
ğüm zaman çocuklanma vereceğim. 

- Ya çocuklarm olmazsa? 
- T orunlamna ,•eririm! 

~/ f~· 
_/~ 

Hocaya sormuşlar! 
Naırettin Hocanın hikayeleri meı

hurdur. Fakat ıunu galiba herkes bil
mez: 

Bir gün Hocaya, ayaklanndan 
--W!~lff~@llWA~~~H-~ftai Jc.1.&...a•alc t.Lr avale. i~atünd nİ

nekJiyen kazlan göstermişler: 

- Bu ipi bırak ta, makinede 
yardım eti 

- İpi bırakırsam kaptan memnun 
olmaz! 

- Neden? 
- İpin öteki ucunda o var! 

Zeki kimdir? 
Kendini herkeıe zeki tanıttırmak 

için üç yol vardır. 
Birinciıi: Gerçe?c.ten zeki olmak. 
lkinciıi: Zeki görünmek. 
Üçüncüsü: Baıkalarının zeki ol • 

duğunu ıöy!emek. 

Ne bilsin! 
- Garıon, bu balıklar taze mi ba

rit 
-Bilmem elendim, ben bu lokan • 

taya geleli deha üç gün oldu. 

--- .._. 

- Hocam, bu hayvanlar neden 
böyle tek ayak üstünde duruyorlar? 

Hoca ıu cevabı vermit: 
- iki ayaklannı birden kaldırsa

lar yere dü§erler de onun için! •• 

Fırsat yok! 
Bir arkadaıına anlatıyordu: 

- lki sene var ki, karıma söyle-
mek iıtediğim bir ıeyi bir türlü söy
liyemiyorum. 

- Nc.aden? 
- Sözünü keımemek için! .. 

Düğme 

Garıon, çorbanın içinde bir 
düğme buldum! 

- Hay Allah razı olıun efendim! 
Ben de sabahtan beri onu arıyordum! 

Niyeti fena! 
Acar Bey, M~kür Beyi hiddet sa

ikasiyle döğmüı, muhakeme ne~ice • 
sinde on lira para cezasına mahkum 
olmuştu. Tanıdıklarından biri Acar 
Beye tesadüf etti ve ıordu: 

- O meıeleden ıonra Meıkür 

Beyle hiç karşılaşmadınız mı? 
- Hayır, henüz karşılaşmadık. 

Fakat her ihtimale kartı para birikti
riyorum! 

Erkek - Kır gezintisini bilmiycn İstanbullulara - Doğum yıl dönümün için aana ıu ıerdanlılt al-

doğrusu acıyorum. Buradaki rahat ve huzur nerede var

dır? Sen de o fikirdesin, değil mi karıcığım? 

dım. 

- Amma ben senden otomobil istemiştim 1 
- Biliyorum amma, henüz sahte otomobil yapmıyorlar .. 

- Annen, yüzünü - ıkamadıgınl 
nasıl anladı? 

- Benim bulalalığımdan 1 
- ..... 
- Sabunu ıslatmağı umıtmuşuıııl 

Hancı - Bütün odalar dolu, fakat 
size hizmetçi kızın yatağını verebili • 
rim. 

- Mükemmel! Amma karım ne
rede yatacak' 

Erkek - Çiçeklerimizin nedell 
çıkmadıgını şimdi anl::ıdım, karıcıgurıl 
Tohumlan buldum, ekmeyi unutm\l'" 
şum! 

Baba, mağrurane - Bizim sr 
lim kemanda epeyi ilerledi, artık fj 

çalışırken kulağıma pamuk tıbmı10" 
ruml 

Ey gönül! 
Karşıdan görünce sarı§m lan, 
Çırpınan aşkınla baktın ey gönU11 

Günahkar ruhumda varken bir _, 
Zehirli pençeyi taktın ey gönUl ! 

Sen gene, bitmiyen hicranın var .. 
kel'• 

Her gece bin azap seni sararken, 
Ezelden açılmış yaran kanarken 
Gönülden gönUle aktın ey gönU11 

Bilmem ki, kaç kızın adını andıtl• 
Bir yandan sönerken bir yanc:1all 

1 
yandıtl· 

Sen bunu aşkının sonu mu sandıtl1 
Sevda çarağını yaktın ey gönül! 

Ateell 



ataltatılt ildı&adt icmal 

Dünyada ve bizde 
buğday meselesi 

~ piya-.mda bazı malla- ı sulü de timal üzerine ayni tarzda 
~talep, iktisadi tartlar ne 1 tesir yapmaktadır. 

talıanül edene etsin, ha- Büyük harpten sonra diğer bü-
~mdan hemen biç değiı- tün ikti..di meseleler gibi buğ
Bu aibi mallenn fiyatlarının day iti de fevkalade kanımııtır. 
•e1a pahalı olmasının satıf Büyük harpten evvel en mühim 

arı üzerine tesiri ya çok az buğday istihsal ve ihraç memle
"'fa hiç yoktur. Bahsettiği- ketleri f unlardı: Kanada, Rusya, 
,lball&r mübrem ihtiyaçlarımı- Amerika Birleıik devletleri, Ar • 

tideren mallardır. Bunların ba- jantin, Tuna devletleri, Avustu
da buğday bulunmaktadır. ralyeı, Hindistan. 

~clay insanların büyük ekse- Harpten sonra Rusya aanayie 
1
D her ıeyden evvel muhtaç büyük ehemmiyet verdiği ıçın 

. l>ir maddedir. Ekmeğin fi- buğday istihsalini azaltmııtır. A
t ile kadar pahalı olur1& olsun merika Birletik devletleri de ken
eıt, eier geliri e.zaa, batka ih- di ihtiyacına tekabül edecek istih

llln tatmininden vaz ge- sal yapabilmektedir. Fakat bu iki 
~ satın alır. Diğer taraftan büyük müstahsilin yerine bugün, 
lllaaıun aünde yiyebileceği ek- iktisatta himaye usulünün fevka

'aa' lllİJdan da az çok sabittir. iade taammümünden dolayı. 'bir 
1 
bir kilo ekmeğin fiyatı yirmi çok yeni buğday memleketi 'belir
iken on kuruta düttüifuıü mittir. E.kiden 'bütün buğdayını 
elim: hariçten ithal eden Almanya, ls-

4..ıek ucuzladı diye eskiden viçre ve ltalya bu~ün buğday zi
e l>ir kilo ekmek yiyen bir a- raatinde çok terakki etmiı bulu
tiinlük istihlikini iki kiloya nuyorlar. 

lllaz. Fiyatların pahalılq • 1919 dan sonra eski ve yeni 
.da da (kıtlık müste.na) ek- buğday memleketleri asri usuller
•atihlaki hi11olunacak dere • le müthit bir istihsal yarııına çık-

, ~ıalmaz.Çünkü yukarda kay mıılardır. Büyük harpte buğday 
iİlbiz gibi ekmek mübrem stoklan tamımile tükenmit oldu
.. ~· Bir kiti için yaptığımız ğundan 'bet altı sene 'bütün bui

~ulahazayı bütün in•nlara daylar satılabilmittir. Fakat 1927 
il edersek görürüz ki buiday den itibaren satıı durgunlqmıt· 

be kadar tahavvül ederse tır. Dütük fiyatı fazla istihsalle 
_buğday iıtihliki muayyen kapatmak istiyen memleketler ye-

dı muhafaza etmektedir. ni bir Y&nf& çıkmıılar, fakat 1:nı 
~halde dünya buida7 ilatiya- Mfer halda,. fi7atları tarihte aö
~Gm ••muta oldutuaa sere r&lmemiı clerecede inmiftitr. 

ddenin istihsalini ona r8re Bazı iktiMtçılar timdiki iktisa-
"!' etmek icap eder. Fakat is- di buhranın belli bqlı sebebi ola
lı, istihlike uydurmanm iki rak ba hldiaeyi ıödermekte ve 

1 lllanii vardır: fikirlerini töyle miidafaa etmekte 
......._Tabiat. Buiday zirai mah- dirler: Bufday mu.tahsillerinin 

L_ ' z~rai mahsuller keyfiy~t bilbaasa Cenubi Amerika, !'fin
~lllıyet bakımlarmdan tabıa distan ve Tuna memleketlerınde 
tt.iri altındadırlar. mallarnu pek ucuza satmak mec • 
~ - Buiday istih•lini devlet- buriyetinde kalmalarından dolayı 
~, lllıntakalar anamda tah· plirleri ve netice itibarile satın 
ttı.aenin imkinı timdiye kadar alma kuvvetleri çok azalmıttır. 

8.. iki ml~i yüzünden dinya 
et_,. mah.ulü her sene istihlik 

nı J8ı çok atmakta veya bu 
~':11 ~ununda kalmaktadır. 
~ fazla olduiu zaman 

sabit kaldığı için fiyatlar 
diitınektedir. lstihal u oldu

~it, ayni sebepten dolayı, fi. 
Çok yükselmektedir. Az İl-

h~ fiyatlar üzerine büyük te
. .,.lllaaı için mahsulün arka 
>-. iki ~ne fena olmaaı lazım 

• Çihııcü bir ıenelik istihsal açı
~e•cut stoklar kapatmakta-

,'1. larzda bir buğday meselesi 
ileminde öteden'beri mev
lıtihaalin fazlalıfmda fiyat 

$olr düıüp çiftçiyi zarara 
• . aaı ve istihsalin kifayet-
• • e krtlıia meydan verilme 
lçİJı bazı tedbirlere bqvunıl 

tttı~?· Bu tedbirlerin en ehem 
-..;• tudur: Şimali ve Cenu
~ kürelerinde ayni za • 

, '-a llıevsimler birbirinin akai
'-.. ld~y ~ki n111f kürede altı 

ı. de ıstihsal olunmakta-','-'. 
elt• 1 tiınal hasat zamanı ce-

İt, ~ Taktine tesadüf etmek-
fı Şlllıal nısıf küresi mahsulü 
.... ;._ f 0 larm d 00 • "'& -, ıyat upnesı· 

' ili olunmak üz.;-re, cenupta 
':"dit edilmekte, timalde 

1 •z 1ıe cenupta ekim ço
~dır. Tabii cenup mah· 

Ziraat memleketlerinin ittiraı kuv 
vetleri azalmca sanayi memleket
leri de mallarını satamamıılardır. 
lpizlik, piyasa durgunluğu, eıha
llllll bonalarda paniie düçar ol
ma11 hep bundan doimuftur. 

iktisadi buhranm uzamuile 
neticeler amilleri üzerine tesir e -
derek 'buhranm bir kat daha bü • 
yümaine vesile olmaktadırlar. Bu 
husus buiday meselesini de kanı 
trrmıfbr. Buiday satın alan mem· 
leketler ithalatlarını tahdit ettik· 
leri için buğday iıtih•I memle
ketleri çok fena vaziyete dü9müı
lerdir. 

' Türkiye bir ziraat memleketi ol
makla beraber Cümhuriyet devri
ne kadar mütemadi muharebeler, 
fena iktisadi letkilit, atar vergi
leri, iatihsalde geri usuller tatbiki 
ve münakale kıtlıimdan dolayı 
buiday istihsali memleketin ihti • 
yacma kifi gelmiyordu. Hariçten 
mütemadiyen buğday ithal ediyor 
duk. 

