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HABER'in bağ 
eğlencesi 

21.Eylül Cuma 
günüdür 

4 Kuruş Telefon: 23872 6 EylUI 1934 PERŞEMBE 
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- SAYIFA 

Sene 4 Sayı: 847 4 Kuruş 

Sovyet ordusu mükemmeldir 
Akıntıya kapılan kayık Fahrettin 

Paşa iki günden fazla su üstünde çalkandı nihayet bir kayaya 
j çarpıp parçalandı ihtisaslarını 

anlatıyor 

Zaharo[un harp malzemesi trenleri dünyanın dört tarafına mühimtl'!at ta- -------------
§lr, kendisine ait olan silah fabrikaları her tarafa dağılmıştır. Bu~ada onu, Tevfik R iiştü Bey 

bir kaç sene evvel ölen kansiyle beraber görüyorsunuz. 

Zaharof gine sahnede 
'Milyarder, Amerikada yaptırdığı harp 

~=i:!~~:I g!len ~r ı?ı~ı m~sil~ğiniS~!~i.~ aöylemittir. l 
graf haber veriyor: Amerika i - Sir Bazil Zaharof da Amerika ı 
~an meclisinin silah ve mühimmat ıirketinin satıılarından yüzdelik 
ticareti luıltkındn tahkikat yapan almıştır. 

lc:omisyonuna mühim ifşaatta bu- Tahkikat yapan komisyonun 
!unulmuş, İngiliz silah fabrikası reisi Amerika silah şirketi müdi-
'Vikers,, ile Amerikan "Elektrik· rine: 
li gemi şirketi,, nin dünyayı, deni· - Kimdir, bu Bazil Zaharof? 
Zaltı gemisi sntı§ı için hususi mm- diye sorunca müdür şöyle cevap 
tak~larn taksim ettikleri anlaşıl- vermiştir: 
lnt§br. -' Tanıdığım adamların en ka· 

Amerikan şirketi müdiri bu biliyetlisi ve en büyüğü! .. 
seıit bütün satışlardan yüzdelik Amerikalı silah fabrikatörü -
alındığım ve Sir Bazil Zaharofun nün "Tandığım adamların en bü-
Amerika şirketinin Japonya mü - (Arkası 10 uncuda) 

Kendi kendine 
•• •• yuruyen tren 

Pariste elli kişiyi yaraladı 

Pariain Şark istasyonunda bir birine ge~en vagonlar 

1_, Pariste Şark istasyonunda elli Yaralılardan bazıları agwırdır. 
~· .. tı-ı1nın yaralanmasile neticelenen Birden bire harekete geçen 
. en kazasının nasıl olduğuna da- tren saatte 30 miHik bir sür'atle 
lt- taf ·ı~ lm' . l l 11 at ge ıştır. i er emittir. 
it Trenlerden biri, durup durur· Tren yolunun iki yanındaki a· 
\~ içerisinde makinist te olma- mele, memurlar ve istasyonda 

aı halde yerinden fırlamış ve bekliyen yolcular, trenin sür'atli 
"hh- haricine doğru kalkmak ü- hareketini gorunce makinistin 
'ere olan bir diğer yüklü trenin Ü· çıldırdığını aanmıılardır. 
~'rin ı.· • · e uınmııtır. .; 

' 

Bugün Cenevreye 
hareket etli 

Tevfik Rüştü Bey 
Adriya vapurunda 

Bugün sabah aaat onu çeyrek 
geçe Hariciye Vekilimiz Adriya 
vapuru ile Venediğe hareket et· 
mittir. Hariciye vekilimiz Vene· 
dikten doğru Cenevreye gidecek· 
tir. Tevfik Rüttü Bey Cenevrede 
10 eylulde toplanacak olan Mil
letler Cemiyetinin umumi heyeti 
içtimama ittira~k edecektir .. Vekil 
Beyin seyahati ylul nihayetine 
kadar devam Clecektir. 

Tevfik Rüştü Bey Galata rıhtı
mın da vali Muhittin, muavini Ali 

Rıza, polis müdiri Fehmi, Vasıf 

beyler ve daha birçok zevatla, 

lran sefiri ve şehrimizde bulunan 
diğer sefirler tarafından teşyi e
dilmiştir. 

Gazi Hz. 
Uyuşturucu maddeler 

hakkında, Amerikaya bir 
mektup gönderdiler 
931 senesinde Cenevrede im· 

zalanmış olan uyuşturucu madde· 
ler imalinin tahdidi hakkındaki 

beynelmilel mukavelenamenin 
mer'iyet mevkiine girmesinin yıl 
dönümünü kutlulamak için Nev· 
vorkta Amerika uyuşturucu mad· 
deler umumi müdafaa cemiyeti 

,(ArkaSI 10 uncuda) 

Üç kişi ölüm ve açlı~la 
nasıl pençeleşti? 

Evvelki gün Zeytinburnu açık
larında çok acıklı bir deniz kazası 
olmuş, içinde üç tayfa ve bir hay
li kereste bulunan bir kayık bat -
mıştır. 

Kadıköy kereste tüccarlarından 
Hüseyin Bey isminde bir zat, Cu
martesi günü Cibalide bir bıÇ.kı 
fabrikasında yaptırdığı kerestele
ri denizden Kadıköyüne götür
mek üzere Ahmet kaptan isminde 
birinin kayığına yerleştirmiş, ken
disi de Kadıköyündeki mağazası
na dönmüştür. 

Hüseyin Bey Kadıköyünde ka • 
yığı beş, altı saat beklediği halde 
gelmediğini görerek endişeye düş 
müştür. Filhakika kayık gelmemiş 
ve bir ka-zaya sürüklendiği sonra
dan tahakkuk etmiştir. 

(Arkası 10 uncuda) 

rAn-k;;·;··t"~i;;f·o·iı-ü~ 
: : ·················································-··· 

n-kara- s anbul 
Tayyare seferleri 

değişiyor 

Ankara, 6 (Hususi, Telefon· 
la) - Önümüzdeki haftadan iti
baren Diyarıbekir-lstanbul ara· 
smda tayyare seferlerine başlana
caldır. Tayyare Ankara ve Kayse
riden de geçecektir. 

(Arkası 10 uncuda) 

Fahrettin Pı!ta 

Moskova, 6 (A. A.) -Askeri 
tatbikatta hazır bulunan Türk aı• 
keri heyeti Reisi F ahrettin pa§a 
Tas ajansının muhabirine §U be • 
yanatta bulunmu§tur: 

"Bu tatbikat esnasında Kızıl 
Orduyu kudretli ve teknik itibari• 
le kuvvetli gördük. iyi itliyen bir
çok tayyarelerin müştere'k hare• 
kederini keza kıtaabn faaliyetle· 
rini tetkik ettik. Böyle bir kütleyi 
harp teknik vasıtsiyle idare etmek 
kolay bir iş değildir. ince bir fi
kir, soğukkanlılık, iyi teknik ma
lumata ihtiyaç vardır. Bu tatbika
tı gördükten sonra Kızıl ordunun 
bütün bu meziyetlere malik bu· 
lunduğuna kani oldum. Kızıl ordu 
bir harp vukuu halinde, vazifesi· 

(Arkası 10 uncuda) 

Sultanahmet camunın Cumhuriyetin onuncu 
ytlı gecesindeki görünüşü 

Sultanahmet c mii 
kütüphane olacak 
Şehrin bütün kütüphaneleri 

buraya nakledilecektir 
Ankara, 6 (Hususi, Telefon- maktadırlar. Bu takdirde lstanbu1 

la) - Aldığımız mevsuk malu· kütüphanelerindeki bütün kitap • 
mata göre Sultan Ahmet camiinin lar Sultan Ahmet camiinde topla
kütüphane olmasına karar veril· nacak, hu suretle büyük ve milli 
miştir. Maarif Vekaleti ile alaka· bir kütüphane vücude getirilmit 
darlar bu hususta tetkikat yap• olacaktır. 
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.M. Bitler 
Hakkımızdan asla 
vaz geçmedik diyor 

Nuremberg, 5 (A.A.) - Al· 
man iıtihbarat bürosu bildiriyor: 
M. Hitler, bu sabah büyük bir 
halk yığını önünde milli sosyalist 
fırkasının büyüle kongresini aç • 
mıştır. M. Hitler, beyannamesin • 
de diyor ki: 
Milletin arzularını yerine getir • 
mekle mükellef olan milli sosya
list fırkası milletin ezici bir ekse
riyeti tarafından taavip olunan 
programını tahakkUk ettirmeli • 
dir. Bu onun vazifesidir. Bu 
esası, fasılasız mesai ile milli sos
yalist hareketinin kuvvetini ida • 
me ve devlet içinde tarsin etmek-
tedir. 

Biz hepimiz, bu vazifeyi mille
tin kime verdiğini bilyoruz. Bu
nu bilmiyen veya unutanın vay 
haline. 

Önümüzdeki bin sene içinde 
Almanyada ihtilal olmıyacaktır. 

Harici aiyaset sahasında bütün 
dünyaya karşı Alman milletinin 
katiyen intikam hisleri ta,ımaksı
zrn hatta eski düşmanlariyle bile 
dostça yaşamak istediğini ilan et· 
tik. 

Avrupada yeni bir harbi ancak 
komünistlik karışıklıklarının mey· 
dapa getireceğini bildiğimiz için 
eski düşmanlarımızla münasebet· 
lerimizi iyileştirmek maksadiyle 
elimizden geleni yaptık. 

Herkes bilmelidir ki Alman 
milleti şerefini ve istiklalini her 
vasıtaya müracaatla muhafazaya 
azmetmiştir. Büyük milletin esu 
haklarından aıla vaz g~miyece • 

Atinada isyan teşebbüsünü 
harbiye nazırı hazırlamış! 

Veniz~list bir gazete 
böyle iddia ediyor 

Tayyare bataryasına mensup askerle
ri de l<anclırmıya teşebbüs etmişler! 

