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Büyük Gazinin yetiştiği ocak 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kutluladı ~'~~ . tehlıkesındedır 
; ,.., 

lapon.Sovyet ihtilafı 

Trene 
suikas----........... 

Ölen ve boğ...,..u. 
rın adedi 

Moskova, 31 (R 
krk demiryollarında 
lrruz hadisesi olmuş 
trenine liücum edilm · 

1
• lii.dise Harbinin 
•nde vukua gelmitt 
.,idaları sökülerek ha 
tiına tahammül ed 
ille getirildiği için 

ıcr·•-·~"-

• T:ren yolcularınııtllıliıiiiilL 
'' ölınüttür. EkıeriıialMilllil~P 
~ bir halde ezilmifllfii" 

( Arlliıı~illilıi41a 

Fra 

Şatk hu 
Yer de ka 

Stlc londra, (Husus 
~ an gazetelerde FıiUıılilil8 

~ 1-ı İntaatını kuv'91Miii••• 
&r \'erdiği okunntliMlltll~ 

'1lt F ranıızlar ıark ....... 
kalan bir kısmı &~Mltitarjk 

hur· 
~ Uıı F :ransayı çerçMIUJ• 

ı-''iı taınamlamak 
" - --

........ 
Merasimde bulunanlar, and İCjen zabitlerimiz ve 

Gazi heykeli önUnde bir nutuk 

600 genç za~ilimiz bir 
afızdan aTıd içtiler 

Bunu söyliyen 
Musolinidir 

M. 
İtalya Başvekilinin, beyaz ır

kın sönmekte olduğuna dair ma -
kalesinden bahsetmeden önce, şu 
yeni havadisi verelim: 

M. Musolini hundan bir kaç 
ay evvel, mühim mevki sahibi bü
tün faşist memurların evlenmesi
ni mecburi kılmıştı. Bu emri din
lemedikleri için, daha geçen gün 
üç valiyi yerinden etmiştir . 

Başvekil Musolini, İngilizce 

"Sunday Express,, gazetesine "be 
yaz ırk mahvoluyor,, diye, bu ırk 

mensuplarının çoğalmasını, alta 
gitmemesini istihdaf eden bir ma
kale yazmıştır. 

Mösyö Musolini, önce, Fransa
dan örnek getirerek 20 Fransız 

politikacısı, mütefennini ve san'at 
erbabının imzaladığı bir beyanna 

16tj 
Bin dolar 

Ruzvelt bir tehdit 
mektubu aldı 

..-...~meden bahsetmiştir. Bu beyanna Amerika CUmhurreisl 
M. Ruzvelt Fransız halkına, Fransada do 

IUlJ11lHnın nP 1, ... ..ı_ .. .J~~:--1·'· N .... J'"'" .. ı.., ıu ...... i) - r:.-ı. ..... · 
reisi Ruzvelt'in ıahsını alakadar 
eden bir tehdit mektubu, bugün 
Amerikada konu§ulan ve oldukça 
heyecan uyandıran bir mevzudur. 
Böyle bir heyecana sebep olan bu 
mektup bir haydut tarafından 

doğrudan doğruya Madam Ruz
velt ~ilmittir. 

Melm.ıpta ~syö Ruzvelt'ten 
168 bin dolar gibi kesirli bir 
para istenmekt.,dir. Şayet, Mös
yö .. pzvelt bu parayı tayin edilen 
müCldet içinde vermekten içtinap 
edecek olursa Cümhurreisinin bir 
V141a bir kaç hafidinin kaçırılaca· 

(Arkası 6 ncıda) 

e)tl~ı\t"'\ için son sayfadaki kuponlarımızı 
olan!ar istifade göreceklerdir. 

i ~r1i geçecek Sonbaharın en güzel 
.. gününe hazırlayınız 

l!li119"'lfl!l!h~•~:zc!!J _L~~i.&L..JL..C'-'.....L--"~~;:.:::::~i!!ıG.~~ ........ --~ ... ---------------·------------------------------l 



c 
2 

A manya 
Sebepmiş! 

Yeni 
Tayyarelet 

Sovyet -
Almanya 

f apon ihtilafını p • 
körüklüyormuşl arıs Üzerine tayyare hücumu 

geri püskürtüldü 

Dün YeşiJköyde ad 
konma merasimi yapıldı 

'le Halkımızın, yardım gayesı. Paria, 30 (A.A.) - Havas a· 
jansı bildiriyor: 

Ekselsiyor - Excelaior - ga
zetesi yazıyor: 

M. Hitler iktidar mevkiine ge· 
çer geçmez, hiç olmazsa dünya · 
nın bir kısmı kendfoini, Alman · 

yada komünizmi imha etmiş ol • 
ması dolayısiyle, halaskar gibi 

karşılıyacağını zannetmiştir. Mil
letler o 7.aman kendisinden tehli
keli umdenin betiği olan Sovyet 
Rusyaya l<ar~ı büyük bir "Ehli sa· 

1ip,, seferi teşkilini istiyeceklerdi. 
Halbuki iıte bilakis M. Hitlerin 
iktidar mevkiine gelrnesi başlıca 

memleketlerin Sovyetler muvace
hesindeki hattı hareketlerinin ta· 

mamen değİ§mesini mucip oldu. 
Ve hiç şüphesiz bu değişiklik son 
baharda yeni Rusyanın milletler 

cemiyetine girmesiyle aleni ola • 
rak ifade edilmi§ olacaktır. Sov -
yet Rusyayı sıkan manevi abloka 
kalkmış gibidir. Ve ayni abloka 
§İmdi Almanyanın etrafında tees· 
ıüı etmektedir. 

M. Hitler, büyük bir siyasi fa· 
aliyet ıarfederek ve çok mahir 
memurlar vaııtasiyle Japonya ile 
Sovyet Rusya arasındaki gergin
liği büyütmeğe muvaffak oldu. 
Şimdi BerJinde mütemadiyen Ja
pon asekri heyetleri görülmekte
dir. 

Hitlerin ıiyaaeten ve iktisaden 
Lehhlere yaklaıtığr, onların Fran· 
sa ile olan bazı suitefehhümlerin
den istifade ettiği ve Danzig -

Dantzig - koridoru meselesini 
tamamen bir tarafa bırakarak 

Lehlileri Ukranyada Sovyetler a· 

leyhindeki siyasetlerine tekrar 
baılamağa sevkettiği görüldü. 

Belki Führerin istediği §ey Sov· 
yet - Japon ihtitafr halinde, bi-

taraflığını eıya ve mevaddı ipti· 
daiye ikrazları mukabilinde sat· 
maldır. Fakat yegane dü!iincesi 
hakikaten bu mudur? 

Şunu da kaydedelim ki, Çin or· 
dusunu tensik eden ceneral Fon 
Seeckt bu karıtık programda çok 
mühim bir rol oynamaktadır. Mu· 
maileyh, Sovyetlerle aralarında 
bir ihtilaf çıktığı takdirde, Çin 

cenerallerinin kat'i ve hayırhah 

bir bitaraflık mu haf aza edecekle
ri hakkında Japonyahları temin 
etmi9tir. Führer ve etrafındakiler 
Sovyet - Japon ihtilafının pek 
yakm bulunduğuna ve bu ihtilafın 
kendi fahst hedefleri için çok fay

dair olacağına inanmaktadırlar. 
Bunun içindir ki, bütün vesaitiyle 
uzak fark kavgasmr körüklemek· 
tedirler. 

I 

--~ 

lzmir - Istanbul telefonu 
Ankara, 30 (Hususi) - İzmir 

- lstanbul arası telefon tesisatı

nın bir an evvel ikmali için çalı§ıl
maktadır. Balıkesir, Manisa, iz • 
mir arasında telefon direkleri di -
kilmektedir. 

Umum müdürlük daha evvel 

Balıkesir, Bursa, lstanbul arasın -
da muhabereyi temin etmeğe ça -
lııacaktır. Eyliil sonlarına doğ -
ra hu kısımda mükalemelere baş • 
Janmaıı muhtemeldir, 

Hava manevraları, Sovl}ef Rusl}anın Millet-
müdaf aanın kuvve! l . " c. • 

tini gösterdi er cemıljef ıne qırmesı 
qüçleşiyor nıu? Paris, 30 (A.A.) - Hava ma

nevraları bu sabah şafakla beraber 
timal ve §arktan gelen bombardı· 
man tayyarelerine kar§ı hücum ile 
başlamıştır. Bombardıman tay· 
yarelerinin geldiği hususi aletler 
vnsıtasiyle tesbit edilir cdimez bü
tün müdafaa filolarına talimat ve· 
rilmiş ve bunlar derhal dü;mana 
karşı uçmuşlardır. 

Düşmanın hedefi Paris idi. Bü
yük bombardıman tayyareleri u • 
çuşlarını durdurmak mecburiye • 
tinde kalmışlarsa da diğerleri çok 
bulutlu olan havadan istifade ede
rek müdafaa hattını iki defa yar· 
mağa muvaffak olmuşlardır. 

Ve hedeflerini teıkil eden (Le
burje) (Le Bourget) tayyare ka
rargahının üzerine gelerek bom • 
bardımanı takliden hava fişekleri 
atmışlardır. 

Takip tayyareleri bunları her 
iki defasında da geriye püskürt· 
müılerdir. 

Fakat mütehassısların mütale • 
asma göre düşman tayyare karar -

Londra, 31 (A. A.) - Deyli Hattı hareketleri tüpheli olan di
Herald gazetesinin siyasi muhar· ğer devletler ara..ında Macaristan 
ririnin iddiasına göre Sovyet Rus· ve Kanada ile bazı cenubi Ameri· 
yanın Milletler Cemiyetine girme· ka devletleri de vardır. Bir mem· 
si birdenbire beliren ciddi muha- leketin milletler cemiyetine kabu
lefetler yüzünden tehlikeye gir • lü için sülüaan ekseriyet kafi ise 
miştir. Amele fırkasının naşiri ef· de heyeti umumiyede kuvvetli bir 
karı olan mezkur gazete diyor ki: muhalefeitn mevcut olması, reyi-

"lsviçre kabinesinin pazartesi ni ittifakla vermesi icap eden mec 
günkü içtimaında Sovyet Rusya • liste Sovyet Rsuyanın daimi aza· 
nın kabulü aleyhinde rey verme· lık alması meselesinde entrikaları 
ği kararlaştıracağı muhakkaktır. tetvik edebilir. Vaziyet o kadar 
Holanda ile Beliçka aleyte mi rey ciddidir ki lngiliz ve Fransız hü • 
verecekler, yoksa sadece müsten· kumetleri bazı devletler nezdinde 
kif mi kalacakları hususunda he· hattı hareketlerini anlamak için 
nüz mütereddit bulunuyorlar. anket yapmaktadırlar. 

Bir gazete müvezziini 
öldürdüler 

Madrit, 30 (A.A) - "ltÇi 
dünyaıı,, isimli komüniıt bir aa· 
~etenin müvezzii meçhul birisi ta· 
rafından öldürülmüttür. Cinayet 
kalabalık bir halk mahallesinde 

Viyana isya nı için A lrran 
yadan para alanlar 
Viyana, 30 (A.A.) - lstefani 

ajansına bildiriliyor: 

tS ... ı ....... cıııın1.1e ....... --:.•- _ ...... .,.,,.,.~ oımut, lJu7 Uh 1>ır neyecan uyan • 
olmuştur • Hedef Nansi olmak dırmı§hr. Polis, cenaze meras'mi 

üzere mukabil bir. t~~~ruz Y~~ı-

1 
eınaaında hadiseler olmaması için 

Gazetelerin haber verdiklerine 
göre, çiftçi fırkasının isyanda işti· 
raki bulunduğuna dair mühim if .. 
tua.t. Taki olmu,tur. Elyevm Cekoı· 
lovakyaya sığınmış bulunan eski 
nazırlardan Bahcinger ve daha ha· 
zı ıahsiyetlerin, isyanı tertip et· 
mek için Münihten dolgun para 
almıı oldukları söylerunektedir. 

lacaktır. Kaydedıldıgıne gore tedbirler almaktadır. • 
müdafaa filolarına telsizle gelen ----a--

maomat sayesinde düşmanın ta - \ Göring M. Hitlerin mua-
arruzunu geçİ§tİmıek imkanı hasıl • • 1 k Viyana, 30 (A.A.) - Enstal'da 

temmuz iıyanına kumanda etmiı 
olan ve bir jandarmayı öldürdüğü 
de sabit bulunan Nazi Franzebner 
idama, diier iki aıi müebbet kü· 
reğe ve on ki!i de 1 O seneden 20 
seneye kadar muhtelif kürek ce· 
zasma mahkum olmuşlardır. 

olmuştur. vını o aca 
-o--

Amerika filosunun 
manevraları 

Vaıington, 30 (A.A.) - Bah· 
riye nezareti, Atlas filosunun Bah
rimuhite hareketi tarihini 29 ey· 
lül olarak tespit etmittir. Torpi
do muhripleri müstesna, bütün fi
lo evvela Kübada Guantanamo'ya 
gidip manevralara ittirak edecek
tir. Makon Drijabli de Panama 
kanalını filo ile beraber geçecek· 
tir. 