Cümhuriyet hükUmeti bütün 'bu 
saydıi~ız mahzurları ortadan 
kaldırdığı için fevkalade inkitaf 
eden istihsal son senelerde ihti
yaç miktarmı aımıttır. Bu suretle 
Akdeniz havzasına buğday ihra· 
cına bqlamıt bulunuyoruz. Türk 
bufdaymm maliyet fiyatı cihan 
piyasasında difer 'buğdeylara re· 
kabet etmeie müsait bulunmak-

' (Den.mı 12 inci •yılada) 

Resimli Dünya Haberleri 

Amerikadan Avrupaya, tayyare ile Okyanusu ilk defa olarak geçmeğe muvaffak olan Lindbergin ~ muvaff .. 
kiyetli uçutundan heri, aradan yedi Mile geçti. Ceıur tayyarec:İnin adım bütün dünyaya tanıtan bu hareketi, bili on-

dan hayranlıkla bahıolunmafa Teaile te ıkil ediyor. • • • • 
Lindbergin bu meıhur uçuıu ;yapbiı "Sen Luinin ruhu" isimli. ~yya ı_:eai, artık eakiml~tir. ~~t ı~ ıatifade 

d·ı • ---1
- hale •elmittı'• Fakat bu vazİvet üzerine parça parça eclilıp da gıtılmamıf, Amerika hukUmeti, bu laJW 

e ı enuy~ • • ' 
1 

• • karar • · ·1-=-~ yarenin Vqinstonda Milyli müzede ta rihi eserler araıma konulmaaına karar vermııtir. Bu , yenne getin ... ...-
tir. Resimde tayyareyi müzezecle görü yonunuz. 

ATmturyada Şte)'I' tebrinde geniı bir ..&ada yangın .öncliirme tecrübele
ri ~ılmııtır. Bu tehrin itfaiye takmu gönüllü olarak çabpn adamlardan te
ıekkül etmiıtir. 

Yangın söndürme tecrübeleri es nasında, yangından kurtarma 7ohmda 
da bazı hareketler yapılması unutulma mıtbr• 

İtfaiye talnmmm yetmiıinci kuru lat yıl clönümil ftlilesiyle 79pılan .. 
Resimde sördüiinlz :A:wthırya • tecrübelerde, on üç J'UlSlll 9Öndünne ve yangmclan kurtarma iletiyle yüz elli 

da lubruktaki Hoplfanten kilileSine itfaiyeci hazır bulunmuıtur. 
seceleyin üç haydut tarafından kun -

clak aolnılmuı, yanam, kiliie kısmen 

yandıktan sonra aöndürülebilmiıtir. 

Zarar, 183,000 Şilin milctanndadır. 

Yakalama haydutlar, kiliseyi IOJ'• 

mak makaadım sütmediklerini, yalnız 
eski Roma lmparatorlannclan Neron 

gibi mubtetem bir yansın gönnek ar

zuıiyle kliıeyi kundakladıklanm aöy
lemitlerdir! 

Viyanada Semmeringte yapılan 
beynelmilel danı müsabakasında, re-

simde gördüiüniiz kadınla erkek, Vi

yana valsini en muvaffak, en cazip ve 

ritmik tarzda yapnuflar ve bu dansta 
A vuıturya birinciliğini kazamnıılar • 
dır. Kadın, Froylayn Silli Poı Marlen, 
erkek de Her Volf Lukaıtır. 

Viyana civarındaki Badende 1934 aeneıi pJij ve sazino kraliçeleri seçil· 
mek üzere bir müsabaka yapılmı1t lluna A vuıturyamn muhtelif yerlerinden o
raya selerek yazı seçiren kızlar iıtirak etmiıtir. Neticede aaicla oturan L 
Luıtig pJij, solda oturan Grete Riıter gazino kraliçesi aeçilmitlerdir. 

Amerikada ııcak dalğaaı, hali bü tün tiddetiyle devam ediyor. Bir çok ki
ıi, sokakta, balkonda duruyor. Soldaki ıuimde Ne'l')'orkta bir babayı iki ~ 
ğiyle birlikte, bir balkonda uyurken gö rüyonunuz. 

Diier taraftan ııcak dalğaıı, Avru pada da habn sayılır derecededir. Sal
daki resimde Alman itfaiye neferleri Berlinde bir caddedeki ağaçlara, güneıin 
yakıcı tesirine kartı korumak için, hortumlarla battan afaiı ıu ulororlar! 



Burdur belediyesi iyi 
işler başarıyor 

... " . . 

.. ·:·. ·. · .. -.· .. 

Mersinde lzmitte ldmanyurdu 
Türkçe konuşmı- itti ha tsporu yendi 

.. . d l I k yanlarla mücadele Ç k I 2 O ld rd Cumhurıyet mey anı yapı mış, e e - d·t k o sert o an oyun • manyu 
trik işi iyi bir şekle konmuştur e 1 ece lehine neticelendi 

Burdur, 16 (Hususi) - Aydın r demir parmaklrklarla çevrilmit • 
demiryolununBaladız istasyonuna tir. Hükumet önünden geçen mun 
41 kilometre mesafede bulunan tazam cadde Antalya tosesi ile 
Burdur vilayet belediyesi son za- birleştirilecek, Antalya yolu mem 
ma.nlarda bir çok yenilikler ve bü leketin içinden geçecektir. Yeni • 
yük işler başarmaktadır. den memleketin haricinde bir has 

Belediyenin 25 bin lira gibi dar tane vücude getirilecektir. 
bir bütçe ile gayet geniş ve büyük Hastanenin temelleri atılmıtbr. 
iılere girişmesi bilhassa yol, ka- Bir de orta mektep binası yapıla
nalizasyon, su, mektep, hastane caktır. Bunun için de belediye 
gibi itler takdirlere layıktır. bütçesine 500 lira konulmuştur. 

Burdur'un Tepe ve Karasili Yenice mahallesinde sabık be-
mahalleleri arasında bulunan ve lediye heyetleri tarafından 20 se • 
70 metre yükseklikte olan tepede- ne evvel başlanıp ta tamamlana -
ki geniş mezarlık kaldırılarak ye- mıyan lağım işi bu defa belediye 
rine büyük bir su deposu ve havuz 1 reisi doktor Ahmet Ruhi Beyin 
yaptırılacak, burada gayet güzel gayretlerile bu iı te baıarılmış ve 
ve modern bir park vücuda geti - 1 neticelenmiştir. 
rilecektir. Y o1larm açılması ve Elektrik işi iyi bir ıekle sokul
mezarlığın kalkması için tesviyei muştur. Müteahhit, caddelerin fe
türabiyeye başlanmıştır. nerlerini ve hatlarını tanzim et

Burdur'un Baladız ciheti üze -
rindeki şosenin iki tarafındaki ga 
yet geniş mezarlıklar kaldırılmak 
ta, burada Mrİ bir stadyum yapıl
makta ve 24 X 40 metre genişli
ğinde bulvarlar açılmaktadır. Hü 
kUmet önündeki Halk Fırkası hi ·-
n:ıaı hitam bulmuştur. 
Ayrıca güzel bir Cümhuriyet 

meydan1ıttı /a-p1lm1~ ve etTafı da 

mektedir. 

Köylü kadınlar 
döğüştüler 

İzmir, 18 (Hususi) - Dün Ad
liye dairesinde iki köylü kadını 

arasında bir kavga olmuş ve bun
lar birbirlerine hücum ederek dö
vü.ımütlerdir. 

Adliyede Hukuk mahl<emesin· 

il d k h 1.. de kocasından boşa.."Ullasına karar 
k fın 1 ma SU U verilen köylü Fatma Hanım mah-

satıldı 
keme dııarısında kocasını sevgili-

! 
si ile görünce dayanamamıt ve ka 

Giresun, 18 (Hususi) _ Per- dının .üzerine atılmııtır. . 
tembe günü saat on buçukta 934 İkı kadın mahkeme korıdorla
ıenesi yeni fındık me.houlü Borsa- rında müthiş bir kavgaya t~tut· 
ya getirilmit ve merasimle satıl- muılar saçsaça ba,başa gelmıtler 
mıtlır. 

Merasime Borsa komiser veki
li, ticaret odası batkatibi Osman 
Nuri Beyin söylediği kısa bir nu
tukla: batlanınıt ve yeni mahsul 
tonbul fındık on yedi buçuk ku • 
ruıtan Tığlı Zade Mustafa Efendi 
tarafından alınmak suretile mah-
ıulün piyasası açılmııtır. 

ve yüzleri gözleri kan içinde kal-
mııtr. Bütün memurlar bu gürül
tü üzerine ne olduğunu anlamak 
için odalardan dışarıya fırlamış· 

lar ve adliye nezarethanesindeki 
jandarmalar bu iki birbirine ra
kip kadını mütkülatla ayırabil

mişlerdir. 

Mersin, 17 (Hususi) - Mersin el-' 
gençliğinin Türkçe konuşturmak İzmit, 18 (Hususi) - Bugün 1 dakikasında ldmanyurdu sai 'ıı' 
yolundaki çalışmalarına yeni veç mıntaka sahasında İzmit kümesi I seri bir akınla lttihatspor kal~~iJ 
he vermek için evvelki gün Halke Final maçı ldmanyurdu - İttihat 1 indi ve merkez muhacnnı hafı l-' 
vinde büyük bir toplantı yapılmış spor arasında icra edildi. Takım-' vuruşuyla ikinci gollerini at~~ ' 11 

ve dilimizi konuşmamakta ısrar 1 lar sahaya taraftarların alkışları Oyun ldmanyurdunun hakiı:ıU '4-1 
eden yapmacık vatandaşlara kar- arasında sahaya çıktılar. altında cereyan ediyor JdnıaJ11" ~ı 
fı alınacak mücadele ıeklinin ne ldmanyurdu Kerim, Emin, Re- du merkez muhacımının çok )sıl; 
olacağı etrafında bir çok heyecan cep, İsmail, Ruhi, Ihsan, Zühtü, vetli bir şütü kale direğini yal• ff' 
h hitabelerde bulunmuslardı. Salahattin, Kenan, Mustafa, Ferti, rak avuta gitti ve birinci ~'.;ı. 

Çalıtmalara geni§ • mikyasta lttihatspor ise Ziya, Cemal, Tahir, ldmanyurdunun 0-2 galeb' 
devam edilmekle beraber esaslı Süleyman, Sadi, Cavit, Ahmet, bitti. 
bir program çizmek üzere bir ko- Fikret, Recep, Hakkı, Mehmet 
mite ıayrılmıştı. Beylerden müte§ekkildi. Hakem 

~'4 

Komite dün saat on sekizde Niyazi Beyin idaresinde oyun baş-
Halkevinde toplanarak vaziyeti ladı. . 
etraflıca tetkik etmit ve bu mü- Rüzgarı arkalarına alan idman 
hinı iti kısa bir zaman içinde en yurdu lttihatspor kalesine indi ve 
cezri ve ileri adımlarla neticelen- merkez muhacımın kuvvetli bir 
direcek bir program tespit etmit • §Ütü avutla neticelendi. ldmanyur 
tir. du soldan yapmıt olduğu akınlar 

Bu program bir kaç güne kadar neticesinde lttihatspor müdafaaı 
yapıalacak umumi bir toplantıda butehlikeli hücumları güçlükle u
heyeti umumiyeye arzedilecek ve zaklaştırıyordu. 
her yurtlu bu istikamet üzerinden 
öz davanın tahakkukuna çalıta· 
caktır. 