Atina, (Huıuıi) -Tayyare ba
taryaları zabitlerinin Atinada hü
kU.meti devirme teıebbüsünde bu
lunduklarını bildirmiştik. Venize· 
list Elef tir on Vima gazetesi, bu te· 
şebhüs hakkında şu malumatı ver
mektedir: "Mütekait miralay Ni • 
kola Miyasın, harbiye nazırı ce • 
neral kondilisle anlaşarak 6 - 7 
eylul gecesi hükumet aleyhine bir 
isyan hareketine teşebbüs edeceği 
öğrenilmiştir, 

Atina garnizonu her ihtimale 
karşı seferber hale konulmuş, ayni 
zamanda da Yunan filosu F ale 
limanından hareket etmiştir. Filo 
bir rivayete göre Perivolaya di • 
ğer bir §ayİaya göre Kerac;iniy;e 
gitmiştir. Akşam saat on sekizde 
Mavroyani mahallesinde ordu 
gah kurmuş olan tayyare batarya
sına menıup a.Itı küçük zabit, ef • 
radı hülCumet aleyhine bir hareke-

Tayyare kuvvetleri de seferber 
edilmiştir.,, Venizelist Elefteron 
Vima gazetesinin verdi~i taf.ili.t 
bundan ibarettir. Maamafih bu 
isyan teşebbüsünde harbiye na:ıı • 
rının parmağı bulunduğuna dair 
Venizelosçu gazetenm iddiası bi
ze garip görünüyor, 

Türk vatandaşlığına 
kabul edilenler 

Ankara, S (Hususi) - Muhte • 
lif memleketlerden Türkiyeye ıı· 
ğman 183 ırkdaıın vatandaşlığa 
kabulleri kararlaştı. 

Gümrükler müsteşarı 
Ankara, 5 (Hususi) - Güm· 

rükler müsteıarı Adil Bey, güm • 
rük işleriyle me§gul olmak, teşki • 
lat projesine ait bazı meseleleri 
tetkik etırıek üzere lzmire gitti. 
Adil Beyin seyahati on beş gün 

Amerikada. 
greveiler 
Çürük yumurta ile 

polise hücum ettiler 
Nevyork, 5 (A.A) - Menıu

cat grevi kanlı hadiselere meydan 
verrtıekıizin devam ediyor. Her 
iki taraf da muvaffak olduğunu 
zannederek nikbindir. 

600 bin ameleden 220 bininin 
şimdiden grev halinde olduğu bil
diriliyor. Buna hinaen grev rüesa· 
sının nikblnlikleri az çok yerinde 
olduğunu kabul etmek lazımdır. 

Huıuıiyle IH, muhtelif mahalle de 
amele greve iştirak etmekte ir. 
Şimali Karolinde şiddet tehdit i 
hi11olunmakta ve ıeyyar kuvvet· 
ler memlekette Clolatmaktadır. 

Yüz iplikhane zorla kapatılmıştır. 
§iddet hanek.etlerine mani olmak 
için tedbirler ittihaz edilmittir. 
FaU:river'Cie polis 10 bin grevci 
tarafınaan ~plikhanelerde muha • 
aara altına ahnmıt olan 300 ame • 
leyi kUrtarmak için atef açmağa 
mecbur kalmıttır. Grevciler mu· 
kabele ederek çürük yumurta at· 
mı§lardır. insanca telefat olma· 
mıttır. 

ğiz. ronlarla İ§çilerin mümesıil • 
M .Hitler iktısaai ve harıt te· mayınca bataryanın kasasını kır· Ankarada yeniden iki leri çalı~an ve çalışmıyanlarm ıa· 

sureceRtir. 

rakkileri kaydettikten sonra de· mı«-lar, içinde bulunan 22 bin k ı::. • yıları hakkında mül>alagah ra· 
~ nıe tep oınası 

miştir ki: drahmiyi almışlardır. Bunların Kamlar neşretmektedirler. Hemen 
"Önümüzdeki sene fır:Kanın ve .yanında sivil elbiseli 5-6 eski za· Ankara, 5 .Hususi) - Ankara· hemen doğru olabilecek rakamlar 

teşkilatlarının inkişafına devam bit bulunmaktaydı. nm Erzurum mahallesiyle Kale- ,unlardır. 
etmeliyiz. Ve ona bilakaydü ıart Diğer bir rivayete göre küçük kulluk mevkiinde yapılmakta olan 50 bin işçi grev yapmıştır. 
sarsılmaz bir sadakat bir imanla zabitler, tayyare bataryası efra • ani ilk mektep l:iinaları eylul son- Yebnit beş bin işçi çalış.maktadır. 
bağlı olmıyanları temizleyip at· dını meçhul bir semte götürmek Ü· larmda bitmiş olacaktır. Vili.yet Şimali ve cenubi Karolinde 80 bin 
malıyız. Bize kan itibariyle bağlı zere otomobillere bindimıişlerdir. maarif müdürlüğü bunların mual- grevci ve 0 kadar da çalışan işçi 
bulunan vatandaşları kazanmak Fakat sonradan korktukları için 1im kadrolariyle meşgul olmakta· vardır. 
için yeni bir taarruzda bulunaca • askerlere koğüşlarına dönmelerini dır. Pamuk mensucat enatitüsü mü-
ğız. Fakat zamanı geldiği vakit emretmişler ve tayyare bataryası Ecnebi memleketlerde dürü 250 bin işçinin çalışmakta ol· 
tahripkar mesailerine l>aşlıyacak duğunıı bildirmektedir. 1pek sana-kasasmı yanlarına ahp götürmüş • h 1 1 • 
lara da karşı koymak istiyoruz. ]erdir. posta ava e muame esı yii işçileri Eedera'l,'OU\İ katibi ipelt 

Milletimizin fırkaya olan iman ve Bafvekil sabaha kartı İsyan te· Ankara, S (Hususi) - Yakın- işçilerinin yüzde 20 sinin de bu ak· 
itimadını kuvvetlendirmek için d'I • · da ecneb1' memleketlerle buhya· •am i•lerini bırakacaklarını bildir· şebbüsünden haberdar e ı mııtrı. ~ ~ 't 

her şeyi yapacağız. Bu hareket üzerine isyanın da- cak posta havale muamelelerine mekteair. Bu gün, Nevyorkta 
Ya,asın Alman milleti, yaşa· d • l a.· • aı't makbuzlar basılıyor. Birinci bir miting yapılacak. 200 bin el • ha geniş ol uğu zannıy e .H.tına ve 

ıın milli sosyalist fırkası, yaşasın Pire polis idareleri geniş inzıBat te§rin başında irsa1ata başlanma· bise işçisinin teıanüt grevi yapıp 

'Almanyamız.,, rte.~d~b~!r~l;er~i~a;~1m~ıı~t~ll'~. -------·.ı ·u·m·u·l·m·a·k·t·a-dır .... --------y.ap·m-a.miılıuiiıiı iikiıialıirıiaiıirlı.aııişt.ırliıiila·c·a·k·tır..., .• 

Tayy-are~c-emiyeti • d• l ? ] 
~:::!e:~;!r~!~~~: na-1 L ..... s~a-b~a_h...._..f_a_z~e_t_e_l_e_r_i_~n~e_ ...... 'lJ~O .... r~a-r~~ 

.. 
iş banl<asının 
şubesi aÇıldı 

dır. Görüyorsunuz ki vatanımızın 
hududunu teıkil eaen Editnede 

emniyetle bir mali m'üesaeıenin a· 
çılmasına ıahit oluyorum. Bunun 
mühim bir manaaı varC:lır. Bu da 
vatanın her yerinele olduiu gibi, 
Edirnemizde de siyasi emniyet ve 
istikrarın mahfuz olmaııdır. 

Ankara, 5 {Husu.et) - Münna) 
Kaataınonu valUiğine vekaleten 
mülkiye mürettişlerinCJen Fazıl B. 
gönderilecektir. 

--o--

Vapur alacak heyet 
bugün gidiyor 

J(~t-..111..l,.ni, 1'.H~ : .. :... .,.,._: ı.: 

v ur mübay edecek o an va -
purcu)uk şirketi heyeti bugün T rİ• 
yesteye gidecektir. Şirket mü~iri 

Lutfi ve idare mediıi azalarından 
Ahmet beylerden mürekkep olan 
heyet Triyeste limanında satılık 
bazı vapurları göı:·c\ükten sonra 
~1'-,.~.Hva~·a "ir1P~61<th·. 

Kayıt İnüdeleti uzatı}(b 
Orta mekteplerde talebe ka • 

yıt ve kabulüne 1 teşr1nieveİe ka· 
dar devam edilmesi hakkında 

mekteplere tebligat yaP.ılmıştır. 
Bu sene bilhassa orta mektepler.e 
kabul için vanılan miiracaathmn 
adedi pek fa:zlalasmHı:tır. Bunun 

hiyesi yeni idare heyeti seçilmiş VAKiT _ "Öz Türk., imzalı kuk tahsil eden ve tapu, kadastro vaziyetlerini gösteren almanağın 
· ·h ı t ' · Müt~kaH:lin, ejtam ve erami • ve §U zevat ıntı ap 0 unmuş ur: makalede şu fikir müdafaa edili • işlerine ehemmiyet vererek bu iş onuncu sayısının intişarı rnünase • 

Diştabibi Sadi Recai, tüccardan u··zen"nde 'tetkikler yapan Nafiz betile "silah yarı!:lr,, ndan bahset- lin üç ayhk!arının t~vzilne mal • 
Yor: "Devlet haızinesinde maaş ve ~ a· l ki • ı.. '-'ı:ı .. rrı 1 

H.. • H'"snu·· Emnı"yet sandıg"ı dl b' • ·· d -d."'' mektedı"r. A'hmet Şu"'kru·· B~y bu mü ürü erın~e ouıun oaf ana • useym u • ücret farkr, devletin daimi memu- Rüştü a r ır genem gon er ıgı ~ -
memurlarmdna Fuat, avukat riyetlerinden kaldmlmah, devle - mektup neşredilmiştir. Nafiz Rüş- almanaktan aldığr malumata isU • caktir. 
Mukbil, lstanbul belediyesi me • tin arkalamasiyle yaşayan mües- tü B. seyyar tapu memurları ihdas naden yedi büyük devletin silah Yarin avcılar liayramı 
murlarmdan Enver, kibrit inhisa - seselerde de ücret hadleri de dev- edilerek köylerdeki alnn ve satı- vaziyeti hakkında izahat verdik- Yardı Ut11rı8al avcılut bir Bay• 
rııidan Zihni, Şehremini nahiyesi let işlerile muvazi olması da her- mm bu memurlar vasıta.sile yaptı- ten sonra lierhangi bir beynelrni- ram yap•~larcirr. Bayram Veli· 
katibi Sabri ve Fazıl Öeylerle Pe· halde normal seviyede tutulmalı- rrlması teşebbüsünü tatbiki müş- le! ihtilafın askeri nürna.yişler]e efendi çayırının sırtındaki Çotian 
rihan ve Şükriye hanımlar.. dır.,, kül bir hayal şeklinde görmekte halledileceğine inanan devletler çetmede yapılacaktır. Programla· 

