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öldü, llindenburg 
li c h \ . ı·"'. 

Başvekil etle 
lYtakam yüzünden . um urreıs J gı 

yeniden karışacak mı 
45 yaşında 
kadın cesedi 

Yenibiridam 
Avusturyada 
diktatörlük 

istiyenler var 
Avusturya Ba! .. 

vekilinin feci su • 
rette öldüriilme · 
ıinden ve bir knç 
gün enelki bü~k 

Ilı nouu" kocaam.m cenaze merasiminde bulunduktan aon· 
~ hareket etmıBtl. Bugilnkll .resmlmJz kendisini matem 
Cenaze merasiminde göstermektedir. 

cenaze me:-asl • 
minden ıoııTa, şim 
di Avus~ury:.ıda 

meydan a ~an en 
mühim hadise, 
Dolfus'un mevki· 
inin kime veril· 
mesi lazım geldi • 
ğidir: 

~kanlar 7 ile 8 
kapanacak 

• 
' hareket edenlerden 
~~eza aJıo.acak 
llJı,fiyeci, ayakkabıcı, mani

gibi esnaf, cemiyetleri 
İ)>le dükkanlannın kapan -

~tlerinin tahdidi hakkında 
~~ \'e belediyeye müracaat 

erdi, Belediye encümeni bu 

Avusturya dev , 
let reiıi Miklas'm, Başvekalet 

mevkiine Dr. Şuşnig'i, Başvekalet 
vekilliğine Prens Stashem 
berg'ı ve dahiliye nazırlığına Ma· 
jor Fey'i getirmesi, yeni siyasi an· 
laımamazlrkların batlangıcı olma 
ıından korkulmak~. 
(Arkası 10 uncu sayıfamu:dadır) 

Bıçağa karşı 
tabanca 
Köfteci Kamili Köfteci ·· tetkikatta bulunmuı ve 

k diğer esnafları da dahil e· 
•ı !u kararı vermit tir: --....... 
Ş~hir hududu içindeki bilu
~ diikkan,~ağaza, depo, yazı· 
~~ buniara benzer alııverit 
tinde gıda maddeleri satan-

yaraladı 
Dün gece saat 

yirmi iki buçukta 
Çemberlitafta bir 

~~ni bakkallar, sebzeciler. 
e ·1 cı e~, kasaplar saat 20 (ak· 
~t 8) de dükkanlarını ka-

~ltıı lardır. 
~ la.rdan maada ayakkabıcı 
~ d~r, elbiseci gibi alıtverit ya· Ustte:KAmil numaralı odada Pi 
( ~~kan ve mağazalar da saat allta : Plto to isminde Siirtli 
d~°'iatn saat 7) de kapanacak- bir Ermeni oturmaktadır. 
li t ••. au karar resmen ilan edil· Pito bir hafta evvel askerden gel

tunden itibaren tatbik olu · mit ve nafaka temini için Çem· 
ı ~ ' aksinde hareket edenler berlitat civarında seyyar köfteci· 

~ ~7da belediye cezaları tat • cilik yapmrya başlamıttır. Pito • 
~caktır. nun köfte &attığı yerde Kamil is· 

ijtk o·ı· T k.k minde bir köfteci da:ha vardır ki 
1 1 et 1 bu da ayni semtin Küçük Yıldız 

Cenı. t. d sokağında oturur. 
ıye lll e Ki.mil, birkaç gün zarfında 'çı· 

~bu! 1 (A.A)-Türk Dili Tet kagelen bu köfteci Pitoyu çeke
: ~l:Yeti Umumi Ki.tipliğin- mez olmuş. Kendisine oralarda 

iL köfte ıatınamasını, yoksa işin f e· qt\c· 
.~ ll .. 1 

Dil Kurultayı hazıırlıkla· naya varacağını ihtar etmişse de 
dee-taşan merkez bürosu bu· Pito: 
i '8 lJ~uıni Katip İbrahim "- Uzun çarşı battan baıa .. 

~I e:yın reisliği altında Ça· Herkes kısmetini alır.,, diye ce-
dq ~ llıeb'usu Ahmet Cevat vap vermiştir. 
s,?1eh'usu Ali Canip ve Dok: Kamil, Pitoya söylediği lafla
~,~% Ali Beylerden mürekkep rm bir teiir yapmadığını görünce 
~~I ~()J>lanmı§, öğleden evvel dün aktam köfte takımlarını top· 
\"' e en sonra çalışarak Ku- layrp evine gitmekte olan Pitonun 
:. -'it lf' 1ı~ ~nderilen tezlerin tetki • önüne çılanış, bıçağını çekerek: 
'tı'l'ld'"!!tı1 ()1mu! ve bunlar "- Ulan ben sana buralarda 
~~t<'ft" ?tarar vermittir. gezme demedim mi?., diyerek Ü· 

loda C!z l)üro~u Pazar günü sa· zerine ~aldırmıştır. Pito, Kamilin 
tekrar toplanacaktır. (Arkası 10 uncu sayıfamızdadır~ 

birleştirildi 

ölUmlle Avrupa sulhunu bUsbUtUn şUpheye dUşUren 
Maretal Fon Hindenburg 

Almanya Cümhur Reisi Mareşal Fon Hindenhurg bugün öldü. 
Kendisi zaten birkaç za1!1andrr hasta idi. Can çekişme haline gir
miıti. 87 yatında ve büyük seferberliğin 20 nci yılaönümünde hayata 

gözlerini yumln bu mühim ıahıiyet u~~mi harpte Alman ordulanna 
birçok muvaffakkıyetler kazandıran değerli bir kumandandı. Bü
tün bir millet felaketli günlerde yalnız ona ümit bağlamıştı. 

Bebek vapur iskelesi 
yanında denizden 

çıkarıldı 
Bu sabah saat dokuz buçukta 

Bebek vapur iskelesi yanın9a de
ni.zin dibinde bir kadın cesedi gö 
rülmüştür. Cesedi görenler keyfi 
yelten Arnavutköy polis merkezi 
ni haberdar ebnişlerdir. 

Ceset denizden çıkarılınca 
yaşında tahmin edilen bir kad 
olduğu anlaşılmıştır. Üzerind 
hüviyetini ispata yarayacak bi 
vesika yoktur. Bu yüzden hüviye 
ti henüz tesbit edilememiştir,. . 

Komünist faaliyet· 
yokmuş 

Bu sabah gazetelerinin bir 
çında şehrimizde ~n yedi kada 
komünistin faaliyete geçtiğin 

Balattaki liman şirketi imali.ıh 

nesile Süreyya Paşa f abrikaım 
Oraköy ve Şelıremini tütün de 
larına bir takım komünist beya 
nameleri atılmıt olduğuna ve b 
on yedi ki!inin yakalanarak h 
farında kanuni takibata başland 
ğın ve hatta bunlardan bazılar 

uıa evitısiA.tıt...,.ı.n taharriyatt 
bir çok hazırll\Pllllf beyanname] 
rin ele geçirildiğine dair bir hab 
vardı. 

Buhaber etrafında emniyet m· 
dür muavini Hüsnü Beyle görüt 
tük. Bize şunları söyledi: 

"Gazetelerin bu husustaki n 
riyatı yalandır. Böyle bir hadi 
mevcut değildir. Tekzip edebili 
sınız.,, 

Hindenburg siyasette de ayni -------.----------------ı 

(Arkasr 10 uncu sayıfamızdadır) 

Müstahdemin on güne 
kadar yehi elbiselerini 
giymiş bulunacaklar 
Hararet derecesinin 35 i geç

mesine rağmen tramvay biletçi, 
vatman ve kontrolların çuhadan 
kr,Iık elbiselerle çalı§maya mec· 
bur tutulduklarını yazmış, §İrke
tin müstahdemlerine yazlık elbise 
vermesini istemiştik. 

Memnuniyetle öğrendiğimize 
göre Tramvay Şirketi bu yazımı· 
zı nazarı dikkate almış ve dünden 
itibaren bütün müstahdemlerin 
ölçülerini aldırmaya başlamıştır. 
Müsahdemlerin yazlık elbiseleri 
bej renginde ince ketenden yapıla 
caktır. On güne kadar bütün bi
letçi, vatman, kontrollar ve ame • 
leler yazlık elbiselerini giyecekler 
dir. Tramvay Şirketinin, yazımızı 
dikkatle takip etmesinden ve iste
ği 1hemen yerine getirmesinden do 
layı teşekkür etmeyi borç biliriz. 

Halk namına ve umumi men· 
faati iltizam ederek yazdığımız 

diğer bütün yazılarıım:.?ın da hüs-ı 
nü niyetle görülerek müsbet neti
celere vardırılmaıınr bekleriz. 

HABER'in 
Müjdesi 

i 
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... Aslanlı Hükümdar 

1 Süleymclnın oğlu 
· ..... ···---··----~--·--···--·-··... ·---

Size Afrikanın balta gZ>rmemiş ormanlarının esrar, deb4et 
ve üıpertisini verecek olan bu aşk, macera ve seyahat 

:Rômanına 11 ağustosta başlıyacağız. 
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l'ağmurlar 
Kayseri de 

zararlar 
mühim 
yaptı 

Kayseri, 1 (A.A.) - Dün gece 
hava birdenbire bozulmut, şiddet
li ve sürekli bir yağmur yağmağa 
ba~lamıştır. Yağmur ıehirde tah· 
ribat yapmamıttır. Fakat Talar 

tiABER - Akşam Postası 

-"Deniz silahlarında Ja o 
yaya müsavat vermemeli'~, 

2 Ağustos 1934A 

Hariciqede 
Yeni tayinler 

yapıldı 
.,: 

Ankara, 1 (Hususi) - Harı 
•'ki 

tayinleri hakkındaki karar yu ~ 

nahiyeainde, Reşadiye ve Akçe \ 
kaya köylerinde ~ok şiddetli dolu A • J _ B lı • Amany 

tas:lika arzedilmittir. Kararll l 
de otuza yakın isi.m bulunmakt~ 
Bunlar arasında Bern elciliği bJ 
atibi Nurettin Bey Mosk~vaY•·; 
kil ve yerine Fikret Şefik BeY tıı' nun tevlit ettiği ael fazla zarar ht merı1ea a rıqe nazırı 

ıu]e getirmittir. Talas nahiyesin· cdilmi~tir. Pe•te elciliği ki ' ')' ')' - ·ı~ 

de tesb.it e~ilen zarar şunlardır: bo··,,le so··,,z,·qor 
Nahıyenm harman ma -

Tayyarelerini kıy- Behçet Bey Stokholme nakledı (ı 
Stokholm elçiliği katibi ftı' 

mets;z bu\uyor Bari kon&olosu Atıf Beyler merkt> 
Berlin, 1 (A.A,) - lngiltcrenin nlınmıttır. Bariye Niizhet f'I~~ 

Hava programı hakkında avam ~.ey ~-ayin edilmiş.tir. !ira~. : kf 
kamarasında yapılan müzakere - gı muat~arı Baarı Re§ıt, Fıhb ~ 
lcrden bahseden Koreapondnn.5 soloıu Kemalettin Beyler de ,,,e 
Politik e Diplomatik Alman si - zc ahnmı§lardır. Filibeye S• 

nt'ı.lle:ı:nde J 10 eve &U girerek ev· 
lerde~ti eşya ve erzakı tamamen 
rn hvctr:ıistir. 57 evde 250 nüfur 
i~eye muhtac vnziycttedir. Sekir 
ev ve üç garajı sel yıkmı§tır . . 7C 
bnğ ve bahçe harap olmuştur. üç 
at, üc inek ve dört koyun telef ol -
muştur. Bet tatlada buğday ve 
arpa yıf:•nları ise yaramaz derec~· 

de ıu içinde lcalmı§lır. lki ahşaı; 
köprü yıkılmış ve bir kaç l:öpri 
kı!men harap olmuıtur. Sel Kay· 
ıeri, Talas ve Zincirdere yolların• 
tahrip etmi§tir. 

Reşadiye ve Akçakaya köyle 
rindeki zarar tunlardır: 

4 evi su götürmüıtür. 34 ev \'<" 

iki değirmen su altında kalını§ ve 
bütü.n erzak ve eşya mahvolmuı · 
tur. 4 dana, bir öküz 13 koyun 2 
merkep ve bir inek telef ve 8(' 
parça bağ ve bahçe harap olmuı · 
tur. 21 evde 100 nüfus ia~eyt 
muhtaç bir vaziyette kalmı§tır. 
Bütün köy yolları ve telefon hat
ları hasara uğramıttır. Hiç. bir yer· 
de insanca zayiat yoktur. 

--o--

Beypğlµ kaymakamı be
lediye reis muavini mi 

oluyor 
Ankara, 1 (Hususi) - Beyoğlu 

kaymakamı Sedat Beyin latanbul 
belediye reis muavinliğine tayini 

ihtin1ali, Abdülhak • ~ · .~ Beyin 
tayini ihtimalinden daha kuvvet -
lidir. 

Emniyet i9leri umum müdürü 
Tevfik Hadi Beyin Adana, Musta
fa Adli Beyin İzmit, lstanbul 
belediyeai reis muavini Hamit 
Beyin orduya vali tayinleri tahak
kuk etmektedir. 

Japonya müsavatta israr göste~irse 
Amerika adaları takşim edecek 
Vaşington, 2 (A. A.) - Ha

vas bildiriyor: M. Okadanın nut
ku Japonyanın uzlatmıya daha 
meyyal bir vaziyette olduğu ve 
deniz konferansının bir anlatma 
ile neticelenmesi hususunda da.ha 
ümitbaht olduğu kabul edilmek
le beraber Amerika hükumetinin, 
bahriyeaini muahedelerin müaaa· 
de etmit olduğu hadde kadar 
yükseltmek için deniz programı • 
nı tatbiktan vazgeçmiyeceği de 
muhakkaktır. Eğer Japonya bu • 
günkü bahri nispetlerde bir deği
şiklik yapılmau için 11rar ederse 
Amerikanın da sahip olduğu ada
larda üssübahriler inta etmek 
hakkını istiyeceği ıöylenebilir. 
Alakıa ile Aleoutiennes adaların· 
da yapılan hazırlıklar bu politi • 
kanın maddi delili olarak telakki 
edilebilir. 

dün bitiı-mi§lİr. Bu mükalemeler 
deniz kuvvetlerinin heyeti umumi· 
yeleri ve gemi ve aaire itibariyle 
tahdidi meselesinin deniz konf e 
ran&mda ortaya çıkarabileceği 

teknik hususahn tetkikine inhiaar 
eylemittir. halynn bahriye müte· 
haaaıaının ziyareti bittabi istihbar 
mahiyetinde idi ve aon baharda 
yapılmaaı mukarrer kati müzake · 
releri hazırlamağa matuftu. Bina -
enaleyh 35 bin tonluk gemilerin 
inıaaı meaelcsi görüşülmemiştir. 
Eıaıen bu gemilerin inıasma Va -
ıington mukavelesi müsait oldu 
ğundan bu bapta ileri aürülebile • 
cek yegane fey bu inıaahn timdi 
zam~nı olup olmadığı keyfiyetidi· 
ki bu cihet tamamiyle ıiyaıi mahi
yette olduğundan bir mütehassı • 
sm salahiyeti haricinde kalmakta
dır. 

Esasen Ja.ponyanm Uzak Şarki============== 
Bahrimuhitinde bir tefevvuka de- Sovget R usgadaki 
ğilse bile, umumiyetle bir müıa- l 
vata sahip olduğu beyan edilmek- sporcu arımız 

vil tay~areciliğinin ~iç bir askeri z~~:. Süreyy~ Bey t.a~i?, .. s.u~r~ 
kıymetı olmadığını ısbata çalış - çılıgıne Kahıre elçılığı katıbı f 
maktadır. det Bey naklcdilmittir. Cevde; 
Diğer taraftan ayni gazete, me- yin yerine Cemal Bey tayin "ij 

selenin avam kamarasında fena mu§tur. 
bir §ekilde ortaya atılmı§ olduğu
nu yazmaktadır. Zira Almanya -
yı kendi emniyetini temine aevkc· 
den keyfiyet, diğer devletlerin ha· 

Ankaradtl 
va kuvvetlerini mütemadi surette f' 
arttırmalarıdır. yapı kooperati 1 

Va§İngton. 1 (A.A.) - Reuter 
ajan11 bildiriyor: M. Baldvinin nasıl çalışıyof 
hava müdafaası hakkında 30 tem )rJ Ankara, 1 (Hususi) - Af1 
muzda avam kamarasında yaptığı k t'f' · 'zaP 

yapı oopera ı mm esaa nı 
beyanat, İngiltere hükumetinin · h 1 d K t"f C 

meaı azır nn ı. oopera ı 

uzun müddettir dü,ündüklerinin a • h t' lA ld t ı ,.~ . mı eye ı ey u e op ana ... 
çrkça ıf ad esi olarak telakki edil - K b R f 'k · t bf . onya me usu e ı , zıraa . 
mektedır. "d" .. K J z · ...... ı 

sı umum mu uru ema aıa .. ı 
Brüksel, 1 (A.A.) - M. Bald - l' • d S b't kcı ~ " . l . re mec ısın en a ı , mer } 

vırun, lngı terenın müdafaaıım k d N'" h t H. 't bık . asın an uz e a.mı , sa 
düıündüğümüz zaman artık k b s . s sJ 
D h. l . . . ara me usu amı, umer 

ouvres sa ıl erını değıl, Fakat .. d .... N il h E t 8' 
Rh. . d"' .. .. T d k' mum mu uru uru a sa 

mı uıunuyoruz.,, arzın a ı d ' ~ b' k t b f d• ve ıger ırço zeva u ay 

tedir. Ve bugünkü nispetlerde bir 
deiğşiklik, Amerika ıularma taar
ruz etmesine müsaade edecektir. 

sözleri Belçikada büyük bir mem- , kk"ll k d ı·k .:ıs . .. .. ~eşe u e ya ın an a a atı 
Moskova, 1 (A.A.) - Bedeni nunıyet uyandırmıı, bulun gaze - l K t'f · · ı bb' lerill ar. oopera ı mu eıe ıs 

terbiye yüksek meclisi M. Anti • leler tarafından kaydedil.mittir. N k N t B b" 1·ı~ . amı uare ey ıze şu 
pov, Cevdet Kerim Bey ve Fevzi Matbuat, bu aözlerin, Sır Jon d' 

. . ver 1: A. 
Beyle sefaret memurin veerki.nı - Sımonun on beı gün evvel Belçı • " G . . de l1' . . . . . . - e~en mayıs ayı ıçm 

Bahriye nazırı M. Svanson tun· 
lan söylemittir: m kabul tmİ§tir. Bu ziyaret eına- ka arazısmm tamamıyetının ln - . . k t•f· t k'l' · ·, .. ı . . • . . . . ışı yapı oopera ı ı e§ ı ı ıç •· 
"- Bugünkü bahri niıpetleri ıında hariciye komiıerliği ve be - gılterenın emmyetı ıçm esaslı hır 1 t H t A k d k0c 

anmıt ı. eye n ara a 
terkedecek olursak bunun bizi deni terbiye yüksek ıJDeclisi erki.· unsur olduğuna dair büyük bir mc t'f' k 1 f k 0··r~ a ı m uru masını muva 1 g 
nerelere götüreceg .. i tahmin edile· nı da hazır bulunmakta idi. Bu- lanetle yaptığı beyanatı kuvvet - J d 14 k' 'l'k f 1 he'"' .. . • • . . . ara arın an ısı ı aa · 
mez. Bana kalına, Japonlara mü· nu muteakıp bedenı terbıye mer - lendırdığıni yazmaktadır. Ga:ı:e· 1 H t ·Al dsf\ 

k . .. .. 1 b . . d'l l 1 'k h' b' 1 . L k ayırmıs ı. eye manya . savat vermemeliyiz. Ben hiçbir ez enatıtusu ta e eu zıyaret e ı - te er Be çı anın ıc ır va nt o ar .. ğ • 1 k tl d 1. diııiı . . . . - . . .. c1 er meın e ·e er en ge ır " , 
bahriyeden aşağı olmıyac.ak bir mı§tır. nonun kdılı olan lngıllerenın so- l . t tk'k ı . \'e 11' 
A 'k b h · · • · Cevdet Kerim Bey dün M.Kres- zünden •üphe ctmcdiaini ilave el- a~nnme crı . c. hı c lmı~ t r f merı an a rıye11 ıslıyorum. . . . . :r 0 nı2amname31nı azır amış ı · 

