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Bağ eğlencemiz bugün! Sadettin metresi Fatmayı 
nasıl öldürdü 

Eğlencemiz, ümidimizden fazla bir 
alaka ile karşılandı 

Ba§ e§lencemize işt ir3k edenlerden iki intiba 

Olr..nrn1>nl•'l'ftYIH' ;rin tı>.+İn Ptti. ı J,. TRÖ'hPt onl'Pn Pal,,.nromİLe da• 
limiz "Bağ Eğlencesi,, bugün Top vetlimiz olarak ittirak edeDler 
kapı dıtmda Remzi Beyin Nümu - yanlarında ayrıca misafirler de 
ne bağında yapılıyor. getirmiş oldukları için kalabalık 

Bağdaı cazbant ve incesaz bu - fazlalaşmış ve seyrisefer idaresi -
lunmaktadır, büfe de gayet ucuz • nin de bir aralık otobüsleri İ!le· 

dur. OkuyucularrDll%, kendilerine mekten menetmeğe tC!ebbüsü üze 
tahsis olunan ve Edimekapı ile rine bu kalabalık daha çoğalarak 
Topkapıda bulunan otobüslerle okuyucularnnı2idan otobüs bekle
bağa kadar götürülmektedirler. meğe mecbur kalanlar olmuştur. 

Bu nakil vasıtalarmm sayısını, Kendilerinden, mazur görülmemi· 
gazetemize müracaatla davetiye zi rica ederiz. 
almıt olan okuyucularımızın mik - Eğlencemize iştirak edenlerin 
tarma göre hesap etmiştik. Halbu· hoşça bir gün geçirmelerini dile· 
ki ümit ve temennimizden çok faz riz. 

Lastik tekerlekler kaça 
mal olur? 

Bir tekerlek imalcisi yalnız lstanbul 
için 600,000 liradan bahsediyor. 
Belediyenin yük arabalarım, r mıyacaktır. Fakat, bir lastik te· 

tiirültü ile mücadele için, lastik kerleğin iktisadi vaziyetimize na· 
lekerlek takmıya mecbur ettiği sıl bir tesir yapacağını da dütün· 
~alunıdur. mek icap eder. 

lastik tekerleklerin, belki gü· Daha doğrusu lstanbul so· 
~ltii ile mücadeleye yardımı do- kakları vaziyetinde bulun • 
~caktır. Yük arabaları gelip dukça bu zararın tahmi • 
teçitlerinde belki insan kulakla- nen fevkinde olacağı da id • 
"tnr rahatsız eden gürültü çıkar· (Arkası 6 ncıda) 

Gazi Hz. 
Dün Ankaraya 

gittiler 

Onun yüzünden işinden de koğulan 
katil, sevdiği F atmasile barışamayınca 

Gazi Hazretlerine ismet 
Paşa ve Şükrü Kaya 

bey refakat ediyorlardı 
Epeyce zamandır ıehr~izi fe• 

reflendiren Büyük Gazimiz dün 
ı ak§am Ba,vekil ismet Pqa Haz· 

retleri ve Dahiliye Vekili Şükrü 

Kaya Bey ile birlikte Ankaraya 
hareket buyurmu,Iardır.Gazi Hz., 
dün öğleye kadar Dolmabahçe sa-
rayında meşgul olmuılar, öileden 
sonra saat be!te motöre binerek 
Haydarpaşa istasyonunu tetrif bu 
yurmuılardır. 

Büyük misafirimizin Ankaraya Fatmanın fabrikada ~ahtdı§ı a1ralarda ah nmıt bir resmi 
avdet edeceklerini haber alan ka • Salı günü Şişlide genç bir ba- Virjine ait bir evin alt kıammda 
labalık bir halk kütlesi Haydarpa· lıkçr çrrağmm metresini on altı bir odada kiracı ve bekir olarak 
!a istasyonunu doldurmuılardır. yerinden bıçakladığmr dünkü sa- oturmaktadır. Sadettin yedi ay 
Gazi Hazretleri rıhtıma çıkınca ymıızda yazmıştık Bir rnuha.ni- evvel Cideli Fatma isminde bir 
halk tarafından alkıılanmıılar ve riıniz va.ka yerinde tahkikat yap- genç kadınla tanıımıt ve yedi ay 
yaşa nidaları arasmda iıtaıyona DUŞ, tafsilat almıştır: muhetlif yerlerde Fatma ile ya • 
girmişlerdir. . J Balıkçı Sadettin, Pangaltıda tadıktan sonra araları açıldığı i • 

(Arkası 6 ncıda) qref efendi aokaimda Madam (Arkası 6 ncıda) 

Lindberg'in çocuğunu kaçıran 
Ha e nla---Italyanın yakalandı 

arası açılıyor 
Habeşistan açıktan açığa hudutları 

içine silah ve cephane dolduruyor 
İtalya ile Ha'betiatan anamda 

bir harp çıkması ihtimalinin Avru 
pa devletlerini yakından alakadar 

Ecnebi esnaf 

eltili İngiliz gazetelerinde okun • 
maktadır. 

ltalya hükUmeti, bunun ulı ol
madıimı tekrar tekrar bildirmek· 
te ise de, bir yandan da hududunu 
tabtit etmekte olthıiu, ve tayyare 

A t k l • • t •ı kuvvetile sağle.mlqtmldığı yazıl· 
r ı yer erını amamııe maktad ... 

türklere bırakıyor Habetittan liuautlan içinde, 
Küçük san' atlann Türk vatan • Habetiatan Kralı, efrada talim 

da,Iarına tahıiıi hakkındaki ka· göstermekle meıguldür. 
nunun tatbikatına deyam edilmek Hemen açıktan açığa memleke-

Bu bir hapishane 
kaçkınıdır 

Fidye olarak aldığı 
paralardan kendi&i ol
duğu anlaşıldı. Fakat 

o, inkar ediyor/ 
V qington, 21 (AA) - Haupt· 

man tahitlr tarafmdan, fidyeyi a• 
lan ıalus olarak tamnmııtır. Haup 
tınan, Bronb nahiyesinde tevkif 
edilmiftir. 

Orada bet ıenedenberi, znce • 
ıile yqıyordu. Zevcesi de bir lo
kantada poliı tarafmdan tevkif e-
dilmiıtir. Halk, Hauptman bak

İ§İni bırakmamış olanlar, bugün· dirler. kında haamane bir tavır takmmq 
den itibaren itlerini bırakaAkJar• Atiretlere mensup muharipler, ve baiırmııtır. Hauptmamn on 
dır. Bunlara tebligat yapılmqtır. aari ıiliblarla harp etmeği öğren· aylık bir de çocuiu T&rdır. 
Tebligat yapılanlar arasında çal• mektedirler. Vaıington, 21 (A.A) - Nev· 

tedir. Amelelik eden ecnebilerden te silah ve cephane ithal etmekte-

G-~n Mart ayında, ltalyan 
gıcılar, §Oförler, ganonlar, bar ~ york poliıi, 35 yqmda ve aabık 
artistleri, ameleler vardır. Batvekili Mu10lininin söylediği bir Alman muharibi olan Riıar 

nutuk, ve bu nutukta bilhaua Af· 
21 Eylulden 21 Tepinisaniye Hauptman'ın ııraaile: 

rika içerlerine doğru ltalyanın ge-
kadar ticarethane, han, otel, tir· 1) Fidye olarak verilmif olan 

ni•lemesi lüzumundan bahıediti, 
ket ve her türlü diğer müeueae- ~ paralardan olduiu tahakkuk eden 

Habeıiıtandaki bütün İtalyanlara 
lerde bekçilik, kapıcılık ve odaba- yirmi. dolarlık bir varakai nakdiye 

kartı bir tüp he uyandırmııtır. 
şılık, otel, han, hamam, kahve, ıa· (Arkam ft ncıda) -Devamı 6 ncı sayfaCla- ' 
zino ve barlarda hizmetçilik ya• liiiiıiiii ______ iiiiiiiiiiiiiiiiii.;•iiiiiiiiiiii_iiiiii _____ iiiiiiiiiiiiiiiiiii ... 
pan ecnebi kadın ve erkekler İ!le
rini bırakacaklar ve hizmetleri 
yalnız Türk vatandaılar alabile • 
ceklerdir. Alafranga orkestra ve 
caz işlerinde çalı,ma sahaıı ıenit· 
lemİ§tİr. 

iyi piyanistlere oldukça, iyi pa· 
ra verilmektedir. Bundan bir çok 
aile san'atkarlarınm istifade etme 
leri tavsiye olunmaktadır. 

Hançerli Kadın 
Büyük Zabıta Romanı 

l ıahak Ferdi 1 

Yakında başlıyoruz 



, 
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Amerikada yeni
den greve giriyor 

Nevyork, 20 (A.A.) - M. Gor
man, menıuc t ameleıinden daha 
yüz bin kişinin paz rlesinden iti· 
baren greve ittirake d vet edil· 
diklerini haber vennİ§tir. 

Vatervil'de aktam üzeri, yeni· 
den arbedeler olmuştur. Polisle 
beraber Milis kıtaları erevcilere 
karşı mücadele etmektedirler. 

Filadelfiy 'da, zabıta, yüzlerce 
grevciyi lobutlarla dağıtmııbr. 

Ceorciya' da örfi idare devam 
ediyor. 138 kiti tevkif edilmiştir. 

Nevyork eyaletinde Littlefalls· 
da, poliı, grevcileri dağıtmak için 
su hortum} n ve gözyaıı gazları 
kullanmııtır. 

Ankara-Kayseri-Diyari
bekir arasında tayyare 

seferleri 
Ankara, 20 (Huıusi) - Bu pa· 

zar günü Ankara, Kayıeri, Diya• 
rıbekir ara111nda bir uçuı tecrübe· 
si yapılac ktır. Tecrübeden iyi ne· 
tice alınırsa her hafta pazar günü 
gidi§, paz rteıi dönüş olmak Ü• 

zere İstanbul - Diyarıbekir ara· 
sında muntazam hava seferlerine 
başlanacaktır. 

Fransada tehlikede 
Paris, 20 (A.A.) - Marailya· 

dan cenubi Afrikaya gitmek üze· 
re vapura binen Lort Roter Her
mcne, matbuata fu beyanatta bu
lunmuttur: 

"-Fransız halk kütlesi beynel
mtt vaziytttetc:ı :tehliltelere etra· 
fiyle vakıf değildir. Almanya ge-

niş bir programla tayyare .inşaa· 
tına çalışmaktadır. Müthi§ Hein
kael tayyaresi mühim miktarda i· 
mal edilmektedir. 

Fransamn sulhu muhafaza hu
susunda yapabileceği en büyük 
yardım kendi hava ordusunun, ya-

rın karşısında kalacağı vaziyetle· 
re karşı tamamiyle hazır olduğu-

nu bütün dünyaya göstermekte
dir.,, 

Nafıa Fen mektebi mezun
ları tayin ediliyorlar 

Ankara, 20 (Hususi) - 1934 N•· 
fia Fen mektebi mezunlarından 50 E· 
fendiden 37 ıi kur'a ile muhtelif yer· 
lere tayin edilmişlerdir. Diğerlerinin 

de istekleri Vekalette tetkik edilmek
tedir. 

lstanbul ithalat gümrüğü 
müdürü 

Ankara, 20 (Huıuıi) - İstanbul 
ithalat gümrüğü müdürlüğüne güm -

rük müfetti!lerinden Tahıin Fazıl, o

nun yerine ithalô.t müdürü Arlf Bey· 
ler nnklcdilmiılerdir. 

Evlenme 
B. M. M. Reiıi Kazım Pap. Hz. 

nin biraderzadeleri Saadet Hanı
mefendiyle lzmir deri fabrikatörü 

Mehmet Ruşen Beyin nikahları 
dün Beyoğlu evlenme dairesinde 
yapılmıştır. Meraıimde B. M. M. 

Reisi Kazım Paşa Hz. Meclis reis 
vekiIIeri Hasan. Esat, vali ve be· 

lediye reisi Muhiddin Beyler, B. 
.1. M. azaları ve tanınmış bir çok 

yüksek zevat bulunmuşlardır. 

Gazetemiz yeni evlilere saadet-
~r temenni eder. - -

HABl:R - Poatası 2Ô ylül 18~4 

• ya 1 ti aı mi 

Bağ 
eğlencemiz 

başlıyor? Nasıl gidilip 

Asiler Dahiliqe ve Hariciye heza-
retlerini havaya uçuracak/armış 

Bu hareketin gayet p h ·ı k d••k··ı 
şumullü olduğu ara ırsı 1 e . an o u -

zannediliyor mesine sebep olan ar 
Madrit, 20 (A.A.) - lıpanya· 

da bir ihtilal hareketi hazırlan· Bomba 
makta olduğu zannedilmektedir. ve tüfek satışlarını çoğaltmak 

için her çareye baş vuruyorlarmış Zabıta, birçok ar ttırmalarda 
bulunmut ve bilhaHa üniversite 
mahallesinde ve halkevinde mü
him miktarda sil"h ve infilak edi
ci maddeler m.eydana çıkarmıştır. 

lhtil lçılar gerek vilayetlerde, 
gerek Madritte umumi binaları ele 
geçirecekler ve dahiliye ve hari· 
ciye nezareleriyle posta, emniyeti 
umumiye binalarını havaya uçura• 
caklardr. Bu ihtilal hareketinin 
gayet §Ümullü olduğu 
mektedir. 

zannedil· 

ParJamentoJar birliği 
konf er an sın da lngiltere 

Vaıington, 20 (A.A) - Silah· 
lanma tahkikat komisyonu, f ede
ral Laboratory kumpanya11 tara· 
fından cenubi Amerikada bomba, 
el bombası ve tüf ek ıatıtlarını art· 
tırmak için kullanılan gayri ahla· 
ki usuller hakkındaki tetkikatma 
devam ederek bu kumpanyanın 
mümessillerini dinlemittir. Bun· 
lar Avrupa kumpanyaları vekille· 
ri tarafından kullanılan ayıli u· 
sulleri kendilerinin de ittihaza 
mecbur kaldıklarını bildirmitler • 
dir. 

Bu Kumpanyanın acentesi M. 

ayandan M. Bone demittir ki: 
"Biz Amerikalı vatand ıların 

mühimmat f brika ve tUcc rla.rı 

tarafından dünyanın her tarafın· 
dan kullanıl n uıulleri milletler 
aulhu için bir tehlike teşkil ettiği· 
ni bilmelerini iıtiyoruz. Bu hadi· 
ıeleri meydana çıkarın k için na· 
mu lu bir tarzda ıarfı nre& i ettik. 
Hiç bir Amerikalı kumpanyayı 

bund n maıun bırakmadık. Av· 
rupa milletlerinin de bu mü~im • 
mat fabrika ve tacirlerinin teai • 
rabndan kurtularak bun müma • 
ıil tahkikat heyetleri teıis ede • 
ceklerini ümit ediyor ve bekliyo • 
ruz.,, 

gelinecek? 
Büyük bağ eğlencemize iıtiiile 

edecek davetlilerimiz için gazete

miz muhtelif otobüıler tutmuttur. 
Bu otobüsler Topkapı ve Edirne• 

kap111 ile gidilecek b ğ r ımda 
itliyecektir. 

