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Kunduracıların biiyiik derdi 

Kurultayın son günü 
Türk dili, tarihteki mevkiini 

1'-ını mUdafaa eden 
~•tir Sallh Murat B. 

Yeni lı.arp 
gemileri 

bulacaktır 
Profe$Ör Cemil Beyin 
bir takririle geri kalan 
tezlerin, komisyonda 
tetkiki kararlaştırıldı 

Türkçe, askeri istilahları 
en zengin dildir 

Listik ve deri ayakkabı 
rekabeti 

tur. 

AH Fuat Pap tezini 
1 zah ederken 

Alkapone diler mahpuslar al· 
bi, duvarlarında ağlatıcı gazlar 
bulanan hücrelerde )'aflYacakbr. 

Tüccarlarımızı çok 
feci bir vaziyete 

soktu 

Yahudi 
kongresi 

Gelecek yd Cenev 
rede toplanmıya 

başlıyor 

Mançukuda teokif 
edilen Ruslar 

Harbin, 23 - Mançu Kou po • 

liai, hat fberincle son tahrik tefeb
b&aü neticesinde alta11, iki resmi 

SoYJ.:et memuru te..kif etmittir. 



!;;;;==~--2_3_AAustos ~- · 

G ... ~· r ng 
tenkitler 

durmalı diyor 
Berlin, 22 (A.A.) - Alman is

ihbilrat bürosu bildiriyor: 
Otomobil kazasındaki rahatsı:ı:-

ığını tamamiyl 
rusya başvekili 
azm M. Göring, 

geçİl'mİş olan 
ve Alman hava 
"Dcutsche Ali-

ı 
1 rs~-------~------~---~ 

Avusturyada Nazi tehlikesi 
henüz geçmiş değildir!. 

emeine Zeitung,, gazetesi muha- it A 
irine reyiam hııklcmda şu beya - , a ya, vus ur yaya Zale~siz 

bir dönüş! atta bulunmuttur: 

"Reyiimm ne~iceleri bizi••· yardımda deva edecek 
a hayrete düşürmemiştir. Eğer • 

iinya munsif olmak istiyorsa 
!itlerin Almanlnrın kalbine ne 
adar yerleşmiş olduğunu itiraf 

~tmelidir. Miintehiplerin "Hayır,, 
iyen yüzde onu bizi end·şeyc dü
üremcz. Bittabi bu hattıhareket-
eriniaı $ebeplerini araştıracağız. 

akat kamı.alimiz udur ki, bun
arın bir kısmı bizi intikal ted -
irlerimize göre mühakeme eden
erdir ki, yakında hata•arını an· 
ıyacaklardır. Diğer bir lu:;mı mil
i sosyalistliğin büyük gayeler ta • 
İp ettiğini teslim etmekle bember 
aıka emeller hesliyenlerdir. Bun~ 
ar da hatalarını . anlıyacaklardır. 
'ç.üncü kısım ise katiyen anlamak 
stemiyenlerdir ki, bunlnrı hüku -
et aleyhinde propaganda yap· 
aktan menetmesini bileceğiz. 

iz açık ve samimi tenkit istiyo-
uz. Fakat tenkitler, daha iyisi
i yapmağa muktedir olduklarını 

ıbat edenler tarafından yapılma -
ıdır. Maamafih milletin büyük 
aya.ti meıeleleri karşısında her 
ürlü tenkit durmalıdır. Bu me
eleleri ancak Hıtıer ıuıneacr. 

ührer bizi ç ğırdığı vakit bila
aydüıart arkasından gitmelidir. 
itler herk"!se barışmak için elini 
zatmıttır. Eminim ki birkaç se -
e içinde bütün millet tek bir a
am nibi şefin nrl;:asından gide

cktir. 
-o--

Tramvay Şirketi .. 
nin itirazları 

Ankara, 22 (Huıuıi) - Sala
iyettar zevattan aldığım mnlu
ata göre tramvay şirketi 1923 
ukavelesine bağlı tarifeyi 1 Ey-

ülde mutlaka tatbika mecbur -
ur. Bu hususla· Heyeti Vekile 
ararının hükümleri infaz oluna
aktır. Şirket bu husustaki iti -
azlaı·ını vekalete göndermi,sc de 
ekalet bu itirazlar üzerine bir 

karar vermiş değildir. 

itirazlar, söylendiği gibi Şura
ı devlete gönderilse bile Şuranın 

Floransa mülakatınaa iki hükumetin 
müşterek çalışmasına karar verildi 
Floransa, 22 (A.A) - 1stefa· 

ni ajansı bildiriyor: 
İtalyan hükumet reisi ile Avus- · 

turya başvekili üç saat süren iki 
mülakatta bulunmuşlardır. B:: 
mülakatlar c:masmda iki memle -
keti siyasi, iktuıadi ve hani saha • 

tn olduğu Viareggie'ye gitmiye · 
cektir. _.. 

M. Şuşing'in söyledikleri 
Floransa, 22 ( A.A.) - Avus

turya b11şvekili M. Şuşnig, Stefa
ni ajansına şu beyanatta bulun • 
mu§tur: 

larda al~ka~ar eden bütü_n mese- "- iktidar mevkiine gelir gel
lcler dcrın bır tarzda tctkık olu~ - mez en kısa bir müddet içinde 1-
~uş. . veA . Avus~_ur:a devl~tı- 1 talyaya gitmeği ve M. Muaolini 
hın ıstıklalı ve mulkı tamamıye- ile müdavelei efkarda bulunmağı 
ti hususunda gerek usul ve gerek kendim için manevi bir vazife 
direktiflere dair fili bir birlik ha - telakki ettim. Bu manevi vazife, 
sıl olmuttur. Avusturyanın tam 25 Temmuz hadiseleri esnasında 
dahıli muhtariyetinin de bulun- İtalyanın Avusturyaya yaptığı 
duğu bu istil<lal ve mülki tamami- yardımın bir neticesidir. M. Dol
yet bütün Avrupa için müsbet bir fusun siyasetini ta.kip ve memle
menfaat ve Tuna mıntakasında ketin iktısadi esaslarını kuvvet • 
huzur ve sükunun muhafazası em- lendirmek f;krinde olduğumu bir 
rinde de müsait bir unsur teıkil kerre daha teyit ederim. Avus -
etmektedir. iki devlet adamı, ik- turyanın istiklalini müdafaa mü -
hsadi vaziyet hakkında da, Roma cadelesinde İtalyanın yaptığı yar· 
protokolunun faydasını teyit et- dım, Avusturya - ltalya müna· 
mıtlerarr. ou 16• v•..A..-'-- ,.c-.1:: "'-"'--"'··~- "-----· ..... ··-"'··;,-- • _ 

teksif ve tevsi olunmuştur. Keza, mektedir. İki memleketin gayesi 
iki memleket arasındaki te§riki Avrupanm ıulh içinde bkişafı • 
mesainin daima daha ziyade inki- d 
şafmı istihdaf edecek bir faaliye -

ır.,, 

Habsburg ların tahta c;ıka· 
rılması mevzuubahis de~il 

Paris ,22 (A.A.) - İtalya ha· 

Bir Alman gazetesi ltal
yanlarla alay ediyor 
Berlin, 22 (A.A) - "Angrif,, 

gazetesi, "Zafersiz bir dönüş,. baş 
lığı altında, Friono'dan kı,laları -
na dönen İtalyan kıtaatının resim 
lcrini koymakta ve şöyle yazmak
tadır: 

"Ditine kadar ıilahlı 75000 hal 
yan askeri içinde kahramanlık a • 
teı i ve ağzında türkülerle Bernne
ro'ya doğru yürüdü. Eğer emret -
selerdi, Avulluı·yaya girmek ve 
M. Ştarenberg'i rahal&ız eden va
ziyeti düzeltmek istiyorltrdı. 

Buna lüzum kalmadı ve §İmdi 
madalyasız, fakat yaralı da ol
ma·ksızın dönülüyor. Çok, çok a
yaklarda bazı nasırlar peyda ol
du, Zafersiz bir gezinti! .. 

nasıl rey toplamışlar 

Berlin, 22 (A.A) - 19/8 tari
hinde reye ittirak edenlerin çok
luğu yapılan sıkı kontrolla izah 
edilmektedir. Rey vermeğe gelmi
yen müntehiplerin evlerine su me
aıae oır tCXK.ere guuucnınu(~~u-':' 

"Rey komisyonunuz, intihap 
vazifenizi henüz ifa etmediğinizi 
görmüştür. intihap daireniz filan 

yerdedir. Millisosyalist grupları 

hastalarla malullerin emrine oto· 
tin lüzumu hakkında da mut;ı.bık 
kalmışlardır. Müteveffa M. Dol
fusun teşebbüs ve müdafaa ettiği 
bu direktifler iki memleket mü -
nasebatma ileride de hakim ola
caktır. 

riciye müsteşarı M. Suviı, Malen mobil vermekte ve teshilat göster 
gazetesinin Floransa muhabirine mektedir. Telefon numaramız ,u

şu beyanatta bulunmuştur: dur. Rey vermiyen, Hitler'e mu • 

Musolini mülakattan sonra 
mane"ralara döndü 

Floransa, 22 (A.A) - M. Mus
solini, dün M. Suvich de hazır ol
duğu halde Avusturya başvekili 
M. Schuschnigg ile yaptığı müla -
katlardan sonra manevraların u

mumi karargahımı gitmiştir. M. 
Schuschnigg ise bugün Ceno\•nytl 
gidecek ve oradan da Nice' e hare
ket edecektir. Tasrih edildiğine 

göre, M. Schuschnigg çıkarılan ri
vayetler hilaf mn olarak ltalyad;ı 

ikameti esnasında eski Avusturya 
imparatoriçesi Zitanın bulunmak-

" Floransada ne yeni bir halif demektir. 
misak, ne de yeni bir ittifak 
projesi mevzuu bahsolmamı,tır. 

Habsburg'ların yeniden tahta çı • 
karılması meselesi de ne mevzuu 
bahsolmu!, ne de görüşiilmüştür. 

-o--

Bulgar zulmünden 
kaçan vatandaşlar 

Bu. noktanın, günün meselesi ol • Ankara, 2 2(Hususi) - Bul -
madığı hususunda Avusturya hü- garistandan Romanyaya iltica e -

kumetiyle mutabıkız.,, den yüz Türkün hükumete yap -
Roma 2 2(A.A.) - İtalyan 1 k k · 
b 

' 
1
. . S . h ları muracaat abu) edılmış, 

mat uatı, Muso ını - uşmg .. 
··1~ k t t t b.. ~ h bunların anavatnna getırılerek mu a a mı gaye a ıı ve son a-

diselerin muh;k gösterdiği bir Tekirdağında yerleştirilmeleri ka-

keyfiyet olarak telakki etmekle rarlafmıştır. Hariciye Vekaleti 
beraber buna biiyük bir ehemmi- vasılasiyle yol masrafları Bükreş 
yet vermektedir. elçiliğine gönderilecel-tir. 

Vekaletin no:\.tai nazarına aykırı iiffr,__ ___ , __ 11[1111 _______________________ ~--------------·-

bir karar vermiyeceği şüphesiz sa· 
yılmaktadır. 

---o--

Afyon - Antalya 
demir yolu 

Ankara, 22 (Hususi) - Af-
on - Antalya hattının, Mühür

dıtr oğluna ihale edilen ilk yirmi 
beş kilometrelik birinci kısmının 
27 Ağustosta tesviyei türabiyesi -
ne başlanacaktır. 

Hattın temel atma merasimi -
nin Ba§vekil Is.met Paşa Hazret -
leri, yahut Nafıa Vekili Ali Bey 
tarafından yapılması muhtemel -
dir Bu yolun ilk merhalesi Bur· 
. urn. kadar o1mak üzere 110 kilo· 
metredir. Taraversler yerli ağaç 
olacaktır. 

Sahalı gazeteleri ne diqorlar? 
~ A~!T - Mehmet.Asım Bey j demiryolu inşaatı için lüzumu o- tedir. 

bugı.mku başmakalesınde, A ve lan on, on beş milyon lirayı başka MiLLİYET - Ahmet Şükrü 
B teı1:iplcri tahminlerden fazla yerden tedarik etmesi kabilken Bey Orta Avrupa vaziyetinden 
rağbet gören ~rgani istikrazı hunu istikraz yoluyla temine ka- bahsederek Avusturyanın A vıu
üçüncü ve sonuncu C tertibinin o- rar vcıınesinin ı:.ebebini anlatı- pada bit· tehlike noktası halini al
tuz ağustosta satışa çıkarılması 1 yor. Bu sehep: Tasarruf sahiple- dığmr söylüyoı· ve Habshurgfarın 
kararı münasebetiyle, bu faydalı rinin scrmayelc!"inc emin bir işlrt- tekral' A vustul'yaya avdeti ihti
istikrazdan bahsediyor. Vakıt me sahası bulmak kaygusıırlur ma1i karşısında dc,·lctlerin aldık
Başmuharriri, devletlerce müraca A~nn Be;v Ergani istikrazmın alı- laıı vaziyeti izah ederek "A vus
at edilen istikra·z usulünün mali er lehindeki hiiyük fayô·ılarmı te- turya, Avrupa için, hir tehlike 
ve zaruri bir ihtiyaç neticesi vergi barüz ettiriyor. noktası olmakta devam ediyor.,, 
yoluyla elde edilmesine iınkfm CÜMHURIYET - Yunuı; Na- diyor. 
bulunmıyan paranın haıiçten ve- di Bey, bug'iinkü makalesinde. in- ZAMAN - EbUzziyazade Ve
ya dahilô:m istikraz suretiyle te- gilizce Taymi5 Q"azctesinde çıkan 1it Bey bugiinkii makalesinde Bal~ 
ınin edilmesi demek olduğu halde bir yazıya cevap vererek harici kan memleketlerine göndereceği
Ergani istikrazmm kat'iyyen böy- ticaretimiz hakkında mfüalealan- miz sefaret ınensunlarmm o mem
le bir mahiyeti haiz olmadığını nı söylemekte, ecnebi sermayesi- lekeUn lisanını hihnclc•·in;n lii
işaret ederek hükfünetin Ergani ne karşı vaziyetimizi izah etmek- J zumlu olduğunu ileriye süıiiyor. 

Beş qıl 
Issız bir adada 

kalmışlar 
Londra, 22 (A.A) - Gazete• 

lerin haber verdiklerine göre, So" 
• t1C* 

yet bandıralı buz kırıcı J<ra11n • 
misi, beş senedenberi Vrangel s -
dasında hali tecerrütle bulun~~ 
Sovyet ilim ve istikşaf heyetını' 
nihayet kurtarmağa muvaffak 

0 ~ 
muştur. Bu heyet, iki sene ks1?1a. 
üzere gitmiıken, yardım gemıle 
rinin buzlsr arasından yol bulu~ 
geçememeleri yüzünde- adada 
sene kalmağa mecbur olmu~tu. 

Bu kadar uzun zaman kalmak 

için hazırlanmamıı ve telsiz d~~: 
ları bataryalarının tükenmesıY 
alemle irtibatı kesilmiş olan heyet 
azası, tarifi kabil olamıyacak is· 
tıraplar çekmişlerdir. 

----o-

Cenubi Amerikada harP 
devam ediyor 

Assompsiyon, 22 (A.A) ,.., 
Harbiye Nezareti şu tebliği ner 
retmiştir: 

"Ordumuz hiç mukavemet göt"' 
meksizin Bolivya mıntakasın~ll 
bir kaç. kilometre ilerlemiş ve bıt 
çok esir alınmıttır. 

.. -n -

Hayır seven bir Ha nıl'I1 
Ayıe Hanım namında bir ha' 

yır aahibi Himayeietfal cemiyeti· 
nin Bakırköy doğum evine 2soO 
lira teberrüde bulunmuş ve ceJtlİ* 
yetin Umumi Merkezi tarafıncl9J1 

gümüş madalya ile taltif olunrr.ıır 
tur. 

Otelciler intihabatı 
Otelciler Cemiyeti idare heJ·e· 

ti intihabatı neticelenmİ!lir. }-le' 
yet azalıklarına cemiyet azalştr~: 
dan otelci Şevket, İbrahim. /. 1 

Memduh, Halit, Han odaba§ılll -
rından Sabit, Besim, Aziz ve Meh' 
met efendiler seçilmişlerdir. 

--o--

Nüfus umum müdürü 
Şarkta tetkikat yapacal< 

Ankara, 22 (Hususi) - Jaıştı· 
bulda izinli bulunan nüfus unıoıı' 
müdürü Ali Galip Bey eylü)iitl 

on beşine kadar İstanbulda. ksJıı: 
cak, bilahare Ankaraya d?n~~ 
cek ve eylül sonlarında istatıstı 

umum müdür vekili Celal Beyi~. 
şark vilayetlerine gidecektir. /4 

1 

Galip Bey, ıarkta, 1935 senesinde 

yapılacak nüfuı ıayl!llı, şehir 1"' 
saba numerotaj İ§leriyle yerle~ ' 
tirme işlerini tetkik edecektir. _.,_ 
Kırşeh1r defterdarlığı 

aA Iİ' 
Arık.ara, 22 (Hususi) - ın3 

ye mümeyyizlerinden Mazhar Sef 
Kırıehir defterdarlığına tayin e' 
dildi. 

-~ 

Gümrükler Vekili 
G··ts1' 

Ankara, 22 (Hususi) - ıJ • 

rükler Vekili Rana Bey cunıarte5' 
günü Ankarada bulunacaktır. 

-CJ -

Son iskan kadrosile 
açıkta kalanlar 

Ankara, 22 (Hususi) - So1' 

iskan kadrosunda acıkta kalat1; 
ların, sıraaiyle, açıla~k nüfus "' 
iskaq münhallerine tayinleri k~.~ 
rarlaşmı~tır. Umum müdürlıl 
bu işle meıguldür. 

,..., • r . -- .. 
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JJtııim ~· ~- - _._, 
aslteri ıstılahların 

ilhamı D 
~~rı, Kurultayda, hepimizi he· 

led~ndıra.n, coıturan b ir nutuk 
~ ~ : Harp Akademisi kuman 
~Ud lı Fuat Paşa Hazretlerinin 
·~d Ukları askeri ıatılahlar rapo· 

tılı, ~n ~a.~setmek istiyorum. Va· 
~I •nıflı ve riy.azi düıünen di

~~:ın ~ahsulü olan askeri ıs· 
t~. ' hıze pek çok şeyler öğ· 

ı. 

8 
~~ Unların en batında, Türkçe· 
~'du•~on derece kabiliyetli bir lisan 
~. gunu hir kere daha öğreniyo· 

~ ....... Oırnanlıca, zengin bir dildi. 
ijl)~n.la. her şeyi ifade edebilirdik. 
ttff Ukı , Öz Türkçe ile buna mu· 

tk ol ı a . amayız .... 
~U ~u. ıddianın ne asılsız olduğu, 
"1ı lıat Paşa tarafından gösteri· 
~ ttıiıa1Jerden anlatılmı§trr. A • 
t lnın o meşhur haplarına rağ· 

b~ 'ti Oıına.nlıcada bir türlü yara • 
lq ~'Yan muhtelif manalı sözler, 
'iıı~ Çenin kökleri ve ekleri .aye-

t ta.nlandrrılryor. 
ı ...... H d f" b' . " . Ah ıi· e e ın ırı nıpnga ,, , 
terj ,, . "f d -~ 'k' ~ gaye,, yı ı a e enen 1 ı 

~i 11~&ı vardır. Bunun birincisi 
~ Vura.k,. , ikincisi için "varak, 
(llk, değek. gidek,, tabirlerini 

"ti) ettik. 
l)ikk · A · • k· at ettım: rapçanın ısmı 

\ ı ~n rnanaaındaki bütün keli· 
t c . • 

~rl r~n·n kartılığmı bulurken, as 
, crınıiz . bilaistisna, daima "ak 
~ tk,, eklentilerini kabul etmit • .... 
~Ylelikle, ismi mekan yapma 

a.ı 1 d • • - . 
'f)'l 1 evve ce e temennı ettıgJ· 
~n· lırzaa, canıanaırmı~, :ruya~ı-
~trıi! oluyorlar. Bittabi, kos

~il 0r~u, bunu, benim makale 
~· . Ctnı okuyarak yapmadı. Ken-
c~;:•İyakiyle ve ihtiyacının sev

~· Yaptı. 
~ '~ekim, kapıdan çıkarken, şa

~ııhllıın Bülent Beye rastladım. 
\ı-d te~em üstat ta, a•keri ıshlah
'1-~ı :rnuvaff akıyetten bahsetti. 

l , !u sözleri söyledi : 

\' Öz Türkçenin diriltilmesi 
ı~•nda. binlerce ye'1i kelime öğ 
~ ek zaruretinde kalacağımız 
ı 'tıhyor. Bunları teker teker 
~~ trıecek yerde, bir kaideye rap
\~İc ~uayyen manalardaki keli-
ıtı "•n nasıl y.aratrldık1arını öğ

\h tk hem daha mantıki, hem de 
~ kolay olur •.• 

~iıı ~esela, ismi meki.n yapmak 
~ fiil köklerinin sonuna bir 
~l ' Yahut "ek., ili.vesi ki.fi ol • 
~b~tıu öğrenmek gibi , değil 
~ ·~· ·diye sordum.· Askerler, bu 
\iıı U\'affakıyetle tatbik etme-

Cr tn'? ı . ... 
........ E.\r t \' e ... 