Mersin gençliği en inanlı bir 
ülkü olarak {Türk yurdunda 
Türk dili) davasını gütmektedir. 

Mersinde eski eserler 
buTundU 

Mersin, 18 (Hususi) - Mer
sinde Hacıbaba namile maruf bir 
antikacının geçen aene vefatı ü • 
zerine dükkanı mühürlenmit ve 
bu zamana kadar o haliyle kal
mıştı. 

Bu dükkanda bir çok eski ve 
tarihi eserler bulunduğu haber ve 
rilmesi üzerine dükkan iık tedri
sat müfettiti Sıtkı, emlaki milliye 
müdürü Galip Beylerin huzurile 
açılmış ve muhtelif devirlere ait 
bir çok heykeller ve tarihi mahi
yette eserlerle bir kaç tane el yaz
ması kitap bulunmut ve maarif 
idaresine teslim edilmiştir. 

ldmanyurdu sağdan seri bir 
hücumla lttihatspor kalesine indi 
fakat lttihatspor sol müdafii 18 
pas çizgisi içinde topu elle tuttu· 
ğundan htihatspor aleyhine bir 
penaltı verildi.Fakat ldmanyurdu 
b-.ndan · tif ade edemedi. Oyun 
itti abpor nısı a asın a oynanı 
yor. ldmanyurdu gü:el bir hücum 
la lttihatspor kalesi önüne geldi.it 
tihatspor müdafileri bu hücumu 
favlle kesti. lttihatspor bir frikik 
oldu. ldmanyurdu merkez muhaci 
minin nefis bir pasından istifade 
eden sol açrk kafa vuruıuyla ld
manyurdunun ilk golünü atmağa 
muvaffak oldu.lttihatsporun yedi
ği bu golü telıifi etmek için çok ça 
lı§tıkları görülüyordu. lttihatspor 
muhacımları ldmanyurdu kalesi
ne bir kaç defa yapmış olduğu 

hücumlar ldmanyurdu müdafile
rinin çok yerinde müdahalelerile 
uzakla~tır:lıyordu. Oyunun 38~nci 

lkinci devrede rüzgar ~ 
düşen ldmanyurdu çok ku ; 
bir müdafaa aistemi kullan JI ? .. 
lttihatspor akınlarını pek k ti 
kesiyorlardı. lttihatsporun bir d 
sayı ile neticelenebilecek ,ütl 
ldmanyurdu kalecisinin fevkali 

kurtarıtlarıyla uzaklatbrılıyor 

mütemadiyen alkışlanıyordu·. 
yun lttihatsporun hakinıiye 

geçmitti. lttihatsporun sağdaJI 
1
, ~, 

soldan yapmış olduğu hücull' d_. 
bir semere vermeyerek oyun 
bitti. Oyun çok sert oldu, h 

Niyazi bey oyunu çok iyi İ if . 
etti. Oyuncular arasında iyi , 

manlar görüldü. idman yurdıl' 
dan Ker.im.Jhaan. lımail. 

alahattin, Miço, çök iyi o~ıJ' , 
lar buna mukabil lttihatspot ~ , 
dan Ziya, Süleyman, Tahir, f 
ret, günün kahramı idi. 

lzmir tarmvaY 
memurları zaJ11 

istiyorlar 
lzmir, 19 (Hususi) -

tramvay ve elektrik §İrketi 
tahdemleri namına bir heyet, 
fia 'Vekili Ali Beyin Jehriırıİ 
bulundukları sırada kendil dl 
ziyaret ederek, muayyen müd V 
ten fazla çalı,tırıldıklarıru ~e 
na rağmen az para a1dıklarıl11 

kayet etmişlerdi. Merasimde Ticaret ve Sanayi 
Odası reis ve azalar ve Borsa mec 
Jiıi izalarile iş, Ziraat ve Osman
lı bankalan müdürleri Türk ve 
ecnebi ihracat evlerinin mümes
silleri fındık kırıcılar bulunmuş -
lardu. 

Yeni mahsulden süslenmit bir 
torba fındık memleket armağanı 
olarak Vali Salih Cemal Beye tak 
dim ~dilmit ve davetlilere ayran 
ikram edilerek merasime ni~ayet 
verilmiştir. 

Maceraperest bir kariimize cevap: Memleket ve mesken 
değiştirme itiyadı · sizi daima tehlikeye düşürmektedir! 

O zamanlar Ali Bey, tehri~ 
de bulunan ve Nafia Vekil' 
ait İ§leri tetkik etmekte olan 1'' 
fia Vekaleti imtiyazlı t irketiet 
rr um müdür muavini Emin 8~ 
bu itin tetkikine memur etıııif"' 
di. 

Emin Bey tahkikatını ikıl',J; 
derek bir rapor hazırlamıı "~ 
ğer iılerini de bitirmit oldıl.ı.I 
dan dün Ankaraya müteveC'1 

şehrimizden ayrılmıştır. 

Harice buğday 
satacağız 

Ankara, 19 (A.A.) - Son va
ziyet üzerine beynelmilel buğday 
pazarlarında hararetli muamele -
ler bqlamıı bulunması dolayısile 
Ziraat Bankasına muhtelif mem -
leketlerden buğday sahtı hakkın
da külliyetli miktar üzerinden 
müracaatlar vaki olmaktadır. Ya
kında genit mikyasta sattılar 

yapılması beklenmektedr. 

1 - (lzmit) Ziya Cemil: Asabi ve 
müvesvis tiplerden. Kimseye itimadı 
yoktur. Her şeye hiddetlenir ve ru • 
hen malüldür. Hayalperver ve kor - ı 

kaktır. İmtizaçsızdır. 
2 - (Ankara) C. S. 65. Sabri: 

İdealist tiplerden. Nefsine ve dostla
rına itimadı vardır. Uzağı görüş ka -
biliycti vaktinden çok evvel inkişaf 

etmiştir. İşlerinde intizam ve mükem
meliyet arar. Doğruluktan hoşlanır. 

inatçıdır. 

3 - (Berlin) SS. W. Cevat: Ze
kası hafızasından kuvvetlidir. Yarini 
ve muhitini fazla düşünür. A tılğan -
dır. Kimseye fenalık yapmak istemez. 
Biraz müsrif ornakla beraber itidal -
den ayrılmak istemcı. 

4 - (Şiıli) Zeki lımet: (Mektu
bunuzda üç türlü yazı var. İmzanızı 
tahlil ediyorum!) Becerikli ve faal 
tiplerden. Hesap işlerinde muvaffak 
olur. Muktesittir. Riyakar ve !t!Üta -

basbıs değildir. 

5 - (İzmir) Celal Ziya: (Mektu
bunuzun başındaki cümleyi tahlil e -
diyorum). Asabi ve kıskan~ tipler -
den. İ11zivayı sever. Mütebasbıs de -
gildir. Maddi itlerde muvaffak ola -
maz. İstikbali görüş kabiliyeti yok -
tur. 

6 - (lzmir) 981 Fakir: Mütered
dit ve asabi tiplerden. Kimseye itima
dı yoktur. Az dinler, çok konU§Ur. 
Hesap itlerinde muvaffak olamaz. 
Tazyik görünce cüriimlerini itiraf e-
der. Çok korkaktır. 

7 - (Ankara) M. Nuıret: Cüret
kar ve atılğandır. İnatçıdır. Macera 
aramaktan hoşlanır. Memleket ve 
mesken değiştirme itiyadı kendisini 
daima tehlikeye ve muvaffakiyctsiz -
lige düşürmektedir. Bazan müsriftir. 
Mübalağaya meyli vardır. 

8 - (Konya) Celal Zeki: Alim ve 

mütefekkir tiplerden. Tahlil ve görüş 
kabiliyeti yaşiyle mütcnasiben inkişaf 
etmektedir. Nefsinden lıaşka kimseye 
itimat etmez. Müsrif değildir. İnhina
yi sevmez. 

9 - (Pangaltı) Aliz Yuvano: 
Musikişinas tiplerden. Yaylı sazlar -
dan birini muvaffakiyetle çalar. Sefa
hete ve mübalağaya olduğu kadar §İ· 
ir ve resme de meyli vardır. Dostları
na karşı muhabbeti ve hüsnüniyeti 
vardır. Cüretkar degildir. 

10 - (fatih) Enver Riza: Asabi 
tiplerden. Kavgacıdır. Dostlarına iti
madı yoktur. Acelecidir. Zekası ted
ricen inkişaf etmektedir. Maddi işler
de muvaffak olamaz. Bazan mübala -
ğaya temayül gösterir, hazan ciddi ve 
abus görünür. Ya~ı ilerledikçe karak
terinde müsbet tahavvüller husule 
gelecektir. Hafızası 7.ayiftir. 

Dr. W. 

Nafıa Vekili Antaly•Y' 

gidecek 
r''' Ankara, 19 (Hususi) - ·-' 

vekili Ali Beyin bugünlerde 1 

sına baılanacak olan Afyon.- ,ti 
talya hattını teftiı etmek ~~ 
Antalyay:ı gitmesi muhteıoe.til 
Hattın 25 kilometrelik olan b~JO 
ci kısmı ihale edilmiıti. 25 Jet tt~ 
metrelik ikinci kısım da yalı• 
ihale edilecektir. 



Doğrusu akıllıymış yumurcak 

'A 
~, lrıan sorma, birader, ömür! ı zacınızı arttıraın ! 
'N' Fakat ne söylesem, aah nafi· 
, ~~it o ömür olan? le. Nikola küstü. Bana ıntmı: dö· 
b n~~ ciğer parem, goncei nüp homurdanmağa ba,ladı: , t' Utnit ve istikbalim.. - Sen böylesin zaten.. Hot, 