1 

1 - Ozerlerinde (HABER) i • 
fareli olan bu otobü ler ıab hle • 

yni ı at dokuz buçukt n itibaren 
Topkapı ve Edirnekapıya elecek 
davetlilerimizi oralardan alacak, 

Maltepedeki Remzi Beyin Nüınu· 
ne bağına ötilrüp bırakacaktır. 

2 - OtobUa1er ı b hleyin do· 
kuz buçukt n öileyin on ikiye k • 
dar kale kapılarrnd n bağa da· 
vetlilerimizi t fıyac k ve on iki· 
den ıonra paydoı edeceklerdir. 

3 - Ayni otobüıler akıam ı t 
ltrdan itibaren bağd n dön cek 

ol n davetlilerimizi alıp tekr r 
Topkapı ve Edirnekapııına geti· 
receklerdir. 

4 - Bağdan dönütün rkası ni· 
hayet saat ekiz buçukt lın cal< 
ve o ıaatten ıonray k lmak iıti· 
yenler gene otobüslerimizden iı· 
tif de edemiyeceklerdir. 

5 - Bu otobüslere binecek o· 
Jan davetlilerimiz otobüı 9oförle· 

rine giderken de gelirken de Ha· 

Londra, 20 (A.A.) - latanbul 
da toplanacak olan parlamentolar 

arası ittihadı konferanıma ittirak 
edecek İngiliz murahhas heyetine 

Sir Park Goff intihap edilmiştir. 

Bu heyet Britanya ittihadı fahri 
katibi M. Bossam ile Geoffrey Pe
to Filip Davson ve Geoffrey Man· 
derden nıürcl&optir. 

Joinas, komisyonun elinde bulu • 
nan bazı evrakın ne§redilmeıini 

talep etmiş ve aksi takdirde Ame· 
rikanın cen·· • · Amerika ticaretine 
tamamiyle hatime verileceğini 

söylemittir. Buna rağmen komi&· 

Federal Labor torieı kumpan· berin davetiyeıini gösterme e 
yasının Venezüella a_centeıi mira· mecburdurlar. Davetiyeıiz hiç 
lay Deıanta Anna 1932 ıeneainde bir kimse otobüslere binemiyecek
.. ıdıgı ı.. ... _:•vnnrlan viizde 60 sini .. :_ 

Büyük manifaturacılar 
vergi verecekler 

Ankara, 20 (Huıusi) - Maliye 
Vekaleti aliıkadarlara gönderdiii bir 
tamimde, gayri safi iradı 2 hin liradan 

daha fazl mahallerde ticaret yapan 
manifaturacdann, mütedavil ıennaye 

üzerine İ§ yapanlardan oldukları hal
de, Kazanç kanununun muvakkat Ü • 

çüncü maddesinde yazılı mütedavil 
sermaye üzerine i§ yapanlar meyanın" 

dahil bulunmadıkları görülmü§, kanu
nun yedinci maddesi mucibince he • 
yanname esaıına gör~ vergiye tabi tu. 
tulmaları bildirilmiıtir. 

Maarif cemiyetinden mu
allimlik istiyenler 

Ankara 20 (Hususi) - Maarif ce· 
miyetine muallimlik için müracaatler 
devam ediyor. Evvelce yapılan müra· 
caatler, Bursada bulunan cemiyet reİ· 
si ve umumi katibi tarafından tetkik e
dilmek üzere Bursayn gönderilmiı • 
tir. 

yon -znül.:._-ao\. r •.. .'L.~ .... larr'"•- ..lu-

fOC:Ckleri mü~kül vaziyeti naz rı 
dikk te almaksızın tahkikatını i
lerletmeğe karar vermittir. 

Komisyon namına söz söyliyen 

Dünya sulhu Sar yüzün
den tehlikeye girebilir 

Nevyork, 20 (A.A.) - Sar ıta• 
tükosunu müdafaa için muhtelif 
nazi aleyhtarı Amerikan tetek· 

resmen ve büyük bir kısmını da 
gayri resmi olarak hükUmete ver• 
mek mecburiyetinde kaldığından 
,iknyet etmiştir. 

Sovyet Rusya ve 
Arnavutluk 

Roma, 20 (A.A.) - Arnavut· 

lukla Sovyetler arasında diploma· 

tik ve konsolosluk münasebetleri· 
külleri tarafından bir Komite teaiı nin tesiıini tezammun eden nota

olunmuttur. Bu komitenin kana- lar, evvelisi gün Romad , iki dev· 
atine göre, Sar'ın milli sosyalist let maslahatgüzarları arasında te· 
Almanyaya avdeti binlerce itçiyi 

bir tethit rejimine tabi kılacak ve 
dünya aulhunu tehdit edecektir. 

F evzipaşa-Diyaribekir 
hattında faaliyet 

Ankara, 20 (Huıuıi) - Fevzipa • 
ıa • Diyanbekir hattının 346 ıncı ki· 
· _: • b d::ki Yolptı istasyoniyle 26 

ıncı kısım nihayetinde bulunan 90 ki
lometrelik k111m 29 Eylulde ihale edİ· 
lecektir. 

ati edilmittir. 

Frengi mıntakaları 
Ankara, 20 (Huıuıi) - Bu ıene 

daha bazı yerlerde frengi mıntakalan 

tesiıi dütünülmektedir. 

Bu arada Zonguldakta yeni bir 

frenıi müca~ele diıpanıeri vücude 

getirilecektir. Bunun için fa liyete ıi· 

riıilmit ve diıpanıerin kadroıu ha • 
Zil'lanmafa baıtanmııtır. 

abah qazeteleri ne diqorlar? ] 
COMHURIYET - Yunus Na· ı le teşekküllerin devlet otoritesine ı alamıyoruz.,, -

di Bey Bulgaristanda Trakya ce - halel getirecekleri cihetile orta- MiLLiYET - Mecdi Sadrettin 
miyetinin kendi kendini feshetmiş dan kaldmlmasmı Bulgar hükO.· Bey An karadan gönderdiği yazı

olmasr haber.inden bahsederek bu meti için bir muvaffakıyet olarak smda belediye seçimi münasebe -
cemiyetin son bir marifet olarak 
Bulgar hükfımetini tekzip ettiğini 
söylüyor. Bulgar hükUmeti Trakya 
cemiyetinin bir hayır teşekkülü ol
duğunu iddia eder dumrdu. Hal
buki cemiyet fesh beyannamesin
de biiyük Bulgaıistan idealinin 
tahakkukunu Bull!ar hükumetine 
hıralrı.ığmr bildirdiğine göre hü
kumetin bu iddiası tekzip edilmiş 
olnı"ktrı clır. 

Giimhuriyet hn:.;muhal'riri böy -

kaydettikten sonra BulW\ristanm 
bu icraatile Yugoslavyaya yaklaş
mak emelini takip ettiğini yazı· 

yor şöyle diyor: "Onun bu gayre -
tini bütiin samimiyetimizle takdir 
erler Ye ınuvaffakıyetini candan 
dileriz. Bulgaristan hiç olmazsa 
Balkanlılardan bir tanemizlc an -
laşsm. Elbette diğerlerine ele sıra 
gelir. Maamafih hcusile birden 
anJ<ıc:ıııE O-a calıc:$~ claha h•i edece-' . 
ğini ilave etmekten de kendimizi 

tiyle be1e"diye işlerimizden bahset
mektedir. 

ZAMAN - Ebüzziya Zade Ve
lit Bey de bugünkü makalesine 
mevzu olarak Bulgar Trakya ko -
mitesinin feshi haberini almıştır, 

bu hadiseyi ~imdiki Bulgar hüku
meti için bir muyaffakıyet olarak 
kaydetmetke, fakat Bulgar ideali
nin tahakkuk1ınıı temin isinin hii
kumcte dcvrcdili_şini manidar hul
maktac11r. 

Bağda büfe vardır. 

Bağın büfeıi bugün için ıahtmı 
her zamankinden daha ucuz ya· 

pacaktrr. Okuyucu davetlilerimi
ze bir kolaylık olsun diye bağın 

büfesinde bugün için bulunduru

lacak §eylerin bir listeıile fiatleri
ni netrediyoruz: 

Pirzola 

Şiıkebabı 

Salata 

7,5 
7,5 
10 

15 Yumurta aalataıı 

Çiroz ıalataıı 
Sard lyalar 

Katar peyniri 
Beyaz peynir 

15 
!O· 25 

Çifte böbrek 

Piliç haşlam ıı (bütün) 

Zeytinyağlı dolma (büyük 

kutu) 
Zeytinyağlı dolma (küçük 

kutu) 
lıkara köftesi (tanesi) 

Buzlu bira (titeıi) 

Keçe ıuyu Ctiıesi) 
N I 

10 

10 

20 

30 

30 

25 
2,5 
45 
5 

R kı, şarap veıair içkiler şiıe 

bagrna (10) kuruş farkl satıla· 

caktır. 

Kadehler 
Kahve 

ıo 

ıo 

Gazoz tO 

Sandoviçler 10 

Ekmek ve francala narh üzeri· 
nedir. 

Vekalet emrine alınan 
üç kaymakam 

Ankara, 20 (Hususi) - MeliıJ:girf 
knyn'lakamı Rahmi, Karakese kaynı ' 
kamı Ruhi, lznik koymnkamı VehiP 
Beyler V ckalct emrine alınmıılardır. 
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Sovyet şairleri 
Meıhur Bolıevik alimi Buha· 

rin, Sovyet edipleri kongreıinde 
şairlere dair beyanatta bulunmuf• 
tur. Sözlerini hulasa etmeği, fay • 
dalı buluyoruın. 

Alime nazaran, tiirin tarifi !ÖY· 
ledir: 

"Şiir, hiıaiyatm ıekillerini ıöz • 
le teıbit eder; heyecan il emini hu 
ıusi bir surette anlatır. Bu heye• 
canlar, içtimat mahiyetteki inaa· 
nın hiıleridir. Onun içindir ki, ıii· 
rin hududu, alman tecrübelerle ve 
ıeciyenin terbiye ediliıi ile mukay 
Yettir.,, 

Buharine göre, ayn ayrı huıu· 
aiyetleri olan üç büyük §air, inkı • 
lapçı Sovyet ıiinni yarabnıtlar· 
dır. Bunlar, Blok, Easenin ve Bruı 
ıovdur. • . 

Alekıandr Blok, eıki haram 
Yctiıtirdiği bir ıairdir ki, eıki ıe • 
killeri yeni devrenin hizmetine 
koymağa çahımııtı::r. 

Serıey E11enin, haaıas bir tair· 
di; büyük bir istidat sahibiydi. 
köydeki halk qkalini terennüm 
etmittir. Eıerlerinde, ekıeıiya, 
büyük tehirlere kartı kin izhar et· 
ınittir. 

Valeri Bruaıov, inkılaba daha 
Yakın olarak tasnif edilir. Uınumi 
llıalOmatı genif, hani olgunluju 
eaaıbdır. Evvelce ııemboliıtken 
•onra, inkılapçı edebiyata intisap 
etmiıtir. 

Sovyet tiirinin inkiıafına 'diğer ı 
iki büyk ıair sonsuz hizmet etınit· 
b-. Bunlardan biri, Dimian Bedni· 
dir. Milyonlarca karii vardır.Halk 
ti.birlerini, teıbihlerini !İİre sok -
llıu!tur. Şaşılacak derece hir ha· 
..;+1;ı..1. :s........ s .... lnl:ııı"'"' hiitün 
Rusya bilir. 

ikincisi de Vladimir Mayal<ovı· 
kidir. Bütün §airler arasında en 
~eybetlidir. Kendisinde yenilik 
llıısuru da en fazladır. Buharin, o
tıun hakkında "inkılabın kükriyen 
tiir aıılanı,, diyor. Mayakovıkide 
tuh tahlili, ince tetrihler filan yok 
lur, O, ıanki boru çalıp inıanları 
tn.ücadeleye davet eder. Fakat te • 
liri o kadar büyüktür ki, arkaıı ıı· 
ta., nesil nesil §airleri cezbetmit· 
lir. Onun getirdiği unaurlar, Sol' • 
~et edebiyatında, daimt değiJıe 
bne, uzun zaman kalacaktır. 

Bu üstadın tesiri altmda olan 
tençlerin en baımda Beıimio111ki 
telir. Yeni insan tiplerini tuvir e· 
der. 

Nihayet, sayııız derece<ıe çok 
tenç J&İrler vardır ki, bunlar, in· 
~labı, gençliği ve beı ıenelik pil· 
ltı terennüm ederler . 

Buharinin kullandığı §U ti.bire 
diJckati celbederiz: Şairler, bet 
(nelik planı terennüm ediyor· 
'r ... 

Alim, diğer üç büyük ıaire d,e 
~e\>ki vermektedir: 

lıoris Pasternak, eıki münev· 
~erlerdendir. Eıerleri enfüıidir; 
~?nimi ve incedir. Selvinski iıe, 
~aıt şairdir. Tilionov da, mem· 
~ketin en ücra yerlerinden tiir 
~llaurları getirmittir. Ekalliyette -
•ın halini Rusça anlatır ... 
~ Buharine nazaran, Sovyet !iiri, 
~'lnız Rus ıiiri d~ğildir. Ukranya• 
~ 'fişin ve Soasura, Beyaz Ruıya• 
~ \' anko Kupala Ermeniatanda 

op Akopian ilh, yetitmİ!tir. 

'--- "akleden: (Vl·"Q) 

Prof es8r geliyor 
b liukuk .fakültesi Roma huıuıi 
r:~~ea6rlliğüne tayin edilen pro· 
- '1°r Şuvarat yakında şehrimize 
~ece'--· -Knr. 

, ' 1'4uhtelit hakem mahkemelerinde davalar 

Lehimizde neticelenen davalarda 40 
milyon lira isteniyordu 

Italyanın cengaver 
liğinden neler 
doğa bilir? 

Dünkü gazetemizde okumuısunuz• 
dur ki, Muuolini, İtalyanları, sekizin.. 
den elli betine kadar asker yapmak is
tiyor. Zaten aon nutuklanndan birin· 
de: 

- Biz yalnız uker ve yalnız cen· 
ıavur değil, ayni zamanda harpçu ola• 
rak yetiımeliyizl • demiıtir. Türk • Yunan ve Türk • Fran· 

sız mahkemeleri yirmi sekiz ey· 
..Jiilde ahdi tatilini bitirecek ve ça· 
Iııma devresine girecektir. 

Yunan mahkemesi de dört ey· 
lülde müdafaalara bqlıyacaktır. 
Türk - Yunan mahkemeıinde 
görülecek üç yüz dava kalmııtır. 
Bu mahkemede ıimdiye kadar 
11722 dava neticelenmiıtir. 

FraJUız mahkemesinde iıe an • 
cak 52 dava kahnıttır. Bütün muh· 
telit mahkemelerde şimdiye ka· 
dar hükUmetimiz aleyhine açılan 
davalarda bir çok tazminat iıten· 
mitti. Bütün mahkemelerde le• 
himizde neticelenen davalarda is· 
tenilen tazminat miktan 40 mil • 
yon 394.000 liraya baliğ olmuıtur. 