Terfi eden polis
0

memurları 
Ankara, 30 (Huıust) - Dün 

müsabaka imtihanında kazandık • 
larını bildirdiiim poliı memurla· 
rının imtihan neticeleri emniyet u• 
mum müdürlüğünden alikadarla· 

Berlin, 30 (A.A.) - Havaı a· 
janaı bildiriyor: 

Bazı aiyasi mahafilde, Führer 
- Beıvekil - in temsili meselesi· 
nin Nazi fırkasının Nuremberg 
kongresinde halledileceği bildiril· 
mektedir. Halen M. Hitlerin fır· Harice posta ve telgraf 
ka idaresindeki mümeasili olan M. havalesi yapılabilecek 
Heaa ıimdiki vazifesini muhafaza Ankara, 30 (Hususi) _Bir 
edecek ve M. Göring bir nevi Baı· müddettenberi muattal bulunan 
vekil muavini olarak M. Hitleri harici posta ve telgraf havalesi 
temsil edecektir. muameleaine yeniden baılanacak • 

tır. Umum müdürlük, bat mü
ra bildirilmittir. Kazanan 182 e· dürlerle, hangi devletlerle muame~ 
fendi Cümhuriyet bayramını mü • loler yapılacağına dair muhabere 
teakip ikinci Teırinden itibaren etmektedir. 
müktesep yeni hakları olan 3 üncü Posta ve telgraf umum müdürü 
komiserli(ie terfi edeceklerdir. Edip Cemil Bey yakında Garp A· 
imtihanda kazanmıyan 600 küıur 

1 
nadoluau ve Trakya vilayetlerine 

efendi de komiser namzetliğini gidecek telgraf ve posta itlerini 
ihraz etmişlerdir. 1 tetkik edecektir. 

verdikleri para ile Tayyare Cernı· 
al· yeti bu sene 26 tayyare satın 
1 •• mıştır. lctanbul halkının satın 

dığı Beykoz, Kadıköy ve Kart•~ 
lnyyarelerine dün Yeşil köyde a 

konma merasimi yapılmıştır. " 

Y eşilköy hava meydanında biJ1 
. e 

]erce halk toplanmıştı. MerasıJll 
saat on altıda Kartal Gençler 
Birliği muzikasmm çaldığı ittik • 
lal martı ile batlanmı§tır. Müte • 
akıben tehir namına Refik ~h· 
met Bey bir nutuk söyliyerek de· 
di ki: "' 

"- Memleketler, kara ve de
niz hudutlarında olduğu gibi bel• 

ki de onlardan daha fazla h•"' 
hudutlarmda hazır bir halde ol • 
mazlaraa kendilerini bekliyen bii• 
yük tehlikeden kurtulamazl•t· 
Bu tayyareleri orduya hediye e ' 
den lstanbul halkına yaptığı itil\ 
büyüklüğünü ve değerini üver· 
ken gelecek yıllarda bunların •"· 

yılarmı arttırmak, memleket ha • 
vaamı hiç bir yabancı gölgenil1 

asla yaklaıamıyacağr bir hale ge
tirmek için hiç bir fedakarlıktat1 
çekinmiyeceği yolundaki ümit ~e 
dileklerimi söylemeğe lüzum bile 
görmUyorum. Tayyarelerimizi "l· 
mak uğrunda hamiyet ve f azil el 

savaşımı% hepimize kutlu olsun·1' 

Refik Ahmet Beyden sonr.J 
Beykoz halkı namına söz a)l!lt1 
doktor Hüsnü Hey, tayyal'elerı• 

mizin yalnız kaza isimlerini ta!1' 

yacak kadar az olduğu, halbuki 
nahiyelerimizin, hatta köylerimi· 

zin iıimlerini taşıyacak kadar 

çok olma~ını istediğini söyliyere1' 
demiıtir ki: 

Gazinin nutkundan (olamaz) 
kelimsei ıilinmi~tri. Arkadaşları 

olamaz olamaz. istedikten sonr' 
herfey olur. Biz, yatamasmı bilell 

bir milletiz. Bunu yapacaiız.,. 

K,.dıköy halkı namına kürsiiye 
gelen doktor Etem Vassaf Be1 
bütün hazırunu, tayyare §ehilleri· 
nin ruhu için bir dakika sükut• 
davet ettikten sonra heyecarıl• 
bir hitabe irat etmiştir. Mütea • 
kıben Tayyare Cemiyeti MüdürU 

hmail Hakkı Bey de bir nuto1' 
ıöyledikten ıonra birinci f ırk' 
muzikaıı tarafmdan Cümhuriyel 
Onuncuyıl marıı çalınmıt .;e 
marıa halkımız da ittirak etmit • 
tir. Bundan sonra da tayyarelerill 
bulunduiu yerlere gidilerek kıt.• 
zalar mümeasilleri taraflarında" , 

~abah gazeteleri ne dil}orlar? l 
tayyarelerin kurdeleleri kesilmit • 
tir. Sonra da misafirlere üzüıı' 
ıerbeti, piaküvi ikram edilmit ~e 
halkın coıkun tezahüratı arasıfl • 
da üç tayyaremiz lstanbul afa • COMHURIYET - Harbiye

nin yüzüncü yıldönümü münase -
betiyle bu kıymetli müessesemiz -
den bahseden Yunus Nadi Bey 
"Denebilir ki Türkiyede Avrupai 
manasile içtimai yeniliğin hakiki 
beşiğini Harbiye teşkil etmiştir,, 
diyor ve şöyle devam ediyor. "Bu
radan hersene fazla talebe çıkı
yor Ye bunlaım hepsi inzibati bir 
yenilik amili olarak memleket 
içine dağılıyordt1. Bu işin tam 
yüz sene böyle devam etmiş oldu· 
ğunu düşünmek, Harbiyenin mem 
le'Ket hayatı üzerinde oyna'drğI 

müessir ve devanılr rolü anlama
ğa kifayet edebilir. Nihayet Har
biye bize Gaziyi, tsmeti ve onla
rın pek çok silah ve irfan arka
daşlarını hediye etmiş olan mües
sesedir.,, 

MiLLiYET - lbrahim Necmi 
Bey "Kundtayclan çıkarken,, baş
lıklı yazısında Türk Dili Tetkik 
Cemiyetinin Kurultaydan evvelki 
çalışmaları ve Kunıltaydan sonra 
çalısına programı hakkında malU
mnt vernıektedir. İbrahim Necmi 
Bey Dil Cemiyetinin tuttuğıt ça
lrşma yolunu şu suretle anlatıyor: 

"Hepsini birden ve en iyisi diye 
ayak diremek, elden geleni anık • 
layıp ortaya koymak, hiç birinin 
Uzeıine en son ve en iyi damgası 
vurmadan her verimi basıp çıkar
mak.,, 

ZAMAN - Ebüzziya Zade 
Velit Bey bugünkü makalesinde 
kurtuluş savaşumzdan bahsetmek 
tc ve Ana doludan muuıff eri yet 
haberi geldikçe fstanbuldaki iş· 
gal J..-uvvetleri ara~ında bir ''kor -
ku,, belirdiğini anlatarak bu iti
barla lstan bullulann sevincinin 
iki kat ol<luğunu söylüyor. 

kında uçuf yapmıttır. 
--o-

Gaziantep üzümleri 
Gaziayıntap üzümleri, het 

memleketin üzümlerinden met -
hurdur denebilir. Bilha11a bu iİ' 
zümler uıun mü~det dayanın~ 
hassasını haiz olduklarından ço 
ınakbuldürler. Son senelerde b\J 
üıümler\n iıtihsalatı arttığındıt.ıl 
Aymtaphl-r üzüm ihracatı yap' ' 
bilmek ıallhiyeti istemekteditler· 
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13en;ı.cı ~: 
~ - __ .. - ---
!aribi günler ve 

• • ~1llstein nazarıyesı 
ı.., Son zamanlarda, matbuatta ıu nevi 
~rler dikkate çarpıyor: 

Meıhur ilim.Eimteinin (Aynıtay • 
~) "niıbiyet nazariyesi" , diier baz.ı 
liiQ.ı .... t--L dan .. "t"lm"" t\ir" B "'" tlCIU"ln Çuru U Uf • U• 

~q~ boıluiu anlaıılmııtır. Tanmmı! 
~çinin f(;hreti, bu yüzden, bir ıabun 
~~iü gibi ıönmek tehlikeıine maıuz· 

1 
. Gerçi Fransız matbuatı da ayni teY· 

et; Yazıyorıa da, inıarun içine ıüphe 
l•~elctedir: Almanlar, ırkçılık meıe • 
~i dolayııiyle, a.iomıt olan bu Einıte • 
!Qe epeyce garaz bağladılar. Dünya 
~rı urnumiyeıine, ne zaman, yahudi· 
·..-ııı Almanyada gördükleri fena mua • 
~le mevzuu bahıedilıe, herkeain ak • 
"fiil rneıhur musevi Alman &'eliyor: 

- Onun hakkında da bu muamele 
tıva görülmeli miydi ya? ·diyoruz. 

Her halde, Einıtein baklanda zihin-
1tte sokulan, bu ıüphe, Hitlercilerin son 
derece ekmeğine yağ ıürmüıtür. Göb
lıeııin propaganda nezareti, bu ıayia • 
~il yayılmaaı uğrunda altınlar ıarfet· 
.. Yeridir. 

Fizikçi Alman yahudiıinin yanılıp 

hıulmadığıru söylemek ıel&hiyetini ne 
~'1\dimizde, ne de tanıdıklanmızda bu • 
lııyonız. Bu, profesörlerin de değil, 
lıliitabahhirlerin hükmüne bailıdır. An· 
'-le !JU kadan var ki, "niıbiyet nazari • 
)eai,, ldeta gündelik ıözlerimiz araıına 
tİrıniıtir. 

Bu mefhum, aon derece pratiktir. 
l'Wrıek bilgiler için olmasa bile, hayat· 
ltıı almma miaaller için biçilmiı kaf. 
'-ııdır: 

- Her teY niıbil •• 
Bunu ispat eden yÜz bin miaalle 

tııütemadiyen burun burun a gelmiyor 
tııu)'U2?. Dün, gene, 30 Aiuıtoı bay -
"'nıı münasebetiyle düıündüm : 

Daha dün gibi yallu .. Demek o za • 
lbandan bu zamana kadar on küsul' .e
lle geçmiı? •• Zafer glinleri, b~ pek 
hlan bir zamana aibniı sibi sörünü • 
~or... Buna rağmen ıu on yıl içinde 
lharuz kaldığımız değiıiklikler, anamı· 
bn babamızın zamanındanberi bOyley-
trıiı intibaır.ı veriyor: Arap harflerile 
lazetelerin basıldığı, feain giyildiği, an· 
llelerimiz, hemıirelerimizle beraber 
tezme yerlerine gidilemediği devirler, 
luya Nuh Nebi devrine ait.. Bunları 
aiz yqamamııız •• (Hele ıonuncuıul) 
l>üıünün: Kadınımızla birlikte tiyatro· 
:ta, sinemaya gidemezdik, tramvayda 
:tan yana, oturamazdık, yahu.. Hem de 
lcaç sene evvel ... Keza, 1908 meırutiyet 
İJllnl&bı da pek o kadar etki l'elmiyor 
da, onun hemen bitiıiğinde olan Sultan 
li-.nit devri, ne uzak, ne uzak .. 

Şaıılacak te:r: 1908 ile lttihatçıla • 
l'tn kaçmasına raıtlıyan 1918, on aene 
i~ne ııkıımıı ... 

O ümitli günler, onlan takip eden 
İQldıarlar, -Bulgariıtan iıtiklili, 31 
>.!art, İttihatçı, itilafçı kavgaları, Ar • 
aı.avutluk ve Yemen gaileleri, Trabluı 
illrbl, Balkan felaketi, Mahmut Şevket 
>atanın katli, İttihatçı diktatörlüğü -
ı,.. müddetin sade (birinci n11fına) ıı • 
1ntmıı· Zira, 1914 ten ıonra, Umumi 
~ ... Halbuki, aaydıirm mühim ha • 
diaeJerin her biri blrer aıır ıürmüı in
tibe.ım bana veriyor. 

Sene denen zaman ölçüleri içine ha • 
diıelerin bu kadar garip ve ıaıılacak 
t.rzda ıirmeıi, niıbiyet nazariyesinin 
l.e.htltUn bot bir ıey olmadığını anlal
~or mu? Eimtein, eğer fizik ale
~nde ifli.ı etse bile, avam dilinde bir 
lcelimeai ve her dimağda bir mefhumu 
katacaktır. 

(Vl·rlO) 
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Mezuniyet imtihanları 
Lise ve orta mekteplerin mezu· 

~Yet ilanal imtihanlarına yarın 
''-t 8,5 te haılanacaktır. lmti· 
~lara riyuet edecek olan ko -
~İıyonlar maarif müfettişi Rept 

\iri, Ekrem, Fethi lımail, Harun 
~eıit ve Halit Beylerden mürek· 
h eı>tir. Resmi mekteplerin imli· 
e.nları kendi mekteplerinde ya• 

~lacaktır. Husuıilerin imtihan o· 
ce.ldan mektepler liste şeklinde 

~1cadarlara tebliğ olunmu!tur. 
l UtQn ecnebi ve akalliyet mektep· 
elti Calatasaray lisesinde imtihan 

0 e.calrlanlw. 
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At yarışlarının sonuncusu 

Bugün Veli Efendi çayırında yapıla
cak; yarışlara 25 at girecek 

Vilayet baytar müdiriyeitnce 
tertip edilen at yarıtlarının altın· 
cı ve ıonuncusu bugün yapılacak· 
tır. Bu yarışlaraı 25 at iştirak ede· 
cektir. Yarışlar şu tekilde olacak· 
trr: 

Birinci ko§u (Handikap): 
Üç yaşındaki yerli, yarımkan 

İngiliz erkek ve dişi taylara mah· 
sustur. Bu koşuya 4 at iştirak ede
cektir. 

lkramieysi: 190 liradır. Birin -
ciye 120 lira, ikinciye 50 lira, ü • 
çüncüye 20 liradır. Duhuliyesi 
1,90 liradır. Mesafesi 1.400 met· 
redir. 

Dün geceki 
kabul resmi 

Hariciye Vekilimiz Doktor Tev· 
fik Rüştü Beyin kızı Emel ha· 
nımla Hariciye Vekil eti memur • 
larmdan Fatin Rüştü Beyin evlen· 
meleri münasebetiyle, Reiıicüm • 
hur Hazretleri tarafından dün ge· 
ce Dolmabahçe Cümhuriyet sara· 
yında bir resmi kabul yapılmış· 

tır. 

Resmi kabulden ıonra bir suaTe 
veril.mit ve suare derin bir nete 
içinde geç vakte kadar devam et· 

miştir. 

Hariciye Vekilimizi ve yeni 
evlileri candan tebrik ederiz. 

----o---
Amerikalıların malları 

Büyük harp esnasında malları 
müsadere edilmi§ ola'n Amerika 
Birleıik hükUmetleri tebaasının 
zarar ve ziyanlarım tazmin için 
teıekkül eden muhtelit !l<omisyon, 
mesaisine devam etmektedir. Ko· 
misyonda müzakeratı Türkiye na· 
mma Muhtelit mübadele komis • 
yonu Türk murahhası reisi Esat 
beyle Amerika hükUmeti namına 
profesör Nielaon idare etmekte
dir. AmerikahlaT', zarar ve ziyan 
istiyen Amerika tebaaaı talipleri 
hakkında birer dosya hazırlamı§
lardır. Bu dosyalar komisyonda 
birer birer tetkik edilerek taleple· 
rine ne dereceye kadar §ayanı ka· 
bul olduğu hakkında kararlar ver 
mektedir. Komisyon her hafta 
cumarteıi, salr, per§embe günleri 
toplanmaktadır. Amerikalılar ko· 
misyona şimidye kadar 405 dosya 
vermişlerdir. 

