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Zafer ve tayyare bayramı 
nasıl kutlulanacak 

l>enız Oedlkll Küçük Zabit mektebini bL 
itten efendiler dibı, Pcndlkte Yunus lsta8yo
llta charmdald kamplannda blr veda mUsa-
~ ~ ftrmlDlcr, muhtelif eğlenceler, spor 
~eri yapmı!Jlardır. Resmlmlz talebenin 
hırtrtı bir pramlt hareketini gösteriyor. 

iki kaza 
Fliri fr_(lmvay altında 
kaldı, öldü; biri denize 

... düştü kurtarıldı 
Bu sabah Galata rıhtımı açık

larında bir motörle bir vapur çar
l>I§mış ve motörde bulunanlardan 
hiri denize yuvarlanmıştır: 

Hadise şöyle geçmiştir: 
Şirketi Hayriyenin 68 numara

lı vapuru Üsküdar cihetinden 
~elmekteyken sefain kontrol ida
tesine ait 17 numaralı motörle 
karşılaşmış, yol vermesi için bir -
"kaç düdük çalmışıtr. Gümrük mo
lörünün ancak üç milden fazla 

(Arkası 6 mcı sayzfada) 

Belediqe proğramı 
hazırladı; muazzam bir 
geçit resmi qapılacaktır 

Gece fener alayı tertip ediliyor 
Zafer bayramına tesadüf eden 

30 Ağustos perşembe günü Beya
zıt meydanında yapılacak olan ge· 
çit mrasimine ait program hazır

lanmıştır. Belediye, yarından iti
baren Beyazıtta Üniversite kapısı 
önünde bir büyük tribün yaptıra
cağı gibi meydanın muhtelif yer· 
lerine de hoparlörler koyduracak
tır. 

Hazırlanan programa göre, 
per§embe günü saat dokuzdan 
dokuz kırk beşe kadar lstanhul 
kumandanlığı karargahında ku -
mandanhk tarafından zabitler ve 
hükUmet memurlariyle diğer ze· 

vatın tebrikleri kabul edilecektir. 
Merasim geçişi için Üniversite 
meydanında toplanacak olan 
kıt'alar, askeri ve sivil mektepler
le diğer sivil teşekküllerin teftiş 

ve muayeneleri f stanbul Kuman -
danı tarafından saat tam on bu
çukta yapılacaktır. Teftişten son
ra bir zabit tarafından istiklal 
Harbi Başkumandanlık muhare -
besi hakkında bir hitabe söylene
cek ve İstanbul Kumandanı tara· 
fından mukabele edilecektir. Bu
nu müteakip Harbiye Mektebi 
bandosu tarafından İstiklal mar· 

(Arkası 6 ıncı sayıfamızdadır) 

ismet Paşa vapura gelirken 

Başvekil lzmire gitti 
Vapur saat tam 11 de hareket etti 

Başvekil ismet Pata Hazretleri 
refakatlerinde Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Bey olduğu halde 
bugün saat 11 de Galata rıhtımın 
dan hareket eden Gülcemal vapu
ru ile 9 Eylul Beynelmilel İzmir 
Panayırının küşat resmini yapmak 
üzere lzmire hareket etmişlerdir. 

Başvekil Paşayı teşyi edenler 
arasında, Meclis Reisi Kazım Pa

(Arkası 6 ıncz sayıfad2) 

Protesto! 
Dün geceyi poliste ge~iren müvezziler matbaamıza 

yorganlarile geldiler Sovyetler, Japonya 
ya, nota verdiler Müvezzi toplaması 

devam ediyor 
Dün, beş genç saat birden bugün saat 

10 a kadar alıkondu 

d
. Sokaklarda halkı iz'aç eden 
ıle ·ı e&k ncı er ve aırnaJık karamela ve 

1 lrıecınua satıcıları, fıstıkçılar 
&eth est serbest dolaşırken, bele· 

diye, gazete satıcılarını toplatmak 
ta devam ediyor. 

Dün saat on üç buçukta topla
,(Arkası 6 mcı: ıayıfada). 

Moskova, 24 (A. A.) 
Sovyet Rusya'nın Tokyo se· 
firi, 22 Ağustosta Japon hü
kômetine bir protesto notası 

vermiştir. Bu notada, gerek Çin 
şark demiryollarında müstahdem 
Sovyet memurlarının tevkifi, ge
rek bu demiryollarına karşı şaki
ler tarafından yapılan hücumlar 
ve resmi Japon makamatının Sov-
Devamı 6 ncı sayıfad&), 

Ne konuştular 

M. Musolini, Faşist gen~lerinin tettişinde 

Italya, Avusturyaya 
yardım vadinde bulundu 
Şuşnig, Avusturya krallık olamaz düşüncesin de 

. 
Avusturya devlet adamlariyle, l ltalya, derhal asker gönderecek 

ltalya Batvekili arasında sık sık ve bu asker Avusturya hududunu 
görüşmeler oluyor. Bu görüşme- geçerek lazım gelen yardımda bu-
lerde nelere karar verdikleri, gü
nün dikkate değer meselelerinden 
biridir. 

İtalya Başvekili ile, son defa 
Avusturya Başvekili Şuşnig gö -
rüştü. İngiliz gazetelerinin topla
dığı malumata bakılırsa, Avus

lunacaktır. 

Bu sabah Londradan gelen ga
zeteler, daha ziyade izahat vere
rek: 

ltalya ile Avusturya arasında 

iktisadi münasebetin de sıklaştığı· 
nı bildirmektedir. 

turya ile İtalya arasında sıkı bir Devamı 6 ncı sayıfada) 

münasebet vücuda gelmektedir. ······-······-···········································-· 
Avusturya Başvekili ile İtalya Taymis ve dil inkılabımız i 

Başvekili şöyle anlaşmışlardır: Taymis gazetesi bugün gelen nüsha-
' sında İkinci Türk Dili Kurultayının top 

ltalya yalnız Avusturya ya dı- !anması münasebetile yazdığı bir baş-
şardan vaki olacak tecavüzlere makalede 'Iürk~enin özleşmesile yeni 

• 1 akl k im k · • ve orijinal bir Türk edebiyatının doğa-
manı o m a a ıyaca ' ıçer- cağını anlatarak bir nesil soma öz Türk 
den de Şuşnig hükumetine karşı çenin Edirncden Kaşgara ve Adanadan 
herhangi bir hareketi tenkile çalı- Kazana kadar konuşulan ve yazılan 

müşterek bir dil olacağını söylüyor ve 
şacaktır. bunun siyasi bir takım neticeler doğu -

Eğer böyle bir vaziyet çıkarsa, •• :?.~!!!~~-~ .. ?.~ .. ~.~:.'!.'.1 •• ~!~~~! .. ~:~?.:?!!2~· ... ı 

nümu nebağının bir cuma günkü manzarası 

Büyük bağ eğlencemiz 
Topkapı dışında Remzi B. in Amerikan 

Nümune bağında yapılacaktır 

Sabahtan akşama kadar eğlence. 
Güzel ve bol uzum. 
Caz, lncesaz. 

Okuyucularımızı, bağa kadar taşımak için 
otobüsler tahsis edilecektir 



Vıqanada 
Yeniden tevkifler 

yapıldı 
Vi)ı~na, 25 (A. A.) - Havas 

ajansı bildiriyor: 

Zabıta, ziraat f ırkaaına mensup 
eski nazırlardan M. Bahayingeri 
tevkif etmiştir. Ziraat fırkası meb 
uslarından M. Devati'nin de tev· 
kif edildiği zannolunuyor. Diğer 

taraftan ziraat fırkası reisi olup 
Çekoslovakyaya iltica etmiş bulu· 
nan eski beşvekil muavini M. Vin· 
klcr Haymverci matbuatın şiddet· 
li hücumlarına uğramaktadır. Bü· 
yük Alman fırkası meb'usların • 
dan M. Hampel'in tevkifi hııberi 

henüz teeyyüt etmemiştir. 

Üç Sosyalist hakkında 
hUkUm 

Viyana, 24 (A. A) - Graz 
mahkemesi, bir köprüyü dinamit· 

le atan üç milli sosyalisti müeb -
bet hapse mahkum etmittir. 

o 

Sporcularımız Harkofa 
gittiler 

Moakova, 24 (A.A.) - Türk 
Aporculan kafilesi bugün Kiyef -
ten Harkofa gitmiştir. 

--o-

Beynelmilel coğrafya 
kongresi 

Varşova, 24 (A.A.) - Beynel
milel coğrafya kongresi dün reisi· 
cumhur ve bir çok hükumet ve 
aiyaset adamları olduğu halde a· 
çılmıttır. 

--:.---
Muhtelit mübadele 

komisyonunda 
19 birinci teşrinde faaliyetini 

ikmal edecek olan muhtelit müba· 
dele komisyonu şimdilik Etabli 
rumlara iade olunacak emlak me
selesiyle iştigal etmektedir. 

o-

lngiltereden Amerikaya 
gümüş gönderiliyor 

Londra, 24 (A.A.) - Bir mil· 
yon 250 bin İngiliz lirası tahmin 
edilen gümüş, bugün Nevyorka 
gönderilecektir. 

12134 çubuktan ibaret olan bu 
gümil§ ile &on on be! gün içinde 
Amerikaya gönderilen gümü§ 
tahminen bin ton ağırlıkta bulun· 
makatdır. 

Mürettipler toplanamadı 
Dün senelik kongrelerini akte -

decek olan Mürettipler cemiyeti 
ekseriyet olmadığından kongreyi 
gelecek haftaya bırakmıttır. 

-O---· 

Lehistan sefiri geldi 
Lehistan sefiri Comto Potocki 

ve refikasr Polonia vapuru ile §eh
rimize gelmişler ve Y eniköydeki 
yazlık ikametgahlarına inmişler • 
dir. 

lngiliz - Japon çiftçileri 
arasın da ki ihtilaf 

Fkniks, 24 (A.A.) - lngilte -
renin Losanceles konsolosu Ari -
zona valisi nezdnde teşcbbüsatta 
bulunmağa memur edilmiştir. Cu
martesinden evvel memleketi 
terketmek için halktan oltimatom 
almı, oian 1000 Japon çiftçisi a· 
ıesında yirmi dört tane de Hintli 
vardrr. 

Beş yüz bin Alman milli 
sosyalisti toplanıyor 

r .. 

Yahudiler 
Beynelmilel bir 
idare kuruyorlar 

Cenevre, 24 (A.A ) - Üçüncü 
beynelmilel dünya Yahudi kon : 
feransı mesaisini bitirmi§ ve hır 
çok kararlar ittihaz etmiştir. 

Bu kararlar arasında milli Sos: 
yalist Almanyaya karşı boykota) 

Nazilerin kongresi Hava taarruz ko k ·ı yapılması vardır. . • Ü r USJ e Konferans, dünya Yahudı kon 

pek muakzzam - şehı·r nu··fusları azaltılacak r:::::~n!9~!r:~u::;~~;t~; ~=n: olaca 1 grenin programında dünya Yahu· 

Berfin, 25(A.A) _ Nurem· - t dilerini daimi surette temsil et • 

berg'te toplanacak olan büyük ispanya tüccarları- Almanya bo·· yle mek ve. müşterek menafii ve h~· 
' 1 kuku htmaye eylemek zere hır 

kongrede bet yüz bin milli Sosya· 1 
list hazır bulunacak ve yapılacak mızın parasını bir tedbire lüzum idare tesis olunması da mevcuıt·~· 

b 
tur. Bu idare, Yahudilerin cfo 11 ~ 

geçit resmine de 180 in siyasi i· • •• •• l 
mir, 88 bin hücum, 12 bin muha- Ver mıyor goruyor siya--et itleriyle ve din mesele crı 

ile ketiyen meıgul olmaya.caktır. 
faza kıt'aları azası ve 60 bin Hit- Berlin, 23 (A.A.) - Havas Reisllğc, alkt!larla M. Goldman 
ler gençlik teıkilatr menıubu itti· Türkofisi, tüccarlarımızın 
raK eyliyecektir. intizamı temin bildiriyor: Alman hükumeti, bü- intihap olunmuştur. 

alacak mıktarını sordu için 9 bin muhafaza kıt'aıı azası yük ıehirleri hava taarruzuna Hitler alev hine rey V€ ren 
Yahudiler tevklf mi <"difdi1 tahsis olunmuıtur, bu muazzam Ankara, 25 (Husuıi, telefonla) karıı himaye edebilmek makaa • 

insan kitlesini Nuremberg'e gö· - İıpanya ile ticaret anlaımaaı dıyla büyük §ehirlerde nüfus ke
türmek için 500 hususi tren hazır· yanlıı tatbik ediliyor. lıpanyalı • 

lanacaktır. Bundan başka kongre 
ye otomobillerle gelecekler için 
de şehrin etrafında 50,000 otomo· 
bil alabilecek bir park yapılmıştır. 

Kongrecilerin barınmaları için a • 
çıkta muazzam kamplar kurul-

muttur. Bunların iatesini 3500 sey 
yar mutbak temin edecektir. 

-0---

Macar Başvekili eski 
karısile evlendi 

lar, eski mukavele hükümlerine 
göre yapılmı§ ihracat bedellerini 
derhal Debloke etmiye mecbur ol· 
dukları halde, bunu yapmadıkları 
anlaşılmıtbr. Türkofis tüccarların 

hpanyada kalan alacaklarının 

miktarını telgraflarla. ticaret oda-

!arından sormuıtur. Cevap gelince 
resmi teıebbüsler yapılacaktır. 

Bir tayin 

safetinin çoğalmasına mani olma· 
ğa çahımaktadır. Buna binaen a
lakadarlara verilen bir emirde 

yeni ikametgah inşaatında bu hu· 

susun da nazarı dikkate alınması· 
tavsiye edilmittir. 

Ucuz tren tarifesi .. 
nin faydaları 

Peıte, 24 (A.A) - lkinci zev· 
ceıi geçen aene ölen Ba§vekil M. 
Gömhöt, evvelce ayrılmıt olduğu 

Ankara da sebze ve meyve 
Ankara, 25 (Huıust, telefonla) fiyatları ucuzladı 

- Ankara Musiki Muallim Mek· 

Berlin, 24 (A.A.) - Son re" 
yiamdat M. Hitler aleyhine reY 
vermit olanlara kartı tiddetli ta· 
kibat baıladığma ve aleyhte reY 
vermis olmakla maznun 150 kato· 
lik ve. Yahudinin tevkif edildiii • 
ne dair ecnebi matbuatta çıkan 
haberler Alman istihbarat bürosu 
tarafından kati olarak tekzip e· 
dilmektedir. Uzun zamandanbe
ri devam etmekte olan devletin 
emniyetine karşı suikast davasile 
alakadar olmak üzere son uiinlcr· 
de komünistler arasında münferit 
tevkifat yapılmııhr. 