Türk - Yunan muhtelit mah • 
=•== --·----11111•·---= kemeıinde hazine lehinde netice • 

Beledi ye intihap lenen davalarm yekUnu gayri 

faalı·yetı• menkul emval hariç olmak üzere 
yirmi üç buçuk milyon liradır. 

Belediyenin intihabat faaliyeti 
ilerlemektedir. Altı gün evvela· 
ıılmıf olan defterler dün aktam 
ıaat 18 de kaldırılmıştır. Defter· 
lere itirazı olanlar itirazlarını üç 
gün içinde daimi encümene bildi • 
receklerdir. Dün Beykoz ve Sa· 
rıyerde namzet seçimi için yokla • 
ma yapılmıttır. 

Adalar ve Kartalda bugün, Ba· 
kırköyde yoklama yapılacaktır. 
Bu yoklamalar yarın bitecek ve 
tehir meclisi azalığı için halk fır· 
kası tarafından gösterilen namzet 
ler tamamen tespit edilmit bulu • 
nacaktır. 

Bu münaıebetle ıehrin muhte· 
lif yerlerinde verilmesi kararlaı • 
tırdan konferanslar. dünden iti • 
haren baılaınqbr_.. Dün akt•m 
ilk defa olarak lsatnbul radyoıun· 
da Refik Ahmet bey tarafından 
bir haıbiha 1 vamlmıstrı, 

Orta tedrisat tayinleri 
Orta tedrisat kadrosunda ya· 

pılan deiitikliklerin alakadarlara 
bildirilmesine devam olunuyor. 

Baıka rtekteplerden İstanbul 
kız liıeıine tayin ~dilen hocalar 
!unlardır: 

Mülıa Darülfünun Iiocalarm • 
dan Se"er H. tarih hocalığına, 
Kandilli liıeai idman hocaıı Mü • 
eddep hanım idman hocalığına., 
kız orta mektebi dikit hocası Meb .. 
rure hanım dikit hocalığına, Gazi 
Osmanpa§a franıızca hoca11 bati• 
ce hanım framzca hocalığına, A· 
dana kız muallim mektebi mezun .. 
larmdan Mehlika hanım tarih, 
Halide hanım tarih, Macide ha· 
mm tarih, coğrafya, Naime hanım 
fizik kimya ıtajyerliklerine, latan· 
bul kız lisesi tabiiye hocası Malik 
bey Haydarpa!a liıesi tabiiye ho· 
calığına, kız liıeıi fraıuızca hoca· 
aı Müeyyet hamm Kandilli kız li
seaine nakledilmi!tir. 

Vehbi bey katiplikten 
çekiliyor 

iktisat Vekaletinin, vekalet da· 
irelerinde çahıan memurların baş· 
ka bir işle meıgul olamıyacakları· 
na, uhdetjncle iki vazife bulundu· 
ranlarm itlerinden birini tercih et• 
ınelerine ait tamimi üzerine Tica· 
ret odaıı uİnumi katibi Vehbi bey, 
ayni zamanda iktisat vekaletinde 
muallim bulunduğu için, vazife • 
ıinden çekilmeğe karar vermittir. 

ltalyan izcileri gitti 
Şehrimizde bulunan fatist hal· 

yan izcileri dün memleketlerine 
' dönmek üzere hareket etmişler • 
dir .. 

Hazine aleyhinde verilen tazmi • 
nat yekUnu ise ancak yirmi bet 
bin liradır. 

Türk - Fran11z mahkemeıin· 
de ıimdiye kadar dokuz milyon İ• 
ki yüz altnıış dört bin lira, lngiliz 
mahkemesinde üç milyon dört yüz 
bir bin yüz lira, ltalyan mahkeme· 
ıinde iki milyon dört yüz on sekiz 

auuınuuı 0•iliiiliWANLJiüWU11a111atlllD"""nm~ 

liö~eLi.ITl) 
Arabadan dUştU 
Erenköyünde Hüseyin ağanın 

arabaıiyle eıya taııyan Ali ismin
de biri arabadan düşmüş ve bay
gın bir halde Zeynep Kamil has
tanesine .-kaldırdmıttır. 

Ceket c;al dı 
SeU:fiattın ısminde bir ıablKah 

Lalelide yaptırılmakta olan bir 
yapıdan, ameleden birinin c.aketi· 
ni çalmış ve kaçarken yakalan· 
mıştır. 

Doland.rdı 

Rizeli Vehbi isminde biri, E • 
dirnede çıkan Milli gazetenin i · 
dare memurlarından Mehmet e • 
fe!ldiye bir altın saat satarken üç 
liraıını dolandırmıttır. Vehbi ya -
kalanmıftır. 

A§ır yaraladı 

Osküdarda ŞemsipaşaCla otu • 
ran reji amelesinden Emin efen • 
di ameleden Sabahattini bir mal 
almak meselesinden çakı ile ağır· 
ca yaralamıf, Emin efendi yaka· 
lanmıştır. • 

Otomobil ~arph 
Şoför Ohanesin idareıin'deki 

86 numaralı otomobil Avram is· 
minde bir çocuğa çarparak yara • 
lamıs, 5oför vakstlRnmıstır. 

Kitap çalma davası 
Suhulet kütüphaneıi sahibi Se· 

mih Lütfü beyin deposundan ki -
tap çaldıkları iddia olunan kitap • 
çılar hakkında açılan davaya dün 
üçüncü ceza mahkemesinde de -
vam edilmiştir. 

Dünkü celsede Semih Lütfü B. 
kitapların ne §eklide bulunduğu • 
nu, nereye nakledildiğini izah et • 
mi,tir. Muhakeme bazı şahitle • 
rin celbi için başka güne kalmış • 
tır. 

Dava yürüyecek 
Kansını katil kastiyle yaralı • 

yan Zekinin durufmaaına dün a • 
ğırceza mahkemesinde devam o • 
lunmuftur. 

Karısı davadan vazgeçtiğini 

söylemiş, muhakemenin hukuku 
umumiye cihetinden devamına ka· 
rar verilmittir. 

bin lira, Belçika mahkemesinde 
bir milyon üç yüz kırk altı bin li· 
ra, Rumen mahkemesinde dört 
yüz kırk dört bin lira gibi büyük 
yekUnlar hazine lehinde neticelen· 
miştir. 

Türk - Yunan mahkemesi ka· 
nunuaaniye kadar üç yüz davayı 
neticelendirecek ve faaliyetini ta· 
til edecektir. 
auımmmıımwııuıımııummmnlllll'.nmmıtl'IWlıınmıaımunmıııuu~ 

Yürük Ali pila
jının istimlaki 
T etrinievvelin ilk haftasına 

kalan Adalan güzellettirme cemi· 
yetinin senelik kongreıinde aza
ların çoğaltılması ve nizamname· 
nin tadili görüşülecektir. 

Büyükadadaki Yürük Ali pla• 
jmm yeni istimlak kanununa göre 
abnmaıı meselesi de halledilmit· 
tir. istimlak bedeli 7 bin lira ka· 
dar tutan bu plajın bir kısmı Em· 
lak Bankasına ve bir kıımı da 
muhtelif şahıılara aittir. Önü • 
müzdeki yaza kadar plajın teme • 
1i atılmış bulunmak için istimll • 
kin bitir:Jnı,.8İlıe c.A 1ı8ılar.llkhr. 

Genç bir ressamımız 
Genç ressamlarımızdan ve 

(Il) grupu azasından Abidin Di· 
... J..r ~u .. Ru•yaya lrftınlftlr. 

Dino bey me,hur muharrir Ka· 
sinin eserini filme çekecek olan 
''Türkiyenin Kalbi,, rejisörü Yut· 
kiyeviç yoldaşla birlikte çalışacak 
ve bu filmin dekorlarını yapacak· 
tır. 

Ressam giderken eserlerini de 
beraber götürmüttür. Orada e • 
serlerinden mürekkep bir sergi a -
çacakhr. 

Bir kaç gündenberi telirimiz'cle 
bulunan Sovyet ressamlarından 
Gerosimof ta dün Odeaa tarikiyle 
memleketine dönmüıtür. 

Başka güne kaldı 
Maslak yolu f aciaımdan maz• 

nun Alber Taragano efendinin 
duruşmasına dün ağırceza mah • 
kemesinde devam erilmiştir. 

Dusuşma, şahitlerin celbi için 
ba ka güne bırakılmıştır. 

Dil bayramı hazırlığı 
26 Eylülde yapılacak dil bay • 

ramı Halkevinde kutlulanacaktır. 
O gün konferanslar verilecek, es· 
ki ve yeni şiirler ve tezlerden par· 
çalar okunacaktır. Kutlu1anma 
programı hazırlanmaktadır. 

Ticaret müdürlüğünde 
imtihan 

Deniz ticaret müdürlüğünde 

yarından itibaren terfii sınıf için 
müracaat eden kapatn, çarkçı, mo 
törcü ve kılivuzlarm imtihanları· 
na başlanacaktır. imtihanlar 29 
Evliile kadar devam edecektir. 

Haydarpaşa lisesinde 

Her halde, ltalya, büyük, harp se
nelerinde iyi bir askeri netice verme • 
mişti. Ordulan, kendinden küçük 
kuvvetler karıısında hezimetlere uğ
ramııb. Mussolini ,bunu nazarı itiba· 
re alarak, yüksek emellerinin ancak 
başka türlü yetiımiı bir ordu ile ta • 
hakkuk edeceğini düşünrnüı olacak .•• 
Yeni hazırlıklar bundan neşet etse ge-

rek ..• 
Fakat, Muasblini, bütün aklı ba • 

ıında milletlerin cengaverliği kısmali 
propagandası yapbğı bir devirde, ce
reyanın aksine gitmekle, her halde iyi 
misal teıkil etmiyor. Onun arkasm • 
dan batkalan da, ahaliyi yedisinden 
yetmiıe kadar asker yapmıı.ğa kalkııa· 
cak. Neticede ltalya, te!evwk elde 
etmiyecek: Gene müvazene ayni ola· 
cak •• Yalnız, bcteriyetin harbe hazır 
kuvvetleri artımı bulunacak. lıte o 
kadar. \ 

Herkes bilir ki, tarihin muayyen 
bir devreainde, inıanlar, göçebelikten 
vazgeçerek zir•ate baıladıktan ıonra, 
içlerinde daimi bir ordu yurdun mü • 
dafaaıı için aynlmıt dururdu. Şehir· 
lerde ve köylerde oturan diğer halli, 
silAh itleriyle alakadar olmazdı. Fakat, 
asırlar geçtikçe, askeri zaaf, - bizde 
Yeniçerilerin yaptıktan gibi • tegallu· 
be baılacb. Bunun üzerine, Franm:_in· 
kılabınm sinesinden "Müsellah mil 
let" fikri doğru: Tagatlup eden ayn 

, bir aıkeri zümre olmıyacak; bütün 
millet vatanı müdafaa edecek! 

Fakat, acaba, daimi ordulann kal
dmlması üzerine, silahb tagallUbün öa 

-nüne geçildı mır. Almanyaaa, hpan• 
yada, küçük Amerika devletlerinde, 
Çinde ve daha bir çok memleketlerde, 
Yeniçerilerin kazan kaldırmaaı nevin· 
den, askeri diktatörlük hareketlerine 
fA}ıit olup dumuyor muyuz? Fransız 
inkılabının doiurduğu tedbir, ancak, 
muharebelerde, milletleri, son damla 
kuvvetlerine kadar kar§ı karşıya kır • 
dırmağa raradı. ı 

Şimdi, İtalya, işi büyütmÜ§ oluyor. 
Bir adım daha ablıyor. Dünkü tcl
rraflara bakılırsa, millet, faıist diya • 
rmda evvel& asker, sonra baıka ıey 
olacak... Zira, sekizinden elli betine 
kadar, mütemadi askeri vazife, aske
ri talim ve terbiye ••• 

Temenni ederiz ki, diğer milletler 
tarafından bunun taklidine lüzum ha· 
sıl olmadan, bizzat faşizmin içinde bir 
aluitcair hasıl olarak. ahnan bu tedbi
rin mantıksızlığı ve beşeriyete zaran 
anlatılsın... Bu aşın hareketlerden 
vazıeçibin ... 

HUseyln Faruk 

Fuat bey gitti 
Büyük İran ıairi Firdevsinin Ö· 

lümünün 1000 inci yıl dönümü mü• 
nasebetiyle yapılacak büyük me
rasime davetli bulunan edebiyat 
fakültesi dekanı Köprülü zade 
Fuat beyle İran edebiyat doçenti 
dün sabah saat onda Toros ekiı 
presiyle Tahrana hareket etmişler• 
dir. Tahranda bir ay kalacaklar-
dır. 

?,. 

Hüseyin Ragıp bey 
Yeni Roma sefirimiz Hüseyin 

Ragıp Bey bugün Romaya hare
ket edecektir. 

müdürlüğüne Ankara Gazi Ensti· • ,J-laftahk mecmuaıı 
Haydarpaşa liseıi hesap işleri llk ve orta mektep talebesinin 1 

tüsü dahiliye şefi Nurettin bey ta· ÇALŞKAN ÇOCUK 

yin edilmiştir. 2 nci sayısı 22 Eylul Cumartesi 1 
Önümüzdeki sah günü yeni li-

çıkıyor. 
senin muallim meclisi toplanacak 
ve alınacak ]evli talebeler üzerin.. 4 renk 16 sahifa 5 l<uruş 
'de göriişülecektir. ı•------------.-
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Abdülhamit 
I., ___ Ba_k_a_w_ry_a ___ ,~l·t----------------------------1 

Yazan: A K D E N İ Z K O R S A N 1 
Ve Yazan: M. Gayur KADiR • • 

Gözdeleri 2-0kı:?~.u-::ugruptaok- ":~"2 ŞAH/iv' REiS 
sijen, kükürt, selenyom, telleür ciıim-

Tar,ihf tefrika: 72 Yaz:an: ishak Ferdi 
Cevat gülerek aordu: 1 bugün Kazım Beyle münasebet ve 
- Şefikacığan, bana nasıl yar- muhaberesi var mı, yok mu? işte 

~ ~ 1 BUyük macera, aşk ve harp romanı 
Bu pruptak~ unsurların idrojenli ------------------------

dım edebileceğini anlatır mısın? bu ciheti anlıyacaksın ! 
- Bundan basit ne var? Sana Şefika düşünüyordu. 

it havale ettikleri zaman, evvela Cevat gözlerini açarak sordu: 

mürekkeplerinin tahallül kabiliyeti a- B .. 1 .. ~enevı· ~ qıemı·lerı· 
tom vezinlerinin çoğalması ile çoğa- u un '-' ~ "" 
lır. 

bana gelirsin .. Burada müzakere - Neden tereddüt ediyorsun? 
ederiz. Yapılacak ve yazılacak iş· -Tereddüt ettiğim yok. Ben 
)eri birlikte kararlaştırınz. Ondan böyle işleri beceremem de. 
sonra faaliyete geçersin! - Y ooo .. Sen bunların alasım 

- Hakkın var!.. Bu, fena bir yaparsın! Fehim Paşanın metresi 
fikir değil. iken Hidivin yalısına, Sait Paşa-

Cevat biraz düşündükten son• nın konağına, İzzettin Efendinin 
ra: 

- Peki a.ma, dedi, ben herşeyi 
sana açıkça anlatacak mıyım? 