j.'' Anlat ta bakalım biz de bunu evvelce de anlamadım de • 
l\l ıın.... Neden ömür oluyor ğil ya... Nur topu gibi evladım 
~k lt~ı? ciğer paren? doğdu... .Bir kere olıun "gözünüz 
~~~ dılım tutulaydı da geve· aydm !,, demek için evimize gel
~d ola,, ya bu ıuali ıormaz medin... Bana garezin mi, kas • 
· llıı. Herifteki çene değil, tin mi var, bilmem ki ... 

tnübarek .. Bet para ver - Canım etme, eyleme ... Ne a • 
b· on Para ver sustur .. Baı • lmgan, ne müvazenesiz adamsın 
1~ tra~a.. Yumurcağm doğ· sen? ... Dört aydır bu gazeteye ga • 

'i~d~.n bug~ne !kadar göı~ zetesine kontratlı olduğumu, hi • 
'i llı~fetlerı sayarak kendı kiye yazmaktan başımı alamadı • 

' ~)tçhile "ezkiyayi etfalden,, ğımı bilmiyor musun?.. Nereden 
, A..rıu. bana ispata çah,tı. bot zaman bulup ta senin evine 
~ilah nazardan saklasm, geleydim, a gözümün nuru efen· 
~dlr Çocuk ki .. diyordu. Sa- dim? ... inşallah bir vakti müna • 
~ n gözlerinin kopçasını a- sipte .. . 

lz: "Hanım anne! Bana _ Ben öyle ağızlara kayrk ya-
leri · · · · d · dd k d , r mısınız, rıca e enrn.,, nastıramam ... Ci en ar a aşım -

."'lideaini uykudan uyandı • sa~, halim gibi istikbalimle de a • 

~ 4tnıa. "Nikola,, ! Din karde
" l>ernin çocuğun dört aylık 

? ·•/ ıöyliyen sen değil miy· 
~ okaa senin toıun, Hazreti 
d anasının karnından do • 
· Ohtaz mı kelama ağaz ey-

--~efendim! .. Sende de 
. enen §eyden eser yok mu? .. 
l)or ınusun? Meşhur Rus 

~ •elidir: 

ı; d \. deıneden leblebiyi anlama· 
t' "'ler .. Bizim yavru ıabable • 

1~tnca "MMMM • ma,, di • 
vrı de onun "Hanım anne! 

· ille.ana verir misiniz, rica e • 
, ' dediiini anlıyoruz ... He -

"ile olduğunu bilmezsiniz ... 
~lesem de bir türlü inan· 

, ' ki .... 
~ , ~İçin inanmayaymı? 

1ııt.nmazsın itte... Hah hah l 'tallahi inanmanın! 
~~ğıma dair namusum ü • 

teminat verdim. Mutmain 
4niatmağa bqladı: 
~ediyordum efendim? Ha ... 
·· Öyle ya, hadise dün cere • 
ttti. .. Daireden eve dönmÜ§ • 

8il' de baktım: Medarı if • 
e~ladım bizim hanımın 

da... .Ayak sesimi i!itince 
l>enden yana çevirdi de ne 

1>iliyor musun? 

\'Oook! 
'4 

t Se .. Se .. ,, dedi! 
~? ··· Ne çıkar bundan? "Se .. 

de mi manası var yoksa? 
~le ya .. Var, zahir ... "Se ... 
1'-ııı ııbyanda "Seni pek 

• 'e~erim pederi mütfikim e· 
..._t,, demektir. Hem farkına 

lakadar isen bugünden, hatta bu 
saatten tezi yok; haydi kalk, eve 
gidelim! Sana ümidi istikbalimi 
g~stereceğim ... 

Baktım, Nikolaya dert anlat • 
manm imkanı yok, o günkü hiki · 
~enin yazılmasını meslektatım 
"Osman Cemal,, e havale ederek 
gözü kör olau piç kurusunun zi • 
ynretine gittim. Tam evin dıt ka • 
pısından içeriye gireceğimiz ıı • 
rada, Nikola, parmaklarım "sü • 
kut,, manasında dudaklarına gö • 

tiirdü: 
- Tısı!... Belki uyuyordur ... 

Aman, dikkat!... Uyandmnıya • 

hm! 
Ayaklanmızm ucuna basarak 

koridorlarda, sofalarda çıtırr, pı • 
hrr yürümeğe batladık.. O önde, 
l:>en arkada, hırsız gibi gidiyor • 
duk .... Nasılıa geçtiğimiz kapılar· 
aan birini açık bıralcmıtım .. Dos· 
tum, hiddetle parmaimı sallıya • 
rak: 

- Yoksa ciğer pareme kaıtin 
mi var? diye kqlarını çattı. Ev • 
!adımı "kurander,, ortalarmda so • 
ğuktan öldüreceksin!? .. 

Etrafıma iyice bakındım: Açık 
bıraktığım kapı bir an.bk kapı • 
sıydı; görünürde "ciğer pare,, fa· 
1 ıuı da yoktu ama, gene ne olur ne 
olmaz hatamı tamir için elimi tok· 
ma8a attım .. . 

Yiirüdük ... Yürüdük... Bir çok 
odalardan, salonlardan daha geç· 
tik ... Nihayet durduk. 

- İ§te burası medan iftiharım 
yavrucuğumun gündüz oturduğu 
odadır ... iskemlesi de §U ! 

iskemleyi alaka ile tetkik et • 
tim. 

- Mata1lah ... Mqallah... En • 
f eı... Ortasında oturağı da va.r. 

- Şimdi dikkat!. Şu odayı gö • 
rüyor musun, fU odayı?. itte "ken· 
<lisi,, oradadır. Yanına gidiyoruz. 

Gayri ihtiyari ceketimin önünü 
ılikledim; saçlarımı düzelttim .. 
Tokmak hafifçe çevrildi. Kapı gı· 
c:rdamadan açıldı. Huzura dahil 
olduk! 

- Nasıl? Nasıl çocuk?. Tosun 
dedikleri de böyle olur. Aslan! 
Şu uyuyu§a bak hele... Mıtıl da 
mıtıl .. Yaradana kurban olayım. 
Dur, tunu bir öpeyim .. Her zaman 
öperim de uyanmaz. Buseme ah
§ıktır ! (Öper) Pppöp ! ... Oh ... 

Yumurcak gözlerini açtı. Vi • 
yaklamağa başladı. Annesi koş • 
tu, kucağına aldı, hoplattı, susma· 
dı ... Babası aldı hoplattı, gene sus· 
madı ... 

- Birazda 
"A vreçenko,, ! 

sen hoplat.an a, 

~~~ T kİi11 -E·ME 'İ1 ~-m· 
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Odun ve kömür için 
yapılan muharebeler! 

Saraqlara odun qeiişfirmek 
Boğazda gemiler zaptedilirdi 

210 sene evvel timdi.ki Kara· harbi yapmak mevkiinde kalıyor- üıtüste "derya mübayaaaı,, ile 
köy köprüsünün öte tarafında yüz lardı. Tüccar gemilerinin K~ra~e- mahvettikleri servetlerini çıkara
lerce baldırı çıplak gırtlaklarını niz, Rumeli, Anadolu sahıllerıle caklardı. 

• • 
ıçın 

çatlatırcasına bağrıtıyor, yumruk- Marmara havzasından, lzmitte~, Fakat, günlerce boğazın soğuk 
larını sıkıyor, küfürler savuruyor· Yalova ve Karamürselden hın ayazında bir tek mahrukat gemisi 
lardı. Hepsinin batı Boğaziçine müşkülat ile temin ettikleri bu o· avlayam~dıklarmdan küplere bin 
çevrilmitti. Ufukta bir gemi bek· dunlarr, "İstanbul Ağası ocağı,, ı- :f olan Şadiler, bu fırsatı kaçır· 
ledikleri belli idi. Reisleri olduğu nın tayin edeceği cüz'i bir ücretle m'1.mak idn her tedbiri almağ1 u· 
anlatılan iri yarı biri: cebren ve "Derya mübayaaaı,, na· nut.maımşlardı. 

_ itte, diye haykırdı. mile satmak mecburiyetinde idi- Y elkenk,.ini mümkün olduğu 
Balduı çıplaklar daha dikkatle ler. Bu şekilde satılan odunlar ma· kadar şişirerek ucan gemiler, bo· 

bakmağa baıladılar. Sisli havada liyet fiyatını korumadığı için, ge· ğazın bil" az ilerİ5İr.de Rni baskına 
Beıiktat önlerinde bocalıyan bir misi yakalanan tüccar, bir daha uğradılar . Bütün •Pn r!lerini de 
karaltı farkediliyordu. odun ticaretine çıkmıyordu. son cleia kaphrdılar ve htanbul 

Reiı mütemadiyen ve adeta sa- "İstanbul Ağası ocağı,, nın bu dondumcu soğuklarda c>dunsuz 
yıklar gibi: hareketi yalnız saraya odu? temi· h.örni~rsü:r. kaldı. 
_Eğer eli boş dönerlerse Is- ni içindi. lstanbul halkı daıma o· 1138 hicri senesinde başlayan 

tanbul Ağası hepimizi azleder.. dunsuz ve kömürsüz kalıyordu. O· bu hal 1232, 1244, 1251 hicri sene 
diyordu . nu dütünen kimse yoktu. Ço~ bü- )erine kadar bütün şiddetiyle de· 

Baldın çıplak tayfalar, reis sa· yük kir gören tüccarlar, Şadılere vam etti. Tarih lstanbulun 
bırsızlandıkça tekrar bağrıpağa, yakalanmadan odun getirmek he- daimi bi.r odun ve kömür derdi 
küfürler savurmağa baılıyorlardı. vesine dütüyorlar, fakat Boğazın içinde bunaldığını gösteriyor. 

Denizden gelenler Fındıklı ö- bir tarafına saklanan baldırı çıp - Kadıların "ekdemihtiyaç,, diye 
lerine yaklqınca, yüzlerce ağız takların gözünden bir türlü kurt~- mahrukat temini için gönderdik-
birden: lamıyorlardı. leri emirler, tüccarların maruz kal 

_Bire mahvolduk .. Boı .. diye lıte yukarda anlattığımız vak'a- dıkları mü§külit kartısrnda hiç 
haykırdı. Reia diılerini aıcırdab· da Karaköy Şadilerinin Boğazdan bir tesir gösteremiyordu. 
yordu. Yumnıklannı 11karak: gemiıiz, bot dönmeleri bunun bir Tüccarlar gemi göndermeyince, 
_ Aldatıldık •• diye mırıldan· neticesi idi. lstanbula hiç bir tüc· hükiimet lüzumu kadar kayık te-

dı. car odun, kömür getinnemeğe min ederek odun sevkeden liman· 
- Karakaye yanaıanlar, ıahil- karar vermitti. lara göndenniı, Kadılara da fÖyle 

de bekliyenlerin kıyafetinde, bal· Tüccarların bu hali anla!ılmca bir emir irsal etmiıti: 
dın çıplak tayf al ardı. İstanbul kadısı, odun kömür ihraç "Münaıip mahallerden ıu gün· 

eden mıntakaların kadılarına e • lerde Dersaadetim külliyetli ha • 
Mesele §U idi: latanbul odun mirler isdar etmeğe baıladı: "Er· tap aevk ve irsal olunmak üzere 

kömür buhranı içinde çalkanıyor· babı ihtikarın habaset ve melanet bu taraftan lazım gelenler marife
du. Karakıı soğuklan baılamıftı. leri yevmen feyevma kesbi teza· tiyle miktarı vafi kayıklar tertip 
Sert yırtıcı rüzgir esiyordu. Ne yüt etmekte olduğu bedihi bulun- ve tesyir olunmuı ve olbapta li -
Sepetçiler kasnnda, ne Eski oda· duğu ... ,, diye başhyan bu emirler· zım gelen mahallere evamiri şeri· 
larda, ne de Karaköydeki Şad il er· de odun naklinde tekasül gösteren f em gönderil mit olmakla ilah .. ,, 
de mahrukat vardı. Sarayı hüma· fer hakkında da "bu gibilerin isim 1232 hicri yılında lstanbul rum 
yun ile Mutbahı Amireye yaz kıt leri ve keyfiyetleri Dersaadetime patriki bile odun temini için teıeb 
odun temin etmekle mükellef olan tahrir ve inha ile vakit ve zamanıy büslere girişti. Kendi adamlariyle 
"lıtanbul Ağası,, mütemadiyen le külliyetli hatap ve kömür irsa- gemi imal ederek odun getirtece-
bu üç mıntakaya emirler gönderi· line .. ,, kaydi ilave ediliyordu. Tarih 3 
yor. Odun yetittirmelerini bildiri· Tüccarlar "evamiri !erife,, ye ğini bildirdi ve müsaade verilme· 
yordu. itin en ağır ve mes'uliyet· hiç aldırmıyorlardı. Çünkü serma- sini rica etti . Her tüccara yapılan 
li kısmını Karaköydeki Şadiler ta· yeteri mahvolmuıtu. Bu vaziyet vaat gibi patrik efendiye de vaad· 
fıyorlardı. Çünkü Topkapıdaki a· kar§ısında bütün mahrukat tüc· ferde bulunuldu. Fakat geminin 
ğalar lıtanbula gelen odunların carlarına yeni bir emir tebliğ edil- vet mani olamadı. 
naklinde kullanılıyorardı. Kara· di. boğazda "derya mübayaa,,sıyla 
köydekiler ise, büyük kayıklara Bu emirde, büyük gemilerle o - Karaköye çekilmesine hiç bir kuv 
binerek boğaza açılıyor, orada la· dun getirecek tüccarların artık veet mani olamadı . 
tanbula odun getiren gemileri kar Şadilerden çekinmeleri, yalnız • • • 
ıılıyarak doğru Karaköye çeki· her tüccar gemisinin senede bir Bu arada tüccarların da mühim 
yorlardı. Bu tüccar gemileri, Şa• defa odununu "Derya mübayaası,, miktarda ihtikar yaptıkları görül· 
dilere yakalandılar mı odunları fiyatile satmak mecburiyetinde mektedir. 
teslim etmek mecburiyetinde idi- olduğu bildiriliyordu. Bu ihtikar, daha ziyade gadir 
ler. Aksi takdirde onlarla silah Bu emir, bütün mahrukat tüc· de yapılıyordu. 
--•==•=·--·-"""""""""- carlarını harekete getirdi. Derhal Büyük gemilerle getirilen kö-