-~ 

Belediye intihabat 
hazırlıkları 

Belediye intihabatı dolayısıyle 
toplanan intihap encümenleri bu· 
gün kazalarda faaliyete geçecek· 
lerdir. intihap defterleri bugün 
asılacak, altı gün askıda duracak, 
bu müddet içinde itirazlar dinle· 
necektir. Altı günden sonra def · 
terler tetkik edilecek ve yeni ilav 
edilen isimlerle tekrar asılacak • 
tır. Defterler iki hafta daha askı· 
da kalacaktır. intihap günü bü • 
yük tezahürat yapılacak, ıehir do· 
napacaktır. intihabat 1927 sene -
sinde yapılan tahriri nüfusa göre 
yapılacaktır. Y ıani latan bul şehir 
meclisine 67 aza seçilecektir. 

ikinci koıu: 
Üç ve daha yukan yaıtaki ha· 

liıkan İngiliz at ve kısraklara 
ma.hıustur. Bu koıuya 4 at ittirak 
edecektir. 

ikramiyesi 470 liradır. Birinci· 
ye 395 liradan maada bu koşuya 

giren hayvanlar için verilen du· 
huliye ücretlerinin mecmuu, ikin· 
ciye 55 lil'a, üçüncüye 30 lira ve· 
rilecektir. 
Duhuliyesi 4, 70 liradır. Sıklet üç 
yaşındakiler 53 kilo, 4 ve daha 
yukarı yaştakiler 58 kilo taııya· 
caklardır. Mesafesi 1 .800 metre· 
dir. 

Üçüncü kotu (ikinci lnönü ko· 
§USU): 

iki yaşındaki yerli haliskan er· 
kek ve dişi taylara mahsustur. Bu 
koşuya beı at iıtirak edecektir. 

ikramiyesi: 1020 liradır. Bi· 
rinciye 850 liradan maada bu ko· 
şuya giren hayvanlar için verilen 
duhuliye ücretlerinin mecmuu, 
ikinciye 120 lira, üçüncüye 50 li· 
radır. 

Duhuliyesi 10.20 liradır. Sıklet 
56 kilodur. Birinci lnönü koşusu· 
nu kazanan taya üç kilo ilave edi
lir. Mesafe 1000 metredir. 

Dördüncü koıu: 
(Handikap) (Uzunçayır koşu • 

su) - Dört ve dahaı yukarı 
yattaki yerli yarımkan İngiliz at 
ve kısraklarına mahsustur. Bu ko· 
§Uya 8 at iıtirak edecektir. lkra· 
miyesi 510 liradır. 

Birinciye 435 liradan maada ko· 
şuya giren hayvanlar için verilen 
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fM"i!•Li-'!E-] 
A§ır yaralandı 

Şoför Kazımın idaresindeki 
spor otomobili Elif hanım isminde 
bir kadına çarparak ağırca yara· 
Jamı§, ıoför yakalanmııtır. 

Elinden yaraladı 
Galatada Yazıcı sokağında Ha 

c~ Sait apartımanında oturan E,. 
ref ile Kani kavga etmi§ ve neti· 
cede Kani bıçakla E§refi elinden 
yaralamı§, kendisi yakalanmııtır. 

Denizde bo§uldu 
Beylerbeyinde Tiyat~ocu Hüse 

yin efendinin yanında çırak Ah· 
met ismindeki çocuk denize gire· 
rek boğulmu§, cesedi çıkarılmı§ • 
ltr. 

Su~lu yakalandı 
F eriköyünde oturan Bedros 

kızı Haylakinin alakadar bulun • 
duiu Şoför Aliyi Bedrosun dama· 
Jı Ahmet bıçakla yaralamı§, suçlu 
ya kalanmışbr. 

Yolda öldU 
Çatalcalı Ahmet ağa isminde 

biri dün Edirnekapısından çıkıp 

Çatalcaya giderken birdenbire dü 
fÜP ölmüttür. Ahmet ağanın za -
bıta doktoru kalp durmasından 
öldüğünü tesbit ederek gömülme· 
sine ruhsat vermiştir. 

Sebepsiz 
Zibade alüfie güruhundan Ne

riman kadının sebepsiz olarak Ya 
şar isminde biri yüzünün muhte· 
lif yerlerinden jiletle kesip kaç • 
mı§, ·bilahare yakalanmqtrr. 

duhuliye ücretlerinin mecmuu, i· 
kinciye 55 lira, üçüncüye 20 lira· 
dır. Duhuliyesi 5,10 liradır. Mesa· 
fesi 2100 metredir. 

Be§inci kotu: 
Dört ve daha yukan y&§taki 

yerli yarımkan ıarap ve halis atep 
ve k11raklara mahsustur. Bu koşu

ya 4 at ittirak edecektir. 
ikramiyesi 255 liradır. Birinci· 

ye 180, ikinciye 55 lira, üçüncüye 
20 lira. Duhuliyesi 2,55 liradır. 
Sıklet: Dört yaşındakiler 58 kilo, 
he§ ve daha yukau yaştakiler 60 
kilo taşıyacaklardır. Mesafesi: 
2.800 metredir. 
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Yeni tramvay 
tarifesi 

Bütün tramvay hatlarında ya· 
rından itibaren yeni ücret tarife· 
sının tatbikına başlanacaktır. 
Tramvay tirketi tarafından bu 
hususta yapılan hazırlıklar niha· 
yetlenmiıtir. Bu akıamdan itiba· 
ren biletçilere yeni biletlerin da
ğıtılmasına başlanacaktır. Bu ge· 
ce tramvaya binecek olanlar ıon 
defa olarak eski tarifeye göre üc· 
ret vereceklerdir. 

Tahir beyin yerine 
Hukuk Fakültesinden Tahir be· 

yin istifa etmesi üzerine münhal 
kalan Dekanlığa Kanunu mede· 
ni profesörlerinden Saim Beyin 
getirilmesi muhtemeldir. Ayni za· 
manda bu yere Alman profesörle· 
rinden Pr. Röpkenin de getirilece· 
ği söyleniyor. Kendisi halen Hu· 
kuk Fakültesi nazari iktısat Ordi· 
naryüs Profesörüdür. 

---<>-

Buzhanelerde ihtikar 
Buzhanelerde yapılan ihtikar 

hakkında tüccarların yaptıkları 

müracaatların ticaret odasınca 

tetkikatı ikmal olunmuttur. Oda 
idare heyeti, oda tetkikat şubesi· 
nin ve komisyonunun bu hususta· 

ki r~orunu tetkik ettikten sonra 
meseleyi odaı meclisine bildirme· 
ğe karar vermiıtir. 

-o-

Bu seneki pamuk 
Mısır hükumetinin son resmi 

tahminlerinin gelecek Mısır pa • 
muk rekoltesini sekiz buçuk mil· 
yon kental olarak kestirmesine 
rağmen, timdi 9,5 milyon kental 
ümit edilmektedir. Geçen sene Mı 
ıır pamuk rekoltesi az olduğun • 
dan elde fazla bulunmadığı hildi
rilmektedir. 

-0--

Iskenderye Konseyimiz 
Sabık Hukuk Fakültesi profe

sörlerinden Mithat Bey, lskende • 
riye ticaret konseyliğine tayin e • 
dilmiştir. Mithat bey lskenderiye· 
ye giderek yeni vaizfesine başla • 
mıtbr. Mithat Bey, ilk iş olarak 
lskenderiyeden Türkiyeye mal 
gönderen tüccarları toplıyarak 

hasbihalde bulunmuştur. 
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ispanyada muhta
riyetçi ve ayrılıkçı 

hareketler 
lıpanya, parçalanmak tehlikesine 

maruz bulunuyor. Muhtariyetçi hare • 
ketler, bu memlekette, istiklalci bir hal 
almağa bile baılamıı, Madrit muhitini 
korkuya ve telita düıünnüıtür. 

Maliim olduğu üzere, lıpanya kral • 
lığı, yanmada içinde oturan muhtelif 
eaki tarihi teıekkülleri birleıtırmiı bu· 
lunuyordu. Daha evvelleri, bir kral-
lık, Avrupa kıtasının hemen yanıını 

kendi hüküm ve nüfuzu alhna 
almııtı. Kanuni Sultan Süleyman 
naıd büyük bir imparatorluk kurabil • 
diyıe, ikinci Filip te ayni derecede ih· 
tiıamlı ve kudretli bir hükümdarlığın 
batındaydı. lıpanyollar, bütün Garbi 
A vrupanın en zengin ve geniı devleti " 
ni yaratınıılardır. Bilhassa, mükem • 
mel bir donanma yapmıf olmalan ve 
Amerikayı Kriıtof Kolomb aaye1inde 
keıfederek bu zengin ktt'ayı diğeT mil· 
Jetlerden evvel istiunara baılamalan , 
İspanyaya oluk oluk altınlar akıtmıt • 

tı. 

Araplan kovmuı olınak ta, onlara 
ayrıca bir gurur vermiıti. Manen 
yükıelmitler; Fransızlara bile nümune 
teıkil eden bir edebiyat yaratınıılardı. 

lıpanyollann Nagalup Armada 
denilen emsalsiz donanmaımı, İngiliz· 
Ier kıstırıp yaktıktan, mahvettikten 
sonra, bu milletin yıldızı ıöndü. Avru• 
pada ve bütün dünyada, onlann haki • 
miyeti Büyük Britanyaya geçti •• İspan
ya, müstemlekelerini kaybetti. Zaten, 
hanedanlık usulleri dolayııiyle ).vrupa• 
da da, devlet, inkııaına uğranuıtı. Ni • 
hayet, küçüle küçüle, ispanya yamn a· 
dasına sıkıştı. Orada üçüncü derece bir 
ıiyaai ve iktısadi teıekkül olarak mev· 
cudiyetini idameye mecbur kaldı. 

Büyük hnrbe iıtirak etmiyen lapan• 
ya, pek çok paralar kazannuıtı. Bir 
müddet, onun refahı içinde yaıadı. Fa • 
kat, hem bu birikrriit servetin mahdut 
bir güzide sınıf tarafından ıefibane 
tüketilmesi, hem iktıaadi bahranların 
teıirleri sebebiyle muhalif fırkalar ga·· 
lehe çalarak krallığı devirdi. Fakat bu 
ıuretle bata geçmiı cümhuriyetçiler de, 
her kafadan çıkan aeıe ahenk veremez 
oldular. Sosyalist fırkalan metalibi 
bir tarafa bırakılsın; asıl lıpanyanın 
ıimal kısmında bulunan iki eyalet, 
daha doğruıu kendini nefsi İspanyollar· 
dan ayrı sayan Kafalonya ve Bask aha
lisi, bir takım vergi maddelerini ve 
bunlar tarafınd~n yapılan kanunlan 
bahane ederek ayaklanmıılardır. 

Fransa hududunda ve Bahrimuhit 
kıyısında olan Basklılar, ilk önce, bele
diyeleri vaııtasiyle serkeılikle bulun• 
dular .. Mahalli teıekkülleri tarafından 
idare olunmakta israr ettiler. Şimdi 
ise, bunları gene Fransa hududunda , 
Akdeniz cihetinde olan Katalonyalılar • 
la söz birliği olarak hareket ettik· 
lerini ve İspanyadan tamamen aynla • 
nk müstakil devletler teıkil etmeğe 
uğra§mak derecelerine kadar vardıkla· 
nnı öğreniyoruz. 

Bask ve Katalonya eyaletleri, lapan· 
yanm en münbit, en cazip, en güzel 
kısımlandır. Nefsi Jıpanya bizim orta 
Anadolu anklığından biraz daha mün • 
bittir. Eğer bu dağılma oluraa, tari • 
hin büyük milletlerinden biri, inkıraa 
merdiveninden büyiik bir ba&amak da • 
ha inmi§ sayılmalıdır. 

HUseyin Faruk 
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Sadullah Bey 
lktısat Vekaleti Deniz Müste· 

şarı Sadullah beyin riyasetindeki 
İstanbul liman komisyonu ıehri • 
mizde çalı§maktadır. Komisyon, 
burada bir hafta daha tetkikatta 
bulunacaktır. 

Tetkik edilmekte olan meaail 
arasında kömür depolan, liman 
tahmil ve tahliye tarifeleri mese· 
leleri de vardır. ,.. 

o--

Selanik sergisi 
Bu seneki Selanik sergisine 

memleketimizin resmen iştirak 

etmesinden sar!ma~ar edilmiştir. 
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·Abdülhamit 

Ve 

Gözdeleri 
Tarihl tefrika: 51 

Beşir ağa yavaşça 

yin odasına sokuldu. 

ran nöbetçi Arnavut 

dan biri idi. Nöbetçi 

sınr görünce: 

Kazım Be

Kapıda du

silah~orlar· 
harem ağa-

- Kapıyı açayım mı, ağam? 

Diye sordu. Ağalar kendilikle· 

rinden gelip gitmedikleri ıçın 

Beşir ağanın zindana gelişi de 
elbette boş değildi. Nöbetçi ha

rem ağasından cevap bekliyordu. 

Arap tereddt:tle elini koynuna gö· 

türdü. 

- Şu pus!ayı Kazım Beye veri

n~z ! 
Diyecekti.. Ve orada fazla kal

madan geçip gidecekti. 

Arandı .. Bütün ceplerinin içini 
dışına çıkardı .. Necmiseherin ver

diği puslayı bulamadı. 

--Odamda unutmu~um galiba .• 
Diye söylenerek tersyüzüne 

döndü. Kağıdı koynuna koyduğu 

muhakkaktı .. Tekrar Necmisehe· 

rin odasına gidip orada aramak 

pek manasız olacaktı. Genç ka

dını lüzumsuz yere telaşa düşür· 

mek hiç de doğru değildi. Beşir 

ağa ihtiyatı, tedbiri sever ağalar

dandı. Doğruca odasına gitti .. Dü 

!Ünüyordu: 

-Ya münasebetsiz bir adamın 

eline geçtiyse ... 

Beşir ağa bu endişe ile odasın

da epeyce dolaştı. Fakat, kağıtta 

yazılı olan şeylerde telaş ve endi

şeyi icap ettiren ne vardı ki ••• ? 
Nihayet Necmiseher, Kazım 

Beyin ahbab~ idi .. Ve hatırını so
ruyorau. 

Eh ... insanlık goge çıkmadı 

ya! Ele geçse de bundan Beşir 
ağa mı mes'ul olacaktı? Mektup

ta Beşir ağayı alakadar eden bir 

tek kelime bile yoktu. 

Birdenbire Beıir ğanm 

açıldı. 

ikbal.. 

kapısı 

Bu hırçın kız da nereden mu

sallat olmuıtu? 
- Ağacığım, demin koridorda 

sana söylemeğe unuttum: Ben bir 

az Kazım Beyle görü~ek istiyo· 

rum. Ne olur? Beni onun yattığı 

odaya kadar götürsene .. 

Beşir ağa kaşlarını çattı: 
- Ben kellesi koltuğunda ge

zen fedailerden değilim, yavrum! 

Aıağı kata ne kendim inerim, ne 
de seni indiririm ... 

- Necmiseher olsa bu fedakar· 

lığı bir vazife gibi yapardın am

ma ... Değil mi? 

-Ne münasebet .. ? Benim naza 

nmda hepiniz birsiniz ! Hepinizi 

ayrı ayrı severım ... 

- O halde beni Kazım Beyin 

odasına götür ... Haydi! 