Peştede Yahudi aleyhtarı 
bir gazete kapatıldı 

'-~=---!...- ------: ... 1_ •·"--- ___ , ___ ..,., __ 

tir. Başvekilin birinci zevceıinden 
üç çocuğu vardır. 

Evlenme merasimi Başvekilin 
malikaneıinin bulunduğu Najte
neş köyünde yapılmııtır. 

-o--

Baltık devletleri 
konferansı 

Ria-a, 24 (A.A) - Gelecek Çar
şamba günü burada Letonya, Es
tonya ve Litvanya mümeuillerin· 
den mürekkep bir konferans top· 
}anacaktır. Konferans, üç devlet 
arasında daha sıkı münasebet te· 
sisi hakkında Litvanya hükumeti 
tarafından yauılan teklifi tetkik 
edecektir. Konferanıın daha son
raki mesaisi Şark Avrupasında 

emniyet ve sulh meselesinin daha 
geniş bir tarzı halle bağlanmasını 
istihdaf edecektir. 

tebi Müdürlüiüne Darüleytamlar 
sanık umumi müdUrıennuen a • 
Jahattin Bey tayin edilmiıtir. 

--0-

imtihanlarda mümeyizler 
Ankara, 25 (Huıuıt, telefonla) 

- Maarif Vekaleti, mektep mu • 
dürlüklerince mümeyyiz heyetle • 
ri hakkında tanzim edilen liıtele
ri tasdik etmiıtir. İmtihanlar bir 
eylulde ba§lıyacaktır. 

-0-

Kütahyada bir zabitimi-
zin ayağı kesildi 

Kütahya, 25 (A. A.) - Dünkü 
gün saat 10.30 da Alayundan ge-

lip Konya.ya geçen lstanbul tre • 
ninin hareketi esnasında müessif 

bir kaza olmuf, jandarma mekte
bi birinci bölük kumandanı yüz

batı Remzi Beyin sol ayağı kesil· 
mittir. Remzi bey memleket has· 
taneıine nakledilmittir. 

Ankara, 25 (Huıuıt, telefonla) 
- ııemıryouarmaa tenznatıı ta • 

rifenin tatbikından ıonra Ankara· 
da ıebze ve meyve fiatları yarı 

yarıya inmiıtir. Geçen haftalar ki· 
loıu bet kuruıa olan karpuz bu • 

ıün iki kuruta alınmaktadır. iz -
mir üzümleri on bet kurutken on 

kuruta inmiıtir. 

1 ayyare cemiyeti 
ları birbirlerine 

olacaklar 

memur
kefil 

Ankara, 25 (Hususi, telefonla) 
- Tayyare Cemiyeti Müfettiş ve 

müdirleri bu ıabah bir toplantı 

yaptılar. Bu toplantıda Tayyare 

Cemiyeti memurlarının biribirle • 
rine müteıelsilen keofil olmaları 
hakkında bir karar verildi. Me • 
murların maa§larından ayda yüz· 
de bir kefalet akçesi kesilecektir. 

r""!""'J •-,a ~ .-.. . .-..~) C-~ C.,,ı-

lerde Yahudiler aleyhinde ~iddet· 
li neşriyata baılamış olan "Nns
yonal Sosyalist,, gazetesi ~dliye 

nazırının emriyle kapatılmıştır. 

--o-----· 
Milletler Cemiyeti ve 

Bulgaristan 
Sofya, 24 (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti meclisinin önümüzdeki 
toplantısında, Bulgaristanı harici· 
ye nazırı M. Batolof ve maliye 
nazırı M. T odorof ile daimi mu • 
rabhas M. Antonof temsil edecek· 
lerdir. 

----rı--

Havanada isyan 
Havana, 24 (A.A.) - Mira· 

lay F ernandezin tevkifi için yapı· 
lan mücadele esnasında ıekiz ne· 
fer ölmüıtür. Diğer bir kaç sui" 
kastçı daha yakalanmıtbr. HarP 
divanı faaliyete geçmiıtir, 

r' --o---

~ b ah gazeteleri _n_e __ d_iq_o_r_l_a_r_? __ _, r~:;l~:;i~i: ~~;.;k:-::~~~;~; 
V AKIT - "Tayyare Bayramı- rlafaa kuvvetlerimizi takviye yo

na hazırlık,, başlıklı makalesinde, hında büyük gayret sarfetmemiz 
!ngilterenin hava silahlarım kuv- lüzum ve zaruretini işaret ediyor. 
vetlendinneğe karar verişinden, CÜMHURIYET - M. Nermi 
lsviçrenin de bu hususta U!dbirler Bey Drcsdenden gönderdiği yazı
almış bulunduğundan bahsettik- smda Almanyaya olan tüti:n illra· 
ten sonra şöyle diyor; "1sviçre gi- catımızm gittikçe azalmakta oldu
bi bitaraflığı beynelmilel rnuahe- ğunu anlatarak hunun makul hiç 
deler ile tayin edilmiş olan bir bir sebebi olmadığım, bazı Alman 
memleket bile hava müdafaaları - ı crgara fabrikalarının bir nevi boy
ııa hazırlanmak için bu şekilde bir kota benziyen inat ve ısrar yiizün
lüzum ve zanıret göıi.irse coğrafi l den ileri geldiğini söyliiyor esas
vaziyeti itibariyle her türli.i siyasi j lt tedbirler alınması lUzumunu an 
fniınalarm geçit yeıinde bulunan latıyor. 
Türkiyenin şu ,·eya bu ihtimale MiLLİYET - Ahmet Şükrii 
kaı;ı ka:nt~rz kah 1ı~sma imkfıı~ Bey başmakalesinde Almany:ıda 
,·~ır mıdır?.. milli sosyalizm rejiminin ve M. 
Vakıt başmuharriıi hava mü- Hitlerin bugünkü vaziyetinden 

bahsediyor. Almanyanın içinde daha uzatrlmııtır. Fevkalade 
bulunduğu siyasi müşkülleri izah- mahkemeler it l&mekte devam e • 
tan sonra, Ahmet Şükrii Bey, asıl decek ve umumi toplantılar yaıa1' 
büyük tehlikenin iktisadi tehlike edilebilecektir. 
olduğunu anlatıyor ve 30 Haziran -o-- -

hadiselerinin Bitler rejimini ~ars- fngiliz borsacılarındarı 
tığım söyliyerek şöyle diyor: "Bu 
izahattan Almanyada Hitlcr reji- kazanç vergisi 
minin tehlikede olduğu manası Londra, 24 (A.A.) - lngili~ 
çıkarılmamalıdır. Bu rejim belki borsacılarının Amerikada tesC1 

yatın deYrilir, belki de senelerce olunan kıymetler üzerinde yap•· 
ve hatta -ehediyyen devam eder. cakları kazançlardan vergi ahtı • 
Fakat şu muhakkaktır ki bir sene maaına dair Amerika maliye ne· 
yedi ay içinde hayli yrprannnş- zaretince verilen kararı protesto 
tır.,, için İngiliz bankacıları vesarraf • 

ZAMAN - 1mzasrz makalede ları meclis mü9terilerinin isimle· 
dünya va:ziyetinde gayıi tabiilik- ı rini bildirmekten imtina et111ir 
ten bahsediliyor. l lerdir. 



'=-25 A§uatoa 1934 

'.aen; •.cı q.iüiişiim: 
~ ......... .-. ...... --. ,,_,, .. .........., 
rt1iivezzilere beyaz 

ceket? 

HABER 

1
- Allah rızası için beyim •.. Ne 

1>
1
ur? ••• Şu gazeteciği benden 

l aa. 
iş bankasının sergisi yarın 

açılıyor 
na ... 

saat ikide b· Vapurda, tramvayda, trende, 
~ ır la.kını çocuklar, - ellerinde 
~ç heı sene evvel intitar etmit 
ulunan gazete nüshaları,- sözde 

&atı" 1 ,,or ar ... 
Dilenciliğin diğer kısnnlarmı 

~eıkut geçiyorum ... Lakin, böyle 

Sergide, bankanın on y~lda geçirdiği tekamül safhaları 
resimler ve tablolarla gösterilecek 

ttini ahali geçindiriyor... Türkiye İt Bankası yarın, ku
Ç~lediye de, serbest bırakıyor!... rulu§unun onuncu yıldönümünü 
~~kü, aynı çocukların senelerden kutlulıyacaktır. Galatasaray liıe-

rı aynı dilencilik ticaretini sindeki serginin hazırlıkları tama· 
~'Ptıklarına dikkat ediyorum; men bitmiştir. Sergide bankanın 
lkat, gene o yaıtaki çocuklar, on yıl içinde geçirdiği safhaları 

111U"Veuilik ya.pıyorlar... Namusla göıteren resinıler ve tablo halinde 
f 1Yle gazete satıyorlar ve okuyup yazılar da görülmektedir. Bunla-
~ltnarun bu sayede naşiri oluyor ra~öre, bankanın vaziyeti §Öyle 

r... Bunlar, dilencilere ka!'§ı hulasa edilebilir. 
ııldukça ıefik ve rahim olan 924 - Sermaye küçüktü. Piya-
~lediyenin hıpına uğruyor! sada kredi ihtiyacı pek büyüktü. 
8'ı hikmeti havsalamız almıyor... Muhit, yeni başlıyan bu küçük 

Gazete satan çocuklar, ancak müesseseyi ihtiyatlı ve mütered • 
btyaz ceketler giyerek müvezzilik dit bir vaziyette karşıladı. Bu kü
~Pabileceklermiı... Peki amma, çük banka lstanbulda bir ıube aç
d l'a.z ceket, toz ve mezbele ile tı. 
0lu olan bu lstanbulda kaç gün .... .•. .... Ulıttı ıımuın11111ın111n111mı111111ımmnıımmımıımmmmıumımnımıı• 
~Yaz kalabilir? ... Beyaz, kirlenin 
te, renklerin en ıakili olur •.. Hem 
~İtbdi, yaz mevsimi de geçti ... 
k Ocuklar, bir ay sonra bir de 
~1tlık elbise mi yaptıracaklar? ... 
oıkoca Tramvay Şirketi bile, 

~'bnan ve kondüktörlerine bir 
~ede iki ayrı mevsimlik elbise 
dlha yeni verebilmiıken, biçare 
~ih•ezziler nereden" bunu yap
''rılar? Sonra: "Cumartesiye ka
d\r bütün müvezziler ayni kılıkta 
~kağa ~ıkacaktır !,, emri naııl ve
~ bilmittir? Ve daha Cumartesi 
tıilıü gelımeden, bu karar verilir 
~etilmez, çocuklar sokaklarda na· 
'
11 toplattırıldı da, gazetelerin iki 
tUnlük satııı baltalandı? ... 

Bir nizam, uzun bir müddet 
~'Yel ilan edilmeli, mükerrer 
'ılrctte tenbihatta bulunduktan 
~t\ra zecri muamelelere giriıilme 
1 değil midir? 

~ Bazılarının nazarında, gazete 
, her nedense, bir takım kafası 

~ilecek müeaseselerdendir. 
Böyle dütünenler, kitap ve 

~tcmua neıriyatı olmıyan, halk 
~tktepleri (bilfiil mevcut bulun 
'Yan bir memlekette halkın 
>t " ku ~tane o ma vasıtası olan gaze-
ltri de §Uurauzca mahvetmeğe 
~htmıt oluyorlar. Fakat, elbette, 
~ geç aklıselim mantıksızlığa 

lehe edecek, ve herkes, Türk 
~'tbuatına layık olduğu hürmeti lf 
•~a mecbur tutulacaktır. 

Fatihteki suiistimal 
lhtillı yapmak ıuçuy)a tevkif 

~en Fatih malmüdürlüğü tabak 
tat memuru Refik ve tevzi me
~lkl'\ı Ahmet beyler hakkında tah
tı llt devam etl!lektedir. Suçlula
~~ tiındiye kadar ihitlis ettikleri 
... •lttar 11049 liradır. Kendilerini 
,. tlda.faa etmek için bin lira ücret 
~~erek bir avukat tutmuılardır. 
3~et Beyin son günde üzerinde 
~ lira kadar bir para bulunu
:tdu. Bu para kendisinden isten· 

1ttir. 

d ta.tih malmüdürlüğü tarafın • 
ı;:1 J\hnıet beyin yaptığı bordro· 
l\t tetkik olunurken 3 liralık bir 

~~'?' ."'•şmı 30 lira clarak gös
~tll •ftı ve bunu kapatmak için cet
~ erde tahrifat yaptığı anlaşıl • 

1ttır. - - - ---

Kürk tacirlerinin 
şikayetleri 

Şehrimiz kürk tacirlerinden 
bir kısmı bir müddet evvel bir a· 
raya gelerek ticaret odasına çok 
mühim bir müracaatta bulunmu§· 
lardı. 

Birçok kimseler milsait vaziyet
ler ihzar ederek ecnebi memleket 
lere aittilderl •• oradan ucuzca 
tedarik ettikleri kürkleri sırtla-
rına giymek suretiyle hiçbir re • 
sim vermeden döndükleri yolun· 
daki bu müracaat ehemmiyetle 
karşılanmış ve tetkikata başlan • 
mıştrr. 

Bu yüzden çok zarar gördük
lerini iddia eden tacirler, bu iti 
meslek edinen ve mütemadiyen 
kıymetli kürk ta!Iyan bir~ok kim· 
selerin mevcudiyetini öne sürmüş· 
ler, tatta bu hususta pek çok mi· 
saller de göstereceklerini bildir
mitlerdir. Ticaret odası bl\ şekil
de kaçakçılık yapılmasına mani 
olmak için her şeyden evvel ala
kadarların malumatlarına mUra -
caata karar vermiılerdir. Bu ara -
da ltürk tacirleri dinlenecekler 
ve diğer bazı mütehassıs zevatın 
da bilgilerinden istifade edecek
lerdir. 

-----o'----
Memurların hizmet 

müddetleri soruluyor 
Gümrük ve lnhiıarlar Vekaleti 

tarafından mülhakata bir tamim 
gönder:lerek kadrolarında mev -
cut memurların hizmet müddetle
rinin bildirilmesi istenmiştir. Bu 
talebin, tekaüt, eytam ve eramil 
maatlarmın bağlanma muamele • 
sinin ötedenberi uzun sürmesin -
den ileri geldiği ve s;ciller gönde
rildikten sonra bu muamelenin 
süratle yapılacağı anlaşılmakta • 
dır. 