Mumaileyh, M. Baldvinin son tınıkı ve M. Karahanı zıyarel et- mektedırler. .. d" d b' d f lıt i 
· I d · T . I . tun unya a on m en az ·fi 

beyanatı hakkında da demittir mıt er ır. • • apu tayın erı kooperatifi vardır. Kooperatı 
--o- ki: Amerıka grevı neye Ankara, 1 {Husuai) - Girenur faal heyeti, bW hare mevkii t• 

Başvekil Paşa Zonguldağa - Hudutlarımız en uzak ara· mal oldu? tapu müdürli.iğüne Sivaa müdürü co:lilccek yerde 55 ev ynptırıln1'' 
gidiyor· ziyi ihtiva etmektedir. Onlan mü· San fransisko, 1 (A.A.) Fai~, Si~asa M.alntya müdürü temin etm:~tir. Ankara.da ot~ 

Zanıuldak, 30 _ Şehrimizde dafaaya karar vermit bulunuyo • Bütün deniz grupları iki buçuk ay· Celal, Dıyarıbekıre Kastamonu aileler kooneratifc jı;tirak et.ııl 
Üzülmez mevkiinde kurulacak .o· ruz. dan fazla süren bir grevden sonra müdürü 'Celal, Kastamonuya Di· akkına maliktirler. Orto.k ol"~ 
lan ıömikok fabrikasının temel Londrada müzakerele r tekrar İ§e baılamı~lardır. Bu gre'' yarıbekir müdürü Kamil, Malnt lnr, ev kıymetinin yiizde 0 11 b~f 
atma meraıimi iki hafta ıonra ya· Londra, 1 (A.A.) - İtalyan 8 kişinin ölümüne, bir çok kimse· yaya Bursa merkez tapu ml!mun· pe"inen verccekleı·dir . Müte 
pılac.aktır. bahriye mütehasaısı hariciye ve lerin yaralanmasına ve iki yÜ7 Zi~a, Burdura Af~on b.aş~atibi kısı~ milli bı.nlmlrır: milli. 1~ 

Temel atma meraaimi için Bat· bahriye nezaretleri müme11illeriy- milyon dolar zarar ve ziyana mal Alı Rıza Beyler tayın edılmışler· yeler tnrafından lemın ech}eC 1 ,ı 
vekil lamet Pata Hazretler~ ile le yapmakta olduğu konuımaları olmuıtur. dir. O;:ı.hilde sermaye b~1lunmadı~t 1't 

~";::11~~~~~:~!:.°:ı::~?~t•ı·rc. s b lı <IQZefeleri ne di11orlar? ı~:~Aa:0:
1

k~~a~rednaır~b:re~.aeydeı·ye::~~ 
Hükiimet doktorları 1 . ,J Q Q '5 ' 7 

lilll-.\:•'A•K•IT--M•e"h•m•et•A•ı•nn-Be-y•(•D•ll•ku-ruJ-. -sö•:ı•k•lıı•vu-ım•n•a•lb•t1113EZ·a:ı.:ç~,.a•r•d•ır•. tklncl kurulta· b:ı.ğh olmamıza rıığ1n n ~ıırdun mUdııhuuıı bir kararı arasında tayinler 
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Her suale cevap 

HABER -

isteriz! 
. Dünya efkarı umumiyesini tan-

11111 hatta imal eden en büyük 
t•rupa gazetelerinden birinin 

Fransız maliye mütehassısı M. 
J ıtanbut muhabiri, bana tunu an· 
attı: Alphand şehrimize geldi 

- Türkiyenin bir istihsal mad
~eıine ve buna dair takip edilen 
11Y•sete dair, gazetemden, malu
~•t iıtediler. Ben de, hükilmetin 
ıatatiıtiklerine ve noktai · nazarı· 
na zıt bir fey bildirmekten çeki
?erek, bu it le alakadar resmi da
ıreye g"ttim. Memuru mahsusu 
ba§ka bir gün için randevu ver
di. Hazırlanacağım söyledi. Mu· 
•yYen gün ve saatte gittim. Bu ıe· 

Mütehassıs Istanbulda bir kaç hafta tetkikat yaptıktan 
sonra diğer şehirlere gidecektir. 

fer d b b . A ••• e memur ey, enı, amırınm 

Fransız maliye mütehaaaıaı M. 
Alphand fehrimize gelmittir. M. 
Alphand, gazetecilere, hükumeti 
mize henüz raporunu vermediğin
den bu hususta beyanatta buluna
mıyacağını ıöylemİf ve şöyle de -
miştir: 

- Türkiye hükumeti tarafın
dan memleket maliyesini reorga
nize, daha doğrusu organize et
mek için davet edildim. Bu vazi 

Yanma götürdü. Amir "Hazırlıya
~ da veririz .. On beş gün sonra 
1•tediğiniz malumatı bildiririz !, 
dedi. On beı, yirmi, otuz gün bek· 
~dim. Fakat, ses seda çıkmadığı· -----------·---
ıu görünce, aradığım maırımatı, Dört bin ton tuz 
bu sefer, Türkiyede ayni maddE' 
iizerinde çalıfan bir ecnebi tirket· sa taca ğız 
len aldım ve gazeteme gönder· 
diın ... Resmi daire, Hala, cevar 
'ermemi~tir. 

Siirt meb'usu Mahmut Beye· 
fendi , ' .Milliyet,, e Avrupadan 
tönderdiği makalelerde, ecnebi 
ltluhabirlerin, memleketimizi, bi
ıiın lehimize olmaktan ziyadt' 
•leyhimize çıkacak tekilde gaze· 
lelerine aksettirdiklerini yazıyor. 
. Doğrusu, ben, garp matbuatın· 
da, lehimize olan pek çok netri· 
hta tesadüf ediyorum. Bunların 
t'kıerisi, bizim gazetelerde de ter· 
etime ediliyor. Gazi Hazretleri· 
llin, Türk inkılabının dünya ef
lc&rı umumiyesinde nasıl telakk' 
01unduklarını iftiharla okuyoruz. 

Fakat, eğer, bazı ciheti erde, is· 
~ediğimiz tekilde yazılar yazı
l11oraa kabahatin hepsi de ecnebi 
._eılektatlanmızda mıdır?. Bun· 
da, bizim hi11emize terettüp eden 
'bir ıuç. da yok mudur?. Yu1'ardt> 
•ıılattığım hadise, bunlardan bir 
1-neıi değil midir?. 
Reımi dairelerde, ortanca hat· 

1- Yiiksekç.e makamları itgal e· 
~il pek ç.ok zatların gazetecilere 
~· l'fr gösterdikleri mütkülatla 
L~ Türk gazetecileri de, her gün 
~tıla.ımııyor muyuz?. 

Meıeli., ıüyuuna mani olunamı· 
~ bir hadise zuhur ediyor. 
fkirı umumiye, bunu, gazeteler· 

de Yazılmazdan evvel duyuyor. 
~eteleye, dedikodu, belki de bed· 
l lhlrk karıııyor. Deve, pire yapı
d?or. Zahmetler ihtiyar edip gİ· 
'P l)or, bekliyor, soruyorsunuz .. . 
~t: -... 
8-nki, ağızlarına su doldur· 

~~!lar da, tek kelime söylemek 
lçııı a la d"'k··ı ~ · d lr~ •Ç&r na o u ecegın en 
~11CQyorlar .. Cevap yok.. Deve 
1t , baprıı kuma ıokannı§ da 
°'1'oca. .. d d . ) vucu unun avcı an gız-

\:difine hüktnedermit·· Ekseriyl' 
"~iYet! 

~t lfaHr, hi.diıeyi biliyor; akı: 
"Uc;:aıanda yapanların tesir ve 
b ~ düsmüş bulunuyor .. 
~~et Ve mill;tin nef'ine olarak 
de 1 unıunıiyeyi tenvir niyetin
l&~S&nız bile, ıize zahir olinas· 
İltı ıelenler en büyük müşkü-

l Çtkal"IYor. 

~ 1-Innm, Sovyetlerin, Alman· 
~ ~Paıanda iti için nasıl leş· 

•11191Jle getirdiklerini, hatta 

(Vl·NO) 
(l>evanu 12 inci sayıfada) 

Brezilya, Japonya ve Suriye ta
raf mdan bu sene memleketimiz
den de külliyetli miktarda tuz a -
lınmak için alakadar hükumetler 
arasında müzakereler cereyan et· 
metkedir. Tuzlarımıza muntaza
man müşteri olmak istiyen bu üç 
memleket ile memleketimiz ara
sında tuz satışlarımız iç.in bir ta -
kaı yapmak üzere tetkikatta bu -
lunulmaktadır. 

Japonya, Brezilya ve garp 
memleketlerine 934 ıeneıi içinde 
satacağımız tuzların miktarı tak· 
riben 4,000 tonu geçmektedir. 

Maliye Vekili Ankaraya 
döndü 

Birkaç gündenberi şehrimizde 
bulunan Maliye Vekili Fuat Bey, 
fehrimizde yeni mali kanunların 
tatbikı etrafında tetkikatını bitir
miş ve dün Ankaraya gitmittir. 
Şehrimizdeki yeni mali tetkila· 

tın eski mali teşiklita nazaran da· 
ha faydalı olduğu anlaıılmııtır. 

Fransız maliye müteha11ısı da 
dünden itibaren şehrimizde tetki
kat yapmıya başlamıştır. Bu tetki· 
kat uzun müddet devam edecek· 
tir. 

-o--

Haydar Bey Ankaraya 
• gidiyor 

Maarif müdiri Haydar Bey ve· 
kaletin vaki olan daveti üzerine 
bugün Ankaraya gidecektir. 

Haydar Bey Ankarada bir haf
ta kadar kalacaktır. Bu sırada 

İstanbul ilk tedrisat kadrosu hak
kında tetkikatta bulunacak ve hı• 
hususta Vekaletle temas edecek
tir. Haydar Bey lstanbula avdet 
ettikten sonra ilk tedrisat kadro
sunu hazrrlıyacaktır. 

-o-

Neden ç•karıldılaı? 
Kantarcılarda Hacı Bey tütün 

depoıund.a çalıtan Cemile Hanım 
la hemtiresi bu sabah depoya git
tikleri zaman iki ustabaşının fena 
muameleleri ile karşılaşmışlardır. 
iki hanıma işten çıkarıldıkları da 
bil dirilmiıtir. 

Cemile Hanımla hemşiresi ha
karete maruz kaldıklarını söyliye· 
rek zabıtaya müracaatta bulun
muşlardır. 

- -o--

Tıp Fakültesi imtihanları 
15 eylulde Tıp fakülteıindc 

ikmal imtihanları ba§lıyacaktıT. 

f enin ifası hususunda F ransadaki 
maliye sistemini dikkat nazarındr 
bulundurmu§ değilim. Her mem· 
leketin kendisine has olan ve muh· 
telif telakkilere istinat eden bir 
sistemi vardır. Bu sebeple hatadar 
salim olmak üzere iki ve yahut da
ha ziyade memleketler için bir İ · 

dare sistemi tesis edilmesi kabi~ 

değildir. Yalnız ve büyük bir ka· 
yıl altında idare tarzı tetkik olu · 
nabilir. 

keyfiyet buradaki çalışmama ve 
Ankaradan alacağım talimata t~· 
bidir. 

Bu dola§madan sonra itimi ta
mamlamak ve hükumete vermeğ 
taahhüt ettiğim raporumu yazmalf 
için Ankaraya döneceğim.u 

Fransız mütehassısı Türkiyenin 
güzelliklerinden ve mazhar oldu · 
ğu misafirperverlikten ıitayitlerle 
bahsetmektedir. 

Ankaradaki vazifem henüz bit- Kadınları çalıştır
medi. Orada geçirdiğim iki ay 
zarfında yalnız vazifemin esasla . ma yurdu kapandı 
rını kurabildim. Bunc!an sonra 
da lstanbula gelerek burada vazi· Cümhuriyet Halk Fıfkası tara· 
f eme devamı mübrem bir lüzum f mdan evvelce tesis edil mit oları 
aıaydım. Burada İstanbul tehri · Kadınları Çalıştırma Yurdunuii 
nin mali te§kilatını tetkik edece • tasfiyesine karar verilmit ve yurt 
ğim; zira, lstanbulda, memle dünden itibaren faaliyetini tatil 
ketin diğer ıehirlerindeki mali i· etmittir. 
dare tarzından çok farklı bir idt Kadınları çalıştırma yurdu bir 
re tarzı vardır. Bunun için sala- müddet birkaç yüz kimsesiz, fa. 
hiyettar kimselerle temas edebil • kir Türk kadınını çalıştırmı§ V< 

mek ve vazifemin yerine getirilme bunların iaşelerini temin etmişti. 
si hususunda lazım olan malumat• Fakat yurt bilahare imalatiyle ti
edinmek üzere burada birkaç haf cari sahada rekabet edememiş 
ta kalmak mecburiyetindeyim. neticede tasfiyesine lüzum hasıl 

lstanbuldan sonra Türkiyenin 
daha bazı büyük şehirlerini ziya· 
ret edeceğim. Fakat nerelere gi • 
deceğimi henüz bilmiyorum. Bl.' 

Temizlik yaparken 
Arapcamiinde oturan Ahmet 

Galatada Hayri Beyin tütün de· 
posunda temizlik yaparken dü.t· 
müt ve yaralanmıtlır. Ahmet Cer· 
rahpa§a hastaneıine kaldırılmış 
tır. 

DU§Unde bir kaı:a 
Bekiraarayında bir düğünde Ah -
met iıminde biri bıçakla oyun oy· 
nıyayım derken hem kendisini VE" 

hem de ev sahibini yaralamııtır. 

Ustasının paraları 

Mecidiye köyünde kahveci A· 
um efendinin çırağı Hüseyin, 
dükkanda ustasına ait bir cel:r· 
170 kuruş çalıp kaçarken yaka· 
lanmıthr. 

Beş gUn sonra 
Defterdar yokuşunda yeni yap· 

hrılmakta olan bir apartımandr 

amele lsmailin beş gün evvel el
biselerini çalmış olan Cafer yaka 
lanmııtır. 

Zahire boısasında 
intihap yapıldı 

Ticaret borsası heyeti idaresi 
nin müddeti geçen ayın sonunda 
bitm'şti. Dün borsada yeniden i· 
dare heyeti intihabı yapılmıştır. 

i2 de baılayıp 14 le biten inti
haptan sonra komisyon huzurun· 
da reyler tasnif olunmuş ve yen! 
heyeti idareye F ortunzade Murat 
Balcıazde Mehmet, Burhaneltin 
Osman Nuri, Kınacızade Mehmet 
Mehmet Efdalettin, Fahri beyle · 
rin seçildiği anla§ılmı!hr. 

olmuıtur. 

Tütün hırsızı mahkum 
oldu 

Dün üçüncü ceza mahkemesin
de Heybeliadada Ali Beyin ve 
Andon efendinin dükkanlarından 
tütün ve rakı çalmaktan suçlu Is· 
mail ile Salahattinin muhakemesi 
yapılmı§hr. 

Sali.hattin kendisine hiçbir ce 
za tatbik edilemiyecek kadar u 

fak yatlı olduğundan vasilerinf 
teslimi ve böyle bir halin tekerri; 
ründe vasilerinden 200 lira para 
cezası alınmasına karar verilmir 
tir. İsmail ise bir sene 5 ay ve cı 
bet gün hapse konulmasına ve < 

kadar müddet de emniyeti umu 
miye nezareti altında bulundurul· 
maaına ve bütün mahkeme mas· 
raflarını ödemesine karar veril
mittir. 

--0----

Turing klüpte neler 
görüşüldü? 

Dün öğleden sonra T uring ve 
otomobil klübü idare heyeti top
lanmıştır . Bu toplantıda evvelki 
gün Avrupa seyahatinden avdet 
eden Reis Reşit Saffet beyin son 
yaptığı tetkik ve temaılar hak
kındaki raporu okunmuıtur. 

Hasan Fehmi Bey 
Ankaraya gitti 

Tayyare Cemiyeti müfettişleri 

Ankarada bir içtima aktedecek· 
lerdir. Bu içtimada hazır bulun· 
mak üzere İstanbul Tayyare Ce· 
miyeti Müdiri Hasan Fehmi P, r 

Bir hırsız tevkif edlldi 
Mehmet ve lımail isminde ik · 

de Ankaraya gitmittir. 
tahısla Zehra isminde bir kadıı 
hırsızlık suçundan yakalanaral 
sulh mahkemesine çıkanlmıılar • 
dır. Mehmet, tevkif edilmiıtir. 

Hırsıza yataklık ettikleri iddia o· 
lunan lsmail!c Zehra serbeıt bıra
kılmıılardrr. 
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Hindenburg'un 
halefi 

Alman milleti bugünlerde cidden 
mühim anlar ya§ıyor. Hatta daha ileriye 
giderek diyeceğiz ki Almanya tarihinin 
en nazik devirlerinden birinde bulunu· 
yor. 

Avusturya harliıelerinin kopardığı 

fırtınalar, tevlit ettiği siyasi neticeler, 
Almanyanın hemen hemen yalnız kal
ması yetiımiyormuı gibi Alman milleti 
bir büyük tehlike arifesinde daha bu
lunuyor: Hindenburg'u ebediyen kay· 
betmek tehlikesi .. 

(Belki de bu yazımız int;şar ettiği za• 
man, H indenburg ölmüş olacaktır.) 

• * * 
Bütün hayatını Alman mille~ine vak

fetmiş, Alman ordularını büyük zafer
lere sevketmiı, İyi ve kötü günlerde Al
man milletinin bazı defalar yegane Ü· 

midini teşkil etmit dan seksen yedi ya· 
şındaki büyük ve emektar askerin ebedi 
:ziyaı Alman milletini elbette sarsacak· 
tır. 

• • • 
Hindenburg yalnız büyük bir asker 

değildi. Hindenbu1'g ayni :zamanda ve 
bilha11a Versay muahedesinden sonra 
Alman milletinin en büyük desteği idi. 
Onun diğer bir vasfı vardı: Bütün Al
man milletinin daima hürmetle djnledi
ği, hükümlerine tamamen inkivat ettiği 
bir hakemdi... Askerler, fırkalar onu 
dinlerdi. Hitler bile ona boyun eğerdi. 
Zaten baıka çaresi de yoktu. 

• * • 
Hitlerin iktidar mevkiine gelmesiyle 

beraber değiştirilen Alman teıkilah e. 
sasiyesinin bir maddesi mucibince ica
bında Alman Baıvekili Reisicumhunın 
yerini alabileceği n-.alümdur. B:r mecbu 
riye~ kartıaında H iflerin reu. ~t.:mhurlu

ğu r. şikir olmakla b~~'lber İ>ÜlÜn Al•nan 
milletinin bu vaziyeti nasıl telakki ede
ceği cidden merak verici bir şeydir. 

Diğer nazik bir mesele de baıvelta
lete kimin getiri1ebileceğidir. Yon Pa
penin Viyana sefaretine bir iki g ün 
içind• ve ini olaru tayhini de biraz ga• 
rip bulmamak ve bu mesele ıle~a aka! 
dar görmemek imkanı yoktur. 