Osman tevkif olundu Makale sahibi bu fikrini misal- ve evvela şehirlerdeki tapu idare- bulunduğunu kaydediyor ve "bu rı tudur: 
Kasımpaşa' da otınduğu l:iir ev· !erle izah ederek sekiz on memu- leıinin ıslah edilmesi lüzumunu vaziyet ergeç bir liarp çıkarmak 1 _ Satiahleyin avcılar avı 

de metresi Nazmiye'yi boğarak runa verdiği maaş senede seksen müdafaa etmektedir. Nafiz Rüştü için kafidir,, diyor. çıkaca.ltlar, 2 _ Saat onda bay • 
öldürdükten sonra odanın döşe· bin lirayı bulan, kirk elli bin lira Beye göre, yapılacak şeyler şehir- ZAMAN - "Tayyare tehlikesi ram yerinde toplanılacakfır, 3 _ 
meaini sökerek cesedi oraya yer· zarar ·ediyor diye taıife ücretleri lerdeki tapu idarelerinin ıslahın - artıyor,, başlıklı makalede Paris On birde ttıetasime 8t.ı1anaca.k· 
leıtirip üzerini sarımsak ve tahta indirilemediği halde sadece mü- dan b~ka kadastro yapılan yer- üzerinde yapılan tayyare manev- k· 
tarla örtüp kaçan ve lnebolu iske- dürüne senede on bin lira veren lerde tapu sicillerinin ikmali, yal· ralarmın Parisi bir hava hücumile tıt, 4 - Yatımda yemek yenec~ 

1 
lesinde yakalanan Osman, dün bi- mii.~eseler bulunduğunu anlatı~ nrz yapmak değil, işlemesini de tahrip etmek imkanrnr gösterdiği- tir, 5 - Yemekten sonra ave1 

a 
t · 1 kt ı;aydedı·ıerek yerra"ne c,arenin tay- arasında atı9 mü~aöakaları yapı •. • thtef 111Ustantik1ife verilmiş ve yor. emme ça ışma ır. .rı, r-. 

müstantiklikçe de tevkif Glun • COMHURIYET - Bugün baş- MiLLiYET - Ahmet Şükrii B. yare1eri arttırmak olduğu a:nlatıh· J lacaktır. Yemek, Avcı kelial>ı, pı· 
mu§tur. makale sütunlarında, Pariste hu- Milletler Cemiyeti tarafından her yor. j lav ve üzümdür. 

yıl çıkarılan ve 'devletlerin silali 
• 
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~ EylUI 1834 

:8en· ..... . 
~'!~-~_:_. 
l>u inkılibına dair 

bir basbubal 
26 Eyltil, birinci Kurultayın 

~tinUnıüne raıtladığı için Dil 
>'raıııı olacak. O gün, bütün ga
~ ilk sayfaları Öz Türkçe 

Bu nıiinuebetle, ben de, "Sa· 
~ Banıa,, yani "harpten ıul
;:~ ~~ınli bir kitabımı Öz Türkçe 
-~ bitirip baıtmnağa uğraıı • 
~. 
L Bir arkaC!aımıla birlikte çalııtı
UQl 'bu eteri haZJTlarken, ne vazi
>'etler(le kaldıirmr anlatayım: 
~ !~eli derhal ıunu aöyJiyeyim 
'-:' T. D. T. C. tarafından ıekiz ki-

:p olar&l{ netredilen "Osmanlı
'-dan Türkçeye ıöz dergisi,, , mu 
~ biT ittir. Belki karilerim
\hı Çoğu henüz bilmiyor; onun 
L ı bu Derginin ne olduğunu 
•ıtlı edeyim: Bütün mevcut lu
htler, Türkiye içinde ve dışında 
h.tılınıt Türkçe mühim eski ki
~Plar arathrılmıt ve adetleri dok 
~a 'baliğ olan bu eaerlerde kul
ı 'rıılan bütün Öz Türkçe kelime· 
er, fennt usullerle toplanıp tasnif 
~di!miıtir. Diğer taraftan memle-
etan her k11mındaki münevverler 
(f erber edilmit; aynca gazeteler 
e d~ ilanlar verilerek dilimize gi· 

l'en yabancı kelimelere kar,ılık ol 
llıak üzere, halk arasında neler 
~ultanıltyor diye aorulmustur. Ge-
en cevaplar, keza, tasnif e·dilmit 
l't ;1mi mihekke vunılmuttur. 

iste bu sekiz ciltlik ·dergi blSv • 
let:I:le ~ide edilmiıtir. Maamafili, 
daba c1r. bir çok mGhlm eserledn 
f::i.., ·•• bulun"dugunu, bunlara «la 

·-.. l. ıcao ettığini . ::>ovyet pro-
f,. • .. ·· S ·ı · · tk• • K 1 u .. ' amaı ovıcın ıncı uru -
~v"'aki raporunda ıay'C!ıfr lsİm· 
ltr·1,.n öğrendik. Bundan maada, 
'l'ni tarz anketlerin Türkiye llıtm 
da.ki Türkler araım.da "da yapıl
~a.sı iktiza eaer ki it, büıbütün 
dört batı mamur olıun. •• 
l Hoş, aergi ,tmtliki llalinlle bi
~· Türkçenin en liıymetli eseridir. 

a.rf ırraıile arallrfmız yahncr 
lteliınelertn Öz Tür'liçe Karıılıgı· 
"•, -kitap ve tehir meliazlany· 
;- l>uluyonunuz. "Ayrıca bir de 

Ör Jdtapldi endeks yapılmıthr. 
~<fa Cfa aliıi: Öz Türker. bir ke
ltırıeııın Osmanlıcadaki kartılığı· 
·"' huluyommm. 

kunı1tay münasehetile yazılan 
~lar anumaa aa şiipllesiz bu 
~daki tafsilat zikredilmit 
ili. tl1dn, 26 Eylul dolay11ile ay • 
ı....~leri tekrarlıyarak münevver 
;:,-ıztn ClikKatini bu iki mühim 
lf Gzerlne celbetmeJC istedim. 
.. er lllftnevver bunlardan edinme
ıtdf!.. 

~ ~&ftftan Barıta,, yı hazırlar
)t dergilerin ne bUyük itina ile 
~tldıklarmr görüyonnn. Hele 
~ •di 8yle mükemmel kelimelere 
~ lryt>rum ki, bir okuyufta aklım 
' kalıyor ve henimseyonım. 

">l Bu meyanda bir iki tanesini ıa
" hın: "saldınm = Hücum,, , J) • 
~ 'Ydaı = bi11edar,, 1 "vurak = 
._~eF,, 1 manevi manada olursa 

'··· illi 
~1 Bunı~· timdiye kadar naııl 
~•bnııyornıutuz diye taıaca-

teliyor. 
~ lfaEızam haddi zabnda zayıf 
lt..ı 'llrla beraber, bir kaç yüz ke
l._. e": ~irden öğreniverdim. Bun· 
~ l>ıztın zaten malımız olduğu 
'lt.İ 1'an mnıyor; o kadar kolay 
~- . tutuluyor ki, tarif ede-

··· Azıcık metıul olmak ki.-

HABER Posta si ' 

Tiyatro mevsimi yaklaşıyor 

Şehir tiyatrosunda.hu sene altı büyük 
sanat eseri temsil edilecek 

Tiyatro mevsimine pek az kal
dı. Şehir tiyatroıu hazırlıklarına 
batladı. Resmen provaların ha§· 
langıç tarihi oıı beı eyluldür. Şe· 
hir tiyatrosunun operet ve dram 
diye iki kısma ayrılış §ayiaları ta
hakkuk etmit bulunuyor. Şu hale 
göre artistlerde ikiye ayrılacaktır. 
Şehir tiyatrosu ile alakadar ve 
salahiyet sahibi bir zatın bize ver· 
rlıği malurnab göre, şehir tiyat
rosunda operet ve dram diye tam 
bir ayrılma vaki değildir. Artist 
kıtlığı buna imkan vermemekte
dir. Hem operette hem dramda 
i§e yarıyan artistler münavebe ile 
her iki tarafta oynıyacaklardır. 

Bilfarz 1. Galip Bey bu katagoride 
bir artisttir. Operetlerde daha 
fazla temayüz edenler tamamiyle 
•'""""""'"'""""'""'n""'-""m&00:11111H11--mıMıw•M-ııınmnt1MınH-.-.fllltt11m111• 

Fırka merkezin de 
bir büro 

Belediye intihabatını sevk ve 
idare etmek için fırka merkezinde 
bir büro teıiı edilmiıtir. Bu büro
nun bqma idare heyeti azasından 
Galip Bahtiyar hey tayin edilmiş
tir. Galip Bahtiyar bey tetkikata 
afrifllllttir. 

Munıaileyll, mtilllakattaki inti
llap faaliyetini yakından takip 
için Silivrıye gitmiıtir. Galip Bah· 
tlyar Bey, Çatalca civarında da 
tetkikatta bulunacaktır. Kazalar· 
Claki intihap encümenleri, ·defter • 
ler üzerindeki son tetkikatı bitir· 
mek üzeredirler. Haber alındığı
na göre defterlerin asılması için 
An1Caradan emir beklenmektedir. 
Defterler, memleketin her tarafın
da ayni günde asılacaktır. 

ut- waau- w 

fi ... Metrul olunca da, iptila halin 
de insanı sarıyorlar... Ben de bu 
müptelalardan biri oldum ... 

Tabit, dergide bizim zevkimize 
aykırı olanlar da var. Esasen çok 
defa ayni kelime sekiz on muhte
lif manaya geliyor. Bunların hu -
dudunu meharetle tayin etmek la· 
zım. Bazan tek kelime üzerinde 
yarım saat tereddüt etmek, mana 
ve lafız arkadaılarr arasında bir 
intihap yapmak icap ediyor. 

Herhalde, T. D. T. C. nin iler· 
deki faaliyeti esnasında, yürüye -
ceğimiz yol, daha ziyade aydınla
nacaktır. Hele kat'i lugat yapılıp, 
ıstılahlar tespit edilip Öz Türkçe 
mekteplerde, dairelerde hakim o· 
lunca, matbuatın önünde bir kari 
tabakası belirecektir. 

operetin malı olacaklardır. Vas
fi Rıza ve Hazım Beyler bu kısım· 
dandır. Muammer Beyle Feriha, 
Şevkiye, Semiha hanımlar ve bale 
heyeti zaten şehir tiyatrosunun o
peret kısmı için angaje edilmişler
dir. Bununla beraber Muammer 
gibi bazı artistler icap ettikçe 
dramlarda da rol alabileceklerdir. 