-o-

Üsküdar ağaçlanıyor 
Belediye tarafından iki sene 

evvel Osküdarda Şemsiaıa sırtla· 
rnıa fidanlar dikilmek suretiyle 
bu saha ağaçlatılmıştı. Burası kı
sa bir zaman içinde çok güzel bir 
hale gelmiştir. Buradan maada 
gene belediye tarafından şehrin 
muhtelif yerleri ağaçlattırılacağı 
için birçok yerlerden ağaç teda -
rikine başlanmıtlır. 

925 - Banka az bir zamanda 
yüksek bir itimat kazandı 500 bin 
lira sermaye ile Anadolu sigorta 
§irketi kuruldu, lzmir ve Burıada 
ıubeleri açıldr. 

926 - Sermaye iki milyon lira· 
ya çıkarıldı. Bir milyon sermaye 
ile madenkömürü itleri ıirketi ku
ruldu. Yarım milyon sermaye ile 
Kozlu kömür itleri §İrketi kurul
du. İstanbul ve Trakya ıeker fab
rikalarının tesisine ittirak edildi. 

927 - Sermaye dört milyona 
çıkarıldı. hiban Milli Banka11 
bankaya ilhak edildi. Samsun ve 
Adanada tubelcr açıldr. 

928 - Tasarruf hesaplan arttı. 
Mevduat yekGnu 33 milyonu bul
du. Trabzon, Balıkesir, Edremit, 
Ayvalık, Giresun, Zonguldak, 
Kayıeri, Mersin ıubeleri açildı. 

929 - Sermaye bet milyon li
raya çıkarıldı. Bir milyon semıa -
ye ile Reasürans teşkil edildi. Ber
gama, Tarsus, Nazelli, Akhisar, 
Ödemit, Zile, Erzurum, Ordu, 
Milas, Konya, Uıak 'ubeleri açıl-

P9L .iTi 
Kapıyı taşladı 

Kaıımpaıada, Zincirlikuyuda 
oturan Veli oğlu Veli, dUn alqam 
üzeri alacağını istemek üzere git
tiği Kasım paşada sütçü Mustafa· 
nın evinin kapumı ta§lamıt ve 
yakalanmıştır. 

BöArUnden vuruldu 

Kadıköyde, Mühürdar cadde -
sinde oturan Cideli Mustafa oğlu 
Hüseyin odasında tabancasını ka
rıttırırken tabanca ateı almıt ve 
Hüseyin sağ böğründen ağırca 
yaralanarak hastaneye kaldırıl • 
mıştır. 

Denizde bo§uldu 

Çengelköyünde oturan Oftat 
isminde biri yıkanmak üzere de
nize gİrmİ§ ve suların cereyanına 
kapılarak bir daha gözükmemiş : 
tir. Yapılan ara,tırmada cesedi 
büyük plaj yanında bulunmuıtur. 

Saat Cjaldı 

Tophanede oturan Aydın ka
dastro memurlarından Mustafa 
Hulusi beyin cebinden zorla: saa.-

tini alan berber kalfası Mehmet 
yakalanarak hakkında takibata 
başlanmıttır. a 

Talimatname çok ama .. 
Şehrimizde gıda maddelerin· 

de hile yapılmasına mani olun -

mak için birçok talimatnameler 
vardır. Fakat bunlar tamamen 

tatbik edilememektedir. Beledi • 
ye, talimatnamelerin tamamiyle 

tatbikını temin etmek ve diğer ta
raftan tehrin aıhhati umumiyesini 

korumak için yeni bazı tedbirler 
almak niyetindedir. Bu meyanda 
hileli sütlere kartı da tedbir alı
nacaktır. 

dı. 

930 - Yüni~in temeli atıldı. 

Ormanit faaliyete baıladı. · 
931 - İt Limtet Pamukiş teş· 

kil edildi. Gaziantep, Manisa, An· 
talya, Kara, Bartın, Eskitehir, A
dapazarı, Bafra, İnebolu, Malat -
ya, Uzunköprü, Sıvns, Diyarbekir 
Afyon §ubeleri açıldı. 

932 - Bankanın ihtiyat akçeıi 
iki milyon bet yüz• kırk altı bin 
liraya çıkarıldı. Hamburg ve ls
kenderiye tubeleri açıldı. 

933 - Eakitehirde Ziraat ban
kasiyle Sümer bankm ittirakiyle 
teker fabrikası tesis edildi. Kadı
köy Üsküdar şubeleri açıldı. 

ıwııwzm 11111 ~"'"'"""'"'""'"""'"""'""""""'''"ınıı1t1ınn11111 rmmunnnrnmıı 

üniversitede 
tedrisat 

Bu sene Üniversite tedrisatına 
Tetrinievelin on beşinde başlana
caktır. Eyhll imtihan programla • 
rı da tesbit edilmiştir. Programlar 
fakülteler koridorlarına aıılmı§ • 
tır. 

Hukuk fakültesinde ikinci dev
re imtihanları, eylulün on betin • 
den te§rinievelin onuna kadar de-

vam edecektir. 

Hariçten ağaç kütüğü 
getirilecek 

Çakmak ve kibrit inhisarı ida
resi memleketin bir senlik kibrit 
ihtiyacını temin için Rusya ve Ro· 
manyadan üç bin metre mikabı a· 
ğaç kütüğü getirmeğe karar ver
miştir. 

-C\---

Yeni gümüş paralar 
Yeni bastırılacak gumu§ pa -

raların tekillerini tesbit için seçi
len heyet, bugün son içtimamı ya
parak kararını verecektir. Jüri 
heyetine gönderilen taalaklarm 
tetkik ve tasnifi işi de bu toplan
tı ile tamamlanmıı olacaktır. 

Seçilen taslaklar, yeni gümüş 

paraların basılmasında örnek tu -
tulacaktır. Darphane ve Damga 
matbaası müdürlüğü basım işine 

ait hazırlıkları tamamlamak ü -
zeredir. 

-0--

Tevfik Rüştü Bey 
Cenevreye gidiyor 

Akvam cemiyeti heyetinin ey
lul toplantısında hazır bulunmak 
üzere hariciye vekilimiz Tevfik 
Rüştü Bey yakında Cenevreye ha
reket edecektir. 

-o-

Leh izcileri geliyor 
Dün tehrimize Leh izcilerin • 

den mürekkep bir kafile gelecek
ti. Gelmeleri bugüne kalan izciler 
Vali Muhittin Beyi ziyaret ederek 
kendisine Karakoviye ait bir al
büm takdim edeceklerdir. 

----o-

istifa etti 
Emniyet dördüncü şube müdi

ri İsmail Rasih bey vazifesinden 
, iıtifa etmittir. 

SİYASET. 
.· ... ..: ~ .:. . 

Propagandada 
noksanımız 

Bizde, "Politika" kelim .. i biraz da 
"dalavere,, manaaına anlatılır. Onua 
gibi, "propaganda" da, "öğünmek, 

dofru yanlıı bir talnm Wlar ıöyliye
rek fuzuli, ııkıcı, traı edici bir rek • 
lam yapmak" manasına relir. 

Halbuki, Propaaanda böyle bir ge
vezelik olmamak lazrm gelir. Deiildir 
de •.• 

"Propaganda", milli müdafaanın, 
dahili emniyetin manevi krımıdrr. 
Maddiıi kadar ehemmiyetlidir. 

Sovyetler, Sioniatler, faıiıtler, ıoı
yal - demokrntlar, Fransız hükumeti, 
Hitlerciler, Maıonlar, Amerikan mis• 
yonerleri, ilh.. bütün bu kuvvetten, 
derece derece iılifade ediyorlar. Ma • 
amafih, yekdiğerlerinin aleyhlerine 
kurulmuı aksi propaıanda teıkilatla
n da olduğu için zarar ıörüyorlar. 

Bu arada, bizde, farkına varmadan, 
bu saydığımız ku+vetlerden birinin 
veya bir kaçının tesirine kapıbyoruz. 
Ortaya attığı bir fikrin, bir iddianın, 
bir nüktenin füzuli f&kıakçm n be
dava yayıcııı oluyoruz ... 

Böyle bir oltaya yakalanıınnızm 

ıebebi, propagandanın mahirane ter • 
tip edilmit olmaardrr. Filhakika, bu • 
gün, propagandacılık ince bir sanat 
ve bilgi halini almııbr. Hattl, Alman
yada bu iıin nezareti bile var ... 

iyi bir propaganda nedir? Bazdan 
kürsüye çıkıp yahut kaleme aanlıp 
coşkun cümleler savurmak ıanıyor • 
lar! Halbuki, ekıeriya, miting ıözleri, 
insanın üzerinde aktitesir uyandınr; 
lehte bir haleti ruhiye halkedeceğine 
aleyhte halkeder ••• 

Yani, ıatafatlı fakat kuru cümleye 
dayanan ve "Kör kör parD)&fmı ıö • 
züne!" usulü Üzere propaganda tarzı 
vardır ki, ekıeriyet itibariyle, bizde, 
buna ehemmiyet veriliyor. Bir de bi • 
taraf görünerek, hatta tenkit edereli 
yapılan propaganda vardır. lıte asıl 
kıymetlisi bu olmak llznn selir. Zira, 
daha geniı tabakaları, bunun aiına 

yakalamak kabildir. 
Bu, birinci ve ehemmiyetli nokta

dır. ikincisi de, propaganda yal • 
nız kuru )af tan ibaret kalmamalı, ay
ni zamanda, öğretici bir hal iktiaap 
ebnelidir ki, aııl böylesi çok müesıir
dir ve maalesef, bu ıekil bizde asla 
tatbik edilmiyor •• 

"İsmet Paıa demiryoUarı yaptı." 
Bu mevzu etrafında parlak veya tai • 
rane makaleler yazılıyor. Fakat, de • 
miryollan eskiden kaç kilometreydi, 
ıimdi kaç kilometredir, fU kadar ıe • 
ne ıonra kaç kilometre olacaktır? Ge
ne mükayeaeli surette naııl kollara 
aynlıyro, neler ta,ıyor, neler taşım.ası 
istihdaf ediliyor? Komıu devletlerle mÜ· 
kaye~eler •• Şoselerle mükayeaeler •• Da· 
ha bir sürü ıtatikler ,diagramlar •. Eğer, 
ayni muvaffakıyetlere Sovyet hükumeti 
eriıseydi, öyle ~ok reklam yaparak 
herkese belletirdi ki, b~':in bu ıualle· 
rin cevaplarını ıokaktaki hamallar ve 
mektebe baılamamıı çocuklar bilirdi. 
Ziyaya bakıp ta gözlerinizi yumduk
tan sonra, nasıl hafızanızda bir par • 
laklık kalırsa, demiryollannm memt .. 
keti ne ıekilde kapladığı da ayni su • 
retle aklınızda kalırdı. Gözünüz yu • 
mulu olarak ezber ve ıüratle söyler • 
diniz .. 

Keza, ıu Kurultay münasebetiyle: 
Dünyanın nerelerinde kaç milyon Öz
bek, Kırğız, Azeri vardır? Bizden 
farklı olarak nasıl taırihlerle, naırl leh· 
çelerle konuşuyorlar? Bunlan öiren • 
memiı olmak ta, propağanda te§kilatı 
jyi yapılmıı bir memlekette kabil de
ğildi. Bizde iıe, kongreye muntaza • 
man devam edenler bile, bu gibi basit 
malumatı elde ebnemiılerdir. 

Hüliaa, propaıandacıbitn henüz 
çok müptediıiyiz. Bunun ancak akıi

teıir uyandıran kıımiyle meıiul bu
lunanları propagandacı ıanıyonı:z ve 
"Propagandacının biri!" diye onlara 
kızanlamnız pek çoktur. 

HUaeyln Faruk 

Bi rSovyet rejisörü gelecek 
Pek yakında, Sovyetlerin bü • 

yük rejisörlerinden ve beynelmi· 
Jel töhreti haiz bulunan Tairofun 
lstanbula gelece~i haber ahnmıt· 
tır. Rejisör burada Türk tiyatro· 
sunun operet kısmı ile alakadar o-
lacaktır 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 45 

Nuri Bey birdenbire gözlerini 
açarak: 

- Hah, dedi, yakaladım •.• l§te 
bir ip ucu. Demek ki bu şarap şi

şesi iki saat kadar Kazım Beyin 
yanında kaldı, öyle mi 

Sertabip şaşalanuştı. 
- Aman Nuri Beyciğim, Ya· 

ver Kazım Bey Zatı Şahanenin 
en sadık bendeganmdan biridir. 
Kendisinden bu vadide şüphe et
mek doğru mudur?. 

Nuri Bey kaş1arım çattı: 
- Rica ederim, benim vazife

me müdahale et.meyiniz! Siz sa
rayda bulunanların iç yüzlerini 
benden iyi bilemezsiniz ! 

* • * . Nuri Bey Sertabibi ba§ından 
savdıktan sonra, der~al Abdülha
mide koştu: 

Şevketlim, dedi, şarap şişesine 
zehir koyan haini !buldum. 

Padişah hayretle Nuri Beyin 
yüzüne baktı: 

- Ne diyorsun Nuri Bey? Beni 
zehirlemek isteyen haini buldun
mu? 

Nuri Bey kısaca anlattı: 
- Sertabip çok namuslu ve bil

hassa Efendimize çok sadık ve 
merbut bir adamdır. Şişeyi saraya 
getirdiği zaman Yaver Kazım Be
ye teslim etmiş. Şarap şişesi iki 
saat onwı yanında kaldıktan son· 
ra, Efendimize takdim edilmiş.· 
Sertabibin bunda bittabi taksiri 
yoktur. Ne oldu ise bu iki saat zar 
fında olmuştur. Kulunuz bu hük
mü verdim. Zaten çoktanberi Ka
zım Beyin harekatı ve bilhassa 
iırarane fikirleri nazarı dikkatimi 
celbadiyordu. 

Bu sözler Abdülhamidi çileden 
çıkarmağa kafi gelmişti. 

- Çok doğru söylüyorsun, Nu
ri! dedi, zaten Kazım Fransız me
deniyetinin aşıkı, sivri fikirli bir 
gençtir. İçime bir şüphe düşür· 
dün !Bu cinayete ondan başka kim 
se cesaret edemez ... 