Reisicumhurluk m&kamına Hitlcrin 
getirilmesi çok muhtemel olmakla be
raber. diğer bir sureti hal de hatıra ge
lebilir: Bu makama imparator Vilhel
min oğullarından birini getirmek .... Ve 
batvekaleti gene Hit!ere bırakmak ... 
Böyle olduğu takdirde İmparatorluğun 
iadesini artık bir gür meselesi telakk1 
etmek kabildir. 

Gürültüden, patn-dıdan bıkmıya bat· 
hyan, sükunun avdetini temenni eden 
Alman milletinin, başta ordu olmak 
Üzere böyle bir rejimi bugün, dünden 
daha kolaylıkla kabul ebnesi çok muh
temeldir. 

M. R. ftecdet 

Çekoslovak rejisi 
tütün alıyor 

Çekoslovak rejisi, Prağda ya • 
pılan bir münakasa neticesinde 
547,000 kilo Yunan tütünü almıt· 
tır. Yunanistandan daha 453 bin 
kilo tütün alacaktır. 

Çekoslovak rejisi memleketi
mizden de bir buçuk milyon kilo 
tütün almak için bir münakasa 
ilin etmitti. Tütün tüccarlarımız 
T eı rinievvelde neticelenecek o -
lan bu münakasaya iştirak ıçın 
tütün partileri hazırlanmakta ve 
bunların hemen kaffesini lstan
bulda itlewetkedirler. Bu sene 
mahsulü evsaf itibarile iyi oldu
ğundan Çek rejisinin hu sene Tür 
kiyeden alacağı tütünlerden çok 
memnun kalacağı tahmin edilmek 
tedir. Çünkü ti!cc.ar mevcut malla
rını büyük bir itina ile hazırlamak 
tadırlar. 

--o---

Cemil Beyin teftişi 
Üniversite Rektörü Profesör 

Cemil Bey, dün Fen Fakültesinin 
laboratuvarlarını gezerek ihtiyaç
ları tesbit etmiştir. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
! 

Tarihi tefrika: 22 

Ge~en kısımların hulasası 
Abdülhamit, Pariateki Jiln Türk -

lerlc muhabere ettiği vehemiyle (Nec
det) isminde bir Tıbbiyeli genci sa • 
rayda tazyik ve istiçvap cttitmektc -
dir. Bu sırada Abdülhamidin g6zdelc
rinden (Nccmi~er) Hanım ile Pa -
risli rakkase aralarında mütbiJ bri kıs
kançlık ha§lamıştır. Ayni zamanda pa
dişahın damach Kemalettin Paşa ile 
Hatice Sultan araıımda başlıyan bir 
sevişme yüzünden Kızıl Sultan kızını 
Kem.alettin Paşadan boşatmı~ ve Bur
eaya nefyetrni§tir. Halbuki AbdUlha -
midin (Saadet) ismindeki diğer bir 
gözdesi bu esnada Tıbbiyeli Necdeti 
seviyor ... 

Yaun: lahak Ferdi 

- Bu kadın ca.umır. Ona gö
re hareket et! 

Diyince Celal Beyin cesareti kı· 
rılmıJtı. 

Celal Bey Peditaha Pariali rak· 
kaseden bahsedemiyordu. Fehim 
Pap. Abdülhanıide de onun caıus 
luğundan bah.etmiııe, Celil Bey 
§üphesiz ki çok tehlikeli bir vazi· 
yete dütecekti. Herıeyi fazla dü • 
şünen tecrübeli mabeyinc.inin bu hu 
ıuıta göaterdiği ihtiyat kendisi İ· 
çin çok hayırlı olmuftu. Bir aJc. 
tam Fehim Patanın, Matmazel 
(M~yan) r elde etmek için Abdül
hamide !U mealde bir jurnal ver· 
diği anlaşıldı: 

" ... Bugün Fransnz sefarethane
sinden hafiyyen aldığımız malu

Fıkra müsabakası 
En iyi, en süzel fıbalan bize göa

derecelderill yazdan; burada neıredi
lecekür. Yalnız bu fıkraların ıuwı ol· 
maması. Mçme olmaaı ve okunaklı 

yuıhnası lazımdır. • 

Akıldan değil 
Bir adama ıen g.arip misin di· 

ye sordular. Şu cevabı verdi: 

- Akıldan aorarıanız evet, ıe· 
birden sorarsanız hayır .•• 

• * • 
Bir tornacı dükki.nııtda köpek 

beslerdi. Tornacı bütün çarşıyı gii 

rültüye boğan itile meıgul olur· 
ken köpek bir köşeye çekilir, uyur 
du. Ne zaman ki tornacı yemeğe 
oturur, köpek te hemen yerinden 
fırlar, aofra. batma gelirdi. Niha· 
yet .bir aün tornacı dayanamadı. 
Köpeğe töyle hitap etti: 

- Doğrusu §attım una! Yeri 
ıaraacak derecede gürültüden u
Yfnmayıpta yemek yerken ağız 
şapırtısından uyanışına hayret edi 
yorum .. 

Demiıti .. Kızrl sultanın bütün 
ümidi Fehim Paıada idi. Fehim 
Paıa Jön TüYklerin İstanbul ıebe
kesini meye.dan çıkarmak için lü
zumu kadar para sarfına mezuni· 
yet almııtı. Paıanm maiyetinde 
bir çok hafiyeler vardı. Bunların 

hepsi Necdeti ve onun temaı ede
ceği kimseleri takibe memur edil
mişlerdi. Hafiyeler her gün, hat· 
ti hazan günde biT ka.ç defa F e· 
him Paşaya rapor verecekler, Nec
C:Jetin nerelere girip çıktığını öğre· 
nerek vaziyeti derhal Fehim Pata· 
ya bildireceklerdi. 

mata göre, Paristen Matmazel ı~~!!'!!!!!~~!!!'!!!!!~~!!!!'!!!!!!!!!!!!~!!I!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Saadet o gece Necdetle beYa· 
'ber, Serencebey yolqundaki yeni 
evlerine gelmişlerdi. Şimdilik pa· 
Clitah ta.rafından Saadete bağla -
na-;-;n bet altın aylıkla geçinecek
lerdi. Bilahare Necdet kendisi· 
ne münasip bir it anyacalrtı. 
Necdet ·r daha Tıbbiyeye girme· 
mek üzere affedilmitti .. 

Saadetle Necdet Serence Bey 
yokuşundaki evde oturuyorlardı. 
Aradan ancak üç gün geçmitti. 

Necdet henüz §Üpheli kimseler· 
le temasa ba4JamamJ!tı. 

* .. * 
Pariııli takka1e (Necdet) in 

tahliyesi üzerine Padi§aha müte • 
madiyen mektuplar yazıyor, ken· 
diainin de bir anı eTVel tahliyeıini 

rica ediyordu. Celal Bey bu mek· 
tuplann hiç birini Abdülhamide 

vermemişti. Başmabeyinci, Mat
mazel (Meyan) ın maıumiyeti~e 
kanicli, Necdetin tahliyesi üzerine 
onun da serbest bırakılma11nı Pa-

dişaha arzedecekti. Tam bu sıra· 
da Fehim Paşa, batmabeyİnciye: 

Tefrika numarası : 35 

(Meyan) vasrtasile bazı şüpheli 

eşhasa bir takım mektuplar gel
mekte olduğu anlaşılmıştır. Sefa
rethane memurlarından birinin sa 
rayı hümayunda temin ettiği gizli 
bir vasıta ile Parisli rakkasenin 
; ·nthabere teminine muvaffak ol • 
duğu da istihbar kılınmıştır-·,, 

Abdülhamit bu cumalı okuyun· 
ca ateş püıkürmeğe baılaDUftr. O 
akşam Fehim Pa§a Beyoğlundan 
saraya celp ve davet edilerek bu 
huıusta biraz daha tafıilat veril· 
mesi mümkün olup olmadiğı so
ruldu. Fehim Pata bilvasıta Ab • 
dülhamide şu cevabı vermitti: 

- Matmazel (Meyan) m hu ge

ce isticvabını bendenize havale 
buyururlarsa, herşeyi meydana çı
karacağmıdan eminim ... 

Abdülhamit: 

- Fehim kamçı kullanmasmı 
iyi bilir. 

Diyerek, bu iti Fehim Paıaya 
havale etmİftİ. 

Celal Bey; 

- Korktuğuma uğradım. Fe • 
him Pap hu ite de burqnııu ıok • 
tu. isabetli Parisli ralckue hak
kında 2atr §&haneye hir ,ey söyle
medim .• 

Diye aôylenirken, Fehim Paşa 
da yaver Kizım Beyle birlikte baş 
mabeyincinin odasına gelmitti. 

F ebim Pqa Celil Beye: 
- Matmazel Meyaır'ın Fransız 

sefarethanesinde çok inatçı bir 

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

• 
Ge9an k•••mlar1n hUllaaaı 

İlhami Bey, servetini kaybetmiş 

bir Paşa:.adadir. Fakat, eski debdebeli 
hayatı terkctmek i&temiyor. Onun için, 
kızı Türkan Hanımı Cemal Bey ismin
de bir zengine vermrk emelindedir. 
Halbu.:rlt Türlinla FiJv,et aevifiyarlar. 
İlhami Bey, Fikreti, oğlu gibi büyüt

_ınektedir. Ona, kızdan vugeçmesi için 
rica ~diyor. Banka memuru olan Filc
retin ?nüne, te::ıdüf, Şadiye Hanım 

isminde zengin bir bdm çıkarıyor. 13u 
hannn, da delikanlı ile alikadar oluyor. 

- Yalnız o deiil, herkes o krı.naat
tedir .• Hatta, bizzat Türkan bile, ken
di:;iyle alakadar ofmadıitımı aanır ... Zi· 
ra, o hissi ve"7onım.- Türlm için ve 
1>ilhnssa llbami bey için, o servet ~di
Y~mı zanırl addt>.Jiyorum.. Onlar, be
aim memar maa~la yapyamular ... 

Bu muhavereyi, pelt alsak aeslm de-

vam ettiriyorlardı. 
Fikret: 
- Geçen gün, ıer1etin saadetinize 

mani olduğanu ıöyliiyorcbınu:L .. Ser • 
vetsizlik le Hnıa mani oldY... 

Şadiye !Öyle dütünü:pord•: 
"- Ne ıarip ••• Bende aervet, sende 

ıePVebizlik var ... Gene d~ saadete nail 
olamıyoruz .• Her ~ fdilde betı.htbk 
mümlün_,, 

Fikret, yana yakıla, bütün İshrapla
nnı anlatb .• Fakat, Fahri pap ailesinin 
ya. ıözle kendilerine fazla bakbğım 

farkederel: rahatsa oldular •. Kaıktılar. 
O p.kü guİnt:İ emaımda, Fikret, 

genç kadına, miitemadiyeR Tiirki.ndao 
bahtıetti. lık önce h•nu, gayri hittiyari 
yapmıtken, sonra, bir maksat ta takip 
etti. Şadiye, bel' ıeyi bilmeliydi. Böy
lelikle, Fikret, ona yalan söylememiı 
olacalih. Onun, en Fazla arkadaşa ihti
yacı nrdı. E.jer bir sin. Ş.di:re "Ben 

kız olduğunu söylüyorlar, doğru 
mv?. 

Diye sordu. 

Cela.I 8ey Pariı1i rakkaıe liak· 
kında Fehim P•ya fazla bir ıey 
söylemedi: 

- Bir de zatı devletleri tecrübe 
buyunınuz ! Bendeniz Du kız hak
kında kat'iyyen müabet bir fikir 
ve kanaatim yoktur. 

Diyerek, ıilah§orlardan birine 
matmazelin getirilmesini emretti. 

Matmazel '(Meyan) son günler• 
de çok muztarip zannettikleri zin. 
dan hayatından çok memnundu. 
Nasıl ol• Pinün birinde serbeat 
brrakılacağmdan ve memleketine 
döneceğinden emindi. Pariee dön
diğü zaman e.ki Şark muallulllr" 
daki esrarengiz saray hayatını ve 
sarayda yapdığı günleri kimbilir 
ne mübalağalarla anlatacaktı. 

Yatbtı zindanm dınrlarrna §U 

atnl:arı yazuııftı: 

"Quel plaisir de .me sentir dans 
ıes palais merveilleux d'Orient !,, 

Matmazel '(Meyan) Şarkm e-ı
rarengiz ıaraylarmda yaıadığmı 

hissebneğe başlamııtı. Bun.dan 
sonra kendiaine ıorulan suall.re 
-bir ıey bilmese bile- daima 
müsbet cevaplar verecek ve ken • 
disini kasten tüpheli bir vazi~ete 
di.i§ürecekti. Kendisini ıötürmeie 
gelen adamlara itiraz etmeden a
yağa kalktı .. Ve yukarıya çıkft. 

(Devamı v.ar) 

seni seviyorum... Maziyi unuttum ••• " 
derse, genç kadın buna katiyetle e • 
min olacakb. 

Şadiye, Filcretin söylediği Türkan 
hikayesini, acı bir mükeyyü içer gibi 
dinlemiıti. şimdiye kadar kendisiyle 
batbata kalan, bilhaasa ondan 8%1cık a
vam alan, yüz bulan erkekler, daima 
aıklanıu itirafa ~lamıtlardı. Fikret 
te a,kını itiraf ediyordu amma, baıka
ıına kar,ı beslediği bir ıevda idi bu ..• 
Böylesi de görülmemiş bir teYdi doğ
rusu... Bu eTkdc, kendi.ini, 1ervetioi, 
hiçe mi sayıyordu? 

Hayır, alllisım celbetmek için böy
le bir ıey uydurmu, olamazdı. Çünkü 
çak ıamimiyetle komı§ll'Yordu. 

Şadiye, i&tirap çelaneğe baş!adığı • 
nı hissediyordu. Buna rağmen, koka
ine yakalanır gibi, bu delikanlıya ya
kalanmııtr. hatta o, ba,ka kadına bes
lediği duyğulan anlatırken bile, dinle
mekten hoılaıuyordu. 

Güzel dişlerini göstererek güldü: 
- Anlaşıldı... Ben sizin sll'daşınız 

oldum .. • dedi. • Her ıeyioizi bana an· 
latmız .. Sık sık buluşup gezelim .. içi
nizi döller, ferahlanmız.-

- Ne iri olur. 

lnglUzce dersleri 
-30-

Müellifi: ömer Rıza 

The train went merrily 1) on, bet· 
ween 2) fields and meadows. Once 
they pa11ed through o wood. Heory 
waa ıure that he cought sight 3) ofa 
little ıquirrel 4) 011 one of the trees, 
but no one ebe 5) ıaw it. 

When they had been in the train 
for about tbree quatters of an hatır, 
Tom exclaimed: "The sea! 6) He had 
been tbe firsl to catch ıight 7) of it as 
they came round a comer, but Mary 
vtaı the fint to see a ıbip 8) with 
ıreat white saiJs. 9) Soon after half 
palt twetve they arrived at Sandy Bay 
ıtation. Here they were delighted to 
.see their dear grand parentı and Aunt 
Grace. 

Old Mr Robinson told lhe parter 
to be there again at the Red Cottage 
was ahout ten minutes' walk from the 
statio11. They bacl soon readıed 10) 
it and the children were very happy 
to be one agaim at the Red Cottage 
11), that was name of their grand
fathet's house. They kuew tlie garden 
and the houae weU, it was Jike a 
ıecond home to then. The children 
went to their bedrooms and had a good 
wash 12) lor it had lteen a dusty 
journey 18). They then came downı 
taira 19) and had a meal; but they did 
no teat much, for they were Jonging 
15) to go the be.el\ 16). 

The beach at Sandy Bay iı Tery 

good indeed; there are long ştret.chea 
17) of fine ıand 18) Fortunately 19) 
the tide was out and so they could 
diı 20) in the wet sandı. Thcy made 
a great big bili of sand and when it 
waı finiıhed they Saw that the tide 
was coming in and would soon reach 
tbem. So tbey made the hiJJ aı high 
u pouible 21) and all ıtood on it. 
The waveı 22) came up to it, and ali 
wound 23) it ıo that 24) they were on 
a little iıland 25). Tbe water roıe 
26) more and more quickly, it nearly 
wetted 27) their feet. The others ran 
to fhe bearch as faat as they could. 
Little Jane got frightened 28) and 
mearly cried for thc second time that 
day. But Tom took her on his hack 29) 
and carried hu ıafely 30) through the 
water. lt was too far to jump. 

A5' it was near!y five mother aaid 
it was time for them to come into the 
houıe fort ea. Everything 31) waı 

ready for them, and tlıey were ready 
for tea! The1 had been working ıo 
hard that they had a very good 
appetite 32), their grand fathers were 
glad to ıee them eat ıt0 heartily 33). 
.And it pleased Aunt Grae that they 
liked her home-made jam so much. 

it was always a great pleasure 34) 
for the old peopJe to have the children 
stay with them, for tbey were healthy 
children, and did not give much trouble 
35). lndeed Jack was the most 
troubleıome 36) of tbe whole party, 
he could; not gel on 37) with the cat 

- Y arm gene iıter misiniz? 
- Memn11.oiyetle ..• 
MasJall yolu üzerindeki Alman çift

liğinde birer bira içerek döndüler. 
- Nereye gideceksiniz •. Söyleyin 

sizi oraya bırakayım ... - dedi. 
f ikretin gidecek bir yeri yoktu. O 

akıamhk dn~ti maalmemnuniye ka
bul edebilirdi. Lakin: 

- Beni Galatasaraya bwa!an 1 • de
di. 

Şadiye de, delikanlıyı evine davet 
edebilirdi. Lakin cesaret edemedi. 

Galataauayda ayrılırken, erteııi 
ııün p11e Osmanlı BanhaJıııua önünde 
buluflJl&lı Üzere sözleıtiler. 

Genç kadın evine döndü. Delikanlı 
da, bir müddet, yollarda dolaştı. Son
ra, bir birahaneye girdi. Kafasını iyice 
dumanlatacak kadar içti, içti, İçti .. 

Tiirkin, o &iin. müteaddit defa
lar bankaya telefon etti. 

Her seferinde de şu cevabı aldı: 
- Fikret Bey mi, efendim? •. Meı· 

ğuldür ... Telefona gelemez. 
Delikanlı, bir kadın sesi kendisini 

arasa bu cavadrn verilmesini tenbih 
ehniıti. 

next door; wbenever lıe .. w her, he 
began 38) barkinıı and would not ıtop 
untll ıhe had run away. lt waı 
imposaib)e 39) for hiın to keep quiet 
when the cat was about. 

Lugatler: 
1) Merrily (merili): neşe içinde .. 
2) between (bihin): a ... ımda •• 
3) caugbt ıiaht (kot sayt): gö..,. 

dü, (gözle yakalrdı) .• 
4) Squirrel: ( ıkuviril): Sincap •• 

5) else (els): başka kimse •. 
6) sea (si): deniz. 
7) Catch ıight (ketç sayt) ı görür 

( gö:ıle yakalar) .. 
8) ıhip (şip): gemi. 
9) Sails (selz): yelkenler •• 

10) reached (riçed): vardı. 

11) cottage: (kotec): kulübe .• 
12) wash: (vot) bıkan .• 
13) journey: (jerney) - yolculuk. 
14) downstairı (davrnıten:): mer• 

diven aıaiı •. 
15) Jonginı (longin): özlemek. 
16) beach (biç): kumsal (plaj) •• 
17) ıtretcheı (atretçez): yayılan ıa• 

halar .. 
18) aand (send): kum .• 
19) Forfun:atdy (farçünetli): çok 

şükür (.hüsnütalih eeeri ola • 
rak) .• 

20) dig ( dig) : kazdı .• 
21) posaible (poıibü1): mümkün. 
22) waves (vevz): dalsalar .• 
23) ali round (ol ravind): çerçeve. 
so that (so zet): öyle ki, .• 
25) island (aylehd): ada. 
26) rose (roz): yükaeldi •• 
27) wetted ( veted) : ıslattı .. 
28) got frightened (ıot haytend): 

ürktü .. 
29) back (hek): arka. 