Operet kısmı için Fransız ti-
yatrosu kiralanacaktır. 

Şehir tiyatrosunun fiatları bu 
sene çok ucuz olacaktır. Geçen 
yıllar gibi talebe ve zabitan gece
leri yapılacak, herkes ucuz bir fi. 
atla sanat tiyatrosuna gidebile
cektir. Fiatların 75 kuruştan faz. 
la olmaması düşünülmektedir. 

Operet kısmının fiatları ıehir 
tiyatrosunun eski fiatlarıdır. 

Tasavvura nazaran sanat tiyat
rosunda altı ay zarfında altı büyük 
eser çıkarılacaktır.Bunlar, beynel
milel şöhreti haiz büyük ve kültüre 
hizmet edecek sanat eserleridir. 
Oynanması kararla§an eserler ıun
lardır: Faust (Seniha Bedri hanı· 
mın tercümesi), Hamlet (Ertuğ

rul Muhsinin tercümesi), Makbet, 
(Mehmet Şükrü Beyin tercümesi), 
Madam Sanjen, (Seniha Bedri ha
nımın tercümesi) Dostoyevskinin 
cürüm ve ceza (Reşat Nuri Beyin 
tercümesi) ismindeki eserleriyle, 
Reıat Nuri, Hüseyin Rahmi Bey· 
lerin birer telifi. 

Tiyatro mevsimine Cürüm ve 
Cezanın temsiliyle başlanılacak-
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fiii~eLi.ITll 
Çabuk ele ge-;ti 

Dün fzmirden gelecek olan oğ
lunu beklemek üzere köprüde do· 
latan Saniye hanım isminde bir 
kadının koynundan altı yüz lira -
sım çalan Sadık yakalanmıttır. 

Pazardan aşır1rk en 
Rumelikavağında, Köprü so -

kağmda oturan F~tma hanım, Sa
rıyer pazar mahallin.de seyyar es· 
naftan bazı şeyler a~ırırken yaka
lanmıştır. 

Simit satarken 
F eriköyünde oturan lsmail is· 

mimle sekiz yaşlarında bir çocuk 
T nlimhane meydanında simit sa· 
tarken yere düşmüş ve ağırca ya
ralrnm,~tır. 

Motör bzııttı 
Salıp3zarı nçıklarında Osman 

Cemal Efen-linin motörüne bir 
kum kayığı r.arpmış ve rr"töri1 

betırmuıtır. !manca bir Z<lyiot ol
mamı tır. 

Çok çalmışlar 

tır. 

Operet kısmında üç veya dört 
operet oynanması kararlaşmııtır. 
Operet kısmının repertuvarında 

şunlar vardır: Yarasa (Ekrem Re
şit Beyin), Jirofle Jirofla (l.Galip 
Beyin, opera komik), Cemal Reıit 
Beyin yeni bir opereti. 

Operetler iki ayda bir değişe -
cektir. Operet kısmı için Sovyet
lerden gelecek rejisör Tayrof mev
sim başlangıcında burada buluna
mıyacak, bir müddet sonra gele
bilecektir. 

Şehir tiyatrosunun yeni kadro· 
sundan bahsetmi§, maaşları indi· 
rilenlerin isimlerini yazmııtık. 
Sanatkarlardan Semiha hanımın 

maaşı elli beı liradan yetmiş 

beş liraya çıkarılmıştır. 
• ""''"'"•.-rımr"""'""'ı•"""'lllftrımmw.nammııtamnmtsrmru tlft ,_... 

F akü ite Dekanları 
toplandı 

Dün öğleden sonra saat ikide 
Rektör Cemil beyin riyasetinde 
bütün fakülte dekanlarının iştira· 
kile bir toplantı yapılmıştır. Top· 
lantıya ilk defa olarak Hukuk 
Fakültesinin yeni dekanı Sıddık 
Sami Bey de ittirak etmittir. 

Toplantıda fakültelerin ihti
yaç.lan hakktnda görüşülmüştür. 

Fakültelere alınacak muhtelif i -
!imlere ait kitaplar Avrupa kü
tüphanelerine ıımarlanmııtrr. Ki
taplar yakında gelecektir. Bunb
rm mühim bir kısmı fransızcadır. 
Fakültelerdeki ikmal imtihanla
rına 15 eylulden itibaren başla

nacaktır. 1 O teşrinievelc!e bütün 
İmtihanlar bitmiş olacaktır. 

Haziran devresinde, bilhassa 
Hukuk fakültesinde şifahi imli -
hanlara dahil olan talebe adedi.
nin fazla olması dolayısıyle uzun 
müddet imtihanlara devam edil
mişti. Bu devredeki ıifohi imti
hanların çabuk bitmesi için imti
hana duh11l ce vclleri ona göre 
tanzim edilmi!lir. 

Bir talebe ayni günde iki İmti
hana birden girecektir. Fakülte -
lerde kayıt ve kabule şimdiden 
başlanmıştır. 

n----
Baknköv H;Jaliahmeri 

bir eğlenti yapıyor 

3 

Harp olamaz! 
Umumi harpte İngilterenin ba§ında 

bulunduğu için, herbin ne demek oldu
ğunu herkesten daha iyi bilinesi ikti
za eden Loit Ço:-ç şu kanaatini ilan et· 
mekten çekinmemiıti: 

"Dünya matbuatı ve bir çok siyasi• 
ler, pek yakında muharebe çıkacakmıt 
gibi idarei kelam ediyorlar ve tavur ta· 
kınıyorlar. Halbuki, dünya iktisacliya• 
bnı tetkik edince, gu kat'i surette gözü· 
kür ki milletlerin harp ebnelerine imkan. 
yoktur. Ben, tahsen on sene müddetle 
harp zuhur etmiyeceğini bütün dünya 
efkan umurniyesine temin ederim.,, 

Meıhur Yunan siyasisi M. Çaldariı 
te agağı yukarı ayni mutaleayı ileri sür
müıtür: 

Bir çok devletlerin harp yç. 

mıya her ne kadar isteği varsa da kabi· 
liyeti yok, demiıtir.,, 

Fikirleri yabana ablmryacak olan 
bu iki ıiyaıi hakikati görmüı değiller 

midir? Dünya ahvalini iyice göz önün
de bulundurursak, Loit Çorçla Çaldari
sin haklı olduklarını anlanz. Filhakika 
kürreiarz üzerinde h'!rP etmiye kalkııa'" 
cak devletler kimlerdir?. Evvela bh~im 
de dahil olduğumuz zümreyi ele alalımr 
Fransa, Sovyetler, küçük itilaf, Balkan 
misakı devletleri ... Bunlar, mevcut mu• 
ahedelerin, mevcut siyasi vaziyetin deo 
ğiımemesini istihdaf ettikleri için ke~ 
dilerine hücum vaki olmadıkça gağa soa 

la saldırmıyacaklardır. Sulhperver '~ 
emniyet misakı taraftan olduklannı ga• 
yet açak ve samimi olarak &Öylüyorlar ... 

Fransanın karıısında, gerçi, vaziye~ 
ten memnun olmıyan ve def.İ§İklikler ı.,. 
tiyen bir Almanya var .. Fakat o da, et• 
ra(ını çeviren çemberi, yakın bir zaman• 
da, parçalamağı, ümit edebilir mi? Al· 
manya, 1914 te o derec kuvvetliyken bi
le, malum akibete düçar oldu. Halbuki 
müvazene bugün, Fransanın elbette knt 
kat aleyhinedir. Statistikler çıkanlıyor: 
Gerçi bugün Fransa ve uzlaıtığı devlet
ler hava kuvvetlerinde Almanyaya kat 
kat faile imiıler ama, Almanya ıu, ıu, 
ıu tedbirlere bat vunıraa, §U kadar 7.8• 

manda,, u kadar tayyare yaparsa. bütiin 
dünyayı tehdit edebilimıiı ... 

Evet, teknik imkanlar Almanyaya, 
o söylenen miktardaki tayyareleri bah
ıedebilir, lakin bir de iktisadi ve içti
mai imkanlar var. Bakalım Almanya 
o söylenen miktardaki tayyareyi yap
mak için harp bütçesinde para bulabile· 
cek mi? •• işsizlerin ve vergiyi veren aha .. 
linin yirmi bin bombardıman tayyaresi 
yapmak hususundaki fikri ne olacak?
Ve diğer cihetten, Almanyanın paçaları 
sıvayıp tayyare yaptığını gören Fransa 
ve arkadaılan c!leri kollan bağlı mı du
racak? ••• 

Görülüyor ki, Almanya cihetindeh 
yakın bir zaman için korku yoktur. Av· 
rupada mühim iğtil&tlar çıkmıyacağı • 
nı son Avusturya hadiseleri de ispat et
miıtir. Birbirinden ho§lannuyan devlet· 
ler, yekdiğerlerine dişlerini göstenniı
ler, fakat neticede gemiazıya almamıılar 
dır. 

İtalyanın münferit bir tarzda Yu
goslavyaya yahut diğer bir devlete hü· 
cum edeceğini tasavvur etmek Musolİ· 
ninin kendi devletini rakipleri olan dü
velimuazzamadan a§aiı bir dereceye 
dü§mesini kabul edeceğine kail olmak· 
tır. 

Ayni suretle, Japonya, Uzak Şark· 

ta Sovyetlerle muharebeye giriımiye
cektir. Zira, farzımahal Orta Asyaya 
ettirse, harpten sonra tahakkuk bile 
ettirse, herpten sonra zayıf çıkacağı 
için, diğer devletlerle müvazenesi bozu
lacaktır. 

Bir harbin istilacılan nasıl zayıf dü• 
§Ürdüğü 1918 - 1919 senelerinin tecrÜ• 
beleriyle meydandadır. 

Hulasa, ne AvrupadA, ne Aıyada 

münferit harp olamaz. Yeni bir umumi 
harbe ise, bütün devletlerin mecali yok
tur ... 

Hüseyin Faruk 

Veyi o zamana kadar tereddüt
süz surette Öz Türkçe yazmak 
için kalemlerini alı§tıramıyanla

ra ... Bu mü~evverler, ne hocalık. 

ne muharrilik, ne memurluk, ne 
de ... Ne bilevim hiç bir şey yapa· 
mıyacaklardır. 