Nuri Bey Padişahın tevehhü
münden cesaret alarak Kazım 
Bey aleyhinde ilk defa söz söyle· 
mek fırsatını bulmuştu: 

- Bu adam hakkında bende
nize: (Parisle muhabere ediyor.ls
tanbuldaki hafi teşkilatla alakası 

vardır.) diyorlar. Arkasından ta· 
kip ettirdim .. Şüpheli adamlarla 

Tefrika numarası : 58 

Yaz~n: ishak Ferdi 

selamlaştığını, postahaneye sık 

sık uğrayarak postrestant kişesin
den mektuplar aldığını öğrendim. 

Abdülhamit gözlerini açarak 
merakla Nuri Beyi dinliyordu. 

Kızıl Sultanın sadık hafiyesi 
sözüne devam etti: 

- Bu nankör adamı sıkı bir is
tiçvaba çekersek, ağzından çok 
şeyler alabileceğiz. Bu s1:1retle hem 
saray içindeki gizli parmağı, gizli 
teşkilatı ko!ayca öğrenmiş oluruz, 
Şevketmeap ! 

Abdülhamit Y nver Kazım Be
ye çok teveccüh ve iltifat ederdi. 
Fakat, bu meselede Kızıl Sultanın 
fikir ve kanaatlerini çelmeğe mu
vaffak olan Nuri Bey Padişaha 

sureti haktan görünerek, Kazımın 
isticvabı hakkında icabeden ira

dei Seniyeyi istihsal etmişti. 
Padişah ateş püskürürken, Nu

ri Bey derhal kendi odasına indi .. 
Adamlarına: 

- Yaver Kazım Beyi odasında 
tevkif ediniz! 

Diyerek sarayda tertibat aldı. 

Fedailerini çağırttı .. Onlara silah 
ve talimat verdi. Kazım Bey o sı

rada yaveran odasında tek başına 
oturuyor:du. 

Paristen gelen Fransız gazete
lerini gözden geçirirken, birden 
kapının önıünde dolaşan silahşor

lardan dört kişi İçeriye girmişti. 

Kazım Bey silahşorları görün· 
ce şaşırdı. 

- Ne var .. Bu telaş ne? Kimi 
arıyorsunuz? 

Diye sordu. 
Silatişorlardanoiri: 

-Sizi Nuı·i Beyin yanma götü
receğiz .. ! 

Diyer~k, genç yaverin etrafını 
sardılar. 

Kazım Bey: 

- Ben Nuri Beyin odasını bil
meyen bir adam mıyım?dedi, hem 
Nuri Beyin yanına gitmek için 
dört silahşora ne lüzum var?! 

Kazım Bey bu sözleri söyler
ken, rengi sapsarı olmuştu. 

Sarayda kendi aleyhinde yeni 
bir fırıldak döndüğünü anlamakta 
güçlük çekmedi .. 

Yavaşça ayağa kalktı .. Kapıya 
doğru yürüdü.. . Uzun koridora 
çıktı. Dışarda da sivil memurların 
dolaştığını gördü. Bu adamların 

hepsi de Kazım Heyi tarassut edi-

t 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili (Va - Nu) 

- Siz, onun nesisiniz?. - diye sor
dular. 

- Kom§usuyum! • diyemezdim 
ya ... 

Nişanlısıyım... lzmire çıkınca 
hemen evleneceğiz... - dedim. 

Bu hadiseyi kalabalık olan vapuru
muzun bütün halla duydu. Onun için, 
ıtimdi artık, vakit geçirmeden evlen -
mek mecburiyetindeyim... Bana kız -
mazsın, değil mi, babacığım... Her 
halde, evlenmem için müsaade etme
ni rica ederim ..• Aksi takdirde, izinsiz 
evlenmek beni çok üzecek ... 

Şöyle düıtün: Krzın intihar elmi§
ti ..• Fakat, işte etmemiş. Sadece Fik
retle evlenmiş ... Fena mı? Arada mü
himce bir fark yok mu? .. lşte, bu fark 
seni sevindirsin ... 

Hem kim bilir... Aradan bir kaç 
sene geçtikten sonra, Fikret te zen -
gin olabilir ... Ailenin refahı onun sa
yesinde temin edilir ... Benden daha i-

yi biliyorsun ki, servetler payidar de
ğil, baba... Payidar olsaydı, bizimki 
olurdu. Öyleyse Cemal Beyinkine na· 
sıl güveniyorsun? ..• 

Babacığım! ... 
Beni, bu yaptığım küstahlıktan 

dolayı affet... Seni kucaklar, öperim. 
Her halde, müsaadeni beklerim ... Biz, 
kağıtlamnızı astırdık bile... Ah, öyle 
me.s'udum ki, tasavvur edemezsin ... 
Allah razı olsun senden ... Fikreti İs -
tan bul dan yolladın... Yoksa, sana ka
ti surette söz vermiş. Eğer yanında 

olsaymış, seninle yüz yÜze gelmek ih
timali bulunsaymış, katiyen, cesaret 
edip te benimle evlenemezmiş ... Öyle 
söyliyor. O da senin ellerinden öpü • 
yor. Affedilmesini istiyor. 

ikimizi de affet ababacığım .• 
Kızın 

' Türkan 
i • • i 1 • • 

İlhami Bey, bu mektubu okuduk-

"Maymun adam,, lar zamanında 
doktorluk nasıldı? 

Yazan: Pr. Mustafa Santur 
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Kromanyonlar Fransada, İngiltere -
de, Belçikada, Almanyada, Avusturya -
da, Lehistanda ve Okranyada yaşamış • 
lardır. Bu ırk bazılanna göre Afrika ~ 
dan gelmiş ve bazılanna göre de Av • 
rupada doğmuştur. 

llk defa artistlik duy~su Kroman· 
yonlarda uyanmış ve mağaraların du
varlanna muhtelif hayvan resimleri 
yapmışlardır. Bu resimleri ekseriya taş 
üzerine haketmişlerdir. Bundan baş • 
ka kendi eşlerinin resimlerini de yap -
mışlardır. Bu resimlerden bazılan çok 
iptidai ise de bazıları da hakiki şaheser
lerdir. Burada tababet noktai naza
rından ehemmiyetli olmasına binaen 
kadın resimlerinden bahsedeceğiz .. 

Şimdi Şarklılarda olduğu gibi Kro
manyonlar şişman kadınlan severlerdi. 
Bilhassa kadınların kalçaları gayet yağ
lı olmasım arzu ederlerdi. Şimdiye ka
~.-r bulunan resim ve istatülerin han
gisini nazarı dikkate alsak ayni tipte ol
duklarını görürüz. Nazan dikkati cel
beden mühim nokta, bu kadınların 

yüzlerinin resmedi1memesidir. Buna 
mukabil tenasüli cihaz tamamiyle mey
dandadır. Muhakkaktır ki Kron,n· 
yonlar doğuran kadını allahlaştırmak 

jstemişlerdir. İnsaniyetin, ta bu za • 
manlarında bile kadın bir din teşkil et
miş bulunuyor; bu dinin yaşadığımız 

zamanda değiştiğini iddia etmek gülünç 

olur • 
Kadmr ve tenasüli alatıru allahla§ • 

tıran insan, erkek tenasüli uzvu ol -
madan çocuk doğmıyacağını anladığı 

için o uzvu da tebcil ettiğinde şüphe 

edilemez. Lot şehrinde bir mağara 
içerisinde şöyle büyük bir resim göze 

çarpar: Tezkir uzvu tamamiyle görülen 
yatmış bir insan ... Bu uzuvdan istifade 

etmek kastiyle üç Kromanyon kadım o 
adama doğru tırmanıyor ... Bir çok ma-

ğaralarda yalnız başına uzvu tenis ve 
uzvu tezkir. resimleri öze çarpar. Ve 
bunlann büyük bir ifl ımam ıle yapılClığı 

anlaşılır .• 
Magdalene medeniyeti: - Bu za• 

manda iklim daima soğuk olmakla be· 
raber gittikçe daha yabis oluyordu. 

Chancelade insanı: - Bu zaman
da yeni bir insan tipi baş gösterdi. 
Chancelade insanı ki, 1888 senesin -

llllllllMIBMltıM .. lhltll,lfllllllntlllftAMılll~tlllll1111UIM1111-*'1N .... ~ ... n•IMtt 

yorlardı. 
Gözlerinden belliydi.. Hepsi de 

Nuri Beyin adamlarıydı. 
Kazım Bey, Mabeyinci Nuri 

Beyin odasına girer girmez silah· 
şorlar ~apıyı sarmışlardı. Memur· ı 
lar derhal Kazım Beyin revolveri-
ni ve kılıcım belinden aldılar. ı 

Ve Nuri Bey, Kazım Beyi te
reddütten kurtarmak için derhal 
yanma sokuldu: 

(Devamı var) 

Şansolad insanı 
de Prof. Testul tarafmdan çok ıy~ 

mütalea edilmişti. Bugün Eskimolu • 
ların yaptrğı ıJit.i hayvan derisi ila gİ· 
yinirlerdi. iskeletleri daima humzu 
hadit tozu ile boyanırdı. 

Bu insan küçük boyda .olup 1,55 ~i 
geçmezdi. Kafa tası muhaccem ve nı:i
devver, alın muhaddep, kaş kemiği az 
tümsek idi; vecih uzun, elmacik ke • 
mikleri tümsek idi. Gözevi büyük, bu-

"Danseden sihirbaz,,denilen 
eski bir resim 

run dar, ve çene kemikleri Öne doğru 
uzun değildi. Kemikler kalın ve ade
latm irtikazlan gayet barizdir. Elha
sıl Chdncelade insanı bugünün Gro
enland Eskiınolularına tamamiyle ben
zerdi. Bunda taaccÜ;> ( .. ··· · ~ek bir şey 
yoktur. Çünkü bugünkü Eskimolu -
larda ,nıedeniyet Ren devrindeki me -
deniyetin devamından başka bir şey 
değildir. Hemen hemen ayni adetlere 
ayni alat ve edevata maliktirler. Şu 

kadar fark ki, bu zamanda İnsanlar 

mağaralarda yaşamağa devam edi -
yorlardr. Bu insanlar akvatı yevmi • 
yesini tedarik ettikten sonra oturur 
ve hakikaten şayanı dikkat eser yap· 
mağa başlarlardı .. 

Madgalene zamanında ŞanzeJa .~u-

tan sonra: 
- Olur §ey değil... Olur şey de • 

ğil... - diye kafasını iki yana sallıyor
du, - buraya bak, Peyker... Bu kız, 
bizi mahvetmeğe uğraşıyor... Fikret
le evlenecek ... O zaman, ailemizin va
ziyeti ne olacak?... Evimiz, sablığa 

çıkarılacak... Emniyet sandığı zama -
nı zaten geldi... Cemal Beyi elden ka-

• söyl.;;iyordu. - ne yapsak:-bn;ru;rnki .• 
Yapacak şey yoktu ... 

çıracağız... Ondan Türkamn İzmire 
gittiğini ne müşkülatla sakladığımı 

biliyorsun... Kaç gün daha saklıyabi
lirim ... Esasen gizlemekten de fayda 
hasıl olmryacak ki ... Ergeç evlenecek
ler madem ..• Hem, hele hele, bak, ne 
diyor... Benden sözde müsaade İsti -
yor. Fakat müsaadeyi verme'lsem bi
le evleneceğini söyliyor ... Bunu haber 
alan Cemal Bey ne yapacak? ... ilk iş 
olarak, ticaretteki ortaklığı ayıracak .. 
Sade bu hattı hareket, benim mahvol
mam için ]{afi... Zira, ne kadar karlı 
bir ticaretti ... 

llhami Bey, siğara ardından siğa
ra yakıyor, odanın içinde dolaşıyor • 
du. 

Onun sırdaşı olan Peyker kalfa, 
iki elini dizlerine vuruyor: 

- Ah, ne yapsak, bilmem ki, ne 
yapsak ... - diye bozuk gramofon gibi 

lzmirdekiler, evleniyorlardı ... Bak· 
sana ... Kiğıt!armr bile ashrmışlar ... 

Ertesi gün, İlhami Bey, zihninde 
ayni endişelerle, tereddütle, klübe 
gitti. 

Orada, Cemal Beyle karşılaştı. 

Delikanlının benzi uçuktu. Her za -
manki nazik tebessümle llhami Beyin 
yanına yaklaştı. 

- Ne var, ne yok efendim? - diye 
sordu. 

- Hiç efendim, sağlık... . 
- Kızınızdan ne haber? 
1Ihami Bey, as!a 1 öyle bir sualle 

karşılaşacağını beklemiyordu. Zira, 
Cemal Bey, Türkan hakkında daima 
ihtiyatkar davranır, bir şey söylemez, 
sadece, bahsin llhami Bey tarafından 
açdmasmı beklerdi: 

- Biraz rahat!lız ... - dedi. 
Az daha: 
- Evde o halde bırakıp çıktığı -

ma üzülüyorum! - diyecekti. 
Lakin, bereket versin ki, bu son 

cümleyi sarfetmedi. 
Zira, yalancı çıkacakmış .•• 
Delikanlu 

ır · P • 

1 
Sanı. mu''kemm· el b' artı'st ı'd·.· oundaO 

ııt• 

evvel mütalea ettiğimiz rrk yalnıı Jat 
sanlarla vakit geçirdiği halde bun • 
hayvanlarla da iştiğal etmeğe bıışlıı 

• haY • dılar. Beygir başı ve saire gibı I t• 
van resimleri yapmağa koyuldu il~· 
Bun1arın yaptıkları şaheserler sayrıl" 

~e 
la tükenmez. Bu eserlerin Mısır 
Girit medeniyetinden 20.000 sene e~· 

l ld w d" .. ··ı·· hayretteıı ve yapı ıgı uşunu urse 
hayrete düşmemek kabil değildir· .. 