30) safely (seftey): ıetimetle 

everything (everafog): her19y •• 
32) appetite (apitayit) jftah •• 

33) heartlly (harlili): aıkla, ıevkla 
34) pleasure (plizer): hoınutluk.. 

35) t.Fouble (traW): zalunet-

36) trouhlesome (trablıam): zeh • 
met verici .• 

37) get on (get on): geçinmek •• 
38) began (bip•): bqlach.. " 
39) impossible (imposibil): imkan-

&1&. 

(bevamı var) 

Tepebaşı Belediye Bahçesinde 

ŞEHiR TiYATROSU 
San•atkirları tarafından 

2 - 8 - 934 Perş· 
embe günfi 

akta mı 

saat 22 de 

LÜKÜS 
HAYAT 

fo~rı,ul lılldiqesl 

SehirTüıatıtosu 

IDR~DI 

ıu 
3 Perde tnl\U 

Yazan: Ekrem Reş ı t 
Besteleyen : Cemal Reşit 

Şimdi, anık, llhami Beyin kızı ıu• 
na emindi: 

" - Fikret benden kaçıyor .• Ye. 
meğe bilintizam gelmedi •.• Eve de ui
ramıyor... Benimle karıda§ırla mai • 
lup olacağını tahmin ederek korku • 
yor ... Hatta, geceleyin ne ıelen. lıi.:en• 
diriydi .•. Benim odada buJ11n.NPlllu 
anlayınca hıraız gibi kaçtı._ ı,te tele· 
fonia da cevap vermiyor ... Bütün bun
lar, benim kuvvetimi gösteriyor ... Ka-
çan, yakalanır ... Onu behemehal mağ-
lup edeceğim ... " 

O gün, yemelrtea kalkıncaya kad&l' 
ayni kanaatteydi ... Fakat, iüadiye doi• 
ra, Fahri Pıqanın kızlan kendiıini zi
yerete gelince imanı azıcık sarsıldı. 

Azıcık değil, epeyce ... 
Leyla Fahri: , 
- Sorma... Sorma •• - diyerek, der

hal, dedikodulu mevzuua 11iıi~i •• dü~ 
kimi kiminle gördük, SÖylertek tetu-
sın. 

Türkan, Iakaydane: 
- Kimi kiminle gördünüz? ... 
Kendisini hiç te alakadar etmiye • 

cek bir mevzuan ırçılacaimı ıanryor • 
du. 

(Devamı var) 





------------------------------------------------------------------------- -- .~----

Hotozlu balık 

GözlUklU kuşlarkadar garip mah -
f1uklardan biri de yine ayni denizlerde 
bulu~,:Şpto.;Ju biihklardır. Bu balık
larno ba;möa. QCJ ,ufak kanat vardır. 

sıcakta suyun üstüne çıkar. Sardalya 
balığının düşmanıdrr. Hotozlu balığın 

eu üstünde bir balık yediğini ve hoto -
.zunu görüyoruz. 

Bir kimse kalksa da kendi ekmeği
ni kendi yapmak istese, yapabilir mi? 
Ekmek yapmak için her ıeyden evvel 
un liznn. Un buğdaydan olur. Buğ -
day tarlada yetiıir. O, tarlaya tohum 
eksin, ekini yetiıtirsin; buğdayı biç -
sin, harman etsin; değirmen yapıp ö
ğütsün; elek yapıp elesin, tekne yapıp 
yuğursun, fınn yP.pıp piıirsin. Bütün 
bunları yapmak için ne kadar zaman 
ister? Unu önünde, fınru karıısında bi
le olsa, hamuru yapıp ekmeği fmnda 
piıirinceye kadar, saatler geçer. 

Onun için çiftçi buğdayı yetiıtirir; 
değirmenci buğdayı öğütür, un yapar, 
fırıncı unu hamur haline koyar, fmn
da piıirir. 

Kunduracı ayakkabrlan, terzi el
biseleri yapar. Doktor haatalara ha -
kar. Asker yurdu korur. Jandarma, po

lis kırlarda, ıehirlerde halkın rahatı i
rin c.nhsır. Hakimler davaları görür; 
muaUimler den okutur ... 

l~te bir çok itler .. Bu iılerin hep -
sini tek adam, tek baıma yapamaz. 

HABER 

Çocuk Sayfası. Kuponu 
2 Temmuz 1934 

• 

Çocuk ve oyun •• 

[~ _____ 1_u_·r_k_le_r ___ ve ___ Ç_in_l_ü_e_r _____ ]I 
Gözlüklü atmaca 

Türkler bir kısmının kuraklık ve 
kuraklıktan doğan ııebepler dolayısiy

Je ana yurttan çıkarak §İmale, cenuba 
ve batıya doğru yayılıp aktıklan ma
Jümdur. Bu akınlar kısa bir zaman j. 
çinde olup bitmemiıtir. Çok, çok eski 
zamanlardan yani milattan dokuz on 
bin yıl önce başlıyan bu akınlar, za -
man zaman körleşmi§, tarihi zaman -
lar içinde yakın çağlara kadar sürmüş
tür. Ayni anadan doğan · çocuklar gibi 
birbiri ardınca ana yurdun kucağından 
çıkan boyalann hepsi ayni yoldan 
yürümemişler, tarihte ayni rolü oyna
mamışlardır. Yürüdükleri yollara göre 
bazdan soğuk, çorak yerlere gitmişler, 
gelişemc

0

ılen unutulup kalmışlardır. Şi
male doğru gidenlerin ı;onu budur. Bazı 
lan başka yerlileri de bulunan zengin, 
fakat iklimi farklı, memleketlere in -
mişler, orada medenileştikçe ilerlemiş
ler, I&kin yerlilerle de kanşarak dille· 
rini, hatta renklerini az çok kaybetmi§ 
}erdir. Çine gidenler, Hinde inenler 
de böyle olmuştur . 

Herkes kendi kuvvetine, kendi yapabi
leceğine göre bir iş tutturmuş, çalııı • 
yor. Herkes işleri aralannda bölü§ • 
müş. 

Bugün o kadar çok şeylere ihtiya• 
cımız var ki, bir dikiş iğnesi, bir İplik 
makarası, bir ateı maşası, bir sofra be
zi hep lazım ıeylerdir. Kağıda, ikale
me, deftere, kitaba, lastiğe, daha bir 
çok ıeylere muhtaciz. Bütün bu şeyler 
İt bölümü sayesinde kolayca yapılı -
yor; kolayca l:lc geçiriyor, öne geliyor. 

Koca koca fabrikalar, denizlerde do
laıan dev gibi vapurlnr, demir yollar 
üzerinde yürüyen trenler, her şey iş 

bölümü sayesinde ortaya çıkmıştır. lı 
bölümü olmasaydı, insanlar hiç bir şey 
yapamazlardı. ihtiyaçlar çoğaldıkça, 

İş bölümü artmıştır. 
Herkes kendine göre bir iı yapar, 

amma birbirinin itine muhtaçtır. lı bö
lümü İnsanlan birbirine öyle bağla -
rruıtır ki, birbirlerinden aynlmak is -
terlerse de aynlamazlar. Aynlsalar, 
aç kalırlar, çıplak kalırlar, bin bir ıı -
ktntıya düıerler, ölüp gidcr!er. 

Birinin eksiğini öteki, onun eksiği
ni baıkaıı tamamlar. Başka çare yok. 
Birbirimizin iıinden, yardımnıdan fay
dalanmz. Böylelikle iş aramızda bölü
nüyor ve bizi birbirimize hiç kopmıya
cak kadar kuvvetle bağlıyor. 

Diğer bazılarının da yolları, güzel 
ilerlcmeğe elvcriıli, ana yurda benzer 
bot veya yerlisi az ülkelere gö • 
turmüıtür. Bunlar da orada ana yurt
tan gördükleri bilgi ve medeniyetle, 
Türklüğün benliğini daha ziyade ol -
ğunlaıtırabilmişlcrdir. Ön Asyaya i · 
nenlerden çoiiu bu talii kazanabilmİ!f· 
lerdir. 

Anayurdun doğusunda Çin ülkesi 
vardır. Asıl Çin, büyük deniz kıyılan 
boyunca uzanan memlekettir. Fakat 
bugünkü haritaya bakıldığı zaman 
Mançuryanın, Tibet yaylasının Mogul 
eli ile Türkelinin, yani orta Asyanın 
büyük kısmının da Çin rengine boyan
mış olduğu görülür. Bunlar, ahalisi 
Çinli olmıyan Çinin müstemlekeleri • 
dir. Asıl Çinden anyılmamalıdır. 

Asıl Çin, Büyük denize dökülen sa-
~--- .... ~ - ,,-,, ......, ---) y;ni Bil;ecemi; ( -
---ı:iirki;"ed";' altı harfli 

bir şehir ismi 
--

1, 2 harflerim zaman ifade eder. 
3, 4, S harflerimi görünce üşürsünüz! 
3, 4, 5, 6 harflerim denizin zıttıdır. 
Yüzümüzü 1, 5, 3, 4 de çevirmeden 
ilerliyoruz. 1, 3, 4, 5 soyun gittiğini 

ifade eder. 
Bildiniz mi ben neresiyim? 
HEDlYELERlMlZ: Doğru hal • 

!edenlerden birinciye: 

10 Lira 
Ve ikinciye, üçüncüye bir paket 

ıekerleme ve diğer 150 kariimize de 
aynca muhtelif hediyeler veriyoruz. 

- Hediyelerimiz her hafta Perıem
be günleri matbaamızda tevzi olunur. ......................................... _ .......... ... 
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1 
n lrmalc ile Gök ırmağın suladığı ova
lar ve deniz kıyılarıdır. 

Çinin cenup tarallan ı;ıcak ve ıs • 
)aktır. Çay ve pirinç burada iyi yeti • 
şir. Şimal tarafı iklimce daha serttir. 
Çok eski zamanlarda Çine inen ve be
ynz ırktan olan Orta Asya Türkleri, 
ilk Önce memleketin bu kısmında yer
leşmişlerdi. Cenup taraflannda san 
ırktan olan yerli bir halk vardı. iyi as
ker olan Türkler, geri kalmış olan yer
lileri ilk önce cenuba sürmü~ler, sonra 
da onları idareleri albna alarak mcde
nileştinnişlcrdir. Zaman!a bu ilci kı • 
sım ahali kanımıştır. Bununla beraber 
bugün gene Çinin şimal ve cenup aha
lisi arasında açık bir fark görülür; ce
nuptakiler sarı ırkın çok açık bir örne
ğidir. Şimaldekiler ise orta Asyalılara 
daha çok benzerler. 

Çindc ilk önce büyük bir impara -
torluk kuranlar, Sarı Irmağın yukarı 

taraflarında yerle§miı olan Türkler -
dir. Bunlar Milattan en az dört, beş 
bin yıl Önce Çine gelmişlerdir. 

Şimal denizlerinde çok garip kur 
lar vardır. gözlüklü atmacanın gaga " 

sının üstünde iki toparlak daire şek " 
Jinde bir takım çıkıntılar vaTdırkı bun• 

lann ucu kuşların gözünün kenarın " 
dan geçerek kulak arkasında biter .tİP" 

ki bir ihtiyarın burnunun ucuna sar "' 
kan gözlüğe benzer. 

Güvercinler yuvalarını nasıl bulur? . 
Güvercinlerin (Seyyah güvercinler) ı 

denilen bir cinsleri vardır ki, bunlar 
yüzlerce kilometrelik yerlerden kalkıp 
yollarım hiç taıırm~dan alıştıkları yu
valarına gelebilmek iktidarlannı ha
izdirler. insanların bile böyle uzak ye .... 
!erden yolunu bulabilmek için pusula, 
harita falan gibi bir çok vasıtalara ih
tiyacı varken bir şeysiz bu hayvanla • 
nn yanılmadan yu .. ·alarına gitmeleri 
çok hayreti mucip olmuş ve bunun es
babı araştırı1mııtır. 

Bir zaman bu güvercinlerin gözleri 
gayet keskin olduğu ve havada çok 
yükseklere çıkıp oradan tanıdık!arı bir 
§eyi görerek bu suretle oyllarını tayin 
ettikleri kabul edlimiştir. 

Bu fikre göre hayvanlar 
her seferinde yuvaya giden yolları Ü· 

zerinde bir noktaya dikkat ediyorlar. 
Böylece yollannı öğreniyorlar ve bina
enaleyh uzaktan bırakıldıklan zaman 
da yolda bildikleri İstasyonlara dikkat 
ederek doğruca yuvalarım buluyorlar 
diye mesele izah edilmişse de denizler
de yapılan tecrübeler bu fikrin çürük
lüğünü ortaya koymuştur. Öyle ya! 
Hiç bir sahil görünmiyen koca bir de
nizin ortasından bırakılan bir güver
cin dümdüz yahut dalgalı bu su sathı 
Üzerinde nereye dikkat edip hatırında 

tutabilir. Halbuki bu vaziyette bırakJ" 
lan güvercinler de hiç §aşırmadan he' 
men gelip yuvalannı bulmuşlardıt• 
Mesela Sardunya adasile ltalye ar•" 

sındn 27 den 450 kilometreye kadıat 
tahalüf eden bir mesafeden yapılıaıl 
tecrübelerde cüvercinler rahat rahllt 
yuvalarına gelmişler. Bunun gibi fr•ll" 
sa sahiline getirile".l İngiliz güverdll" 
leri de bırakılınca Manş denizini at•" 

rak kendi memleketlerine avdet etınit• 
lerdir. Bu tecrübelerden en şaşılac:ıtlı 
olanı lngiltere ile Amerika araıındı:ı. t" 
prlanıdır. Amcrikadaki Borton şeh " 
• d . ·1 d k .. • ıdilr rın en getırı en o uz gvvercm ge 

)erinden üç ay sonra LondracJan bır•: 
kılmışlar, bunlardan biri Bostundalı' 
yuvaya avdet etmiş, ikisi de Amerİ~ 
da başka yerlerde bulunmuşlardır. 

halde bu !ayanı hayret hayvanların tıo' 
koca Bahrimuhiti Atlasiyi geçip :rnedl

11 

kctlerine kaclar gidebilmeleri böyle <fO' 
la dikkat etmek veya yültscktcn göt' 
mekle iznh edilebilecek bir meaele d" 
ğildir. , 

Hali hazırda hunlarda biz·m bil~ 
miz bir hissin bir yel ve cihet tı:ı.>'1 ,
hissinin bulunduğunu kabul etmekt 
baıl{a çare yoktur. ---------------... ---------------- -------------------------------··-------~------------------------------------------------------"""'--

• 



liafızası en kuv
etli dırtist kinıdiır7 

layır sever ~ir 
lıeri~ID yıl~ızı 

~ ~ Harp senelerinin çak tanın· 
ltla'- Y ılclız olan Juanita Haneen 
~· ~nde keyif 'Yerici zehirler 
~ yüzünden hu••t.nm•f, Si -
~ çekilmitcli. timdi tamamile 
~f olan 1N artiı Kaliforniyada, 
'9. ~ci zehir lcullanmaia alıınut 
~ teda'Yiıi için bİı' müe11i1e 

, lcarar vermiıtir. 
\..ı li Treyıi, ıinema aktörlüiüne 
~dan evvel, dükkancılık ediyor• 

~-~ Oki, anneaini arbk filin çe
,...._ bıralmuyacafını IÖyliyor. E-
'ı. ~ab, güzelliği, saadet hali ih· 
~yormuı .. 

Klnr~ tiey~l'iı 
~ayıt programı 

Klark Geybl'1, artistler ara11ncla en 
çok "Hahza11 kunetli" diye tanırlar. 

Filhakika, bu delikanlı aktör kadar 
çabuk, kısa bir zamanda rolünü ezber· 
liyen yoktur! 

Yoksa hile mi yapıyor? 
Geceleri uyumayıp 1ahahlara ka • 

dar bunu mu çahııyor derıiniz? 
Size bu münuebetle Klark Geyell' -

in huıuıi hayat proın.mını nrelim: 
Bu ıenç aktör, sabahm alb11nda 

kalkar. Hemen yıkanır. Kaılanna ka· 
dar bereıini geçirir. Doğruca otomo
biline kotarak bir kaç mil ıöyle dolat· 
bktan 10nra tekrar gelir. K.ahvalbımı 
müteakip ıtüdyoya sider. 

Her bansi J'Q)Ü yapbktan ıonra 

rejisöre tekrar tekrar: 
- Nuıl, becerebildim mi? Oyunu· 

mu na11l buluyonunuz? •• 

NeY'inden çocukça ıualleri vardır. 
Yemek için tekrar evine, yahut hu· 

ıuıi bir lokantaya dönmezi 
Stüdyo lokantatında, herkesle bir

likte yer. 

Oileden 10nra, ıene hümmalı bir 
film çevirme faaliyeti vardır. 

Aktam yemeklerini ıayet hafıf 
yer. Sonra, karııiyle birlikte ya ıine • 
maya, yahut bir tiyatroya çıkar1-r. 

Füat Klark Geybl'in daha ziyade 
tercih ettiii biraz ıazete veya bir ro
mandan iki üç fasıl okumak üzere ev
de kalmaktır. 

Nihayet, rollerini ezberleme faılı 
selli- ki, "Hahzaıı pek kunetli" .ak • 
törün geç vakitlere kadar odaamda •· 
pk yandığını sörmelerini artık nasıl 
iıterseniz öyle tef ıir ediniz. 

,, 
~ flt Goldvtnın yeni Ç~inJltl Te kolej haJabnı ~ren bir mmtn muıılklelnl 
l111 ... _~ klfL 

~ "" ~ -.atı .Max.lm Doyl, yeni keofedllmlı bir prlu ) ıldızı olan rıu Bf'ıan, ve 
l&rllleı BettJ' °'9Jtlle.. 

Amt"rlkftda ~Vl'llrnt'!tke olı!n bir ,nrl:ı1ı fllmde oymyaa on 7Jlclm.. 

Meri Karlı\.) el ber aabab bı.lklctle bir tur 
yapmak 1ttyadmc1achr. Bunun adlhat noktal 
•azarmdan kencllslne çok faydalı oıautunu 

llÖyler. Aptrda ut tara.ttakl reıılmcle onu, 
H. G. M. Şirketinin yeni ~vlrdltl bir filmde 
eöz alıcı bir korsan kıyafetlle glSrüyonıunuz. 
BDttln konanlar onun gibi olaalardı, csk1 d&

"1rlerde korsanlardan sene korkulur muydu 
cleralnlz 

Tarzan ve 
Lupe Velez 

Mekıikalı küçük artist Lupe Velez· 
in, bir zamanlar yüzme fBmpİyonu 

Tarzandan niçin aynhr sibi oldukları· 
nın sebebini bilir miıiniz? 

"Tarzan" ıporcu olduiu için, 11h· 
hatine pek iyi bakar... Binaenaleyh 
erken yatmak, dııarlarda dolaşmamak, 
bele balolarda, geç vakitte 'biten gece 
ziyafetlerinde kalmamak adetidir. 

Velez'se bunun akıi ... 
Böylece aralannda bir uyğunsuz • 

luk olmuıtu. 
Uyuttular. Gene e1kiıi gihi bayat 

devam etti. 
Fakat timdi de o kadar birbirlerine 

bailıdırlar ki, Lupe Velez'in çalıımak· 
'la olduğu film müe11eıe1iyle kontra• 
tı bittiği ve kendiıini dünyanın muh • 
telif mıntakalanndan film çevirmeie, 
sahneye çakmağa davet ettikleri hal -
de yerinden bile kımıldamak istemi • 
yor. 

Neden mi? 
Kocası Coni Vayımüller filim çevir 

diği için ve hele bugünlerde Holivud
tan hiç ayrılamaz bir vaziyette oldu· 
ğundan •.• 

Bundan batka, Lupe Velez'in Ho
livud'tan ayrılmasmı kimı~ iıtemi • 
yor. 