- Bundan ne çıkar?! Bu işleri 
ben herhalde aenden daha iyi bi
lirim. Malumya, benim kulağım 
deliktir. Bin aileyle temasım var. 
Sen benim kadar herşeyi kolayca 
işitebilir misin? Hem neden kor -
kuyorsun? Bana itimadın yok 
mu? Ben de sana duyduklarımı 
anlatacağım ! .. 

Aradan dört, bet gün geçmişti. 

köşküne giden sen değil miydin? 
Bunları ben senin ağzından işit· 
tim. Hem sen bu işlerde bana yar· 
dım etmezsen, ben çabuk yaya 
kalırım doğrusu! 

Şefika fazla itiraz edemedi: 
_._ Hatırını kırmak istemem. 

Bir defa için yap~ağa çalışaca-

ğım. 

. Cevat güldü: 

3 - Azot grupu: Bu grupta azot, 
fosfor, arsenik, antimuan ve bizmüt 
vardır. 

Bunlardan yalnız azot gazdır, di -
ğerleri ıulptur. Bu grupta bulunan 
unsurların idrojenli mürekkeplerinin 
nebati, azottan bizmüte doğru tedri
cen azalır. 

4 - Karbon grupu: Bu grupta 
karbon, siliyson, jermanyom, kalay, 
kurşun unsurlar ıvardır . 

Bu gruptaki unsurlar dört k\ymet
lidir. Silisyomda'l maadası iki kıymet
Ji olarak ta mürekkepler husule geti· 
rir. Bu gruptaki unsurların idrojenli 
mürekkepleri atom vezninin fazlalaı -
masiyle azalır. 

5 - Necip gazlar grupu: Helyom, 
neon, argon, kripton, ksenon, unsur
ları bu gruptadırlar. Bu unsurların 
kaffesi gazdır. Ve havada bulunur. Ka· 
şifleri Ramıeydir. 

6 - Kalevi madenler grupu: Lit • 
Birmirlerini görmemişlerdi. Bir 
gün Cevat, Şefikaya uğramıştı. 
Bahriye zabiti çok telaşlıydı: 

- Simdiden pazarlık edelim de 
sonra ~kavga çıkmasın .. Görücü o
larak gideceksin .. Belki bu sıfatla 
bir kaç defa gidip gelmak icabe· 

- yom, sodyom, potasyom, sezyom un· 
decek. it bu .. Malum ya. surları bu grupa aittir. Bunların kaf-

- Mühim işler peşindeyim, Şe
fikacığwu ! 

Diyerek yukarıya çıktı. 
Şefika da o günlerde Cevadı 

göremediğine üzülüyordu. Müştak 
Beye söz vermişti .. Gelirae, kendisi 
ne az çok havadis vermek lazımdı. 

Cevat Minderin üzerine ilişti: 
- Bu işi senden başka yapacak 

kimse yok, Şefika! Seni bir eve 
göndereceğim ... 

Şefika şaıırdı: 
-Bir eve mi? 
- Evet ... Merak etme! Tehli-

keli bir şey değil. Bu, sadece me • 
rakımızı izaleye yardım edecek. 
Evdeki kadınlarla temas edecek -
s~n ! Hem ben güzel bir vesile de 
buldı.."7Jl. 

- Nasıl vesile? ... 
.- Evde genç bir kız var. Görü

cü sıfatile gidersin. Ve evdekilerle 
bu suretle ahbap olursun! 

- Pek ili ama .. Bu, kimin e • 
vi? 

- Canım, senin nene gerek. 
Bizce şüpheli bir adamın evi. Ev
deki odalarda Yaver Kazım Beyin 
resmi, hasılı ona ait bir hatı:ra o -
lup olmadığını öğreneceksin! Ya
ni açıkça söyliyeyim: Bu ailenin 

- Pek ala .. Pek ala.. Hatırın fesi bir kıymetlidir. Kimyevi ve fiziki 
için yapacağım. Bu fedakarlığımı hassaları birbirine müıabihtir. 
ne ile ödeyeceksin bakalım 13iraz Bu madenler diğer madenlerin 
da onu konuşalım. kaffesinden fazla faaldirler. Faaliyet· 

Cevat sigarasını yaktı: leri atom vezinlerinin fazlalatması ile 

-Söyledig"' in söze bak.. Benim çoğalır. 
Havadl\ adi derecede kolaylıkla ta

senden batka sevdiğim kadın var- hammuz ederler. Bu esnada idrojen 
mı? Elime geçen parayı sana ge· husule gelir. Kalevi madenler idrojen· 
tireceğimi pek ala bilirsin! Ne is· le ittihat ederek nebatsız hidrür mü -
tersen alırım .. Söyle bakayim, ar· rekkeplerini husule getirirler. 

zun nedir? 7 - B:ıkır grupu: Bakır, gümü~ 
_Bir zarif pantantif.. ve a1tm m:ıdenleri bu grupu~te§kİ! c· 
_ Pek ali. Bu sefer para alın- derlu. !Su madenler ta'l&.uc ııer t 

. . b be 'd • K - 1~ bulunurlar. ca çartı ıçıne era r gı erız. u-
yumculardan beğendiğini alırsın! Mevcut madenleı: arasında hararet 

Şefika sevinmişti. ve elektriği enziyade bu gruptaki ma-
- Bu eve ne vakit gideceğim, denler naklederler. 

diye sordu, ev lstanbulda mı, Bey· 8 - Türabi Kalevi madenler gru-
oğlu tarafında mı? pu: Kalsyom, stronsyom, baryom ma-

- lstanbulda.. Cağaloğlunda.. denleri bu grupta bulunur. Bunlann 
kaffesi iki kıymetlidir. Yeni keıfolu -

Ve bu gün mutlaka gitmelisin! nan radyom madeni de bu grupa ithal 
- Bu gün mü? edilmiıtir. 
- Evet .. Çünkü akşama saraya 

rapor vereceğim. 
- Bu kadar acele desene? .. 
_ Bu işe tahmininden fazla e

hemmiyet veriyorlar. Zatı Şahane 
dün gece gene fena halde sinirlen
miıler .. Bu sabah Fehim Paıa_ e~
kenden bana haber göndermıştı. 
Konağına gittim .. Bu işi bana tev· 

di etti. 
(Devamı var) 

9 -Mağnezyom grupu: Bu grup· 
ta berilyom, mağnezyom, çinko kad
miyom, ve civa vardır. Bu gruptaki 
madenler iki kıymetlidir. Kibritiyetle
ri, kibritiyeti klorlarla muzaaf solfnt 
milhleri husule getirir. 

10 Demir grupu: Bu grupta demir, 
kobalt ve nikel madenleri vardır. Bun
lann ,atom vezinleri birbirine yakın
dır. Bu gruptaki madenlerin milblcri 
renklidir. 

:·······--····--.... -- ---- ... : 
· BUGON GÖREBILECE"INIZ FiLMLER i::::::::::::~,~ 

11 - Platin madenleri grupu: Bu 
grupta platin, rütenyom, radyom, pa
ladyom, osmiyom, iridyom madenleri 
vardır. Bu madenler tabiatte birlikte 
bulunur. Maamafih atom vezinle.,.i ve 
ke:ıafetleri birbirinden ehemmiyetli 

.·=:::::::m::::r.: 'U .: .:. 
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: ~ i MELEK 1 ! sin~:.:: li 

I:!: FRE:iÇ;~;I:K i s~h~~~~~t E L 

1 

r.::1:. 

SİLVİA SİDNEY JEANE HARLOV 
:: .. 
:: Fı'yatlar.· 30. 50. 70 Fiyatlar: 30 • 45 • 60 :: 

Ü i:_!:. !I Paramount filmidir. Metro - Goldwyn - Mayer filmidir. 
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Pek yalanda S A RAY sinemasında 

BOYOK KATERlNA 
ELİSABETH BERGNER ve DOUGLAS FAİRBANKS oğlu 

taraf mdan temsil edilmiş şaheser. (2760) 

• -1111a=s· ... ---mıın •• ıım:::-.::::::::::::::ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5: n-111:11• -·-- ii 
ı: ÇILGIN HAYAT u 
i Sehhar yıldız Şen jön prömye :: 

surette farklıdır. 
12 - Türabi madenler grupu: Bu 

grupta bor, alüminyom, galyom, end· 
yom, talyom unsurlan vardır. Bunlar 
üç kıymetlidir. Ve oksijenle ancak 
yüksek derecei hararette ve ziyade 
miktarda enerji sarfederek birletir -
ler. 

13 - Krom gnıpu: Bu grupta 
krom, molibden, volfram, üranyom ma
denleri vardır. ~u gruptaki unsurlar 
kükürt grupuna mülhaktırlar. Haınrz
larının kuvvet derecesi atom vezinle
rinin fazlalaıması ile azalır. Ve ha
mızlarının ayni madenlerle husule ge
tirdikleri milhler izomorf olur. 

14 - Nadir maadini türabiye gru-
pu: Bu grupta seryom, lantan, pra· 
zedim, neodim, samaryom, erapyom, 
galadinyom, terbiyom, disprozyom, 
holsmiyom, itriyom, erbiyom, tübit -

büter-

hep qağlı parçalardır! 
Şahin Reis: "Bu avı kaçırırsam sanki bütün yılım 

uğursuz geçecek ! ,, diye söylendi 
İtalyanın garp sahillerinden Ceza

ire doğru yirmi dört çifte kürekli bü· 
yücek bir Türk kadırgası yol almak -
tadır. Gemi kumandanı, Barbarosla, 
Turgutla yıllarca beraber çalışmış bir 
yiğit, Şahin Reistir. 

Şimdi bir gemiyi takip ediyorlar. 
Bu bir Ceneviz gemisidir. Evvela tiic
car gemısı sanmışken güvertesinde 
bir top namlusu onun bir harp gemisi 
olduğunu anlatmıştır. 

İki gemi arasında az mesafe var, 
Türk kadırgasr Ceneviz gemisine git
tikçe yaklaşıyor: 

Kaglujari körfezini atmışlar, 

Spartivento burnunu tutmak üze -
re idiler. 

Düıman gemisinin güvertesin· 
de bir kaç gölge vardı. Sağa, sola 
koşuyorlar, bir şeyler yapıyorlar • 
dı. Bir aralık bordasında bir delik 
açıldı ve o zaman bir topun nam -
lusu bir saniye için parladı ve sön
dü. 

Lakin ate§ etmedi. 
Herhalde tayfalardan biri ace

le etmiş, sonra kumandanları bu • 
nun önüne geçmişti. 

Şahin Reis farkına vardı: 
- Vay köpoğlul';'r !.. Bununla 

ne den • ..,1. : •• ;"n,.12.. Clınlci7 Ru 
tüccar kılıklı harp gemisi imiş! .. 
Tabansız Ahmet yanma yaklaş· 

tı: 

- Bıçağın ucunu gösteriyorlar, 
reis! Bizde bundan da var, diyor
lar .. 

Tabansız Ahmet, orta boylu, 
zayıf, gösterişsiz bir korsandı. 

- Harpte kazanmanın şartı on 
tane ise beşi vuruşmak, beşi de 
sıkıyı görünce kaçmaktır, derdi. 

Sonra bu sözünü izah ederdi: 
- Baktın ki karşına senden üç 

dört misli büyük bir düşman çık· 
tı hemen tabanlan yağla! .. Fakat , 
karşına çıkan seninle ayar ise, ya· 
hut senden az kuvvetli ise hiç çe· 
kinme, o zama nda kılıçları ve bi
lekleri yağlamak. 

Bazı çılgın delikanlılar bu söz
lerinden dolayı onunla eğlenirler: 

- Senin soyunda Anderya 
Doryanın kanı var. Çünkü o da 
böyle yapıyor, biraz sıkışınca ta
ban yağlamakta ustadır. 

Derlerdi. 

Kör Ali bu sözü tekrarladı: 
Tabansız Ahmet güldü. 
Sahin Reis Kör Aliye baktı: 
:_ Tabansız diyip geçmiyelim 

ama, ara sıra onun sözüne uyma • 
aa.m, şimdiye kadar senin de be • 
ni mde derimize saman doldurur· 

lardı. 
Kör Ali tabansız Ahmedin ter • 

sine yaratılmış bir yiğitti. Enine 
boyuna serpilen vücudiyle bir dev 
gibiydi. Geniş omuzları, dizlerine 
kadar sarkan kıllı kollaı:ı ve kıllı 
bacakları ile bir gorile benziyor • 
du. Döğüşlerde sağ eline kılıcını, 
sol -eline baltasını alarak yüz kiti· 
nin ortasına atılır, korkunç bir ö -
lüm çarkı gibi dört taraf... ölüm 
saçardı. Şahin Reis ona: 

Derdi. · ece.,., 

Ceneviz gemisi Spartivento bur 
nunu yarım mil mesafe ile geçti. 
Sonra birdenbire dümeni sancağa 
krrdı. Denizden fırlıyan kocaman 
kaya parçalarının arkasında gö
rünmez oldu. 

Şahin Reis: 
- Bu avı kaçırırsam sanki bü

tün yılım uğursuz geçecek. Bana 
öyle geliyor ki bu iyi bir kısmettir. 

Dedi. 
Tabansız Ahmet cevap verdi: 
- Ceneviz gemilerinin hepsi 

de yağlı parçalardır. Hepsinde 
bol yiyecek, en güzel kumatlar, 
para ve ..... 

Birdenbire durdu. 
Kör Ali manalı mi.nalı güldü 

ve sordu: 
- Neye sustun? Tamamlasa· 

na! ... 
Şahin Reisin yüzü karışıktı. Bu· 

na rağmen sözü tamamladı: 
- Onu bilmiyecek ne var? Ta

bansızın aklı hep kadındadır ama, 
bizim de kadınlarla kızlarla iti· 
mizyok .. 

::Sonra sesine bir harp 
vererek tabansıza döndü: 

- Git şu kürekçileri kamçıla -
sınlar .. Eğer bu avı ele geçiremez· 
sem vallahi hepsini köpek yavru • 
su gibi denizde boğar, küreklere 
ben yapışırım! .. 

Diye haykırdı: 

Tabansız koıarak gitti. 
Aşağıdan kırbaç sesleri duyu• 

luyor ve kürekler daha hızlı inip 

kalkıyordu. 

Tabansız geri geldi: 
- Nasıl, Reis? ... 
- iyi ama, sen ne diye liemen 

döndün? 
- Yanınızda bulunsam dah• 

iyi olacalC ta... .. 
_ Peki, peki! .. Anlaşıldı ••• 

Şahin Reis geminin provasm• 
doğru biraz daha yürümüş, ayak " 
larının üstünde yükselerek kaya ' 
ların, girinti ve çıkıntıların ara11 .: 
nı gözden geçiriyordu. Kör Ali diJ 
mene geçmişti, çünkü deniz taşlı1' 
tı. Her an bir kaya parçasına çar· 
parak parçalanmak ihtimali var: 
dı. Buralarını ise Kör Ali kendı 
ağzı ve burnu gibi tanıyordu. 