Sihir Tebatebi: - Duvarlarda g~ 
rülen ve büyük resimlerin dini, da 
d w .h. ah• • d Jd ... U (<41' ogrusu sı ır m ıyehn e o u~ bıl 

bul ediliyor; ve zannediliyor kı, .. 
11 

resimler mabedi tezyin etmek ıÇ~ıı 
yapılmış olup sihirhız papas orlll 
İptidai ve esrarengiz bir dinin ayin ~ 
rini yapardı. Nasıl ki, Mısır fjra"11~~ 
farında Totem hayvanları en biİY11 

rolü oynadığı kabul edilirdi. 
Filhakika mağara sakinleri bu re' 

simleri eğlenmek maksadiyle yapıtı'f 
olsaydı şüphesiz ki, kendilerinin ~ : 
turdukları birinci salonlann biriıı5•~ 

claJ' de yapacaklardı. Halbuki hemen ~ 

ma bu resimler methalden çok u:ıa 
ve girilmesi gayet güç yerlerde te~ll: 
düf ediliyor; hatta hazan buraya gıt 
mek için insan hayatını tehlikeye k0

'. 

mağa mecbur olur. Hiç şüphe yo~ ~ 
böyle yerlerde yapı!ması dine sul 
edecek adamın böyle bir tebJike~e 
girmeğe razı olması arzu edildiğin ' 
dendir. Bundan başka resimlerle 111\İ ' 
zeyyen olan bütün salonlar bir çık: ' 
mazda olup, dine sülllk edecek insaJI' 
lan dehşetli gürültülerle tedhiş et ; 
mek ve dine böyle bir ehemınİYe ı1 
vermek içindi\·. Mağdelene mağara!~. 
hiç şüphesiz ki, Yunanlıların ınukıı 
des mağaralarının başlangıcıdr- . 

•• ııı1' 
Mağdelene papaslarından hırı 

resmi Ariyej mağarasında bulunrııııŞ' 
tur: Bir hayvan de~isine sanlıntŞ ve 
başında sakallı bir maske vardır; J>a'' 
ta bir geyik boynuzu; bu adarn J<eıı ~ 
aıne--ınan:s~1>1r1J11nryc1pıyor. oı.ı••. 

. ı:nı· 
dan dolayı (Danseden Sihirbaz) l5 

ni almıştır. 
0 Bugün bile kırmızı derili ırklar 8-

Sibirya halkının bazılarında EskirtıO" 
lularda böyle danseden sihirbaıl~l' 

sı· 
~evcuttur. Bunlara Saman veya 
hirbaz hekim namı ;erilir. Bu sibİt ~ 
bazlar mümkün olduğu kadar ço t 
gürültü yaparak hastalık ve felli"e 
doğuran cinleri kovmak isterler; b'.~ 
zim tasavvur ettiğimiz Şeytan gJ 
Şamanlar daima geyik boynuzu tat'f" 
lar; vücutlerini kmnızıya boyarl~'. 
bir hayvan derisine bürünürler ve e 
]erinde (Hekim çantası) ismini alll~ 
bir çanta taşırlar. Bütün bu sihirb~ 
lar dansederler ve dansları sar'll 
dansa benzer. 

(Sonu yarııı) ı 
Bundan evvelki makaleler jJ 

ve 20 Ağustos tarihli sayrların11ı' 
dadır. 

----- =-~İ· 

- .... 
- Mektup almadınız mı? 
llhami Bey, kekeledi: 
- Aldım .•. 
- Düğün ne zaman? 
-! ... 

'bll•" - Her halde yakında gah '!'~ 
Çünkü, İzmir gazeteleri nişanı ı,., 

t ki b b d .. ~ .. .. d e"i~ e me e era er, ugunun e g :r d' 
miyeceğini tepşir ediyor... Vapıl~ / 
nişanlanmışlar ... Bunu da ilave ed~. 
yor ... Fakat, gazeteye yazılan b~ ıfli# 
tırlar, daha ziyade r-··--'~ verıl 1, 
bir ilana benziyor. Acaba kızııı'.~ / 
müstakbel damadınız buna niçirı lıJbİ' 
zum gördüler? ... Hoş, bu cihetle~. , 

d .. ~oıı ze taalluk etmez y!l... Siz de Uı> e~ 

de bulunmak üzere b:mire gide' 

misiniz? 1'''. 
- Ben ben ... diye İlhami Bei 

keledi. 
Aklı fikri, para bahııindeydi. sıı' 
Öyle zannediyordu ki, Cemal ·ee' 

bu küçük nutkundan sonra, şu rıetl 
ye varacak: ~1g1 

- Aı·tık, bir alakamrz kalrrıa 
anla~ılıyor. 

Fakat, şayanı hayrettir! •'' 
rnevamı ı/ 



-Soh sayfadaki resme bakıııız!-ı de mi ba§ıına gelecek? ... -diye ba-
C.Zetemizde bir taraftan Aslan ğırdı.- Eyvah! Ayağımı kıracak •.• 

lı }i::L_..md • t• 1 Fakat, bu kurt ölüsü de burada 
d 

"Kll arın macerası ın ııar e-
trken, ben de bir Yılanlı hüküm· nedir? ... Yılan, yarım saat uzak 

dar aergüzeıti anlatayım: olan bir yerde beni buldu. Böyle, 
Mekaikanm Mantilli deresi kı· sürükliye ıürükliye getiriyor ... Ey 

c•rn_da, petrol aramakta bulunan vah! Eyvahlar olsun ... Bittim, bit-

klr Jırketin üç azası olan ltol, Nu- tim ... 
Ve Hut hiç bir inıanm baımdan Llkin, yılan, tam ltohm yanma 

teç.rn · b k 1 geldikleri zam.an, Nukini koyver· it ıyen ir vak'a ile artı aıh· 
r, di. Çatal dilini çıkararak, bir ona, 

h B~r gün, ltol, dere 'liıyısmda ~
lrrıyatta bulunurken, ta yanıba· 

tında bir garip inilti İ§İtti. Bir de 
lfını çevirdi ki, ne görsün? Ade
~ eıek büyüklüğünde bir boz 
Urt, su manzarası ve hııırtısı kar

~111nda feryatlar kopararak, ~ere
~n kaçıyor ve iki yana yalpalı • 

~~tak, kendisine doğru hücum e -
•}'or. 

l<urtun ağzından ıalyalar akı
)or ve kanlı gözleri acayip bir ıtıl 
~ ile parlıyordu. ltal, hayvanın 
ll\ldurmu§ olduğunu anlamakta 
iüçlük çekmedi ... 

},· ICaçmak istedi ... Fakat, ayağı 
ır tqa çarpb. Bacağı burkuldu 

)ahut kemiği çatladı. Yere yığıl • 
dı,,, Sürünerek kaçmakta devam 
;bneği tecrübe etti. Fakat, büyü· 
~lUnit gibi, olduğu yerde kaldı. 
kı ~a, derenin dirıek yerinden çı· 

l> gelen koskoca bir yılan da, ü • 
~ . 
. erıne doğru ko§uyordu ... ltal: 

- Mahvoldum ... -diye inledi. 
Yanında ne tabanca, ne de bı· 
~ vardı. Yerde ıopa, taı gibi 
'btr şey de göremiyordu. Hem, bu 
lleviden bir müdafaa aleti olsa da 
~eye yarardı? Kurt müthİ§ bir 
L'arvandı. Sopayla ölecek cinsten 
'tarünmUyordu. ltolun artık sUrü -
~rek kaçması kabil değildi. ÇUn 

~ çok hızlı geliyordu. Y ılanm 
ttir'ati de kurtunkinden atağı de -
~ildi. Biı iki canavarın ortasında, 
hiÇare petrol arayıc11mın hali ne 
olacaktı? 

Fakat riyaziyede müspet ile 
lrıenfinin birbirlerini imha ettik • 
lerj gibi, yılanla kurt aralarında 
lte.vgaya tutuıtu. Daha doğrusu, 
h)llllt kurlun üstüne hücum etti. 
Onu, belinden sardı. Amudufika· 
tisini çatır çatır kırarak parçala
dı, 

Bu valiJlyane bvgayı seyret
tikten sonra, amaya uğrayan ba
Ce.lmm istırabma ve heyecanının 
~etine dayanamıyan ltol, ken· 
dinden geçti. Bayıldı. Bayılırken, 
t1ı fikir, dimağında yer etmiıti. 

- Aman Yarabbi... Şu kurtu, 
hir tlakika içinde geberten müt
ht, yılan acaba bana ne yapmıya 
~? ... Halinı neye varacak ... Son· 
d4lJcikalanmı yafJIYorum ... 

• • . . . . . • • • 
. Kendine geldiği zaman, arka
d,ft Nukiyi yanında -buldu. Daha 
dotru.u, Nuki, haykıra, haykıra, 
'cı acı feryatlar kopara kopara, 
~ doiru geliyordu ... Hayır, gel
lrılyor, sekiyordu ... 

Zira, Nukinin bir ayağına, de
~lnki koca yrlan kiıyruğu ile do
cı'btnıt, düğümlenmitti. ileriye 
0~ bütün hızıyle ablıyor, ada· 

!bı, arka11 sıra sürüklüyordu. Bi • 

~r~ .N.uki, nereye gittiğini bil~e
l~ı ıçın, düte kalka, sendelıye 

~\tarlana, yürüye seke ilerliyor • 
\l, 

korku içinde bağırıyordu. 
Arkadaııru yerde mahvolmuş 

": 'Yağı kmlmış ~ekilde yatar 
torünce: 

- Anıan, kardesim ! Sana da 
~\01du? Seni de mi. bu hayvan bu 
'e koydu?... Ayni hal, benim 

bir öteki adama,. bir de kurta bak-
b. Sanki: 

- lıte ıize hizmet ettim ... Beni 
oktaym! ... ·manasına, yaltaklan· 
mağa, ikisine de ıürtünmeğe bat· 
ladı. 

Nuki, hayretle: 
- Bu ne hal? ... -dedi. 

- Bilmem ... itte fU kurtun hü· 
cumuna. uğramııtım... Kaçayım 

derken ayağım burkuldu, yahut 
kırıldı ... Yılan sudan çıkıp beni 
kurtardı .. Demek ki, seni de bir 
yerde yakahyarak, tedavi edesin 
diye yanıma getirmi§... Hayret 
vallahi... Bu nasıl it? ... 

• 
Nuki, arkadaıını sırtına aldı. 

Çadırlarına götürdü. llk tedaviyi 
yaptı. Meğerse, adamcağızın aya
ğı kırılmamıf ... Hafifçe burkul
muı. Aktama doğru, yürümeğe 

baıladı. 
Lakin, bir cihet, fevkalade can· 

larmı sıkıyordu. Daha içeri mm • 
takalara doğru, iki günden beri 
seyahate çıkan üçüncü petrol ara· 
yıcı11 Hut görünmemişti. Oıman· 
lann derinliklerinde, ıakın, kır· 
mızı 'derili vahti adamlann hücu
muna uğramasın diye korkuyor
lardı ... hol, l>ir tar.aftan da, ba,ka 
bir ıeye üzülüyordu: 

- Şu yılan, bize o kadar iylik 
etti. Hayvanı niçin salıverdilC? 
Keıke yanımızda alıkoysaydık ... 

Nuki: 

- Üzülme yahu ... -dedi.· Ben, 
evvelki gün, dere kenarına yana, 
tırdığımız ıal iskelenin kıyısında, 
onu bir kaç kere gördüm. Üzeri· 
me hücum ediyor sanarak, sopay· 
la tehdit ettim. Eğer pek istiyor • 
&an gider, bakarız ... Mutlaka ge • 
ne oradadır ... Bizi görünce yanı • 
mıza gelir... Olur ıey değil, pek 
adamcıl mahluk.. Yılanın böyle • 
ıini hiç görmemiştim ... Onun ya· 
nmıa sokuluşunu bana fenalık i • 
çin sanmıştım.. Halbuki, pek ali
cenap, bir yılan! ... -diye alay etti. 

hol: 
- Cidden bu llayvanlann bu 

cinsi de asla görülmemişti. Sakın 
perili olmasın ... -diye söylendi. 

- Fakat, Hutu merak ediyo • 
rum ... 

-Ben de ... 

Arkadaıları, ertesi gün 'de gel
medi ... Merakları büsbütün arttı ... 
Az daha kederlerinden ölecekler· 
di ... Nihayet gece yansı, bir nal 
ıeıi işittiler ve arkadaılarmın: 

- Hello ! Hello ! -diye haykır· 
maaından, neşeli sesini tanıdılar. 

- Şükür kavu§turana.. Nere· 
deydin, ayol ... 

- Ah, sormayın, sormayın .. 
Başımdan geçenleri 50rmaym ... 

- Ne var? ... 
- Kırmızı derili adamların hü-

kümdarlarının sarayına misafir 
c;Jdum ... 

- Deme .. . • 
- Vallahi ... Fakat, şaşılacak 

:JtY o değil ... Bu sarayın tafsila
tı .. İçinde kimler dolaııyor, bili
ycr musunuz? 

( Hatice Süreyya) 
.(Devamı 8 inci aayrfada) 

Beşinci at koşuları, dün 
V elief endi de yapıldı 

l'llrın Zağrepte Balkan oqunla
rına başlanıyor 

Y arıt ve lsli.h Encümeninin ter· 
tip ettiği at koıularının beşi:ıcisi 
dün Veliefendi koşu mahallinde 
yapılmııtrr. Kesif bir kalabalık 

önünde icra edilen bu yarışların 
netayici §Udur: 

Birinci koşu: 
Üç ve daha yukan yaştaki saf 

kan İngiliz hayvanlanna mahsus 
olan bu koıu "Satın koşusu,, ismi· 
nita§ıyordu. Mesafe 2200 merte, 
birinci ikramiyesi de 180 lira idi . 
Akif beyin Bekarı birinci, Kolo • 
nel Bins'in Bars'ı ikinci, gene A • 
kif beyin Gaspodalyası üçüncü ol
dular. 

lkinci koşu: 
Saf kan ve üç yaşınCla arap 

taylarına mahsus olan bu koşuda 
Mehmet efendinin Tufanı birinci, 
Rifat efendinin Derviıi ikinci gel
diler. 

U çüncü Koşu: 
Dört yaıından yukarı halis kan 

arap h'ayvanlarma mahsustu. Me
safe 2600 metre, birinci ikramiye· 
si 180 lira. 

Bu hendiliap lio§u&unda Kara-
cabeyli Kemal beyin 'Aldervişi bi
rinci, Sada ikinci, Mesut üçüncü 
geldiler. 

Döraüncü 1Coşu: 
Üç yaım.da halis lCan İngiliz 

tayarlına mahsus olan bu yarııın 
mesafesi 2000 metre, İkramiyesi 
de 245 lira idi. Karacabeyli Rüs
tem ağanın Conk'ı birinci, İsmail 
Hakkı beyin Çelenk'i ikinci, Celal 
Beyefendinin Özke'si üçüncü gel
diler. 

Beşnici ]{oşu: 
Dört yaıından yultarı saf kan 

arap hayvanlarına mahsustü. Me
safesi 3500, birinci ikramiyesi 245 
lira. Salih paşanın Süvarisi birin
ci, Karacabeyli Kemal beyin U
beyyanı ikinci geldiler. 