Bir gazetenin ~e-diklerine bakılır • 
sa: Lupe Velez Holivuddan gidince, 
bundan sonraki bokı maçlarında, bü· 
tün boksörlerden birbirine, bir ötekine 
"Vur! Oldür!" Diye arhk kim bağı • 
np ortalıiı ıiddetlendirecelmıiı ... 

Lupe :Velez'i sevmiyen yoktur. 

Sinema Dünyasın• 
dan Yeni Haberler 

Türkigege en fazla Amerikan filmi, 
en az Fransız filmi giriyor 

• Şimcliki halde memleketimbe en 
çok siren Amerikan filmleridir. Bun
lar, daha ziyade yakın memleketlerden, 
A vrupadaki acentelerinden alı~ta

dır. 

ikinci derecede memleketimize film 
ihraç eden memleket, Almanyadır. 

Almanya, hem almanca, hem fran· 
ıızca filmler ıöndermektedir. 

En az, Framız filmi alınmaktadır. 
• Janet Makdonalclla 'birlikte çevİr· 

diii "Şen dul,, filmini bitirmek üzere 
olan Moriı Şövalye, daha ıimdiclen 
Metr Celdvin kumpanya11na bir muka
veleyle bailanmıthr. 

Moriı Şövalye, bundan önce de, Av· 
rupaya gelip l ngilterede bir film çevİ· 
recektir. 

* "Her kadınnı bildiiin isimli ve 
dünya edebiyatınca çok töhret kazan· 
mıı bir eıercİe, büyük Romanı 1an'at
kar Helen Heyıe karı•, Marlen Ditrih 
ile "Kmk mabude,, yi çevirmiş olan 
Brayan Ahem oynıyacaktır. 

* İyi kalpli Con Kroford, Holivud 
10kaklannda aç dolatu. iki çocuğa da· 

ha para vermiıtir. Tahıillerini de t• 
mine çalııbiı haber veriliyor: 

* Klara Bov, ıimdiye kadar aldıit 
takdirkar mektuplan ara11ndan; yüzde 
altınıı dokuzuncu gemici olduiunu an· 
lamııtır. 

Şimdi gemicilerin en sevdiği artiıt 
Glenda Farreldir. 

• Yeni filmde, Ritar Tober, büyük 
musiki 18n'atkarı Şubert rolünü oyna· 
maktadır. 

• Fredrik Marren, yeni filmi, gene ta· 
rihidir. 

• Greta Garllonan yeni çevirmit 
olduğu filmler münasebetile, hayahna 
dair en ince eırar, tekrar tekrar caze
telere aksetmektedir. 

Garboya ait en çok haber, hir vakit· 
ler, Lon Çaneyden fevkalWe 'Y'ld'dnn 
.ördüiü .. töhretine ba ;ım-ctınn -çolt 
tesiri oldufudur. 

• Yeni bir artiıt olan Ballerino Ho
livud' da 11.000 kız taıumakta ve he.,. 
ıinin yaıını, ıikletini, boyunun ölçüıü
nü, hayatlannın en meraklı ıafhalanm 
bilmektedİ1'. 



9 Eylül sergisi feVkalide 
surette hazırlanıyor 

Panayır münasebetile lzmiri 50000 
kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor 

İzmir, (Hususi) - Denizli Ti-' 
caret ve Sanayi odası namına bey i 
nelmilel lzmir Panayırında sekiz 1 
pavyon isticar edilmİ§tİr. Bu pav· 
yonlnrda Denizli mahsul~t ve ma· 
mulatı teşhir edilecektir. Denizlili 1 

lerin İzmir panayırına gösterdik- [ 
lcri alaka takdirle karşılanmıştır. : 

Tire Ticaret veSanayi odası da 
pan:ıyıra iştirake karar vermiş ve 
pavyon ayrılması için panayır ko
mitosine müracaatta bulunmu§tur. 

Belediye Reisi Doktor S.ebçet 
Salih Bey, dün öğleden evvel Be
lediye mühendialerile birlikte pa
nayır sahasına giderek pavyon iş
leri ve tıl\İr infaatla meşgul olmuş· 
tur. 

ls~anbuldan ve Burııadan sek
ser. kadar firma lzmir panayırına 

ittirak etmeğe karar vermişlerdir. 

htanbuldan ve Bursadan if ti· 
rak edecek firmalar, daha ziyade 
öz Türk malı yapan sanayi erba
bıdır. lzmir panayırmda, üç sene 
içerisinde büyük bir inki~afa maz 
har olan Türk kumaşları ve yerli 

mamulat için hususi mahaller ay· 
rdmı,tı .. 

lz.-:nir panayırının hµtün huıu· 
ıiyeti Atu.te>• ıon hafta.ile. Eylul 

mrlflllllfHlllllllıtlUllldlWnilittHl•l"nınnHtlftr•HUIHUııtl1Uıatu11ıı...u•ıını1tıınmnınıın 

Balıkesirde kadın 
erkekten çok 
Balıkesir, 30 (Hususi) - Mem 

leketin her tarafında olduğu gi·bi 
Balıkesir Vilayetinde de gizli nu· 
fuı kaydına Tetrinievvele kadar 
devam edilecektir. Şimdiye kadar 
yapılan taramada gizli olarak 
36103 doğum, 30626 ölüm, 10382 
evlenme vak'sı' tesbit edilmittir. 

Son tutulan istatittiğe göre, Vi 
llyetimizin umum nufus mıktarı. 
477380 dir. Bu miktarın 244120si 
kadın, 233368 zi erkektir. Bu is ta 
tistiie ıöre Balıkesir Vilayetinde 
kadın daha fazladır. 

ızmirde Gazı heykeli 
ayı içinde Jzmirde büyük bir ti· 
cari faaliyete sahne olmaıında 

toplanacaktır. Panayır münasebe· 
tile lz~iri ·so,ooo kitinin ziyaret 
edeceği zannedilmektedir. Alınan 
terti)>at çok genittir. 

Vali Pa§a, İzmir panayırının 
lzmirin ad~nı ağartacak derecede 

parlak olması için bütün faaliyeti 
ni panayır iılerinde tekıif etmit· 
tir. 

Vilayetler umum 
müdürü lzmirde 

İzmir, (Hu"Susi) - Vilayetler 
idaresi umum müdürü Sabri Bey 
dün Denizliden tehrimize gelmif· 
tir." Sabri Bey Vilayetlerde tetki
kat yapmaktadır. 

:.·:·.~-~ 

Faizci 
Süleyman Efendi 
neden öldürüldü 

Ortaklar, (Huıusi) - lıtaayon 
da Firuz ağanın kahvesinde Şükrü 

Kocasının evine dönınİ
yen kadın öldürüldü 

Şöför Hüseyinin kamyonu hakka~ 
dükkanına girdi ve iki kişiyi çiğnedi 

isminde Kızılcaköylü bir şahıs ta- Gaziantep, (Hususi) - Ga- 1 olmuttur. 
rafından sabık Aydın tapu batki- ziantebin boyacı camii medre- Binlerce vatandatın ziyaret 
tibi Süleyman Efendinin balta ile sesinde oturan deli Fuat ismin· tiği bu sergide bilhaııa göze •'• 
öldürüldüğünü bildirmiıtim. de fakir bir kadının on bir yaşla· pan kadın manto ve roplarıı P~ 

Vak'a bir teı1ip eseri değildir; rın:!aki kızı Elifeyi Türkepe ma- ma ve gecelikler, trikotaj ,,_r, 
vak'anın saiki çok ıayanı dikkat hallesinden lsliçin kardeşi Halil ler, el çantaları, abajurlar, 
ve acıklıdır. nikahla alacağım diye evine götü· ve erkek elbiseleri ciddeıı ~ 

Katil henüz on sekiz yafında- rerek bikrini izale etmiş ve yaka- san'at eseridirler.Yurdun fal 
dır, maktul Süleyman Efendi de lan.arak adliyeye teslim edilmiştir. ve bilgili müdireıi Meliha 
338 ıeneıindenberi tefecilikle itti * * * Hanı.mı takdir etmemek 1D • 

ıal eden bir zattır. Ve 927 seneıin Gaziantebin Garp mahallesin- olmuyor. di 
d~ katilin babaıı Mehmet Ali ~f~n den k~~apçı Süleymanın e;~n.de hiz '"""'""'-""':'"'""""'_""'_ • • j , 1 dıye 400 l.ira borç para vermıttır. metçılak etmekte olan Kılısın De· )zmır heledıyestll, ıUe 
927 seneıindenheri tediyat yapıl- vec~ler mahall.esin.den aşçı Ali k~_zı bir aylık f aaliyeb " ~ 
makta olan bu borç 934 senesinde Emıne kardeşı Alı. tarafından ol- . . 
de hi.li. bitmemit ve bu tediyat dürülmüştür. Cinayete sebep, ev· lzmır, (Hususi) - Beledı~ 
hep faize mahsup edilerek yek\in velce kaçakçılıktan mahkum olan Temmuz ayı içindeki faaliyell 
4000 lirayı geçmittir. iki ay sonra mahkumiyetini .biti· verimli olmuıtur. Etrefpat' 
Ç Mehmet Ali efendi geçenlerde ren Eminenin Kiliıteki kocası evi· Katipoğlu toseıi esaılı bir • 
ölmüş ve borç ta veresesinin ıırtı- ne dönmiyerek burada hiz.metçilik tamir ettirilmit; Kardiçalı • 
na yüklenmittir. Ve alacaklı da etmesidir. Katil, kaçtığından · taki nın lağımlan temizletilmit: 
son günlerde icra yolundan taki· be başlanmıştır. pa9a civarında bir çok ıo . 
bata geçmiş ve felaketzede aile· • • • yeniden tanzim ve tamir edı 
nin 8-10 dönümlük bahçelerine ha Şoför Hüseyinin idaresindeki tir. 
cız koymuf ve neticede bütün bu kamyon bir bakkal dükkanına gir Keıtelli caddesinde Müftii 
malları Süleyman Efendi ıayet mit ve dükkanda altmışlık ihtiyar kaiında kaldırım intaatı ta 
dun bir bedelle uhdesine geçirmit Mehmet Ağa ile altı ytL§larındaki lanmııtır. 
tir. bir çocuiu ağır ıurette yaraladı· Belediye timdiye kadar ib 

Bu feci vaziyet kartıamda her ğından foför adliyeye teslim edil· uğrayan Karantina semtinde 
türlü varidat membaından mah· mittir. esaslı tamirat ve kaldırım i 
rum kalan Şükrü, bir kavga neti- Şehrimiz Ziraat müdürlüğü fen yaptırılmıtbr. Asansör soka 
ceıinde Süleyman efendiyi balta ni bir rtumune süthaneıi açmıt laiım inta ettirilmit; Süle 
ile katletmittir. ve istihsal ettiği tereyağı, süt ve yeile Karataı araımdaki ca 

peynirleri halka satmağa batla- kesme döıemeler tecdit edi · 
mııtır. Bu mamulat ucuz verildi· Şahameta sokağında adi d 
ğinden pek fazla müıteri bulmuı· me inta edilmiı; tütün fab · 

Çayda boğuldu 
lzmir, (Husuıi) - Kemerde 

Kervan çayında bir çocuk boğul· 

muıtur. Ömer oğlu Hasan iamini 
tafıyan bir çoçuk dört arkadatile 
çayda dalma tecrübesi yaparken 
boğul.mu§, bir daha çıkmamıttır. 
Arattırma yapılınca Hasanın ceıe 

di iki metre derinlikten ve iki taş 
arasından çıkarılmıftır. 

tur. Yakında bu imalatı halka öğ· önündeki yere kaldırım döt• 
retmek "üzere süthanede bir de tir. 
kura açılacaktır. Batoturakta lnkilip soka 

• • • Odun pazarında Mııırcılar 
Sayıaı gün geçtikçe fazla latan Al sancak Gayret aokaiı lal 

şehrimize biçki yurtları her sene temizlenmittir. 
birer serıi açmaktadırlar. Dört lametpqa bulvarile panatı' 
gün evvel lıtanbul biçki yurdu- hası araıındaki kısım kesme 
nun actığı se;gi cidden muvaffak la döıenmittir. 

Belediyenin bundan maa~ 
f &atına devam ettiii bazı dl 

Terlik siz köyündeki 
cinayetin davası 

.Aıdana, 31 (Hususi) - Terlik
siz köyünde oturan Mehmet Aliyi 
öldürmekten suçlu Hacı Abdülla
hm durutmasma dün öileden evel 
Ain' Ceza mahkemesinde devam 
eclilmittir. 

Mütehassısımız, bir kariimize, muhitini değiştirmekle 
karakterinde müspet tahavvüller husule 

geleceğini söyliyor. 

sokaklar vardll'. lkiçekmelikt• I~. 
tü sokağında menfezler i \ 
Karantinada Halepli aokaiılS ~· 
mecra Karantinada Y ıld f'! '• 
sokağındaki idi döteme İJ1 ~~ 
Göztepede Danıt Bey sokaiSS' \ 
döteme ila veıi, Alaancakt•. ~il 
gın yerinde Gazi mektebi cıt]ıl. ~ 

daki ıokakların molozlannJll 

Müddeiumumi suçlunun ceza 
kanununun 448 nci maddesi muci 
bince cezalandmlmasını istemit· 
tir. SuçlUJlUll ve."ili müdafaa yap
mıf, muhakeme karar için 5 Ağus 
tosa kalmıttır. 

Konya köylerinde 
bir lahit bulundu 

Konya, (Husuıi) - Bailıba
Y&D köyünde tarihi ve mimari kıy 
meti haiz bir lahit bulun· 
muttur. Libidin Yunan ve Roma 
devirleri arasında yapılmıt oldu
ğu tahmin edilmektedir. Bundan 
batka içlerinden yazı ve resim bu
lunan knlc parça da eser bulun· 
~ . 1 

mu.tur· 

l - (Ankara) ishak Nuri: Müdeb
bir ve faal tiplerden. Uzağı görür. Se
betkirdır. Kadına karşı zaafı vardır. 

Dostlarına sadık ve vefakar görünmek 
ister. Hüsnü niyet sahibidir. 

2 - (lzmir) lhıan Münir: Asabi 
ve mütecessis tiplerden. Kimseye itima
dı yoktur. Az konuşur. Zevki selim 
sahibidir. Yaylı sazlardan kemana is
tidadı vardır. Mesleğinde sebatkardır. 

Adeli işlerde muvaffak olam.1z. 
3 - (lzmir) Talat Hlki: Hesap iş

lerinde muvaffak olur. (Bugiln belki 
de bir bankacıdır) riyakir delildir. Bi· 
raz kıskançtır. Paraya karşı zaafı yok
tur. Nefsine itimadı vardır. 

' 4 - (Ankara) Refia Kem:ıl: MUte
cessis ve mütereddit tiplerden. Zekası 

tedricen inkişaf etmektedir. Musikiye 
intisabı vardır. Zevki seliminize güveni 
lebilir. Fikirlerinde sık sık tahavvül gös 
terir. Sebatkar olmayışı bir kusur sayı

labilir. Çünkü hayatta muvaffakıyet -
sizliği bu yüzdendir. 

5 - (Chtaköy) RaıeJ Kohen: Lü
zumundan fazla kıskançtır. Süklınet -
ten hoşlanmaz. Musikiye ve eğlencel 

ye inhimaki vardır. Muktesittir. Ke -
tum ve sebatkar değildir. Ev işlerin -
de intizamı sever. 

6 - (Taksim) M. R. Ançopuluı: 

Kıskanç ve mütecessis tiplerden. Kim • 
seye itimadı yoktur. Evlenmekten kor
kar. Kararsızlık içinde yaşar. Paraya 
dütkündür. Yaşı ilerlcc!ikçe sefahate 
inhimaki artacaktır. Muktesit ve se -
batkar değildir. I 

7 - (lzmit) Kadı·i Baha: Maddi iş
lerde muvaffak olur. Scbatkardır. Nef-
sine fazla itimadı vardır. Fikirlerin -
de ekseriya insicam ve ittirat görülür. 
İktisada riayetkardır. 

8 - (Beykoz) 866 Hüsamettin: 
Spor ve av meraklısıdır. Havai işleri 

sever. Sebatkar değildir. Hayalperver 
dir. Hayatta kaygusuz yacıamaktan 

zevk duyar. Ekseriya havai hisleri
ne mağlup olur. Sefahate m'!yli fazla
dır. 

9 - (ŞiıJli) Nuriye Cevdet: Sebat
kii::drr. Musikiye istidadı vardır. His· 
!erini en samimi dostlarından bile sak -
lamayı faydalı bulur. İhtlyatkardrr. So 
ğukkanhdır. Kimseye fenalık yapmak 

istemez. Vefalrdır. Ekseriya kettim • 
dür. 

10 - (Fatih) Nedim Sırrı: Müte
vazi ve inatçı tiplerden. İşlerini ıükQ -
netle takip eder. Gürültülü muhitten 
kaçar. Ketümdür. Hüsnü niyet sahibi
dir. Bazan müktesit, hazan da müsrif
tir. Zekası hafızasından zayıftır. 

11 - (Ankara) M. N. ftiecati: A-
sabi ve kavgacıdır. Kimseye itimadı 

yoktur. En müsbet hakikatler karşısın 
da bile tereddüt eder. Yalnız kendi 
fikir ve mantığına güvenir. Egoisttir. 
Daima ve herkesten şüphelenir. Sebat
kar değildir. Musikiye istidadı vardır. 
(Muhitini detittirmekle karakterinde 
müsbet tahavvüller husııle g~lebilir.) 

rılmaları yakın bir zamancJı. 
mal edilecektir. 

Konyada sıtma 
mücadelesi 

Konya, 1 (A.A) - KoııY• 
takaıı sıtma mücadele ceıtıİ \i, 

ce 20 Mayıı 934 tarihinde k ~ ~i 
maaına bqlandan 1500 fi - " 
vüı'atindeki Eflatun bataklıl',_ " 
çılan 7 kilometre ttul ve 3,~I ~ 
re arzındaki k&Ml ile k b,l t 
kurutturulmu9tur. Civarıııd• \ 

. nan 25 köyün ııhhatini ihlil., ı ~i 
bu vasi bataklıim kurutuldl~ 
yesinde hem civar halkının (. 

12 - (Bursa) Setbatı M. C. Rıza: dan kurtu•ıması ve he01 d• .. ; 
Müvesvistir. Nefsine itimadı yoktur. at•' 
Hayalperverdir. Melankolik v.örünmek kuvvetli ve münbit bir .,,, 
le beraber sefahate de inhimaki vardrr. ıevaili köylülerimizin iıtı ~iJ/ 
İkttsadı sevme.o:. Maddi işelrde muvaf- temin P.r1']miıı ve hatta 9iJSI 01-' ~ 
fak olamaz. Az Ç:llışır ... Bu, en büyük düne kadar h;r intan meın-bşJ ,el 
kusurudur. 