Hikmeti hüda, ben kucağıma a· battal bir hale gelen gemiler tamir mürler bir çok gizli vasıtalarla A· 
lır almaz ıusuvermesin mi yezit!? edildi. Yüzlerce baltacılar en ya • yastafanoa (Y eşilköy) e çıkarılı· 
Elini gözlüğüme uzattı. Çekince kın ormanlara gönderildi. Balta - yor, burada muazzam mahzenler 
yere dü,ürdü. Cam parça parça.. cdardan da halta hakkı, Kefille- yapılarak dolduruluyordu. Sonra 

- Üzülme! Üzülme! Yenisine me, beygir, katır ücreti, araba ki- buradan develere yükletilerek şe· 
alamettir ... Canın sağ olsun ... Se-' rası ahnmıyacaktı. hire sevkediliyor, lstiranca kömü • 
ni çok &evdi de ... Gördün mü bak?. Bu haber, ayni zamanda bütün rü diye satılıyordu. 
Kucağına alır almaz nasıl sustu... odun ve kömür ihraç eden mınta· * • • 
Hoplat hoplat... kalara yapıldığı için lstiranca Odun ve kömür için çarpııan-

Bir hayli hoplattım . nihayet ta· dağlarına binlerce Rum ve Bulgar lar asırların arkasında kaldı. Fa
bıtavs.nım kesi!erek be,izine hı • baltacıları akın etmit, sahiller o· kat İstanbul halkı bu dertten hali 
raktım. dunla dolmuıtu. Tüccarlar ilk ge· kurtulamamıştır. Yirminci asrın 

- Amca beyine "A1.,v?ı alayh tirecekleri odun ve kömürleri ser- kalöriferi ve medeni teshin vasıta· 
r.ıaşrap~!H ?:alaylı,, yap y:-.ı·rum ! bestçe çık rıp satacaklardı. Odun )arı olmasaydı, itim bilir bugün da· 

fia~uU: fHaticP Süreyya' yüklü gemiler boğazı ilk defa kor· ha nelerle karşılaşacaktık. 
ı .,.. (Devamı 1% ıncı aayıfada) kusuz geçiyorlardı. Kaç senedir "iyazi Ahmet 



Kurultayın üçüncü Gayrımübadillerin 
•• •• gunu 

(Ü~ tarafı 1 inci sayıfada) 

Bütün azalar "uygun buldukla
rını,, bildirdiler. 

Bundan sonra Türk Dili T et
kik Cemiyeti umumi katibi lbra· 
him Necmi Bey kürsüye gelerek, 
vilayet Halkevlerinden Kurultaya 
ge!en mümessillere teşekkür etti 
ve Türk dili tetkik içinde C. H. F. 
ımm gösterdiği yüksek yardım

lan anlattı. 

Cemiyet ne§rİyatından olup a
zaya dağıtılan eserlerden başka, 
lbaskıy.:ı verilmiş olan daha birçok 
eserler olduğunu söyledi. Ve bu 
arada umumi merkez heyeti aza· 
smdan Besim Atalay Beyin "Ek
ler ve kökler,, isimli kitabının 
\ola bulunduğunu anlattı. 

Bundan sonra Be,.lin Prusya 
llkademisinden gelen tebrik telg· 
.. afı okundu. Akademi reisi telg
tafta "Çok güzel itler yapan Ku
rultayıruza muvaffakiyetler dile
rim,, demektedir. 

'f Sonra Ahmet Cevap Bey tezine 
Sevam etmek üzere çağınldı. 

~met Cevat Beyin tezi, Türk Di· 
Jini, Hint - Avrupa dilleriyle 
lcarşılaştımıaktır. 

Ahmet Cevat Bey bir buçuk 
' paat süren tezini bitirdikten son· 
ra Kazım Paşa Hazretleri celseye 
ı>n dakika ara verdi .. 

İkinci celse, Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti merkez bürosu a:ıafJll • 

aan Doktor Saim Ali Beyin tezi • 
le ha,ladı. 

Doktor Saim Bey "Eski dil mef • 
liumu ve politik tebiyesi üzerine 
blan tezini okudu. 

Türk dilinin üstünlüğünü, ec
~bi kitaplar, kamuslardan örnek
!er getirerek anlattı. 

Doktor Saim Ali Beyden sonra 
cemiyet umumi katibi İbrahim 
Necmi Bey kürsüye gelerek tali
matın bir maddesine, bazı arka
Claşlara kurultayda hiç bir kritik 
yapılmıyacağı manası verildiğini 
auyduğundan bahsederek böyle 
bir şey düşü11ülmemiş olduğunu, 
her hangi bir teze karşı itiraz ve 
:tenkit için kürsünün açık bulun
Cluğunu söylemiştir. 

Bundan sonra başkan Kazım 

Pa~a Hazretleri toplantıya, bugün 
ısrene saat 14 te devam etmek üze· 
l'e nihayet vermişlerdir. 

* * * İstanbul, 19 (A.A.) - DUnkü 
Dil kurultayr toplantısrnda söz a -
lan Cafer oğlu Ahmet Bey Türk • 
Rus dilleri arasmdaki münasebet· 
lere dair olan tezini okurken söz
lerine tezinin mevzuu ve dil tet -
kilderiyle alakasr olmryan yersiz 

, ve gayri muvafık beyanat karıştır
ması üzerine müzakereleri takip 

, buyuran Gazi Mustafa Kemal Haz
retleri salonu terketmişler ve Ku
nıltay reisi Kazım Paşa Hazretle
ri de hatibin sözünü keserek de -
vamdan menedilmiştir. 

Aldığımız malı1mata göre Cafer 
()ğlu Ahmet Beyin Üniversitedeki 
cio~entlik vazifesine nihayet veril
miş ve dil çalışmalariyle alakasr 
kesilmiştir. 

paraları 
(Ust tarafı 1 inci sayıfada) 

Dün vilayet, bu gibi evlerin 
tahliyesini emretmİ§tİr. Kat'i 
emir üzerine de bu evler he
men tahliye ettirilmi,lerdir. 

Evlerden bir kısmındaki 

eıya üç gün zarfında nakledilmek 
üzere bir odaya doldurulmuf, a
nahtarları da polis tarafından alı· 
narak sahipleri evlerden çıkarıl· 

mışlardır. 

• • • 
Vali Muavini Ali Rıza Beye· 

fendiye müracaatta bulunarak bu 
husustaki mütalealarını ogren· 
mek istedik: Muavin Bey bize ay· 
nen şunları söyledi: 

- Dün tahliye edilen evlerin 
adedi 9 dur. Muhtelit komisyonun 
bir kararına ve hunu teyit eyliyen 
kanuna göre bu emirlerin 19 A -
ğustos tarihine kadar tahliyeleri 
ile eski sahiplerine teslimi lazım 
gelmektedir. Aksi halde muhtelit 
komiıyon kendi emrinde bulunan 
bir parayı bu evlerin eski sahiple
rine evrmek mecburiyetindedir. 

Mübadillerden bir kısmı, evvel
ce tahliye hakkında kendilerine 
yapılan tebligat üzerine mahke • 
meye müracaatla tehiri icra kara· 
rı almı§lardı. Biz de bu vaziyet 
karşısmda mahkemeye müracaat 
ederek mübadillerin talep etmek· 
te oldukları hakkın mahfuz oldu
ğunu bildirdik ve hu evlere ait o· 
lan parayı mahkeme emrine ola -
rak bankaya tevdi ettik. Muha· 
keme neticesinde hak sahipleri 
hunları alacaklardır. Nitekim ev
velce müracaatta bulunan1ar da 
bu husustaki haklannı tamamile 
almışlardır. 

Avusturyada neler 

oJacak? 
(Ust tarafı 1 inci sayıfada) 

bin İngiliz lirası yardımda bulun
ması kararlaştığı söylenmektedir. 

Bu ayın sonunda, Avusturya • 
nın yeni ba,vekili Şufnig'in de, 
Musoliniyi görmesi muhtemeldir. 

Diğer taraftan, Almanyarun 
yeni Avusturya elçiıi Fon Pape· 
nin Avusturyada karşılaştığı va· 
ziyet hakkında yeni bir haber gel
miştir. 

İngilizce "Deyli Herald,, gaze
tesi, Avusturya hükUmetinin me
netmesine rağmen, Fon Papenin 
matbuat fotoğrafçılarını ve sine
macı lan Alman sefarethanesinc 
çağuarak, düzünelerce kendi fo
toğrafını çektirdiği haber alındı

ğım yazıyor. 

Viyana zabıtasında bulunan 
200 tane Nazi polisinin tevkif e
dildiği öğrenilmiştir. · Bu haber, 
bu hafta gizli tutulmuştur. 

:::;::=====::::::::= :::::n:m::ı"=::m::=ec:-::::::::n: 
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satın alınması 
Ankara, 19 (Hususi) - İstan

bul rıhtım şirketinin satın alınması 
kati surette kararlaşmı~tır. Satın 

alınma e!asları tesbit edilmekte -
C1ir. Nafıa Vekaleti lüzum görür· 
ıe şir1J:etln bi\zı hesaplarını tetkik 
~decchir. 

Dr. Hafız Cema' 
f)ahili hastalıklar - · •ehassun 
Cuma ve pazardan ba~a günlerde 

ğleden ıonra ıMt 2t df' G ya kadar 
lıtanbulda Divanyolunda ( 118) nu· 
marab busuıi kabineıinde haıtalannı 
kabul eder. ~uayenebane v e'V ... ,, 
fonu: 223!'~. 