\f ~~n1ında oturan dil ilimi Yu· 
L <.tya & • d " k " k qjk yın e e ,, ve a ,, 

' ala.rı hakkında fikrini istim· 
~ttitn. 

~~~ Dikkat ediyorsanız, ismi 
,, 'rıla, .. h k • '"'k ı rnun asıran ve ıyaıı 
>,J)lb \>\ırak, var&k ilh şeklinde 

'tla.r ... ·dedim. 
1 ........ c k 'hıtı · 0 doğru yapmıtlar ..• ·ce· 
• 1 Verdi. 

' () . . . . . . . 
d rcfud 
~~ ~tb"k·a, :mekteplerde, daireler· 
Uı-k 1 •ne başlar batlamaı;, öz 

~;ttc~~ ~Üyük bir inkişaf göıteri-
(ıı, tek lır. Buna ıüphe yok. La· 

HABER Postası s 

SİYASET 

Komiser Mucip ve Remzi Beylerin 
Devletçiliğin 
tatbikatı 

Türkiye Cumhuri> etinde yeni btr 
kanun yaratmaktan maksat, elbette, •· 
halinin istifacleıidir. 

dün muhakemelerine devam edildi Rejimimiz, her attığı adrmda, va• 
tandaşların saadetini iıtihdah kendine 
prensip edinmiştir. 

Maryam, Mucip Beyle dostluğu olmadığını, randevu
culardan otuz beşer lira almadığını söyledi 

Diğer cihetten inkar kabul etmez bir 
hakikat vadır ki, o da, Halk Fırkasınm 
umdeleri arasında bulunan devletçilik 
unsurunun büyük bir gayret ve faali. 
yetle tatbik edildiğidir. Yani, hükUmet, 
umumun nef'ine olat'ak, bazı iıtihsal, 
tevzi ve nakliye itlerini kendi inhisarına 
veya belediyelerin imtiyazına alıyor. 

Daha da alacaktır. 

uygunsuz kadınlardan para al
maktan suçlu eıki komiser Mucip 
ve Remzi Beylerin duruşmalarına 
dün de hakılmıthr. Dünkü duruş
mada Ankarada dinlenilen Ned
ret Hanımın söyledikleri okundu. 
Nedret Hanım Mucip Beyi tam· 
niadığını, onunla beraber kalma
dığını, ıorulanları bilmediğini 

söylemittir. Roza isimli kadın 

dinlenmiş, o da Sabahat, Gülizar, 
kıvırcık Maryamın kendisine: 

- Gün hu gündiiı', gidip Mucip 
WNllMllUHHU1llUWIRl9ftna1Vlf'IUIJUVJlllAlHUlllllB#IHAltn~• 

Türk - Yunan 
ofisi toplantısı 
Dün Nemlizade Mithat beyin 

riyasetinde toplanan Türk • Yu
nan of isinde ticaret odası namma 
Kara Muıtafazade Ahmet, İzmir 
Ticaret odası namına Refi Celal 
beyler, Yunan murahhası olarak 
da M. Fufaı hazır hulunmutlar • 
dır. 

Ofia Reisi Nemlizade Mithat 
Bey fU beyanatta bulunmuttur: 

" - iki memleketin ticari mü· 

naaebetlerini daha ziyade geniş· 
lelIDC1' :r C 1.ıuullU 1 5 U\'İCj~l. '-il \..,. 

susları bertaraf etmek için çalışı· 
yoruz. Bugünkü içtima Türk· Yu· 
nan ofisinin mutat toplantısıdır. 

Ali.kadar tacirlerin bu mevzular 
üzerinde yapacakluı müracaatlar 
ehemmiyetle nazarı dikkate alı • 
nacak, icap eden tetebbüslere gi· 
ritilecektir.,, 

--- - <>----
Bankalardaki mevduat 

ne kadar 
Yapılan bir istatiıtiğe göre, 

mevduatı koruma kanununun ye
d inci maddesine tevfikan milli 
ve ecnebi bankalarda bulunan 
taaarruf mevduatiyle ticari mev· 
duatın 933 senesi sonundaki mik
tarları ıudur: 

Milli bankalarda tasarruf mev
duatı 54 milyon, Cümhuriyet mer· 
kez bankasında 57 milyon, Ziraat 
bankasında 12, İt bankasında 13 
milyon küsur liradır. Milli Banka
larda tevdiat yekUnu 84, vadeli 
tevdiat yekUnu 7 milyon liradır. 

Ecnebi bankalarda tasarruf 
mevduatı 69, vadeıiz tevdiat 115, 
vadeli tevdidat 9 milyon küsur li· 
radır. 

-o--

Ankara Sanayi sergisi 
Cümhuriyet bayramında An· 

karada bir sanayi sergisi açılacak
tır. Sergi için yapılan hazırlıklar· 
ilttrlemekte ve timdiden birçok 
!anayi erbabı müracaat ederek 
s~rgiye iıtirak tartlarını öğren

mektedirler. Ankarada açılacak 

olan bu sergiye şehrimizden de 
kalabalık bir sanayici kafilesi itti· 
rak edecektir. 

Beyden dert yanalım demedikle -
rini , kendisinin de bunları komi -
ser Mehmet Ali ve İbrahim bey· 
lere ıöylemediğini bildirmiştir. 

Komiser Mehmet Ali ve İbrahim 
Beyler de: 

- Bize geldi, bunları söyledi 
ve ben Tanrıdan korkarım. Gidip 
can yakamam., dedi . Buraya gir -
meden önce de dqarda kardeşi

ne: 
- lçerde, görmedim, duyma

dım, bilmem diyeceğim, eğer böy· 
le yapmazsam bu kadınlar benim 
ocağıma incir dikerler dediğini 

söyl~mişlerdir. Bunun üzerine 
her üçü de yüilettirilmif, Roza 
ıöylediklerinde ayak diremİf, ko
miser Mehmet Ali ve İbrahim 
Beyler de Rozanın dışarda söyle • 
diklerini başka işiten olmadığını 
bildirdiklerinden bir şey yapıla

mamıştır. 

Kasap Leon Efendi Mucip Be
yin parmağındaki yüzüğün bir e
tinin kendi parmağında da bulun
duğunu, bu yüzüğü Mucip beyin 
pek beğendiğini, kime yaptırdığı
m sorduğunu, kuyumcuyu söyle-

• yince beraber gidip bir tane c~.! 
Muclp beye ısmarlct.\lıb.loıım aöy -

lem ittir. 
Kuyumcu da Mucip Beyin yü • 

züğünü 35 liraya yaptırdığını ve 
hala 1 O lira alacağı olduğunu 

bildirmittir. 
Güzel gözlü Maryam, Mucip 

beyle dostluğu olmadığını, Saba· 
hat, Gülizar ve Kıvırcık Maryam· 
dan 35 şer lira alıp Mucip beye 
vermediğini, bu kadınların yalan 
söylediğini ıöylemiştir. 

Kasatura ile 
Arapcamiinde oturan Aliyi 

amcasının oğlu Mahmut kasatura 
ile kaıığından ağırca yaralamış, 

Mahmut yakalanmıştır. 

Hemen söndürüid ü 
Kumkapı Nişancasında ma· 

rangoz İbrahim efendinin evin -
den dün akşam üzeri yangın çık· 
mıtsa da derhal söndürülmüştür. 

Elinden yaraladı 
Karagümrükte Karaba§ mahal

lesinde oturan gümrük amelesin· 
den Hüseyin, oda11nda tabanc& • 
sını kurcalamaktayken tabanca 
atef 1llmı§ ve elinden yaralanarak 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Kapıyı kararken 

Unkapanmda. kayıkçılık yapan 
Mehmet, dün Kasımpafada, Zin · 
cirlikuyuda oturan Huriye ham • 
mın evine taarruz etmit, kapıyı 

kırarak içeri girmek isterken ka · 
dının feryadı üzerine yakalan -
mışhr. 

ilk 

Süreyya, Nazmi, Sadri, Sait, 
Ketişyan, Bahkçıyan efendiler de 
Mucip bey Beyoğlunda komiserli
ğe başladıktan sonra başlarının 
dinlendiğini, sokaklarında ve ka
pılarmın önlerinde gürültünün ek· 
sildiğini, uygunsuz kadınlar yü -
zünden kendi evlerinin kapılarına 
asılmadıklarını ve başları dinç 
kaldığını söylemişlerdir. Duruı • 
ma gelmiyen başka !ahitlerin ge· 
tirilmesi için ayın 24 üncü gününe 
bırakılmıştır. 

CJllNllHIUQtlUlUIHUllllllmnhtltllıUlltJffUHlBfllfHUlllllJKJlllASUIU®HutllRflW.JffllltlUI 

Takas suiistimali 
ne safhada 

Takas suiistimali meselesiy-
le meJgul olan komisyon aon de· 
fa Ticaret odası heyeti idaresini 
de dinlemİf ve bu suretle tahkika
tını tamamlamıştır. 

Birçok tacirlerin doğrudan 
doğruya alakadar oldukları bu 
suiistimalin tahkik evrakı 1600 
sayıfayı bulmuştur. Takas müsaa· 
desi veren eaki komisyonun bazı 
azaları da ihmal noktai nazarın• 
dan mes'ul vaziyete bulunuyor· 

Bu, - İyice düşünülürse - elbette, 
muayyen fertlerin zaran demektir. Giz· 
lemeğe ihtiyaç yoktur ... Zira, ben, şayet 
fıılanca fabrikanın sahibi isem ve o fab
rika, kar halinde iken, benim milkiye • 
timden umuma intikal ederse zarardide 
olurum. 

Bununla beraber, ferdin 
umumunkine feda edilmesin 

menfaati, 
derneğe, 

bizim bugünkü mantığımız cevap ver-
mez ... 

Bildiğimiz bir ıey vardır: Kemalilt 
rejimin devletçiliği, bolıevikliğinkinde .. 
farklıdır. Yani, cemiyetin tekmil istih· 
sal ve tevzi cihazlannı fertlerin elinden 
alarak umumun emrine vermek gaye
sinde değildir ve olmıyacaktır, Ferdin 
teıebbüsü için de geniş bir saha brrakı· 
lacağını, resmi nutuklarda dinliyoruz ... 

Ancak, fert için ayrılan sahanın hu· 
dutları nedir? Hangi istihsal ve tevzi 
şubeleri, daima teıebbüslere açık bll'a· 
kılmak isteniyor? Hangileri yakın za· 
manlar içinde millile!tirilecektir?. 

Beı senelik planlarımızla, iktisat ha· 
yatnnızı tesadüfiliğinc!en kurtanp §UUr· 

lu bir merhaleye soktuğumuz ıu sırada, 
teıebbüıler alemi ile devletçilik arasın· 
daki münasebetlerin ne suretle inkitaf 
edeceğini de kat'i, vazih surette tayin 
etsek ne kadar iyi olacaktır. O zaman, 
münferit İ§ yapmak iıtiyenler, faraza, 

Komisyonun hazırladığı rapor be! on ıene, yahut daha fazla bir za• • 

Baıvekilete tevdi olunacak ve man, giriştiği itin belediye tarafından 
tahkikat evrakı adliyeye verile- devlet tarafından alınmıyacağını bile· 

. . .. cektir. Gönül rahatiyle çahtacaktrr. Ya· 

lar. 

cektır. Bu meselelerm 20 gun zar- h tt b" · · · · k b d ı .. u a, ır ııe gırııır en, un an ya nız uç 
fmda tamamen ikmal olunması ' ıene, iki sene, istifade etmenin imkanı 
kararlaştırılmıthr. 

Seyyahf ar geldi 
Dün §ehrimize İtalyan bandı

ralı Leonard de Vinci vapuru ile 
500 İtalyan seyyahı gelmiştir. 
Seyyahlar dün şehrimizde gezin· 
tiler yapmış, müzeleri, camileri 

. gezmişlerdir. 

Evvelki gün Oseana vapuru ile 
tehrimize gelen İngiliz. Alman, 
Fransız ve İtalyan seyyahları dün 
akşam ayni vapurla memleketle· 
rine dönmüşlerdir. 

Oseana vapuru eylulün ikinci 
günü tekrar tehrimize küHiyetli 
miktarda seyyah getirecektir. 

Eylulün dördüncü günü İngiliz 
bandıralı Belcenland vapuru ile 
300 Jngiliz seyyahı gelecektir. 

Mahmut Esat Bey 

olduğunu unutmıyacaktır. Ondan son· 
rası için, kendine yeni bir meılek hazır
hyacaktır. En umulmadık bir sll"ada, 
devletçilik tatbikatiyle kar9ılaşaraJıc. 

~rsılmıyacaktır. 

Devletçi olan rejimimiz, ferdi teıeJ,• 
büslerin de kırılmasına, ezilip mahvol· 
muına asla kail değildir. Bunun için• 
dir ki, bu dileğim, hikmeti hükumetimi
ze elbette uygundur . 

vaıa nureddin 
•••u11ımtntilPLRllllUUllUUIUHll"1Ul16tmil•tHMMıll.......,,w.MıiUf.W'lll\r.&J~IM'lıUlll• 

Başvekil Paşa 
Yalovada 

Dün saat 14 te Başvekil ismet 
Pa~a Hazretleri Ertuğrul yab ile 
Yalovaya gitmitlerdir. 

Başvekil pa§a Hazretleri İzmir 
sergisinin açılma merasimine ri • 
yaset etmek üzere lzmire gidecek· 
lerdir. Sergiye Macaristandan a • 

J 

laka gösterilmektedir. Macar se· 
fareli katiplerinden ticaret işleri 

İzmir meb' usu Mahmut Esat mürakibi M. Szelle'in tetkikat ic· 
Bey bugün Mudanya yolu ile İz· rası için lzmire gitmesi muhtemel-
mire gidecektir. Mahmut Esat diı-. .. '· - • 
Bey fzmir Halkevinde İnkılap - o- -

Üç Yen]. broşu··r Enstitüsünde evvelce verdiği 

dersleri konferans ~eklinde tekrar 
edecektir. 

--o-

Tütün alımı 

Türkiye T uring ve otomobil 
klübü tarafından İstanbul için 
fransızca, İngilizce, almanca ol
mak üzere yeni üç broşür neıre· 

Son on beş gün içinde tütün dilmiştir. 

~~~t'k'- ra.r ıırarla tunun üzerinde 
ltUf ed" 

~tnl.,._..__,.IWLZ _____ ... ,,.,._11 ..... _ mektep şahadetna
meleri 

inhisarı tarafından Edirne mınta· Resimli olan bu broşürlerde 
kasından 13.000 . kilo, Kocaeli 1 Jstanbulun renkli bir krokisi, aay
mıntakasından 97.000 kilo, Kara- fiye yerleri. mesireleri, müzeleri. 
deniz mıntakasından 136.000 ki· camileri. eski eserleri, otelleri, eğ· 
lo, Artvinden 54.000 kilo tütün lence mahalleri, caddeleri ve pa• 
satın alınmııtır. ra farkları hakkında tafsilat ve • 

l'k •Yorum: flk hamle o • 
~tlt' ;;1Ü?f erit kelimeleri beli et • 

~~. ~ln 1d, muhtelif eklentilerin 
\it'k,. ... " a.r verecl\~İni öğTeterek 

, •• 111 t"b• 
d,.__ ~ ~ır caizse haplarını 
---~· çalıımalzyız. Bu 

ıayede, bir çırpıda binlerce keli
me birden kazanılacaktır. Lugat • 
çemiz, ,atranç tahtasının buğday· 
lan gibi, akla hayret verici bir ço· 
ğalr§a mazhar ulacakt11·. 

(Vl·NO) 

llkmektep talebesinin ıehadet -
nameleri Maarif Müdürlüğü tara
fından tasdik edilmiştir. Bir iki 
güne kadar alakadarlara gönderi· 
lecektir, 

Bu mıntakalarda tüccar tara· rilmektedir. Turing klübün bro • 
fından da inhisara yakın miktar· türleri seyvah merkezlerine tevzi 
da mübayaat yapılmrıtır. edilmektedir. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarlht tefrika: 43 

Abslülhan:ıit, aradan on .dakika 
.J~likteo ıonr•, kendi önii.nde dıı
ran bardağı da raınma Udu 
.. r..ıa doWwdu. 

Kızıl Sultanın bu müddeti bek
Lemeaipw -.ebebini dedıtJ .ARJ.ad.ı-
Jll~, deiil iPİ? P&difab her terd.n 
fÜJJM ediyordu.. Keadi•İae •ef'İ.. 
ten !arap fİfesinden bite -aizı 
kapa!ı ve mühürlü olduğu halde
filphelenıni,U. 

Necmiaellerin içtiği !•raptan _. 
teessir olmlldıjını görünce kendi
si de llym ıar;lptan yudum yııdum 
~ııneie baf 1-dı. 

Necmiseher bu fırsatı ka,tM
decek olursa, bir d•ha buna ben· 
J:er fırıatı kim bilir ne vakit ele 
geçirecekti ! 

AbdiilltMJidia ıözdui ulecan 

ve endite içinde titriyordu. 

Paditahı ba,ka bjr odaya ıön
dermek ııaaıJ kabil olacaktı? 

Necmi1eher bu endite ile kıY· 
ranırket"I, garip bir te.adüf, Ab
dülbamidin gözdesine faa1iyete 
•esn:ek f ır•atını vernıİJti. 

Kızıl Sultan birdeııhire ayaia 
kalktı: 

- Sana eski bir kitap getirece
iim .. O kitaptan bana kö~leri kır 
ıınızı kalemle itaret edilmif yerle
ri okuyacak11n ! 

Dedi ve yava9 ya•at yürüyerek 
yanındaki odanın kap111n1 açtı .. 
Öbii&- ta,rEa ..,.ti. 

Necmiseher ıevincinclen çıldı

rıyordu. 

- itte .. Güzel bir f ırat. diye· 
rek harekete gelmifti. 

Genç kadın bu işi muvaff aki
yetle yapahilirae, ltir saat IOftl'& 

Abdülhamit toprağa g(Sçecekti. 

Necmiaeher tarihin dönüm nok· 
tasında, mütereddit ve teliflı .. 
itidalini toplıyarak gözünün ucu 
ile etrafı tara11ut ediyordu. 

Paditah öteki odaya geçer geç
mez, Necmiseher derhal koynun· 

dan ıiıeri çıkardı ve ıüratle ağzı· 
nı açarak Paclitahın kadehine bo· 
ıalttı. Sonra elindeki bot ıiıeyi 
tekrar kapadı .. Koynuna koydu. 

O, bu hareketi ,eytanların bile 
gördüğüne kail değildi. Zehir ti· 
teıini okadar mahirane ve ıüratle 
hotaltmıtb ki .. Bunu keneli gözle-

Tefrika numarası: 56 

Va;sae: l .... lc Ferdi 

ri itile liyılciyle tespit edememit· 
ti. Ei• Nec:..beJaerin ıöz~rini.n 
hadekasını bir aletle muayene et
mek imkinı hasıl olsaydı, hafif 
Wr ıöJaedeıa baıka bir tef ıörül
miyecekti. 

Abdülhamiılia ıOzde.i Clüny•· 
WJR fethedemediji bir kaleyi 
zapt ve teshir etm=ı ıibi seviniyor 
du. 

Abdüllıamit önüne b•karak 
döndü. Elinde ıiyah kaplı küçük 
bir kitap v.ardı. 

Padip)a Ou kitaltı yavaıç.a N~c-
..uebetJ"e ~ath; 

- Haydi.. lıaretli ıayıfalardan 
okuma ta Mf la ! 

Necmiıeher ta§ par~aıı gibi 
donmuş bir halde idi .. Kınııldıya· 
mıyordu. Sükunetle eğildi .. K..:n
ditine uzatılıuı kitabı aldı.. Sayı· 
f aluını çevirdi ve: 

- Çok ıüı.J bir kitap.. Şurası 
nekadar ho§ ve manalı ... 

Diyerek yüksek .esle okumağa 
baılad1: 

"Ha)·at, .sık sık değişen rüzgar
lar gibi, daima tahavvül eder. Bu 
deği5iklik olmasaydr, güzeller ınii 
ebbeden güzel olarak kalırlardı. 
Fakat, -0 vakit güzelliğin manası 
kalır mıydı?,, 

AINlülhamit önündeki tarap 
kadehini eline aldı: 

- Cıık.ı_üzel... Her tey deiiı
meli demek istiyor. Bazan aegıJ• 
miyen ıeyler de sevilir. Hangi hü~ 
kümdar taç ve tahtından uzaklaş
mak istemiıtir? Hangi zencin, 
servetini ve para11nı ihtiyariyle 
ter ketmiştir? 

Necmiıeher ıülümsiyerek önü· 
ne bakb. 

Padişah elindeki kadehi Nec
misehere uzatarrk: 

- Ben bu kitabı çok severim, 
dedi, bana hor hakikati ifta eder .. 
Hayatta mevcut bütün esrarın iç 
yüzünü ayna gibi gösterir. Ben bu 
kitap kadar, karanlıklara nufuz · 
eden hiç bir eaer ıörınediıo. 

Ve mi.nalı bir tebe11ümle göz
deıinin yüzüne baktı: 

- Haydi, şu kadehten sen de 
bir yudum iç .. Neı' elen! Bir az 
sonra ıörecekıin ki, bu kitap bize 

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

Kapıyı açtı. Önünde Şadiyeyi ıör· 
meli umarken, ~rıafb ve ~eli kadmı 
MIJclu. 

ilk önce, itin içinde bir yanlıthk ola· 
cağını, genç kadının kapıyı tatırdıiını 
sandı. 