Şahin Reis ikide bir geriye do' 
nüyor Kör Aliye kumandalar ve' , " 
riyordu. Gemi denizde hazan ge 

akı · · ot• nit hazan dar zikz ar çızıy 

çılgın gibi, sanki uçuyordu. 
Ceneviz gemisinin direkleri ı,tf 

yüz adım ötede sivrildi. 
.. Beni ne sandın be, koca lJŞ" 

zirgıin ! Elimden kurtulamaı:•ıt' 
artık... 

11 
Diişman teknesinin kıçında f 

0 
yazıyı okudular: Villa Savon• 
kada\ yaklaşmışlardı. • 

Şahin Reis ~mirler veriyordıı • 
~ ... ! ~E EVANS ve WILLIAM HAINES ~.:ı:. 
1 taraiintian bir sureti fevkaliıdede tc mail edilen film 

1 Metro goldwin Mayer filmdir. {2774) ii 
yom, skandyom, neoterbiyom, 
yom madenleri vardır. 

S O Nf 
- Tabansız Ahmet hazan ka

\ fam ise, sen de benj~ sal kolum • 

D··ıııe"' - Kancaları hazırla!.. u 
0 

yarım sancak.. Yarım iı'Ctele ... J't ' 
va .. , 

' '(Deftım _,, 
ı ...................................... 11111 ............ ~ aun! ... . 
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HABER'in 1 
hikayesi I Aşkın matemi 

Ramiz Beyin bir otomobil ka- ı 
zasmda ani olarak öldüğünü Jale 1 
Hanımın yanında söyledikleri za
man, biçare kadın, gözlerini teste
kerlek açtı, hiç bir şey söyliyeme
den, hikayenin tafsili.tını dinledi. 

Kulakları uğulduyor; müphem 
olarak işitiyordu: Vites fazla açıl
mış; lastik patlar patlamaz, araba 
yana kaymış; bir ağaca çarp
mıf ... Neticede Ramiz ölmüş ... 

Bu haberi işitir işitmez, genç 
kadının çığlıklar kopararak ağla
mau icap ederdi. Zira, Ramizle ae 
viıiyordu. Onun metresi olmamak 
la beraber, delikanlıyı sonsuz bir 
aıkla seviyordu. Fakat, büyük ha
nnnlarda ekseriya olduğu gibi, sü 
kUnetini muhafaza etti. 

Jale, anlaşamadığı bir adamla, 
Mehmet Ali Beyle evliydi. Kocası, 

fena bir insan değildi. Lakin, ruh
ları aynı şeylerden hoşlanmıyor

du. Ramiz ile ise, iş, hiç de böyle 
değildi. Zevkleri iki damla suyun 
müfabeheti gibi biribirine benzi
yordu. Y ekdigerinin bulundukları 
meclisten sonsuz bir haz alırlardı. 

Bu şerait altında, Jale ile Ra
mizin son kademeye kadar ilerle
melerine ve tam manasiyle aşık 

maşuka olmalarına imkan yoktu. 
Buna, şimdilik, Jalenin bazı dü· 
§Ünceleri mani oluyordu. 

Genç kadın, aşkı, pek yüksek 
bir hi:s addettiği için, bunun ya· 
lanlarla, hilelerle, kurnazlıklarla 
kirletilmesini istemezdi. Halbuki, 
evli olduğu için, başka türlü ha
rekete imkan mı vardı? 

Kocasından ayrılmak mesele
sine gelince, Mehmet Ali Bey, o
n öyle bağlıydı ve öyle dürüst 

hüeket ediyordu ki, talikı talep 
etmekte kendisini haksız bulmuş
tu. Rezaletlerden, gürültülerden 
çekinirdi. 

Ah şu ilim ah ... Türlü türlü ruh 
hastalıklarını, bu iki kof ve esrar
engiz kelimenin içine sıkıştırmak 
ister! ... 

Jale, kaçmak, kurtulmak, ken· 
disini takip eden vicdan azabın· 

dm saklanmak istiyordu. Gün geç 
tikçe ahvali fenalaştı. 

Bir sabah, onu, bahçede, ekse
riya Ramizle birlikte oturdukları 
sıranın üstünde buldular. 

Bezlerden bir bebek yapmış, 

bunu, göğsü üstüne bastırıyordu. 

İki büklüm olmuş, bitap bir hal
deydi. 

Hastalandığını anladılar. Onu 
yukarı çıkarmak, bahusus kuca
ğındaki yapma bebeği almak is
tediler: 

- Bırakın ... Beni bırakın ... -di
ye haykırdı.- Ben, artık, AIIah ol
dum ... Sevmek için insan yaratı

yorum ... Ölüleri diriltiyorum ... 
Akliye hastahanesine nakledil

diği vakit de, mütemadiyen aynı 

sözleri tekrarladı durdu ... 
l"takıli: (Hatice SUreyya\ 

Beyoğlu Altıncı Noterliğine: 

Efendim, 
Beyoğlu Altıncı Noterliğin

den musaddak 13/ Eylul/1934 ta· 
rih ve 7622 Nu: lı beyanname mu
cibince Ayazpaşada Yeni yol kışla 
arkasında Miramar aparlımanının 
6 Nu: 1ı dairesinde mevcut olup 
mezkur beyannamede müfredatı 
yazılı eşyayı beytiyenin tamam 

mülkiyeti mezkur apartıman mu
tasarrıfı Madam Elda Rafael'e ait 
olduğu ve bu eşyalarla Rafael AI-

guadiş Efendinin hiç ihir alakası 
olmadığı Vilayet gazetesinin ka
panması dolayısiyle H aber gazete 
siyle ilan olunmaaı için IS.zrm ge

len muamelenin ifasını rica ede
rim efendim. 

Beyoğlu, Taksim, Ayazpaşa 
Yeni yol kışla arkasr l\1ira
mar apartmıanmm 6 Nu: 1ı 
dairesinde mukim 

Rafael Alguadiş. 
3107 

Uzun zamanlar, tereddütte 
kalmış; bu mülahazaların tesiriy· 

le, Ramizin aşk susuzluğunu din
dirememişti. Ve işte, bu macera 

~slatla bitecek yerde, pek acı ve 
Pek ani bir ölümle neticelenmişti. , ' IYAVUZI 

Kadın ve erkek terzisi 

Edebiyat bahisle!!, 
Eve düşen yıldırım 

Alavezni kaldırım 

Bir münakaşanın begayet 
ciddt tarzda tenkldldlr! 

Selami izzet Beyle Vi-Nu Be
yin Nahit Sırrı Beye kartı yaptık· 
ları ıey doğrusu pek haksızlık ve 
biraz da kabalıktır! 

Niçin mi diyeceksiniz? Çünkü 
efendim Selami izzet Bey olsun, 
Va-Nil Bey olsun edebiyatta. te -
varüt denilen §eyin ne demek ol -
duğunu ya hiç hilmiyor1ar; yahut 
körkör parmağım gözüne inkar e
diyorlar! Edebiyat tarihini az çok 
bilenler pek ala bilirler ki tevarüt 
denilen ıey eskiden bir çok şair 

ve edipler arasında vaki olmu§ ay 
ni mevzu, birbirinden habersiz o -
larak ayni kafalarda doğmuf ve 
hemen birbirile sanki ikiz doğmuş 
çocuklar gibi birbirine çok benzi -
yerek edebiyat aleminde boy gös -

termiılerdir. Burada buna dair mi 
sal saymak uzun süreceği için §İm 
dilik bundan vazgeçiyorum. Ge • 
lelim başka bir cihete: 

Pek ala bilirsiniz ki bizim Ba • 
ha Füzuli Leyla ve Mecnununu 
yazmadan önce ayni hikayeyi di -
ğer iki büyük tair daha yazmışlar· 
dı. Füzuli bunu üçüncü defa yaz -
malda intihal, yahut hikaye sir
kati mi yapmış oldu sanki! Füzu • 
Ji Leyla ve Mecnunu üçüncü defa 

yazmakla bili.kiı eserin kıymetini 
yükseltti. Çünkü Leyla ve Mecnun 
hikayesini o zamana göre hakika • 
ten bir şaheser şekline sokan Fü
zuli olmuştur. 

Yalnız Leyla ve Mecnun değil, 
daha böyle nice hikayeler vardır 
ki ikinci üçüncü defa başka şahıs· 
ar a f m y :zı. ıi 2 n 

cak beğenilmiş, yükselmiı ve ci
hana kendisini tanıtmıştır. hte 
Selami ve Va-Nu Beyler bu ha
kikati ne için unutuyorlar? Niçin 

Naiht Sırrı Beyin -velevki teva -
rüt olmasa da- Selami Beyden 
sonra ikinci defa kaleme almak 

suretile mevzuu ümidin fevkinde 
yükselttiği bir romanı böyle didik 
didik ebnek istiyorlar? Evet onu 
önce Selami Bey Fransızcadan a -
dapte etmiş olabilir. Fakat eğer 
tevarüt olmayıp ta bunu Nahit Sır 
n Bey ikinci defa: adapteye kalkış 

Birdenbire, elem genç kadının 
hütün hüviyetini kapladı: Neden 

hu adamı, gözleri arkada kalarak, 
oteki dünyaya gitmeğe mecbur et

bıişti? Neden ona kendini vemıe
llıİ§ti? Hazinesini, hasis gibi, sak

atölyesini Yeni postahane karşı- mışsa emin olun ki onun bu hare • 
sında Letafet hanında açtığını keti, eseri bir kat daha yükselt-

lamrttı? muhterem müşterilerine arze- mek için olsa gerek! 

Müıterek aşkla örülmüş saade
tin güneş renkli elbisesini ona giy

der. Selami Beyin bu esere koyduğu 
\..-,.._ __________ ~ hele §U isme bakın: 

~irmemişti ! 

Geçen günlerin güzel hatırala
l'ı bile, şimdi, Jalede, vicdan azabı 
lıyandırıyordu. Kendi kendinden 

Maltepe' de Bostan sokağında 

17 Nu. h hanede sakine lhsaniye 
Hanım taraf mdan Paşakapısı kar
şısında 27 Nu. lı Bursalının kah
vesinde mukim İsmail Efendi a-

llefret ediyordu. Uykusu kaçtı. 
~ leyhine açılan boşanma davası ne-

amizi, mezarda yatarken tahay- . . d d ... k l34 
tıcesm e me enı anunun ve 

)\il edemiyordu. Herhalde bu meş 138 nci maddeleri mucibince ta-
'-ı gezintiden geri döneceğini ve rafeynin boşanmalarına 23/ 3/ 933 
kendisini kolları arasına alacağını tarihinde karar verilmiş ve M. a· 
'unuyordu. O zaman, delikanlıyı leyhin ikametgahı meçhul bulun
~ııl mes'ut edecekti ... Ondan e· muş olduğundan bu baptaki ilam 
'İrgediklerini nasıl hol bol hah- sureti mahkeme divanhanesine 
~decekti ... Aman yarabbi... talik edildiği gibi keyfiyet tebliğ 

Fakat geçmişti... makamına kaim olmak üzere ga-

G zete ile de ilan olunur. eç kalmıştı ... 
Boğazını bir el sıkıyordu. Da· 3113 18/ 9/ 934 

~a dü§ünceli, somurtkan oturu- Kimyager 
)ordu. Kimse, onun ruhunda oy- ı---
~tıan faciayı bilmediği için, de- ff U S A M E T T j N 
~İtikliğinin sebebini anJıyamıyor-
\. 

~örastenik oldu ... -diyorlardı. 
~l~:rlarr da, hastalığın ismini de· 
li·t· ıo triyol'lardı: 

-. Histerik oldu-

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 
Bilumum tahlilat. Bahçekapı, 
Emlak ve Eytam Bankası kar
şısında izzet Bey Hanı 

"Bağ Bozumu!,, 
Sonra bir de Nahit Sırrı Beyin 

verdiği isme bakın: 

"Eve düşen yıldırım!,, 
Birincisinde kurumu§ üzüm kü

tükleri ... Solgun, küflü yapraklar .. 
Yerlere serilmi§ delik deşik üzüm 

taneleri ... Bir taTafta hantal küfe· 
ler ... Ötede semeri köhne bire
şek .. Bağın harap kapısında kula
ğı yırtık b!r çoban köpeği ... Ve ni· 
hayet gübreler, çörçöpler, bayat 
kükürt kokuları ... 

Şimdi bir de eve düşen yıldı· 
nmdaki manzaranın haşmet ve 
haşyeti ile parıltısını gözönüne 
getirin! isimlerde bu kadar fark 
olursa tabiidir ki romanın içinde 
bu farkın Himalaya dağları bdar 
yüksekleri vardır. Onun için Seli.
mi Beyle Va Nu Bey ne derlerse 
desinler, ne kadar yaygara kopa
rırlarsa koparsınlar, benim çaktı
ğım işin an hası minhası budur. 

Selami ile Va Nu'nun yapbk
ları da bir nevi çekememezlik, 

._ k,skançlrktır. Baki Tanrı cümleni-

Rekorlar! 
En uzun, en kısa, en büyük, 

en küçük kitap 
Tetkikat meraklısı bir Amerika

lının yaptığı uzun bir tetkik bize 
dünyanın en büyük ve en küçük 
en mufassal ve en muhtasar lüta
bı ve en büyük romanı hangisi ol
duğunu göstermektedir. 

Bu meraklı adama göre, dün -
yanın en büyük kitabı bir İncil 
nüshasıdır. Bu el yazması incilin 
uzunluğu bir metre yebnit beş 
santimetre, sayıfalarmın genişliği 
de bir metre altı santimetredir. 
Maahaza kitap addolunmayan ki
tap halinde diğer bir eser vardır 
ki, bu da meşhur lngiliz müzesi 
"British Museum,, da bulunan bir 
atlas kitabıdır. Bunun uzunluğu 
yüz altmıt beş ve sayıf alarmın ge
nişliği de yüz on beş santimetre -
dir. 

Büyüklük itibarile bundan son
ra gelen kitap Viyanada devlet 
sanatlar mektebi kütüphanesinde 
bulunan bir teırih atlasıdır. Bu • 
nun büyüklüğü yüz doksan ve sa
yıf al arının genişliği de doksan 
santimetredir. Bu teşrih atlasının 
basılması 1823 ten 1830 senesine 
kadar yedi sene sürmüştür. 

Dünyanın en küçük kitabı ltal
yada Paduva şehri müzesinde bu
lunmaktadır. Heyetşinas Galile -
nin bir eserini ihtiva eden bu iki 
yüz sayıfalık kitap 1615 senesin -
de vücude getirilmit olup on mi -
limetre uzunluğunda ve altı mili
metre genitliğindedir. Yani aşa
ğı yukarı bir on paralık akça !bü
yüklüğündedir. 

Bu kitap bir kaç sene evvel ça
lınmıttır ve bulunması için sene -
lerdenberi uğratılmaktadır. 

Bunclan sonra dün.vanm en kü
çük !kitabı hususi İngiliz müzele
rinden birinde bulunan lran şairi 

Ömer Hayyamm şiirlerini muhte
vi bulunan resimli albnıt dört sa
yıfalık bir kitaptır. Bunun büyük
-lüğü ise 10X20 milimetredir. 