-Vallahi yapamam ben bu iti, 

kızcağızım! Üstüme varma .. Tüy
lerim diken diken oluyor. 

ikbal yavatça Beşirin kulağına 

eğildi: 

- Ben Kazım Beyi Necmise

herden fazla seviyorum, anladın
mı? Beni onunla görüıtürmezsen, 

yarın sabah efendimizin kahval

tısını götürdüğüm za.man her §eyi 

anlatacağım ... 

Harem ağası gözlerini açarak 
ıordu: 

- Hangi her şey, yavrum? Ne 

Jemek iıtiyonun? Sözlerinden bir 

teY anlamıyorum ... 
İkbal müstehziyane bir tavır· 

Yaun: ishak Ferdi 

la: 

- Necmiseherin yazdığı mek
tup elimde .• Anlıyor musun? de

di. Bu mektupta seni de onunla 

beraber zindana sürükliyecek 

cümleler var! 

Beşir şaşalamıştı. 

- Demek ki o mektup senm 

eline geçti ha ... ?! 
Diyerek ağzını bir karış açtı .. 

ikbal koynundan mektubu çı

kardı ve Beşir ağayı ali.kadar e· 

den cümleleri okudu: 

"- Beşir çok sadık bir adam· 

dır. Sana şifahen vaziyetimiz hak

kında izahat verecektir.,, 

ikbal gülerek sordu: 

- Buna bir diyeceğin var mı? 
Beşir ağa büsbütün şaşırmış, 

korkudan dizleri titremeğe baş· 

lamıştı. 

- Demek ki beni aldatmış .. Ka 

fir kız! 
Diye söylendi. 
Beşir ağa Necmiseherin oku

duğu mektuba mı inansındı? Yok

sa ikbalin okuduğu satırlara mı .. 
Arap söyliyecek söz bulamı

yordu. 
ikbal: 

- Bu vaziyetin gizli teşkilatla 
alakası var mı? Bir az bana da 

izahat ver canım! 
Diyerek alay ediyordu. 
Beşir, ikbalin elindeki mektu· 

bu kapıp yırtmak istedi: 
- Haydi, böyle şakalar ikimizi 

de tehlikeye düşürür. Ver şu mek· 

tubu bana .. Yırtayım. 
lkhal ka~b ve znektuhu aöğsü-

ne koyarak: 
- Üzerime gelme! dedi. Ava

zım çıktığı kadar bağrırım. Sa

ray halkını ayaklandırmıyalım .. 
Ve omuzlarına ince bir örtü 

attı: 

- Manasız lafları bırak .. Beni 

Kazım Beye götürece-k misin, ~ö
türmiyecek misin? Onu söyle .. ! 

B~şir ağa, böyle günün birinde 

ikbalin eline düşeceğini hatırın· 
dan b:le geçirmezdi. 

Harem ağası genç kızın arzu

!\Unu } erine getirmekten ba§ka 

kuı-luluş çaresi olmadığını anla

mıştı: 

- Haydi bakalım, beni takip 

et, :·aramaz k!z ! 
n;ye söylenerek kapıdan çık· 

tı. 

Arap önde, lkbnl arkada .. Ya· 
vaş }avaş yürüyerek Jar merdi· 

vcnlerden sarayın zemin katına 
in:lilu'. 

Beşir Ağa silahşorun yanma 

yaklaştı •• Kulağına bir şeyler fı
sıldadı. 

ikbal biraz geride duruyordu. 

Arnavut nöbetçi derhal zindan 

kapısını açtı ve bir kaç adım ke

nara çekildi. 
ikbal, Kazım Beyi bu kadar ko

lay görebileceğini ümit etmiyor -

du. 
Ta§ odadan içeriye evvela ha-

rem ağası girmişti. 
İkbal kapının önünde bekliyor· 

du. 
Kazım Bey toprağın üstüne ıe· 

rilmiş bir hasıra uzanmıştı .. Beşi· 

ri görünce: 
- Gene mi iradei seniye? .. Ge

ne mi isticvap? ... 

Diye mırıldandı. 
Beşir Ağa elini ağzına götüre

rek: 

:nevamı var) 

Sahifesi bilmecesinde he-I Pratik Hayal Bi/gisı .... 
diye kazananların listesi 

16 Ağustos tarihli bilmecemiz: 
RUMELIHISARI 

idi. Doğru halledenlerden Fatihte Ha • 
fızpa§a caddesinde Şükran Halil H. 
1 inci, Kumkapıda Aleksi Haçopulos 2-
inci hediyemizi kazanmışlardır. 

Kakao kazananlar 
1 - Ye§ilköy No. 35 R. Ziya. 2 -

t stanbul Er kek lisesi Abdullah t. 3 -
İst. Ankara caddesi No. 60 Hikmet, 4 
- Bakırköy Osman Şemsi, S - Feri. 
köy 410 Rafet, 6 - Beşiktaş 18 Müzey
yen, 7 - Davutpaşa lisesi No. 9 İsma
il Hakkı. 8 - Eyüp No. 22 Hamit 
Gültekin, 9 Türbe Talat 
10- Beşiktaş No. 105 Sabahattin. 11 
- Şişli No. 7 Suzan. 12 - Galata 18. 
Y Levi, 13 - !Ik mektep 412 İhsan . 
14 - Galatasaray Danyal. 15 - Türk 
dili T. C. baııkatibinin oğlu Çetin Şük -
rü. 16 - Galata 11 Jak Bahar. 17 -
Cerrahpaşa 34 Hadi. 18 - Bostancı ilk 
mektep Naime. 19 - Galatasaray lise
si Sadullah. 20 - Panagaltı 10 Güzin 
Hanımlar v~ Beyler. 

Çikolata kazananlar: 
21 - Pangaltı 10 Magda. 22 -

Harbiye 15 Saide, 23 Lita apartımanı 5 
Maide. 24 - Hamam dere sokakta Na· 
ci. 25 - Taşkışla çavuş Lütfi. 26 -
Bristol otel Faruk. 27 - Şehzadebaşı 

32 Nerime Adil.28-Gazi Osmanpaşa M. 
Fehamettin. 29 - Ortaköy ilkmektep 
Viktor. 30 - Beylerbeyi Adil. 31 -
Beşiktaş 2V İffet.. 33 - Be5iktaş Aka
retler Re~it. 34 - Beyoğlu 14 Osman 
Nedim. 35 - Sultanahmet 40 Kasım . 
36 - !st. 56 mcı mektep Esat Sait. 3" 
- Pertevniyal lisesi 184 Rauf. 38 -
Kalei~i 3 Kemal. 39 - Büyükada Kum
sal Belkis. 40 Feriköy Paşa mahalltsi 
34 Mehmet Cenap Beyler ve Hanım -
tar. 

Kitap kazananlar: 
41 - Aksaray 63 Kemal. 42 Samat

yadan Eleni. 43 - BurgaT.adasmda 
Kenan. 44 - !st. 158 Nahide. 45 -
Aksaray 4 7 Selahattin. 46 -- İstanbul 
erkek lhesi 830 Sami. 47 Beşiktaş 58 
1l:min. 48 - KaOıl{ôy Acıbaôem 10 İh-

san. 49 - Konya askeri orta mektep 
42. 50 - Panagaltı 10 Nermin. 51 Ça
dırcılar Mis Hara. 52 - İst. İnkılap 
kitaphanesinde Kirkor. 53 - Sultanah
met 12 Kenan. 54 - Beyoğlu 2 inci 
mektep M:ıcide. 55 - Tophane 14 Mi
na . 56 - Vefa lisesi 698 Feridun. 57 
Gelenbevi orta mektepi 179 No. Nuri . 
58 - İst. Lisesi 844 Hüseyin. 59 - A
dapazarı R. Necdet. 60 - Büyükada 
33 üncü mektep talebesi Tevfik. 

Yazı defteri: 
61 - Üsküdar 21 Yıldız. 62 - Ve

fa lisesi 416 Ahmet. 63 - Fatih Hasan 

Hayatta mubt aç olacağı mr. aır.eıf 
ko;ayca öğreni niz. 

maıOmatı 

-51-
fl:akll ve tercüme bakkı mabfu:adur 

Yazan: • Clayur 
Muntazam gıda alması da hasta - entİst>plikl<>re riayet ederek bunlardıı• 

lığın cereyan tarzında büyük tesir tahııffüz mümkündür. Haıtalığın ;p: 
gösterir. Nckahat devresinden sonr.ı tidasında muhakkak biraz bürontıt 
bile rejimde gösterilecek bir kayitsiz - müşahede edilir. Bundan endişe etıne • 
lik hastalığın nükıüne sebebiyet vere • melidir. Nekahat esnasında ve d~.~ 
bilir. sonra zaaf ve kansızlığın devarnı ınu 

iptida hümma de"am ettiği müddet- detince verem tehlikesi vardır. Bu nolc · 
çe süt, et :.uyu, mütenevvi ve bol meş· 
ruplar verilmelidir. Bunlar limonata, 
graı, şampanya, kahve, çay olabilir. 
Doktor et ~uyuna bir miktar tapyoka 

' ilavesi zamanını tayin eder. iki gün 
sonra da bir yumurta, donmuı et je
latini, bir l~tlı su balığı verilir. Çerez 
olarak iyi pişmiı bir kaç amasya eriği, 

pişmiş ve çekirdeksiz bir elma veı·mck 

kabildir. 

taya çok dikkat etmelidir . 
Diğer ihtilatlar boğaz tifosu, felç, 

iltihabı sahaya = Menenjit, rüyetle 118 

samiada zaaf gibi arızalardır. 
SlRA YET: - Tifolularla doğrud•" 

doğruya temas ederek yahut pislediklt' 
ri eşyaya dokunarak olur. HaıtaY' 
yakla§anlar yanında bulundukça hu•11

• 

si elbise gİ) meli, yanından ayrılın" 
burun, ağız ve ellerini antiseptik ile te· 

Böylece derece derece yemek ziyade· mizlemelidir. 
!eştirilir. Nekahat halinde olanlard:ı ifrazatın , idrarın, ifrağatın da de· 
görülen fazlii iştihaya rağmen bu usul· zenfekte ve ta'kim edilmesine çok eherı' 
den ayrılmamalıdır. Nihayet nekahat miyet veri!melidir. U 
devresi ilerleyince bir kotlet ile gazöz- Bunlar )Brım litre kadar binde el 
le sulandrnlmış bir bardak Bordo veya nisbetinde sülfat dö küvir mahlulü il• 
Burıonya §arabı vermek mümkün O· 

lur. 
iHTiLATLARI - Tifonun ihtilat· 

ları çoktur. Ve her devrede görülü.-. 
En mühimmi bagıraaklar peritonitidir. 
Bu hastalık, tifonun üçüncü ila beşinci 
haftasında meydan alır. İptidasında 
pek hafif gözükebilir. Nakahat devre 
sinde de görüldüğü olur birdenbir•! 
had devreye geeçr ve hastayı kurtar 
mak ümidi kalmaz. 

Diğer bir ihtilatta bağırsaklarda 

"ihtikanı dem,, dir. Bu hastalık bazı 

defa fazla kan zıyaın.-. sebebiyet ver -
mekle beraber o derece tehlikeli değil
dir. Fazla kan zayi edilince baş do -
ner, kulaklar oğuldar ve hararet bir • 
denbire düşer. Barsak ihtikanı demi 
eğer hafif geçiyorsa kazuratın zift ve
ya katrana müşabih ve kanlı olması ile 
tebarüz eder. Doktora haber veril • 
mesi şarttır. Gerek ifrazat, gerekse 
idrar daima dikkatte bulundurulmaH -
dır. 

Kalp ciht>tinde kalp adalesi hastala · 
nabilir. 

Ciğerlerde zatürree, plörezi gibi has· 
talıklar ıörülebilir. Evvelce söylenilen 

lngiltereniı\ en 

me~hur ediple

rinden biri olan 

BernaT Şov, ken

disine mahsus 

huyları ile de 

meşhurdur. Hir 

karıştırıldıktan sonra lağıma dökülme· 
lidir. Eller binde on iki nisbetindt 
ı;ülfat dö küivr mahlulü ile yıkanma · 
lıdır. Dezenfekte edilmesi müıkül "' 
lan eşya kabil olduğu kadar kullandı ' 
rılmamahdır. 

t..:r Yatak odanın ortc:sına konmah, .,. 
de yerde ve duvardaki halılar kaldırıl· 
malıdır. Hastaya bakanlardan bat • 
:: .. kimse!er ve bahusus çocuklar od•Y' 
alınmamalıdır. Hastayı Öpmemeli, ne ' 
fesini koklamamalı, odasında hiç bİ' 
vakit yemek yememelidir. Hastalık ge
çince oda tamamen dezenfekte cdi)rnt' 
lidir. 

Tifo hümmaaından sakınmak içİll 
salgın zamanında içme suyuna son de
rece dikkat etmelidir. içmek içİl'I 
sebzeleri yıkamak için ve az piıınit 
gıdaları hazırlamak için kaynamış •11 

kullanmalıdır. Yemeklerden evvel el ' 
lerini sabun ve fırça ile yıkamalıdır. 
Ağ7.mı kaynamıı su ile çalkalamalı l 

dır. Şu iyice hatırda l<almalrtlıl" ~ 
salgın olduğu zaman alkolizm, her tül" 
lü ifrat ve fazla yorgunluk hastahi' 
tutulmağı kolayla§tırrr. 