Demin, yemekte, Şadiyenin bu kadı· 
nı methettiii aklına ıeldi, içinde bir 
tece11üı hini uyandı. Alaka ile bakb. 
Kalın peçenin altında bir çift ıöz, ken· 
diıine bakıyordu. Bunlarla ka1111aıın· 
ca titredi. Bu gözler, aman, yaraltM, 
bu gözler ... 

Genç kız, yanhılık yaptıiını anla
yınca, niçin çekilip ritmemiıti? Niçin 
kar1111nda duruyordu? .. 

Birden aklına ıu geldi: 
"- Şadiye ile ayni kamarada otu

ruyorlar. Sakın kadıncafqın içine ltir 
,._ide falan ıelmit olmaım? ... YelcMt 
•uauJlla Wr ha• "'i yollatlı? .. Aca1'a, 
aelmekten vazıeçti de, bcklebaeDMılr 
için mi malümat ıönderdi7 • .,, 

- Ne illiyorıunuz, küçük hanım? 
,_. ..... 
- Şadiye hanım tarafından mı re· 

liyonunuz? 
Kartı taraf ta bir tereddüt .. 
Sonra, belJi belini:ı: bir "evet,, •• 
- Peki, ne diyor? Sakın rahatsı:ı: 

olma11n7 ... 
- .... 

- Gelmiyeceiini mi ıöyledi?. 

- .... 
Fikret, telat ediyordu: 
- Bir dakika lııenimle konuıeun ...• 

Rica ederim .... diyerek adeti yalvardı. 
Bu •ırada, Fikret, kadınların kama

ra11na doiru yürümek üzere, bir iki a
dım attı 

1 ıte o zaman çartafh kadın, peçe.ini 
açtı.. Delilcanlryl Wleğinden yakaladı. 

Fikret hayretle: 
- Türkln! ... diye haykırdı. Sen? .. 

S.a ha. .. 
Kız, acı acı ıiildü: 

MJl.Wfb ömer Rıza 

A.lmany_de Oberam.ersaY4a yu

kU"ufalU heykel dikiimiftir. Bu bayk#, 
Hiriıtiyanlann tahlil ve tauvvuruna 
BÖre, dört büyük melekten Mikaiti ıöı· 
teri yor. 

Heykel, orada dojup ta büyii'• harp
le ölenler namsrı:- dikilen abideclir. 

T-~.-.1) 
Mr. &obinıomı Mid, Uf'U &tlı yeu 
a fairy • tale, 1) which lread 
'ett&rda,.,, T~ cbi.ldren liM....ı 2) 
to - - .... P,dly .. ,. 
thelr ıranafather. When their 
grandfather )ıad filled hiı 
pi~ 1) epiq, Jııe beıu: 

Once up~ a tİ•e there waoı 
o f'~nı fanur, who worked 
very induıtriouıly 4) and yet 
clid.'t S, Metil to ret on. O.e 

Dar,•• lae ... plouıhinı •> lai• 
;ield. • •trup 7) .w ...,..... 
c ... •J-.; .. d tm. it what •e taid t•ld hiıa. 

"Why .,. you woriU.• like 
tJai.t, ud ali bw aothiııı? 
Co •fı"ail'ht B) oa for two daya, 
until you coıne to a ırcat 
oalc S) ıtandinı hiper 
than alJ the other lfteı. 
Tell it 10) e..t your fonu .. 
iı....ı.. 

The f armer didn't wait to 
be told a 1eeond time. He 
took bil .,,., 11) and wbea he 
had gone ıtraiıbt on for 
two ayı, he MW the ıreat 
oak. He ltepn feUİftl' it at 
once; antl wlaen İt came 
u .. hi~ down a neıt fen 
from it, boupı 12) on tbe 
l"'O'lftd, and two ltittle egg-ı in 
it were lwobn. 13) From eme 

f tlaena ~e a roW n... l4) 
from the ota.. • woawfue 
ltıir4, wlaic:h crew pd crew 
until it wo .. very larce. 

it roee a little aboYe 15) 
the earth, then 1aid to the 
frichtened farmer: UI) 

lngilterede resmi hattane yoktu•. "You have aet me free 
Haıtaneler, hep huınui ıerma1e ve yar- _AIM{ l rawaal 17) v f •t lııv 
dımlarıa kuruımu,tur. ı::ıaten Du yar- ııvını youlbe rınr'fn 'ffı4 dtlltr 

dımlar eıirgenmediğinden, bilakiı zen- eıı· 1t iı a wiıhinı rinı. lf 
cinler tarafından bol ltol para v•ildi- you turn it on yoarfinrer 
iinden, eski adetlerini mullafaza etme- ana lay to yom .. lf • with 
ii eevea lngilizler, reımi hutaae AÇml• ana "Vl11 lte falfilled. 18) 

·ya lüzum da hiiıetmemiılerdir. Bat you eaa oaJy ha:re on with: 
After tlaat it is Jike any etber 

Resimde ıördüğünüz kürklü ve tık rİn& llatrefore think carefully 19) 
kadın, köte ba'ında durup ltir ha•tane before you wiıb.,, 
için para topluyor. Kim \ir kadının 
böyle para iıterneıi, ha1taneye limn o
lan paranın derhal toplaıuaauna klfi 
gelmektedir! 

hayatın bütün earannı anlata· 
cak .. ! 

Necmiseher titriyerek, Padifa
hın kadehini aldı .. 

Ve kadehi dudağına rötürme· 
den, elindeki kitaptan hir sayıfa 

daha çevirdi. 

(Devamı var) 

- Görüyor1un ki benim... Hıç um• 
muyordun, değil mi? Belki de, beni bu· 
rada bulduğundan dolayı çok müteeı
ıirsin .... Halbuki ben, ne ümitler!e, her 
ıeyi naaıl çiğ.,.;yerek senin arkantlan koı 
tum... Bu eaatle kartına çdunam, bü • 
tün itlerini bozuyor ...• Randevüne ma
ni olacaiım ... Onu, bana tercih ediyor• 
ıun ... 

-Türkan ... 
- Evet... Onu bana tercih ediyor-

ıun ... 
Şu and kadar daima mütehakkim, 

kendine emin olan Türkan, yeiı içindey• 
di ... Ailıyacak ıilti ltir Jtali vardı... De· 
likanlınm ıöıleri içine öyle ltir klatl• 
bakıyordu ki .... 

Bu ıefer Fikret, onu kollarından 

tuttu .. 
Tcıelli makıadiyle, röiıüne çek· 

ti .. 
Fakat, genç kız, ilk Önce, naııl ltü

yük bit teslimiyetle ve ıinirleri l'eYte· 
mi, bir halde kendh•i erkelin ıöitilne 
koyuvermiıken, ıonl'a, birdenbire, par
ladı ve bir ocak gibi coıtu.. Alev ıihi 
kollannı delikanlının boynuna .. laclı .. 
Ateı ıibi dudaklarını onun dutlaklanna 
değdirdi.. 

Artık, Fikret, bütün müvuen .. ini 

The bird flcw away quickly, 
l»eatiq 20) the air with iti 
qreat w~ngı. The farmer put 
tbe ring on lüs r ... er and 
started 21) on the way home. 
1 n tbe evenİnl' he came to 
a town and went to a 
l'oldımith 22) who had many 
C09tly 23) rinıı in ıhop 24) • 
Tlae farmed ahow&d 25) him the 
rinı and uked hİID wut it iı 

"Next to nothinr,, replied the 

ıold...Uth. Tlaen the farmer 
lauıhed aloud, aad told 
him it waı a wiıhinr rİnK, 

kaJl»etmitti. Kaınaranın eııiinde böy· ı 
le bir delilik olur ıey değildi. 

Türkanı içeri çekti .. 
Fakat, ıenç kız, hali kollarını onurı 

boynunclan çözmi yordu: 
- Sen, onu bana tercih ediyonun ... 
- Buau cla ...,..n çıkardın? .. diye 

Fikret lıePı.cli .. 
- Konuıtuklarınızı itittim ... 
-? ... 
- Kamaranın kap111 önüne geldiği· 

niz aman, a~ldınız.. itte o uman, 
ne konuıtunuzıa hepıini duydum ... Bu 
kadından derhal aynlmahaın ... O lzmir
de oturacakıa, biz lıtanbula .•. Eier ıa· 
na kartı hakiki bir doıtluk beıliyoraa, 
hizi 1erbeıt IMl'alcm"lıdır ... 

TUrkia, Wlhaua bu ıon cümle ÜM• 

rinde timtli tle, Şadiyenin yüaüne kar· 
fi ilrar ediyordu: 

- Eier biae karıı, Fikrete kartı 
doatJuk beıli1or1anız, kendiıini ıerbelt 
brrakmal111nız .. Ba,ka 'bir ıehre rit· 
meie razı olmah11nız ... Şadiye hannne• 
fendi.. Size kartı hu kadar dtlrtiıt ltir 
teklifte lnılunmumm .. Ne lftle,iın ki, 
Wsut l»ana IMa tarsa ala ijnttlniz ... O
nu• icia ceaant otliyonam ... 

lıtihu ,ek vahiaMli. Şacll11, her 
halde ve1'9Cek cnaln lMala~ilirdi. fa· 

aad wordı more th.ft aU 

dae riaı• in lais .hop. 
Now U.it coı.uaı.ith 

waı a lııad 1111.111. JW 
invited tJae larme• tCJ ıta>' 
tbe night tayinı: "it will 
&ring me ıood fortpr.e, 27) 
il aman with a treaıure 28) 

like Y"r• ıpentlı the Bitht 
here.,, ıHe pve htm ~eral 
bottleı 29) of wine 30) to 
...... •nd t.Jkeıd .3 l) to M'9 
tike a f rieaacl. b.t at niıhı. 
wben tlae farıner waı 

a1leep, he cleverly took 
t.hc rinı froın hiı finıer, 
and put another one in 
ita place, whieh look 
exactly 32) ilke tı.. wiehi•f 
rıng. 

('*) The withing rine ;;;; dilek 
1) Fairy ulc (feri tele) = peri 
2) Listened (li•ind) = dinledi 
3) Pipe (payip) = pipo 
4) İndustrously (indostryaali) f 

5) Didn't ~didint) = didnot . ,,,,., 
6) Ploughing (plavin) c;inft ıU. 
7) Strangc (&trene) tuhaf • gat1P 
8) ıtraight (strayt) dosdoğru 
9) oak (ok) meıc •tacı 
10) fell (fcl) yık 

11) axe (ckı) balta 
12) bouıhı (bauı:) dallar 
13) broken ( broken) kırıl mı; 
14) ring (ring) yüzük 

15) above (abov) yukarı 
16) farmer (farmer) çiftçi _j 

17) to reward (revard) kat1andı1'1"' 
18) futfill (fufil) yerine getirme" 

19) carcfully (kerfuli) dikkatle 
20) beating (bitin) vurarak. çar. 
21) started (atarted) hareket etti ~ 
22) coldamith <ıoldsmis) kur' 
23\ '-9'ltlv fknatli\r!ki'f•th 
24) ::snop (fOp) aux an 
25) showed (sovd) gösterdi 
26) worth (vers) değer 
29) fortune (forçan) tali 

28) trcasure (trejer) define 
29) bottles (botulz) şişeler 
30) wine (vayn) ıarap 
31) talkcd (tokd) konuttu 
ı32) cxactly (ckzakli) tastamı~ 

- Sonu 

Belediye fakirlere yi.r 
etmiyecek 

Belediyenin fukaraya yaptıit 
dlJll için ayırdıiı ,..... bitmiıtit• 
tonupa kadar fukaralara yard..., 
miyecektir. 

Memleketlerine ıöadtrilllll.; 
eden fakirlere ancak 'apur ve 
yer ıöaterilebilecektir. Fakir 
nu •Öyliyerek belediyeye her ıii~ 
hayli kim1e müracHl etmekte 
dım iıtemektedir. 

kat ihtimalki kalbinin Tür-:-.. fi 
niıbctle daha iyi olına1ından dOI"' 
na imkan göremiyordu. .,;t"'_ 

Batını etmit, dütüneeye 
Kar,ııında çılcın gibi cümlele' 
den genç kızı yalıttınnak i~illl 

- lzmire varınca ilk iıidt 
biliyor musunuz? diye ıordU• 

- Nedir? _.k,.. 
- Dofruca lıtanbula dö"'dl: 
Türkan, tefekkür hile ettrt' ~· 
- Çok iWlet eclereinis ... 
Kamaranın eıiiinde J,uıuı 

yorlardı. Galiba, yükaek ,.,1. 
vereye devam etmiı olacaklardı· 
kapı açılıp kapand• .. 

Bunun üzerine Türkan: 
- Haydi, Allah rahatlık 

Yatalım ... dedi. . . pıl 
Bu, daha Wyük ltir ııti• . 

diyenin çekilip ıitrnaıl içill ttir 
ti .. 

Fikret, artık bu kadarın• da 
dı: 

- Haydi, 1en içeri ıir ... Ç 
nyorıun, Türkln! diy• kaılantd 

Katlanın lyM t.ir ~tMJf, • 
perÜ•İnl &,le iatirane yÜlcNI 
S•f im, İlter iı&enMz inkly•l 

(Duıfl'I 
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... adyo Programı 11 /{esimi~ Dü~,,~- Haberl~ri 1 
ae Aiusto• Pazar l ve bona haberleri. 11,IO Stüdyo caz Ye 

brr.\lıfJıUL: tanıo orkestrası. 
I•-. .... _ .___ ... _ 2ZS Khz. VARŞOVA, 1$15 m. ':o....~ • - netrlyatı. 11,IO A,,_... ....-

}'..... 11.IO Türk mulkl neerlyatl: (Ke- Zl,1% Orkestra koqerl (tapnnlll). !1,IO 

~ llewat, ate.ut (}emll, Muutter Bey. Haberler. Jt,11 Ork89tranm denim •. ti 
h... "t Vectbe, Vedia Rıza Hanımlar). 21 Edebiyat. %1,15 Dam maeUdela 

~ - Gtnt!f ldtıMndea naklen konferanL BH llhz. BC'KRl:f, iM- a 
' "9 bona haberleri. ZJ,SO Orkeatra ıa _ u GllndUz ne,rlyaft (PWc). 19,06 

"°Cram. Vala musikisi. !O tlnlvenlt.e. to,115 Boml!ll 
:tla IUaz. VA~OVA, 1M5 m. mwalldal. 21 Konferana. H,115 Romen 

L lt,14 Piyano keman lronlle'rl _ Mu.ua· mulkı.1. Zl,f3 Fenni bablıder. 2Z T ...... 
"' il ıı k Mubtellf nl. 22,10 Çlrt piyano Do modem mualkf, 
~ Po~Y=Ollllcınasl aco!r. - 21,30 Ha. ıs Habf'rler. 2S,IO Kahvehane mualklal. 

~ - Mııubabe, 21,0~ LPmbersten: Khz. PR.ı\G, 410 m. 
';;:4 llefrlyat. ZS lloubabr, ıa,115 Spor. ıo,ıo Düo kouer - Muaallabe. %1,!15 

Plak. 24,015 Dana mualklıl. Mandolin kuartet konııerl - Mmahabe. 

lıa illa&. BCIUU!:Ş, SM m. 22,fO Klarlnet trlyoau. ts,H Pllk. 

ta 11.le D1aJ Mfrlya&. 11,46 Dini mmllcl. 1546 Khz. BUDAPEŞTE, 350 m. 
"-a Öfte konseri (Aık prkılan). IS PIAk. ıı Tiyatro. 21,30 Mandlta caz taknnı 
' llulahabe. 1',115 Haberler. H,fO Ha. Z2,f0 Haberler. ıs Slpn orkeatraar. tl,45 
~ ıı...uc1. 18 Mu.halte Ye klyltl ne,rlya· Opera orkestrası. 

~lt.13 Popüler Rormt1 muslklll. 20,IO 
592 Khz. ViYANA, S0'7 m. 1ı .~ 1~. 20,45 Pllk. 21 Konferans. 

L:4 Atrr muti.iki. n Spor haberleri. 21,10 20,15 Salzburgtan naklen R. StnaUDJt e-
~ lbaıllclıl. ııerlerlnden (RotıenkaYeller) llbnll operet. 

... z. PRAG, 4'70 m. 

&.:... ... PIAk. tB.M Almanca ıı.trlyat. 20 
~r. 20,06 PWı:. to,10 llonferan1. 
~ __ ltoııeonlnln ( Barlller de 8evlDlı} opera 
lıı~ (Brlln operumdan). 21.ıo PIAJı. 
.._.. llaberer. 111,SO Aalrerf kon1er. 

ita KQ. BUDAPEfTB, 350 m. 

,_it TaıannUI radyo konseri. Z1 •~ per· 
,.._ lılr p1,..,.. 11.N Haberler. 2S.25 Dan11 
~ldaı. H,115 81gan takunı tararmclan 
~r Mıarar mallklal. 

il! llh&. ViYANA, H'J m. 

..._ 21,oa Burırartendftl naklen Hotuır ta. 
~ tarafından ~ret nnutkı.L 21 Mu· 
~· 21,10 Pl&k. tl.IO Aktam kontM!rl. 

Gece koalerl. 

2? Alu•to• Pazart•I 
l&T.umUL: 
18,ao Frauısea den. 19 Operatlr Do· 
~ Kkaa t...o Bey tarafmclan konfe• 
~ il.il 'l'lrlr lmllllld Defl'lyatr: (EkrNn. 
~ CleYdet, lremuaJ Clevdet. Şeref, lb. 
, ~ Be)'ler n Vecllıe, Belma Hanım. 

~ 21,20 AJau w 1tona haberleri. sı.ao 
.... Yo ortceetrur, 11a111 ...ad. 

1ıa 1D1s. VAJt4M)VA. UM a 
.._ _ ..,..,..,.... 21,ıı Ram 

'11.Aft HabPrler. 2ZJJ. Orkestra. 
.._ ... . ~Jıuıo konseri. :ZS,10 umumı birp 
~lan. ti.ti .... 11111.0dat. 

lq Kı.. BCIUuı:f, llM m. 

il - 15 Gtlnffs netrfyatr. il Haber. 
~: 19,CNS Badyo orkestrası. 20 "Cnlvenle. 
~ ndYo orkeatruaun devamı. 21 Kon
~ tı,u Knart.et oc1a muıdldıı. 21,o1G 
. ._.. llltlhllaee. 22 Rua tarkdan ve mu· 

~ UM Viyolonsel. ti Haberler. 2J.IO 
han f'11111ılklal (nakD). 

kıaz. PRAG, 410 m. -

&.. lı,so Clatanlııul) lalmlf prk muıUdtıln· 
:..... mllrekkep lletri)'at. 22 Saat ayan. 
L.~ra ...... kı.t. 21 Saat ayan - lla. 
""'ler. tl,tı PWr - Haberler. 

~ Kbz. BUDAPl!:ŞTIC, 5st m. 

IO,u Slpn mualklal. 21,30 Haberler. 
it Rayterln fclare8lnde opera orlreetraaı. 

Dan nmıllrlal. M s.Jon orkeatraaı. 

G9! K•z. VlY ANA, 111 m. 
IO,ıo M11981aah. 11.U Rolur radyo 
tnaı. 21,SO Mulahabe. 22 Orkt1atra 

(kuan.t). 21,10 Haberler. ZS,60 
konseri. 

28 Alqefoe Sah 
lsTAHllUL: 

... 18,ao Plak netrlyatı. 11 l!ılemt Cemil 

' ~ tarafmdım ~ JllU8I. 19,SO 
'1 IDUlllkl neerlyatı: 18tlldyo saz IM'yetf 
tıı........ Bey ftl ftl EILN!I Ye Rlfat llfly M. 
~ lllena 11.Üumlu). Zl.20 Ajans ve 
~ ............ 11,M CfımaJ Rf!tlt, Latf
~ tımıt Nf'Zlb, Mrııat c.mn Beylf'r 

,,,; ~ kllalk muallel. 

- Khz. V ARŞOVA, 1141 m. 

~" Haberler. %4.IO Gece kouerl. 

30 A§ustos P•rtembe 
ISTANBUL: 

18,10 Pllk nebrlyatı. 19,ZO AJana hL 
oerlerl. 19.SO Türk muti.iki netrlyatr: (ile. 
ınal Nlyul, Azmi Beyler ve Ba)'rlye, Mü
zeyyen Hanımlar). ıı Selim 8rrn Be7 ta
rafından konferans. 21,SO Nurullah Şevket 
Rt>y (tagannl) ve stüdyo orkeetraar. 

223 Khz. VARŞOVA, 18" m. 
Zl,10 Salzburgtaa naklen Toacanlnlnln 

ldareelncle aeafoalk konser. 21,~ Konfc· 
rana. ZS,15 Dana musikisi. 2-l Musahabe. 

823 Khz. BÜKREŞ, SM m. 

JS - 15 Gllndllz neşriyatı. 19 Büer-
rer. 19,015 Danı muılklıl. 20,IO nnınnlte. 
ZO,f5 Konferans. il ~nfonlk koneer (Salz. 
lıul'(tan naklea). 

Khz. PRAG, 410 m. 
Zl,U Salzburrfan nakll. ZS,05 Son lla. 

herler. 28,20 Herrman Scbrammen takımı. 