Dünyanın en mufassal kitabı, 
Amerika meclisi mebusanmın 

emri üzerine telif edilen ve Ame
rika dahili harplerine dair o
lan kitaptır. Bu kitap bin sayıfa
lrk yüz otuz ciletten mürekkep o -
lup iki bin resmi ve 178 haritayı 
muhtevi bulunmaktadır. Bu eser· 
den bir milyon beş yüz kırk bin 
dört yüz doksan üç nüsha basıl -
mrıtır. 

Dünyanın ·en uzun romanı, on 
altıncı asırda Çinde çıkan ve 
"Bütün insanlar kardeştir,, adını 
tafıyan romandır. Bu roman 1799 
senesinde menedilmiştir. O za
mandanberi ancak 1932 senesin -
de yeniden basılmasına müsaade 
edilmittir. İngilizler bu romanın 
tercümesine başlamışlardır. 

Dünyanın en eski kitabı - su
ret değil, asıl olmak üzere - Mi
ladın dördüncü aannda yazılmış 

olan ve Berlinde devlet müzesin
de bulunan ve şair Timoteosun şi· 
irlerini muhtevi bulunan kitaptır. 

Yeni ne,rlyat: 

Hafta 
Hafta mecmuasının 24 üncü sayısı 

nefis bir kapak ve zengin mündere -
catla çıkmışbr. Bu sayıda Esat Mah • 
mut Beyin "Akdeniz cennetleri" Ni -
yazi Ahmet Beyin "Geçen asnn en 
de11as adamı" isimli yazılariyle, diğer 
bir çok yazılar ve resimler vardır. Fi
ati 7,5 lruruıtur. 

HlllWllAIAIHWiWMWBWDIAiiiilDllNiii•llM IWWWI Mi A 1 

2~n kasir olan ilhamını müzdat 
eylesni amin! 

Hakiki bir ~ebiyat ınera.klıst 

Atletizm 
Yunanlılar a vrupa birin
ciliğin ine hazırlanırken •• 

Bizi fersahlarla geçen Yu
nanhlar1n bir muvaffaki

yeti daha 
Yunaniıtana gitmiyenler, Balkan 

oyunlanru Yunan topraklannda aey -
retmek fırsabru bulamıyanlar atletik 
sporlann orada gördüğü rağbet ve a • 
likayı kolay kolay tahmin edemezler .. 

Her fırsatta gördüklerimizi. onla
nn harikulade mesailerini memlekette 
anlatmağa çahıtık ve daha da çalııa
cağız. Şu kadar ki, kimse bizi çafınp 
ta yahu senelerden beri didinip duru
yorsunuz, mütemadiyen §ikiyet edi -
yorsunuz! Bütün bu gürültülerden 
maksadınız nedir demiyor. 

Atletik sporlarda, düştüğümüz e • 
lim vaziyet bize bir gün dank edecek, 
İ§ bütün çıplaklığiyle meydana çıka -
cak, çıkacak amma İ§ iıten geçmİf o
lacak .• 

Dünkü gibi hatırlıyorum, 1927 se
nesinde Istanbula gelen Yunan gaze
telerinde bizim arkadaşlardan bir ka
çının resmi dünya §aJt1piyon1an ara -
11nda sıralanmı§, haklarmda uzun met
hiyeler yazılmııtı •• 

O zaman Yunanistanda atletizm 
hareketi yeni yeni baılaınış, düıük de
recelerle, bizimle mükayeae edilemiye
cek bir halde idi •• 

Yunan spor teıkilatı bu ite hız ve
rebilmek için 1929 da Balkan oyunla
nnı tertip ve ihzar ederek memleket 
atletizmini, dolayısile Yunan gençli
ğini kurtarmağa muvaffak oldu .• 

Yeni gelen haberlere göre bu ıene 
ilk defa 1 tal yanların T orino şehrinde 
yapbklan Avnıpa atletizm birincilik
lerini Yunanlılar 1937 de Atinada yap· 
mak için teşebbüse geçmiıler •• 

Yunanldarm gene büyÜk bir mu
vaffakiyeti addetmek mecburiyetinde 
olduğumuz bu muazzam hareketin ta
hakkuku bizim için de azap ve 11b· 

rap veren bir hadise olacaktır. 

lıte Zağrep ve onun acı neticeleri 
karanltlt hir kö....,,.., ahla...lc İ~ ç.,. 

kildi .. 
Het'kes yazdı, ne çare ki, öküz öl

dü, dava da bitti. 
Zağrep hezimetinin ben neıriyatla 

kurtulacağına esaıen kani değilim. 
Mağlubiyetleri hazmede hazmede 

arbk nasır tutan düıüncelerimiz bu 
İ§leri kurtarmağa zaten kafi değildir. 

Bütün Avrupa birinciliklerini ilk 
fırsatta topraklarmda yapmağa teıeb
büs eden Yunanlılar yann Olempiyat 
oyunlannı 1896 daki hareketlerine 
mükafat olarak bir defa daha memle • 
kellerine çekerlerse hala onlara yetiıe

ceğİmizi ümit edenlere şa§artm! .. 

ömer Besim 

F ransada boşanan kan 
kocal ar çoğalıyor 

İtalyanca "11 Corricre della Sera" 
gazetesi yazıyor: 

" Fransada, boıanmalar hakkında 
neıredilen kanunun ellinci senei dev• 
riyeaİ bugünlerde tamamlanıyor. Bu 
münasebetle, bu elli sene zarfında, 
Franaada vukua gelen boıanma1ar 
hakkında bitı atatistik neıredilmiıtir. 

1884 senesinden ıimdiye kadar 
Fransada 722.866 boıanma vakası ol
muştur. 

Boıanmalar seneden seneye çoğal
maktadır. 

1912 senesinde Fransada 16733 
bofMlllUl vakası olmu§, ve o zaman bu 
miktar, bop.nmalarda bir rekor ad • 
dolunmuıtu. 

Halbuki, Umumi Harpten aoıva 
bu miktar iki miıline çıkmııbr. Bo • 
§anma talebinde, gerek kocalar ve ee
rekse kanlar ayni nisbette bulunu • 
yor1ar. 

1931 senesinde 27115 bopnına V&• 

kası olmuıtur. 

Boıanma taleplerinin 12.766 aı 
kocalar tarafından ve 13,729 u kadı.
tar tarafından yapılmııtır." 

Salon mecmuası 
ikinci saym üç renkli iki nefis ka

pakve güzel i~ resimleriyle çıkmııtır ı ıı 
tnJ§br. 
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Sadettin metresiF atmayı 
nasıl öl.dürdü 
(Baş tarafı ı incide) 

çin nihayet gelip bu eve yerleş -
mit§İr. 

Sadettin bu evi tuttuktan son -
ra Fabna ile barıtmıt ve oturdu -
ğu evin sahibi Kadıköyünde bu -
lunduğu sıralarda Fatmayı hu eve 
alarak tekrar beraber yaşamağa 

baılamıglrdır. 

Burda yirmi gün kadar otur -
'duldan sonra bir daha araları a .. 
çdmış, Fatma da Sadettini brra -
liarak yanlarında bulunan Nimet 
1ianım isminde birinin konturat 
ettiği ve Mehmet efendi isminde 
birinin de kiracı olarak oturduğu 
eve iltica etmiştir. Fatma, evini 
liırakalı on gün olmuıtur. Sadet -
tin, bu ayrıhttanberi on gündür 

/Fatmanın yanına uğramamıttır. 
1 Nihayet salı günü Sadettini, her 
: gün metresinin gelip gideceği yer
r leri tarassut etmek gayesiyle iıi -
' ni ihmal eylediği için ustaaı dük -
kandan kovmuştur. 

Bir yandan sevgilisinden ve bir 
yandan da iş ve gücünden mali -

' rum olan Sadettin itinden çıka -
rddığr gece, F atmanın barınmak - , 

1 
ta olduğu Mehmet efendinin e • 
vine gitmiş, kiracıların bir ziya -
fet sofrasında !>utrmuş, yemek ye
miş, sonra Sadettin bir kenara çe· 
kilmi,, boynunu bükmüş, düşün-
meğe dalmııtır. Bu esnada kira
cı Mehmet efendi eline darbuka
yı almış, çalmağa b~şlamıştır. 

Fatma da üst katta oturan evin e
sas kiracisi Nimet hanımın odası· 
na çıkmıştır. Nimet hanım, Fat· 

manın daha erken olduğu halde 
gülup, oynamağı bırakarak yuka
rıya çıKınaıını hoş bulmamış ve 

Fatınaya aşağıya inmesini söyle
miştir. Fatma da zaten yatmağa 

çıkmadığı için yukarda bulunan 
çantasından mendilini almı, ve 
aşağı inmiştir. 

Mehmet efendi bir aralık dar· 
hukayr bırakmıf, Sadettine ne dü· 
ıündüğünü sormutlur. Bunun üze· 
rine Sadettin, Fatma ile barış· 

mak istediğini ve binaenaleyh a
ralarına girerek barr§tırılmalarmı 
rica etmiştir. 

Mehmet efen dinin ismet ve 
Kevser ha~ımlar isminde iki aile
si vardır. Bu kadınlar Fatmanın 
üzerine çok düşmüşler ise de Fat- • 
mayı bir türlü ikna edememitler• 
r.ı• 
uır. 

En sonra Sadettin ayağa kalk
mıf, odanın kapısını açmış, F at
mayı mutfağın içine ,~ağırmış, 

Fatma gitmiş, Sadettin, Fatma -
ya: 

- Fatmacığmı, seni çıldırasıya 
seviyorum. "Eğer Allahın birliğine 
inanmasaydım, Allah diye sana 

tapardım. Gel, etme, benimle ba -
rıf, beraber bir o'da tutalım, otu -
rahm, ben şana bakarım. demiş -
tir. 

Fatma, Sadettinin bu 
hiç aldm, etmemit ve: 

sözüne 

- Artık ben seninle yaşıyamı
yacağım. Benim, Kemalim vardır. 
demittir. 

Bu sözlerden sonra Sadettin 
Fatmanın üzerine atılarak bir eli

le ağzım tıkamı, ve diğer elindeki •1r da ra!Sele saplamıya baı· 
lamı,hr. 

arkasındaki pencereden atlayıp 

kaçmıtıır. 

Fatmanm: (Can kurtaran yok 
mu) feryadına kadın ve erkekler 
koşutmuş, kendisini hemen haı .. 
taneye kaldırmışlardır. 

Sadettin Dolapderenin Akar • 
ca deresinde bir mahalle bekçisi 
tarafından ele geçirilmiştir. Fat· 
manın yara11 ağırdır. 

Henüz 23 yaşında ve askerli .. 
ğini yapmamış olan Sadettin, po • 
lis ve adliye memurlarına verdi • 
ği ifadede, bu kadın benim istik • 
halimi mahvetti, ölmediyse ya • 
narım demiştir. Sadettin müdde -' , 
iumumilikçe tevkif olunmu,tur. 

Ağa Han 
/ngiltereden isteklerine 

ret cevap aldı 
Geçenlerde Hindistanm bir kıs· 

mının kendisine bırakılmasını is -
tediğini yazdığımız Ağa Harun 
bu isteği, Hindistan hük:Umeti Na
ipliğince reddedilmiştir. 

Ağa Han, şimdiye kadar, Bri· 
tanya lmparatorluğuna yaptığı 
hizmetlere karşılık böyle bir talep 
te bulunmuştu. 

Ağa Hanın vaziyetinin eskisi 
gibi devamına karar verilmiştir. 
Yani, ne toprağı, ne fili idare kuv
veti olacak, yalnız '.manevi bir hü 
viyet,, olarak tanınacaktır. 

Hindistan hükumet Naibi ile, 
Ağa Han arasında geçen muhabe· 
relerden mühim bir kısımı g\zJi tu-

tulmaktadır. 

Habeşistan-Italya 
(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

"Kralların Kralı= Haile Selas
si ünvanım taı::.ı.yan Habeşistan " ~ 
Kralı, Başka milletlerle, bilhassa 
Japonya ile ticaret mukaveleleri 
yapmağa başlamı§tır. 

ltalyanlar şimdiye kadar Habe
şistanda gördüğü bütün kolaylık -
lardııtn mahrum edilmiıtir. 

Yedi aydır ltalya ile Habeşis • 
tan arasında bir anla,ma kurma
ğa çhşılmakta İse de, hala bir ne
tice alınamamıştır. 

İtalyanın Habeşista.nla son ger· 
gin vaziyetinden sonra, ticaretten 
yana, İngiltere, Fransa da müte
essir olmuş vaziyettedirler. 

Yakın zamana kadar bu mem· 
leketler, kendi ihracatları için, Ja
ponyada iyi bir pazar bulmuşken, 
şimdi Japonyanın gördüğü azami 
müsaadekarlık bunların menfaat
lerini 1ha1eldar etmiştir. 

Yazanlar: 
Çürüksulu Meziyet 

ile 
(VS·"O) 

~ 26 Eylul Dil Bayramında çı -
S kacakbr. Ağlatan, heyecanlan -
dıran, göğıü kabartan bir milli 
mevzu içine, Öz Türkçe sıkıtlı· 
rılmıştır. On birinci sahifeden 
ötesini su gibi okuyacaksınız. 
Bu romanda tek yabancr kelime 
yoktur. Fiatı 50 kuruş. Basan 
"VAKiT,, Yurdu. 

HABER - Akfam Posta•t 

Gazi Hz. 
(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

latasyonda kendilerini teşyie 
gelmi§ olan Büyük Millet Mecliıi 
Reiei Kazım Pqa Ha.zretleri ve 
Nafia Vekili Ali Bey ile paşaların 
ve tehrimizdeki meb'uılarm elle
rini sıkarak hepıine iltifatta bu
Junmuılar ve veda ederek huıust 
vagonlarına binmitlerdir. 

Gazi Hazretlerile birlikte lemet 
Pata Hazretleri ve Şükrü Kaya 
Bey de, ayni vagonla ve alktılar 

ve yafa sesleri arasında şehrimiz· 
den ayrılmışlardır. 

Tren güzergahında toplanmıt 
. olan lstanbul halkı büyük misafir· 
leri selamlamıtlardır. 

Milli Müdaf a.a Vekili Zekii 
Bey de akşam trenile Ankaraya 
gitmi,tir. 

Lelıisiatı 
Müsellô.h bir bitaraf /ık 

siyaseti takip ediyormuş 
Lehistanın Şark Lokamoıuna 

girmemesi husuıunda İngilizce 
"Sunday Ekapreu,, .guetesi ıiyaıi 
muhabiri Londrada tanınmıı bir 
Lehten, !ll beyanatı almıttır: 

"Lehistan, bu yeni ıiyaıetile 
bir infirat yolu tutmuştur, denile
bilir. Diğer devletlerin, bilha51a 
komıumuz olan devletlerin ne da 
hili, ne de harici itlerine, müna • 
zaalarma kanımıyacağız .• 

21 EylUI 1934 
==== 

Lastik tekerlekler 
kaça mal olur ? 

4ft.44.tflJ' - (Ba~ tarafı 1 incide) 

dia edilebilir; hatta gürültüyü so
kakların mı, yoksa, tekerleklerin 
mi yaptığı münakaa§ edilebilir. 
Bu arada, arkadaşımız (Va - Nu) 
geçen gün bu şütunlarda fik
rini yazmı§tı. 