(Devamı var) 

bey apartıman Mesrure. 64 - Sirkeci kere gayet titiz 
Hüseyin Beyoğlu Saim. 65 - Adapaza- bir adamdır. En 
n Nahit Kulem. 66- Büyükada 10 Pi- ufak bir şeye 

lafidi. 67 - Adana 120 Süzan. 68 E - karşı aksileşti-
dirnekapt 8 Sabri 69 - Tavşanlıt Emin ~· k d f 
Sıtkı 70 Taksim 12 Ruhi Beyler ve gı ço e a go-
Hanımlar. rülmüştür. Ba-

Kart kazananlar zan yerinde ol-
71 - Şehir yatı mektebi Renan . makla beraber, 

72 - lstikla.l lisesi 350 Burhan. 7 3 hazan da hiç se· 
Beylerbeyi 58 Fehime Ragıp. 74 - İs - hep olmadığı 
tiklal lisesi. 209 Feyyaz. 73 - Kadıköy halde, her kesle 
Suzan Lutfiye 76 - İcadiye Kemal . 
77 - Büyükada Galip. 78 - Kartal kızdıracak dere· 
12 Suzan. 79 - Sultanahmet 66 Vedat, cede alay etmek-
80 - Sirkeci 3 Ali Fethi. 81 - Şişli ten hoşlanır. in · 
Bulgar çarşısı Stize. 82 - Göztepe sanlardan kaçar. 
Nurettin. 8 ~ - Kalamış 120 Bekir . Tenha, köşe bu-
84 - Şişli Terakki lisesi 2 Fuat Vasfi. 
85 _ Noteıdam desiyon 96 Habdam cak arar. Hatta, nasılsa gittiği bir 
Raşit. 86 - Samatya 220 Sultana. 87 baloda fazla duramadığı, arka 

- Karaköy 61 Hirmat. 88 - Heybeli kapıdan usulca sıvıştığı anlatılı
ada 30 Davut . 89 - Karagümrük 3 yor ! 
Adnan. 90 Eyüp orta mektep 3 Ke - Resimde onu Londrada Re-

gen~sparkta hava alırken göriİ' 
yorsunuz. Herkesin gözüne ilişıtıe 
mek için, sandalyeler arasına sak• 
lanmış, siperde oturuyor. lıte b&J 
sırada gizlice resmi çekilmiştir! 

mal. 91 - Galata 96 Niko. 92- İznik ' 
• •• Tekin. 93 P.üyükdere 35 Burhan. 94 - ••11•••••11••11•••11••••11••••••••••

11
•••

11
•

1
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Kası.mpaşa 4 ~azım. 95 Beyoğlu sı.~a Deniz Levazım Satınalma 
servıler 109 Şukran, 96 - Kadıkoy 

30 Kadife sokağı. 97 - Samatya 1200 k • d • 
Melahat. 98 - Galata Tünel Necati. OIDJSyOnUn an • 
99 - Beyoğlu 25 Reşat. 100 - Fatih 
2 Güzin. 1O1 -. Beyoğlu 3 Adnan . 
102 Adana 45 Fatma. 103 Eyüp 36 Ha
cer. 104 - Beşiktaş 23 Alaettin. 105 -
Sultanahmet 2 Necip. 106- Kasımpaşa 

11 Sühül. l 07 - Un kapanı 54 Sadul -
lah. 108 - Edirnekapı 53 Todori. 109-
Tavas jandarması Orhan. 11 O - Bey -
lerbeyi 12 $\izan. 111- Büyükada Ra -
fet. 112 - Cibali Yenitapu 19 Todor . 

4000 kilo Beyaz Sabun : 2 Eylül 1934 Pazar günü saat 14 de 
Pazarhkla. 

64 adet yangın söodürme aleti : '2 Eylül 1934 Pazar günü sa"' 
at 15 de Pazarlıkla. 

Yukarda cins ve mıktarı yazılı iki kalem etya hizalanoda 
yazılı gün •e saatlerde pazarhkla alınacaktır. Şartnamelerini gör· 
mek istiyenler her gün ve pazarlığa gireceklerin de o gün •e 
saatlerde Kasımpaşada klio Komisyona müracaatları. (5229) • 
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genç kızların adlarını 
nasıl çağırıyor ar? 

( ~'::a~~~~ Artık benimsin Zübeyde! ' 
-SOn sayıfadaki resme balaıı ! - Fransız zabitinin son derece akıl

lı olduğuna itimadı vardı. 

Müstemleke ordusunun baıça· 
'utlarından lbni Furtas ile zevce· 
•i Zübeyde, Fransız yüzbaşısı 
lienriyi evlerine gene misafir al • 
tıııılardı. Bunu, adeta gizli olarak 
Yapıyorlardı. Zira hem Müslüman 
lttuhitinin dedikodusundan, hem 
de hükUmetin dikkatini celbet· 
lttekten korkuyorlardı. 

Cezairin Fransızlar tarafından 
ıaptedilmesi üzerine, gerçi, Müs· 
lürnan kadınlarından bir çokları 
'çılınış, aaçılmış; hatta içlerinden 
ha2ıları Fransızlara bile varmış· 
lardı, Fakat, ne de olsa, bir zev· 
tin, zevcesini Hiristiyana çıkar· 
~~ına iyi nazarla bakılmazdı. 
l'bni F urtasa Müslüman muhitin • 
de hürmet edildiği için, bu hüsnü 
?ı.azarı kaybetmekten çekinirdi. 

Gerçi, kendisi, evvelden çok 
lnutaassıptı. Maneviyatında ha
kinı olan, yalnız bu dini taassup 
l'e ırıüstemleke ordusuna merbu • 
liyetti. Halbuki, sarııın Fransız 
'tabiti, alaya tayin edllip kendisi • 
le ırkı fıkı ülfet ettiğinden heri, 
dünyayı görüşü deği§!lliıti. 

Henri, ona: 

- Ben sol sosyalist fırkasına 
rizli<:e kayıtlıyım! -diyerek, itiraf 
~ bulunmuştu. -Bak, seninle dost 
olduk. Siz Araplar, dostluğa kıy· 
1'let verirsiniz. Onun için, bunu, 
liitüne namusuna havale ediyo· 

1 

t'\nn. Hem, sımmı, sana, kendi ça 
tının altında tevdi ettim. Bunu fa· 
fedemezsin ! 

lbni Furtas, taburda kendileri
?\ :verilen derslerden, bu sol sos • 
~aliıtliğin ne olduğunu, hulasa
ten öğrenmişti. Onun için, evvela, 
korkuyla gözlerini açtı. Sonra: 

- Hakkın var... -dedi.- Sen, 
heın benim dostumsun, hem de 1 

•ırrıru bana kendi evimde tevdi 
eltin ... Kimseye bundan bahsede-
1'lem ... Lakin, niçin böyle fırkala-
ra filan girdin? ... Buna niçin lü -
ıuırı gördün? 

Genç zabit, gayet natuktu ... A
rapla zevcesini evlerinde gizlice 
?iyaret ettiği geceler zarfında, 
heıeriyetin kurtuluş nazariyelerin 
den uzun uzadıya bahsetti: 

- Biz, müstemlekelerin kur· 
tulırıasım, Arapların istiklal ka
ıanınasını isteriz... -diye telkin· 

lerde bulundu.- Sizin başınıza mu 
•allat olan bu istilacı ordunun a • 
leyhindeyiz ... Zira, benim millet • 
~'!larım, seninkileri soymak için, 
1tte, sana üniforma giydirmişler; 
hllfçavuş diye, bir de kulp takmış 
••r ... Kendi dindaşların, kendi 

~illettaşların aleyhine çalışıyor • 
•un ... Onlaı:ın Fransızlar aleyhine 
ka.Ikrnmamalan için, bekçisin ... 

lbni Furtas heyecan içinde din
liyordu. Zübeyde de, bu söyleni • 
len aözlerin hakiki manasını kav-
1'1.Yaına.makla beraber, kocasının 
heyecanlanışını ve zabitin tesiri 
altına girişini alakayla seyredi
:tordu. 

Arada sırada Henriye dönü
Yor; göz ucu ile, memnu:ıane ve 
:;ıiıınettarane bakıyordu. Bu a· 
anı, hayatlarını yeni bir safhaya 

'akacak; genç kadının önünde 
~'PYeni bir ufuk açacaktı... "Ah, 
oCaın, Henrinin istediği yola gir· 

,.,, diye içi titriyordu. 

C! .. Bundan kendisi için bir saadet 
0&aca.ğına emindi. Zira, ıarııın 

Bütün bu telkinlerin neticesi, 
lbni Furtas, Fransız müstemleke 
ordusuna karşı aadakatini kayh~t
ti. Sağda solda aleyhte konuşma· 
ğa başladı. "Bizim kanımızı emi
yorlar. Bizi istismar ediyorlar. is
yan etmeliyiz!,, gibi sözler ağzın
dan düşmez oldu. Yalnız, dostuna 
karşı son derece hayran olduğu 
için, onu ele vermemek üzere asla 
ismini sarfetmiyor; bu fikirleri 
ondan aldığını kimseye itiraf et · 
miyordu. 

Nihayet, bu kadarla da kalma
dı ... isyan için bir nüve teşkiline 
bile çalıştı. Bunda, muvaffak ta 

oldu ... 

Fakat, yalnız nüve teşkiline ... 
İsyana değil... Zira, cürmü meş • 
hut halinde yakalanarak, divanı 
harbe verildi ... Beş sene müddetle 
hapse mahkfun oldu, . . . . . 

Zübeyde, şimdi, iki göz iki çeş· 
me ağlıyordu: 

- Netice neye vardı, görüyor 
musun? ... -diyordu.- Beş seneye 
mahkum edildi ... Şimdi ben, ne ya 
pacağım ... Beş sene hem kocası o· 
lan, hem de olmıyan bir kadın 
vaziyetinde beklemek... Sonra o
nun hapisten çıkması ... Aman ya· 
rabhi ... Biz, böyle mi ummuştuk? 

Sarııın zabit: 

M k t d'ye teselli - era eme ... • ı 

etti.- Ben, işi, kat'i surette halle
deceğim ... Bana inan ... Netice sa· 

adettir ... 
- Henri ... Henri... Rica ede-

rim ... Şu meseleyi hallet ... Sabrım 
kalmadı ... . . . • • • • • 

Kışla hapishanesinin amiri, o 
aksam Henri idi. Bütün tertibatı, 

~ ' 
lbni Furtası kaçırmak üzere aldı. 
Hatta, ona bir de silah tedarik et

ti ... 

- Anladın, değil mi? ... llk ge
ceyi Minhariye ormanında geçi -
receksin ... İkinci gece; Finnurda -
ki Çoban kulübesinde kal...Öğle ü 
zeri Santura koruluğunun ağaç-

' ları seyrek yerine gel... Seni, ora· 
da adamlarım karşıhyacak ve ka 

' çıracaktır. Artık, istiklal hareke -
tini nasıl teşkil edeceğimizi ka
rarlaştırırız ... 

- Hay Allah razı olsun sen· 
den ... Seni, bu milletin başına Al
lah mı gönderdi? ... 

. . . . . 
Santura koruluğunun ağaçları 

seyrek yerinde, kendi ırkından 
bir müfreze ile karşılaştı. Ve ne· 

ferler onu görünce: 

- Yüzbaşı Henrinin dediği 
doğru çıktı ... işte ... -diye sevindi· 

ler ... 

lbni F urta& ta sevindi: 

- Demek ki, orduda, benim gi· 
bi bir çok istiklal taraftarları da • 
ha var... işte, beni kurtarmağa 
geJdiler ... Birleşeceğiz ... Ve artık, 
arkaıı selamettir ... lsyan ... 

Fakat, müfreze, silahlarını, lb
ni Furtasa çevirdi: 

-Teslim ol... 
-? ... 

- Alçak... Tüfeğe davranı-

yor ... 
Dost sandığı askerlerin kendi • 

ni yakalamak maksadile geldiği • 
ni anlıyan lbni F urtas, hakikaten, 
tüfeğe davranmıştı. 

Lakin, vakit kalmadan, bir 

A 

srı 

Fakat bu, kuru f asulqe ile Vermut 
ıçmiye, qahut likörle simit 

y yemiqe benziqor 

Ada çamlıklarından Fatih Çar· 
şambasına, Moda kenarlarından 

Çapa viraneliklerine kadar sira· 
yet eden (Kız çağırma) tarzını 

biliyor musunuz?. Bilmiyorsanız 

ben size tarif edeyim: Çağrılan 

kızın adı ister iki, ister üç, ister 
dört, isterse beş, hatta altı yedi 

heceli olsun, fakat bu heceler mut 
laka ikiye inecek ve mesela (Me· 

liha: Meli) (Sabiha: Sahi) (Hu
riye: Huri) (Safinaz: Safi) şek· 

linde söylenecektir. Nasıl söyle· 
nirse söylensin, herkesin kahyası 

olmadığımız için, o bizim umuru· 
muzda değil.. Lakin hu yeni biçim 

at çağrışın en nane molla, yahut 

Mahalle aralarında kJğd 
helvacısı 

düttürü leylalık tarafı onun gene 

yeni çıkma ahengindedir. Duydu

nuz ve dikkat ettinizse, tabii, far· 

kında olmuşsunuzdur: Birinci he-

yaylım ateş göğsünü kalbura çe· 

virdi. 
• . . • • 

Henri, o akşam, 

müjdeyi verdi: 

• 
Zübeydeye 

- işte sevgilim, artık istediği· 
miz oldu ... Tamamile biribirimi • 
ziniz ... Evlenebiliriz ... Tabii, ko • 
canı kendi elimizle ortadan kal
dıramazdık. .. Mes'uliyet korkusu 
vardı ... Onu, divanı harp kararile 
temizlemek kolayını aradım ... 
Halbuki, ümidimiz hilafına yal· 
nız beş seneye mahkum ettiler ... 
Ben de, müsellehan kaçmasını te
min ettim ... Bu vaziyetteki firari
leri ise, kurşunla vurmak mübah 
olduğu için, mesele basitleşti ... Ar 
tık, biribirimiziniz ... 

( Hatice SUreyya) 

lstanbul bahejelerinden biri 

celer üç elif miktarı çekilecek .. 
Sonra, biraz yani bizim alaturka 
musikideki bir es kadar durulup 
daha kısa olarak ikinci hece bağ
rılacaktır: Mee ... lii !.. Saaa .. bii !.. 
Huuu .. rii! Saaa .. fii! .. gibi .. Ge· 
çen gün baktım, Balatm üstü ile 
Karagümrüğün alt tarafındaki te
neke mahallelerin birinde elinde· 
ki küçük gaz tenekeleriyle çeşme· 
ye suya giden ayağı takunyalı, 
kısarak basma entarisi yellim ye
lali çıplak ve sıska baldırları yer 
yer sivrisinek ısırıkları ve pire 
tersleriyle bezenmiş on iki, on üç 
yaşlarında sarışın bir kızcağız 
çeşmeye giden tozlu ve süprüntü· 
lü yolun biraz ilersindeki virane· 
de tavukları kovalıyan kendi ya· 
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şındaki bir kız arkadaşına yukar· 
daki eda ile kırıta kırıta bir sesle
niş seslendi ki buna ben bile ba-

yıldım: 

- Maaa ... zeez .. Maaa .. zeez !.. 
(Muazzez olacak). 
Öteki, birden sesin geldiği ta

rafa döndü ve önü sıra kovaladığı 
tavukları, horozları filan unutup 

ı hemen ellerini çırparak ayni h!-

1 
çim yeni düttürüleyla _ yapma~~gı 
ile o da onun adını çagırarak soz· 

1 d. de ona cevap ver ı: 

ı .. r (L-- Laaamii !.. Laaa .. Mu... a-

mia olacak). 

Derken, oradaki yarı teneke, 
yarı çinko, yan tahta ve yarı kat· 
ranlı bez kaplı, yerden yapma, al
çak evlerden birinin açık pencere· 
sinden orta yaşlı bir kadın başı u· 
zandı ve uzanmasiyle beraber de 
eski çeşit sunturlu kalayları bas • 
tı: i p 

- Kız, yumurcak kız! Kız bo· 
yu bosu devrilesi kız! Kız, yerin 
dibine batası kız! Kız afacan ölü· 
müne uğrıyası kız! 

- Ne var anne! 
- Ölünün körü var! Ocakta a-

teş geçti, kazanın dibi çayır çayır 

yandı .. Hani su? .. 
- Getireceğim anne!. 
- Getiremez ol. Yolun orta-

sında durmuş da öyle Kocabaş 
Cemilenin peltek kızı deli Ziba 
gibi ne bağrıyorsun ?. Haydi ça· 
buk, yürü suyu getir bakayım! 