Dr. W. 
· · · · · bu "' ıA ve ıçıne ınsan gırmıyen. ,. 

de köylülerimiz sapan'ar•111 

lanmağa başlamışlardır. 



j:;- lngilizler nıam-.. ·ıı tt• ser b" .. ::ı· .. r mı e ır ... 
.. ...utun ırkları kendilerin· 

, "flgr ö .. 1 
tela b' g rur er ... Hele zencilt: 

ı,. rn ıle ıa~ l "''lld' . ,,& ... az ar ... 
· ıau1e ''S · C 'iiın· ır on,, lakabını ver 
'4ı •Por nıuharriri Eşref Şe

.ı.. ~"!, aporculuklarma hayran 
"llsu ln T l · · gı ız ere dair daima yu· 

tertip ·· ı ' c . ıoz er söyler gene de 
enıılek - .. ' 

rfetzn. . ar cumlelerden birini 
F ıttı. 
tka.t d'' ' unya.nrn her tarafında 

et- &an-dan heri nıuhtelif seya· 
d ~"Pnııt olan ve bu seyahat· 
llır ese l . p r er neşretmış bulu· 

·, ir a.hanıettin Efendi Hazretle
•ta:z etti: 

......_Milletler ·ı ·ı 'f .h ı .. l mazı erı e ı tı ar e· 
"r, n T old k gı ızler de, çok eıki balık 
u la · · ~il rı ıçın bu sebepten guru 
tıılaala .d. Fak dil . . r yerı ır. at, onlar, 

1 
.. erını diğer milletlerden yük 

illet~rtneınelidirler.Çünkü, diğer 
' er, onlardan daha evvel 
hn ' 
.:;- efendisi olmuştur. Bun· 
t ında Türkİer gelir, Roma 

1
•

1 
ranlılar, kadim Mısırlılar, 

er \'e s • ı· 1 ·ı· 1 la d aıre ge ır... ngı ız er, 
ltlt da. bi.le, dünyanın kayıtsız 

rr il bıJe, dünyanın kaytsız 
t'ttı~ efendisi değildiler. Karşı

·~ Pek çok rakipleri vardı: 
, i~~haltl~r, Fransızlar, Alman· 
b ••••• 
QJrı: 

~~ akat itiraf etmeli ki, onların 
,d, lahiilerinde bir itimadı nef s 
~)rr ••• Ba!ka ırktan bir adamla 
'-t, 'na. gelince yüksekten bakar .. 