Yazlık ikametgah telefonu Kandi:l 
38 - Beylerbeyi 48" 

er parçası ayn ır eyecan a , 
kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR ~ 

SÜLEYMANIN OGLU 

Süleyman, aslan avcısı Eueyit 
Abdül F akiden ilk ve esas malu • 
malt almıft.I. Bir şey daha öğren· 

mek istiyordu: 
- Giderken, yanımıza neler 

almalıyız? 

-Büyük bir yektin tutar ... Size 
müşkülat çıkaracak, taıımaktan 

bıktıracak şeylerden birisi de bu· 
dur. isterseniz, size bunları bir lis
te halinde hazırlar veririm. 

- Teşekkür ederim. 
- Ne zaman hareket etmek 

fikrin desiniz? 
- Mümkün olduğu kadar ça • 

buk .. Belki 3 gün içinde .. 
- Bir hafta kadar beklemiş ol

saydınız, beraber de gidebilirdik .. 
- Siz de mi gideceksiniz? .. 

- Ben zaten iki $enede bir mu-
hakkak giderim. 

- Çok iyi olurdu. 
- Kalabilir misiniz? 
- Biz kalacağımıza sizin biraz 

acele etmeniz daha iyi olmaz mı? 
- Çalışırım. 

Tefrika "o. 10 

- isabet edeniniz. Uzun bir 
müddet arkadaşlık etmi§ oluruz. 

-Ben de çok isterim. 

• • • . . . . • • • 
-7-

ESSEYİT ABDUL F AKt'NtN 
StHlRBAZLIG I 

Fransız vapuru hareket etmek 
üzere idi. Süleyman, Süveyşten 

tecl.arik edeceği şeyleri almak için 
biraz gecikmişti. 

Vapurun tam hareketi zama
nında nefeı nefese geldi: 

Blant Allarti: 
- Nerde kaldın. Süleyman, de

di. Az kaldı vapurdan biz çıkıyor 
duk. 

- Biraz geciktim. Maalesef 
aradıklarımı da bulamadım. Sü
vey§ belki çok yakın bir zamanda 
San Fransisko olacak ama, ne ça
re ki olamadan gelmiıiz. Abdül 
Faki nerde? 

- Yukarda .. Silahlarını temiz
liyor. 

- Ne oluyor hu adama.. Va-

: ................. . . 
iYazan: 

i Rıza 
1 Şekip ................ 

I". 

'I 
purda aslan mı gördü acaba· 

Blanş Allarti güldü: 

- Belki de.. el' 
Blanş Allarti SüleymaJl111 ,ı 

deki paketlerden bir kısınıoJ 
ve beraberce yürüdüler .. 

Artık gidiyorlardı. . Ki~~ 
ne zaman döneceklerdı? . ~· 

"l M d ·· ıç man, og u ura a uç ay 
döneceklerini söylemişti art'~/ 
onu kandırmak içindi. San1'1

1 
ra '. hu sözüne inanmış mıydı 
yır .. 

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

Easeyit Abdül F aki gör011 , 
dürüst bir adama benziyordıl· 
zü sohpeti yerinde, iş bilir. J 
naz bir adamdı. Zeki old 
gözlerinden okumak kabildi·~ 
hireden beri. geçen günler ıB 
da acayip hikayeler anlat 
onlara iyi vakit geçirtmişti. 

ismet Paşa 
söylüyor 

(B::ı" t .ıa fı ı ı n~ ı ;d .,ıt41=" '7dadırl 

- Bizim zaferimiz sadece aı· 
keri bir zafer değildi. Yeni zihni
yetin eıki zihniyete tefevvuku, 
m.ütefeasih bir idareye kar1ı bü
tün bir milletin ihtilali idi, 

- Yakın bir istikbalde bir ta· 
kım ıslahat daha yapmayı düşü· 

nüyor musunuz? 
- Hayır .... Fakat bu bazı hu· 

suslarda icap eden tedbirleri al
maktan da geri duracağız demek 
değildir. Fırkamızın esasları ga· 
yet ileri bir zihniyetle vücude ge· 
tirilmi,tir. Onun için insanların 
ve eşyanın tekamülünü temin ede 
cek vakayii hazırlamakhn geri 
durmamaktayız. Büyük Şef Gazi 
ve ben bütün kalbimizle Demok· 
ratız. Büyük Şefin sistemi terbi
yevi ve ihzari bir sistemdir. A11r· 
larca geri kalmış bir memleketi 
tarakki ve tekamüle sevketınek 

meselesi karşısındayız. Siyaseti· 
mizin müstakbel esasları bu hu· 
susta elde edeceğimiz neticelere 
bağlıdır. Maamafih siyasetin pra· 
tik bir iş olduğunu anlayacak ka
dar kafi tecrübelerimiz var. Ha
kikatı görünüşe feda edecek te· 
şebbüslerde bulunmak fikrin.de 
değillz! 

Niçin devletçiyiz?.... Onu da 
izah edeyim. Çünkü hali hazırda 
Türkiyenin içtimai ve iktisadi sa· 
hada tarakki ve tekamül edebil
mesi çarelerini ancak o yolda bul
duk. 

- Rusya ile olan münasebatı

nız? 

- Bizim inkilabımızla Rus ih
tilali aşağı yukarı aynı zamanda 
b1ş!adr. Müşterek bir gayeleri 
vardı. ikisi de müstebit bir idare
ye yabancılara karşı mücadele 
edivordı•. c .. mhuriyet iç"n çalışı· 

yorlnrrh. Fakat her ikisi yekdiğe· 
rinden da.ima ayrı ve müstakil 
kalmışlardır. 

- r..·-~~..,_ ile Jt"ii:rvı.~eh~hT"T~? 
- M. Heryonun ziyareti bizi 

·teshir etti. Fransa ile çok sıkı bir 

ayakkabıcıların 
haklı bir şikayeti 

(Ba§ tarafı 1 İ'1C) sayıfamızdadır) 

de vergi vermemektedir. 
"Hükfunet, dükkanları erken 

kapatıp meıai saatini azaltmak -
la ~ok iyi -~~t.ir. z;. ... , -b.ı.hl--
yin altıda ite başlıyan kundura 
imalcileri gece saat dokuza, ona 
kadar çalıımaktaydılar. Böylelik -
le, insanlıklarını kaybetmişlerdi. 
Sıhhatleri bozuluyordu. Hele bir 
yattıkları yerleri görseydiniz. 
Yorganları, yastrkları, yatakları, 

kirden kahve rengi haline gelmiş
ti. Öyle ya: Vakit bulamıyorlar 
ki yıkansınlar ... Şimdi, halleri iyi· 
leşmiştir. Dükkan yedide kapanı
yor. Herkesinki de ayni saatte ka· 
pandığı için, dükkanlar arasında 
rekabet yapılamıyor. Ancak, hü -
kumet bütçesinin de, ayakkabıcı· 
ların da en büyük düşmanı bu ka
çak imalatbanelerdir. Hükumet, 
bunlarla mücadele etmenin yolu -
na bakmalıdır. içki kaçakçılarile, 
tütün kaçakçılarile, kokaincilerle 
eroincilerle nasıl mücadele edili -
yorsa bunlarla da ayni yol takip 
edilmelidir. 

"Yoksa, erken kapanmaktan 

Süleyman, Kahireden aY11 
j 

dan evvel, onun hakkında "'ı 
mat toplamak istemi§, fakat,'~ 
.., 1 b' b' . . )<ıt gı cevap arı ır ırını nll 

mahiyette bulmuştu. v1 
Aley\,,;n.d-o ;,rtl'lel ... i , 1r ,, 

kilerden fazla idi. Buna reB 
yolculuğa beraber çıkmal3~i~ 
bir mahzur görmedi. KeP""

11 
ne de olsa, dört kuvvet sn~~ 
Dörde karşı bir, ne yapa bil1' > 

Hele geçen günler içinde, 
dül Faki. kcndisir.e karşı eıı111 

sizlik bslenecek ufak bir h~fe 
te bile bulunmamıştı. 

Süleymanla Blanş AJlarlİ·. 
dül Fakinin yanına geldikle'

1 

man o, hakikaten silahlaı-ıf11 

mizlemekle meşguldü. 
··1'l İkisi de yanma, yere ço 

Süleyman: 
- Kolay gelsin, hazırlığa 

ç-abuk başlamışsın, dedi. 
Ahdül Faki: 
- Fırsat ve zaman buldj 

silahlarımı temizlemeyi ke11 

adet edinmitimdir, dedi. ·~ 
-Şimdi kaç günde Se\11lW 

yiz? ~ 
- Allah kısmet ederse, 00 

fayda hasıl olmıyacaktır. Çünkü, on günde.. g 
gizli imalathanelerin, çerden çöp· - Ciddeden Sevakin ks.Ç 
ten malzemeyle yaptıkları kundu· - Kayıkla üç gün sürer· 16 
ral.ar, bittabi pek ucuz fiyatla piya Süleyman birdenbire, S 
saya sürülüyor. Ahali, bunları u - döndü. Ortalıkta Yavuzu gôf 
cuzdur diye alıyorsa da, hileli ol - mitti: 
duklarını anlayınca hileyi yapan • - Yavuz nerde Blanş? ~ 
lar zarar görmüyor. Çünkü, pun- - Hergülle beraber ~s.P 
lar, yaptıkları metaları kah §U hat tarafına gittiler. -· 
semtteki, kah öbür semtteki pi • - Ne var orada? 

H "J çs.P yasaya satarlar... - ergu vapurun ıJı 

Hulasa, hem vergi. hem hakiki kaldırabileceğini Yavuz kS. ,. 
esnafı himaye, hem de ihtikarla mıyacağmı iddia etti. Tecrı' 
mücadele için bu kaçakçılıkla gittiler. .., 

d 
' 

l d S ··ı "ld" .. bdil miYr.~ e e azım ır. u eyman gu u ve ~ 
Hamiş: kiye başım çevirerek: 

Y . . h. b. ~e1 Esnaf ve işd arasınch bu nevi- - avuz ıçın ıç ır b 
den şikayeti olanlar için gazete- , lemediniz. Abdül Faki. ~~s. 
mizin sütunları daima açıktır!.. seyahate tahammül edeb·ı·lı~ıı 

Abrlül Faki bir an dut 
ittihat ve teşriki mesai arzu edi - ten sonra: 
yoruz. Siyasi sahada sulh ve em· 
niyetten başka iıtediğimiz yok!.. 



Leylt ve nehari 

Resmi Liselere muadelet hakkını haiz 

ıııreyzlatı LlselerlmtK 
Arnavutkö7, Tramvay caddesinde • Çiftesara71arda 

r. •e erkekler için ayn tqldllta malik, Ana IU1lfı ile İlk, Orta Ye 

Llae Jmımlannı havidir. 