Dün, bu meseleye dair, bir a
raba imalcisinden dikkate değer 
bir mektup aldık. Diyor ki: 

1 - Memleketin bir parçası o• 

lan yalnız lstanbulda şehir hu· 
dutları içerisinde 10.000 araba 
vardır. 

Her arabanın dört tekerleği ol· 
duğuna göre 40.000 tekerlek ıehir 
kaldırımları üzerinde yürüyor de
mektir. Memlekette teessüs et
miş araba lastiği yapan bir fabri
ka ile henüz bu lastikler için hem 
yuva, hem de tekeTlek çemberi i· 
çin bir tesisat yok .. Bunlar hep ya· 
bancı diyardan gelecek .. 

Bakınız vereceğimiz para ne -
dir?. Beher tekerlek lastiği ve 
çemberinin fiati (işçiliği dahil de
ğil) 15,5 liradır ki ceman 620.000 
lira eder. 

Bir def aya mahsus olmıyan ve 
yollarımızın gayri muntazam o • 
luşuna göre açık hesapla hu para • 
yı, bu zavalb millet kesesinden 
her sene Avrupaya ödiyecektir. 

2 - Bugün şehirde muhacir a • 

rabaıı namı verilen ara.halara yu -

karıda söylediğimiz gibi yalnız 
lastik ve çember takmakla gürül -

ğız. Tecrübesi kolay .. Bu mutlaka 
yaylı olmakla kısmen kabil ola • 
caktır ki, bugünkü nakliyatı te • 
min etmiş olmıyacaktır. 

Yaylı yaparsak ta Avrupadan 
gelecektir. Zaten inşaat malze -
meleri yalnız muhacir arabaları 

yaysız olduğu için iki tekerlekler 
arasını açarak taşınır. Daha mü -
himmi, bir muntazam nakliye a -
rabasmın yaylı lastik1i olarak ma· 
liyet fiati 400 liradır. 

Lastik tekerleklerin bir mali • 
zuru ve belki en mühimmi de faz • 
la yükte atlara zorluli vermesi • 
d• ' 
ır. 

Gelelim içtimai meıeleye: Bu 
parayı etdarik edecek olan, geçin
mesi buyüzden bulunan kaç aile re 
isi bu parayı verebilecek ve ne • 
reden tedarik edecek? Tabii ede· 
meyince altından hayvanları çı • 
karacak ve nihayet sefalet ba9 
gösterecek ... 

Hayvan beslemek ve üretmek 
hakkında ziraat vekaletjnin bü • 
tün memlekette teşvik e~ici hare• 
ketlere geçmesi sevgili Başvekili . 
mizin hayvan ıslahı hakkındaki 
temennileri de böylelikle İstanbul 
şehrinde tutulmuş olmıyacaktı~ .. 

Velliasıl. maksadım yalnız ık
tisadidir. Makamı aidinin eliem• 
miyetle nazarı dikk,,tleYini cell:ie· 
derim. saygılarım efendim. 

7ıevrek ca'dldesi No: 149 araOa. 

"Sovyet Ruıya ile Almanya gi
bi 2 kuvv~tli konışunun arasında 
bulunmamızdan aldığımız ilham 
şudur: , tü ile mücadele etmiş olmıyaca - imalfühanesi sahihi R~it. ~ 

= . 

"Bu iki komşuya bir harp sah .. 
nesi olmaktan sakınmak için, mü 
aellilh 'bir bitaraflık ~iy-et1 \akip 

ediyoruz. 
,.Bu sebepten a"demi tecavüz 

miqakmı bir neticeye vardırdık. 
Fakat mütekabil yardım miıakı -
nı, hayır! ... ,, 

"Münferit ka1ma siyasetinin 
peresengi tudur: 

"- Kuvvetli fakat serbest ol • 
mak!- Bunu İngiliz Avam Ka • 
marasında bir lngiliz siyaset a • 
damı söylemiştir. Siz, kendi sözü
nüzü kendiniz tatbik etmiyecek 
misiniz ... ,, 

Cezalandırılması istendi 
Nüsret isminde bir sabıkalı gc .. 

ne hırsızlıktan maznun olarak dün 
üçüncü ceza mahkemesinde muha 
keme edilmiştir. Şahitlerin ifa .. 
desi Nüsretin cürmünü teyit et .. 
mittir. 

Müddeiumumi kendisinin ce -
zalandırılmasım istedi. Mahkeme 
karar için başka güne kaldı. 

Satılık Ev 
Fatih tramvay durak yeri ile 

Fatih parkı arasında tramvay cad
de•ine nezareti, elektrik tertiba .. 
tmı havi, yeni yapılmıt ki.rgir 
hane satılıktır. Görmek iıtiyenler 
her gün öğleden sonra ıaat ikiden 
altıya kadar içindekilere müracaat 
edebilirler. 

Fatihte Dürgerzade mahalleıin· 
de Küçük meydancık numarasız 

hane. 
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Özür dileriz 
"Süleymanın oğlu ve Aslanlı 

Hükümdar,, tefrikamıı; yazımızın 
çokluğndan konamamıttır. Özür 
dileriz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••• ... ••••r•••• .. 

dberg,n çocuğunu 
kaçıran yakalandı 

(Baş tarafı 1 incide) 

ile on dolarlık bir başka varakai 
nakdiyenin kendisi tarafından ve• 
rUdiğini .... 

2) Yeni Ceneyde Hopevelldeki 
Lindbergin evinin civarında ma· 
rangoz olarak çalıttığı:nı ••. 

3) Alman yada kaçmıyacağı 

hakkmda söz vermesi üzerine mu• 
vakkaten serbest bırakıldığını ve 
sonra hapise girmekten kurtul· 
mak üzere gizlice kaçtığını, 

itiraf ettiğini resmen bildirmek 
tedir. 
Hauptmanın tevkifine sebep, 

Bronks civarında bir garajdan 
benzin almak için, verdiği para
nın tanınması olmuştur. 

Yeni Cersey valisi Mister Mur 
Havitmanı cinayet ve adam ka -
çırma suçları ile maznun olarak 
Nevyork hükumeti tarafından ia -
de edilmesini istemiş ve Nevyork 
hükumetinin Havitmanı para çek· 
mek ve müsaadesiz silah taşımak 
suçlarından zan altına almış ol • 
duğunun bildh·ildiğini de ilave et• 
miştir. 

Nevyork, 20 (A.A.) - Poliı, 

Lindenbergin ilk çocuğunun kaçı· 
rrlmıuı tahkikatını bitirmek üze • 
redir. Müddeiumumi, M. Komi· 
go Lindbergin çocuğu için veri -
len fidyeinecabn bir kısmını sü -
ren Rişar Havitmanın tevkifini 
bildirmektedir. 

Havitmanın evinde on ve yir • 
mi dolarlık varakai naktiye ola • 
rak 13750 dolar bulunmu$ ve bu 
paraların finve olarak ver~len pa• 
ralar olduğu tesnit edilmiş~ir. 

bundan on bir sene evvel, sizli ve 
kaçak olarak Amerikaya gelmit 
bir ecnebi olduğunu bildirmekte-_ 
dir. 

Nevyork, 21 (A.A.) - Havit· 
man dün akşam saat dokuzda tev
kif edilmiştir. Karakolda ıorgu• 
ya çekilen Havitman Lindbergin 
çocuğunun kaçırılması itine ka • 
rıştığını ters bir suratla inkar et • 
miştir. Tevkifinden sonra kara • 
kolun önüne, seyrüsefere mani o • 
lacak şekilde bir çok kalabaltlC 
toplanmıştır. 

Şirketlerin muamelatı 
Şirketlerin muamelatını tetkik 

etmekte olan komisyonlar vazife .. 
lerine devam etmektedirler. E· 

lektrik şirketinde faaliyette bu
lunan komisyon elektrik fiatini u· 
cu:ılatmak için çalısmaktac:hr. Ko· 
misyonun hazırladığı proje yakın
da şirkete resmen tebliğ edil~cek•, 
tir. 

Telefon şirketin.deki komisyo
na vazifesini bir an evvel 1kma.1 
etmesi için emir verilmi~tir. 

Komisyon bütün itleri kısa bi~ 
zamanda ikmal edecektir. Şar1' 
şimend;ferleri. biletleri ucuzlat " 
mak icin hazırlıklarına devam et'", 
mektedir. 

Öğrendiğimize p;öre, merke~" 
den gelen emirde fiatlerin indi " 
rilmesi hakkında tam ve sarih rrııt" 
itimat verilmediğinden hu huıu•* 
ta tekrar malumat istenmi~tir. 

1 

Sadettin Fatmayı on altı yerin
den bıçakladıktan,.onra mutfağın ··-··· .. ········································-······-·· Nevyork polisi, Havitm:ının 

. Maamafih ay ba,ın.dan itiba .. 
ren biletler ucmlıyacaktrr. 

Mltıı••'""""'""".,.'"""'""--"''"'"""""'"'
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HABl!R - Ak9am Postası 

Kn:. Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlannı havi Leylf · rtehar, 

HAYRiYE LiSELERi 
Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 

Resmi liselerin bütün imtiyaz ve bJJkukunu haiz ve Maarif Veklletince MUADELETi muıddakbr 
Tedri11bodaki ciddiyet ve intizamiyle talebenin sıhhat ve gıdasına itinasile taoanmış olan 
mektebimiz.de kayda batlanmıştar. llk kısımdan itibaren ecnebi liıanı başlar. Talebe mektebin 
hususi otoınobil ve otobüslerile nakledilir. Cumadan maada her gün 10 dan 17 ye kadar 
mürac!Jat edilebiJir. isteyenlere tarifname gönderilir. Bakalorya imtihanları IEylülde başhyacıkhr. 

Telefon : 2053<>11•••••••••••• 

Dil Bayramı Münasebetile 
Hilmi ve K. d'Alpino Kapuçelli Beyler tarafından yazılan .. 

26 Eylôl 
Malatya Mebusu Doktor 

KURULTAY MARŞI 
Sahibinin Sesi 

Plaklarında zaptolundu 

lngilterenin en maruf Askeri 
Bandosu tarafından tespit edilmiştir. 

1934 

-----------------------------------------------•• 
DUN ve YARIN 

Tercüme Külliyatı 

9 uncu Kitap 

ISFAHANA oo.GRU 
. . ... . .... . . . . 

Yazan : Piger 'Loli - Ç'eviren : I:, H. Alişan 

Fiyatı : 1 Lira 

Bütün milletlerin edebi, içti· 

mai, iktısadi, mali..... En mü· 

hallet eserlerinden ıeçme kitapla· 

rm tercümesi ve DON ve YARIN 

tercüme külliyatı isimi altında, 
• 

yılda muntazam fasılalarla otuz 

cilt kadarının çıkarılmaıı ıuretile 

YÜz cilt vücuda getirilmesi temin 

edilmittir. En kudretli kafalarm, 

ltalemlerin yardımlarına müraca .. 

at olunmuıtur. 

9 
uncuıu çıktı. 

BASILANLAR: 
l - ı:;AFO, Dode - Ha1Clar IWat 

2 - AlLE ÇEMBEBt, Morua - t. B. Allpn 

1 - TlOARET, BANKA n BORSA, 1ktıaat doktoru 

Mubll• Etem 

& - DEVLET ve lBTtJAL, LenlD - Baydar Rlfaı 

15 - SOSYALiZM: Kaut.sld - tlabtha Zekeriya 

1 - KOLLlYAT .1. KAStN, O. Namn 

'J - IŞÇt SIND1 tHTtLA.Lt, Lenin - Baydar Rlfat 

100 

100 

'15 

15 

'15 

'15 

60 

1 - RURl BAYATI'A LA.ŞutJK, Prof. Tııııg - Prof. Dr. 

IH. Hayrullah 110 

t - ISFAllANA ooaau, Plyer Lotl - t. H . Allpıı 100 

BASILACAKLAR: 
1 - KtiLLl:YAT '· RASiN n, e. Naum 

2 - GOKlO BABA: Halı:ak - 8.aydu Rlfat 

Kunıı 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

a - lLKBAHAR SELLERi, tvan Tttrıenlev - 8:tmlıade Sllreyya 

ı - .... E.MIYET, MuhlttlD 

6 - KAPiTALiZM BUHRANI, ProfeMlr Plru - Ahmet Barudi 

8 - ıt•-tMIZI ve KARA, St.aııdal, 

7 - tSA: Para Ruhlyaı mektebinde Profesör doktor Bine Sanrle - Bayc'lar Rlfat 

8 - ICTlJ\ 1 : Kropotkln - Afaotlo Ahmet 

t - 1ÇTlMAt KANUNLAR, Greef - Rav.f Ahmet 

10 - ÇOCUK DOŞURTENL&R iL OonzaJYe, Menııaler - Prof, Dr. M. Bay· 

nıUab 

ıı - SALAMBO, Plober - t. e. AllfllD 

12 - 8.udMl SAADET, Tolatoy - t. B. Allıan 

1S - VERTER, Göte - A. KlmJ 

14 - DtzRAELlNtN HA YATI, A. Monıa 

Satılık Ev 

SPOR POSTASI Fatih tramvay durak yeri ile 
Fatih parkı arasında tramvay cad
desine nezareti, elektrik tertiba· 
tmı havi, yeni yapılmıt kargir 
hane satılıktır. Görmek iıtiyenler 
her gün öğleden ıonra ıaat ikiden 
altıya kadar içindekilere müracaat 
edebilirler. 

Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde blltila . spor •e 
gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe Yerilmesi lizım gelen 
Yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste· 

y~l~ı; münhasıran S P O R P O S TAS 1 nı okumalıdırlar. 

;:~rcie fiah 5 kuruştur. 24 Uncn sayıyı mutlak okuyunuz. 
Fatihte Dürgerzade mahallesin

de Küçük mPvdancık numarasız 

hane .. 

7 

Komogene 

KANZUK 
saç losyonu 

Kepekleri izale ve ıaçları besliye· 
tek dökülmeıine mini olur. Depo• 
su: Kanzuk eczane1idir. Belli baş· 
lı ıtrıyat mağazalarında ve her ec· 
zanede bulunur. 

İhtar: KanzulC saç losyonu mü· 
mümaailleri gibi yağlı değildir. Tesiri kat'i ve rayıhası latif 

bir loı yondur. F T 356 

Asliye mahkemeleri ikinci Ye· 
nileme bürosundan: 

ismet Hanım tarafından kocası 
Aksarayda Çıngıraklı bostan soka 
ğında eski 23 üncü mektep bina -
.. mda oturan Osman Efendi aley • 
hine açtığı boıanma davasının ye· 
nilenmesi esnasında: halen ika
metgaJu meçhul ' ulunan müclclea
aleyh Osman Efendi hakkmda ila 
nen tebligat icrasına karar veril -
mi§ olduğundan tetkikatın icra kı 
hnacağı J 1 - 11 - 934 Pazar gü· 
nü a. 14 te büroda hazır bulunma· 
ıı lüzumu tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (3102) 

HABER 
Akşam Posta~u 

Ida.rehaneah ISTANBUL AN 
KARA CADDESi 

l'el&T&f Adresi: JSTANBUL BABEB 
Telefon Yun U8'71 lda.reı SU70 

r-
A a on E ŞERAiTi 

1 1 8 U a11ı1ı 

Tllrldyeı 120 330 860 UM K.J1. 
l!:cncbh ıso "o 8'0 HIO 

ıLAn TARiFESi 
1'1care& Wlnlarmm ut:ın U,M 

Reaml l1Anlar 10 bJ.nıt&m. ·----Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Basıldığı yerı (VAKiT) Matbaaaı 

Befiktaş 

Dikiş yurdu 
Hanımlar biçki mektebidir. 