lhr 
~~~.Üstadın dudaklarında 

...._ Ö 1'lıhza tebessümü helirdi: 
·~~dt. ;ıe mi zannediyorsunuz? •.• 

~•ııı ~it· akat, ben, bu itimadı nef 

1 
" l tabiilerinden değil, bir 

' .,, ... .. 
1•iııe 1 ıçınde müstemleke aha • 
~da ltat§ı tagallüpte bulundukla 
~%t~olay1 husule geldiğini sa
~~l,~ "· Bak!nız size bir hikaye 
'İ, ~ Yırn ... Eğer söylediğiniz gi-

~'ıı.h'lele, İngilizlerin insiyakın • 
~~;auıe gelseydi, böyle mi o • 
~ ..... 
~t~~hur aeyyah, şu macerasını 

.. ~ ~il: . . • • . . • 
I ~1

1>'0rsunuz ki, ben, pek çok 
--i~ llr dolaıtım ... Bu meyanda, 
~ ereye d . . H. d' ~, ~f . e gıttım, ın ıstan • 

•,, tıkanın muhtelif yerlerine ,, ~ . 
~k ,~hi, İngilizler arasında pek 

1 ,, ı'ı>la.rını vardI1' ... Bunlarla 
;ti. ~b\t~ a!ı~ız ... Kendileri, her 11-
Jı' l'ı:tı 1 ~· &ehtlerinde, hanei hara -

· 1Yar t , &\lrıl e ten geri durmazlar ... 
~'ltıi •rdan Lord Hintelonun 
''t , l>ek a.hb b d ~ Ilı, b• a ını ır... Onların 
'l hi lllerek Man~ denizinde 
't~.teıinti yapım.ıştını ... 

il, ~İlil?l'~n otuz sene evvel, bah. 
;: 'l',hit ~~~e, .. lıtanbulu ziyaret et· 
'~."" uçuk düşmek isteme. 
~ (\end· · 

r ' " t~~ . taıne şan ve f erefimle 
"'6~ •ıp if>• • 

- tıı ~d it ır zıyaf et çektim ... 
il~ t ~~I> l ır alemi, Boğaziç.inde 
si, ıl~~İllti,·~~ası, M.annarada motör 
Jr ,._k ~ ok" r 1 ~· Ct ~f . UZ arabasile Kayış· 

tJ 'ltl. erı, hiç bi.·ini esirgeme • 
L ~'t 

(..,... 1lıeyand ·i ~~ \le.lltrk a. .olarak ta, bir kaç 
1 / bU tl!ll?l a. zıyafet çektim ... A-
.~,t ~l\ Çol'h nıanaıile alaturka ... 
1 1 ~, l~i11 a.ından, kuşhane ye· 
01 • "··~ ~ "e hamur tatlılarına ka 
~1 )l. 

r ~ '"'L'1'''ıııı ~ "ılltt .ı arı.aında minimini 
~-01tn ' 

alar vardı ki, misa • 

firlerimin pek hoşuna gitti ... Evi -
mizdeki mama dadı, bu dolmaları 
pek güzel yapardı doğrusu... in. 
san, yeme'<le doymazdı ... 

Lord Hintelon: 
- Ecnebi bir aşçınız mı var, 

Türk aşçınız mı? ... -diye sordu. 
- Ne ecnebi, ne Türk! 
- Nasıl şey bu? 
- Onu size göstereyim ... 
Bir sürpriz yapmak, aklımdan 

geçmişti... 

Benim tombul tombul mama 
dadımı, yanaklarındaki çatal ça -
tal çizgilerle, burnundaki küpe 
deliklerile, başındaki oyalı yeme· 
ni ile misafirlerime göaterecek
tim. Öyleya: Bu kadma ecnebi de 
nemezdi ... Türk te denemiyeceği 

tabiiydi ... Alelade mama dadı idi 
vesselam ... Onu görmek, misafir-
lerimin kimbilir, ne kadar hoşları 
na gidecekti. • 

Mama dadım, o tarihten kırk 

sene evvel lsta.n,bula getirilmiş ... 
Getirildiği vakit, on sekiz yaşında 
kadarmış... Heyhat ki, Türkçeyi 
bir türlü öğrenememişti... Bütün 
mama dadılar gibi yarım yamalak 
konuşuyordu ... 

- Ana dilini unuttun mu? -di
ye kendisine ıorardım. 

- Unutma olur mu ayo? ... -di • 
ye hayretle yüzüme bakardı. 

- Unutulur elbette ... Kırk se • 
ne bu ... 

- Unutulmaz ... Beni nasıl esir 
aldıklarıqı hep biliyom !.. Beyaz
lar geldi ... Bizim askerlerle bo· 
ğuştu ... Beni de, başka kızları da 
yakaladıları ... Götürdüler ... Mısır· 
da sattılar ... Ben buraya geldi ... 
Hepsini biliY.oru ... Anamın dilini 
de unutmadım ... 

Mama dadıma dair fikir edin· 
miş o1uyorsunuz ... Alelade zenci 
aşçı kadınlardan biriydi... Belki 
onlardan iki bariz farkı vardı: Bi
rincisi, eski hatıralarım unutma· 
mı§ olması, ikincisi de, diğer aıçı 

kadınlar gibi pejmürde halli olma 
masıydı. Ağabeyimle beraber bü
yüdüğü, bana dadılık ettiği için, 
kendisine itibar ediyor, üstüne ba
şına bakıyorduk. zc",.ten temiz bir 
kadındı. Gül gibi giyinirdi. 

Lort Hintelon'a sürpriz olsun 
diye, yerimden kalktım. Dışarı 

çıktım. Beğenilen dolmaların kim 
tarafından pişirildiğini göstermek 
üzere, mama dadımı elinden tut
tunı. İçeri soktuın: 

- Şuna bakınız ... -diyerek gÜ· 

lümsedim. Mama dadımı meteden 
uzun bir konferansa başlayaca·k

tım ... lşte, bu sırada fevkalade şa 
§ılacak bir hadise husule geldi. 

Lordun karısı Leydi Hintelon 
yerinden fırladı: Mama dadımın 
önüne kadar yürüdü. Tam bir ca· 
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Vakit'in Büyük yüzme 
müsabakaları 

Gelecek hafta çok zengin bir 
programla Modada yapılıyor 

V AKIT gazetesi tarafından, 

gençliği deniz sporlarına teşvik 

etmek için her sene yapılmakta o
lan büyük yüzme müsabakaları· 
nm ikincisi, gelecek Cuma Moda
deniz hamamlarında icra edile
cek .. 

Geçen seneki ilk müsabakaya 
230 ıporcu iştirak etmişti. Bu se· 
neki mü&abakada iştirak edecek -
lerin yekfrnu bu miktarın çok üs
tiinde olacağı tahmin ediJmekte
dir. 

Spor hareketlerinde, en bitaraf 
ve dürüst hareket eden yazılarile 
ve tertip ettiği müsabakalarla, 
gençliğe daima büyük hizmetleri 
dokunmakta olan V AKIT refiki· 
mizin, gelecek haftaki yüzme mü
ıabakalarmın programını aynen 
neşrederken, bu işte önayak olan 
g~zetenin spor muharriri, ve yazı 
işleri müdürü Sırrı Beyi de tebrik 
etmek isteriz. 

Müsabaka programı 

1- 50 metre (Styl) 12 yaşına ka
dar kız çocuklar için 

2- 50 metre (Sty1) 12 yaşına kadar 
erkek çocuklar için 

3 - 50 metre' (Kurbağlama) 12 ya· 
şına kadar kız çocuk 
lar için. 

4 - 50 metre (Kurbağalama) 12 
yapna kadar erkek 
çocuklar için .. 

5 - 50 metre (Serbest) 12 - 14 ya
şında kızlar için •. 

6 - 50 metre (Serbest) 12 - 14 
yaşında erkekler i
çin .. 

7 - 100 metre (Serbest) 14 - 16 
yaşında kızlar için. 

8 - 100 metre (Serbest) 14 - 16 
yl'şmda 'erkekler i-

çin .. 
9 - 100 metre (Serbest) 16 - 18 

ya,ında kızlar için. 
· 10 - 100 mefr'!! (Serbed) 16 • 18 

yaşıncla erkekler i
çin .. 

11 - 50 metre (Kurbağalama) 

12 • 14 ya,ında 
kızlar için .. 

12 - 50 metre (Kurbağalama) 

12 • 14 yaşında er
kekler için .. 

13 - 100 ınetre (Kurbağalama) 

14 • 16 yaşında kız
lar için .• 

14 - 100 metre (Kurbağalama) 
14 • 16 yaşında er
kekler için .. 

15 - 100 metre (Kurbağalama) 

16 - 18 yaşında kız
Üıı' içir ... 

16 - 100 metre (Kurtl)ğalama) 

16 • 18 yaşmda er
kekler için .. 

Dikkat: Yukarıki müsabakalara 
mıntaka seçmelerine veya müsaba· 
kalarına girmiş olanlar iştirak ede
mezler. 

18 - 100 Metr~ (Serbest) hanım
lar için .. 

19 - 100 metr? (Sırt üstü) erkek
tEr için .. 

20 - 200 metre (Kurbağ-.lama) 

eı kekler içi.-ı .. 

21 - 200 metre (Kurba~alama) 

hannnlar için_ 
22 - 200 metre (Serbest) erkek

ler için .. 

23 - 400 metre (Mukaver.ırt) er
kekler için .• 

24 - Türk bayrak yarışı ( Klüpler 
arasında) .• 

25 - Türk bayrak yanşı (Hanımlar 
ara11nda) •• 

26 - 50 metre (Serbest) gı..zeteci

ler arasında .. 

G. Sarayda 
Gelecek hafta bir f ev .. 

kalô.de kongre 
toplanıyor 

lki senedir, klübü büyük bir a
zim, hüsnü niyet ile idare eden 
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ve Galatasarayın senelerden beri 
içini kemiren ikiliği kökünden 
hallederek klübü düşmekte oldu
ğu uçurumdan kurtarmağa mu
vaffak olan Galatasaray Spor 
Klübü idare heyeti, gördüğü lü
zum üzerine bugünlerde istifa et
mi~tir. 

Bu münasebetle gelecek Cuma 
klüpte fevkalade bri kongre top
lanacaktır. 

----,0-=----
Adapazarında pehlivan 

güreşleri 
Adapazarı, (Hususi) - Mıntaka

mız şampiyonu Adapazan gençler bir
liği spor klübü menfaatine 3 Ağusto• 
1934 tarihine rastlayan yarınki cuma 
günü Adapazanncla Halk fırkası arka
sındaki spor sahasında büyük güre§ mü 
sabakaları yapılacaktır. 

Bu müsabakalara Türkiyenin en 
maruf pehlivanlan olan Tekirdağlı Hü
seyin, Manisalı Rıfat, Cemal, Çoban 
Mahmut pehlivan gibi meşhur güreşçi· 
!erimiz iştirak etmek Üzere simdiden 
buraya gelmiş bulundukları gibi hakem 
11fatile de Kara Ali ve güreşmek üzere 
diğerleri de cumaya kadar buraya gele
ceklerdir. lstanbuldan itibaren şimen· 
difer yolundaki kasabalarımız halkının 
bu mühim organizasyondan istifadele
rinin temini için lstanbuldan Adapaza
rına gidip gelme olmal< üze1-e" '1flr1 ' U? • 
raya yolcu kabul eden tenez~iih treni 
cuma günü akşam Üzeri iki ~aat teeh· 
hürle dönecektir. 
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sıs ve alakadar zevattan terekküp 
ediyor: 

riyenin bir sultana yaptığı şekilde, -=-=~===~-======-
27 - 50 metre (Serbest) o:;uz be§ 

yaşından ot 'JKan mü
tekait ıpo.-:ular a-

Ahmet F etgeL~i Bey (Güre, 
federasyonu reisi) Ekrem Rüş
tü Bey (1. S. K. klübü reisi) 
Ali Rrza Bey (Denizcilik fede
rasyonundan) Kadri B<!y (İstan

bul denizcilik heyeti reisi) Şazi B. 
( lstanbul denizcilik heyetinden) 
Abdurrahman B. ( Bıihriyc yüzba .. 
şısı) Ziya B. (Kaptan) Fuat Rüş
tü B., Her F. Riedt (Ford fabrikası 
ikinci müdürü) Her Avmann (Al
man mektebi beden terbiyesi ho
cası) Her Alexsander F erenezffy 
(Yüzme ~ntrenörü) Kadri B. (Ga
latasaray klübü)Fahri B. (Beykoz 
klübü denizcilik Şubesi reisi) Rüş
tü B. (Fenerbahçe klübü denizci
lik şubesi reisi) A. Sırrı B. Yakıt 
yazı işleri müdürü ve spor muhar
riri) Ihsan B. (Cumhuriyet gaze
tesi spor muharriri) izzet Muhid
din B. (Gazetemiz spor mu
harriri) Eşref Şefik B. (Akşam 
gazetesi spor muharriri), bizim zenci kalfanın ayağını öp· 

tü. Sonra üç kere secdeye vardı. 
Nihayet, ayağa kalkarak, pür 

ihtiram, divan durdu. 

Gözlerime inanamıyordum ... 
Herkesin son derece hürmet etti
ği, Lort Hintelonun karısı! ... lngil 
tere ~:ralmm meclisinde bile izzet 
ve itibar gören, yüzlerce hizmetçi 
si, uşuğı, otomobilleri, atları, yatla 
n ol3.n bu kadın, hi1im aşçımızın, 
dadımızın huzurunda böyle secde 
lere kapansın?... Onun ayaklarını 
Öpsün? ... 

Aklın havsalanın almayacağı 
bir işti bu!. .. 

Acaba, kadın, birdenbire çıldır 

mış mıydı?.. Kocası bile telaşa 
düştü. 

Fakat, mama dadım, meseleyi 
gayet tabii bulmuştu: 

-Safa geldin, Leydi Hintelon ! 
·dedi ... 

Bunu söyler söyleme~ birdenbi
re kendini topladı: 

- Ha ... Sahi ... şaşırdı ayo ! Sen 
Türkçe bilmez ... Üstföne i~rili sağ-
lı ... 

Sonra, kendi cliliic : 
- Koknnazunılu ld ri mati kini

to Leydi Hintelon ... -dedi. 
Bu kadını nerden tanıyordu? 

Bu hal ne idi? ... 

(Hatice Sürev\lel 
-Yarrn ki ni.ishamrzda bitecek-

rasında .• 

28 - Atlamalar (Tramplen : 3 mec· 
huri, 2 ihti ·ari) .. 

29 - AtJamalar (Kule: · mecbu
ri, 1 ibtİy \:'I ~ -

30 - Atlamalar (Hnımlar arasın
da) .. 

31 - Su topu 111Üsaballas1 ( K!i,ip. 
lıekler için .. 

hediyeler 

Müsabakalarda birincilik ve 
ikincilik kazananlarla su topu mü· 
sabakasınt kazanan takıma ma• 
dalya, kupa vesair hediyeler veri
lecektir. 

Hakem heyeti 
Hakem heyeti §U mütehaı· 

Müsabakalar için yazllma 

Müsabakaya iştirak için ya Va· 
kıt gazetesi "Yazı müdürlüğüne, , 
gelerek yahut doğrudan daJruya 
Moda hamamı sahibi lhsaı· Beye 
m~iı'acaatla isim yazdırıı.a~ veyn 
bunu bir mektupla bildi rmek kafi
dir. Geç kalmamak için vaktile 
müracaat etmek lazımdır. 

Dikkat 
Müsabakalar için şimdiye 

kadar yazılanların Vakıt ya· 
zı müdürlüğüne gelerek, müsaba
kalara girmek üzere hazırlanan 

mühürlü kartlardan almaları la
zımdır. 
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Makam yüzünden -
~O.t tarafı ı inci aayıfada) huırlanm•ı olclujunu •ieteren 

~•ultw:J_ada nmlıtelif aiyutl bir veıika, AvuatW',J& memurla • 
fırJraı.r ~. bunları Do1- rmm .line ae.ç:miftir. 
f uı ıim.diY.e kadar ancak mühim Bu vesika \berinde b.J.11n1Dut 
bir diplomasi fıareketile idare e • olan •izli kurye 'bir Alman pua
dercli. Fakat, ıimdi tamamen ken• portunu hamil 'bulunuyordu. Hal
di ba§larma kalan bu fırkalardan, buki Almanya, Almanlarm Anı· 
bilhusa -en ılartvetliıi olan fatiıt turyaya gitmelerini menetm.İf ve 
Haymver'ler, ibütün nüfuzun, ken• hatta hu memnuiyeti teyit için 
dilerine terkedilmesini ummakta • bin mark nakti ceza koymuıtur 
dırlar. Kuryerın aya'k bplvmda tiir 

Maktul BaJvekil Dolfue ta, nizamname mU.veddeai bulun • 
Prena Starbemberg'in lideri bulua muıtur. Bu nin••ame A~ 
ıduğu faıiıt Haymver'leri tutlDU! ya nazilerinin hükumetin devril • 
'Ve Nazilerle, sosyaliıtlerin üzeri • meai takdirinde :takip edecelderi 
ne ısaldııtmııtı. hattı hareketi permekte idi. 

Gene ayni .aiyaaet yolu ile, Prem Viyana, t (A.A.) - Planetta 
Starhemberg, Dolfusun vekili ma· ile Holneber, aon dalrikalarmda, 
kamına getirilmi§ bulunuyordu. kaYVetli bir aeale: 

Av.uıturya devlet i'eiıi Mik1a• " - Yaıum Aıaaanya ! Y qum 
fa§İst değil, koyu bir katoliktiT. Hitler!.,, Diye ilqırm11lardır. 
Da itıibarla, BqTelrilliğe, gene ay· Mahkimlarm zevceleriyle son 
m 11mftan eslri Maarif Nazın aok defa ıöriiplleı.ine miiAade edil
tor Şuınig'ı getinnittir. mittir. Biri btolik, Diri protea-

Me.elenin esd mühim tarafı, tan olan ....,,..,.,. ....... im me&hep
e.ki Ba§Tekil M. Dolhnan katli lere mensup ~ dillt telkin
hadisesinde Avuatul')"ada bulun • Ierde 1-hnnnat1arcbr· 
mıyan, f a§ist Haymver partisi li· 
deri Prens Ştarhem'berg'in derhal Alman latlllltarat ...._...un 
aeldikten sonra, hemen bütün kuv ~ana mD• :a,•111 

. ı· _.,___ Adeta A tevkif ...... 

Mareşal Hindenburg öldü 
.(Uat tarafı 1 inci aayıfada) 

yüksek ehliyeti ıöatenni!, fırkala
ıra ayrılmıt olan Alman milletinin 
ha.frna geçerek ihtilaflara hakem 
olm'Uflur. 

Ölümü, Almanyanın müıkülat 
i_çinde yuvarlandığı bu devirde 
tamir ıkablil etmez bir ziyadır. 

Bugün aaat on dörtte gelen bir 
telgraf M. Hitlerin tevhit edilmit 
olan IWldlmet ve aeYlet reislikleri 
vazifelerini ayni zamanda ifa e· 
deceiini ~ildiriyor.. Bu karann 
dünya siyaseti üzerinde mühim te· 
sir1er gö8termesi heklenilebilir. 

Mareta1 Hindenbura Umumi 
harpte aili.h 41rkadqnnız olan 
Almanyanm bu büyük phaiyeti 
.memleketimizde köylere vannca· 
ya kadar herkesçe tamlan bir 
eimadır. Onu halk mütte· 
fik ordunun mütahhu timaali ad· 
detmekteydi. Oliimiiaclen dolayı 
Alman milletine tuiyet beyan e· 
deri%. 

••• 
Berlin, 2 (,\. A.) - Reiaicüm· 

hm Mareıal Fon Hinden'hurs ve· 
fat etmiftir. 

da bu ıüaifonu.lardan pek az gö-J ortaya atmaktadır. f~ 
Tülmektedir. Göriinü§e 'hakı1ırsa nı kaydetmek icap eder~ ::.ıh 

'htı1 .... bu müeaade hücum kıt"aları ara- ler, bu hususta biraz 1 

smda tekrar bir şevk uyandmnı· san 'kullanmaktadırlar. dl 
§a benzemiyor. Bir ağustosta ba§· Bunun da sebebi, 1h~ ~ 
laması icap eden milislerin tasfi· ıa bugün makammda bUJ1P"" J 

yeıine henüz yeni batlanmı§tır. tiyar Mare§ala karp 
Tasfiye, ortaya halli müşkül me· hürmet hissidir. • f 

seleler c;ıke.rmıştrr. Filhakika Pelit Journal diyor~~ 
bundan sonra milislerin fırka aza· Bu müıkül mesele 1'11 
sı olmatan \i.ztmdır. Binaenaley1' olan ahval ve !erait içUıde 
bugün üç milyon olan miliı mev· zuu bahsolmaktadır. Her 1 
cudunu, 1933 teki mevcuauna ir· ıua1 irat ediliyor: 
ca etmelc lamngele<ıektir. Be "İhtiyar Hindenburpıl 
mevcut o tarihte bir milyon idi. 'kim o\acalt? .,, lıer !~ye f 

Bu suretle rejim, ikt11adi :ve iç §İmdiye kadar Hitlerın .,, 
timat müjküllerin telıdit edici bir bir adam bulunuyordu· Ei 
tekil a1dıjı zamanda iki milyor ler, Hindenburga lıalef 
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genç üzerindeki nüfuzunu kaybet- lursa vaziyet ne olacak·· 
mit otaeaktrr. Taıfiye, Naziliğjn kalet makamında H;t:;it' 
lıızrm açıkça kaybetttğini :ve ikti · halef olacak?. Bunlar 
darı -ele atmadan evvelki vuiye talmn haai.elerin takip 
te düttüğünü -gôıttennektedir. olduğu fU zamanlarda oald' 

BERLlN, 1 - Alman istih- zu edilecek bir yığm ~ .. _..Jl 
.._.ıldı'rdı' . Le Journale göre, iiçiill"":" harat bürosunun o /. 

i . .. Re"ısı'cu"mbur Ma- eski Almanya ile yeni 
ıne .ıore, ) 

b 1 el f .. arasında yapılan bir u:ı 
rqal Hinden urg a ıon e a go· ö •• .. Re1c1'tt 

.. 1 N d k do wgmuctur. uçuncu ~ rütmek üzre tayyare ı e eu c c .. 
h kadaeı ıef i1e havarinin . ııiden baıvekil M. Hitler aslayı 

• • • k h 'k lig-i sayesinde vücuda ıe 
veli e me &MD&al, ıve a vu. • 
turyanm hakimi gibi, hareket et - Pariı, 1 (A.A.) - Alman me· 

nabiiadeR bildirildijine ıaöre Al· 
man .i.tibbarat bürosunun Viyana 
müme11ili da alqam heimYeh -
renler tanfmdan tevkif edilmit 
ve bir kaç aaat alıkonulmuıtur. 
Bu te.vkifin kanuni mi olduğu, 
yoksa heimvehrenlerin kendilikl 
rinden mi yaptıkları henüz belli 
değildir. Almaa hükiimetinin Vi· 
yana hiıikimeti nezdinde bu J,ap
t& te,elııiı iiıe&tta b.lunaaw bekle -
n;Hyor. 

Bertin, 2 '(A. A.) - Ha'ft• a· ziyaret etmİ! ve gere ıa sı gere d-. 
ı · · · .. kat bal ile mazi arasın jansı .bildiriyor: llüüin Alman mil ebnın samımı tur 

. sıhhat temennilerini arzetmiştir. bir ayrılık vukubulmUJ ~ mesidir. 
Şimdi bu hakim kuvvet, ne va• 

ziyet.e ;&innit bulunacaktır. Ve 
prenı Ştadı~rg :üzerine bir 
Bapekilin tayin edilişi naıd b'lr 
haldir. 

Bunun halli yolunda gene 'bir 
takım karaatalıklarm meydan al
aıuı mümkün fgörülmektedir. 

1 Fqiat Haymverler., ~-
1lİn memleket dahilinde tan;ni i· 
çin, harbiye ve emniyet nazırlılı • 
WI\ 9a--kendi partilerine tevdiini 
iıteni~tedir. 

Daha ciddi siyuiler, hem Haym 
verler, hem katolikler tarafmdan 
kabul edilebilir bir diktatörü mü-
nasip gönne'kttdimr. 

Bir çok Nazilerin, §İmdi gizlice 
Nazi fırb11ndan ayrı!.;!) gene A • 
vusturya halkının yüzae kırkını 
tq'kil eden sosyalistlere iltlhak et
mesine de ihtimal verilmektedir. 

Nihayet bütün gayri me.mnun
lann bir araya gelebilmesi, aynca 

ve en büyük tehlike ıayılmakta
-drr. 

.fehr:IMIJMI• clW .Mr,_.,tn 
ıaplldı 

· Avuıturyanm Ankara sefiri M. 
Buchbergerin huzuriyle ve bütün 
ıefaret erkanının iıtirakiyle dün 
ıeluimisdeki Sea Jorj kiluainde 
feci Ye :alimane bir ıurette katle
dilmit o'9:n A~sturya baıvekili 
müteftffa M. :OOHuıun 11'tiralıati 
1'Uhu için dinl bir iyin icra olun • 
mu§tur. 

Cümhuriyet hükumeti müme:
ıillerinden maada, halen tehYimiz· 
de bulunan heı büyük elçi, bilii
mum orta el~iler, masllhatgüzar· 
lar, ataıemilterler ve maiyetleriy· 
le beraber konıoloslar hazır bu· 

Viyana, 2 (A.A)- Nazi tethit· 
çiltrinden olup 25 Temmuzda lna
bruck emniye müdürü miralay lunmuılardu. 
Hickl'i sırtından üç Jrurıunla vu • lstanbuldaki .Avusturya tebaa11 
rarak katleden Wurnig idama da, kimin, merasime ittirak ey· 
mahkUm edilmİ§ ve hüküm dün lemi!lerdir. 
alqam adliye sarayı avlusunda Ayini müteakip, aefir hasretle· 
infaz olunmuıtur. ri, Avmturya konsoloshaneıinde, 

Kendini kaybet.mit olan mah • te1>aaaan bb- heyeti muralıhaaa 
küm tatınarak getirilmi§tir. kabul etmit ve bu heyet, kendisi· 

Wurn.ig'in suç ortağı olup 20 ne beyanı taziyet eylemekle bera· 
aene hapise mahkum edilen Me- ber, bu ıeni cinayet karı111nda 
yer hafi celsede aorguya çekilmit· Avusturya vatandaılarının duy· 
tir. Meyer Nazilerin Avuıturyada- dukları derin nefreti ifade eyle
ki faaliyeti ve Viyana aıilerinin mittir. 
aldıkları emirler hakkında heye· • 
canlı ifıaatta bulunmuıtur. Kadınlar kongresı pazara 

Viyana, 2 (A.A) - Havaı A- Pazar ıünü ıaat 15 te Kadın· 
jansından: Munich'en bildirildi • lar Birliği aenelik kongresi akto· 
ğine göre Munich'te bulunan A • lunacakttt. Kongrede bir ıenelik 
vuıturya itleri umumi müdüriyeti mesai neticeleri görüfülecek ve 
faaliyetine devam etmektedir. yeni idare heyeti intihap oluna· 

Avuıturyada Nazilerin uğradı- caktır. Eyl6l ayında Yıldız sara
iı fena vaziyetten ıüpheıiz haber- ymda toplanacak olan Beynelmi· 
dar olmıyan M. Frauenfeld, her· lel Parlamentolar kongreıine iıti
kese "harekabn devam ettiğini,, rak etmek için tehrimize gelecelt 
ıöylemektedir. ecnebi murahbaalarm :refikalan · 

Avuaturyada mUhlm bir na, ıelnimizde bldıldan müddet· 
vesika bulundu ç,e mihmandarlık etmek üeue Ka· 

Viyana, 1 (A.A.) - Havu a • dmlar Birliğinden bir heyet te· 

Janaı bildiriyor: 25 temmuz te • çilmitfo·. Bu heyet muhtelif ya· 
!ebbüsünün Alman topraiında hancı diller bilen hanımlardan le· 

§ekkül etmiıtir. 

Norıveç eahillerinde bir -gez.m· l · Tamamiy1e karmakaf1~ 
t'ı •a-•kta -'-- C·-·ral Von Puis, 1 (A.A.) - Gazete erın, l b. 

., - 4H&l1 ........ A.} bu vaziyet bize nası 1r 
81 L-- . ..ı!~n •kaanıı "tavv&re....le nazarı dikkati gene "' m.anyaya 
Olll~· utıl - :s--· JI' ya 1 H a hazırlıyor?. 

n_...:.t• ..J~ .. ~~- D---lan mu • müteveccihtir. Mare§a m en · 
penme av1HllUf1.4M· D&U el k. a· r A1manya hercümerc~, ~ 
ma.üeyhin giadii:ı;, Reisiciimhur burgun ııhhati hakkı~ . a .. ı hen lıt~ ı tın iadesine veya bol§e.,P'. 