Zavallı kız bağırdığına bağıra· 

cağına bin kere pişman olmuş gi· 
bi önüne bakarak kös kös çeşme
nin yolunu tuttu, öteki de: 

- Geh bili bili kış kıı kıı .• 

Diye gene tavukları kovalamı
ya başladr. "" I• \& ..., 

" I~ 

Çıtkırıldımlık hazan iyidir ~ 
ma, yerine göredir. Mesela şu re
simde gördüğüpüz mükellef bah
çedeki bembeyaz masalara: kurul· 
mu§, yanıbaşlarındaki nazeninim 
çalgı dinliyen küçük hanımlar o
rada biribirlerini: 

- Meee .. lii! .. Saaa .. bii! .. Huu· 
.. ' rıı .. 

Diye çağırırlarsa kulak alışkan· 
lığı olduğu için orada kendilerine 
kimse aldırış etmez. Fakat, henüz 
sokaklarında bol bol ala~alı ma· 

ı.. 

cun, pekmezli mahallebi, keten 
helvası, mısır buğdayı, tahin pek· 

mez satılan ve kağıt helvacısı 
tablasını yere indirdiği vakit sağ· 
dan soldan, önden arkadan sekiz 
on çocuk birden: 

- Anne, hen de isterim! 
Diye ağlamalı makaraları sal

veren kenar mahallelerde hiç bu 
çe§it isim çağırmalar söker mi?. 

Hem, bu isimleri doğru dürüst 
çağırmak dururken Kocaba§ Ce
milenin peltek kızı gibi bunları 
sonlarından güdükleştirip başla

rından uzatarak nota ile ıskala 
geçer gibi çağırmakta ne mana 
vardır?. 

Oğlan kardeşleri, henüz biri· 
birlerini: 

- Ulan Amet !.. Ne var, ulan 
Memet! 

Diye çağnrlarken kenar semt· 
lerdeki küçük hanımlar birihirle

rini: 
- Mee . .lii ! .. Saa .. fii !.. 
Diye çağırmaları kuru fasuly 

ile \'ennut içmeğe yahut likörl 
simit yemeğe benzer. 

Osman Cemal 
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Büyük Gazinin 
yetiştiği ocak 

(Bat tarafı 1 incide) 

raJannr çok okuyunuz. Orada ibret lev· 
halan boldur. Size teılim edilen Türk 
ülkeıini çiğnetmeyiniz. Türk milletini 
refah ve ıaadet yolunda yilrütmek için 
her zaman olümü göze alınız. Hepinize 
vazifenizde muvaffakiyetler diler ve 
angi ile aelimlanm asil Türk mille • 
tinin fedakar zabitleri." 

Rauf Bey sonra kendisi de bir 
nutuk söyledi, Ulu Gaziyi saygı 

ile andı, genç zabitleri •nt içmeye 
davet etti. Bu davet üzerine zabit 
ved<illeri f u andı içtiler: 

"Bu irfan kaynağından timdi· 
ye kadar yetitmit Türk kahra· 
manlanndan geri blmıyacağımı· 

• za, biz de onlar gibi Türkün yük· 
ıelmeıi ve yurdumuzun ve Cüm· 
huriyetimizin korunması için la· 
zmı olursa kanımızı ve canımızı 

seve seve vereceğimize ant i~o
ruz, ant olsun.,, 

Anttan ıonra Rauf Bey mekte· 
hin tarihçesini yaptı. Müteaki· 
ben Harp Akademisi Hava yüzba· 
1111 Tekin Bey bir nutuk söyledi 
ve dedi ki: 
-c,_ Bu kaynaktan yetiştiğimiz 
için öğünüyoruz. Türk zabiti ol· 
auğumuz için ne mutlu bize! ... ,, 

Tekin Beyin nutku hararetle 
alkışlandı, sonra ·sınıf mektepleri 
namına muhabere mülazimi Sa· 
bih Bey bir nutuk söyliyerek dedi 
ki: 

"- Yüz senelilC hayatı ile vaT· 
lifmuzm köklerini dünyanın var· 
lığına perçinliyen bu ocak, her 
yüz yılda bir yaf ·daha gençle§· 
mekte ve gençleştikçe DUT ve ir· 
fan ateş ve alev saçan ululuğu ile 
bir 

1

kat daha yükselmektedir. Mu· 
hakkak olan bir şey varsa, ikinci, 
üçüncü, hatta yüzüncü yüz yılını 
kutlulamak için burada toplanan· 
lar da bu ulu kaynağın ilk yüz yı· 
it, yani bizim yüz yılımız içinde 
yarattığı bizim ve onlann Muıla· 
fa Kemalin, varhkların eritilmez 
büyüklüğü olarak tanıyacaklar, 
anacaklar, kutlulıyacaklardır.,, 

Sabih Beyin nutku alkıılar ara
sında bittikten ıonra Har.biye 
mektebi talebeleri namına Muhte· 
rem Bey kürsüye geldi, koca Har· 
biye diye aöze baıladı ve dedi ki: 

"- Harbiye! istibdat yıkı· 
mmda yumruklara hız veren sen, 
Cümhuriyeti kuran bata ıfık sa· 
lan ıen oldun. Senin §U mütevazı 
çatından fıtkıran o alev Anafar· 
ta göklerinde şimtek gibi çakını§, 
lnönü ve Sakaryada yıldırım gibi 
akmıt ve en son Dumlupınarda 
köpüklü btr kan denizi içinden 
zafer diye, güneş diye doğmuıtur. 
O güne§, o Büyük Gazi bugün 
ulu bir millete bat, ıen ona tan ye· 
riıin.,, 

Muhterem Beyin nutkundan 
ıonra askeri liseler namına Şükrü 
Galip Efendi, Deniz Harp mekte· 
bi namına Feyzi Hakkı, İhtiyat 
Zabit mektebi namına Cemal 
Arif Efendiler ve eski muharipler 
namına da Yüzbaşı Nafiz Bey bi· 
rer nutuk söylediler. Nafiz Bey, 
Ulu rehberin peşinden her zaman 
yürümeğe hazır olduklarını söyle· 

di. 

Son olarak Birinci Ferik Cevat 
Pata Hazretleri de bir nutuk söy· 
ledi. Cevat Pata nutkuna batla· 
madan evvel en eski Harbiye me· 
zunu olan mütekait Kazım Pata· 
nın bu hOyUk merasime rahatsız· 
lığı yüzünden gelemediğini bil· 
dirdl. 

Cevat Pqanın nutkundan son
ra kürsünün karıısmda hazırlanan 
ve altın yazılarla ıüılenmit olan 
kütüğe yüzüncü yılın altın çivisi 
mektepten birincilikle çıkan za· 
bit vekili Suat Bey tarafından 

çakıldı. Sonra Harbiye mar§t ça• 
lındı ve söylendi. Kazım Pata ve 
diğer Paıalar müteakiben Harbi
ye mektebinin önündeki tribüne 
geçtiler ve biraz sonra geçit rea· 
mi batladı. Evvela yeni zabitler, 
pqlerinden yeni bahriye zabitleri 
geçti. Bunları Harbiye talebeleri, 
askeri mektepler talebeleri takip 
etti. Geç.it resminden ıonra içeri 
girilerek Gazi Hazretlerinin oku· 
dukları dershane görüldü. Bahçe· 
de oturuldu. Davetlilere limona· 
ta, paıta,dondurma ikram edildi. 

Kutlulama merasiminden ev· 
vel saat ikide 600 yeni zabite Bi· 
rinci Ferik Cevat Paıa tarafından 
diplomaları verilmittir. Yeni za· 
bitler üzerine Türk bayrağı ıeril· 
mit bir masanın üstüne ellerini 
koyduktan sonra ant içmiılerdir. 
Bu merasim sonunda Cevat Pata 
ile mektep ve alay kumandanlan 
tarafmdan birer nutuk söylenmit· 
tir. 

Harbiyede yapılan dünkü iki 
merasim de fevkalade mükemmel 
olmU1tur. 
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Tehdit 
(Baı tarafı 1 incide) 

ğı ve hatta Möıyö Ruzveltin bile 
hırpalanacağı söyleniyor .. 

M..darn Ruzvelt adresine böY.· 
le bir mektup geldiğini ifıa eden 
Cümhurriyaseti memurlarından 
biridir. 

Madam Ruzvelte gönderilmi§ 
olan bu mektubu, kendi açmıf ve 
fakat bir tehdit mektubu olduğu • 
nu anlayınca Madam Ruzvelte 
vermiyerek lazım gelen tedbirle· 
rin alınması için polis amirini ha
berdar etmiıtir. 

Haydudun niçin 170 bin ve 200 
bin değil de 168 bin lira istediği 
herkesin nazarı dikkatini celbede 
cek kadar garip görünüyor. 

Nevyork zabıtası, böyle bir me
seleden haberdar olmazdan ev
vel, Zarn adında birini yakalamış 
bulunuyordu. Eskiden deniz tay -
yarelerinde makinistlik yapan ve 
33 yaılarmda olduğu tahmin edi· 
len hı~ adamın bir çok yerlere teh· 
dit mektubu gönderdiği anlaşıl· 
nnştır, bu mekt u da yazanm 
7~rn ola,..l'ğı tahmin ediliyor. 

Nevyork polis amirliği geceli 
gündüzlü ou meselenin halli için 
uğraşmaktadır. 
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Rusyadaki sporcularımız 
Odesa, 30 (A.A.) - Menderek 

civarındaki yüzme havuzlarında 
müsabakalar yapıldı. Tribünler -
den başka havuzun etrafındaki 
kotralar ve vapurlar halkla dolu 
idi. 100 metreye 4 kişi girdi. Or -
han 1-0, 8-4, ile ikinci, Halil 
üçüncü. 200 metre kurbağlamağa 
iki kadın girdi. 

Leyla üç elli betle dokuzla ikin· 
ci oldu. 200 metre serbest dört 
kişi girdi. Hail, 2, 38-8 ile ikinci 
oldu. 400 metre serbeste dört ki· 
ti girdi. 

Saff an 5, 24 - 2 ile ikinci, lh· 
san dördüncü oldu. 200 metre 
kurbağlamaya dört kişi iştirak el· 

ti. Alp 3, 9- 2 ikinci, Adnan dör· 
düncü oldu. Bayrak yarııını 

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

ASLANLI HÜKÜMDAR 
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kulaklarına kadar vararak, kuv • 
vetli kolları ile, Yavuzun omuzla
rından tulup ıaratı ve: 

Güneıin çekilmesi ile doğan ay, 
gene suyu gümüılemit, etrafı bir 
gündüz gibi aydınlatmııtı. Büyük 
ve çirkin hayvanlann başı kayık· 
tan, on on bet metre kadar uzak 
larda görülüyordu. 

B . '? d' - oranın ıea1 mı . ıye aor • : ................ 1 

Yavuzu, dalgın halinden uyan
dıran, Süleymamn yüzüne tatlı 

bir sevinç veren bir hadiseyi kay
detmeden geçmek doğru oln 7a
cak. 

du. jYazan: ı 
-. Hayır. Onun sesine benze· : R 

miyor. ! ıza 1 
. . . . __: ı2 _: . . . . t~~~.i~ı 

Nehir kenarına su içmek için 
gelen aslanların dehtetli kükreme 
}eri, onlara çoktandır iıitmedik • 
leri atina bir ıeı gi:bi geldi. 

Uzun uzun, hiç konuımadan 
bu kükreyi,leri dinlediler. Yavu • 
zun genç ve parlak gözlerinde, a· 
cı bir hatıranın §eridi döndü ve 
iki damla ya§, onlan daha parlak. 
daha ateıli bir hale koydu. Artık 
yaklaııyorlar, demekti. Bu ıssız, 
ve vah§İ yerde kulaklarına bir 
doıt sesi gelseydi belki bu kadar 
heyecanlanmıyacaklar, bu kadar 
zevk duymıyacaklardı. 

Hergül, Yavuzun gözlerinde· 
ki sevinç yatım görmüttü. Ağzı 

TlMSAHLI GEÇİT 

Abdüasamedin yüzünde, tehli • 
keli yerlere yaklaııldıkça, vahti 
bir sevinç belirmeğe baıladı. He· 
le Süleyman Cüneyneye kadar re· 
fakat etmek emrini almış olan 
( 4) askeri orada bıraktıktan ıon· 
ra kendilerini daha nazik bir va· 
ziyelte görüyordu. 

Şimdi kuvvetçe, kayıktakiler • 
den daha atağı bir mevkideydi · 
ler. 

Süleyman, iti Allaha bırak-

mıfh. 

Enditeli bulunduğunu hiaaet· 
tinnemenin en mühim noktalar
dan biri olduğunu da aklından çı 
karmıyordu. 