Sergiıi mektepteki tahsilin de • 
receıini gösterir. Ay sonuna 
kadar açık ve serbesttir. Görü· 
nüz, kayıt devam ediyor. Gay
ri müılimler de alınır. 

Fıtık ağrılarından ameliyat· 
ıız kurtulmak iıte,~eniz, ölçt' 
ile yaptığımız ıon sistem fenni 
kaıık bağlanmızı kullanıhz. 

Galata, Karaköy, poğaçacı 

fwmı yanında No. 38 -

Kaponeridi 
Mide, barsak ve karın kor· 

ıeleri yapılır. (1558) 

DOKTOR 

Nışanyan 
Hastalarını hergün akşama kadar 

Beyoğlu Tokadiyan oteli yanında 

Mektep sokak 35 Nu. h muayeneha· 
nesinde tedavi eder. Tel. 40843 

r-• 1 
1 Selinik Bankası 

Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezi .· IS1ANBUL 

TOrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmrl. 

Samsun. Mersin • Adana 
Yunanlstandaki Şubeleri : 

SelAnlk. Kavala. Atine. Pire 
Bilümum Banka muameleleri, Kredi mektupları. Cari he11p· 

ları kilşadı. Esham Ye Tah•ilit kasalar icarı. 
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Bağ eğlencemiz 
bugün yapılıyor 

[ Melek ve 
Yazan: Kadir 

Artık her gece barda idim. Sev Diye cevap veriyordum. 
diğim kadını kollarıma alama • Halbuki bu işin iyilikle bitece· 
mış, onun biricik sahibi olama· ğine aklım yatmıyordu; zira, Me
mışbm; fakat işte her akşam hiç ralin ne yüzünde, ne de pek az kar 
olmazsa bir saat için bol bol göre· şılaştığım bakışlarında, benim le • 
biliyordum. hime hiç bir değişiklik yoktu. 

İçkinin mahmurluğu arasırtda Kendimi rasgele akıntıya bı-
onu büsbütün güzel buluyordum. rakmaktan doğan garip bir sarhoş 
Her halinde insanı kendine çağı - lukla doluydum. 
ran ve çeken bir kuvvet vardı. Eğer b;r az daha zaman geç· 

Başkalarına ara sıra tatlı bir seydi, belki artık ümitlerim can 
gülümseyişle baktığı halde bana verecekler, lstanbulu bırakıp gide 
hiç bakmıyordu. Eğer gözlerimiz: cektim. O zaman bütün bir ömür, 
karşılaşırsa, saniyenin onda biri erişilmiyen ve tekrar yaşanmıyan 
kadar Hr znrnan yüzü durgunla - bir aşk rüyasının hasretiyle ıçım· 
şıyor, ağarıyordu. Sonra birden den yıkılacaktım. 
silkiniyor, gene ince ve geniş ağ • Fakat ... 
zında tatlı bir gülüşle şarkısına 
devam ediyordu. 

Tamam bir ay böyle geç.ti. Bir 
defa da locasında onunla konuş· 
mak istedim; fakat barın sahibi 
rica etti: 

- Bu fikirden vaz geçiniz Be
yefendi; iyi müşterimsiniz, size 
karşı saygılarım var. Fakat Meral 
Hanımefendi hernedense sizden 
hoşlanmıyor. Siz buraya geldiği • 
niz için mukaveleyi bozmak bile 
istedi. Korkarım ki çok üstüne dü
§ersen1z beni bırakıp gidecek. 
Halbuki onu angaje etrneclen ev • 
vel burasını göreydiniz, sinek av· 
lıycrduk. İşimizi bozmayınız. Hat 
ta n ·r;:n görüşmek istediğinizi ba
"ln. söylerseniz, herhalde size fay • 
1 lı olma w a çalışırdım. Akrabası 
mı olursunuz? Anladığıma göre 
çok eskiden ve iyi tanışıyorsunuz; 
fakat nasıl? ... 

- P-c"lden size bir z~ rar gel
mez. Yalnız kendimize ait bir iş 
için, herhalde bir defa görüşme • 
liyim. 

- Lakin istemiyor. Evine git -
mişsiniz; gene kabul etmemiş. 
Hatta sizi tanımadığını da söylü
yor. Bunun doğru olmadığını an -
lıyorum ama, ne bileyim, kendisi 
böyle diyor. 

Barın sahibi, Meral Hanıme • 
fendinin "eğer bu adam beni lo -
camda, görme!c isterse buna mey· 
·dan verilmesin, bırakır giderim.,, 
dediğini de ilave etti. 

Vazgeçtim. 
- Zaman her düğümü çözer, 

beklemek lazım.,, 
Dedim. 
Zehra şimdi yeni b!r şarkıya 

ha-;!amı§h. Bu: 
Kadın bir tavuk değildir. 
Diye başlıyan bir rumba idi. 
Bu fikri artık değiştir 
Kadın da erkekle birdir. 
Kafes kırıldı uçtu kuş; 
Bakın ne tatlı bir uçuş ... 
Diye devam ediyordu. 
Şık bir delikanlı kıy af etine 

girmişti. Sırtında bir smokin, ha • 
ıında silindir şapka, ayaklarında 
lüıtrin iskarpinler, elinde de he -
yaz eldivenlerle altın saplı bir 
baston vardı. 

Bu da güzeldi. Bu da cana ya • 
kındı; fakat herkes onu, daracık 
kızıl elbisesile şeytanın şarkısını 
söylerken görmeyi daha çok isti • 
yordu. 

Ortağım lzmirden mektuplar 
,,-fd'""°"; weden henüz dönme • 
diğimi soruyordu. Bense: 

- Mühim bir iıim var; bunu 
Ytinneliyim. Biraz daha bekle!,, 

Her akşamki gibi sahneye ya· 
kın ve kenardaki masamda yalnız 
oturuyordum. içkimi yudum yu· 
dum içerken Zebranın şarkı söy· 
lemesini sabırsızlıkla bekliyor· 
dum. Ozaman ben ellerimi dizle
ri.min üstünde kenetliyecek, başı· 
mı sol omuzuma doğru eğecek, 
gözlerim yarı kapalı onu dinler· 
ken on üç ya,ımın güzel rüyasını 
yeniden yaşamak için kendimi zor 
hyacaktım. 

Arkamda bir ayak sesi, konuş· 
malar ve iskemlelerle masaların 
düzeltilmesinden doğan hafif gü
rültüler duydum. 

- Yeni bir mü§teri geldi!.. 
Dedim ve dönüp bakmadım bi· 

le ... 
Lakin bir az sonra iki kişi ko· 

nuşmağa başladılar. 
- Onun bu kadar değişeceğini 

hiç kafam almıyor. 
- Ummadığın taş, ha~ yarar .. 
- Öyle amma, olacak çocuk 

bilmem nesinden h,.lli olur der· 
ler evvelden haber verselerdi gü· 

' 
lerdim doğrusu... I 

Başımla yarım bir dönüş yap-
tım ve konuşanlara göz attım. ! 
Bunların birisi otuz beş kırk yaş
larında yakışıklı, ince dik bıyıklı, 
favurili, mağrur bir adamdı. Diğe· 
ri daha şişman fakat aynı tipte ya· 
rı kopuk bir gençti. Sözlerinde, du 
ruslarmda hafif bir dalkavukluk 
se;iliyordu. ikisi de kadehleri dol· 
durup doldurup raökı içiyorlardı. 
Kim bilir kimin için konuşu yor· 

lardı? 
Gene konuşuyorlardı: 

- Seni tanıyacak mı acaba? .. 
- tanımaz mı hiç? Onun gözü 

benim yanımda açıldı. Evime gel· 
diği zaman Ane dududan farkı 
yoktu. 

- Onu demek istemedim can· 
mm, tanır elbet, fakat, tanımamaz 
lıktan gelmez mi acaba? .. 

- Belki .. Amma ben onu yola 

getiririm. 
-Nasıl? 
- Para sağ olsun! .. 
- O şimdi çok kazanıyormuş. 

Baksana adını bile değiştirmiş; 
- Öyle, artist olmuş artık .. 
- Elbet .. Zehra diyince akıla 

bayağı bir kadın geliyor. Lakin 
Meral.. Tam modaya uygun bir 

isim ... 
Bu sefer başımı adamakıllı çe· 

virdim ve konuşanlara iyice hak· 
tım. Gözlerimiz birer saniye ara· 
tıkla v~ ikisiyle de karşılaştı. O za 
mana kadar hiç görmediğime e· 
mindim. "Daha bitmedi" 

Resimde görülen yat 1893 sene
sinde tesis edilmiş bir rekoru kır
mağa hazırlanmış olan İngiliz yatı 

"Endeavour,, dur. Amerikan yatı 
"Rainbow,, ile yedi yarış yapacak 

trr. Neticede Amerikan kupası 

kazanmak vardU". Birinci yarış ya 
prldr. 

Bu yarışta İngiliz yatı 30 millik 
yarış mesafesini, 218 dakika 44 
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saniyede, Amerikan yatı ise 220· 
dakika 53 saniyede almıştır. 

Yarışta Amerikan Reisicümhu
ru Ruzvelt te bulunmuştur. 

[ ESNAF VE iŞÇi ] 
Saraçlar C emiye

tinden neler 
is eniyo? 

j 

Uzun çarşıda 
saraç Ahmet Se
yit Efendi eliyor 
ki: 
"- Bizim b:r 

Saraçlar cemi • 
yeti vardır. Fa • 
aliyetinden mem 
nunuz. icap et -
tiği zaman muh

A h met Seyit ef. taç olanlara 
maddi yardım 

da yapabiliyor. Yalnız cemiyetten 

daha istediklerimiz vardır. 

Bizim san'atrmız iyidir. Fakat, 
bir kaç zengin esnaf, rekabet ol -

sun diye, mesela bir kuruşa mal o· 
lan eşyayı gene bir kuruşa satıyor. 

Tabii bunu zengin ve sermayeli ol 

dukları için yapıyorlar. Bizim gİ· 
bi küçük esnaf eziliyor. 

İşte buna cemiyetimizin 
masını isteriz. 

bak-

Sonra, bugün Türkiyede en bi
rinci deri çıkaran bir fabrika var· 

dır. Biz peşin para ile bu fabrika· 

ya müracaat ederiz. Bir iki deri al 

mak isteriz. Fakat nedense ver -
mezler. Yani fabrika piyasaya 

mal çıkarmıyor. Çıkarsa da çok 

yüksek fiyat koyuyor. Sonra da te 

miz deri Avrupaya gönderiliyor, 

pis deri bize kalıyor. 

Bizim en büyük derdimiz şu • 
dur: Han odalarında çalışanlar, 

geceleri de işlerine devam edebi -

liyorlar. Bunlara belediye nasıl 

müsaade ediyor? Oralar da dük· 

kan sayılmaz mı? Bizim hakkımız 

niçin gözetilmiyor? Biz de hakkı-
mızı isteriz. 

Terazilerin kolu 
6 liraya çıktı 

Postaların kabul_ 
ettiği paketler ve 

8 ütün esn~a ..... f ,....z_a ...... ra-r~g-ö-. r-Üy-o~-r~ı~-·~ı"" ca hak k -
Tophanede Ka Beyazıtta cüm 
rabaş mahalle - ı büş .. ı~u~idi Zey-
sinde sebzeci nelabıdın Bey 
Mehmet Şefik diyor ki: " ı t . Efendi matbaa- - ca ettı • 
ınıza gelerek ğim saz mem· 
şunları söyle _ lekette çok rağ -
miştir: bet gördü. Fakat 

_Belediye es maalesef bazı 
ki terazileri kal- ki bir insan yap2eynellbidinB• 

MehmetŞefikef. dırmaya karar tığı ve yapacağı 
işlerden pişman olur. Bunların ba• 

verır, vermez, 
hemen terazileri toplamıya başla· 
dılar. 

Bu arada benim de iki ter~.zim 
belediye memurları tarafından a • 
lındr ... 
Şimdi açıkta kaldım. Yeni tera

ziler için lazım olan bir kol, 6 li · 
raya veriliyor ... Halbuki eskiden 
bir teraziyi 2,5 liraya alabilirdik. 

Ben şimdi ne yapayım? Cebim
de yemin ederim ki, üç liradan faz 
la param yok.. Evde ai1e, kardeş -
lerim açtır ... 

Terazi satanlarm eline f ıraat 
geçmiştir. Ve hemen fiyatları yük 
seltmişlerdir. 

Belediyeden rica ediyorum. Bu~ 
nun bir çaresini bulsunlar ... 

Kasaplar, esnafın 
en bahtiyarıdır 
Mısır çarşısında kasap Ahmet 

Hamdi Efendi ne diyor: 
"- Kasaplık, aylardanberi, ka· 

zancı çok bir iş diye tanınmıştır. 
Hakikaten kasapların, bir çoğuna 
bakılırsa zengince gözükürler ve 
niıbeten iyi hayat geçirirler. Fa. 
kat söylendiği kadar değildir .. Ma 
amafih gene hayatımızdan ve ka
zancımızdan memnunuz. Çalııı:yo· 
ruz. Kartıhğını görebiliyoruz. 

şında posla idaresi gelir. Meseli 
sahillerde ve tren güzergahların· 
dan bir metre büyüklüğünde pa • 
ket ve sandık kabul olunurken 
-o da bizim ıararımızla olmuı· 

tur- diğer yerler için 60 santim -
den büyük paketler alınmıyor. Ba 
na Urfadan, Kilisten, ilah, 90 san· 

tim kadar tutan sazların sipariıle· 
ri geldiği vakit ne yapacağımı şa• 
şırıyorum. Çünkü posta idaresin " 
de bunu kabul etmiyerek hem .,_ .. 
na, hem de hazineye zarar veriyor 
lar. Senede iki üç bin lira post• 
parası vermem kabilken ancak 
1300 lira verebiliyorum. 

ikinci şikayetim de, icat etti
ğim sazı memleket dahilinde ye 

haricinde taklit ediyorlar. Bunla' 
ra karşı bir şey yapamıyorum. H&J 
kukumun muhafazasını isterim. 

Bazılarımızın hakikaten iyi kır 
zanabilmemiz, kasaplığın birici1' 
şartını bilmemiz ve ona riayet el " 
memizdendir. 

O da temizlik ve tazeliktir. 
Temizliğe çok dikkat ederıe1'ı 

iyi cins ve taze et ıatarıaö ve bıJ 
şekilde, kendimizi iyi tanıtır••"' 
müşterinin gelmemesine sebeP 
yoktur. Dükkan daima itler. 