Ahye ve arkadası dün Fatih 
Ç~rsamba pazarında Pahize is -
minde bir kadından 70 kurut ça • 
larl--r'1 vc-t·"'l"'rımışlardır. 

Bakırköy Hilaliahmeri yakın

da Florya plajında güzel bir eğ -
lenti hazırlamaktadır. Bununla 
hastaların sıhhi gıdalarına ve fa
kirlerin kışlık ihtiyaçlarına yar • 
dım edile:ektir. idare heyeti her 
t?iin Sükrü beyin riyaseti,..de top
lanarak iş;n m 0 if·cmmel nlmasına 
çalısmaktadır. n:rçok ail~',. .. it1a
re hevetinP. vardım etmelrtedirler. 
Yeni tcşeld·i;) e~Pn B~kırl·ö•r Hi
};H .. ,,-.. " heyetine muvaffakı

yetler dileriz. -----.... ·-·-·-------
Bereket versin ki bu korku 

yok .. Zira, Öz Türkçe, Türkler için 
çok kolay ... Hele be! on kelimeyi 
öğrenin; yirmi otuzu, onun arka· 
sından çorap söküğü gibi geli· 
yor .•• 

(Vl·ltO) 

Hah çaldı 
Beşiktaşta, Abbas ağada Re

fet Beyin evine dün Mithat ismin· 
de biri girmiş ve bir takım elbise 
ile iki adet halı çalıp kaçarken 
yakalanmştır. 

~ --

Romen gambotu gitti 
100 deniz talebesini şehrimize 

getiren Romen mektep gambotu 
dün Pireye hareket etmiştir. Ge
mi Pirede birl<aç gün kaldıktan 

sonra Akdeniz seyahatine devam 
edecektir. "" · 

Necip Ali Bey geldi 
Tedavi ve tetkkiat için Parise 

ve oradan lsviçreye gitmİ§ olan 
Denizli meb'usu Beynelmilel par· 
lamentolar Birliği Türkiye grupu 
Reisi Necip Ali Bey şehrimize 
dönmü§tür. 
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sonra, tekrar Nuri Beyin odasına Genç kız yeni bir entrikanın 
dönecekti. Nuri Beyle birlikte Pa· döndüğünü anlamakta gecikme· 
di§aha bir teşekkür arizesi yaza· di: 
caklardı. Bu vazifeyi tehir etmek - Kaç günden beri biz de ken· 
doğru değildi. disini göremedik. Bilmemki, oda-

Kiznn Bey Cafer ağayı bula· aında mıdır, yoksa hünkarın ya· 
rak: nında mı? ! 

Kazım Bey kendi eliyle odanın 
- Kuzum ağacığım, dedi, ben 

kap11mı bir daha çaldı. 
Necmiseher Hanımefendiye tqek 

Gene seı yoktu .. 
kür etmek istiyorum. Kendisini 
dairelerinde ziyaret edebilir mi· Ve bu ıesaizliği, bir başka cari· 
yim? yenin birdenbire ortaya çıkarak 

Cafer ağa, Yaver Kazım Beyin verdiği cevap ihlal etmitti. 

bir ıeyden haberi olmadığını an· O esnada buradan geçen bu boş 
lamıftı ..• Kazım Beye: "Evet .. ve· boğaz kadın yüksek sesle dedi ki: 
ya hayır,, deme~e cesareti yoktu. - Necmiseher Hanımın bugün 
Maa.mafih, hürriyete kavuşan de· Efendimizin iradesile tevkif edil· 
likanlıyı birdenbire inkisara uğ· diğinden haberdar değil misiniz? 
ralmaktan korkmuıtu.. Onunla Kazım Bey bu haber karşısında 
birlikte Necmiseherin odaaına git· buz gibi donup kalmıştı. Evvela 
meği tercih ederek: Cafer ağanın yüzüne bakarak: 

- Buyrun, dedi, beraber gide· - Sahiden mi tevkif edildi? 
lim. B~n de bir kaç gündür kendi· Diye sordu .• Sonra genç kıza 

ıini görmüyorum. dönerek: 

Yürüdüler. - Yavrum, dedi, bu haberi sen 
Kazım Bey net'eliydi: kimden duydun? 

- Canmı ağacığım, dedi, siz Genç kız gülü.mıedi: 
nasıl olur da Nec.miseher Hanım· 

- Herkesin ağzında a Beyim! 
efendiyi günlerce ıörmeden dura· 

Necmiseher Hanım, Efendimizin 
bilirsiniz 1 

Cafer ağa güldü: tarabına zehir koymuı diyorlar. 
Böyle bir haberi duymamanıza 

- Doğru Beyim amma.. Ben 
hayret etmemek mümkün mü? 

de bir kaç ıündenberi rahatsız· 
dım. Odamdan dııarıya çıkmıyor· Kadınlar uzakla§tılar. 
d Kazım Bey Cafer gvaa ile ha•· um. :r 

ba§a kalınca korkak bir ıesle sor· 
Ve böylece Kazım Beyi aldat· du: 

mağa çalışan harem ağası nihayet 
Necmiıeheri.n kapı•CönUnde du.-c'\=ı:,.........-~- Nuri~ beni tahli:v.e ed~

!ken bir ıey ıöylememiştı. Acaba 
muıtu. 

onunda mı haberi yok? 
Etraftan gözetliyen aaraylı ha· 

- Onun haberi olmadan, sa· 
nımlar Kazım Beye kendilerini 

rayda bir kediye bile kimse doku· 
göstermeğe aavaşıyorlardı. Saray· 

namaz, Beyim! da Kazım Beye tutulmıyan hangi 
k d d ki ? - Benden niçin sakladı acaba? a ın var ı ... 

Kazım Bey kırmızı fesinin al· - Sizin onunla bu derece aln· 
tından alnına akan terleri siler- kadar olacağİnızı tahmin etme· 
ken, Cafer ağa kapıya yava!Ça mİ§tir de .. 
dokundu: - O halde tekrar onun odasına 

- Necmiseher Hanım odanızda gidelim. 
mısınız? Yukarıya çıktılar. 

!çerden hiç kimse bu suale ce· Kazım Bey büyük bir şaşkınlık 
vap vermemitti. içinde bocalıyordu. Kendi kendi· 

Etraf ta. dolatan kızlardan biri 
hayretle bakıyordu. 

Cafer ağa genç aaraylınm yü· 
züne dikkatle baktı ve manidar 
bir tarzda aord.u: 

- Odasında değil mi? 

Tefrika numarası : 69 

ne: 
- Ah şuradan bir yakamı kur· 

tarabilıem .. 
Diyerek, Nuri Beyin odasına 

döndü. 
O gün Kazım beyin başında bay 

Aşk mz, Servet mi? 
Nakili: 

.. - Bu, muhakkak küçük bir pa· 
radır. Zira, büyük paralann posta ile 
gönderibne,i adet değildir. Banka ile 
yollarlar ... " 

Memurun karşııına geldi. 
- Fikret Bey siz oldufunuza da-

ir vesaik göaterin! 
Elleri titriyordu. 
- Kaç para... • diye aordu. 
- Oç binllira... 
- ! ... 
Iıitemedi .... Anlryamadı: 

- Ne, ne dediniz?. Ne kadar, ne 
liadar? 

- Oç bin nra, beyim ••• 

Az daha dÜ§Üp bayılacaktı. 
Jlhami Bey nasıl olmuıtıa da hu 

derece para gönder:miıti? O, Türk.ana 
•tiyacın ancak ilci bine yakın olcluiu • 

• aöyüımern.iı miydi? .. Kanaı, elinde 
'91!1 lraldtinu biliyorda... Öyleyse? .. 

Hem, Ttirkb, babasının para)'I 
e()ndereceğinden hiç te ümitli sörift. 

(Va - Nu) 

ı 
1 

1 

miyorda. Son söylediği sözler çok 
bedbinane değil miydi? •• 

- f,te nüfuı tezkerem... Şu da 
bankada çahştığıma dair hüviyet va· 
rakam. 

- Peki efendim ••• Tamam ... 
- Bu parayı kim göndermiş? 
Memur baktı: 
- Bekir Efendi. 
Fikrete baktı: 
" - Tanımıyor musunuz?. • Öy • 

leyse bu para belki size değildir ... " 
diyecek diye delikanlının ödü koptu .•• 

lı tahkikata, tetkikata binerse ta-

mamdı. 
"- Buna rağmen, ismim de, adresim 

de, memuriyerim de hürüm ... Bu para 
bana gönderilmiı.. l..Bkin, bu beyefendi 
de kiaı oluyor? .... , 

Muamele yürüyordu. Nihayet. İm· 
zayı atıp parayı aldı .• 

!anki yakalanmaktan lcorkuyonnuı· 
çuma koprak bankaya gitti. Yıldmm 

üsküdarın biricik hastahane
sine yardım etmek lazımdır! 

Muhtelif .. memle- Zeynep Kimil hasta ha-~ 
ketlere gore yasak • d J ] ) ? 
yaz~:;:da çıkan "Muhadenet., nesın e nası ça JŞJ ıyor • 

Almanyada kadınların umumi 
yerlerde cigara içmesi ve dudak • 
larım boyaması yasaktır. 

Fransada kadınların erkek el· 
bisesi giymesi ve erkeklerin kadın 
kryaf etine girmesi yasaktır. Gece 
saat ondan sonra çalgı çalanlar 
sabaha kadar hapsolunurlar. 

Holandada ecnebi alimlerinin 
memlekete girmesi yasaktır! ... 

lrlandada Pazar günleri gazete 
satışı yasaktır. 

ltalyada erkeklerin umumi yer· 
lerde kadını öpmesi yataktır, yal· 
nız istasyonlarda müsaade edilir. 

Kısa etekli kadınların yolculuk 
etmesi, tramvay, ve arabaya bin· 
mesi yasaktır. Bundan ba§ka ma • 
ğazaların camekanlarında Fran· 
sız modasının teşhiri yasaktır. 

lngiliz F aşistleı ile işçiler 
arasında döğüş 

Paris, 5 (Hususi} - Bugün 
Londranın şimal mahallelerinden 
birinde İngiliz faşistleri ile amele 
arasında bir döğüşme olmuştur. 

Döğüşme amelenin bir faşist içti· 

mama mani olmak istemelerin· 
den çıkmıştır. Vak'a mahalline 
kamyonlarla gönderilen polisler 
L-e.ı-·----·---- ..:ı_~_..__~ -·----
olmuşlardır. Bir kaç yaralı vardır. 