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

Trene suikast Beyaz Irk 
(Baı tarafı 1 incide) (Bat taraiı 1 incide) 

Hadise haber almmca vak'a bir imparatorluğun muhafazası 
yerine derhal bir imdat ve haıta· güçtür. Doğumların azalıtınm, bir 

- treniyle inzıbat kuvv.etleri sön· milleti nereye götürdüğünü tarih 
derilmiı, ölü ve yaralılar toplan- gösterir ... ,, demektedir. 
mıya başlanmııtır. Fakat bu sıra· Mösyö Musolini, buradan tek· 
da tufanı andırırcasına yağmur rar Fransanm vaziyetine geçerek, 
yağdığı için kurtarma iti fevkali.· "bugünkü hadise böylece devam 
de güç olmuf, yaralılarm bir kıı· edecek oluraa, 20 nci asrın sonu • 
mı da sellerde boğulmutlardır. na doğru Fransa nüfusunun lapan 
llk kafile yaralı ve ölüler Harbine yanınkinden daha a§ağıya düşe· 
götürülmütlerdir. ceği söylenebilir . ., diye bir tah-

Bu suikast burada, Sovyetle· min yürütmektedir. 
rin tarld Çin demiryollarında g(İ· İtalya Başvekili §Öyle ıöylü -
ya tahribat yaptıklarım göstermek yor: 
makıadiyle hazırlanmış bir ter· "Dünya, bugünkünden yirmi miı 
tip olarak tefsir edilmit ve nefret· li daha fazla nüfus kaldırabilir; 
le karıılanmı§tır. Bu noktai na· Amerika Birleıik hükumetlerinde 
zar, bugün Harbinden ıelen fu ki menabi, bugünkü nüfusun beş 
haberle de teeyyüt etmektedir: mislini daha koruyabilir. Kanada, 

"Japon ve Mançuko mahafili· bugünkünden yirmi misli yukarı a 
nin Sovyetler aleyhindeki tahrik hali barındırır. Cenubi Amerika • 
faaliyetleri Pogramiçnaya islasyo da, bir çok geni~ mıntakalar, el 
nundaki Sovyet konsoloshanesi • değmemiş bir vaziyette bulunu· 
nin ve bilhassa konıoloı M. Stel· yor. 
nıaı'm ıahsı etrafında temerküz "Afrikada, Avustralyada, hatta 
etmektedir. Mançuri ve Japon Avrupada ve fÜpheıiz Asyada da 
gazeteleri mumaileyhi Çin şark ha bir çok yerler vardır.,, 
demiryollarındaki tahribat faali· Makale sahibi, bundan ıonra, 
yetine i§tİrak etmekle açıktan a· bugünkü buhranın, daha ziyade 
çığa itham ediyorlar. Demiryolla· ımai meınleketJerceki nüfus azal· 
rı memurlarının klübünde mezkUr rnasından doğduğunu ileri süre· 
istasyon müfrezesi tarafından ya· rek münevverlere temas ediyor. 
pılan tabarriyat bir netice verme· Onların bir iki çocukla iktifa et· 
mi~ olmakla beraber klüp hüku· mesi, veya hiç çocuk sahibi olma· 
ınel tarafından gene kapatılmı§· malarını tenkit ediyor. 
tır. Harbinin iyi malumat alan ltalya Başvekili, kendi memle· 
ınahafilinde söylenildiğine göre ketinde tuttuğu, nüfus arttırma ıi· 
Sovyet konıoloıuna yapılan taar· yasetinin henüz neticesi belli ola· 
ruzlar Sovyet Rusya ile Japonya mıyacak kadar batlangıçla ve er· 
arasında vahim bir ihtilaf çıkar · ken sayılabileceğini söyledikten 
mayı istihdaf etmektedir. ıonra:Sı.n ve !l'ya.h ırkın hem adet 

.. ,.,._....,,,...,, ~..,,....,,_ ..... mı,...,.n .. -----. ÇI! hem i~gal '!tmekte oldukları a· 
2, 2-7 ile Kiyefte yapılan yeni razi n"ktasındao buşekilde inkişa 
Türkiye rekorunu tekrar kırarak 
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siyah ırl: 31<'.000,000, sarı ırk 
kazandı. Su topunu 2~ kaybet • medeniy~tinin silinip ortadan kal· 
tik. 1500 metreye dort hanım kabileceği enditesini ileri ıürü· 

Dütünüyordu: 
Abdüasamet, kendi kendin•• 

kendisi için de tehlikesi ekıik o~ " 
mıyan böyle bir ite giritemezd•·. 

Onun harekete geçebllııt~1 

için, ya arkadan veya önden btt 
h&Jka kayığın yardıma geç.mit ol· 
maıı icap ederdi. 

Süleyman, timdiye kadar, bO 
bit dütüncesini kuvvetleıtirecek 

emareye raıtlarnamııtı. 
O halde, Ahdüaaamedin, ıt' 

Gata, ne de Abdül Faki ile alik' 
ıı olmaması lazım gelirdi. Fak•t, 
mesele böyleyse, niçin Mehıne
din yüzüne dik dik balcmııtı? •. 

itte bu küçük hareket Süleydl' 
nı endi,eye dütüren yeıi.ne nok • 
taydı. 

Ne olacaksa, timıahli ıeÇitt' 
olacaktı. 

Burayı atlatabilirlerse bütiiıt 
üzüntüsünün bot olduiunu ıörr 
cek ve bundan memnun da of•• 
caktı. 

Süleyman, bütün bu ihtimalle
ri düıünerek Hergül'ün mütey~· 
kız olmaımz temin ebnek iıted•· 
Bu münasebetle onu, yanına ~ • 
irrdıve: . 

- Alfret, dedi. Sana bir end•· 
temden bahsedeceğim; fakat bu' 
nu Blanıa hissettirmemek lizJ111· 

- Emin olabilirsin. 
- Abdüasamedin, ben Abdili 

Faki ve Gata ile alakadar oldu· 
ğunu sanıyorum. Bize timıahh ge 
çitte bir fenalık yapmalarındal' 
tüpheleniyorum. 

- Bunu nereden anladın 1 
- Mehmedin bana timaahls 

geçitten ısrarla bahıetmesindeıt 
ve Abdüstamedin de Mehmettetl 
güphelennıesinden. Mehmet ~ 
arkadaşları muhakkak ki p•'' 

1 
,,. 

mukabilinde kayığa a ınmıt 
damlardır. Mehmedin Abdüs•• · 

• e• metle kavgaaındal'\ ben bu netıc 
yi çıkarıyorum. 

- Mehmet ıana bundan balı-
. '? 

settı mı. t 
- Hayır. Açıkça değil. F~'ıı 

böyle olduğunu anlamak büyü 
bir zekaya ihtiyaç göstermez. 

- Ohalde .. 
- O halde tedbirli bulunıııı• • 

mız lazım. Biraz sonra önü111iiS' 
den veya arkamızdan bir b•t"' 
kayığın y~rdıma gelmesi icap e ~ 
cek. Ne oluna olsun Ahdüaaatr' 

böyle bir vazife ile muvazzsfı~ 
bunu yalnız ba§1na yapamıyac• 
tır. 

- Ben de tahmin ederim. 
- Bu gece uyumamahyıj·" 

Abdüua.medi bir an olsun g6f' 

den kaçırmamalı. lİ• 
- Burası kolay. Fakat, telı . " 

keyi önleyebilmek için ne yap• 
girdi. Leyla Hanım, ikinci, Ca • yor. rız. • 
vidan Hanım üçüncü oldu. İ§tirak HABER - Dünyada bugünkü - Şimdiden ıili.hlarımı:zı 1~ 
eden dört hamm arnsmdaki me • beyaz ırk mevcudu 725,000,000, mmızda bulundurmalıyız. En 1' 
safe çok azdı. syah ırk 310,000,000, sarı ırk çük bir harekette ateş .. 

Bir eylul sabahı kafilemiz saat 784,000,000 dur. (Devamı var) 
~__:_~_:__~ __ .....;. __ ~--------~ ....... ~~~~----------~~~~~ 
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TÜRKIYENIN 

l<ız ·Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi Leyn-neha~ 

HAYRiYE LiSELERi 
Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi MünürpaşaKonağı 

Resmi hıelerin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz Ye Maarif Veklletince MUADELETi muıddaktır 
Tedriıahndaki ciddiyet ve intizamiyle talebenin sıhhat Ye gıdasına itinaaile taaınmıt olan 
rnektebimiıde kayda batlanmıthr. llk kııımdan itibaren ecnebi lisanı baılar. Talebe mektebin 
huıuıi oloınobil ve olobüılerile nakledilir. Cumadan maada her gün 10 dan 17 ye kadar 
nıibacaat edilebiJir. isteyenlere tarifname gönderilir. Bakalorya imtihanları 1 Evliilde ba9hyacakhr. 

Telefon : 20630 

En eski, en kuvvetli ve en ileri deri fabrikası: 
•• 

SUMER BANI{ 
Beykoz Deri Fabrikası 

ilk defa olarak piyasada deri. satmak üzere 
ISTANBULDA BiR BÜRO AÇMIŞTIR. 

Her nevi yüz derileri, köıele, yarma, eldivenlik Te güderi 
mübayaası için bu büroya müracaat olunmalıdır. 

Adres: lsıanbul · Sirkeci - Sanasary:ın han yanında ~o 36, 

~~ Isti~lil ~isesi "Mfidfi~ü~finden:-~ı~~~~·T•~g•u•f•:•B•~•Y•K•o•z•L•u~h•a•~.~.·.T·e•ıer•oo•;•2•~."~~~~ 
l -

1
l

1
ıkti,ve0nrletare,ve Lise kısım arına kız ve erkek leyli •e nehari talebe kaydına başlanmıştır. ====-=~---_-=-=§ ~ 2 Kayıt için cuumartesi, pazartesı ve çarşamba günleri sa!\t oadan 17ye kadar müracaat edılebilir. • 

Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasından: 

3 Bakalorya ikmal imtihanlarına J EylUlde, sınıf ikmal imtihahlarına da 22 Eylülde baılanacaktar. 
4 mektebin kayıt ,artlarını bildiren tarifname gGnderilir. 

t n~res : ~e~zo~e~o~ı, ~olis nıer~ezi or~osı. Jel. ~~~l4 l 
11ıınn 11ııııı11ıı1tnt11·11ıııııı ıu111ııııı11ııııırıınnmıt1ffNt1tıuı-""q:u111,ıııınmı• uıııı ıuıııııııiııııu u 1uıııııııııı11111111ııı 11 ııı11uııııırırım•ııuuıııııııııııııı1111111ıııııııııh11unıMllllttııu1uıııı""""'"liF 

ü~KüOff R KROIKöY 
rraınvn~ seferıerinın i~letme~e ntılı~ı 

Üsküdar· Kadıköy ve Havalisi Halk tramvaylara T. A. Şırketindeıı 
l\ad ko\· tranwav şırketımizde inşa:ıtı b;ıirilen l lavdaıpa~a l\adı~öy hattı 

f f:: ful J9J ~ abahındarı itibaren Şletmeğı: açılat.•ık \C bu ~uretle l\adıkôy - Ü( 
kud~r ar.ı ı 1da munt.11..am tramvav -:eferleri tt:sıs edılecektir 

gu ven ış etme ) üzliııdcn. C sküdar tramvııv şebekesınde tadı! \•c Kadıko' 
1' r.ırrıvay Setıekesindc: tesis edilcıı nıntakalarla l ı~,·lul 1934 <;at-ahından itıbarcn 
tıtbı i mukarrer \ c her mıntnka' a şamıl tcn7. 1:\ı lı lİCret ıarilelc:ri ht•kleme yerle 
trnd ' • l\adıköy iskalc durıığınJ.ı muhterem yolcular tarafından görülebilecektir 

12169• 

fl • . . ..... ' • ' . . . •' - . ' ,-

Türk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri: 

Ayaşlı Ve Kiraclıarı 
Büyük ROMAN 

Yazan: M. ş. 

Kılap halinde çıktı f iatı, elli 
kuruş, satış yeri V AK/1 yurdu 

e~.ı eseri mutlaka okuyunuz! 

--Kimyager 
HUSAMETTiN 
Tam _idrar tahlili 100 kuruıtur. 
Bilumum tahlilat. Bahçekapı, 

Emlak ve Eytam Banka11 kar· 
tııında izzet Bey Hanı 

Ankara Hanımlarına 
İsmet Paşa kız enstitüsün

den diplomalı Fahire ve Saadet 
Hanımlar Ankarada terziha · 
nelerini açtılar. tyi ve zevki -
nizce giyinmek, bunun ıçın, 

ne kumaş, ne para kaybetme
mek istiyorsanr.z: Fahire Hanı
mın modanın bütün incelikle · 

rini mmi zevkimizle anlaştır
maktaki ihtisasından istifadP
etmelisiniz. 

Terzihanenin levhasını Ad
liye Sarayı tarafından Işıklar 
caddesine baktığınız zaman 
göreceksjniz. 

Bir kadın aranıyor 
Kalabalıkıız bir aile nezdinde 

ev işlerinde çalı~tırılmak üzere bir 
kadına ihtiyaç vardır. 

Şeraiti anlamak üzere Aktarn 

Getiri tamamen Ergani Demiryo unun inşasına tahsis olu
nan ikramiyelı % S f.ai:ıli 1933 istikrazı nan 4.000.000, - liralık 
3 üncü kısmını tetkil eden C tertibi tahvillerin kavıt mua· 
melesine· 30 Ağustos 934 tarihinde başlanacak ve 30 Eyllil 
934 tarihinde nihayet verilecektir. 

Bu istikrazın B tertibi hamillninio, C tertibinden aynı 
numaraları alabilmeleri için 30 Ağustos 1934 tarihinden 
4 Eylül 934 akıamına kadar e·nelce B tertibi muvakkat 
makbuzlarını hangi bankalardan almışlar ise yine ayna ban· 
katara müracaat etmeleri lazımdır. 

5 Eylül 934 tarihinden 30 Eylül 934 tarihine kadar olan 
müddet ıarfrnda sat.şiar umuma tahsis olunmuştur. Beheri 
20.- lire itibari kıymetindeki C. tertibi tahvillerin 19 lira 
fii ihracına müterakim kupon faiıi olara 40 kuruş ı:am olun· 
muıtur. Bu suretle yeni lertip tahviller 19 lira 40 kuruş 
üzerinden sahlacakhr. 

Kayıt muameleleri Bankamız da dahil olduğu halde 
EmJik ve Eytam, Sümer, iş, Osmanh, Ziraat Bankalarının 
TOrkiye'deki BiU~mum 9ubeleri ıle lstanbul ve lımir'de diıier 
Bankalar tarafından yapılacaktır. (5227J 

VAKiT 
gezintisinde çalışmak 

isteyen san'atkarlara 
"VAKiT,, gezintisinde çalıımalı üzere evvelce cu ve ince au•a muh· 

telif numaralar için müracaatta bulunanlarla yeniden bu işe talip olanla· 

rın, her gün saat on iki buçuktan on dörde kadar V AKIT idaresine müra 

caat etmeleri .. 

gazetesi çinkografi fu~sinde Fu !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
at Beye müracaat, 

T~QKiVE 

llR!ll\T 
BANKA51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bOJ;Q 

Oıküdarda SC\t:l.Ik Hane- Gü
ztl manzaralı, gayet kullanıılı, içi 
dııı boyalı, 650 metre murabbaı 
7 oda, havagazı ve su tesisatı, ha
mam, büyük bahçesinde mevva I 
ağaçları, çiçekler ve limonluk. ku 
yu, h·\Vuzlar ve Amerikan k~mes
ler. Fı:-tık ağac• Tramvav durağı ı 
sounda Yazmacı Şerif sokağı No. 
9. içindekilere müracaat. (3008) 1 

HABER 
~kşa.m Postası 

1 da rehaneai ı 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi -retsraı Adroııl: ISTANHUL DJ\Uf;H 
relefon Vuıı ıS8'72 idare: US10 

r-- " ABOrtE ŞERAiTi 
• il 12 ayWı 

l'Urkl)e: 120 s:;o sı;o 1250 Kl'f. 

~coebl: ı~o t4o lf.40 IBIO 

ıLArt TARiFESi 
rır.aret llAnlarının utarı IZ.60 

Kfo.aml lllnlar 10 Lıınııtıu. 

Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Kaı11Jd1~1 yf'rl ( VAKiT) Matbaaaı 

HABER gatezesi 
El yazı•• tahlil kuponu 
isim 

Şehrimizin en güzel ve asri 

PANORAMA BAHÇESi 
2 Eyli'ıl Pazar günü ve akşamı 

Büyük Sünnet Düğünü 
Bahçenin daimi maruf ıaı heyetine ıliveten: Süreyya Opereti 

(fıkriye Hanım Avşe rolünde) 'lO kişilik bando, orkestra, varyete 
kukla, hokkabaz, monolog, muhtelif eğlenceler. 