T.W,. uıulleri ft teclriaatnulald munff,Jd,..tf7le bın'"'"'fbr. 
lta11t için her cUn mektebe, veya lıtanbulda Yeni Poıtahane arkaamda 
Bılfret Hanında 13/14 numarahOz,.ol ldarehaneaine milracaat edllebWr .. 

isteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 
nıektebln telefonu: 36,210 • Ozyolua telefonu: 24115 (1711) 

M OB • LY A Saloa, Salamanje •• yatak ·-
1 odalannıa enYaını ucuz fiatla 

letanbulda Rızapa9a Yoku9unda 88 numarall 

Asri Mobilya maOazasında 
bulabilirsiniz. Telefon: 23407. Ahmet feyzi 

VAKiT 
rezintisinde çalışmak . 

isteyen san'atkirlara 
"YAKIT" psiathincle çalı!mak üzere enelce cu " ince aaz1a muh· 

Wlf ........ı.r için müraeaatta bulu aaalarla ,..Uden ha ite talip olaala-

1'111, .._ sin ... t on iki buçuktan on dörde kadar V AKIT idaresine müra· 

w:a:: ###'*' samı ııırm::ı 

1 
lstanbul E:ıeledlyesı ilAnları 1 

~PA f'1AJlJ{A 
Müst&bua!ı 

HU8U8ATUHLA/ll 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

Eeminönü Kaymakamlığından: 

Çemberlitqta Atik Alipaf& mek 
Küçükpazarda Abdüaaelim me 
Çartıda Divrik ıokaimda 35, 

Sebze Halinde kantar kulübeıi 
Meyva hali haricinde 1 No. lu 

tehi 9 
ktebi 4,5 
37 No. lu dükkan 2,5 

4,5 
sergi mahalli 15 

Teminatı 

Lira 
,, 
,, 
,, 

" 
Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık müzayedeye 

konulmuftuı'. Talip olanların hiza larında yazılı teminat makbuzlari· 
le 23 - 8 - 934 Pertembe wünü saat on dörtte Encüme gelmeleri 
ilin olunur. (4795) 

Belediye matbaaaı için lüzu 
da kliıt ile tutkal ve mürekkep 
muıtur. Talip olanlar f&J'bıame al 
müracaat etmeli, münakaıaya gir 
makbuz veya mektubu ile teklif 
tem.be ıünü saat on bete kadar 

~~~~~~~~~~• (4384) 

Kelepir sahlık hane 
Tarabyada 9 oda 3 salon, 1&r- İstanbul Tapusundan: 

nıç, kuyu ve elektrik teaiaatmı ha- Fenerde tevkii cafer mahalle • 
vi ve havadar bir hane uhibi l&f- ıinin Çorbacı çeımeai ıokaimda 
raya gidecefinden acele ıablıktır. eaki 5, 7 numaralı ana ve hane • 

Eminönü Bahkpazar No. 6 Sar 
nin mutaaarnflan Katinko ve Elen 

raf Vaıil y abut Beyotlu Tepeba· ko ve Anikanm vefatları hase -
ıı caddeai No. 15 Ankara kıraat· 
haneaine müracaat. (2884) biyle Anikanm abfidesi Ma • :------------•I rika larafmdan uhtesine intikali 
Biçki ve Dikiş mektebi için müriıleri namına tapu kayıt 

ıureti iatenilmiı ve vergi idaresi • 
Son Fransız uıulünde hendeıc 

le defatiri müdevverec:le mezbu • üzerine, ıayet kolay biçki ve di-

mu olan 13 kalem muhtelif eb'ad· 
kapalı zarfla münakasaya konul· 
mak üzere levazım müdürlüğüne 

mek için de 241 ,5 liralık teminat 
mektuplarını 23 - 8 - 934 Per· 
Daimi Encümene vermelidirler. 1 , 

lstanbul 6 ncr icra memurlu-
ğundan: .. 

Bir borçtan dolayı F eriköyün • 
de Celal pafa sokağında 26 No: lu 
apartmanın ikinci daireıinde tahtı 
hacze alman muhtelif ev eıyasının 
furuhtuna karar verilmittir. Ve 
aatıı günde 25 Ağuıtos 934 t · 

rihine müaadif cl·r-.rteıi gi~,., ·i sa· 
at 12 den 13 e kadar 
ilk açık arttırma suretiyle mahal· 
linde satılacağından talip olanla • 
nn yevmü mezkUrda mahallinde 
memuruna müracaat edilmesi ilan 

.;, denleri verilir. Az bilen ha· retan namına muharrer ve defter -
darı eabak lbrahim efendi vakfm • 

c ımlar 3, bilmiyenler 9 ayda heı 
karacller • Mide • Batırsak • Ta9, Kum haatahklarına ıı· nevi tayyör tavalet erkek elbise dan olan mahalli mezldmuı tasar • 

1 UZLA 1 1 • : ve 1amlekleri, beyaz çamaıır ruf kaydı bulunmaması dolayıai -

olunur. (217) 

Sabhk Hane 
çm

0
e teerli~ ~e L=il biçip dikerler. şehadetnameler le senetsiz tasarruf muamelesi ah. 

!i Maarifçe taadiklidir. Her aüıı kimma tevfikan tahkikatı mahal • 

liergan Köprüden 6,30 - 7,35 • 8,05 - 9,50 - ıı . ıs.ıs - u,ıo . 16,45 tc i! müracaat. Ortaköy 18 Akaret· liye icrası ıuretiyle tasarrufun 

Fatih tramvay durak yeri ile 
Farih parkı arasmda yeni yapıl• 
mıt tramvay caddesine nezareti, 
elektrik tertibatını havi üç odalı 
kirgir hane ıatılıktır. Görmek i .. 
tiyenler içindekilere müracaat e
debilirler. 

Haydarpqaya giden npurlann trenleri içmelere giderler. ~! ler No 35 Yefıo Karaca. teıpiti iktiza eylediğinden buma • 
l~me ve tren fiyatlarında yeniden mUhlm Uı------------mııl!lııll halle bafka tuarruf iddia edenler 

t.nallat ,apılmı•br. : Sinema ıeridi kullanan var ise on bet sün zarfında latan-

.... ., __ "111111""' Çiftlik Parkında 
Bestekir Tanburi Selahattin 

ıııam.m:: 

B . H ey gecesı ii .. 
maruf musiki san1atklrlar1nın IUtfen lftlraklerlle ğ 

21 alustos sah gUnU aktamı !! .. 
• ••• .... • •• ı: ••••• ::u.u ••••• .: •• r.m ••• __ +.-:-.. n:===n=ıam==ııı=:-m:m:::5i 

... 
Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
Şartnamesi veçhile 135,000 Türkçe, 15,000 Fransızca, piyango 

»lanı, 10,000 afit tab ettirileceğin den taliplerin Aiuıtoaun 29 uncu 

~ba günü saat 14 buçukta ko misyona müracaatlan. (4910) 

non ge 1 rufiyesiyle birlikte müracaattan i-
• ld• bul tapu idaresine Yeaaiki müaar· ı 

Nori kull&l\l!ı basit tık ve ucuz lan olunur. (2911 ) 
bir fotoiraf makinesidir. Çektiii 

Fatih Dülgerzade mahalleıinde 
Küçümeydancık numaraıız hane. 

her poz pyet güzel Ye İktisa· 

didir. Tecrübe için bir hafta ve- ••••••• reni Kitaplar 
riyoruz, her fotoğrafcıda arayınız. 
Acentesi Birinci Vakıf Han 49 E. 
Hasan 
~~~~~~~~~--~~-

Süt ana arayanlara 
Tam sıhhatli bir ıütanaya ihti· 

yacmız varaa Bankalar Yanık ka
pı Mustafa Nuri bey aparbnanı 
kapıcıarna müracaat ediniz. 

(2895)" 

ZAYl 

Kuleli .A.keri liMai onuncu ıı
nıfından aldıimı tasdiknamemi 
zayi ettim. Yenisini alacaiım • 
dan eskiıinin hülanü yoktur. 

319 Nizamettin. (2909) 

HABER 
r\k.am Postası 

ISTANBUL AN 
KARI\ CADDESi 

l'elpal Adrellı 18TANBIJL BABICIC 
Teletoa Yuu 118'2 ldareı 1&1'70 

r--
ABOnE ŞERAiTi 

1 1 • u ~ 
'l'Drld,eı ıJO aao eeo uao g,._ 

IDcmebh 1IO Mo MG 1110 

ıLAn TARiFESi 
l10U'9& llAldanDm •tin 1.1,at 

Remd OIDlar 10 lbuattm-

Sallibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

lluddılı Jfl'I CVAKIT) ... ...._ 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . 

(DÜN ve y ARIN) TercUme KUlliyah 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktıaadi, mali •.. en muhal· 
let eserlerinden ıeçme kitaplann tercümesi ve "DON ve YARIN,, 
tercüme külliyatı iımi altında, yılda muntazam faıılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkanlmaıı ıuretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü · 
cuda getirilmesi temin edilmiıtir. En kudretli kaf alarm, kalem -
lerin yardımlarına müracaat olunmuttur. 

• 
--YedinciKitap--1 

Tevzi merkezi : 

VAKiT 
MATBAASI 

işçi Sınıfı ihtilali 
LENiN : Haydar RIFAT 

Fiatı: 60 Kuruş 

ISTANBUL 
ANKARA 
CADDESi 

-- Şimdiye kadar basılanlar == 
1 - SAFO, Dode - Baydar Kllat 100 llaftll 

S - AlLE ÇEMBERi. Horaa - t. B. AJ1tu 100 • 
1 - TIOABET, BANKA ve BORSA, lktuat doktora 

lılablla Etem 'fa • 
' - DEVLET n tBTILU.. Lenin - lla)'dar Blfa' 'fa • 
1 - SOSYALIZMı Kaat.ld - Bülba ?.ekerlya '115 • 
1 - Ktn.UYAT .ı. RASiN, B. Nuım 115 • 
'1 - tşç1 8INlFl tllTlLALI, Lenin - Baydar Rlfa• .. • 

Yakında basılacak olanlar 
1 - BUBi HAYA'ITA LAŞUUR, Dr. U Yuaı - Prot. Dr. M. ea7naaü 
1 - ISFABANA DOO&V, Plyu LoU - l B. Allean 

1 - KAPITAUZll BUBBANI. Profeeör Plru - AJameı Bamcll 

' - P'~HIZI ft KABA. Staadal, 

15 - OORIO BABA: Balr.ak - Baydar Rlla• 

1 - lSA: Parla Bablyat mektebinde ProfeeGr doktor Bine Sup - Baydar Blfat 

ı - ETIKA: &J'Opotlda - Alaotla A1uDeS 

1 - IÇTIJIAI KAN11NLAR, Greef - Rauf Abmet 

t - l:NGl:Bl:ll DUOUMCı Peyami Safa 

10 - ÇOCUK DCŞVllTENLEB H. Gonzalve, Menuıler - Prof. Dr. M. Bar· 
ruUall 

11 - VEBTEB. Göte - A. K&ml 

1% - DIZRAELINtN HAYATI, A. Mnma 



Almanyada Hitler 
lehine "42 milyon 

t' \ eve .,, 

- J 
' 

SPOR 
Kocaelide şampi

yonluk maçı 
oynanamadı 

Bu sene çok patırdılı geçen Ko
caeli şampiyonlUk maçları, so
nuna kadar geitrilmiş ve şampi· 
yonluğu paylaşmak Adapazar id
man Yurdu ile, lzmit idman yur
du arasında kalmı§tr. 

Bu iki takım, dün Pazar olma
sına rağmen §ampiyonluk netice· 
sini bir en evvel almak ve fede
rasyona bildirmek için karşılaşa· 
caklardı. 

Fakat bu maç, dün de bir türlü 
yapılamamıştır. Buna sebep, iz. 
mitlilerin, evvelki gün aktedilen 
mmtaka kongresinde, bu maçın 

lzmitte yapılması hususunda bir 
karar verildiğini iddia etmesi, ve 
futbol heyetinin, maçı Adapaza· 
rı, sahasında yaptırmasının kon
gre kararına muha!if olduğunu 

söyliyerek bunu kabul etmemesi· 
Clir. 