545 Khz. BUDAPEIJTl:l, 6IO m. 
ıo.so Barice bir hakıf. ıı,ıo Sal&bur&'· 

tan nakil. ta.ıo Haberler. 2S.SO Slpn 
re ı .... .._ •• "Md 

111 Dz. ftTAN~ ,,.,.. 

20,10 s...ı apn - llüerler Ye Mire. 
20,SO Aktüalite. 21,45 Halta icmali. 21,15 
r.;: oı.f{,?,.Jl.n iııU~ .... ' trtfırb~ Totıe!iıılnlnln 

ldafeİdncle fllAtnldidk -bnter. al,91.:.JIGISH 
lclareelıule nib'o orkM&ruı. tl.M ......... 
Jer. ZS,30 lloneerln de'VUllL ,.,41 Gece 
konseri (Kuart.et). 

31 A§ustos Cuma 
t8TANBL"L: 

ız,so Pı&k neşriyatı. 1".IO Pllk netrl· 
.uw. 19,IO Türk mnalkl netrlyatı: (Ekrem, 
Ruten. Cevdet Beyler ve Vecibe, Nazaıı 
Ferf4un, Nedime lluamdar, Ovrfk ICfencll). 
H,tO A,Jana ve borsa ... rlerl. tı,ao Bacı. 
>o orkestrası tarafından llaftf mulkl. 

Hl Khz. VARŞOVA, 11415 m. 

ıı,ız PopWer senfonik orkestra konseri. 
ıı,so Raberlf'r. 22,1% Popüler konserin df'. 
nrur. ıs Muaababe. ta,15 DalUI mullklsl. 

SiS Kbz. BtJKUŞ, iM m. 

ta - ta Gündüz netrlyatl (Pl&k). 18,05 
Karrtrk orkestra kouerı. to tl'nlveNlte. 
!0,115 Radyo orkeatru1. 21 Blzetnln (Çar. 
men) OJ>f'raaı (Pllk De). 

Kllz. PRAG, 4'70 m. 
20.SlS Kaplrcalardan nakil. 21,tO !'ilk. 

ll.41 PWc. Zl,30 Pllk. ıı Felemenlc mu
ı1lklal. zs Haberler. 2S,11 Pllk. 21,41 
Rusrıt llüttler. 

M6 Khz. BUDAPSfTS, llO m. 
21 Opera orlce.trumm komerl. na 

Haberlf'r. tı,115 81pn maalklal. ll,IO ota 
muslklııl. ıt,SO Nogpoady cu takanı. 

181 Kbz. ViYANA, G07 m. 
21 (Bir kWae falftf ıtM fakir} l9lınll 

t«>mall. 2Z,"5 Kolzer radJ o orkeıltruı. ıs, 
SO Haberler. 28,60 Konserin devamı. 24,41 
Gf'Ce konseri (Kuartet). 

1 a.fUI Cumarte•i 
!21 Khz. VABŞOVA, 1146 m. 

it... 11,u Bant lllUllJd. to,ao Spor. 21,12 
~ 8tolaan ...Wrlnclea (Cici) lllmll 
~.temam. 11,US il~. 21,IO Dans 

1 -......... 

lıa llllz. B1'Bu,, SM m. 

'9. 11 - 15 GlbldDz nf!frtyatr. J9 Musalla· 
!il •. il.Ol Bant muaDd. 20.IO 'Cnlftrlli4'!. 
~ _ 111Ur. tı Konferana. 21.115 Senfonik 
........ kouert. 

Z1 Clloplnln CMrlerlnden konser. tl.SO 
Ecnebi dlllle koferanı. 21,fO Polonya mu· 
alklııl. 2!,12 Raftf orke11tra komert. ti 
Aktüalite. 28,10 Poznanclalt naldl. U,CNS 

ita iDiL llUDAPl:fTE, 350 m. 

~11 ır....,.., lcaarteu. 21.50 Baherler. 

"..... -- talmnr. 11,20 Buclapefte 
orlceatrur. 2',M Dua musikisi. 

Dua muallrlal. 

BZS Kbz. BC'KREŞ, iM m. 
ıs - 11 - Gllndtl& Dl'frlyatı. ıs M111a· 

habf'. 18,06 Nala mnslklıl (orkestra De), 
23 Haberlf'r. ts,SO Kaltvelwıe mbortaı. 

Khz. PRAG, no m. 
21,115 Hukuki lıahlaler ve p.rkdar. it 

Saat ayan. 22,115 Orkeatra refakatlle ke
man konaerl. zs llaberle'i'. ZS,11 l'l&lr. 

lrlanda ..arteriain la7afetlerin • 
de ı..zı cleiitildilder yapılımt. asker· 
terin elm•...ı.rini apuletleri altında 
taınnaı.n muvafık sörülmüttür. lr -
landab aıker, eldivenini elinden çıka· 
nnca, derhal apuletinin düjmeaini 
kaldırarak, albna yerl91tirmekte, on
dan sonra apuleti tekrar iliklemekte • 
dir. Resim, apuleti G1A1umnda bir lr
landab askerin remüdir. 

lnsi)tered, Ş.thamd.a aplan deniz· 
cilik hafta11nda, malıtelif dnirlere ait 
pmller ah önfine koaalda. Bu ...... ··••1'• ~ lhlı119' ..... • 's' 

de ........ ....... iııi. • ...... lam· 

f ındaki kız batı !eklinde olan ve Galli
yon denilen fisiirtl11t temialenip boyan~ 
mamu sösterİyol'. 

Bu resimde sördüiünüz ne olabilir? .. Ne tahmin edvaiai&T. Acüa IOD 

moda tekilJendirilmiı bir mücevher mi ?! •• 
Bu, "Dolomedes fimbriatuı" deni len bir ne'Yi örümcektir. Böcek a.ı....k· 

la meıbur o!an ve "Avcı" denilen bu örümcek, reıimde 1ııir su birikintisi ize. 
rinde duruyor. Resimde sörünüıü, yedi defa lriiyiitülmüı olanktır. 

Bu manuranın tesbiti için, bir hay li Mldenilmif ve ailtayet örlmcelia •• 
üstündeki duruıu, muvaffak bir ıeI..ilde objektife aluettirilmjıtir! 

lngilterede dok 
torlar burada ve 
batka memle • 
ketlerde olduiu 
gibi, h-astalann! 
evlerinde mua
yene etmezler. 
Muayenehanele -
ri ev değil, dük
kandır. Bazı 

müıteanalarr ol • 
aa bile, umumi 
vaziyet böyledir. 

Resimde, bir 
doktor muayenehanesi görülüyor. 
Bu bir dükkandan farksızdır. 
Hasta, öteberi aabn almak için 
herhangi bir dükkana girer gibi, 
doktorun muayene dükkanına gi· 

• • 
... J .UIJNt' • .A. 4Lf4\.ALI••• e 

Bu uıul, niçin tercih edilmit
tir?. IQlilizler, bunun ı•ek dok· 
torlar, gerek baataı.r için, nde 
muayeneden daha pratik oldub • 
mı söylüyorlar 1 

t• ad 

Amerilcaam Kovboylanmn yabu atlan, uim boiaJuı a"-d aak içia 
ne kam süçlik çektiklerinden seçende ba sitanlarcla ......._ Ba ""8ii 
söateren Wr resim de koyduk. 

Luiı Trenkeri, Almanlar çok sever· YUani ha:rvaalan y•kalımak, uyıallqbrmaktan daha p~tir. Koftorlar, 
ler. Geçende Zaltı1Nra'tlki tenliklerdc "Luıo" denilen kement atma oyununda mahir oldukları halde, .. İf .. ~ sfit
hazır hulundufu aıracla, bir çok kiti o- lük çekerler ve bir hayli uiraıtıktan son ra, boynuna kement attddan ...,.._ 
tomobilinin etrafını MnmJlar, ona ar- ıüriildiyerek, ele geçirirler. 
tiıtin kitaplanm, resimlerini imzalat· Bu oyun, fazla çeviklik ve tecrübe iıtecliiinden, Ko•bo,lar, ~ 
mıılardır. Resimde sörülen, bu manzı· daha küçük yattan alqtmrlar. Reıimde Kovboy çoculdınadaa iki UN.ti. PN-
radır! •• lll'Ulllda sörüyor ... nuz. Bunlar, yaılanna söre opi maharet Hiımi ...... 

ita IEllz. VİYANA, NT m. 

~~ l&dalan. zı,ıo Mosartm 
'-.ıı • ..__. ~r. tt,10 MmlkDI temsıJ. 
"8; ;!_~I kon.er. ts,ao Son habemr. 

---nn hamı. M,U Oeee konam. 

~ Aluatos Çartamba 
~: 

~.... ...... ... .... 11 l"Wt. 19,11 
~ ......_ .......,...: .ftnm, ...... 

ıı,so Neşeli kantrk ne,r11at. 

5415 Kii&. BUDAPJ;ŞTI:, 551 m. 
21,115 8ttldyodaa tn111lkID 'JllyH. ZS,10 

llüerlcr. ıa,ao Farkaa alpn takla. 

fi92 Kbz. VIY ANA, 507 m. 
21,0~ Şarkılar, 11a1U avalar. ZlM 

Precberaeeden nalclL zı,ıa l•l'DOIUID eeer. j 
lerlnden (Danı Mualkantenmaedel) latmll • 

Reıimde kbaıımn ktıc:aimda gör· 
diiiünüz çocuk, Spaadayb ınaraqozun 
yedinci çoculudur. Küçük Ham Adolf, 
Felci - Manpl Fon Hindenbarg'un ölii· 
müaden bir kaç sün enel nftiz ı.ı.. 
bimı lmlııal ettiti eon ~tur. 

Layptsiate biailclet; motosiklet ya
nılan yapddL Bunlar, dünya 'birinci. 
lik müaabakalanclır. Her tarafta büyük 
bir alika ile karfılaadr. Bir çok rekor 
lanldı. Diier taraftan bu vesile ile te
hirde tenlilder tertip edildi. Şenlikler 
.. naııncla, en eski tekilde biıikletlere 

binmit ıdamJar, seçit reımine ittirak 
ettiler. Reıimde ıördüiünüz gibi .. _ 

En büyük Jihau, ....-. ,.tifmit. 
tir; Almadlarm iddMama sön, ._. 
memleketlerinde, Berlia tehriıuWd Wr 
kadının bahçesiade... .Re.im4e, ..... 
dmı yetiftirdifi lahau•i,.S. lıir1ilde p. 
rüyonanaz. Bu libınınm ,..,,......, 

~:"'t. ........ '8ref, Necati Beyler ftl 
,-..._, .... ·---··). 21.Zt AJMa 

opem tf'maUI. 21.IO Baberlfır. ts,'6 Ope. l 
retln devamı. 24,15 Cazban\, 

iyi kalpli HindenJııurs, H yoldaki 
müracaatları lüç reddetmezdi. Hayatın· 
da HILSİn, orta halli, fakir bir çok aile· 
nin çocaldanna vaftiz bahau olmattur• 

bir felDÜye ....... ap' gbr. Altrlliı -
kadar, denlniz? .. T ........... , t.m oe ai-
h ln1o ıelmiı ve neı.tat .......... . 
rnun tetkilderine nteYR olmatl 



1 Küc;ük r Çöl l1aydutlar1 1 ı 
----hik-aye ~l ---- r· ..... 

Gecenin karanlıklan içinde ilerliyen eğenler, yarın bize karşı duracaklar ~ 

Jimnastik 
Çocuklar salın

cakta sallanmayı 
çok severler. 

Çocuklara be-
hareketleri kervan kolculan, bir tehlike olduğunu haydi kesiniz, dedi, kendiliklerin 

:!en 
sezmişlerdi, fakat bu tehlikenin hafifle- başlarını uzatan kolcular arasından l - 1 
mesi iç.in biraz daha şehre yaklaşmaları reise bir şeyler söyledi .• 

yaptırırken, bah
-;eli evlerde şu 

şekilde bir salın -
cak yapmak ve 
her gün birer ha
~eket göstererek 
'>edenlerinin neş-

1ünemalarına ça -
!ışmak faydalıdır. 

lazımdı ve bunu Ahmet reise haber ver

meleri icap ederdi. 

Aralarından biri devesini geriye dön· 

- dürerek kervan istikametine yol verdi. 

Biran sonra kervan dahilinde bir telaş 

başladı; fakat bu telaş karşılarına çıkan 
on beş kadar haydutla bastınlabildir. 

Cimriliği yüzünden gözleri önünde 

vah§İ bir surette kesilen reislerini gören 

kolcular, isyan iderek, nralannda bir dö

güşmedir başladı. 

Canlannın pahasına gögüslerini gererek 
ileri atılan kolcular bir aslan gibi dövü· 

şüyorlardı. Bir aralık mağlup oldukları -

nı gören, haydudtların reisi, kamçısıle 

haydutlan ok§ıyarak: "Miskinler, yedi

ğiniz ekmek size haramdır, karşınızdaki 

şu bir kaç miskinin bir türlü canını ce

henneme gönderemediniz,, diye haykı-

Reiste ona: 

- Seni kabul ettim, dedi, ve zengi 

leri tanıdı, paralarını vermek iı;temiye 
zenginler, ba§larını verdiler. 

Haydutlara dahil olan kolcuyu kam 
çısiyle gösteren reis: "Bunu da kesin,, 

dedi. Bugün kafilesine canı pahasına 

kas~eden mel'un, ynnn da bize kaste
der. 

Kalkan kamçıya hörmcten, develeri

ne binen haydutlar; kulübelerinin yolu

nu tuttular ••• 

Lfıtif bir son bahar cecesiydi. Biraz 
evvel çölde yapılan cin3yc~ten korkan 

ay bile bunlara boyun eğiyordu •• 

M. Nazif 

................................... ,._ 

Çocukları küçükten harekete alış

tırmalıdır. 

A(iık muhabere: 

* lzmirde Nuri Esat Beye - Sor
duğunuz suale maalesef müsbet ce • 

vap veremiyeceğiz. Çünkü AmerM<a • 

da ~inema heveskarları değil, yıldız

ları bile çok çabuk sönüyorlar. 

* Ankarada Melahat Cemil Hanı-
ma - Yazınızı gönderiniz; okuya • 

• hm. 

Merakh 
bahisler Köpekbalığı neye yarar? 

Henüz yakın zamanlara kadar te· 
sadüfen karaya vurmu§ olan köpek 
balıklarından istifade etmek istemiş -
ler ve bundan yağ, tutkal, bazı kere 
keman teli bile çıkarmışlardı. Fakat 
ekseriya köpek balıkları gübre ye -
rine tarlalara atılırdı. Bugün bu hay
vanlardan istifade etmek için son sis
tem fabrikalar yapılmıştır. 

Köpek balığının her şeyinden is -
tifade edilir, hatta etinden hile. Şim
di siz (köpek balığının da eti yenir 
mi?) diyeceksiniz. Fakat Japonlar ve 
Çinliler bu balığın yan yüzgeçlerine 
bayılırlar. Atlas Okyanusunun rnuh -
telif limanlarında çeşit çeşit i5imler al • 
trnda köpek balığı satılır. Eti fosforca 
çok zengindir. Yağı çıkıp ve kurutul· 
duktan sonra toz haline getirilirse 
hayvanlar için pek kıymetli bir gıda 
teşkil eder. 

Köpek balığı avlanır avlanmaz ilk 
İ§ olarak kara ciğeri çıkarılır. Bu 
uzvun ağırlığı camgöz denilen köpek 
balıklarında 1000 kiloya kadar vara· 
bilir. 

Karaciğer parça haline getirilir, 
fıçılara atılarak gii:ılerce bekletilir• 
Bundan sonra içinden ),uhar geçerı 
kaplara konur, bu iş bir saat kadar 
devam eder. Mütemadi tasfiyelerdell 
sonra koyu renkte l;ir yağ elde edi • 
lir. Bu yağ yağmur ve güneşe göste
rilerek beyazlatılır. Beyaz köpek b~· 
lığı yağı koku, tat ve terkip itibarı>'" 
le Morina balığının yağına benzer. ~ 

Orta zamandan beri köpek bahgı 
derileri yeşile. maviye boyanarak kı· 
lıç ve bıçak saplarını kaplamakta kul· 
lanılmı~tır. 

Cihan harbinden sonra Amerika bir: 
!eşik devletlerinde köpekbalığı derisİl'I' 
İ§lemekte çok ileri gitmişlerdir. Elde e
dilen deri çok sert olmakta ve bun • 
dan yol ayakkabıları için l·ösele ve e• 
ğer takımı yapılmaktadır. 

rarak; kılıcını çekti ve kendisi de, bu 

dövüşmeğe atıldı ..• HAZAN TEYZE 

Köpek balığının midesinin kenat"' 
!arı ve barsakları dabağlanırsa koyurı 
derisine benziyen bir deri elde edilir· 
Çene kemikleri kaynatılarak - za • 
mania katılaşmıyan ve bu itibarla sa• 
atçilikte pek kıymetli olan - bir ne· 
vi yağ istihsal edilir. Kanı ile gayet 
kuvvetli bir tutkal yapılır ki, bu ınad· 
de de tayyare pervanelerinin imalin· 
de diğer tutkallara tercih edilmekte• 
dir. Nihayet geri kalan kısmı öğütÜ • 
lüp kurutularak azotça çok ı:engin o· 
lan bir nevi gübre yapılır. 

Öldürmüş olduğu bir kaç kolcuya 
yan gözle baktıktan sonra, kendisine 

bir çeki düzen verdi. Arkadaşlannın 

cesetlerini, kılıç sallarken gören kolcu

lar, teker, teker teslim olmağa mecbur 
oldular. 

Derin bir nefes al~n haydutlann başı 

- - -
O her sabah uykusundan 
Uyanırken mahmur, mahmur, 
Bayğın gözlerde, giryan, 
Bir mahrumiyet okunur 1 
Hasta yazık Hazan teyze, 
Hicran oldu hali bize .. 

-
Yanar al al kıvticımlar. 
Çökük, soluk yanağında, 
Böyle sönergörcn ağlar, 
O güzeli yatağında. 
Hasta yazık Hazan teyze, 
Hicran oldu hali bize!. 

-
Bir haftanı niçinde, bak 
O gül yüz nasd sararmış 1 

Elde mi ah, acımamak? .• 
Üç aycağız ömrü varmış. 
Hicran oldu halin bize; 
Ölme sakın Hazan teyze. 

- -

bir şeyler söyledi, sonra "bugün boyun •·-------------------------------------- - - -- - - - - -----~ 

Köpek balığı sanayii İngiltere ye 

Amerika Birleşik Devletlerinde git • 
tikçe ehemmiyet kazanmaktadır. Bu 
işle meşğul olan şirketlerden bazı!11r• 
günde 2000 den fazfa balık işleınek· 
tedirler. 

Çocuktan sık sık yıkamak çok faydalı dır. Fakat bazı evlerde bilhassa kış mev
siminde çocuklar soğuk yerlerde yıkandığı için daima hasta olurlar. Çocukla
nn yıkanacağı yer sıcak ve rüzgarsız ol malıdır. En güzel usul banyoda yıka

maktır. Zayıf çocuklaTı ceviz yaprağı suyu ile yıkamak, çocukların süratle 
nüşvüncmasma yardım eder. Evvela bir miktar ceviz yaprağı kaynatılarak bi
rer kiloluk şişeler içinde muhafaza edil meli, sonra bu şişelerden biri banyonun 
içindeki suya boşaltılarak çocukları yıka malıdır. Banyoda çocukları yirmi daki· 
kadan fazla tut mak tehlikelidir. 

Değirmen 
Değirmenler su, rüzgar ve motör 

kuvvetiyle İ§lediklerine göre su de -
ğirmeni, yel değirmeni ve fabrika gi
bi ayn ayrı isimler alır. 

dır. Bu sandığın altına tahtadan ya -
pılmış bir oluk bağlıdır. Bu oluk bir 
iple ayar edilir, buğday buradan azar 
azar taşların ortasındaki deliğe akar. 
Ost taşın dönmesiyle buğdaylar ezilir 
ve un haline geldikten sonra öndeki 
büyük sandığın içine akar. 

Dişler 
Hepiniz bilirsiniz ki, diılerimizin 

_.,._ ft!!a•r \ı .; .,---1- U--~L--

ka başka işler görürler. Bazıları yal· 

nız keser, bazıları koparır, bir kısmı 
da kesilen ve koparılan parçalan çiğ
ner; bundan dolayı şekilleri birbirine 
benzemez. 

Öndeki dişlerimizin üçü tamamiy· 
le kesme vazifesini görür. Bunlann u· 
cu tıpkı bir bıçağın ağzına benzer. 
Bu kesici dişleri soğuk ve sıcak şey· 
lerin tesirinden muhafaza etmeğe ça· 
lışınız. Etleri sıyrılıp ta körlenir 
ve çürürse, bıçak gibi derhal bilenip 
tekrar kullanılmaz. 

Ön dişler gibi diğer diılerinizi de 
ıyı muhafaza ediniz! Dişleri sağlam 

olan insanlar çok yaşarlar ve mide 
rahatsızlığı çekmezler. 

Talihliler 
9 Ağustos 934 tarihli bilmece -

rnız: 

KABAK 

İdi. Doğru halledenlerden iz -
mirde Karşıyakada Münir lhsan 
Bey birinci hediyemizi kazanmıt· 
tır. 

Bu bilmecemizde Edirnekapı • 
da Fethiye caddesinde 54 No. Sa
ime Hanıma da ikinci hediyemiz 
olan bir kutu büyük şekerleme 

isabet etmiştir. 

Diğer hediye kazananların lis· 
tesini yarın ve öbürgünkü nüsha· 
larımızda neşredeceğiz. 

___ .., ______ .., __________ ~ :wwwss -- ~s:wwws- .... ~._.._,_._ _,,-

Yukardaki altı resmin her biri 1 ediyor. Bu resimlere göre altı serııt 
(İstanbul) un birer semtini ifade İsmi bulunuz! 