Balkan oyunları 
Zağrep, 24 (A.A.) - Anado

lu ajansının hususi muhabiri bil • 
diriyor: 

Yugoslavya spor teıkilatı, Bal
JCan komitesi azasından M. Ugri
niçin imzasiyle Balkan sporcuları· 
na hitaben aşağıdaki beyanname· 
yi ne§retmiştir: 

"Şanlı Kastriot Sken-derberg'in 
asil hafitleri, Arnavutluğun yıl -
maz kahramanları, Balkanlarımı • 
2ın §erefine iıtirak eden gençleri • 
miz, hoş geldiniz.,, 

"Aziz kardeılerimiz Bulgar • 
lar sizi samimiyetle ve kardeşçe 
selamlarız. Yugoslav kardeşle • 
rinizin bu hararetli kucaklaması • 
nda mesut ve ayrılmaz müşterek 
istikbalimizin bir rahnesini bula • 
bilirsiniz. 
"Hoı geldiniz, Yunanlı 'dostla • 

rımız. Sizler ki büyük olimpiyat 
fikriyle Balkan müsabakalarının 
kahramanlık meydanında Balkan 
milletlerinin dostça teşriki mesa -
isi fikrinin mületebbisleri ve mu • 

DUn neticelenemiyen yelken yarışlarından 

zaffer ve şanlı olimpiyat müsari • 
)erinin hafitlerisiniz. Size samimi 
misafirperverliğinizi iade ederken 
sizleri kalpten gelen bir dostlukla 
selamlanz. 

"Selam size, 'dostluk ve ittif alC
ta sadakati mücerrep olan ve müş
terek kuvvetimizi, dostluk ittifakı 
yolundaki rnü§etrek gayretlerimiz 
ile meydana getirdiğimiz Roman-

yalı dostlarımız. 

"Balkan müsabakalarının baş· 
langıcında bizim samimi ve CO§· 

kun arkadaşımız olan, asil ve mü
terakki Türk milletinin mümessil· 
leri, size ellerimizi uzatıyoruz. 

Balkan milletlerinden örülmüş çe· 
lenge sarıhşmız, müşterek gay • 
retlerimizi zaferle terviç ediyor. 

"En iyi ve en muktedir oğulla
rımızın kahramanca müsarıalarile 
Balkan milletlerinin dostluğu ve 
kardeşliği büyük fikrinin sağlam 
temellerini atıyoruz.,, 

"Mukaddes olimpiyat ateşinin 
alevleri altında, dostça müsaba • 
Kalarımızm doğruluğuna, ~illet • 
)erimizin samimi teşriki mesaisi • 
nin, kendimiz için iyi ve mesut is • 
tikballerin ve diğer emellerimizin 
husulüne yemin ediyoruz.,, 

"Müşterek emelerimizi vücu • 
da getirmekle bahtiyar ve mağ • 
ruruz.,, 

"Bu zaferlerimiz'de müttehit ve 
bu zaferlerimizle mağrur olalım.,, 

"Balkan müsabakalarına hoş 
geldiniz, kardeşlerimiz, dostları • 
mız ve arliadaşlanmız. 

Zağrep şehri sizi selamlar.,, 
Türkiye, Romanya, Yunanis • 

tan, Bulgaristan ve Arnavutluk 
sporcuları 24 Ağustosta Zağrebe 
gelecekler ve Esplanat oteline i • 
neceklerdir. Ayni gün öğleden 
sonra Yugoslav atletizm federas • 
yonu katibi umumiliğinde, bütün 
takım reisleri huzurunda, kur'a 
çekilecektir. 

25 Ağustosta Balkan federas • 
yonları mümessilleri şerefine Yu • 
goslav federasyonu reisi tarafın • 
dan bir resmi kabul icra olunacak 
ve bunu müteakip Zağrep beledi • 
ye reisi ziy.aret edilecektir. 'Al( • 

tam üstü şehirde umumi bir yürü· 
yÜ§ yapılacak ve beşinci Balkan 
müsabakalarının fahri reisi, ma • 
arif ve terhİ)ieİ bedeniye nazın 

M. Anceloviçin önünde bir resmi 
geçit icra olunacaktır. 

26 Ağustos pazar günü beynel· 
milel komite içtima edecek ve öğ· 
leden sonra saat üçte be,inci Bal· 
kan müsabakaları mutantan suret· 
te açılacak ve müsabakaların iIIC 
kısmı icra olunaü1rtır. O ··n 1Cra 
edilecek müsabakalar ıunlardır: 

100 metre, 4 X 100 metre bay· 
rak yarıf ı.. ı' 

Yelken birincilikleri 
Dün Suadiye'de Türkiye yelken 

_birinciliklerine ba§lanınıı isede 
havanm sertliği dolayısiyle müsa· 
sabakalar yanda kalmııtır. 

Kadıköy kupası 
Kadıköy Hasanpaıa Gençler birli· 

ğinden: 

"Kadıköy kupası" namiyle birli • 
ğimiz bir turnuva tertip etmiıtir. 

Bu turnuvaya iıtirak etmek isti • 
yen klüplere mer.sup aalahiyetnameli 
birer murahhasm birliğimizin Kadı

köy Haaanpaıa Cümhuriyet Halk 
Fll".kası ı:emt ocağındaki binasında 

Pazar günleri saat on altmdan on se
kize kadar bulunmaları rica olunur. 

Şikayetler, Temenniler: 

Sokağa atılan çöpler 
Beyoğlunda Hamalbaırnda Kurde· 

la sokafrrnda No. 1 de oturan Ziya 8. 
yolladığı mektubunda; Mahmutpaıa 

hamamı sokağında o civarda bir 
yerd .. ., atılan çöplerin sokağı kokudan 
ve pislikten geçilemez bir hale getir· 
diğini bildirmekte, buna mani olun • 
ması için nnzan dikkati celbetmekte• 
dir. 

Bir tavzih 
19 Ağustos tarihli sayımızda Ali 

Bey köyünde ucuz et satıldığı hak • 
bnda bir haber vermiştik. "Ali Bey 
köyü ihtiyar heyeti reisi Mahmut" 
lmznsiyle gazetemize gönderilen bir 
mektupta bu haber ta\'zih edilerek 
köydeki kasepların kiunilen köy aha
lisinden olduğu, kesilen hayvanların 

da, ihtiyar her::nin mürakabesi al
tında ve köyOn ihtiyacında bulundu • 
ğu bildirilmek·~, llöyde kaçak et sa
tılmadığı yazılmaktadır. 



ismet Paşa gitti 

şa, İstanbul Kumandanı Paşa, Ko
lordu Kumandanı Salih Paşalarla 
Nafıa Vekili Ali, lktısat Vekili 
Celal, Maliye Vekili Fuat, Maarif 
Vekili Abidin, Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Beyler askeri ve sivil 
ümera ve lstanbulda bulunan meb 
uslar hazır bulunmuşlardır. 

İsmet Pa§a Hazretleri saat on 
bire on kala geldiler ve halkın te
zahüratiyle karşılandılar. Vapur 
hareket edinceye kadar Tevfik 
Rüştü Beyle beraber güvertede 
kaldılar. On dnkika sonra vapur 
alkışlar arasında hareket ederken 
halkın canlı tezahüratına tebes • 
alimlerle mukabele ettiler. 

Ne konuştttlar? 
ı ı:ıı.., tnrafı 1 inci anyılııclıı) 

"'- Kültür sahasında da, anlatma 
temin edilmiş ve her iki taraf bir
birlerine profesörler, talebe, ve 
seyyah göndenneğe karar vermiş
lerdir. 

Avusturya Başvekili Şuşnig 

gazetecilere beyanatında, Floran
m'ya Mosolini ile konuşmağa gel
meği "manev; bir vazife,, olarak 
saydığını söylemiştir. 

Başvekil Şuşnig Avusturyada 
bir imparatorluk ihdasına imkan 
görülmediğini de sözlerine ilave 
etmİ§tir. 

Müvezzileri 
toplama 

(Ost tarafı 1 inci sayıfada) 

tılan müvezzi çocuklar, bugün sa· 
at onda matbaamıza yatak ve 
yorganlarile gelerek: 

- Şimdi bırakıldık. Kabahati· 
miz nedir, anlıyamadık? Biz ser• 
seri miyiz? Cani miyiz? demiş· 

lerdir. 
Ve gene bu sabah, bir çok mü

vezziler daha toplatılmıştır. 

işin garibi, şehrin bir
0 

tarafın· 
daki nizam, öteki tarafındakine " 
uymamaktadır. Mesela, Eminönü 
cihetinde müvezziler serbest ol· 
dukları halde, Galatada ve köprü 
üstünde gazeteci gezdirilmemek -
tedir. 

Bu haşin takipten korkan mü· 
vezzilerden bir çokları, i§e çrkma· 
mıılardır. 

Yeni harflerin, rejim tarafın -
dan arzu edilen fikirlerin yayıl· 
ması hususunda matbuatımız hiç 

mi hizmet etmedi ki, onun muhar· 
rir ve muhabirleri bir çok memur· 
lar tarafından en büyük müşküla· 

ta maruz bırakılırken, nihayet, a· 
ilesinin geçi.mi için günde kırk el· 
li kuruş kazanmak emeliyle sa· 
bahtar. ak§ama kadar taban tepe1" 
müvezziler, böyle tazyika uğratı
dilmektedir.) 

(Üçüncü sayfanın birinci &Ü· 

tununda da ayni mevzua temas e· 
dilmektedir. 

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

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 

Tacir Gata, tehirin belli başlı 
zenginlerinden bulunduiu için o· 
na kolay kolay dit geçirilemiyor· 
du. Daha sonrıı o, bütün habaset· 
1crini gizli kapaklı yapıyor ve ele 
bir ip ucu vermiyordu. 

Paşa, çok kızgındı. Polis 8.mi· 
rine: 

- Ne olursa olııun hemen timdi 
tacir Gatayi tevkif edeceksiniz. 
Abdül Faki kaçmıı olsa bile, onu 
Gata kolaylıkla meydana çıkara

bilir. 
Polis amiri, süratle dııarıya 

çıktı, Emir zabiti de onu takip et· 
ti. Süleymanla Yaver Paşa yalnız 
kalmışlardı. 

Süleyman hiç bir §ey söylemi
yor, kendisini Paşanın kartısında 
terbiye edilen bir aslana benzeti
yordu. 

-9-
FİL DİŞİ TÜCCARI GATA 
Aradan üç gün geçti. Fil diti 

tüccarı Gata tevkif edilmit, fakat 
aleyhinde hiç bir delil mevcut ol
madığı için serbest bırakmak mec 
Öuriyeti hasıl olmuttu. 

Abdül Fakiden, Yaver Pata· 

Tefrika No. 15 
"l' ., ,,,,,,. , , ., ,,,,, 

mn tahmini gibi, haber yoktu. 
Yapılan bütün araıtırmalar 

boıa çıkını§ ve Gata da kendisini 
görmediğini söylemekte ısrar el· ................. . 
mişti. !vazan: 1 

Abdül Faki'nin izi muayyen i R 1 
b. ı- d b'A b. k·td d : ıza · ır yere tt.a ar ta ıı ır şe ı e e i 1 
vam ettikten sonra birdenbire 1 ~ Şekip ı z 
koyboluyordu. : ...... ·--·-

Süleymanm, Yaver Paşayı gör· var Patanın islahatmdan memnun 
mek üzere ayrılış mı beş on daki - nüfuza sahipti, Gerçi, Yaver P~
ka geçmeden, Abdül Faki de, kim şanın emri altında herhangi hır 
seye bir ~ey söylemeğe lüzum gör· yolsuzluğu bastıracak kadar ku~· 
meksizin, misafirhaneden ayrıl· veti vardı. Fakat, onun kuvvetı, 
mıştı. göze görünmemekle beraber, Ya• 

Nereye gitmitti? ver Patanın ıslahatından mernnuıı 
Buna dair kimse bir şey bilmi· olmıyan bütün Hartumlulardı. 

yordu. Yalnız Bahrel Ebyat'a ka· Hartumlular fil dişi ticaretile 
dar gittiği tespit edilebiliyor bun· beraber, ikinci ve belki de dah~ 
dan sonrasını tayin imkansız ka- mühim oir ticaretin peşindeydı· 
lryordu, ler: Esircilik .. 

Gata onu görmüş müydü? Bu ha valide, Sevakinden bat• 
Bunu da anlamak mü~küldü. lıyarak hemen her yerde, açıktaP 

Fakat, kimse onun malumatı ha- açığa değilse bile, eıir ticareti y~· 
ricinde Abdül Fakinin hareket et· pılıyordu. Her evinde bir veya hır 
mesine ihtimal vermiyordu. kaç esir bulunan bu muhitin, men 

Gata, Hartum'un ikinci bir i · fur adetini ortadan kaldımıaya 
miriydi. çahfan Yaver Paşa, maalesef iıte· 

Protesto 
(B .... dır 

Hatta bir çok hususlarda Ya· diği gibi muvaffak olamıyor, bir r 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ çok mütkülatla karıılavyordu. 

_m_e_kt_e-di-r.--------ı iki kaza Hı.tler Mesela, Sevakinliler, haddi za• 
tında bir esir beslemenin bir eıclc 

Nota, bütün bunlardan Japon (Ust tarafı 1 inci sayıfada) beslemekten daha pahalıya ınal 
yet memurlarına, Sovyet konso· ve Mançuko hükumetini mesul ıilrati bulunmama11 vapurun ö • J olacağını bildikleri halde geoe 
loahanesine ve Sovyet uzak şark tutmakta ve japon hükumetinin nünden kaçmasına mani olmuş, Kendisine' a eyhtar bir türlü vaz geçemiyorlardı. Se· 
ordusu kumandanlığıan tevcih et· icap eden neticeleri intaç edece - vapurun baı omuzluğu 'bordasına b.p ola .. ak ta. uzak vıtlsu·d,.-
tikleri ittihamla protesto. edil • . ği kanaatini izhar eylemektedir.-- çarparak yarım metre ICadar ge • 0 an afi Y 9 a ıu tatırken, yalnız e§eğin kafi ge\· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ni§liğinde biryaraaçmqtu. • k m~eceği~, söylüyorlardı. 

reni Kitaplar Çarpı!manın şiddetiyle motö - getırece itte Gata bu ticaret yüzündenı 
... 