Üç torba altın 
Mısırdan tayyare ile Londraya 

götürülmekte olan üç torba altın 

çalınmış ve yapılan tahkikat neti· 
cesinde torbaların tayyarede hiz • 
met eden Ermeni tarafından atı· 

rılarak Nil'e atıldığı, kendi itirafı 
üzerine anlaşılmıştır. Yapılan son 
dajlar şimdiye kadar bir fayda 
vermemiştir. 

kuş mu ötüyordu .. Yoksa talih ku· 
şu mu dolaşıyordu? Farkmda de· 
ğildi. 

Kendi tahliyesine memnun ol· 
duğu kadar, Necmiseherin tevki· 
finden de müteessir olmuıtu. 

(Devamı var) 

gibi merdivenleri çıktı. 
Müdürün odasına girdi. 
- Ne var, oğlum? •.• 
Adamcağız, bir fevkalndeliğin zuhu· 

runu nnlamııtı. Fikret, cebinden parala· 
n çıkardı: 

- işte, beyefendi ..• 
Amirin yüzünde bir memnuniyet 

tebeuümü hasıl oldu: 
- Kaç para? 
- Üç bin ... 
- Oh, va!lahi memnun oldum ... Na-

musunu da, istikbali:ıi de kurtardtn ..• 
Aman, evladım, gözün'ü aç, bir daha 
böyle çocukluklar yapma... Zaten emi
nim, ders olmuştur .. Zira seni, temiz ıüt 
emmiş bir genç olarak tanırım ... 

Bir sürü nasihatler devam ediyordu. 
Bu meyanda, müdür emretti. M.'lhut se• 
netleri getirdiler. Bunlar ibtnl edildi. 
Munmdc yoluna sokuldu. Fikret, acaba 
rÜyc\ mı göriiyorum diye, oturduğu is· 
kemlcyi, kendi kolunu, bacağını tutu
yorclu. 

Müdür bir kere daha Fikretin elini 
sıktı, ayni temennilerde bulundu: 

- Bundan sonra gözünü aç delikan
lı, kndn·lar, insanları müthiş badirerele· 
re dirül<ler. 

Fikret: 

Yağmurdan akan 
binada hasta 

tamire muhtaç 
tedavi ediliyor 

Zeynep Klmll hasta hanesi· 
nin cepheden görUnUşU ve 
ameliyat odası (köfede baş 

hekim Yakup Bey) 
Üsküdar Zeynep Ki.mil hasta • 

neıi muhakkak ki çok büyük bir 
ihtiyacı karıılıyan çok kıymetli 
bir sıhhat müessesesidir. Haydar· 
paşa Tıp Fakültesi hastanesi ka-
n ... .J.ı • ..___ -·-- • - · ' -· 
bütün ehemmiyet alan bu hasta· 
hane Üsküdar yakasında biricik 
sağlık evidir. 

Hastahanenin 46 yatağı vardır. 
Geçen sene 900 kişi tedavi edil· 
miş, 9,()()4) hasta da ayakta tedavi 
görmüştür. 

Haatahanenin bu çal:§masma 
mukabil, hekimlerinin çalı~ltanhk 
ve fedakarlıklarile telafi etmcğe 

çalıştıkları büyük eksikleri var· 
dır. Fakat paraaızlık eksiklerin ta· 
mamlanmasına bir mani teşkil et· 
mektedir. Yağmurlu havalarda 
içeriye su katacak derecede harap 
olmuı bulunan binanın tamirine 
parasızlık engel olmaktadır. 

Parasl%lrğın bu sene bir kat 
daha fazla tiddette kendini biıaet 
tireceği muhakkaktır. Çünkü has· 
tahane bütçesi geçen sene 36 bin 

- Öyle, öyle, diye mırıldandı. 
Müdür, kendi kendine: 
"- İyi tahmin e!mİ§İm, bu parayı 

bir kadın!\ yedirmek için almış, maama
fih zevceıi de fevkalade güzeldi... Ah 
bu gençlik ah ... ,, 

Biçare adam nereden b.ilıin ki, Fik-
retin baıına bu belaları açan bi.uat 
zevcesiydi. 

Değil o, içeriki odadan bu muhave
reyi dinliyen ıair Nuri bile hiç bir §ey 
anlryamamıştı: 

"- Allah, Allah, diyordu, bu İ§ na· 
sıl oldu böyle.~ Bu adamın, parayı bulup 
verememcıi lazım eelirdi. Şimdi yalan· 
cı çıkacağım, mahçup olacağım, bu ne 
aksilik yahu ... Hiç tc talihim yok .. Tam 
muzaffer olduğumu zannettiğim aırad& 

kepazeye dönüyorum ... Hem de iıin için~ 
de bir kanşık.lık var. Türkan hanım la
tanbula gitmiş, sakın yal~tz kalınca ge
ne bizim Don Juan niyeti değiıtinnesin. 
Belli olmuyor doğrusu... Ben Türkan 
hanımla gö-zleri kararmış arbk dünyayı 
görmiyorlar ııanıyordum. Halbuki boksa 
na, baıka kadınlara para yediriyormuş .. 
Hem üç bin lirl\yı da bir kaç gün içinde 
bulup buluşturdu .•• Garip §ey, yÜ% lira
lık memurken, üç bin lira bulmak olUl' 
ıey dejil, jikololuk mu yapıyor, ne ya· 

lira iken bu miktar bu yıl 26 bilı 
liraya indirilmiştir. 

Hastahanenin hekim kadrosır 
na, tamamdır denilemez. Ba~he
kim Y akup Bey ayni zamanda da
hiliye mütahassısıdır. Diğer ÜÇ 

arkadaşı,muavinleri olmadığı içiıı 

dinlenmeğe bile vakit bulamadan 
çalışmak mecburiyetindedirler. 

Kadroda iki asistan bulunduğtJ 
halde gene parasızlık yüzünderı 

asistanlar alınamamıştır. 

Bu vaziyette belediyenin il1' 
düşünmesi lazım gelen ve yardı· 
ma en layık olan müessese muh~ 
kak ki Zeynep Kamil hastane-' 
olmalıdır. 

pıyor ... Ah, §Öyle toplu bir parayı elde11 

verecek yctmİ§lik bir kadın ben de 'bl!I• 
ı;am "'Pe:-iyi a~kuna, Periyi şiirim~,, 1' 
ye ne parlak manzumeler yazardllll, tffl 
nadide kafiyeler bulurdum .. Ama b~ 
öyle talih yok .. ,, 

Fikretin dışan çıktığını aörünce, o 
da koridora açz! ;:. :ı keneli kapısmı arala· 
dı, delikanlının arkaıından balrtr, yııtl' • 
ruklannı aıktı-

Fikret a~ğı inince karmM 'hir ~ 
tup yazmalı istedi.. Bir kaç kere. batı~· 
dığı mektuplarının hiç birini beğen~· 
Hepsini de yırttı, kaeıt sepetine attı·'" 
Zira bunlarda a§ktan, hasretten bah•efw 

miye kalkışsa sahtekarlık edecekti. fi~ 
yır, suya düşen bir ate,, nasıl birdeıtb'" 

.. b b k ·· • oO,,-re ıoncrsc, nca a u va a uzenne, 
da aıkı sönmüş müydü?. Bunu tahlil et· 
miyordu. Eıascn tahlil edecek za~ 
değildi. Dimağı diğer muamnıatar 
meıguldü: J 

"- Bu Be" ·,. efendi de kim? rı11;. 
oluyor d:ı bana üç bin lira yo!luyOI"• 'j• 

man yarabbi, ya yanlrJhk olduysa?.-
paralan benden i:.terlcrse'Z ... ,, lııll 

İşte dim8'tını meşgul eden rnese 
. rş• 

buydu. O gün, bankada, hiç bir ıt 
pamadı ..• 

(Dcvaı:ı:ıı 11at) 
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~· 16: GllnUn neırlyat ~rogramı. 16.JS 
~ - neırlyatı. 18.58: Saat ayn. 1'7 Son 
~· %!: Ecnebi clillerde munhnbe. 
tQ 'khz. PRAG, '70 .m. 

~ ~: Mııaal\&l>e. '1: Karnık konser, 21.46 
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10 EylOI Pazartesi 
la-rA.NBUL: • 

~: Frn.uaca den. J9: Kpnferana, ıo..so 
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".lkl. 21.~: Haberler. 22: PopUlf'r aenfonlk 
orkestra konseri, 22,4/J: Mulllhab«!. 2S: Kon• 
art'lf'l reklAmlar. 25.15: Danıı muı1l1Lbl. 25.45 
Ecnebi dille konferans. 21: MUMhnhe. 21.05 
Dam mualklslnln •e.nfnı. 
~ Klır.. BUDAPEŞTE, 650 m, 

19,50: lgııp musikisi. 20.fj.'5: Musaf1ııbe. 21, 
fO: \·ıyanadan nakli. 2ll: Ba\·n ııponı . :?S.20: 
1'11yh tıar.lar takımının konseri. 

812 KhL PRAO, •70 m. 
20.10: SOC11klara mahıuıı kopM"r. 20"415: 

Muıahabe. 20.50: Oıtra\'lldan d:ms m11tılkl11I. 
:Z2: MUMhabe- 22.t!S: Poplilt'r Hırvat ~nrkt· 
ları. 22,S5: SerenaUardan mUrekk('p konım~. 
Husahabe, 2!1.15: Salon orkeııtrncı. 

692 Jih.~. \ 'JT'4NA, 50'7 m. 
20.10: Baberlt'r ,.e ııalre, 20.so: H:ıftıı ha· 

IJt'rlerl, 20.55: Piyano konııcrl. 21.so: Ma:ı 
Schönhrrr'ln fd&~nde hafif mmılkl, 2S ; 
Eva Hadrobova ~ Erlt'hhtnflllto,r (.piyano) 
tarafından ~anntu kon!lf'r, 23.40: Haber • 
l<ır. %t: Danıı mutılklııl. 

14 E~IOI Cuma 
tSTANBUfo: 
19.IO: J'lAk neerlyatı. 18.80: PlAk neerl· 

yatı. 19.20: A)ana hüerlerL 19.80: Türk mu· 
attrı "P.Srll'a1ı: (Ekreın, Ro~, Ce,·dct bey· 
Jer ve l'edbe, .Nooıme, .Nazan reııuu.u ..... 
nım1ar Onlk Efendi.) 21.20: <'Jans ve bor· 
sa habc..rJerJ. ~l.SO: Radyo orkestrası tara
fından ha.fit musiki. 