Doğru halledenlerden birinci -
ye 5 lira, ikinciye bir zarif albüm 
ve 150 kariimize de ayrıca muh
telif hediyeler veriyoruz. 

(Bilmece müddeti 15 gündür) 

HABER 

Çocuk Sayfası Kuponu 
23 Ağustoıı 1934 

Birinci hediyemiz 

5 Lira 
____________________ ::::::--1 

Bilmece mektuplarını şu adre· 
se gönderiniz: 

HABER gazetesi 1 
"Çocuk Haftası,, muharrirliğirıe 

lSTANBUS, 

Ceviz ağacı 
Ceviz ağacı Kara ve Akdeniz sa - li ve koyu yeşil bir renktedir. Tıtt1~ 

hillerindeki memleketlerde çok yetiş- kırılırken elleri siyahlatır. Bu yet 
· ·ı b" v Z b v k k d · · t otaıı tırı en ır agaçtır. aten u agaç ço ısım an sonra cevızın ser 
soğuk ve kurak olan yerlerde yaşa • kabuğu geli•. 
maz. Gövdesi yirmi metreden ziyade 
uzayabilir. Yaprakları az ge~ıı§ Vt! ke· 
narları düzdür. Meyvesinin en dişi et-

d · · d 'k" par" Bunu kır ınız mı ıçın e ı ı 

çadan ibaret olan ve ince bir zarla 0: 
tülen çevizin içi çı!<nr. Meyvenirı u• 

zerindeki yeşil kısmın çürümesi ~e 
• 1 • 

kabuğun da ayrılmasiyle cevız . 
• v d" O · .... ıcrııt• çı topraga uşer. zaman Çlı•• 

11 
kök salar, büyür ve nihayet kocam; 
bir nğaç olur. Bu ağaçın çiçekleri ; 

fındık ağacındaki gibi erkek uZU~Jıl 
çiçek, dişi uzuvlu çiçek namiyle 

1 
.. 1 

türlüdür. Müzekker çiçekler püılı~ 
püsküldür. Onları ellerinizle uf11!ıl•::.. 

.. "'rı...-

sanız, sarı tozların çıktığını goru • 

Bu• üç türlü değirmenin hangisin
de olursa olsun, buğday değirmen 
taılanmn arasında ezilir. Su kuvveti 
ile itliyen adi değinnenlerde gördü • 
ğümüz gibi, yüksekten inen bir su bo
rusu ve onun nihayetinde bir çark 
vardır. Bundan başka suyun döndür
düğü çarkın bir buçuk ikimetre yu -

karısında iki tane değirmen taşı gö • 
rünüyor. Alttaki taş hiç kımıldan • 
maz, bunun alt tarafına dört beş santi· 
metre aralık kalacak surette geniş bir 

fenber geçirilir. Borudan şiddetle i -
11111 IU çarkı dördürünce, bu taş ta 
lönmeğe başlar. Dönen taşın üst ta
rafında alt tarafı dar bir sandık var
;rr. ôufdayrn döküldüğü yer burası-

.,ı ( r(" ıı, gölde balık 

tutuyordu .. 
1-~aplan o günkü şika

rını bulmuştu .• 
Fakat, ağacın dalı kap

lam çekmedi.. 
gole düşt ve kaplan eli 
boş olarak geriye dön
dü. 

nüz. Cevizlerin sıkıştırma makinel• •ı. 
rinde ezilmesiyle çıkanlan yağa ce"1t' 
yağı denir. Bu yağ hava ile teına• 
dince kurur, boyacılıkta kullanılır· Dal eğrilince Mercan 

t 



ine m ar 
~--

Daima parasız 
~ezen artist? 

4e Ş.,Jonun huaual hayatı berhal· ı pılmadıiı halde bütün memur ve 
l&J lllerak edilir. En yakm doıtu müstahdemlerine maqlannı mun• 
.... , .. anlatıyor: tuaman verir. Her biri kendiıine 
~lo hutalıktan çok komar. hir servet ıetiren filmlerini ne 
ılatı 1cacık aoiuk alır. Soluk al· kadar uzak faıılalarla çıkardıiı 
~ ._kit te Amerikanın en bü • da malam ••• 

doktorları çainlır. Garip bir huyu vardır: Yatalı· 
.l!hrlo hiç mektebe ıitmit delil· nın b••ı ucunda töylenilen tözleri 
..... Fakat kütüphaneainde iM- bin -s 
~ -'S' zapt ve sonra aıraanofon ıibi tek • 
'Ilı fazla kitap vardır. Bunla· rar eden hir "dilctafon,, ileti var· 
L.... Çoju romandır. Okuduğu eter• 
~ b dır. Gündüzün biriıi münakqa e· 
tt... ir çoiu da büyük adamla. dene ıece -nıı uyanır ve o mü· 
-·q tercümei halleridir. " -
~ nakqa eanumda aklına ıelmi· 

eli __ alcit ıeçirmek için aevdiii 
~eler: Kitap okumak, yüz· yen, fakat yatakta hulduiu ıü· 
~ teniıtir. Çok iyi tenit oynar. zel bir cevabı diktafona söyler. 
l'aL_ Bet on iıtivane llU'fecler, aonra 
L..~t oyuna hir kere bqladı mı, 
;:? altı aaat müt~madiyen oyna· hepıini atar. 
~ i~in, timdi oyun arkadqı Renkli pijamalan çok sever. 
~ mütküllt çekmektedir. Yatarken odal&lllllll kapılarım ki· 
ftrlo buna kartı da çare bulmut· litler; hatti banyo odaımın bile ... 
~: kendi kendine ve topu dava· Gece yanıı bir yemek daha yer. 

1 '- ....,..ak IUl'etile teniı oynar. Cebinde hiç para tqımaz. Ken· 
• hrlo Amerikanın sayılı zen· ditini herkeı tanır. Devam ettiii 
~dendir. Eier biraz tenhel lokantanın sahibi hesaplannı ay· 
-~ydı servetinin daha fazla dan aya ıinderir. Şarlonun diğer 
~ı da mümkündü. Kendiıine bir çok llrtiatler sibi kedi, köpek 
~dyoda \,azan aylarca it ya· merakı yoktur. 

Margaret Çur~H 

Con Kraoford'un En şişman artist 
barometresi/ Meg Vest 

Con Kravford'un yanında dai· 
~ latıdıiı bir barometre vardD'. 
~barometre Kravford'un tırnak 

ır. 

Cu.t ,dcmm tırnaklan Holi· 
ua en uzun tımaklan olmakla 

ıı~!tur ve kuru havalarda cam 
'1rı ıibi kmlır. 

• Şitmanlıiı ile töhret bulan 
Mey V estin, ıimdiki Amerika ıi· 
nema aamilriiM ~ açık ıelen, 
"GlmJI defi16,, .. tekrar 
tekrar deiittirUmekte ve yeni 
iıimler almaktadır. 

"Yeni Orlean,, ıehri, filme ve
rilen ,.yeni Orlean ıüzeli,, iamine 
itiraz etmit. Bir diler itme de 
"Sen Lüiz,, tefıri itiraz etmittir. 

ı ? rrnaklar lel't durana Krav· 
!~.anlar ki o sün hava kurudur, 
-~ll'le hava yaimurludur. Ve 
hlclız ona ıöre siyinir ! 

• Şimdi, ıinema aleminin çok 
beğenilen hir uzvu olan Rudolf 

t. • Methur lnıliz romancııı V alentinoya rakip saytlan Corc 
t; la Dilôm'in, "Deyvit Kuper 

1 

Raft, vaktile bir elektrik dükki· 
ild,, iıimli romanı, filme alım • nmda, haftada 5 liraya çalıııyor • 

du. 
Beti F6rn• 

fir-ı fiarbu 
il ~ı~a HDIJDr~u! 

Greta Garbonun ne kadar tak· 
lı bir hayat ıeçirdiiini herkes 
öirenmittir. 

Bu artiatia buauıiyetlerini &l
renmek içni, ıazeteciler az ııkın· 
b çekmemitlerdir. 

Evinde bulunan hizmetçilere, 
müphedatmı yazdırmak için 
dünya kadar para verirler. 

Son defa Greta Garboyu, ça· 
bttıiı stüdyonun dıtanımda he • 
men herkeae rahatça aeyrettirebi· 
lecek bir hidiae olmuttur. 

Greta Garbo, Herbert Marpl 
iıimli artiıtle, "Boyalı peçe,, diye 
bir film çevirmektedirler. 

Çevirdikleri yer, drafı duvarla 
kupblmıt bir ıtüdyo köteaiydi. 
Birden yanım bat göıterdi. Du • 
manlar duvarlar araımdan girme
ie batlayıncıya kadar kimıenin, 
haberi yoktu. 

Birden telip dütmütler, ve 
Greta Garbo, erkek artiıt Herbert ı 
Martal ile birlikte dıtarıya fırla • 
llllflır. 

Greta Garbo, herkeıin kendiıi 

l 
ni ıörmeıindense, yanıp kül olma 
la tercih edememittir. 

il .. ___ K_ıs_a_S_in_e_m_a __ R_a_b_e_rı_e_r_i __ _.I 
• "Zayıf adam,, iıimli filmi 

beraber çeviren Mirna Loy ve 
Viliyam Povel, ıene beraberce 
bir film daha çevireceklerdir. 

• Metr Goldvinle yeni bir mu· 
kavele imzalayan Glorya Suvan -
ıon, Klark Geybl ile birlikte oynı 
yacaktır. 

• Ramon NOftl'l'O, Cenubi A -
merikaya yapbfı komer aeyaha • 
tinden dönmÜ!tü1'. Kendisi için 
yeni filmler düşünülüyor. 

• Ramon Novarro'nun, yeni 
film arkadqı lvlin Ley olacaktır. 
Oynıyacaklan film, methur 
''Grand Otel,, müellifi Viki Ba • 
um'dur. Onun "Eıki Viyanada,, 
isimli hir romanı bu film için e • 
aaı tutulacaktır. 

• Novarro için, hazırlanan bir 
yeni film de, "Madam cenapları· 

nın. tütüncü dükkanı,, itimlidir. 
• Meyveatin, haftada en ap • 

ih üç defa ıehir ıinemalarmda 
bqkalarınm filmini ıeyrettiii ha 
her veriliyor. Mey Vest, film dün
yaımda, teknik ilerleyitlerini ta· 
kip etmektedir. 

• Con Cilbert, film itlerine ilk 
ıirdiii zaman kenditine haftada 
5 dolar verilmiıtir. 

Meşhur, macera filmi çeviren 
Viliyam Hart ile birlikte oynamq 
tır. 

• Viktor Meklaılen'in, on iki 
kapek, on bir kedi, 300 ıülün ve 
muhtelif cinıte 500 kut betlediji 
yazılıyor. 

S..Hra Park• bir tenle partlelnde tuvaıetlnl tazellıoc 



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

Gaziantep yolunda 
soygunculuk vak' ası 

köyleri teftiş-Halkevinde konferans 
Fıstıklar batmanla mı satılıyor? 

Gniantep, (Hususi) - Gazi - ' alacalarımızın yüksek adlarını le
antebin Narlı istasyon yolunda I kelemeğe sebep olmuştur. 
bir soygunculuk hadisesi olmuş Bu defa intihap edilen alacacı 
ve hüviyetleri m•çhul üç şaki ta- esnafı cemiyeti, bu işle sıkı suret
rafından Kazr.m Ağaya ait kam- tc alakadar olmak için kontrol u
yona ateş .açılarak şoför ve mua - sulünün tatbikini kabul etmiş ve 
vini yaralanmıştır. Şakiler kam- ilk iş olarak ta bilumum dokuma· 
yonun bizz nure durmaıımdan isti ların çözgü ve atkılarını tespit ve 
f ade ile yol~uların üzerinde ç.ıkiln ilan etmiştir. Buna muhalif hare· 
yirmi lira ve bir saati gaspederek ket edenler, Ticaret Odasının sa
kaçmıtlardır. lahiyetleri dahilinde tecziye edi • 

Pazarcık jandarma müfrezesi 
tarafından yapılan takip neticesi ı 

mütecavizler Kartal dağlarınd~ 
1 

pusuya düşürülmüşler ise de ge
cenin karanlığından ve arazinjn 
arızalı bulunmasından bilistifade 
cenuba kaçmışlardır. Şakilerin l 
hüviyetleri tespit edilmiştir. 

Köyleri teftiş 
Valimiz Akif Beyefendi, bu 

hafta, maiyetlerinde Halkevi köy
cülük ıube!i mümessil ve azaları 

bulunduğu halde nümune köyü it
tihaz edilen köylerden bazılarını 

teşrifle yapılan işleri teftiş etmiş

lerdir. Neticeden pek memnun ka
lan vali bey, komite .heyetini ha
raretle tebrik etmitlerdir. 

leceklerdir. 

~o----

Nihat 
Şevket B. 

Pancar zer'iyatını tetkik 
için Eskişehire gitti 

İzmir, (Hususi) - Burnova em 
raz ve haşarat enstitüsü müdürü 
Nihat Şevket Bey Ziraat Vekale
tinden aldığı bir emir üzerine Es
ki§ehir, Ankara ve Samsunda bu 
seneki şeker pancarı zeriyatmın 

vaziyetini tetkik etmek üzere dün 
Afyon tarikiyle Eskişehire hare
ket etmittir. 

v·ı· ırı ı..: 1 d d b k" Daha evvelce Nazillideki pa-ve l\.l ıs KaLa arın a a. azı oy- • 

ı · .. k" .. ı k k b ı muklarda görülen hastalığı teşhıs 
erın numune oyu o ara a u I 

ve ulahı karnrgir olmuştur. Bura- ve muktezi tedabiri yapmak üzere 
larda, evler badanalandırılmakta, Nazilliye gidip gelen Nihat Bey 
umumi helalar yapılmakta, sular tetkikleri neticesini şöyle anlat
temizlettiriJmekte ve mektep ih- mıştır 

tiyaçları kar§ılanmalttndır. -Pamukları umumiyet itibari-

Halkevinde konferans le iyi ve sıhhatli buldum. Bütün 
rekolte üzerinde geçen seneye na

Sehrimizde bulunan İstanbul .. zaran noksanlık vardır. Serçelerin 
Üniversitesi Doçentlerinden dok - fazla zarar yaptıklarını gördüm. 
tor Muzaffer Esat Bey tuaf ından Bittabi lazımgelen tedbirler alın
Halkevinde, büyük bir kalaba· makta-dır. 
lık hu~urunda (veraset ve neslin 
ulahı) mevzulu bir konferans ve· 1 

rilmiıtir. Konferansa yüzlerce va
tandaı ittirak etmi, ve çok beğe
nilerek alkıtlanmıştır. 

' 

.. -.-.- . . ·: .. · ... 

~ 

Armutlu 
kaplıcaları 

yeniden imara 
başlandı 

Gemlik, (Hususi) - Armutlu 
nahiyesinde oturan bir dostum bu 
raya gelmiş ve hana Armutlu kap
lıcaları hakkında aşağıdaki malu
matı vermiştir. 

-''Gün.den güne lstanbuldan 
ve bir çok yerlerden gelenlerle 
rağbet bulan nahiyemiz ve kaplı
caları Gazi Hazretlerinin emir ve 
irıatlarile imar edilmeğe ve asri 
bir şekle getirilmeğe başlanmış
tır. Bu İf için buraya gelen vali
miz Fazlı B. burada 3, 4 gün ka
larak imar faaliyetleri hakkında 
icap eden tedbirleri almıı ve Gem 
Hk yoluyla Bunaya dönmüştür. 
Gerek nahiye ve gerekse kaplıca· 
lardaki imar çalıımaları günden 
güne ilerlemekte olduğundan na· 
hiye.miz ve kaplıcaları yakın gün; 
lerde çok güzel bir hale getirile
rek esri bir şekle girecektir. Bu 
suretle lstanbuldan ve diğer yer-

lerden gelenler uzun zaman bura
da kalmayı ve şifa bulmayı naza
rı dikkate alacaklardır. Eskiden 
nahiyede elektrik tesisatı yoktu. 

Şimdi bir dinamo ve elektrik mal
zemeleri getirilerek tesisata baş -
lanmıttır~ 

... \.\~- -;.ı..~~- ı..-... ı--ı-... 

Tavşanlı çiftçileri bir 
birlik kurdular 

Birlik, rençperlik işlerinin fenni yolcl~ 
çalışacak • 

yurumesıne 
•• •• 

11 "rıtU Tavıanlı (Hususi) - Tavşanlı/ ren pancar zeriyatının tese 0 
.. 

çiftçileri rençberlik işlerini fen- ve yeni yapılan kantar ve. tesellu:. 
ni yolda yürütmek üzere (çiftçiler binasının açılması merasımle Y 
birliği) adlı bir cemiyet yapmıt- pılmııtır. . 

)ardır. Hükumetten resmi l'uhsatı- Çiftçiler Birliği deruhte ve biriıt'1 

nr alan hu cemiyetin geçen Cuma arabayı cemiyet namına doldur'" 
günü açılma merasimi yapılmıJ rak teslime gelen diğer arabalr.rl• 
ve açılmağa hükumet memurları birlikte Gazi büstünün önü11dt 
Cumhuriyet Halk Fırkası ve diğer toplanmış ve önde birliğin arab3' 

cemiyetler rüesası ile ahali ve çift- k d I nu da diğer . . f aı ar asın a ça gı ve o ~ 
çıler davet olunmuş ve çny zıya e- pancar dolu arabalar takip edere 

ti verilmiştir. bir reami geçitten ~onra birinci .. "' 
Merasimde cemiyet katibi Mus- raba kantara yanaştırılmış ve ıul"' 

tafa Bey birliğin maksadını izah ram sevinci içinde Kaymak"111 

için kısa bir nutuk söylemiş ve bu- Osman Nuri Bey tarafından korde 
nu Kaza Kaymakamı Osman Nu- la kesilmiş ve araba tartılmıttı~· 
ri Beyin asrın isteklerine ve hüku- Bunu Kaymakam Beyin Çif tçill' 
metin prensiplerine uyan şekiller· ğin toprak değil altın karıştırnıs1' 
de çalışmak isteyen bu gibi teşek- olduğunu ve nekadar fenni çahf~ 
küllere hükumet ve Cumhuriyet lına o kadar büyük faydalar göril 

Halk Fırkasının her zaman yar- )eceğini ve bu işin zürraa yaraY~! 
dımcı olduğunu ve onların dilek- itibariyle olduğu kadar da ken 
)erine mümkün olan kolaylığı gös- şeker ihtiyacımızı elimizle me'f 
termeği vazife tanıyacağını vade- dana getirmemiz itibariyle aY

111 

den gayet tesirli nutku takip et- zamanda milli bir servet de otau· 
l 'Jl'le mit bundan sonra da davetli er a- ğunu anlatan nutku ile merası 

rasında memleketin Zirai ihtiyaç- nihayet verilmiş ve davetlilere ~e· 
lan hakkında görü9meler yapıla- ker ikram edilmi§tir. 
rak merasime nihayet verilmiştir. 

gide~ yol çok bozuk ve hatta ara• 
ba bile gidemiyecek vaziyette idi. metıul olmutlardır. Ayrıca bura· 
Halbuki bugün kaplıcalara git- dan Armutluya kadar olan yol da
mek için çok güzel bir yol yapıl- ha iyi bir hale konmak için çalışıl· 
mıttır. Bu yollarda !İmdi otomo - maktadır. Yakında bu yol da bite 
bil bile itliyebilecektir. Bundan ceğinden Bursa ve yukarı taraf· 
başka bir de postahane binası bu- tan gelen yolcular lstanbula gi
lunarak posla ve telgraf işleri de derken belki de bu yolu tercih e -
meydana getirilmiştir. Kazamız decektir. Çünkü işittiğimize naza• 

kaymakamı Gani, fırka reisi dok· ı. ran iyi bir vapur bundan sonra 
tor Ziya, belediye reisi Etref Bey- hergün A~~utluya. uğrıyacaktır. 
ler de bir iki gün evvel Armutlu· Bu husuı ıçm f aalıyete devam e -
ya giderek bu i~lerle yakından dilmektedir. 

k 
balıkları 

• 
Bunlar tutulur sa etlerı 

para eder 
lzmir (Hususi) - Balıkçı\,,t 

, 1.j.• 
cemiyeti, geçenlerde iktisat Ve ... 
leline müracaat ederek körfeı• 
kapayan köpek balıkları hakkıtı : 
da tedbir ittihazını temenni et 
mitti. 

iktisat Vekaleti, Balıkçılar Ce' 
· · d·~· t di.,0' mıyetıne ver ııı cevap a ı 

ki: ., 
- ilk ve aonbaha1'da muh•'' 

balıkların hareketi eanaıında b\J-Halkevimiz her hafta ayrı bir 
mevzu etrafında konferanslar ter
tip etmektedir. 

Fıshk batmanla mı sahhyor? 

Ölçüler kanununun tatbikin -
den beri 9ehrimizde kilogramdan 
baıka ölçü aleti kullanılmamakta 
ise de bu sene iyi bir mevsi.mi olan 
Antep fıstığının alış verişi batman 
la yapıldığı ititilmiş ve keyfiyet 
Tfouet Odasm.ca ehemmiyetle 
takibe başlanarak bilumum fıstık 
tacir ve tellallarına tebligat yapıl
dığı gibi belediyenin de nazarı 
dikkati celbedilmiştir. 