( D N ve y ARIN) Tercüme Külliyatı 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktısadi, mali. .. en muhal
let eserlerinden seçme kitapların tercümesi ve "DÜN ve YARIN,, 
tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü 
cuda getirilmesi temin edilmiştir. En kudretli kafaların, kalem · 
lerin yardımlarına müracaat :>lunmuştur. 

Tevzi merkezi 

VAKiT 
i\tATBAA 1 

Jşçi Sınıfı ihtilali LfsTANnuı. 
LENiN : Haydar RIFAT ANKARA 

CADDESi 
Fiatı: 60 Kumş ·---

•--m:z:; .. l!:iD ... Şimdiye kadar basılanlar --

• •• 

ı - AI~O, Uode - Haydar Rlfat 

Z - AİLE ÇEl'IBEı~t, Morun - 1. H. All~nn 

s - TiCARET, UANl\A \'C llOHSA. lktısat dol<toru 

luhll Etem 

ı1 - DEVi.ET \'C tilTlLAL, Lcnln - Hııydıır IUtııt 

5 - SOSYALl?,.'\J: l\aut ki - Snbib:ı Zckcrlyn 

6 - ıtUİ.1.IY;\1' J. HAStN, H. Nazım 

1 - t.,Çt SINWJ IHTh.ALI. Lenin - Haydar IUfat 

100 

100 

7~ 

75 

76 

75 

60 

l\uruı 

• 

.. 
.. 
• .. 
.. 

Yakında basılacak olanlar 
l - UUill HAYATTA ı .. Aşuun, Dr. (;. \ "ung - l'rof. Or. M. Hayrullah 

2 - JSFAllANA DOGRU, Plyer Lotl - 1. H. AJl~ao 

s - KAPITALIUJ BIDIRA?•n, Profesör Plru - Ahmet HamdJ 

4 - it w~l\UZI ve KARA, Standıı.J, 

5 - GORIO BABA: Bııl:ınk - Rııydar Rlfııt 

6 - ISA: Parla Rnhlyııt mcl<tcbtnde Profesör dol<tor Bine Sanglc - Baydar Rlbt 

'1 - ETIKA: l\.ropotldn - Ağnoğlu Ahmet 

8 - tÇTIMAt KANU1'"LAR, Oreef - ı:nul Ahmet 
• 

9 - ElliGERl'::lt DCGUMU: Peyami Safn 

:.: , ~!l'"~ !!!1~!!!!~"':.LER il. Gonzııl\·e, l.\tenuıler - Prot. Dr. M. Hay· 

ruUab 

ll - \'ERTE'R, GIStc - A. KAm! 

11 - DtZRAELtNIN IL\YATı, A. !Uoms 

. . 
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rün güvertesinde muhafaza me • Son Alman intihabatına dair, kısa bir zamanda Hatu.m'un kralı 
murlarından Atıf Efendi denize lngilizce Deyii Herald gazetesi ıi· lı kesilmiıti. 
düşmüş ve kurtarılmıştır. Hasara yaıi muhabiri bazı malumat ver• Zaten kendisi terbiye ve olduk· 
uğrıyan motör Sirkeci rıhtımına mektedir. ça tahsil görmüt bir siyahiydi· 
getirilerek tamirine başlanmıştır. Vahti kabileler~en bir çoğunun 
Motörün sürati f azlalaştırılmadık- Buna göre, reyiama müracaat Iİ$anını, kendi dili gibi konuşur, 
ça denize çıkarılmıyacaktır. esna$ında, Her Hitlerin tam bir zeki, iki kabileyi olur olmaz se· 

• • • kütle reyi alamamış olması endi- beplerden birbirine katarak galiP 
Dün Üsküdarda feci bir tram - şe uyandımıı§tır. tarafın aldığı esirlerden kendiıi• 

vay kazası olmuıtur: · Hiç olmazsa yüzde 97 veya 98 ne pay çıkarırdı. 
Üıküdarda oturan Ömer oğlu alacaklarım tahmin ettikleri hal· Bu çarp19an kabilelerden han· 

Ahmet isminde bir adam Bağlar· de bu rakamı bulamamıtlardır. giıi galip gelirse gelıin, Gala için, 
başında süratli giden bir tramva· f k k 

T aırada, taraftar reyi daha ar ı yo tu. 
Ya atlamak istemiş, muvaffak o'· G ld k · • b 1 ni• rok· temin edilmi§se de, ıehirler· ata o u ça ırı oy u, ge 'J 
lamıyarak yere düşmüştür. Ah • :r 1 k l' d' D" t k rı· de, hazan menfi reyler, reylerini omuzu ve uvvet ıy ı. or a 
met, yerden kalkıncaya kadar ar - h k d "ki " er 

vermiyenler ve tahrif edilen kağıt ıı ve er arısın an ı ıer, uç 
kadan gelen birinci mevki bir l t y k N'ld ki 

lar yekunu yüzde 20 - 30, hatta çocuğu o muş u. u arı 1 e 
tramvay arabasının altında kala- h l'f 'f l·~· d H rt mıı 40 1 bulmuıtur. 8 mu te ı çı t ıgın en, a u 
rak parça parça olmuştur. Vatman gelen fil dişlerinin kıymeti heıaP" 

1 'f l'l · t• Hitlere aleyhtar olanların, ya· ·ft tr·· ·• "= 1 mış 1r. sızdı. Yalnız bu son senelerde ~ı 

Zafer bayramı 
( Biiş tarafı l :"'c' sa·•rf11mı-· ~ ~ -~' 

şı çalınacak, herkes selam vaziye
ti alacaktır. Selamdan sonra ge
çit resmi bRşhyacaktır. Geçit me
rasimine aslteri mektepler, askeri 
kıt'alar, polis müfrezesi, itfaiye 
müfrezesi ve otomobilleri, tayya • 
re timsali, şehir bandosu, sivil 
mektepler ve cemiyetler iştirak e· 
decektir. 

Geçit resmi yapan kıt'alar 

Çemberlitaş, Türbe, Cağaloğlu, 

Sirkeci, Eminönü, Karalcöy, Şiş-
i hane yokufu, istiklal caddesi yolu 

ile Taksime çıkacaklardır. Bura -
da abideye bir çelenk konacak ve 
kıt'alar dağılacaktır. 

Gece asker tarafmdap fener 
alayları yapılacak, her taraf bay
raklarla, elektriklerle donana
cakhr. Tam zevalde Beyazıt ve 
Selimiyeden 21 rer pare top atıla
caktır. 

vaş yavaş cesaretlerini elde etme- . · 
likleri eskisi gibi menfaat getırnll' 

ğe batladıkları kanaati ileri sü- yordu. Çünkü civarlarda avl?.nil • 
rülmektedir. 

cak fil miktarı günden güne a:ıa• 
Diğer taraftan Rayt piskoposu 

Müller, Hitlerin zaferi üzerine lıyordu. 

Gnta, ticaretinin seneden sen~: 
5,000 kadar kilise mensubuna ye azaldığını görünce, csireiliG' 
Hitlerle laa arasında bir benzerli-

de kendisine bir ikinci meslek l\ ' 
ği müdafaa eden bir nutuk söyle- · te 

yırmış ve Abdül Faki'yi bu ·~ 
mittir. Piskopos bilhassa şöyle de- bir alet olarak kullanmağa batfa· 

mittir: mıth. Böyle bir adamın, G&ta'd3 1' 

"İsa, kitabını okuturken itima· emir ve işaret almadan ortadatl 
dı esas tutuyor, bilhaua o nokta • kaybpJmasınrı. imkan veı·ilmiyor -
da ısrar ediyordu. Bizim liderimiz d u. 
de ayni §ekildc hareket etti. Ve bu Yaver Pa{.antn sinirleri çok bO' 
(reyiama müracaati) bir itimat zulmuştu. Abdü] Faldyi ele geçirt 
meselesi olarak ortaya çıkardı. me.mek, Gata'ya bir şey ıöylete' 
B1z hakiki Hiristiyanlar, ona ta· memek, onu, müthiı denilebilecelc 
raflar reyim,zi elbette verecek- bir surette sarsmıfh. 
tik.,, 

Gene Hitler, hücum kıtaatı ile 
siyah gömleklileri, kendisine a· 
leyhtar yüzde on nüfusun da. lehe 
çevrilmeısi iç\n se!er aç:mağa 
vet etmittir . 

da-

Gala hiç le böyle de~ildi. Si· 
lakis o, Yaver Paıadan fazla, bı.J 
işe sebebiyet vere~ Süleymana dit 
b;livor ve onu. ömründe unuh'" 
mıvacal'tı h A discJerle karı:ılll~~ır• 
mak için planlar hazırlıyordu. 

(Devamı var) 
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~ı;,.kigenin en eski, en kuvvetli 
e en ileri DER 1 fabrikası: 

~iiıner Bank Beykoz Deri Fabrikası 
'ı~ 
~ defa olarak Piya•aya Deri Satmak Uzre lstanbul'da bir bUro açmııtar. 

2;~ .nevi yilz derileri, k8sele, yarma, eldinnlik ve 

1 
ttı aıübayaası için bu bllroya mOracaat olunmalıdır. 

·1dr 
tı: 1ıtanbul - Sirkeci - Sınauryan han yanında No. 86. Telgraf; BEDEKA lstınbul • Telefon ; 22832 

I(,• .. Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi Ley iT • rteharf 

HAYRiYE LiSELERi 
Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 

aeı111t liıelerin bBtOn imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif Vekaletince MUADELETi taadik 
cıhın1auıtur. Tedrisatındaki ciddiyet ve intizamiyle talebenin ııhhat ve gıdaıına itinaaile tanınmıı 
~1-n mektebimiıde kayıt kabul muamelesine baılamııtar. ilk kısımdan itibaren ecnebi lisanı 
1 
•ılar. Talebe mektebin hususi otomobil ve olobtıslerile nakledilir. Cumadan maada her fıiln 

lıiıııı...: O dan 17 ye kadar müracaat kabul olunur. Tafıilit isteyenlere tarifname gönderilir. 

'" • Telefon : 20530 •••••••••••• 

Kumbara. Sahipleri l 
1 Eylül 934 ... tarihine . EYLÜL 

kadar Bankada_ asgari 
1

11>' 

Yirmi beş lira yatırmış 
olmalısınız ! 

HACI BEKiR 
ZADE 

Ali MUHiTTiN 
Bahçckııpı, Beyeğlu, Karakoy, Kadıköy. Ankara 

. . . 
. i ,. '.J • •• 

Beylerbeyi iıkelesine bir daki· 
ka mesafe. Nezareti feçkalade. 12 
oda 5 ıof a 3 hala 2 mutfak 1 ha
mam. Yalı acele satılıktır. Umum 
arauı 1850 metredir. Güzel çiçek 
ve meyve bahçesi, çok muntazam 

ve sağlam rıhbmı ve kayıkhaneıi, 
T erkoı ve havagazi tesisatını ha
vidir. İçindekilere müracaat. 

Beylerbeyi iskele caddesi No. 
16 yalı. (2927) 

Şişli Terakki Lisesi Müdürlüğünden: 
1, - Mektebimizde yapılacak olan Bakalorya imtihanlarımıza 

Eylulün birinci Cumartesi ve sınıf ikmal imtihanlarına, 22 inci Cu· 
martesi günü 'haılanacaktır. 

2. - Her gün saat 10 dan 17ye kadar talebe kaydedilmektedir. 
Eıki talebenin birinci taksitlerini vererek kaytlarını hemen yenile
meleri gerektir. 

3. - Derı ücretleri talebenin smıflarma göre 40 - 110, panıi· 
yon ücreti 225 - 250 lira arasın dadrr. (Telefon: 42517) 

Tl:J Q KiVE 

~JRLlAT 
BANKA5ı 

\ 

PAZARTESİ 

1 Teşrinievel 934 kumbara keşide
sinde talihlerini denemek istiyenler 
Bankada asgari 25 liraları bulunması ' 

1 

HABER ' 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bD~Q 

Sinema şeridi kullanan 
nori geldi 

. lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

Sen,,r...._ede ıo.ooo lira mükdfa.t l 

,,,....,,... ___ _ 
VAKiT 

te2intisinde çalışmak 
isteyen san'atkarlara 

"YAKIT,, ıezintisinde çalıımak üzere evvelce caz ve ince ıa:ı•a muh· 
ltlif tıunıaraJar için müracaatta bulu nanlarla yeniden bu ite talip olanla· 

~ her atin ıaat on iki buçuktan on dörde kadar V AKIT idaresine mÜra· 

~t etmeleri.. 

-----------------------1 AKIT' ın Gezinti 
l<uponlarını Biriktiriniz 

Türkiye iş Bankası -

Seyahatten avdet 
Haaeki Hastanesi göz mütehas 

ıııı ve Ba§tabibi doktor Nazmi 

Aziz Bey aeyahatten avdet ederek 
Çarttkaprda tramvay durağındaki 
muayenehanesinde hastalarını ka 
bule batlamı§tır. 

Süt ana arayanlara 
Tam sıhhatli bir ıütanaya ihti· 

yacınız varsa Bankalar Yanık ka· 

pı Mustafa Nuri bey apartmanı 

kapıcısına müracaat ediniz. 
,(2895>: 

Akşam Post.ası 

darehaneai ı 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 

reı~a.r Adrealı ISTANBUL BABEH 
1'eleton Yazıı 288'72 ldnre: 2'8'70 

r " ABONE ŞERAiTi 
ı a e 12 aytııı 

TOrkl.fe: 120 s~o 660 ııGo Kr1• 
Ecnebi: 150 '40 840 1610 

ILArt TARIFESJ 
ncaret u:ııııarmın Mtrn 12~0 

Heııml llllnlar 10 bını~tnr. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM . 

Buıldığ"I yer: (VAKiT) Matb:uısı 

Nori kullanı§ı basit fUt ve ucuz 
bir fotoğraf makinesidir. Çektiği 
her poz gayet güzel ve iktisa· 
didir. Tecrübe için bir hafta v~ 
riyoruz, her fotoğraf cıda arayınız. 
Acentesi Birinci Vakıf Han 49 E. 
Hasan 

Kelepir satılık hane 
Tarabyada 9 oda 3 salon, sar

nıç, kuyu ve elektrik tesisatını ha· 
vi ve havadar bir hane ıahibi taı· 
raya gideceğinden acele aablıktır. 

Eminönü Balıkpazar No. 6 Sar 
raf Vasi] Yahut Beyoğlu T epeba
şı caddesi No. 15 Ankara kıraat· l•---------1!!!1•1 hanesine müracaat. (2884) 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
BabtAli, Ankara caddesi No. 60 

Telefon 22565 1 



Sovyet Rusya, 
Japonya ya bir pro
testo notası verdi 

Yılanlı hükiimdar 
(Baı tarafı 5 inci saydada) 

- Mutlaka, güzel güzel cariye
lerdir. 