2%S Kh7.. VARŞOVA, 1H6 m. 
20: Koro konııerj. - l\lullllhab('. ıı.so: 

Senfonik konser. 23.56: Koııııt'fli rcklAmlar 
24,15: ;\lusnbabc. 21.20 : Dans muslklııl 

(pllk.) 

5·US Khz. BUDAPEŞTE, 650 m. 
19.65: Orlte•tr& konseri. 21: Spor haber· 

lerl. %1.ı.16: N*11 ııi'iler. 21.:&5: ~atoa ıl. 
san takımı. 22.-l5: F..cnt'bl siyasetine dair 
MlıJ.er. ıs: Baber}er. ;?S.20: Operalardan ta.. 
gannl (Pl~'llno refakstlle l\lmo Butterfly, 
TQ9CA,_l\fanoq, Bohene, \'illi, Alda rn l\fJ't:tl· 
nata operaıımdan partalar. 2ı: Danı musiki· 
ıl. 

882 Khz. PRAG, 410, 
20.10: Orkeş!ra ~ra.tından o~ra parçala• 

n. 21.10 : Musahabe. 21.25 : tekoııtovak atk 
prkıları. 21.45: Karı,ık neşrlynt. 22: l\lma• 
habe. 22,16: ,Jlratlllava radyo orlteatraaı. -
Musahabe. ıs.15: Nctell tagannlll hafif mu· 
ılkl. 

69% Khz. \1YANA, 60'7 m. 
18.60: Keman - Glt:ır muıılklsl, 19.20: 

Spor. ,19.SO: Sf>yyah nf'lrlyatı, 19.40 T('knlk 
lııalılaler, %0 Haberler ve pire, 20.10: Halk 
~lalan. ~1,10: Memleket bahisleri, 21.80: 
Artur 8clınltder'ln Llebetel lıılmll piyesi, 
2S Akpm mualklıl, 2S,80: Haberler, 2S,150: 
Kon11ertn d"·amı, 1 PIAk. 

1S EylUI Cumartesi 
!&TAN.BUL: 
lUO Fran•u.ca dera. 19: PIAk neertyatı, 

11.IO: Ttırk musiki neeriyatı: (Fahire, Sa. 
flJ'9 hanımlar ve Refik, Fıkret BeJ•ler) 21 
Etm Şefik Bey tarafmdan konferans. 21.SO: 
Stüdyo caz ve tanso orkeırtrası. 
VABŞOVA, 

19,,5: ReportaJ, %0: Oaı.band (ta~annUI) . 

20.ıo: Konfenuıa. 20.80: Keman muılklil. 

(PIAk). 20-415: Musahabe. 20~0 : sııro bn -
berlerl. 21: NnkU. 21.80: Şarkılar. 21.45 : 
Haberler. 21.55: Musatıabc. 2% : F!l·ano mu
slktııı. ~2.,5: Umumi harp hatır:ıJnn. 28: 
Konııerh rckllmlar. 23.15: Dans muıılklsl. 24 
Muııahabe. - Temıll. H .S5: Danı pllklan.1 
Danı muılklııl. 

6'5 Khz;. BUDAPEŞTJ:, 550 m . 
19.S5: Macar §BrkıJan. 20.50: trç perde· 

llk. "Frusk:ı,, lılriıll radyo tlyatroıu. 2!.85: 
Akıam haberleri. 22.55: Piyano konııcrl. 28. 
45: Pollı memurlan takımının konseri. 

DS2 Khz. PRAO, 470 m. 
21.•S: Mllnlnnovoııky takımının konııerl. 

2%: Haberler. 22.80: D:mıı pldklarT. 28: M\I. 
s.ahabe. 2S: Haberler. 2S.1&: PIAk. 28:30: 
Rermann &Jırammel takımı tarafrnd~m l(a. 
rııık musiki. 
~92 Kb7.. ViYANA, SIB m. 

%0 \'fynna o~ra~ında 1Jakkn, M ıı"rıırt· 
nln Manon opcra9I, 2S Jlııbcrfor ,!3.20 Hol· 
zer radyo orkestruı, ıt.'5: Dans muııUdaL 

HABER - Aktam Posta•ı s 

Alman_yada bir köydeki hanın avll\\U nda duvara boydan boya bÜ).'Ük harbi ve o harpte ölenleri hatırlatan resimler ya· 
pılmıı, yazılar yazılmııtır. 1914 - 1918 rakamları, bu harmin zantanını tespit ediyor. Rakamlar ortasında, çarmıha 

gerilmit Jsa vardır. Duvann nihayetindeki yazı "Onlar, hürriyet ve vatanın şerefi uğurunda can verdiler,, şeklindedir. 
Yeni bir tarzda abide mahiyetinde olan bu örneği, köy ahalisi, o köyden harbe giden ve geri. dönmiyenlerin hatıraarnr 
daima göz önünde bulundurmak için, muvafık gönniiflerdir. 

Reıimde, aon aiıtem bir Amerikan ekiapn•İni aörüyonunuz. Bu en yeni tarzdaki tren, San Fransiıko ile Şikago 
araıında iıliyecektir. Aluminyumdan yapılmııtır. Yapılıı tarzı itibariyle, aaat tc yüz ıekaen kilometrelik yolu geride 
lurakru>ilmektedir. Bu örnek, her taraf ta aJika uyandımuıtır. Bir çok memlc lıetlerde tecrübesine l'İrİ§ilmek üzeredir. 

Sıcaldar, lngilterede kibarlar ara. 
unda teıirini ancak yukndaki resim
de teshil edildiği kadar gösterebil • 
mi§tİr. Giyim, kuıam huıuıusunda ... 
Orada aristokratlar, balo ve tiyatro • 
ya giderken, yalnız ıapkaıız sokağa 
çıkabiliyorlar. Daha fazla hafiflet • 
mek, imkansız! 

l)cve kuşu, boynu ve bncat-;ınrı ve 
tabii boyu da uzun bir hayvandır. Bu 
uzun boylu hayvanın yavrulannı, he
nüz doğduklan zaman annelerinin ya
nında gören, az, çok, hayrete aüfer. 
Bu yavrular, o zaman ancak bir piliç 
kaaar. Fakat, ltrsa bir müddet İferİ • 
sinae büyürler, anneleri liaBar boylu 
poslu olurlar! 

lndor Mehracesi. Hindiıtanın en zengin prenslerinden biridir. Genç Raca, 
bir müdd~t. evvel ~iman ~imarlanndan Ekkart Mutheıiyuıu Hindistana çağır. 
mıı, kencliııne eski tarzdakı sarayının yanında modem bir saray yaptınnıfbr. 

lndor Mehraceııi, münever bir adamdır. Memleketinde gerek kendisi, 
g~r~ -~n11, rriahaJli. adete gÖ1'e giyinirler. Fakat, ikisi de hariçte Avrupalılar 
~ıbı gıyınmekten _çekinmezler. Hatta, birlikte İspanyol kıyafetine girerek mas
keli baloya gittikleri görülmüıtür. Resim, kan koca, İspanyol kostumiyle böyle 
bir baloya gittikleri zaman alınmııtır!. 

lngilterenin eıki baıv~itıerinden Loyd Corç, senede bir defa orta zaman 
Kıyafetleriyle bir faloda toplanarall: ara ların~fa ziyafet etrtip eden bir cemiyeti• 
reiıidir. Bu sene Cle bu ziyafet, bir kaç gün evvel verflmiıtir. Resim, Loyd c~ 
cu, orta zaman kıyafetiyle tofr~ ba§anda gene o kıyafete girmi§ kadınlı erkekli 
misafirlerle gösteriyor. EsKi BaıveKiJ, l:>aş tarafla beyazlar giymiş olarak otu
randır! 



~akoz~stly.;;u.?_(I l_..•..-1~------------------------------------------:..-•--~ latakoz, deniz kenarlannda ırmak _ ;;;.. 
ve derelerde bulunur. Sudan çıkanlrr
sa hemen ölmez. Fakat biraz sonra 
boğulmak suretiyle ölür. Şu halde bu 
hayvanın vucudu balıklannki gibi su
da yapyabilecek bir şekilde yapılmış
tır. Bir istakoz alıp onu iyice tetkik 
edelim: 

Türk hürdür. Hür olmak ne gü -
ze,l ne iyi bir ıeydir. Bugün bapmızı 
kaldırarak, göğaUmUzil kabartanlı: 

"Ben Türküm" diye bağırabiliyoruz 

Ak ay yıldızlı lamuzı bayrağımınn 

dalgaları altmda cığerlerimizi doldu -

ra doldura soluk alabiliyorm. Bugün 
milletçe hUrri~timiz var. Eakiden 
böyle değildi. 

Kimse "HUrilm" diyemezdi: bilr
riyet aözilnil ağzına alamazdı. Büyük 
muharebeden sonra, dtlfmanlar yur -

dumuzu askerlerine çiğnettilderi va -
kit ba~ız yere eğilmif, pnh hayra-

ğımız ayaklar altında ezilmişti. Bu -
gün devletimiz, yabancı devletlerle 
bir sırada bulunuyor. Eskiden bir İn
giltere, bir Fransa devleti, istediğini 

Osmanlı hükumetine yaptırırdı. Tür
kiyede çalıpn bir A vrupalt tüccarın 
batın içinlimanlanmıza zırhlılarını 

gönderirdi. Padipb hilkf1metiı Avru • 
pa devletinin önünde tir tir titrerdi. 
Bugün en kuvvetli, en büyük devlet 
bile devletimizin itlerine kanpmu. 
Çünkü Türk hilkf1meti, Türk ordu • 
siyle, Türk donanmaaiyle yurdumu • 
zu, milletimizin hürriyetini koruyor. 
Türk devletinin ilk vazifesi, Türkün, 

Her Türk te yurdunu milletinin 
hfüriyetine korumalıdır. Bunun için 
çalıtmalı; bunun için sıra gelince öl • 
mekten çekinmemelidir. Hürriyet gü

neı gibidir. Güneş nasıl yer yüzünü 
aydınlatır. Ekinlerimizi olgunlaıtrnr, 

bizi aağlamlaıtmr, güzelleıtirirae, 

hürriyet te bizi canlandırır; bizi ça -
lıttınr; bizi sevindirir; bizi tanlandı -

nr. Onun için hürriyetimizi canmuz. 
dan çok sevmeli: korumalıyız. 

Memleketimizde tohumlar 
yetle elle serpildiği zaman tar 
ban taraflanna da u tohum d 
olur. Büyük tat'lalarda tohumlar -
kinelerle toprağa atrhf. Ne kadir 
seçiline seçilsin, bazan hastala 
Bunun önüne geçmek için tob 
ekilmeden evvel ili'1? su ile yı 
lıdır. 