Norma Şerere cevap: Sinema artistliğine, yani hayatı 
perdede yaşatmağa istidadınız yoktur. 

'Jlt 
)arı takiben ıelen muhtelif cı 
balıklar arasında köpek balıkl•t1 
d~ vardır. e 

Bunları muntazam bir surett 
imha etmek kabil değildir. f'I~' 
memleket, bu derde kar§ı tedb.

1
' 

934 fıstık rekoltesinin iki bin 
tondan fazla olacağı tahmin edil
mektedir. 

Alacalar1n kontrolu 
Bir müddetten beri şehrimiz a

lacacıları beyninde bir gerginlik 
vardı. Bu yüzden mamulatqnız 
çok zarara uğramış ve f ırsah ga -
nimet bilen bazı ve belki de şeh -
rimiz he.Ticindeki dokumacılar çı· 
lcardıkları fer~ malı (Antep işi) 
4iye harice ıürmüt ve bu suretle 

iyi bir ev kadını olabilirsiniz! 
l - Muzaffer G.avai - 1361: Asabi 

ve azimkir tiplerden. Sebat ettiği işler· 
de muvaffak olur. Hafızası zekasından 

kuvvetlidir. Yaşı ilerledikçe uzağı gö· 
rüş ve tahlil kabiliyeti inkişaf edecektir. 
lsrafa meyli vardır. Doktorluğa isti
dadı zayıftır. 

2 - Sabri Togrul: inatçı ve müves -
vis tiplerden. EksC1'iya mütereddit ol
makla beraber, inatçılığı, yaşı ilerledik
çe sebatkar olacağınn delalet eder .. 
Dostlarına , ·efakfir görlinür. İktisadı 
sevmez. Fikri takip sahibidir. Bazan 
fazla evhama kapılır. 

3 - (Hcybeliada) S. M. Y. : Asa
bi ve kıskanç tiplerden. Kimseye itima
dı yoktur. Herkeıe iyilik yapmak isl 
ter. Dostlarına kar§ı vefaklirdır. Kıs

kançlığı lüzumundan fazladır. Meziyet
leri arasında sebatkarlığı zikredilebi · 
lir. Bazan müsriftir. 

4 - (P. L.) M. f. : Durendlt ve 
ihtiyatkir tiplerden. lılerindc doğru -
luk ve intizam arar. Ekseriya hüsnü 

niyet sahibidir. Dostlarının kendisi i -
çin daima faydalı olacağına kanidir. 
Müsrif ve riyakar d"'ğildir. 

5 - (Beyoğlu) P. Şamil: Hassas 
ve mütereddit tiplerden. İşlerinde in
tizam yoktur. Hayalperverdir. Musi • 
kiye istidat ve temayülü vardrr. Eğ · 
lence ve sefahate düşkündür. Maddi 
~derde muvaffak olamaz. Riyakar de • 
~ildir. Çabuk hiddetlenir. Biraz ego · 
ısttiı. 

6 - z. N. V.: Asabi ve mütereddit 
tiplerden. Fikirlerinde ittirat ve insicam 
yoktur. Kimseye za rar vermez. İ§le . 
rinre az kara kanaat eder. Kavgac: 
" e kindar değildi r. Hiddeti geçicidir. 
lımı fa meyli vardır. 

7- (Oolmabahçe) Yekta Meıut 

Ragıp (999): İhtiyatkardır. Uzağı gö· 
rüş kabiliyeti vaktinden evvel inki~af 

etmiştir. Zekbı hafızasından kuvvetli· 
dir. lnatçıdıt'. Ev.safı mümeyyizeıin • 
den biri de sehatkarlığıdır. Zevki se · 
!im sahibidir. Müsrif değildir. 

8- (Ankara) Naci Halim: Müsev • 
vis v•: mütereddittir. Kimseyi beğen • 
mez. Egoizmi ırst değildir. Sıkı bir 
inzibatla ahlikında meıut tahavvüller 
husule gelebilir. Havaiynta ve fa>:dasız 
mc:~'ı?klcre inhimaki fazladır. 

9 - (Antalya) G. B. N. 5. : Korkak 
ve mütehavvil tiplerden. Ruhen malQI 
görünmektedir. Muhitini değiştirmesi 
ve ciddi tedavi görmesi lazımdır. tsrn· 
fa ,.e mübalağaya meyli fazladır. Çol. 
ıöyler ve az dinler. Bazan inzivayı 

<. ı:miycte tercih eder. 
10 - (lzmir) Norma Şerer: Asabi 

"c l·avgacıdır. Sinema artistliğine ya. 
ni hayatı perdede yaşatmağa istidat ve 
l:ıılJiliycti )'Oktur. MUbalağaya meyli 
vnrd:r. İyi bir ev kadını olabilir. MUı· 
cif değildir. Lüı:umundan fazla kıskanç· 
tır. Baıan mu&ikiye istidat ve temayill 
coatcrir. Geçici heveslerinden kendisi 
Jc mUıtekidir. 

dah11 görüımememiz daha hayırlı ... 
Dr. W. 

. h . r.1~ 
aramı§tır. Bu balıkları ım a ı,. t 
Paragatiler ve ağlu vaaıtaıile te 
tibat almak li.znndır. e 

Paragatiler, lzmir l<örfczh1d 
• :d' 

kullanılanlardan daha kalın c·•·· 1 
li ve köstekleri yumutak telden ;e 
m:1.lıdır. Ailar 150 metre tulü11 
ve üç buçuk metre mikabı kalı~ 
sicimden olacaktır. Bu suretle tıl 

de'' tulan balıkların etleri para e ··~ 
Etleri tUteülendiSH takdirde sürU 1' 
temin edebilir. Bunların gıda n° 
tasından kuvvetli hauaları .,,,r 
dır. U 

9 Eylul panayirin.de, enıtit 0 
tarafından tethir edilecek tül'ıc 
makineleri, bu etleri tütüıüled'~' 
için elveriılidir. Ayni zanı•~ JI 
panayırda bunların tecrübeler• f 

yapılacAqr fçin ittifade inık•" 
mevcuttur. 
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Ne sana, ne bana .• 
~ika la ormanlarında büyük 1 ları yekdiierinden ayırt edemez. 
b· . r Yatar. Bunların vücut· Halbuki, bizim nazanmızda, may 
111ın bildiğimiz karıncaların munlar, aralarında pek farklı

~ll lekiz on miıli büyüktür. dır ... Buna nitan koyduk ... Me?'ak 
,t~ nazaran, 'bu hatarat, İn· etmeyin... Yakalarız... Yuvaımı 

Güreş müsabakalarının ikincisi 
,. 

11
•1nden ıonra, en mütekamil da keıfederiz ! 

' 11 nev'' · · Ş h" 1 k Y k ··ıd·· .. ., ~ ı ımıt··· e ır er u· - a arımı o ururae . 
~~, aralarında ticarete ri- - imkanı yok ... Öyle rüzel bir 

dün akşam lJapıldı 
itte lf ... llh... kadını, erkek bir maymun öldü· 

' M. F alier, Afrika orman • rür mü biç? .. Bilakis, gözü gibi ıak 
·ı' kryaıla, Hintte daha müte- lar ... Kendiıine zevce yapmak 
~bir cinı karıncanın mevcu· için çaldığı muhakkaktır ... 
~ kaildi. Hontiru civarına, O günden sonra, artık karınca 
. . ratın hayatmı tetkik için tetkikatı bırakıldı. t,, maymun av 
hti · .~ef on ıene kalmayı, bü- cılığın~ döküldü ... O ağacın tepe-

t
'· l'uk cilt eıerlerle avdet el· ıi ıenin, bu ağacın tepesi benim ... 
1 d" 8 U!ünüyordu. Fakat, bir türlü, bulamıyorlar· 
,~un içindiT ki, yapayalnız dı. Bir çok maymunlarla karfıla -
):' lt edemezdi. Karı11yla bera- fıyorlardı. Fakat, yerliler: 
~l~naayı terketti. - Bizimki bu değil... -diye iç-

'"'· zengin bir adamdı. Ter - lerini çekmekteydiler ... 
tam olarak aldr. Serveti, Aradan on be! gün kadar bir 

İelif cadırlar alarak, onlarca :z .. r:nl'ln geçti ... Zavallı M. Falier, 
tutarak, taharriyat ve tet- eleminden ölmek derecelerine gel 

1, 'bulunm&aına müsaitti. mitti. Zira. karısını fevkalade ıev 
"'ICai takdirde, balta görmemi! mekteydi. Şayet kadın bulunmaz

ların derinliiine dalmak ıa, hayat, onun nazarında mi.na -
etini göıteremezdi. Zira, bu- ımı kaybedecekti ... 

t't, aalanlarla, kaplanlarla, Günün birinde, gene taharri-
. Unlarla doluydu... Laakal yatta idiler ... 
ı on tane, silahlı muhafız la- Silih,orlar: 

'1ı... - İşte ... l,te ... -diye haykırdı. 
l muhafızların çol< uıta adam - Nedir o?. 

a .lllaaı ıayeıinde, ilk ıene, ha- - Bizim maymun ... 
ıı aeçti. Yalnız bet at ve iki - Aman, yapraklar arasında 
l'ahsi hayvznlar tar.Jlfından kaybolmadan atef ... 
'landı. Bir yerli ıili.h~or baca- Eğer hayvan iıteıeydi, kaçabi
bir timsaha kaptırdı ve bir lirdi... Zira, vaziyet münasipti. 
tıi boğa, ahçının çadırına hü- lnaanları da sörmüttü... Fakat, 
ttti; adamcağızı böğründen kaçmak fÖy)e dursun... Bilakis, 

~liyere~ yan kötürüm haline inliyerek, bağırarak, onlara doğ

!furılaa. ilk ıene, bu gibi ebem
. ~iı hadisecikler oldu ki, hiç 
t Yde §ayan değildir. 
tkat 'k' · ? I . , ı 1111C1 sene ... 
~nci ıene, son derece müthi§ 
... diae cereyan etti: 

· F alierin zevcesinin yattığı .. 
la, yani örme sahncaia, iri 

'Ymun hücum etti: Genç ka
' kaptığı gibi, daldan dala ka-
~ ia batladı ... 

kadar çevik ve ne kadar a
bir hayvandı Bora ... Silahfor
kendilerine tüfek alacakla • 

~lrkettiği için, kadını, siper o 

'6 tutuyordu ... 
~elikle, adamlar, hiç bir §ey 
~ dı ve hayvanla kadın, se
~ ~ let çeken 11k ağaçların dal -
b •t~nde kayboldu ..• 
\i~le düten bir ciıim, derin 
~ l.erin sathında halkalar hu 
~ letirdikten sonra, derinlik
~ ~ıı) artrk göze görünmez o

\.' lbaymunla kadın da, tepe • 
~ lbavj yaprak deryasını fıfır -
.. Icımıldatarak öylece yükıek
i1tıde battı, kayboldu ... 

., ~re M. FalieT, ıaçlannı yol
endini yerden yere vurdu: 

't h ş·md· , Y.a ... ı ı, ne yapaca· 
~".i"' karım... Kanm... Karımı 
't e 'bulacaimı? ... 

ı: erliter, onu teselli ediyorlar • 

ru koıuyordu. 
BUna rağmen, ".ateş,, emri alan 

ıili.hforlar, tüfeklerine davran• 
dı ... Maymunu vurdular ... Dev gi
bir vücudile hayvancağızı yerlere 
düşürdüler ... 
Kadın hırz11ı, ağlayıp inlemek

te devam ediyordu. Vurulmuştu. 

Fakat ölmemİfti ... Yerinden kalk
tı. Adam gibi haykırıyordu. San -
ki: 

- Geliniz ... Arkamı takip edi
niz ... ·demek istiyordu. 

insanları, bir tarafa doğru yü
rütmek, kotturmak arzusunda ol
duğu belliydi. 

Halbuki, yerliler, bu sefer, be
N.berlerinde bir Hint sincabı bu
lunduruyorlardı. Bir tazı naaıl yer 
de avın kokusundan iz takip e
derse, Hint sincabı da, kokuyu al
dı mı, ağaçlara tırmanır, onun ye· 
rini bulurdu. 

Yerlilerden biri, bir çanta aç
tı. içinden alıthrılmı, minim;ni 
hayvanı çıkardı. Maymunu koklı
yan hayvan onun geldiii yeri ko
kuıundan bulabilirdi. Böylelikle, 
yuvanın nerede olduğu anlaşılır -
dı. 

F alnt, buna hacet kalmadı. 
Rehberliği, bizzat yaralı maymun 
yapıyordu. 

Öne diitmüttü ... insanları, hız
lı hızlı yürütüyordu. 

Bir buçuk saat kadar, ıık ağaç· 
bklar •raıından geçtikten sonra, 
maymunun takati keıildi. .. Fakat, 

ikinci beynelmilel ıüret müıabaka· 
lan dün aktam bini mütecaviz seyirci 
önünde yapıldı. Müsabakalar umuldu
ğu sibi pzel oldu. Bilhaaaa Türk gü
reıçilerinin kuvntini teyit eden iki 
canlı miıale !ahit olundu. Dün aktam· 
ki güreıler ve neticeler tudur: 

Birinci müsabaka: Rıfat ile Soradi 
araaında yapıldı. Müsabaka baıladık
tan bir iki ıF<niye ıonra iti kuvvete dö
ken Rıfat hasmını yere vurdu; bir kaç 
oyun tatbik ettikten ıonra dört dakika 
bir saniyede tuıla galip geldi. 

İkinci müsabaka : Dolamotte ( 116) 
kilo ile Kninpia (138) kilo araıında ya· 
pıldı. Kninpia hasmına nazaran daha 
ağır ve ayni zamanda çok uzundu. 2,10 
boyunda olan bu güreıçi evvela vaziy~t
ten i.tifade ederek Belçikalıyı ezm'!ğe 

baıladı. Fakat ilk devre pek ağır bitti. 
ikinci devrede it daha ziyade kızııtı. 

Nihayet 9 dakika 31 saniyede çift kile 
ile Kninpia galip geldi. 

O~üncü miısabaka: Günün en mü· 
him müsabakaaı buydu. Kra AJi ile Dra
giçhl'lnu karşılaııyordu. Romanyalı gÜ· 

retçi halk gözünde, çevikliği ve kuvve
tiyle tanınmııtı. Kara Aliyi biliriz. Mü
ıabaka hatladığı zaman Romanyalının 
mütemadiyen minder haricine kaçmak 
istediği görülüyordu. Fakat bir daki
ka ıonra bacağından yakalanan Roman· 
yalı ter dökmeğe baıladr. Hatta o de· 
rec:eki kurtulup ayağa kalldığı zaman, 
halka (Türkit) diyeıek ellerini kaldır
dı. Bu hareketiyle Alinin kuvvetinden 
bahıetmek istediği anlatılıyordu. Ni· 
hayet Kara Ali 6 dakika SS aaniyede 
tuıla salip seldi. 

Dördüncü mUııabaka: Günün en ent· 
reıan maçı arzu edildiği .tekilde bitme
di. Çünkü ıüreıenlerden biri 1934 ıe· 
nesi olimpiyat tampiyonu, diieri iıe 
Avrupanın en mühim bir ıüreıçiıiydi 
l,e pek ciddi başlıyan Hotanne'ye kar· 
,ı Sabo biraz lakayt davranır gibi oldu 
Şu muhakkak ki Hotanne hiç te ihmal 
edilemiyecek bir uzu,·dur. 

Gelen kafile içinde de nazarı dikka· 
ti en ziyade celbeden güreşçilerden bİ· 
ri de budur .. 

Otto Hotanne kendiıinden kilo iti 
bariyle farklıca yani 146 kilo ıikletind"! 
olan Saboyi 3 dakik" 31 saniyede tuılıı 
yenmittir .. 

Dün akŞ3mki müıabakalann ehem· 
miyeti evvelki aktamkinden •!aiı deiil 
dir •• 

ve inledi. 
Silahlar patladı ... 
Ağaçtaki, vahti bir sayha ile 

yere yuvarlandı ... tık maymun, o -
nun cesedi üzerine çıktı ... Yumru
ğu ile, kafasına vurdu, vurdu, vur 
du ... 

Sonra, takatsiz bir halde bayıl
dı ... 

. . • 
Moteroı ağacından Madam Fa

lieri indirdiler. Meğer, ikinci may 

mun, yuvaya hücum ederek ilk 
hır11z maymunu kovmu,. Onun 

yerine geçip, afk hayatına girit -
mi, ... Biçare mağdur da "ne ıana, 
ne bana,, yapmak için, İn.sanlara 
müracaat etmiş. Rakibini vurdur
muf ... ~ Merak etmeyin... Zararsız 

~ "tıu tanıdık ... Onu naııl olıa 
i~: ~uva11nı da ke,feder, zev • 
....,,' •ııe teslim ederiz ... 

hedefe de varmı,lardı. Büyük bir Şimdi. M. Falier, Avrupadadtr. 
moteros ağacının altında durdu - Evlerinde alıştırılmıt b'r mavmun 
lar... vardır. Bu, yaraları iyileşen birin-

lstanbul mıntaka 
kongresi 

Türkiye idman Cemiyetleri lt
tif alu İstanbul mıntakası kongre
si önümüzdeki hafta içinde topla
nacak. 

Dünyayı kayıkla 
dolaşan tiirk genci 

Dünyayı tek ba§ına kayıkla 
dola~ağa çıkan yurttaıımız İh • 
san Beyin lskenderiyeye vardığı· 
m bildirmiştik. T unusta çıkan 

"La depeche T uniaienne,, gazele• 
sinde okunduğuna göre lhaan Bey; 
T unusa eriımit bulunmakta.da. 

Geçen ve evvelki seneler, bü
yük gürültülere ıahne olan bu 
kongre, acaba bu sene nasıl bir ha 

· · d t ı k Bu gazete, Türk sporcusunun yıl· va ıcın e op anaca . 
· , mazlığını, geçtiği yerleri, ve at· 

Bu, merakla beklenmiye değer • )attığı korkunç vartaları anlattrk· 
bir hadisedir. Her sene olduğu gi- tan sonra diyor ki: 
bi, lstanbul mıntakası merkez he- "Mustafa lhsan Bey, tskende
yeti ve mıntaka heyetlerinin ic- riyeden ayrıldıkan sonra Trabluı 
raatından bir çok memnun ve garp ve Tunusun bazı limanları• 
gayri memnun bulunuyor. Mem- na uğramıttır. 1 
nunların ile gayri memnunlar a
rasında bariz bir fark bulunma-
maktadır. 

Onun için bu sene kongredeki 
çarpışmalar ihtimal maddi tartlar 
altında cereyan edecektir. 

• • • 
Kim ne derse deıin, biz şahsen 

bugünkü lıtanhul mmtakaıı mer
kez ve ihtısas heyetlerinde hiç bir 
deği,iklik yapmadan, yerlerinde 
bırakmanın doğru olduğu fikrin -
deyiz. 

Çünkü bu heyetler ihtimal bazı 
hatalar yaptılarsa bile. hiç ~üphe 

yok ki her işte çok dürüst ha
reket etmişlerdir. 

Hepıi ayrı ayrı, kıymetili şa
hıslardan tetekkül etmiş olan İs
tanbul mıntakası heyetlerini ayni 
kuvvet ve kudrette tekrar intihap 
etmenin imkanı olamıyacağmı dü 
fÜnmek ve artık işe alı~mıs olan 
eskileri aynen yerinde bırakmak 

lazımdır. 

Kocaeli mıntaka 
kongresi 

Adapazarı 20 (Huıuıi) - 16 
Ağustosta Kocaeli mmtakaaı ıe -

nelik kongresi, lzmitte Halk Fır

kası salonunda lzmit Halkevi Re-

isi Rifat Beyin riyaseti altında top 
landı. Epeyi gürü1tü ile gece yarı· 

sına kadar devam eden bu toplan
tı neticesinde bazı ihtilaflar hal

ledilmit. ondan sonra intihabata 
geçilmi!tİr. 

Merkez heyetine: 1 Reiı: Ne
cati, 2 reis: Mustafa, Aza! Hüs -

nü, Aza: Vasıf, Aza: Muammer 
Beyler. 

Fut bol heyetine Reis: Zeki, 
Hakkı, Niyazi, Yatar, Rifat Bey -
ler. 

Denizcilik heyetine: Cemil, 
Mustafa, Ahmet, Saim Beyler. 

Atletizm heyetine: Tahir, Ke • 
rim. Şefik, Rifat, Nadir Beyler. 

Bu yolculuk aırasında hayatını 
bir kaç kere yalnız kuvvetli bir 
yüreklilikle kurtarabilen Mustafa· 
Ihsan Beyin karnesi geçtiği yer· 
lerde topladığı imzabr ve mühür· 
lerle doludur. Mustafa lhsanm 
kayığı Siıamla Sakız arasında 

su ile dolmu~ ve bu genç ancak 1 

kendini suya atarak kurtulmuf • 
tur. Kıyıy:l eritebilmek için bet 
saat yüzmeğe ve kayığı çekmeğe 
m~bur kalmıttır. 

f skenderiyeden ayrıldıktan ıon· 
ra korkunç bir fırtınaya daha tu· · 
tulan bu genç, ancak qeniz ko • 
vukbrından birine barınmak ve 

orada beş gün ve beş gece bek
lemekle. kurtulabilmittir. 

Muıtaf a Ihsan Bey yolculukta 
konserve ve biıküvit yemekte ve 
biricik yol arkadaşı olan gramo • 
fonunu çalarak yalnızlığını gider· 
mektedir. 