Mıntakanın yeni futbol heyeti 
ise, lzmit idman Yurdunun bu fi
kir ve iddiasını reddetmekte, ma· 
çın Ada.pazarında yapılm!lsını bir 
prensip meselesi olarak kabul et· 
mektedir. 

Dün futbol heyeti kat'i teb1i
gat yapmış ve lzrnitlileri Adapa -
zarına çağırmıştır. 

İzmitlilerse, bunun aksine Ada
pazarlıları lzmitte bekliyeceklerİ· 
ni söylemi~lerdir. 

Bütün tavassutlara rağmen, ara 
bulunamamış ve maç yapılma· 
mıştrr. 

Şimdi iş futbol federasyonuna 
aksetmiş olduğundan, federasyo -
nun Kocaeli şampiyonası için ve
receği nihai karar merakla bek
lenmektedir. 

Haftalık iktisadi 
icmal 

(111 tarafı 7 inci sayıfada) 

tadır. Yalnız son i~ıi sene bir ta· 
raftan mahsulümüz çok İyi bir ta
raftan da hariçte himaye usu11eri 
bir kat daha srklaştığı için buğ

day ihracatında köylümüz bir çok 
müşkülatla karşılaşmaktadır. Çift 
çiyi daima himayeyi kendine İş e
dinmi9 olan hükumet, Ziraat Ban
kası vasıtasile, köylüden fazla 
mahsulünü iyi fiyatlarla satın al
maktadır. 

Son gelen haberlere göre bu se· 
ne başlıca buğday memleketlerin
de, bilhassa Amerika kıt'ıasında 
buğday mahsulü azdır. Geçen se· 
ne de cihan istihsali pek iyi olma
dığından stokların bir kısmı istih
lak edilmiş bulunmaktadır. 

Bizim mahsulümüz bu sene de 
gaıyet iyi ve mebzuldür. Öyle ümit 
ediyoruz ki yakında hem çiftçi 
mahsulünü, hem de Ziraat Banka 
11 stoklarını çok iyi fiyatlarla ha • 
rice satmak imkanını bulacaklar
dır. 

R. Ş. 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 • il., 

"Bora,, bütün lcudreti ve bütün kuvvetiyle kara aslanın üzerine atıldı, 
kükremeler, ormanı baştan başa sardı. . 

Kuvvetli adalelerin çıkardığı ses, yuvarlaşmalar arasında işidilen uğul
tular insana korku aşılıyordu. 

"Bora,, bir an içinde hasmını alta aldı ve .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~-

( Aslanlı Hükümdar ) 

Süleynıanın Oğlu 
Bu emsalsiz romanımızı muhakkak okuyacak ve okutacaksınız 

iki Ylzll Adam 
BUtün dünyaca tanınmış, fevkaUlde merakh zabıta ve tahlil romanı 
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Bu mektubu okuduktan sonra, 
meslektaşımın delirdiğine hük
mettim. Fakat ne de olsa, sözünü 
yerine getirmek mecburiyetindey· 
dim. Masamdan derhal kalkarak 
bir arabaya atladım. Doktor Ce
kilin evine gittim. Uşak, heni ka
pıda bekliyordu. O gün, ayni pos
tn ile .vde, kendisine talimat ve
ren bir mektup almıJ ve bu mek
tuba göre, bir çilingir, hem de bir 
marangoz çağırtmıştı. 

Adamlar, ben gittikten ve u
şakla konuşmıya başladıktan bir 
Poz: sonra geldiler. 

Hep birlikte laboratuvara git
tik. 
Kapı sağlam, kilit mükemmel 

cinstendi. Marangoz, içeriye gir
mek için çok güçlük çekileceğini 
5Öyledi. Çilingirse, ümidini "Ha 
kestim, ha keseceğim,, diyordu .. 
Fakat çilingir becerikli bir adam
dı. lki saat ara vermeden 
çalıştıktan sonra, kapı a
çıldı. "E,, markalı göz C'r.ıktı. 

Jçindeki çekmeceyi aldım. Sarıp 
sarmAlıyarak KeyvP.ndiş meyda -
m:ır1aki evime getirdim. 

Burada çekmecenin içindeki
}f'ri gözden geçirmeğe b~ladım. 

Toz, oldukça güzel, fakat bir 
eczacmmkinden pek farklı bir 
biçimde paket yapılmıftı. Dokto-

run kendi eliyle meydana koydu

ğu şeyler olduğu anlatılıyordu. 
Hele birisini açtığım zaman, be
yaz renkte, adeta tuz diyeceğim 
bir madde gözüme çarptı. Sonra, 
çekmecedeki şişeyi tetkik ettim. 

Şişe yarıya kadar, kan 
kırmızı bir mayile doluydu. Deh
ş~tli ağır bir kokusu vardı. Diğer 
ufnktcfek şeylere pek bakmadım. 
Cekmecedeki defter dikkatimi 
;elbetti. Açtım. Fakat alelade, hiç 

bir hususiyeti olmıyan bir defter 
gibi görünüyordu, içersine birçok 
•adhler yazılmıştı. Bu tarihler, 
birçok seneleri gösteriyordu. Fa-
kat, bir sene evvel, ar-
tık yazmaktan ~·azgeçti ğini 

farkettim. Çünkü son sene
den bir evvelki tarihten sonra 

artık kayda tesadüf edilmiyordu. 
Bazı yerlerde, bu tarihe küçük 
bir not ilave edildiği görülüyordu. 
Fakat bu da, bir kelimeyi aşmı
yordu. Mesela, birkaç yüzü bulan 

bu tarihlerin altında, belki altı 
defa yalnız, "çift,, diye bir yazıya 
rasgeliniyordu. Hele bir yerinde, 
bilhassa çok esk,i tarihlere ait bir 
yaprakta, şöylece şunlar yazılıy -
dı. 

"Olmadı yazık!!!,, 

Bir ,ey anlaşılmıyordu. Bunlar 
neydi? itte içerisinde renkli bir 
mayi bulunan bir şişe, bir toz pa
keti ve (Doktor Cekilin hemen her 
içinde olduğu gibi) pratik, maddi 
bir neticeye vardrrmıyan bir ta • 
kım notları havi bir defter ... Bü • 
tün bunların benim evime getiril • 
mesi, bu savruk meslektafnnm 
hayatım, şuur ve şerefini nasıl 

kurtarıyordu. 

Bunları gelip buradan alacak 
olan adam, gidip yerinden neye a· 
lamıyordu? Bundan başka, bu 
adam, niçin gizlice benimle bulu
şuyordu? Düşündükçe, vaziyetin 
mühimleştiğini, ve muhakkak 
surette zihni bir sakatlık eseriyle 
karşılaştığımı anlıyordum. Hiz • 
metçiler uyudu. istediği gibi, ev 
içerisinde uyanık bir ben kalmış· 
tım. Bununla beraber eski bir 

revolveri de doldurmaktan ken • 
dimi alamadım. ' Bir tecavjize uğ
ramak aklımdan geçiyordu. 

Saat on ikiyi vurmuş vurma -
mışh ki, kapı yavaşça çalındı. 

Kendim indim, açtım. Kapının 

kenarına yaslanarak çömelmiş u -
farak. garip bir adam gördüm. 

- Doktor Cekil tarafından mı 

Peliyorsunuz? diye sordum. 
- Evet, dedi. 
İçeriye girmesini söylediğim za-
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yumurcak 
( Ba§ tarafı 9 uncu aayıfada )

1 

Kadınr, hizmetçisi be§iğin et " 
raf mı aldılar. Hep bir ağızdan: 

Alaylı alaylı 

Maşrapasr kalaylı .. 
Diye bir makam tutturCiulat• 

Ben de arkalarından onlara uY • 
dum ... Çocuk hiç oralı olmuyor • 
du, ihtimal gene de olmıyacakU··· 
Lakin dadı o derece burnuna ıo • 
kuldu iki, - Nefesi mi darafc:lr, 
ne - elini kaldırıp yüzünü yii • 
zünden itti. 

Nikola: 
- Gördün mü? -CJiye seviıı • 

di - Ne akıllı çocuk!? .. Sana ııe 
marifetler gösteriyor? 

- Maşallah! Tühtüh ... Krrk bir 
buçuk maşallah! 
Öğle vaktiydi. Beni yemeğe a • 

lrkoydular. Fakat aksiliğe bakıtl 
ki "ciğer pare., yi de ıofra başı11" 
getirdiler. Önümüzdeki votkıı 
kadehleri her nedense alakasını ıı· 
yandırdı. Babası hepsini toplayıp 
"goncei hıwat,, m önüne yığmıı· 
sın mı! Votkaları car naçar su bar· 
dağından içtik Bu sefer de çocu· 
ğa bardaklar hoş göründüğü icİJ1 
sulanmızı çav(lanlara, şeker hok· 
kalarma koyduk. 

"S d "Se - e .. se,, e yavrum.... ··. 
se .. de de amcan işitsin! 

Birdenbire §Öyle bir suale 111ıı.• 
ruz kaldım: 

- Kime benzivor dersin? Ans.• 
sına mı, bana mı? 

Baktım: Ne babasına, ne an•• 
sına._ Bili:lcia K-- dn~ı. ~.,ı, 

ya daha çok benziyor ... Fakat be' 
rayi ihtiyat: 

- ikinize Cle ... aeClim. 
- Neresi bana, neresi ona? .. 
- Gözleri sana, <ludakları nntl ! 
- :Amma 'da yaptın ha... Du • 

dakları benim dudaklanma ben • 
zemiyor mu, canını? 

- Sahi, sahi, dikkat ebnemiş • 
tim ! ... Alt dudağı seninkine ben • 
ziyor ... . 

Bu muliavere"den sonra "ciğer 
pare,, nin bana "Se ... se,, demesi 
için hayli uğraşıldı. 
Şu piç kurusu sebebiyle sıkın • 

tıdan patlıyordum. Fakat yumur -
cağm da benden aşağı sıkıntıda 
olmadığını gördüğüm içi1' epeyce 
memnun oluyorclıım. 

• • • 
Matbaadaki bütün ar1<adaşlar' 

eğer "Nikola,, bir daha beni arar' 
sa yok demeleri için tenbih etmi~· 
tim ama, baş belası herif, bugüıt 
gene bir fırsatını bulup bizim CY 

daya çrkagelmez mi? 

- Hah hah hah ... Bizim yavrı1• 
Allah bağışlasın, bugün ne dedi·· 
Biliyor musun, Hah hah hah? .. 

- Ne dedi? 

- Dedi ki: "Aptal baba!,, 
dedi. 

- Yoli canım?! 

- Vallahi! .... 

- E, maşallah öyleyse.. Siıİfl 
çocuk cidden anlayışlı: şeymiş. 

rtaklli: (Hatice SUreyy•) 
~~~~~~~~~ 
man, bir kere etrafına bakıııd•· 
ilerde dolaşan bir polis göze çar: 
pıyordu. Çabucak döndü ve içer• 
girdi. 
Doğrusunu söylemek lazım gtf' 

lirse, bu vaziyetlerden hoşlaI1 -
mamıştım. Odama doğru onunltı 

'(Devamı var) 