- Onlar da var ... Fakat, aııl 

ıayanı hayret olan bu sarayı bek
liyen, her kapısı önünde nöbetçi
liğini yapan hayvanlardır ... Bizim 
evlerimizde köpekler bulunur. 
Bazı hükümdarlar, saraylarımn 

bekçiliğini etsin diye aslanlar, 
kaplanlar besler .. Bir Rus Çarı 

zaıııanında, Kremlinde beyaz ayı 

ı ~. -· dolaşırmıf ... Fakat kırmızı de· 
rili hükümdarın sarayında, yılan
lar bekçilik ediyor... Tam dört 
yüz yılan ... Cariyelerin bellerine 
aarılmıf, harem ağalarının boyun

larına dolanmış vaziyette ... Misa
firi karıılıyarak, yüzünü yalıyor -
lıır ... Lakin, bir kimsenin fasit fik 
ri olduğunu anlayınca, derhal ü -
zerine hücum ederek kemiklerini 
lunyor, yahut kanını zehirliyor -
lar ... 

iki arkadat bu tafsilatı hayret· 
le dinliyordu. 

Hut, devam etti: 

- Yalnız, kırmızı derili hü
kümdar, keder içindeydi. Zira 
en alıtkın, en akıllı yılanı kaybol 
muı ... Derenin akıntısına kapıl · 
mı§, bir daha avdet etmemi§ ... 
'.Aklına geldikçe hüngür hüngür 
ağlıyordu ... Bu yılan, insan gibi, 
herşeyi anlarını§ ... Bir yerde bir 
itin noksan, yahut bir muavene -

tin lazım olduğunu hiaaedince, he 
men etrafı dolqır; muvafık biri
:r. -1 .ay•iın.a. dolana.-1c, onu, i-p 

eClen yere sürüklenniş... Sarayda 
her yılanın ayn bir marifeti var ... 
Bununki de bu... Eğer kıymetli 
yılan bulunursa, kırmızı derili 
hükümdar bir çömlek ind vadedi 
yor ... 

- Aman şunu bulalım ... 

- Deli mi oldunuz? ... Nereden 
bulacaksınız? 

lki arkadaş, iki gün evvelki 
macerayı anlattılar. 

Hut: 

- Eyvah! ... Büyük bir servet 
ve kısmet kaçırdınız ... O hayvanı 

bırakmak olur muydu?... Şimdi 

nerede bulacaksınız? -diye esefle 
niyordu. 

Fakat, ihtiyata riayeten, gene, 
sal köprünün yanına gittiler ... Bir 
Cle ne görsünler? Suların içinden, 
yılan kafasını çıkarmıyor mu? 

Baıka biri olsa, kat'iyyen, hay· 
vana doğru elini uzatmak cesare
tini gösteremezdi. · Fakat, ondan 

fenalık gelmiyeceğine dair tecri' 
ı>es~ olan ltol, yılanı boynundan 
,1 ,\!. aladı ve dereden çıkardı. Der

hal atlarına bindiler. Kırmızı de
rili hükümdarın sarayına gitti
ler ... 

• Kıymettar hayvanın iadesi, 
cidden büyük bir sevinç yarattı ... 
Hükümdar, sözünde durdu. Üç ar 
liadaıa bir çömlek inci verdi. 

lıte bu bir çömlek inci, petrol 
arayıcılarınih ilk sermayesini teı
kH etmittir. Onların kurdukları 

büyük petrol şirketi, ıimdi, dün • 
yanın en büyük ve en zengin kum 
panyalarından biridir. 

( Hatice SUreyya) 
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Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde h~" 
diye kazananların listesı 
Yazı defteri kazananlar 

41 - Galata Laleli han Dora, 42 ...,, 
Heybcliada 3 Hüsamettin B. 43 -
Samntya 5 Meliha H. 44 - ÇarfAI"' 
ba 60 ıncı ilk mektep Hadiye Ha~ 
45 - Fatih 22 Adil Bey. 46 - Cı~ 
Yenikapı 13 lstefo B. 47 - f eplft 
lisesi 391 lbrahim Bey, 48 - ısta;; 
bul erkek lisesi 830 Sami, 49 - .. 
dıköy 22 Mehmet B. 50 - Kadı~o~'. 
15 Feride H. 51 - Cibali 1 Mehaıl tiJı 
52 - Cağaloğlu 30 Aşçı, 53 - fa 9" 
kız lisesi 15 Lami B. 54 - Ga}ataf 

1. t' 
Aleko B. 55 - Balıkpazan 25 .A 1 

rit B. 57 - Pendik 10 Melike Haıı"° 
58 - Beşiktaş 58 Emin B. 59 - as 
taköy 51 Hilmi B. 60 - Pangaltı 
Belkıs H. 

Kitap kazananlar . S. 
61 - Lüleci Hendek 134 Davıt 

62 - Haliç Sütlice Gavsi Bilal 63 ,,,,,. 
Kadşköy 66 Hamdi Bey. 64 - Sult.ı; 
ahmct 2 Emin B. 55 - Sultanahrııe~ 
13 Mithat B. 66 - lıt. 12 inci il 
mektep 53. 67 - 160 Nermin Hanı;. 
68 - lst kız lisesi 769 Zühran 
69 - Üsküdar 60 Ayten H. 70 ,,,,,. 
Ankara 11 llhan B. 

Kart kazananlar 

Elini suya soktu; marifetli ve iyilik sever yılanı dereden 
çıkardı. artık, üç arkadaş, servete kavuşmuşlardı. 

(Yazısı hikaye sütunumuzdadır) 

71 - lstanbul erkek lisesi sur • 
han, 72 - Cerrahpaıa 34 Hndi 73 ,,,,,. 
Üsküdar 11 Ruhiye H. 74 - Beyk
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21 Alaettin B. 75 - Aksaray 41 ti~ 
san Bey. 76 - Kızıltoprak 188 fu• 
B. 77 Davutpaşa 378 Tacettin 78 ,,,,,. 
Beyoğlu 3 Nermin H. 79 - Da"11t.: 
paşa, 266 Fuat B. 80 - Fatih 11 Gil" 
zin H. 81 - 1st. 44 üncü ilk ınekteP 
Fikret 82 - Beyoğlu 24 Haçik, 83 ,,,,,. 

J ııı· Kumkapı Feriha Hanım. 84 - 11 • 

Şimdi ne yapacaktım?. Gerçi 
bu laboratuvarda ilaç vardı. Fa -
kat oraya gitmek meseleydi. 

Ellerim ıakaklarıında, bir müd· 
det bunun halliyle uğrattım .. 

Eve kendim girseydim, hizmet
çilerim beni polise verecekti. Bir 
baıkasını, bu işe memur edeyim, 
dedim.. Aklıma Lanyon geldi. 
Fakat onunla da, nasıl konuşacak, 

uyuşacaktnn !. 
Kimsenin şüphesini uyandırma

dan, ıokaklarr rıeçtim, farzede
lim .. Onunyanrna hu halle nasıl 

çıkacaktım?. 

Bundan başka, böyle meçhul 
ve garip bir adam olarak, Doktor 
Lanyonu meslekta§ı Doktor Ceki
lin laboratuvarım karıştırmıya na 
sıl svekedebilirdim? .. 

Sonra apansız esas şahsiyetim
den bir ıey hatırıma geldi .. Bütün 
bu hadiselere, müthiş değişmele
re rağmen, bir hususiyet benimle 
kalıyordu .. Doktor Cekil gibi, o
nun "Hattı dest,, i ile yazabili
yordum .. 

Bunu hatırlamam üzerine der -
hal, kendime, mümkün olan çeki 
düzeni vererek yerimden fırla
dım. Bir araba bularak Portland 
sokağında bir otelin ismini ver
dim. 

Kıyafetimin garipliği önce ara
bacının tuhafına gitti, gülmek is
tedi. Dişlerimi gıcırdatarak yüzü
ne doğru bir iblis gibi baktım! 

Birden kendini topladı .. 
Otele vardık. Hizmetçi 

ler yüzüme bakmaktan adeta ür· 
küyorlardı. Biribirlerine küçük bir 
işarette bile buunmadılar. Sadece 
dediklerimi dinlediler. Bir odaya 

çıkarıldım. 

Kağıt, kalem istedim. 
Bir mektup Lanyona, bir mek· 

tup da uşağım Pol'a tam Cekilin 
yazısıyle yazdım. Postaya verildi-

1 

ğinden de emin olmak için, taah
hi~lü gönderdim. 

Sonra bütün gün, akşama ka
dar odanın içinde, ocağın başın

da tırnaklarımı kemirerek bekle· 
dim. 
Yemeği odamda yedim. Akşam 

karanlık basınca, kapalı bir araba 
kiralayıp bir köşeye sokularak so
kaklardan sokaklara, bir deli gi
bi, dolaştım. 

Fakat bir zaman geldi ki, ara -
bacı, benden şüphelendi. Hesabı
nı görerek indim ve yaya dolaşmı
ya başladım. 

Daha ziyade, tenha sokaklar
dan geçiyordum. Maksadım, ran
devu saatim olan geceyarısını bul
mak, Keyvendiç meydanına gide
bilmekti.. 

Bir defa bir kadın yaklaştı. 
Kibrit mi ne, satmak istiyordu! 
Yüzüne hırlamamla, sıvışması bir 
oldu .. 

Lanyon'un evinde kendime 
geldiğim zaman bu müşfik mes
lektaşımın düştüğü korkudan mü
teessir olmadım değil.. Fakat be
nim duyduğum korkular içinde, 
onunki sadece bir damladır, de
nebilir. 

Yarı rüya halinde eve geldim ... 
Kendimi yatağa attım. 
Saatlerce - ve bir kabusun 

bile, rahatını sarsamıyac;ağı -
bitgin, baygın bir uyku uyumuş· 

tum .. 
Gözlerimi açınca, kendimi pek 

harap buldum. Fakat bir cihetten, 
şikayetsizdim de .. Her ne kadar 
bir gece evvelki vaziyetleri, müt
hiş azabı hatırlıyorsam da, gene 
evimde oluşum, ilaçlarımla baş 

başa bulunuşum, bir teselli idi. 
Sabah kahvaltısından sonra, 

şöyle bahçeye çıkmış, serin hava· 
yı teneffüs ediyordum. Müthiş 
sancılar, değişme alametleri gene 
başgösterdi. Daradar kendimi la
boratuvara attım. 

Edvard Hayd, bir defa daha 
bütün gayzı ve ürkünçlüğü ile 
meydana çıkmrıtı. Kendimi kur -
tarabilmek için, tam iki misli ilaç 
içtim! Altı saat geçmeden bir da
ha yakalandım. Bir daha ilaç iç
tim .. Kısaca, o günden itibaren 
artık bir temrin haline gelmişti. 

Sık sık, Edvard Hayd şekline gi
riyordum ve her girişte, bittabi o 
müthiş ilaçtan lazımgeldiği kadar 
içiliyordu. Her saatim "Ha geldi, 
ha gelecek,, korkusu içinde geçi
yordu. Uyursam, Edvard Hayd o
larak uyanıyordum. 

Uyuyamamaklar, saatten saate 
değişmeler, tekrar ilaçlar artık ru· 
humu ve kalıbımı bitirdi. Göçtüm. 
Hayd günden güne biraz daha 
çok sarıyordu. ilacın tesiri gidin -
ce, hemen Edvard Hayd oluver
diğimi görüyordum. Hem bu ikin -
ci şahsiyete geçerken, eskisi gibi, 
acılar, sancılar da başgöstermi· 

yor, duyulmuyordu. Ben O idim .. 
Benim başıma gelen, dünyada 
kimsl"nin başına gelmemiştir. He· 
le son günlerde düştüğüm felaket 
çukuru. bunların hepsinden müt • 
hiş, mahvedicidir: Beni Hayd ol
maktan, azıcık olsun kurtaran 

lap lisesi 722 Muammer 85 - Y~ 
kapı 12 Aptullah 86 - BalarkÖ1' 

(DovamJ _..,) 

===~======~;;;;;;;;;;~~ 
toz bitmeğe ,başlamıftı. 

Tecrübelerime lafladığııt1daJ1 
beri he ayni cins tozu kullanıY0; 
dum. iste ~imdi azalmıştı. Yeıı•· 

dıJ' den aldırttım. Meydana koY 
ğum mayile karıştırdım.. Kayıt'' 
ma oldu. Mayiin rengi değişti. fı: 
kat birinci renkten sonra, iki~ 
renge girmedi. İçtim. Heyhıt· 
Zerrece tesir göstermiyordu. . ~i 

Bir hafta kadar geçti. ŞıJ11 f 
bu mektubu da, eskiden kalı1'1 ,. 
bir parçacık tozun yardımı ile 1 ~ 
z1yorum. Doktor Cekil olarak, •0 

düşünüşüm, son nefes iJlıılarıJl1 

dır. '? 
Mektubu da artık bitireY1 ~ 

Çiinkü biraz sonra Hayd, yenide, 
ve artık ebediyyen varlığunı ';o 
rınca, hele bu hadiae şu mektıJ 
yazdığım sırada olursa, kızıp f"" 
ça. parça edebilir de .. 

·.ı ..,r 
Yarım saat var yok .. Hayo 

redeyse içimde canlanır .. 
Fakat artık ikimiz de bitti~ 
Yarım saat sonra, gene, kol 1"' 

ğa gömülüp ağlamalar, yahot ~e 
son sığınağım olan odanın içit1 , 
bir aşağı bir yukarı çılgınca cl0 

!aşmalar başgösterecek.. e' 

Her işittiğim sese kulak "'et 
1
, 

cek, her hareketten bir tehdit ııJ1 • 
k .. "B . k .. ' nası çı aracagım: em ya r 

mıya mı geliyorlar? .. Asılacak ~&l' 
yım?. Yoksa, son dnkikada )<ıJtb&l' 
labilmek cesaretini kendimde 

labilecek miyim .. ,, ~-· 
Artık orasını allah bilir'.~lld~'' 

ziyet, benim. hakiki öliiınuJ1'J ııı' 
Buradan ötesi benden başka5 

alakadar eder. ,,r 
lstc kalemimi b•ralCıvor ve ı ,i 

f .. ,_ .. l" ..., 11 ı-ı~ıt 
ı murur uyorum. , ,ava ı • 

Cekilin hayatı da l-öylece bitti"' 

-SON-