. b •tt•v• • "d haberler Alman reısıcum ur ugu l ff1' 
Hınden urgun yanına gı ıgını 1 • •1 ~ -ki • le§mesine isal eden yol s 
dia etmektedirler .. Fakat bunu te· makamın8a müşarlin~ e. ..mm noktasına n.aıl o1muıtur:. 
yit .etmek ık.bil olamam'fbr. halef o1acağı meselesınt y~lden 

Bqftkil Hitler de ,.akmda 
~tine d&necektiT. Zannedildiii· 
ne p.-e van-,etln icap ettirdiği 
tedbirleri almak üzere müilim 
bir kabine içtimaı ,,,.ap:rlacaktır . 

Iktısat enstitüsü aç~1ı~0~ Almanya 
Hukuk Fakültesine be.glı ıktı • 

M4.i ff içtimai ilimler enstitü.Un· 
de bu ders senesinden itibaren 

• • • tam ve ıniiatakil olarak tedrisat 
1Jer1in, 2 (A.. A.) - ~tınan kR· 7apıh11ak üzere hazırlıklara baı • 

binesi bugünkü içtimamda riY2· lamnııtır. Enstitü tedrisatına hu· 
~-eticümhur vezaifiyle kabine riya· kuk fakülteainde devam edilecek· 
5eti vezaifinin badem& tevhit e tir. Bu sene fakültelere kabul ve 
'dilmiş olduğuna ve Ea~kH Hit· kayıt muaaıele~ile birlikte ensti
Jerin beriki vazifeyi dıe ifa etme· tüye ~e talebe kabul edilecektir. 
~1ne karar venniştir. TedriMt müddeti bir senedir. 

SeferberllAln yirminci yıl· Bir gemi karaya oturdu 
dönUmU mUnaaebetly1e Li2bon, 1 (A.A.) - Ruy Bar· 

bUıDll tezahllrter boıa ismindeki Brezilya val>uru 

B l. 2 (A A ) H aı mu Leixoeı yakınında kare.ya otur· er m, . . - av • L-r 
mu .. lur. Tahlisiye gemileri, ~\ 

habirindea: ::r ff k yolcuyu kut\arma.ğa muva a o 
Almanyaaa seferberliğin ila- muttur. Diğer ryokular\a müret· 

nmın yirminci yıl d6nümü müna· \ebatm da kurtarılmuma devam 
sebetiyle, Unter den Linden'deki ediliyor. Geminin ba.ımaaından 
tilüler abidesinde nöbet deiİ!tir· k0rku1uyor. 
me h&dilesi, :halk tarafından or· r!} 

Yunan tayyare n osu duya ka11ı samimi bir nümayif 
yapılmaıına vesile olmu9tur. Sofyada 

SoEya, 1 (A.A.) - Yunan aı· 
Abidenin etrafına toplannu• o· B k 

keri tayyare filosu latanbul, ü • 
lan binlerce halk bayrak ve mızı· 'k 

1 ret ve Belgradı ziyaret ettı ten 
ka ile, aerit reami halinde ıe en d 

• a- sonra buraya ıelmiştir. Filo a on 
bir Alman krt'uını selamlamııtır. 

dört tayyareci vardır. 
Gazeteler ba!makalelerinde bu ----~-------

yıldönümünClen bahsetmektedir • 
ler. "Anrriff,, gazetesi diyor ki: 

"Bize kartı bundan yirmi sene 
enel kullanılan usuller hakkın· 
da hüküm vermeği Alman mille 
tine bırakıyoruz. Bu usuller, hall 
~;asına nifak ıokmıya, şerefini \'t 
iıtiklalini kurtarmaktan haıka bir 
fey istemiyen bir millete hakare' 
etmeğe ve onu alçaltmrya matuf 
idi.,, 

Milislerin tasfiyesine 
ba,ıandı 

Bertin, 2 (A. A.) - Havu mu· 
habirinden: 

Bugünden itibuen Nazi milis· 
leri üniformalarmı tekrar giyebi· 
lirler. Bununla beraber, ıokaklar· 

Bıçağa karşı 
tabanca 

(Üat tarafı 1 inci eayıfada) 

kendi üzerine bıçakla yürüdüğü · 
nü ıörünce kendisini yere atmıt 

ve tabanca11nı çekip iki el ateş 

etmiıtir. 
Çl'kan kurıunlarm biri Kamilin 

kaııjına, diğeri de bacağına iıa· 
bet etmiı vf!! K~.mil oraya düşmüt· 
tür. Hi.diıe mahalline yetiıenler. 
polia gelinceye kadJ.r Pitoyu bir 
yere salvennemitler ve gelen po· 
liılere teslim etmişlerdir. Kamili11 
yarası ağırdır. Kendisi Cerrahpa· 
ıa hastaneıine yabrılmıştır, 

Sanayi amel 
azalıyor 

Berlin, 1 (A.A.) - ı9" 
ısinde muhtelif meslekler 
nın miktarını tayin için 
ve ı\statiıtik oEisi tarafınd,
celeri netrolunan nüfuı 
den anlatılchğma göre elli·~ 
beri ilk defa olarak aans1'&t' 
san amelenin miktarı, h• 
;.nayi amelesi de dahil 
halde,, tenakus etmi!tir. 
la beraber ziraatte çalıı•" 
nin miktarında da tenak-' 
Bununlk beraber :ııiraatt• 
amelenin miktarı sanayi&lf , 
lal'ın miktartndan faalacllf·. 
1882 tarihindenberi hiç.~ 
mııtır. lııiı1erin m1 

hemmiyetli surette ten•~ 
yısiy\e sanayide çalıtarıl 
tan bugün ihtimal yenide;i. 
te çalııanların miktarın• 
caktır. 

-Üçretle çalıtanlsrıll ~ 

takribNt 250 bin kiti~:• .. , ,.. 
rnurlllrın miktarı ise >'" 
duinde ekıilmittir. 

Ortaköy 
Şifa YurdıJ 

Sahip ve mudil"' 
AHMET ASlfd 

.. el ~' la\anbulun en ıus 1 

ve en ucuz hıı11uıi ha• ,,,, 
Yatak fiyatları: Z •JI 

til'"' tibaren doğum ve her S-
ve erkek ameliyatları: 
ikameti berabe· 40 1ir•·4#1 

Telefoıı 
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TC!J QKiVE Hililiahmer 

llRAAT Cemiyeti merkezi umumisinden 
lılli11tfr HM•.._. lıllrka ........ ..er1i1a plmllan ..,.._ 

( ......... lrb .......... , z Aiaıtoa 934 p_.....ı.. pa6 .. <•· * .... n·\talar w ... ) 1 Atuıtoe Pw " en ı'te mG11 •ı,. 9· 

...... , .... ~ W.U lbllmula ........................ .. 
• ••mnt .._ .....,...,. konalmw tlbrrlP .._ (F ..... •t· 
........ w .. 1111 ıl haJyaa •tüleri) 9 Aiaıtoe 934 P.......ı.. sfin6 ... 
at 14 • lf,. ..._.pis......,... suntile mak4r an-.. eatılacaiı- Mu 
an. ...... aal ıulm• _.. • ..,,.. Jaımeti olaa (114,814) de ....... 

... • s n'lll' w •••• la,meti muk .__. olaa (il.iN) ilan.al,.._ .. ..,,• lr'l• uı ' ..,._ti .,..,._, ..... .ı olan (193,000) bnıpa 

~ • ılı&rdmlr .,, ıulle ....... iyle taliplerin .......... mütetelddl ... 

1 •-t erl•ılln ilb olmuar. (IUO) 

( *11111 H•I 1 il ıwn 1 11'1111 

Kabil delil içbir traı bıçağı 

SOUPLEX 
ı•n ..... tatlı •t _. • ._. DUnfa 

lalfl kullanar. 1 ' ' 1 f t ' .......... 
PLATiNE ise 

••11 .... ltlr ... rlka• 
w. Ve bunun fevkinde bı ak olamaz. 

1 ıatanbul Beledlyeaı llAnlar• 1 __________ , 
Ka4ıkl1 Beletliıe pıbeainden: Merdiven Köyünde vaki Mihri

m.tl naktei eakUı bihiıüzayede 1ablacaktır. Taliplerin ihale ıünli 
olan 4 Aluttoa 934 Cmaarten sinü aaat 14 bp Daire Eaciimeninde 
hazw bulunmalan ilin olunur. (3873) 

lstanbul Posta T.T. baımüdiirlitiindenı 
Muhtelif eb'atıa 4000 adet kectane telpaf direii 2S 7 934 tari

~._ iti•w 11sı...ı. wf ..W. müaekaıa,. pkanhmfttr. Talip 
ola...._ itaama mec.,_ ol&luldan YeMiki hamilen 12 8/ 
934 te Bapnüdiriyette mUtetıldcll Ko....,_ ft fU'bıame-
ıinl a&mek "in de her atin Tahrirat Kalemine müracaat eylemeleri. 

(4118) 

Tiirle ede6i1J11lının en giize 

eserlerinden biri: 

Ayaşlı Ve Kiracıları 
Büyük ROMAN 

Yazanı N ... 

Kitap lıalinde çıktı, f iatı elli 
kuruş, satış geri VAKiT yurda 

Bu eseri mutlaka okuyunuzl 

HABER 
latanlnıl Tapu Bapaemurlu· 

iwıdan: · 

Ak.-m Poataaı 
ISTAN8UL AN 

KAR4 CADDESl 

Akaarayda, HobJar mahalle
ıinde Camiiterif aobtuıda 11, 
11 1 numaralı bir bap hane U. 

iT' ın Gezinti Kuponlarını 
1plamayı ihmal Etmeyiniz 

......... Mrlllı ISTAQOL l7A9&K 
hlef9a .,..., ..... .. ... 1&111 

" ASOftB •MAITt 
ı ı ~ aıaıtıı1 . ...,.. .. --.... 

......... MI> ....... 

boatan ... t muayene etlilmeı.ı • 
aia Nikola ahteainde olup --•· 
ile,.hin matile vereresl ....... 
Haet ahzı için iclare7e ıDüracut• 

te bukmulmut i• tle tapaıia ~ 
dl olm&ditmdan ısıs mimaralı 

kanuna tnflbn aenede ~ • 
leceiinden itbu fer hakkmda a. Jbde Jecti qak teinlnat akçesi 

almır. Milterakim ••ıi, heleclly< 
ftlaf icareti milfteriye aittir 
Arttırina hecleli muhammen 1aJ· 
metinin Jtizde yetmit betini iNi· 
cluiu takdirde ilaal.u yapılacak· 
ta'. Akai lıalde ea aon arttıranm 
taalaüdii l.ki kalmak üSere artbr· 
m& 0B l.ef tila daJla temcfıt Hİ• 
lerek 19/ &. 9M tuihiM mÜladif 
çar...ı- paü ayni aaatte mu· 
hemmen kıymetinin yüscle yet• 
mit l»efiai blbnaZM aabf ıeri bı• 
rakılır. 2004 numarab icra kaııu· 
nunun 126 ncı maddesine tnfi 
kan ipotek aahihi alacaklılarla di· 

.... alibclarlana Ye irtifak hakkı 
aalüplaerinia .lhi ıaJri menim 

berindeki llaldarım Ye hUuil< 
fala •• murafa dair olan itldi&la· 
nm enala mllbiteJerile 20 sUr 
içinde icra daireaine bildirmeler' 
lizımdır. Aksi halde haklanm ta• 

pu alcillerile aabit olmadıkça A · 

bt bedelinin paJl&flllUmdu ha· 
riç bbrlar. lı11u maddei kanuni· 
ye abklmına ıke he.rebt etme
leri Ye daha fazla maltmat alıaal 
illiy,...ı.rin 934 484 doıJa ilmi&• 

ruiyle memuriyetimize müracaat• 
lan ilin olunur~ (198) 

ıLAn T IPDJ .......................... ._ .............. , 
Sahibi Ye Nefiiyat Mldürü: 

HASAN RASiM ........ ,.,. , .. .,,, ......... 
HABER gazeteı1 . 

l!I ı•zt•• tahlll 91uponu ....... 
Kiralık Ev 

iki odadır 
Kumkapı Nipneası Havuzlu 

Mühre sokak No. (5) 

amal Wtliaamcla baluaanlar 
M Yes&ikİ tuamıfiye)erile bir .. 
te tarihi Ulndan itibahm 10 sb 
sarfında 934/ 1805 ....,... .. ft1- • 

maruı Ue Jataııbal tapa itlareabal 
müracaatları ilb olunur. (2828l 

ZAYi - Eretll (Xarad_..) 
nüfua clalruiDden aldıiım nüfm 
tezkeremi wi ettim. Y eniaiai &• 

lac ..... •ldainin bübd ,. 
bir. 

Tıp Talebe yurdunda elek 
trilmçi Remzi. (2822) 
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Tramvaycılara yaz-
lık elbise verilmesi 

kararlaştırıldı 

Anadolu çölü 
Mecmualanmızın birinde genç ve ve· 

rimli bir muharrir hazin bir mevzu Ü· 

zerine bir hikayet yazmıı, yazı hikaye· 
den ziyade Anadolu yaylasının bir taı· 
viridir. Suıuk ve çorak bir mıntakada 
küçükten beri kardeı gibi Y8famif iki 
adamın bir parça ıu için mücadelele
rini taıvir ediyor. Bu iki adamdan biri 
yegane hayat menbaı olan bir dereci· 
ği kendine tahsis edince, öteki tarlası 
biraz aıağıda kaldığından ekinlerinin 
mahvolduğunu, durmadan çalııan ai
leıinin ıaaranp solduiunu görüyor ve 
nihayet tahammülü kesiliyor. Bir gün 
tüfeğini alarak bir hendeğe saklanı • 
yor. Rakibini ve kardeıini .uruyor. 
Sonra jandarmaya teılim oluyor. 

Söz ,mahir bir kalemden çıkbğı i
çin çok cazip, çok doğru bir ıekil al· 
mııbr. Maamafih muharririn taıvir et
tiği yer bir tarlalık auyu nadir bulan 
mıntakayı ben Anadolu yaylasından 

ziyade Arabistan çölünün insafsız 

kumsaDan araıında tasavvura meyle· 
aiyorum. Bu kadar kuraklık, muharri
rin tasvir etmek istediği derecede ıa· 
mll kuraklık Anadolu yaylaımın nadir 
mıntablarmda görülür bir afettir ka· 
naatindeyim. 

• • • 
Hmlyeci mevzua kunet Yermek 

için blraz mübaliia etmiı oba da fU• 
raımı ikrar etmek lazımdır ki, Anado
lu yayluı hakikaten yahut susuzluk· 
tan kavrulan, yahut ta döve döve ıu· 
bukmlannm tehdidine maruz olan ve 
uırlarca fennin, inaan himmetinin yar• 
dımma mazhar olmamıı olan bir kıta 
parçaııdır. 

llgazlardan Toroılara kadar daya
nan ve gerek Egeye gerek J\kdenize f. 
nen yamaçları feyizli ve bereketli mın· 
takalar halinde tebarüz eden bu yay
il . ova'da Türk köylüıü asırlarca ıi· 
iaıısız olarak tabiatle mücadele etmiı 
ve bu mücadelede zayiflamıı, cılızlaı· 
mıf, ırkının evsafınc!an olan gürbüz -
Jük yerine "kavunık" Iuk kaim olmuı· 
tur. Halbuki, gösterdiği se~ta. sarfet
tiği aaiyle yaylaya galebe ç~lamamıf, 
sahillere veya bataklıksız dağlara doğ
ru ricat etmiı ve yayla terkedilmiı bir 
çöl halini almııbr. 

... ... . 
Fakat tasvir edilen bu kurak yayla 

bugün Anadolu yaylası mıdır? lıte bu 
noktada muharrir ile mutabık kalamı· 
yacağon. O, Oıman saltanabrun kör 
döğüıü idaresinden Meırutiyet idare· 
sine intikal etmiı ve Meırutiyet dev· 
rinin mücadeleleri arasında ihmal edil
miı Anadolu yaylasını ve ovasını çok 
güzel taıvir etmiıtir. Bugünkü Ana • 
dolu ise bambaıka bir Anadoludur. On 
bir senelik Cüırihuriyet devrinde il • 
min en son usullerine müracaat edile· 
rek Orta Anadolunun kurak yaylaaı, 
sıtmalı ovalan 11lah edildi. Bursa ova-
11nda yüz binlerce dönüm arazi kuru• 
tuluyor. İzmir bataklığı kaldmlıyor. 
Tarİuata yüz bin dönüm arazi rizaate 
iade edilmiıtir. Ankaradaki Çubuk ba· 
raji elli bet bin dönüm araziyi ıulaya· 
cakhr. Eıkiıehir havalisinde üç yüz 
bin dönüm arazinin sulanmaıı temin 
edilmiıtir. Ve böylece ıimdiye kadar 
insan oğluna insaf sızca mukavemet e· 
den tabiat mağlup edilmit bulunuyor. 
Eıki kurak Anadolunun son eserleri. 
ötcberide zamanla eseri kalmıyan kı· 

%11 lekeleri gibi yamacıklar halinde gö
züküyor, bu yamacıklar gittikçe kü
çillüyor. 

Evet, Orta Anadolu verimsiz, ku
raklık, batakhklı bir çöl halinde idi. 
Fakat on bir senelik Cümhuriyet ida
resi bu verimsiz toprağı canlandınna
ğa, onu feyizli bir hale koymağa mu • 
vaffak oldu. lıte Sabahattin Ali Beyin 
iıaretlemcmiı olduğu bir nokta... E
ğer genç edip pek sevgili meslektaıın 
bazı yanlannda yapbğı veçhile hika -
yesinin ba!lığı albna "On bq sene ev· 
vel" gibi bir kayitçik koyuvenniı ol· 
aaydı, hem eserinin kuvvetine halel 
gelmezdi, hem de daha doğru yazmıı 
:llurdq. 

• • • 

Mamadadı anlatıyordu: 
- Bizim askerlerle sizin 

ayooooo ! ... 
askerler muharebe ettiler 

.Yazısı bu nüshamrzdaki '(Haberin Hikayesi) dir. _ 

--. ·• Gazetemizde her gün böy-
le bir hikaye vardı:r. 

............................................................................................................................................ """ 

iki Ylzll Adam 1 
BUtUn dUnyaca tanınmıf, fevkallde merakla zablta ve tahlil romanı A 

Tefrika it: 2 8·8.934 ÇcYircn; Hikmet Mllnir 

GeCjen kısımların hUlasası - Geceniz hayır olsun Mister Iır ... Vaziyet böylece devam ede-
lkl ark.ada3tan blrl, bir &qıı.m geıntuın- Ateraon... mez. Bu adamın, Cekil'in yatağı 

de, ba romanın en korkuno eahslyetı olan a· Avukat, müthit bir iç 11kmb11 yanına bir hırsız gibi yakla§ması 
dama da.l.r, hatırasını anlatıyor: 

Bn .a4am, bir gece dokuz yıııtmda kadar ile evine doğru yollandı. Kendi bana müthit dokunuyor.. Zavallı 
bir çocufu çiğnerken yaJmlanmııt ve kendi· kendine §Öyle dütünüyordu. Cekil... Kimbilir, ne azim bir kor· 
Bliıden bir miktar para tıı~ck kararl~mııı· ku } 
tı." "- Zavallı Henri Cekil .. Derin y a uyanıyorsun... Ve bunun 

Aad.am kencıı.ınaen hlo umulmadıtr balCle bir lkepneke! içinde olduğu büyük tehlikesi!. .. Hele, bu, Hayd 
bn parayı kısmen naklt. kısmen de çek ha· anlatılıyor. Gençken ne ka - denilen adam, senin hazırlamış 
llnCle Clerbal veriyor. Fakat çeke attığı lnwı 
ue, kencUnl tanıttıft ısım aramıda fark var- dar hür ve dünyayı tanı • olduğun vasiyetnameden de ha• 
cıır. maz ibir inaandı... Geçti artık... berdar olursa, kimbilir ne kadar 

İld arkadqtan biri awk.at At:enıon o gUn 
evine dönUnc~e, kendisine esrarengiz abba.bı 

Doktor Oekll tarafmClan Tcrllmlıı uygunsuz 
bir Taslyctna.me31 tekrar ı;ll:r:.den g~lrdl. 

Şimdi, ark.atlaııı dokt-Or C<'kll'ln, bu kor
kanı; adam ytlz.llnClen uğra3·abUeccğ'I felru<et
Jerl dUıtUnllyor: 

Hayd isimli korkunç adamı bir gece yolu
nu bekllyerek, gl.lsdll. 

Uşak geri dönerek, dolrtor Ce
kil'in evde olmadığı haberini ver· 
di: 

Avukat ufağa: 

- Biraz evvel Mister Hayd'ı, 

şu harap evin kapısından girer· 
ken gördüm. Doktor Cekil'in ora· 
da bulunmadığı zamanlar, bunun 
girmesi doğru mudur? 

Pol: 
- Mümkündür efendim, dedi. 

Çünkü Mister Hayd'ta da bir a· 
nahtar var. 

Avukat bu sefer, biraz da ha· 
fif ve dokunur bir eda ile: 

- Pol ! .dedi. Efendin bu deli-
kanlıya bir parça fazla itimat gös-
teriyor sanırım ... 

- Evet efendim, öyledir. Onun 
her sözünü dinlemek için de, ayrı· 
ca tenbihat aldık. 

- Mister Hayd'ı ben burada 
gördüğümü hiç hatırlamıyorum. 
Hiç bizimle bir arada bulundu 
mu? 

- Hayır efendim. Burada kat'· 
iyyen Yet?ek yemez. Binanın bu 
tarafında onu nadiren görürüz. 
Daima laboratuvar tarafından gi· 
rer çıkar. 

tabiatin kanunlarında, bir yer.de sabrraızlaıacak ve bu servete bir 
kalıp durmak yoktur... Eski bir an evvel konmak iıtiyecektir .. 
günahın hayaleti ona muaallat ol- Ah... Bunun önüne bir geçebil
du. Bir kötülüğün gizli kanseri... sem ... Fakat acaba, Cekil müma· 
Hafıza, yolunu tatırdıktan ve naatime meydan verecek midir ... 
hotpereatlik mülhit hatalara yol Avukat, bu dütüncelerine sonra· 
verdikten sonra, artık cezaaını gö- dan ili ve etti: 
receği an yaklatıyor, demektir ... ,, "-Ya meydan vermezse .... ,, 

Avukat, hu dütüncenin dehte· Gözünün önünde teffaf dene-
tinden ürkerek, kendi mazısını cek kadar lekesiz, berrak bir vu· 
dü§Ünmeğe batladı. Hatırasının zuhla, vasiyetnamenin garip cüm
her kö§esini ara§tırdı: Mazisi ol- leleri belirdi. 
dukça temiz, kusursuz bir adam· 
dı. Çok az kimse, onların yaıayı§· 
larında bir pürüz, bahane bulabi
lirdi. işlediği bir çok fenalıkların 
sevkile tam ayağa düşmüşken, bu 
fen alıklara hemen yakaşmış oldu 
ğu halde kendini nasılsa çekebil-

- Pek ala Pol.. Gecen hayır 

olsun. 
mi! kimselerin şükranı, itibarile, 
gene sakin ve korkunç bir itidal 
hayatına avdet edebilmi§tİ. Avu
kat bundan sonra, zihnen tekrar 
eski mevzuuna dönerek, gözünün 
önünde bir ümit kıvılcımı parla
dı: 

Kendi kendine: 
"- Hayd isimli bu usta adam, 

yakından bir tetkik edilirse. bir 
çok esrarı ihtiva ettiği anlaşıla· 
cak. Siyah bir takım esrar... Gö
rünütte öyle gösteriyor. O çeşit 

gizli ve anlaşılmaz hususiyeler ki, 
zavallı Cckil'in en kötü tarafları, 
bunun yanında bir güneş gibi ka· 

Dr. Cekil endişe bile 
etmiyor 

10 gün sonra doktor Cekil, be§ 
altı kadar eski arkadaşına meşhur 
ziyafetlerinden birini verdi. Bu 
bet altı kişiden hepsi de zeki ve 
şöhret sahibi adan;lardı. Hepsi, 
iyi ıarap düşkünü ve anlarların -
dan ... Bunlar arasında Mister A-
teraon, ziyafeti müteakıp bir yolu
nu bularak, doktor Cekil'in yanın 
da kaldı. 

Bu, avukat Aterson'un ilk tat
bik ettiği bir plan değildi. Doktor· 
la arkadaşhkları devam ettiği 

müddetçe, bir kaç defa bu şekilde 
yalnız kaldıkları olmuştu. 

Aterson bir yerde sevildi mi, 
zaten tam sevilirdi. 

Hafif meJrep, çalçene misarir
ler. meclisi terkeder etmez ev sa· 
hipleri onu alıkoY.makta bir zevk 
bulurlardı. 

I
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fBe1tim ~: 
.... ,,_. ~ - --~- -~ 

Her suale cevap 
isteriz! 
(Baş tarafı üçüncüde) 

nezaretler ihdas ettiklerini bura• 
da uzun uzadıya anlatmak jca~ 
etmez. Zira, bunu herkes işitt•· 
Bizde de yeni taazzuv ve tekfırniil 
f>den Matbuat Umumi Müdürlü· 
ğünün bilhassa, gitgide, bu cihet: 
lerde mevcudiyet göstennesİ111 

·ı·t umuyoruz. Lakin, bu, teşkı ~ , 
meselesi olmaktan ziyade zihıı•· 
yet meselesidir .. 

Devlet esrarından ba~ka hef 
~y apaçık ve halkın gö• 
zü önünde, matbuatm murakabe" 
si altında olmalıdır ... Her daiteı 
cidden tekamül gösterdiği içillr 
faaliyetini ecnebilerden de aaklr: 
mamalıdır .. Tekamül edemediy•' 
de, ıamimi surette bunu itiraf et
meli, manileri ibret dersi teşkil t' 
decek tarzda ortaya dökmelidir··· 

Bize yakışacak zihniyet buduf•• 
lrşaaiyle vatanı tehlikeye dii

f Ürmiyecek her ifte, matbuat, ef· 
karı umumiye namına, bütün dai• 
relerden izahat, hatta hesap iıte" 
mekte haklı sayılmalıdrr .. Bu he" 
sap ve izahatı vermek ise, dairt' 
)erin, rejimin propagadaaı nan'ıl" 
na vazifesi telakki edilmelidir· 
"On yılda on asrr,, ı nasıl 
kat'ettiğimiz dünyaya ancak böf' 
le gösterilebilir. 

Her suale cevap isteriz!. 

(Vl·"O) 
••• - - -· 

İstanbul Tapu Baımcmurluğ 
dan: 

Kumkaprda Nip.ncı Melirnet 
pa§a mahalle ve caddesinde a~ 
21, cedit 23 numaralı yedi ad,ı 
Paçacı gediğinden münkalip ar9' 
nın 131/ 450 hissesi mülkiyette Jct! 
dığı tapu kaydinin tetkikinden -' 
la§ılmıt ve İ§bu 131 hissenin ki_. 
ler namına mukayyet olduğu ~·· 
kıf defterinde sarahat olmadr 
ğından hazine namına senede raf 
b icin 1515 numaralı kanun alr 
ka~ı tatbik edileceğinden i~b1' 
hisse hakkında tasarruf iddiasıl'l' 
da bulunanlar varsa tarihi iJitl' 
dan itibaren on gün zarfında ~e· 
saiki tasarrufiyeleriyle birlikte 
(5710) mühimme numarası ;le 
İstanbul Tapu İdaresine mürac'' 
atları ilan olunur. (2824) 

ZA YI - Eytam ve eramilde1' 
aldığımız zevcim Zekai beyde1' 

d 1'1' 
kalan maaslarımızda kullan '"' 
:nız mühürİerimizi kaybettim, 1~ 

· · · k ... d 1 ·1 ri111
" nısını çı aracagım an es u e 

hükmü yoktur. 
Fevziye ve Zekiye 
~ 

Dr, Cekil de bu zevki 
lardandı. 

duyıııııt' 

elli 
Nihayet, karşısında, bu ~ 

1
; 

y.a§larında kadar ve yüzünde h',e 
tek kırışık bulunmıyan, anlayrt ı 
nezaket timsali adamla 1ılı:;; 
kaldığı zamap yüzünden pek .• 

l 1 d k. · · · der•" an aşı ır ı ı, samımıyetı 

di~. dıJ: 
Söze ilk başlıyan avukat ~1 t' 

- Seninle görüşmek j~tıY~" 
dum. Cekil, dedi. Hani senıll 

vasiyetnamen vardır... dı" 
Doktor Cekil'in bu roe\'Zll 

11
t 

hoşlanmc-dığı belli idi. Fakat 
vermeden: 

(Dcvanıı "ar) 