Mustafa lhsan Bey T unusa on 
gün kadar kaldıktan ıonra Ceza· 
yir, Fas, ispanya ve Fransa kı
yıları ile Marıilyaya gidecektir. 
Oradan da lsviçrede Bazel ıehri
ne, oradan Ren nehri yoluyla 
Almanyaya, Almanya kanalla • 
rından ve Tunadan geçtikten son
ra da T unanın denize ulaıtığı ye
re gidecektir. Oradan da onun 
için başlangıç körfezi olan latan· 
bula dönmekten başka yapacak 
bir şey yoktur. 

Bu yolculuk yalnız ıporculuk 

dolayııiyla yapılmııtır. lıtanbula 
eriştikten sonra Muıtaf a Bey gez
diği memleketlerdeki gördükleri· 
ni anlatan bir kitap çıkaracaktır. 

Karşılaşacağı tehlikelerden 
kendisine bahseden b:r ziyaretçi • 
sine Mustafa Ihsan Bey, özüne 
inanma iJe dolu bir gülümseme 
ile: 

- Tanrı cömerttir. 
Karşılığını vermittir.,, 

t.altilt.h~I .değil... Benim elemi • 
... '8 n !Çın böyle söylüyonu B~çare ha~n. inliyerek fakat ci hayvandır. Y''ldanı .. k ... ··41ı ilk Bisiklet heyetine: Yunus, Ta-

Atletlerimiz 
gittiler 

u ormanın iç.inde yüzlerce 
ıı..) Ce ı.tay B' .... 
·01qe mun var... ırını ote-

ll tefrik k b'I ., 's· a 1 mı .... 
· • •~in için kabil olmasa bile, 
.._ IÇın lcıabildir... Zira, Avro -
:ı t, l'llese)& b"t" ·ı . 11" J a, u un zencı erı, 

~i •Poııları, bütün Hintlileri 
ile :ı.._ • 1 z 

""'ftzetır er... enciler, 

korkarak, ağacın tepesini göıter • hararetli .aşkı, fevkal~d~ bir sa - hir, Nahit Beyler. Balkan Olimpiyatlarına ittirak 
di. l,te, yuva11 oradaydı. dakat halini almıştır. Yahut, kur- Güre! heyetine: Nazmi, Zeki, edecek olan atletlerimiz dün ak • 

insanlar ıealendi. Ağacın tepe· naz, medeni ade~Ieri oerenmi§. Kenan Beyler. fa.m hareket etmiflerdir. Kendile· 
sinde, mahut yaralı maymunun Evli bir kadına alenen a'"ık ol:na- ri İstanbul mıntakası ve ıpor klüp 
ı. b k Müfettitliğe: Rıfkı, Hasan, 
oir uçu miıli büyüklüiünde di- nın p.l\vri kanuni oldut'··.,u bili- leri tarafından tefyi edilmiılerdir. 
" b' h · · ld K 1 Ö Turgut Beyler ıeçilmi•lerdir. Mu-ger ıı· emcınsı görü ü. ı avuz yor. yl<? gösteriyor. 1 ;:ısiyatını :s- Arnavutköy klübü atletlerimize 
hayvan. sanki: belli etmivor ! vaffakıyetler temenni ederiz. Gazi Hazretlerinin bir büıtünü 

- Onu vurun ... Vurun... -de- ( Hatice SUreyya) Do§ an hediye etmittir. 
--~----.&.i.__L-J~--J.--L-1.,~_..;~---a..._ı.~-ı_ . .__~~~~~~~~~L__~~~~~~~~_:_~~~~~~~~~~ 
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Şeftaliyi çekirdeği 
ile yiyen adan 

(B•t urctı ı uıc.ı ~d}U&ını ... dau.ı ı 

doldurduju teftalileri zaman za· 
man yvtmaktadır. N..-ullh Efen• 
d i Sirkecideki hoyacı clükkin.ında 
çalrtmaktadır. Şeftali çekirdekle· 
rini naııl yuttuğunu f(;yle anlat• 
maktadır. 

- Ben Diyarıbekir'liyim, bizim 
memlekette .. ftaliler iri olw Ye 
ertaımdan kolayca ayrılır, çekir• 
•etı diiıer. 

Yirmi sene evvel htanbula ıel· 
miftim. Şef taliyi çok severim, 
memlekette bol, bol yerdtın. lı· 
tanbulda da teftali aldım. Çekir· 
dejini çıkarmak iıtedim. imkanı 
yok ayıramad1m. Şeftaliyi ye· 
dim, fakat en iyi ve ıulu tarafı 
çekirdejin üzerinde kalmııtı. Doi 
nuu bu ıeftali yiyiıten bir teY an· 
lamamııtrm. ikinci teftali alııım• 
da çekirdeklerini yuttum. Hiç Mft 

cı filia l'ermedi ve ben de bu ıu· 
retle tef taliyi çekirdeji ile yeme • 
le aJııbm. Seneler var ki ıeftaliyi 
bövl yerim. Bir kere ıeftaliyi çekri 
C:leğini çıkarıp yiyeyim dedim, hiç 
ltir tad alamadım. Zunanma ıöre 
10- 15 - 20 çekirdek yuttuiu• 
olur, fimdiye kadı" m~demde hir 
rahabızlrk duymadmı, tize ıarip 
bir ter IC5yliyeyim, ,eftali çelrir· 
deline göre 30 - 40 misli küçüle 
olan karpuz çekirdeiini yutamam. 

Temyiz mahkeme
sinin kararlan 
Ankara, 22 (Huıuel) - Na • 

faka •ermele mahk<im olup ta 
illmcli i8ifii'\liK Aem ... t\au• 
na Tiayel etmiyen borçlu, nafaka· 
nm ketilmesi Yeya ualtdma11 
hakkında dava etmipe cezai 
ni6eiia, ı..kuki dava m"ttke • 
•eliDia ııeticetiM oırakdma11 
heWcmda illtilifı iri la.ula ı•I· 
cliiiıNI• keyfiyet tamJiz bw.&i 
umumiyesince müzakere "il.Ne, 
cezai hükmün hukuki dava mıah • 
kemesinin nefü:esine bırakılmeıı 
mııtlak surette zaruri bulUl)dui»· 
na kara, verilmiftir. 

Gene teınyiz mahkeıııeai, balla 
v.e tırpan Jİbi ileti.erin ıili1ı ıayı· 
lrp aa1ıl.Juyacaiı buıuıundaki jb
tili.f ı lri üzerine bunlann ıillh 
ıayıJ,.bileceiioe, ihalenin fJıhi 
talebiyle vaki tikiyetlere ib.1e • 
deo itibaren ~ ıün sonra bqla· 
•acajı husuıunda telcanir e191it 
içtihat ta ihale tarihinden değil, 
ihaleye ittili tarihinin bat1anııç 
1&J1haU1, ıe.ltidi içtihada 'karar· 
lattır11tnt9tR'. 

Dolandıncı papaz 
GoW~ (Ge~.up) A • 

....... 23 - p~ ı .. ,. (At· 
bw) dol.-c:luıcıfıkta,, ~u hl· 
tulmekttııhr. 

Nahiye müdürüne ıöre p.....,. 
Aıkyu ( Aıkew) kaçınldıjı hidi
ıeıinin yalan olduiwıu jtiraf et· 
mittir. Papu, fidye verilmeıi için 
zevcesine ıöndarilen mektubun 
kendisi tarafındaıı Jiııd-.rildiiini 
ıöyl..Ht •e 1'u hanilceti -W.iraz İs· 
tirahat etmel< İğJJ ey,len uzaklat· 
mAk ihtiyacı,, o1dujandan dolayı 
,..,,,,.U>I jJMıt ebaifdr. 

.. . 4 • e 

Amerikeda grevler 
V-.iast.on, 23 ~ Ta•=inen too• itçiyi •lihdar ve ..,.,,.. .. 

- .. ~ teMJt "-.,.,,,.,. 
~a l.t Fwl..,,.wı ni,; )f. 
Grin (Creen) ,.,...., "'91 • 
mittir. 

HABKR - Akt•• l'oatuı 

Kurultayın son 
•• •• gunu 

(Uıt tanfı t inci aa,.tıda) 

M. Samoiloviç dil ıahaımda 

her iki mUlet tetkikçil•inin çab· 
tarak verimi daha çofaltmaktan, 
Türkiye ve Sovyet birliiinde umu 
1111 ye huıuıi kollekqonlarda(Cu· 
ci üaılü edebi diline) alt ne kadar 
kitap varaa hepıinin bir fihriıti 
yapılmasından, batka dillerde ki· 
tapların da bir endeluini meydana 
koymak lazım ıeldllinden, veıi· 
kalar ye arafbrmalarm neıri icap 
ettijinden bahMtmiftir. SoyYet 
bilıini uzun müddet alkıılanmıt
trr. Bundan aonra on dakika fuı· 
la yerilmit, Harp Akademiıi Ku· 
mandanı Ali Fuat Pqa küraüye 
ıelmit ve "aakerlik ıstılahları 
hakkında,, ı.:M tez okumuttur. 

Ali Fuat Pqa, aıkeri ıstılahları 
öz Türkçeye çevirmek yolunda, 
ordwıun nuıl çalııtriını anlauık· 
tan tonra "öz Tür""enin aıkeri 11• 

tılahlardan yana zenıin olduju 

JDUh•lck•ktır. Çünkü en uzun ve 
eaki aamandanberi en çok aakeri 
bal'ekit yapan Türk milletidir.,, 
demitlir. 

K•wenclan hatip, ukerl 11tr· 
lahlan Tiirkçeleflinaeie nuıl ıi· 
rittikleriDİ anl.lırken öz Türkçe 
bazı yeni aıkert tihirleri aaymıt 

Ye l:ta utmda mütemadiyen çalı· 
tıldıtıaı liyledikten sonra, Gazi· 
nin 1:tu parlak yohmda dilimizden 
de yaha11cı uneurlan aökmele mu 
yaffak olacapz, demittir. Çok al• 
krtlanan bu tezden aonra bafbn 
Kina P ... , Mr takrir werilınit 
oldujuu .öylMlittir. Profesör Ce· 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macer•
k1akançhk, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

AStANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 

Süleyman, Abdül Faki'niıı bu 
cevabı kar111mda durakladı. Ma
amafih hiıMttirmem•i• çabfa• 
rak: 

- Yavuz tercümanlık yapmlf 
olsaydı, bana aöylerdi. 

- Söylememiı olacak. Yahut, 
küçüktür, belki ehemmiyetine akıl 
erdirememittir. 

Abdül Faki gittikçe kızıyor, •• 
\akırddBT"mı birbirine kanıtmyor 
du. 

Süleyman: 
- Heyecana lüzum yok, Abdül 

F aki .• VeleYki böyle hir ı•J olsa 
bile ıize ne? 

- Benim a.rkadatlıimdan ne 
fenalık gördünüz ki benden ayrıl· 
ma kiıtiyorıunuz. Şunu unutma· 
malı1DUz.. Benim doıtlujumdan 
deiil, dütmanlıjmıdan çekimneli 
&;niz •• Size, bend6n &Jl"ılıaaaız ak 
fını Blan9 Allarti mi •erdi. Güsel 
kadın.. ElbP-ttc .. O •ermlt olaealc. 
Roberden mi, benden mi ~ni· 
yor. Bvnu da anlattı mı? 

- Rica ed6:rİnı, Abdül F aki, 
1enden kiıııeea:ıı çekiadijini bil • 
•İyorum ve aizclen ayrılmak için 
kimıeden den te alacak Cleiili•. 

·ı: Tefrika No. 18 ,;,,,. 

Ben nud İlter ... iJle yaparım •• 
Süleyman, batka bir kelime 

ıöylemeden Aluiül Fakiden uzak· 
laıtı. Fakat, o, arkaaıadan bir çok 
,_,.ter homurdanıp durdu. 

SiileJDWl lioiruca, Yaver Pa· 
ıalllll bulunduiu daireye ıiui. Bu 
raımı buluncı1a kadar hemen he· 
mea hiç bir müıkülita vjramadı. 
Yol ~orduju bet kitiden 3 ü olduk 
ça düaıün bir Türkçe ile kendisi· 
ne yol ıöaterdiler. 

Yaver Pa,adan bekleınediği, 
ummadıiı bir hülQİİ kabul ıördü. 
Kendiıini odasına aldL 

Tezkereyi okudu. 
- Kaç kit iıiai:ı:? diye ıordu. 
- Altı .. Bir de köpeiiın Tar .. 

Arkadatlarımdan birisi kadındır. 
- Y •·· Demek kadıa .. O da ıi· 

zinle beraber, korkmadan Afrika· 
nm içlerine kadar uzanmak niye
tinde midir? 

- Evet .. Aferin ona .•• M-anun 
oldum .. Şimdiye kadar biç l>ir ka· 
dınm bu cel&l'eti ıöıterdijini ha
trrlıyamıyorum. Bqka kim.e yok· 
-..? 

- Ha11r Pqa Hazretl.ri. Y •k •• 
- Bura1a ıeliaciye kadar tize 

............. _,.. ........................... --·--·-···-·······-1 

Listik ve deri a akkabı 

................ 
Y•z•n: 
Rıza 

Şek ip . .... ..,.._._ 
kimıe delilet etmedi mi? 

- Mııırdan Altdiil Faki 
de ltir aılan avcııı da seli 
Onun delil.tile ıeldik .• 

- Abdül Faki mi? 
- Evet Pata Hazretleri1 
- O timdi burada, Ha~ 

mı? 
- Evet .. 
Y JVet' Paıa birdenbire 

tL Orada bulunan emir za 
- Bana polis amirini 

yolla7uu:1; decii-
Emir zabiti cıkıp gittikteO 

ra itile, Yaver Pata uzuıJ 111 

bir tef ~öylemedi. Aıabi bir 
dolq1yordµ, nib.y.,t: 

- NerJleainiz? 
- Cartı içiadeki miaafiı 

ele. 
- PolulerdeD hiç kimH 

kiiıl -tt111edi gıi? 
- Daha kimtenin yüzünil 

medik. Şehire gireli yarım "' 
................................. ~~-~ 

verilen bu takrirde okunan iezler· re 
J., .ı--..ı. n~-.... ,AtT 

geldim. 
- Abdil F akiııiıı ıuiıaf~ 

de olduiund•n .eDlİD miıW• 
den bi;Jük iıtifadeleı- temin edil· 
diii, ucak bundan sonra okuna· 
cak tezlerin çok zanıan alıııası 
nokta.Nodaa komisyonlara havale 
edilmeain:n daha doiru olacajı 
.yuılı idi. Takrir reye kondu ve 
kabul edildi. Programda yazılı 
tezler komisyona havale olundıı 
ve toplantı bitti. Bugün ıaat on 
dörtle tekrar toplaıulaaktır. · 

lstanld. 2ı ( A.A ·) - tl<Nu:i 
Türk dili kurultayı baıkanlığın· 

dan: 
lkind Tiirk ~ili kurultayının a· 

çıbnuuH kuılulamak ijzere dıt&J· 
daıı Vfl ~rd~ binlerce tel yaJ:lll 
sslmittir. BunI.u·d•n her bir~n~ 
ayrı ayrı kartı Irk yazma vı çok ıı • 
tedik, kuru1tayuı ı&ı ça1ıJmaları 
araımda buna vakit bulamamakta 
üzülüyoruz. Bütün ıelen tet •e el 
yazılanna içten tefekküt-lerimizi 
ltlft&nt:. 

V•ll • .,. tef8kkUr 

t1'il* Türk alili kwlılı.y~ 
l.tubuWa ~..., Dliiııu~tiy· 
le vali ve belediye reiıi M11J~jUjp 
Bey kurulta)' batkanı Alp Ki.zrm 
Pa11 Hprederil)e \ir mektup _yol· 
lamıflı. Kurultay batkanı • Pat•· 
dün Muhittin Beye ıu cevabı yol· 

Muhittin Beyefendiye 

l.taabul ve,Jiıj ve l>e~di1e reiıi 
"lkinci Türk ·dili kuru1taymın 

·~ılmMı münue~e tebrik ve 
muvaffakıyet temqai eden tat.an· 
MI 1ıalkmm jçtn ce1M 1iilHek 
duyıularını bildireo f.Mktu~•Jl.Z 
nrıak•Yd• .okunchı. KU1wt.ayın 
IQIİIW tqeklJjirlerinj k~Jtdi ıevıi 
ve sayııları,:nla bildiririm efen· 
dl·m Kurult~·· la•kanı ,, 

AlpKizım 

(Uet tanfı ı 1Dd nrıfMla) bu hal kartramda ne yeyi,, İçe· _ Beıı aynldJjJm uoıaP 
du. O zama11 itile miflıAl 'T&&İ • cek?. J(unduracrlar ne yapacak? 
yette kalan biz dericiler, Mik6me· UıUk a7aklcabılardan halkın idi. 

Yaver Pqa pne •vltu. 
te JDÜracaat ettik. Bu 1&,tik ayak· da ıılıhati ıarar ıtirmektedir. .-n Wr f'J a.orm.aja çeıard 
kabılann Türkiy.eye ıirmemeaiaıe Uıtikler ayakları pitlrir. Hatta 
çok çalrttık. Ve nihay.'1 111ıw.f· bu piıirme 16ze de dokunur. AY· ıaiyor.clu. 

P_,.: 
fak olduk. F &kat ...,. bu IUtik- napanırı birçok yerlerjnde af it Ye _ Aylardan beri •ncliı • 
';İler bu defa ber aud• faltrib· bir takım yaJdarla ll,tik ayakka· d ·· 
1ariyle l:teraber Tirkiyeye tff'4i- bı ıiym~ııaıek için propaıandaJar ~~ NiM1~t üııu 
ler. Bittabi bu ıuretle daha fena yapıbnalcta ve bükGıııet ı.rafın· ~ 
INr h•le ıeldik. Zira 1latikçiler dan itıtaratta bulu..,ulwaktadır. Si)eyılUl!ı, ~. • 

~İa ••ziyMÜJ f_. ol .. j»Of ilk teıebbüıümüzü nazarı dikküe H•lluıpız bvnu jdrak ~deç~k, fa-
- •-__ ,_ bıı ••f•r Liıe rekabet et • w:o f 1. ı. lamıtlı. Acaba kahil.la ti •1 
w.aa .... ~ " kaı iki sen, aow.a .. ~it)& ın 11u•u· f4f>l"Mtı? y ... .., P~• ..,. 
meğe batladılar. ku iJe batknı ııb.haıini ıöz~ek 0 Biz hükumete bir ,çift •JNka· Jizım., JiükOmeı ya bu llıtikçilili 1# bir WllM fÖrWPizo~ 
br baı.ıu dokı.aıı bnaı verıi t.amame.n prı.daıı bld1111Nlı ve • klı Sii&.r,._, itünı. .. ~_7 c_ '--1..-~· .1. etti .. Neler JOl'..-dı Jle}IW' v.eraıekt.e1~· ~n r1:.-...,...ı »•Za· yahut ela yüz ettiye ibtlJ etli l 

r • al•• L!:kum-t, lilli.1-ır.iJtrden a...t 1 ·ki FU:Wi _.,.ve pe ~» 
... - IJll ,. u· .=:... verıi miktarını nıç o m•zta ı ... JJU.r-.k ... , .. 
..JıidM Jdlo baf»ıa ~ J ,..,.. ...., 11er,. yüz elliye çı~rJDaJıdır.,, Q.4# '"reW~ uir~ 
gi alırken timdi kilo baıına rn Ua'--- atdı~ımızf. ıöre Gal•ta-

J;J . ..-- • r • .._ Yt A1Mli1 F,Ui,N.a 
elli kun,11a çık,.rdı. Jiı-lbuki bu d,ll l:tiT muaevl dtri ıüc~rı ile Tah· 
verıi liıtikçilerin burünkü rek•· ~-'-•!e.1e 4 .. .-11 derı· tüccannın maH ""*i•M iJtıMNn bu:ıJJ• 

'--•• Q il' ~11 .• iti~, &lifUHı ~ .. betine bir teıir yapmı, değildir. vaıiyetltrj .bosAJ\nQı9ıur. Hatta 
3i1 kilo wtikten Ol) bet çift a • buolarıtan biriıJin tee11öründen .... ••t'Jl!JP. k~-B,. 
y~kk.abı ÇJkar" Görülüyor kj, tas· vefat ettiil de aöytenmektedtr. helendijjDi ..,.m.pr,ı.. .. 
tikçi~r ayakkabı batına ancak on k L · .. lıt _...,ı..Iw• "'1•f.el 1 

Dola1111yle 11üyü llı'ırer QJµea· •id.irle< 
kurvt vergi vermektedir. aeJe olan bu ti"retbt.nelerİJ) w; 

•u ver"i bı"ttabi bizim Yerdi~· d --P•• lqzr~, " 
D e ... l:torçl&rlnl yerememeti yÜzÜn en _.J .. .:~-'&.. ... 

mı·z -er•ı· .. ıl• ı:.•-:~ıeıaez. Zira bu· d · aisU. b~,...M •e ,........ 
.... • .... 

0 ".r"" baıı tac,irlerin ve esnafın a vazı· . . 
miın yu" z kuruıa .,..kkattı ~ duiunuz nem,.,., 
o- yederi tehlikeye difll)ittür. AWiıi1 F-"• _,.._..,,,., 
makta olan listikçi1er hu •erci Diıw ... tartftan Ttcaret Od&e1n· Jd 

f. 1....-.. .,... ettirecek kabahatin ne o .1olayıııyle aatı! iatmı ee .... ..., 1 • • 1 
u daki litti\ 4eri me~ efını ay ~r- W'w•djjim ıiW, A>jTenııvM 
yükseltmek suretiyle Yerdtlderi cla111ıberi t.ttkik -den komisyon hl· 
verniyi çıkartmak yolunu bulm••· ... ..; f.-J. .WıUwlar ~,. 