Fiyatlarda zam yoktur, Çocuk kaydı için hergün öğleden 
sonra bahçeye müracaat. Telefon: 41065 

~·ıı1111111ııııııı111ıı1111ııı1ııııı111ıı11111ııııtıı1ıı1111mı--.ııııı11111ııı1111ıı"""'ııııtı1111ıııttmnı1ııııııı1111ı1111ıuuı.-ıııı11111 ııı11ll 
j En Nefis f 
\ Limon çiçeği kolonyası j 
( Şişesiz satış fiyatı \ 

' Litresi 100 Kuruş 1 
' " 160 " j 
1 it 220 " i 
: E 
__ ) Sirkeci Mühürdar zade hanı no. (= 

19 Şükufe Itriyat imalathanesi 
Telefon : 23074 l 

lııııııııııın.,.•• nı1 ıır ıwı•'t w"~1111ıııı1111ttuuıııuıııınııııuu1111uııııııııım111111ııınıl 



Başvekil PaŞanın 
seyahatleri bir haf
ta geriye bırakıldı 

[--~~a~~~;, !~ Şe3:!,~_n __ ı 
Cieçen kısman hül:lsası 
l çki ile geçmiş bir geceden 

sonra sabahleyin biraz daha uyu
mak istiyordum. Arkadaşım Ayı 
Nuri, yeni bir eğlenceden bahset
ti. Zorla gittim. San saçlı şişman 
bir kadının oyunu görülecekti. 

Fakat duramadım; karım Zeh. 
ranm, evde yalnız olduğunu dil -
şünUyordum; geriye döndüm. 

İçeri girdiğim zaman onda hiç 
bir vakit gönnediğim bir harcket
karşılaşmıştım? Bana karşı çok 
haşin davranıyordu; fakat bu ne 
kadar sürebilirdi? 

Demek için hazırlandım. 
- Gördün mü? Nasıl.. .. 
Derdemez, birden duraladım 

Ağzım açık kaldı, gözlerim hay -
retle büyüdü, kollarım aşağıya 

sarktı. Zira karşımda polisle ma
hallenin muhtarı vardı. 

Korkunç bir şüphe kafamı çen
gelledi: 

- Zehra ya bir şey mi oldu? 
Sahi ne oldu? 

Diye kekeledim. 
Polis sordu: 
- Gece, Ayı Nuri ile bir eğlen 

tiye gitmişsiniz! 
- ..... . 
- Nuriyi vurmuşlar; bu sabah 

öldü. Hasan da yaralı .. Hükume
te kadar buyurun, müddeiumumi 
bey çağırıyor. 

- Kim vurmuş Nuriyi? Nasıl o
lur? Bunda yanlışlık var! Onu e

vine kadar ben kendim götürdüm, 
kapısının önünde ayrıldım. 

Polis cevap verdi: 

- Bunları hükumete söylersi -
niz efendim, bizi bekliyorlar .. 

Zavallı Nuri! Dev gibi, temiz 
yürekli, güzel delikanlı .. Onu vur
dular ha! 

Çabucak giyindim ve yola çık
tık. Yol da bu sefer mahalle muh-
tarma sordum: 

- Kim vurmuş? 
.... 

- Koca Velinin Hasan! .. 
- Hasan Ha! İzmirli kadım ge-

tiren ve bize kulesinde eğlenti ve
ren Hasan ... 

Hükumete varıncıya kadar be
nim anlıyabildiğim şuydu: 

Nuri, benden ayrıldıktan sonra 
evinden çıkmıı, yeniden kadın oy
natılan yere gitmiş, orada Hasana 
meydan okumu§ ve karıyı elinden 
alıp kaçırmak istemiş. Efelik bu .. 
Aralarında kavga kopmuş. Ortalık 
karışmıı, Nuri Hasanı yaralamış, 
sonra da Hasan, Nuriyi kamından 
vurmu§. 

Mademki Hasan bu İ§İ yapacak
tı, niçin benimle beraber oradan 
çıktı? Tabancası yanındaydı, ikin
ci defa döndüğü zaman da üstün
de tabancasından baıka silah yok-
MU§. 

Demek ki ilk :zamanlarda kendi 
ni tutmuştu. Fakat sonraları kız
dıkça kızmış, bu işi yapmıştı. Da
ha doğrusu eğlentiye onun tara -
fından çağrıldığım için bana za -
rar gelmesin diye evvela benim 
eve dönmemi beklemişti. 

Bildiklerimi söyledim. Hiç bir 
kabahatim olmadığı için salıver • 
diler. Fakat Nurinin ölümü gitgi· 
de daha çok içime işledi. O daki
kada bir daha böyle yerlere git • 
memeğe karar verdim. Fazla ola -

rak Zehrayı da darıltmıştım. 
- Artık Zehra gelmiştir! 
Diye eve döndüm. Fakat kapı

yı gene kendi anahtarımla açmak 
lazım geldi. 

Ayni günde çok iyi bir dostu ve 
karımı kaybemtiş bulunuyordum .. 
Bunlardan bana dokunan Nurinin 
ölümü oldu. Zira onun dostluğu 

tam bir dostluktu. Fakat Zebranın 
karılığı?.. Hemen hemen bir sı
fırdı. O, mutfakla çamaşır, dikiş
le süpürge arasında mekik dol~·· 

yan silik bir hizmetçiden başka 

hi~ şey olamamıştı. 

On gün sonra lzmirden Hatice 
3:-:-asiyle bir mektup aldım. Bu. 
Zehranın ablası idi. Hayatımda 

büyük bir rol oynamış, bana ilk 
aşkı o tanıtmıştı. içimde hala o
nun hasretini buluyordum. Kağıt 
ve onun yazıları, ellerimle beraber 
kalbimi de ısıtıyordu. Halbuki 
o bana bir yabancı gibi yazıyor, 
kardeşinin bot kağıdını istiyordu. 
Hem de .şunları ilave ediyordu: 

- Boş kağıdı bahse değen bir 
şey değil. Kardeşim, bundan son
ra kırk nikahı olsa gene sizin ka
rınız olamaz. Şimdiye kadar çek
tiği yeter! Artık biraz da dünya 
gorsun, yaşamanın ne olduğunu 
anlasın! Zavallı çocuk, henüz on 
sekiz yatında olduğu halde otu -
zunda görünüyor. Zaten onu bo· 
şamanız sizin için de hayırlıdır .. 
Hiç olmazsa karısının ne yaptığın-
dan, nasıl yaşadığından habersiz 
kocalara benzemezsiniz ... 

Üç gün düşündüm, cevap ver
memek istedim. Fakat Haticenin 
nasıl bir kadın olduğunu biliyor
dum. Zehranın orada ne olacağı 
belliydi .. Ablası gibi kucaktan ku
c~ğa dolaşan, zengin adamların 

kı\patması olarak yaşıyan bir ka
dın haline girecekti. Acaba hu -
nu yapabilecek miydi? Kabil de
ğ:J... Hiç ummuyorum. O ablası
na hiç benzemiyordu. Keşki ahla
M gibi olsaydı!. .. Şimdi arkasın -
danr gider yalvarır, yakarır geri 
getirirdim. 

Halbuki onu hem kıskanıyor -
dum, hem de dönüp gelmesinden 
korkuyordum. Çoculuğumu, o • 
nunla naı:ıl evlendiğimi hatırla -
dım. E~.ki günler bir sinema şeri -
di halin<le gözlerimin önünden 
geçti: 

Gitmişti; fakat hiç şüphesiz 

gene gelecekti. Belki şimdi. Belki 
bir saat, belki bir gün sonra! .. 

iyi; hoıuma gidiyordu. işte ka
dın dediğin biraz da böyle olma· 
lı .. Neydi o sığıntı gibi, gölge gibi, 
eğreti halleri? .. 

Yüzümü yıkadım, bahçe kapı
sını açtım, bol güneş, hafif bir rüz 
gar, çiçek ve yaprak kokuları. kuş 
cıvıltıları arasında hayat sahiden 
güzeldi. 

• • * 
Kapı sert sert çalındı. Zehranın 

vuruşuna hiç benezmiyordu. Fakat 
ondan başka kim olabilirdi. Za
vallıyı bayağı özlemiştim. Meğer 

seviyormuşum! Ne tuhaf, o zama
na kadar bana hiç böyle bir his 
vermemişti. 

(DeV&mJ YU) 
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Meğerse hu gelen askerler, dost değil, düşmanmış ••• 
Biçare firariye yaylım ateşi açtılar. 

(Yazısı hikaye sütunurnuzdadrr) - -r 

1 ES AF iŞÇi l 
Beyoğlu tütüncüle- Kahvehaneler er

ri çok şikayetçi ken kapanmaktan 
Beyoğlu İstanbulun hiç bir sem· 

tine uymaz: Tütüncüleri yevmiye 
dört kuruş alış veriş yaparlarsa 
muhakkak ki bunun bir kurutu 
gündüz üç kuruşu gecedir. Dört 
kuru! ile ipin iki ucunu denk geti· 
remezken satışımız bir kuruşa iner 
se varın kıyas edin. 

Dükkanların erken kapanmasi
le gündüz satışımız hiç artmamış· 
tır. Zira ruhsatı mahsus ile bir çok 
dükkanlar Cuma günü ve haf tanın 
her günü açıktır. Böyle tezkeresi 
olan sucular geç vakte kadar ka • 
panmaz. Seyyar tütüncüler açık ve 
açık rakı satan yerlerdeki tütün -
cüler açıktır. Yalnız bizler kapalı. 
Bu hal karşısında herkeş istediği
ni bulabilmekte, biz zavallılarsa 

beyhude dükkan kirası vermekte -
yız. 

Binaenaleyh dükkanlarımıza 

yaptırdığımız camekan ve saire ve 
yüzlerce lira kıymetinde ve hariçte 
hiç bir işe yaramaz eşyamız olma
sa dükkanları kapamakta hiçte -
reddüt etmiyeceğiz. Belki ilerde 
işler düzelir diye oturarak elimiz -
deki ufacık sermayeyi yiyerek mah 
volmaklı.ğımız için de bir kaba -
hatimiz yoktur. 

Cümhuriyet sayesinde herkes 
hayatının kıymetini anlamıştır. 

Karnını doyurabilen bir esnaf kar 
nı doyunca istirahatini kendi dü -
şünür. Dükkanını kapar ve istira -
hatine bakar. Bu şekil karşısında 
sinemalar paydosuna kadar dük -
kanlarımız açık kalmazsa bizlere 
felah yoktur, mahvımız muhakkak 
trr efendim. 

Beyoğlu istiklal caddesi No. 22 
Tütüncü Salahattin 

kar etmemişler! 
Dükkanların erken kapanması 

bütün esnaf m zararını mucip oldu 

ğu halde bundan yalnız istifade 

edenlerin kahvehaneler olduğu 

hakkında bir mütaleanızı oku

dum. Halbuki bundan kahvehane
ler de zarar görmektedir. 

Zira dükkanların erken kapan
ma saatleri muayyen olduğundan 

her esnaf dükkanını kapar, kapa
maz, derhal evinde kendisine in -

tizar eden ailesinin yanına koş

maktadır. Kendilerini bekliyenler 

de dükkanların ne zaman kapan -
dığını bildikleri için, biraz geç kal 

manın eskiden olduğu gibi sudan 

bir mazeretle "Bugün fazla iş var· 

dı !,, diye bashrılamıyacağı ma
lumdur. Binaenaleyh dükkanların 

kapanma saatinden sonra kahve -
haneler de en esaslı müşterilerini 

kaybetmiş vaziyete düşmektedir. 

Bunun için kahvehanelerin en son 

müşterileri de nihayet saat ona ka 
dar oturmaktadır. Binaenaleyh 

kahvelerin de nihayet saat 11 de 
kapanmaları çok muvafık olacak. 

Bu suretle umumi olan istirahattan 

onlar da istifade etmiş olacaklar -
dır. 

Sirkecide Viyana kahvesi sahibi 
SÜLEYMAN 

Kadıköy kupası 

Kadıköy Hasan Paşa Gençler 
Birliği tarafından tertip edilen 

(Kadıköy) kupası turnuvasına 

25 - 8 - 34 tarihli Haber ve 

Bir kadın aranıyor Sporpostasındaki davetimize ica-
bet edenlere ve turnuvalara dahil 

Kalabalıksız bir aile nezdinde 
ev işlerinde çalıttırılmak üzere bir 
kadına ihtiyaç vardır. 

Şeraiti anlamak üzere Akşam 
gazetesi çinkografi şubesinde Fu· 
at Beye müracaat. 

olmak istiyen klüplerin Fikstürün 
tanzimi için 2 - 9 - 34 Pazar 

günü saat 15 ten 18 e kadar müra 

caatlarını Birliğimize gönderme -
leri rica olunur. 

Memurlar, esnafı 
zarara sokmamalı 

Aksaray Da: 
vut paşa caddeSl 
246 numaraci' 
aşçı Fazlı U&ta: 

Her gün bit 
belediye meıno
ru gelir. "Y~ 
leri tozdan rJJ_. 

hafaza için bil 
camekin yap!,. 

Ahçı Fazh usta der. YaparJlll' 
"Camekan caddeye kartı olmıy• -
cak,, diye ikinci bir itiraz... Geri 
alırım ... Bu defa da muıluğa ya• 
kın olduğunu söylerler. Hul~ 
dükkanda bana mekik dokut
maktadrrlar. 

Bir camekan yapbrılmuının .,. 
oradan, oraya kaldırılmumın rı' 
ye mal olacağını memur beyleriıl 
takdir etmesi; ilk emri vazıh .,. 
etraflı vermeleri lazım delil rJJİ -
dir? Bir çok müşterilerim açık tol 
luk istemektedir. Bana ıüzı.çll 
tu7.luk adet etmemi emrettiler.ti .. 
buki bakkalarda tuz açıktır. Milf' 
rop yalnız bizim dükkanda mı? 
----------~------~~ 

Ortaköy 

Şifa Yurdu 
Sahip ve mUdUrU 

Dr. AHMET ASIM 

lstanbulun en güzel, en temi• 
ve en ucuz husuıi hutaneıidit1 

Yatak fiyatları: 2 liradaO I' 
tibaren. Doğum ve hertürlü ~ 
ve erkek ameliyatları: 10 SÜ 
ikametle beraber 40 lira.,, 

Telefon 42?91 
-~~~~~~~~~~--~ 
Dr. Hafız Cemal 

1 
ilahili hastalıklar"' - ·:teh ...... 
Cuma ve pazardan bafk-~ 

&leden sonra saat 2~ ek ~ ,. ka.., 
lıtanbuld;1 Divanyolunda (118) ,, 

maralı husuıi kabineıincle hu~ 
kabul eder. Muayenehane ve eY " 
fonu: 2239ö. .s4I 

Yazlık ikametgah telefonu l(aaO".'.'. 
38 - Beylerbeyi 48 .. 