"' ı& tellJikN yJp~aktadır. k iatY, R ... 
lardır. zeıı..e ,.._,01Jleı., ~ 

Yüz on kuı-ıa 1'atik ayakka- ~ .............. -.-~~muamm ze takdi19 ~ Wjıtt. P 
Sana,icl: h ~··ğy .-, bi, ....... 

.atılırken iki. ÜÇ, 4irt lira1a a• Yapbjm malların süzelliiinin, tal· ..-
yakkabıyı kim a1ır. BirN ffva lualıpa.. IN,Gk 7'1 .. --. ... w ta· .Wa Ywmd• ~lvaıı, 
de aöylemittik. MtJıf.MRD' _.. ...,.... ........... , "511 .. ıiaıl ı• "• il .,INMI•"" •M· 
yalnız biz değfüz. ll.•l"Mıi l•ı~ büyük .,._ _.._. • Tq C.ıı'1wh•fWQjÜA 
olan laıtik .ayakbbılw, U.İT~ r .......... ~ ...... Ml'SW• ittir.ak· yatması Y~N ~--
leri ele aç J,ua~kı. oldtıı.t.n *· ~- \Mr ~ b 
aibi ayakkabı yapan ~•alı ff h ............. ..,.;,e ~tt;jİ)IJİz b.ep~un, 
;.ıı mütkül :vaziyete ıekıuıw. ~ ~ if•r• lııq •lıııııM "9k ,,,.,.,,a .11Nit1tJ 
Günde iki, üç çift ayakkuı ta • la... M. ı. ve 1. c. ~ ~~I ~~-• .. nNMM""1 

mir ..ı,,,e1< a"W.. •»- eınafı '••.ıı•••••-•••I ,.. •"1 
e, ...... 11ıv •• n,, , ......... , .. . 
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HABER 

Kı~ ·Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi Leylt - Nehari 

H iS L ı 
• 

Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 
Resmi liıclerio bütiln imtiyaz ve hukukunu haiz Ye Maarif VelsAletincc MUADELET1 tasdik 
olunmuştur. Tedrisahndaki ciddiyet ve iotizamiyle talebenin sıhhat ve gıdasına itioasile tanınmış 
olan mektebimiıde kayıt kabul muamelcıine baılamııtır. tik kısımdan itibaren ecnebi lisanı 
başlar. Talebe mektebin hususi otomobil ve otobüslerilc nakledilir. Cumadan maada her gün 
10 dan 17 ye kadar müracaat kabul olunur. TafsilAt isteyenlere tarifname gönderilir. 1 

Telefon : 20530 . . ' . ,-: . . :- . ı. . ., . . • . • . ; ::;r.:··~ 

U •• du·· l ·- ...., •• d ugun en: ıııııuıııııııf ~ U1H11t 
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1 - Iık, Orta ve Lise lusımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Kayıt için cuumartesi, pazartesi ve çarşamba günleri saat ondan 17 ye kadar mt ac at edilebilir. 
3 - Bakalorya ikmal imtihanlarına 1 Eylülde, ssnıf ikmal imtihablarına da 22 Eylülde başlanacaktır. 
4 - lstiyeolere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
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r Italyan Lisesi ve Ticaret Mektebi il 
1 Tom Tom sokak, Beyoğlu ll 
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Dünyanın en meşhur şeker ticarethanesi 

HACI BEKiR 
ZADE 

Ali MUHiTTiN 
Bahçck~pı, Beyeğlu, Karakoy. Kndıköv Ankara 

VA iT 
gezintisinde çalışmak 

isteyen san'atkarlara 

Nınıf Teksart 
kap llın dalma 
iliyle kapalı urf 
duununoa ecza· 

derde satılır.:. 

o 

Bir aile için sabhk 
kargir hane 

ı lıstanbul üçüncü icra memurlu· 
UCUZ ğundan: 

Üç oda, iki hala, elektrik ve 

ufak bir bahçesi vardır. "VAKiT,, gc.z.İntisinde çalışmak üzere evvelce caz ve ince ıa-z1a muh· 

telif numaralar için müracaatta bulunanlarla yeniden bu işe talip olanla· 

nn, her gün ıaat on iki buçuktan on dörde kadar V AKIT idaresine müra• 

caat etmeleri .. 

Savo piksin saçların 
halas karıdır. Taliplerin her gün akşam saat 

Sah§: Bahçekapı Zaman ecza d~,..o 
r • 19 dan cumaları da sabahtan iti-

İstanbul Çarşambada Tevkii Ca· 
fer mahallesinde Molla Murat ıo· 
kağanda eski 3 yeni 31 No: lu ze· 
min katı kırmızı çini döıeli mut • 
fak; kömürlük, tulumbalı kuyuyu 
havi olup birinci katta bir sofa Ü• 

zerinde iki oda bir hala ve ikinci 
katta bir sofa üzerine iki oda bir 
hala ve üçüncü katta beşik örtüsü 
tavan arasını havi maabııı.hçe bir 
bap kargir ve C!ahilen ahşap hane 
dairemiz borçlusu Kemal beye 
2000 liraya ipotek olup iıbu ipo· 
tek hakkı haczedilerek o.çık art • 

TL:.:J Q K iVE 

l I QL).~T 
BANKA51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RAJ-IAT-t;D~Q 

su. 
Yeni postahane ittisalinde 17 numa· 

rada ıtriyat m ğazım. 
Ankara: Şark Mer!,eı ecza deposu 

ve bilumum eczahane ve ıtriyat mağua· 
lanndan isteyiniz. 

Kelepir sahhk hane 
Tarabyada 9 oda 3 salon, sar

nıç, kuyu ve elektrik tesisatını ha· 
vi ve havadar bir hane sahibi taş
raya gideceğinden acele satılıktır. 

Eminönü Balıkpazar No. 6 Sar 
raf Vasil Yahut Beyoğlu Tepeba
şı caddesi No. 15 Ankara kıraat-• 
hanesine müracaat. (2884} 

t!\kşam Postast 

;I darehancai ı lSTANBUL AN 
KARı\ CADDESi 

~-
l'cJ~flJ Adresi: ISTA!lı'BUL DABl';H 
rclclon Vazı: 28872 f'1Jlrc: 2-1870 

ra.- ' 
ABONE ŞERAiTi 

il il Lı aylık 

Tttrldye ı 120 SSO 660 1250 K~. 

Ecnebi: 160 4-40 H40 IRIO 

iLAN TARiFESi 
rıcnrct uantıırınıo aatın 12,60 

ttesmJ llllıılar 10 L'llruatur. 

S:ıhibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

llasıldıj;ı ypr: (VARiT) !lfntbaaıu 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
1 im . 

·----------------------

haren içindekilere müracaatları. 

Adres: Tophane7 Boğazkesen 

Türk gücü sokak No. 11 

İstanbul Üçüncü icra Memur-

l :ı (;undan: 

Mahçuz olup paraya çevrilme- tırmaya vaz'ınn karar verilmiştir. 
si mukarrrer olan mermer taşla· 28 '8 934 tarihine müsadif sah 
rı Unkapanında Beylik değir • günü 17 ila 16 da 1424 No: lu icra 
men ittfoalindeki mağazada 26 a- iflas kanununa tevfikan itbn hak· 
ğustos 934 saat 12 den 13 e kadar kın birinci açık arttırması lstan • 
birinci açık arttırma suretiyle sa- bul üçüncü icra daireıinde icr• e

tılacaktır. Taliplerin mahallinde dileceğinden talip olanların mez· 
memuruna müracaatları ilan olu· kur saatte dairede hazır bulunma· 
nur. "(2952) lnrr ilan olunur. (2922) 
--------------~--~--~~~~~--------~~~~~~--· 

Türk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri: 

yaş acıları 
Büyük ROMAN 

Yazan: M. ş. 

Kitap halinde çıktı fiatı, elli 
kuruş, satış yeri V AKIT yurdu 

u es r· mutlaka okuyunuz! 



ikinci Dil 
yı bugün 
lantısını 

lktibaslar 

Kurulta
son top
yapıyor 

Yunan vapurların
da çalışan 
ecnebiler 

"Pro)ya,, gazetesi yazıyor: 

Dün Barhiye nazırı ile liman 
reisi, gemiciliğe ait birçok mese
leler arasında Yunan vapurların -
da çalışan ecnebi .tebaası telsiz 
telgrafçıların en az bir müdde· 
zarfında işlerinden çıkarılarak 

yerlerine Yunanlıların tayi~ edil -
melerinin vapur kaptanlarına em
redilmesi için bütün Liman Reis
lerine ve Yunan Konsoloshanele
rine tebligat yapılmasına karar 
vermişlerdir. Bu tebliğ, telsiz sı

nıfından işsiz kalanlara yer bu
lunması maksadiy]e yapılmış ve 
b~ın:l ı·iayet etmiyen vapuı· sahip
lerine lcnrşı Deniz İşleri Mihlüri
yetince şiddetle hareket edilmesi 
mukarrer bulunmuştur. 

Bu tebliğ, Yunan vapurlarında 
tayfalık yapmak üzere dışarı mem 
leketler limanlarına gidecek olan 
işsiz deniz amelesinin himayesi 

hakkında Bahriye Nazırı tarafın
dan imza edilen talimatnamenin 
mütemmimidir. Bu talimatname, 
gönderilecek işçinin evsaf ve sure 
ti himayesine ait olmak üzere se
kiz maddeden ibarettir. 

Bu suretle açılacak yerler dol
durulmak üzere ihtiyat olarak İn
giltareye zabit sıönderilmesine 
teşebbüs edilmiş ve şimdilik ma-

kinist ve telgrafçı on zabitin ln- ı 
gilterede bulunmasına hükumetin 
müsaadesi alınmıştır. Bu müsaa
deye kaptanların da ithali için 
mesai sarfedilmektedir. Bu gün
lerde gönderilecek olan ilk hey' e
tin altısı makinist ve dördü telsiz 
telgrafçıdır. 

- o-

Davet 
Davutpaşa Gençler Birliği U

mumi Katipliğinden: 
Birliğimizin senelik kongresi 

(7) eylfıl 1934 cuma günü saat 
(11) de toplanacağından bilfı -
mum mukayyet azanın mu'ayyen 
vakitte Birliğe teşrifleri ehemmi
yetle rica olunur. 

--o-

Ceset bulundu 
Dün öğleden sonra Unkapanı 

köprüsünün yanında denizden bir 
ceset çıkmıştır. Yapılan tahkikat 
neticesinde cesedin bundan on 
gün evvel Unkapanı köprüsü al
tında denize girip yüzmek bilme
diğinden dolayı boğulan Salih is
mindeki bir hamala ait olduğu 
meydana çıkmıştır. 

Türkiye İş Bankası İstanbul 
Şubesinden: 

Bankamızın Onuncu kurulma 
senesi gününü takip eden 27 Ağus 
tos 1934 Pazartesi günü merkez 
ve bilumum şubelerimizin kapalı 
bulunduğu muhterem alakadarla
rımıza arzeyleriz. 

ZA Yl - Evkaf idaresinden al
makta olduğum maaş tatbik mü
hürümü zayi ettim. Yenisini kaz • 
~~ ... 1 eskisinin hüt..-mü 
)"Oktur. 

Ali oğlu Hafız Musa 

... ___ - ~------- -
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AnAaca .AteAta8a; 
Bir baykuş sesi 

Maymun vurulmuştu. 
gibi onun kok sunu 

çantadan çıkan lan 
ta e e 

sincap, tazı 

bulacaktı ••• Fakat ... 
'(Yazısı hikaye sütunurnuzdadır) 

L BUtU~ d~~ca ta!m!f~a~d!erak~b! ~a~omanı ] 
Tefrika N: 29 23·8.934 Çeviren Hikmet M-/Inir 

Bu yeni benliğin hamlesiyle 
kollarımı gerdim, gerindim. Fa
kat bir şeyin daha farkına var
dım: Küçülmüştüm. 

O zamanlar, odamda ayna yok
tu. Şu yazı yazdığım dakikada, 
yatağımın yanında duran ayna, o
raya sonradan gelmiştir. Bilhassa, 
bu değişmeleri görmek için ge
tirdim. Gece, vahit hayli geçti. 
Hatta, sabah oluyordu, diyebili· 
rim. Hizmetçiler, en deliksiz uy
kudaydılar. Sessizce ve kendi e
vimde bir yabancı gibi, koridor
ları geçtim. Odama girdim. İşte 
oardayken. ifü defa olarak ve bü
tün manasiylc, Edvard Hayd'm 
tekevvün ettiğini sezdim. 

Edvard Hayd, Hanri Cekil' d~n 
hayli küçükt5. Cekilin yüzür 
ne kadar ışık ve iyilik parlıyorsa, 
Hayd'm yüzün~c ve umumi e~ka
linde de o derece acı bir uğur

ı;uzluk, l~ötülük d.ırngası vuruluy
du ... 

Fakat tecrübem bitmemişti. Hü 
viyetimi büsbütün kaybetmiş ol
mam, tamamen değişmiş ve ebe
diyyen Mister Hnyd olarak kal
mam ihtimali de vardı. "Güner 

doğmadan bu işi bitirmeliyim , 
diyerelt tekrar 15.boratuvara dön
düm. Hacı yeniden, hazırladn: 
içtim. Bütün o dağılma, yayılma 
ve tekrar kendimi bulma acıları, 
ağrıları, yıpranmaları baş göster
dikten sonra kendime geldim. 

Seciyem, biçimim, yüzümün etli- Sir Danvera'in ölümünden da
lik ve düzgünlüğü tekrar geri ha iki ay evvel, akşam gezintile
döndü. rimden birinden geç vakit dön
.• Artı~ ~ş kolaylaşmıştı. H:men 1 müştüm. Yatağa girdim. Fakat 
ılacı dıkıyor ve Doktor Cekıl ha- sabahleyin uyandığım zaman ken
linden sıyrılıverdikten sonra, ka- dimde bir tuhaf hal hissediyo
Jm bir manto gibi, öteki şahsiyete rum .. Etrafıma bakmam, odanın 
bürünüyordum. döşemesini dikkatlice seyretmem, 

Soho semtindeki evi aldım. 1- perdeleri, karyola tüllerini, göz-
çersini güzelce döşedim. Bir hiz- <len geçirmem velhasıl muhitim
metçi tuttum. Tuttuğum hizmet- le aramda bir mutabakat kurmam 
çinin sessiz bir mahluk olduğunu mümkün olamadı. Sanki kendi o-

• 
biliyordum. damda değil, Soho'daki, Edvard 

Diğer taraftan da, kendi evi- Hayd'ın yatıp kalktığı evde idim. 
min hizmetçilerine, Mister Hayr Kendi kendime gülümsedim. Bu 
ismindeki adamın istediği zaman ruhi vaziyetin, bu hayal aldan
girip çıkabileceğini tcnbih ettim. masmın unsurlarını adeta tahlil 
Hatta bir yanlışlığa, yadırgama- etmek istc:lim ... 

ya mahal vermemek üzere, Ed- Bu ara, gözüm elime ilişti. Han
vard Hayd şeklinde bir defa ri Cekil'in eli, san'ata. yakışacal~ 
mahsus gelerek, guya kendime istidada, büyücek, beyaz yakışık
bir ziyarette bulundum. Iı bir eldi. Fakat şimdi gördüğüm 

işte bundan sonra, o, senin pek el, kuru, damarları çıkmış. ve tüy
itiraz etmediğin vasiyetnameyi lü bir eldi. Edvard Hayd'ın eliy
hazırladım. 

Maksadım ~u idi: Eğer, Doktor 
Cekil halindeyken başıma bir şey 
gelirse, Edavrd Hayd olarak, hiç
bir şey kaybetmeksizin ve tama
men kanuni şekilde bütün o serve
ti ele r,ecirebilecektim. 

Bu ikinci benliğe geçtiğim za
·..nan, zevklerimin ne kadar ber
batlaştı~ım tarif edemem. En 
kanlı şeylerden ho~lanıyorum. U
fak çocuğa yaptığım zulüm bunun 
eseridir. 

di! 
Belki bu ele. yarım dakika ka

dar baktım. Hayret icinde bakar 
dururken, birden ibir korkuya ka
pılarak yerimden sıcradım. Ay
nanın önüne koştum. Ve aynada
ki şekille karşılaşıncil, iste şaş

km lı~ın büyüğü o zaman baş gös
terdi. 

Bu nasıl oluyordu?. Ben yata
ğa, Hanri Cekil olarak gitmiştim. 
Sabahleyin Edvard Hayd olarak 
uyanryordum. Bunu nasıl izah 

Latif bir yaz akşamı .. Ay arada kÜ• 
çük bulutldr arkasına saklanıyor. A· 
rada olanca parlaklığı ile yaylanın ıı· 
ra sıra dizilen tepelerini okşiyor. Be· 
lediye bahçesinden atılan havai fişek· 
lcr gökte allı, yeşilli, morlu, sarılı yıl· 
dızlar halinde dağ1lıyor. Akın ak111 

geçen halkın yüzleri hep neşeli; hep· 
sinde de gündüzün nzifesini hafif: 

ki .. tı· leştirdiltten sonra gecenin zev ı 15 

rahatine kavuşanlara mahsus sevinÇ 
görünüyor. Şuradan geçen hamallar, 

"n• ameleler bile ayni halde. Ankara gu 
düz çalıştı. Şimdi hak ettiği zevk ve 
huzur hayalını sürüyor. 

* "' ... 
Önümdeki kitabın sayıfalarını ka• 

rıştınyorum. Gözlerim satırlara tak~· 
la takıla kelimeleri toplarken ınuhıl 
birden bire değişiyol'. Gülen yü:ılerı 
şen çehreler, yanlannda kocaaln "8 

çocııldarı ile insan &eline akıp giden 
kadınlar yok oluyor. Ortalığı bir ına· 
tem hnvası kaplıyor. Havai fİ§ek?er 
ertık yıldız saçmıyor. Ay ortadan 
kaybolmuştur. 

Tenha yıkık bir sokak; herke• "E· 
zanı §eri{" in okunması ile beraber 
sık kafeslerin arkasrnda küf kokan O" 

cakları yanına sinmiı; senelerden be: 
ri güneş yüzü görmediğinden ren11 

solmuş kadınlar e:-kan minderine di:ıı 
çökmüş köşede oturan ve dinin ıera• 
itinden bahsettikten sonra "Kuranı 
Kerim" okuyan adama korkak kor • 
kak bakıyorlar. O, müezzinin ihtarı iİ • 

zerine "Yatsı" namazını kıldıktan 

sonra sabahleyin bir kaç rekat f a:ıl• 
"teheccüt,, namazı kılabilmek jçin 
yatacak, sabaha karşı, alaca karanlık• 
ta "Euzü okuyarak, halaya gidecelıır 
apdeıt alıp camie koşacak, sonra e • 
..,. up 1 "Zamanma Kaa r ı eıırr''1 

Kuranı şerif" te bulunacak ve ... ve b\1 
hayat o adam ve o kadınlar için ölLİ• 
me kadar fasılasız, Cumasız, bayraJ11• 
sız, şenliksiz sürüp gidecek... J 

• • • 
Dehşetten ürpererek ıilkiniyoruı11• 

Ohh! .. Ankara gene canlandı. Gene o 
şen, mes'ut kafi!eler akıp gidiycr• 
Kahkahalar göklere yükseliyor. /\'/ 
parlıyor. Havai fiıekler yıldızları ile 
gökü ziynetliyorlar. 

Fakat bu geçirdiğim kabus ne 
idi? O kabusu bana geçiren bu kitaP 
nasıl insafsızca, barbarca kaleme alın' 
mıştı? Yeni ve parlak bir medeniyeti 
yıkarak yurdumu bevedi köçebelerin 
yurduna benzetmeğe teşebbüs edcrtı 

milleti bu yola sürüklemek istiyen bıJ 
sefil ruhlu mahluk acaba hangi fel~· 
ket baykuşu, hangi menfaat dü§ükii• 
nü propagandacı idi? 

Talik bir besmele ile başlıyan sa • 
yıfanın bir evvelisine bakıyor ve bir 
iıim okuyorum: "Ali Ulvi" ... . "' . 
edebilirdim?. izah etmeyi bir yş• 
na bırakın .. Nasıl Ö11üne geçece1'· 
tim?. 

Sabah enikunu olmuştu .. Hiı• 
metçiler uyanmışlardı. Haçlar Y"" 
mmda değildi. Onu yerinden al· 
mak için, iki kat merdiven inırıe1' 
lazımgeliyordu.. , 

Yüzümü kapıyarak geçırıe11 

düşündüm .. Fakat bu ne işe Y"• 
rardı?. Vücudumun değişikliği • 
ni saklıyamazdım ya!.. Sonra bi~· 
den hatırıma şu geldi .. Hizmetçı• 
ler benim Edvard Hayd halin~.~ 
eve girip çıkmama alışmış deS~ 
miydiler? .. Bu fikir, yüreğimi b•' 
az rahatlandırdr. 

Çabucak giyindim. Vücu"dofll" 
mümkün olduğu kadar uygun ge• 
lecek bir elbise seçtim. Ve orad"" 
çıkarak koridora doğru yürül'J1e• 
ğe başladım. 

(Deva.mı vatl 
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