Bir bakı1ta vilcudilnUn iki kısma 
aynldıgmı görüvoruz; önde çok sert 
bir kabuk ile örtUlil ve yekpare bir 
kısım vardır. Hayvanın bat ve gövde
si burada bulunur. Batının iki tara -
fmda gözleri ve iki uzun (anetn) boy -
nuz görü) onunuz. Kamı bir çok hal
kalara ayrılmıştır. Bu halkalar alt yiiz
zerlerine birbirine çok sıkı bir suret
te bağlı değildir. Ayaklan bet çüttir. 
Önde ilk birinci çiftin her biri büyük 
bir knkaçla nihayetlenir. Bunlar düt
manlanna karşı hücum ve müdafaa a
leti vazifesini görürler. Diğer sekiz 
ayak yanlız yürümeğe hizmet eder. 

,,,......, .... -:--- - - - - -
BABMAN 

- - -- - Sonbaharda ekilen buğdaylar, 
"'1 baharda yerden çıkarlar. Mayd 

Haziranda havaların günctli gi 

Şundan Bundan: 

Sivrisinekler 
Etrafında bataklıklar ve durgun 

au birikintileri bulunan memleketler
de sivrisineklere çok raagelinir. Çiln
kil bu hayvan yumurtalarını sakin su 
birikintilerinde Ye bataklıklarda bıra
lm. Yumurtadan çıkan kurda sürfe 
denir. Resimde gördüğünüz gibi u
.ıundur, baflan apğıya gelmek üzere 
dik bir vaziyette dmurlar. Kanatlan 
henlb yoktur. Yirmi bet otuz gtın 
zarfmda, büyür ve tekillerini değitti
rirler. Uçarken vularlar ve derimizin 
il.serine konduldan zaman deldikleri 
deliklerden kanımızı emerler. Daha 

evtel haatahk bir kimaenin kanından 

emmİflerse bu sefer onun mikropları
m bize aplarlar. 

Biliyonunm ki, sıtmaya yakala -
~r saranr solar iha et a -
ydlaT1ar ve ren s r ~~!m!l!!':-T 
O halde bu muzir böcekleri öldürmek 
ve yumurtalarını mahvetmek lizmı -
dır. Bunun için yumurtalamu akıt -
mak lifidir. 

Bunlardan batb havuzlara ve su 
birikintilere gaz yağı dökerek yumur
talan mahvetmek en iyi çarelerden 
biridir. Bizi ısıran ve bilhana utma 
mikrobunu atılıyan, geceleri uçan dİfİ 
aivriainelderdir. Bunlar bir yere kon
duklan zaman bat apğı konarlar. Şu 

llalde evlerin pencerelerini aqamdan 
gilnCJ batmadan evvel iyice kapama
lıdır. Bu suretle aiftisiııeldere nm1 -
maktan kurtulmak ve artmaya yaka
lanmamak kabildir. 

Londrada geçenlerde yapılan muh· 
telif spor mOaabaJraJarmda Oksfort 

Tarlaların katı topraklarını ılık damlalı yağmurlar ıs- ı Uzun saçlı bapkfar görlinllnce doğan yeni ümidi mel 
hıtırken, sert kollu rençberler, keskin demirli sapanlanru temler büyütür ..• Artık harman y tğınlannın köy kenarın 
hazırlarlar. da gölgeleri hayallenmeğe hatlar ... 

Sonra, kuvvetli öküzler genif yerleri yorulmadan all
rerler. İti bitmiyen köylü kadınlar çütçilerine azık hazır
larlar •. Daha sonra ambarda günü bekletilen tohumluklat 
ciıpnya çıkanlır, yemeğe kıyılamıyan seçme taneler yumu
pmrı toprafa saçılır ... 

Tarla ve tohum, cönülde eza duyulmadan gök ve gU
nqin eline bırakılır. Yağmurların arkaundan yağan kar
lar erir ve kıtm kalın bulutlarını bahann rü~gin açar ..• Ye
til kadifeyi andıran ekinlerin kenarından çimenlerin gelit
tiği görüldükçe sevinç artar ve ümitler c:anlanrr. Bereketi 
arttıran feyizli riizcirlann esİ§İllden g<Snilller ferahlanır .•. 
- Dul, yetim, çoban, çerçi - herkeı çiftçilerden fazla bu· 
lutlara bakar ve ıök yGrinUn eu1annı beklerken aabıratz
lamr .. 

Uzun saçlar kızgın güneıle sararır, yere doğru sarkık 
iri bapklar rüzgirla sallanırken rençber tırpanını biler, dö
ğenini diklerken iti bitmiyen köylü kadm bot amban temiz
ler ve harmanın vereceği hediyeyi saklıyacak yeri hazırlar ... 

Nihayet ses gelen tarlaya gidilir. Aileler sır lanıp elle
rinde orağın diıine kaptırdıkları buğdaydan yaptıktan sır
ma topu gibi güzel demetleı:i dizi dizi arkalarında bırakır
lar ve metru bir katliAm ile ekinleri biçerlerken patikadan 
geçen yolcu bu berekette kendi payının büyüklüğünü gö
rür, memnun olur .. " 

Herkeı yaklaıan harmanı, savrulan tınazın vereceği 
buidayı dütünerek netelenir. 

lzmir - Karınca: Yuaaf Mazhar 

le büyürler. Fakat bazı buğday 
larında devedikeni, gelincik, hardal 
bi muzir otlar türer. Onlan kol"' 
makta buğdayların büyümesine hl' 
met edilmiş olur. 

Faydalı MalOmat: 

Güneşin harareti ve 
elbisemizin renkleri 

Temmuzun en sıcak bir günü i 
Ferhanla Fahir iki kardet kır 

zintisi yapmak istediler. Ferhan 
yaz elbiselerini giymi§ti. Fahir de 

ni yapılan lacivert elbiselerini gi 
Evden ayrıldılar. Yollarda tesadüf 
tikleri çiçekleri, "Tabiat denleri" 
yanlarında taşıdıktan kutuya yerlet 

" tiriyorladı . Havanın aıcaklığ Bir maç --l&Wl -- -- - -Bu günkü bilmecemiz 

Londrada Ağuatoe ~de yapılan 

Ruıby maçlan pek hararetli olmut • 
tu. Yukandaki enstantane bu gürültü
lü maçlardan birini ı&terlyor. 

HABER 
Çocuk Sayfası Kuponu 

İngilizler sporda bir takım mari -
fetler ıöatermekten hOflamrlar. Fut -
bolda bir çok muziplikler yaptıkları 

gibi, bunlardan bir tanesi de irtifa di
reği üzerinde iatinatsız yatıyor. 

Darülfününü talebelerinden dokuz 
çocuk ufak bir trapez üzerinde birbi
ri üzerine çıkarak bir piramit vücude 
ıetirmi§lerdir. lngilterede de son 
(ilnlerde beden terbiyesine fevblide 
ehemmiyet verilmektedir. 

Yukardakl resimlerden Istınbutun meşhur altı semtini bulunuz? 

1 ... ---~-·-n-·cı-~·-·--·-5-- lira ayn~0fs~ o~;;:::::z: 
'= gelene veriyoruz da m~.htelif hediyeler 

verecegız. 1 ._ ................................... - ............. .. 

Uğur/ Yüksek atlama 

- Ne yapıyonun orada? 

- Bir at nah buldum.. Leblebici-

ye verip leblebi alacağım. 

- Sahi.. Babanın baytar olduğu -

nu unutmuıtum 1 telif ıpor mUaabakalannda Buma is

minde bir üniversite talebesi ylikaek 

Fahir daha çok tikiyet ediyordu. 
birin çamaşırları terden su gibi 
hale geldi. 

Eve döndükleri uman, Ferhan 
matrr değittirmek Jilzumunu bile d 
~ ·--
cak halde egilai. Bunun se e mı 

rak ediyorlardı. Akpm babalan &' 
lince ilk itleri bu meseleyi .. ak 
du. Babalan hangi elbise ile ged 
ğe gittiklerini sordu. Çocuklar biti 
nin beyaz, birinin lacivert elbise 
dolaştıklannı söyledi. Bunun üz 
babalan dedi ki: 

- Günetin sıcaklığı cisimler Ol' 
rine gelince, koyu nnldi olanlar~ 

sıcaklığı emerler. Halbuki bdr.. 
renkler, nasıl ki, bir ayna üzerine 

geldiği zaman arkasına geçmeyip. 
sediyoraa, öylece sıcaklığı aksettı 

Bu sebepten, senin üstiindeki 
renkli elbise, vücudUnü sıcaktan 1" 
rumadığı için fazla terledin! .. 

Bunun Uzerine ertesi gün ild ( 
mometre) auhunet mikyası oldu. 

rin civa dolu otan deposunu _ ~ 
rekkeple boyadı. lkiaini de güıl"' 

koydu. Boyalı olan civa daha ~ 
yükseldi. Çocuklar bundan anla~ 

ki, koyu renkler harareti emi~ 
beyaz renkli olanlarla açık '"'.' ~ 
ler, açıklıkları nisbetinde, harfP· 
aksettiriyorlar. 

Bundan sonraki gezintilerde 
de, beyaz elbiseleTini tercih edi~ 
lardı. Demek, ki, aıcak memleket ,, 
liainin, bilhassa Araplann be~_. ' , 
ramlara bilrünmeleri, V\icutleriııl 
cağın tiddetinden korumak için/ -
atlamada iki metre kırk b~ ~~ 
istinataız atk.aut ve pmpı~r 
kazanmıp1r. Rftimde pmpiyoOIJll 
ladığı görUIGyor. ~ ---------------·-----------------------------------------------....... ---------------------• 

Kendi etti, kendi buld.,ı Yazısız Hikaye; 



Muvaffak olma
nın sırrı nedir? 
En kıdemlilerden bir ar
tist buna cevap veriyor 

"42 nci sokak,, filminin en hararetli 
rollerinden birinde gördüğünüz, Varner 
Bakater'in hayatı, bir çok artistlerinkin
den ıayanı dikkattir. Vamer Bakster, §İm
di 50 yaşına yaklaşan bir sinema aktörü
dür. Fakat bir çok diğerleri gibi, bedenen 
Pek fıla ihtiyarladığı halde, manen genç 
kalmı§br. Hatta daima şık giyinmek, ve 
tuvalete itina etmek suretile hiç te yaşlan 
rnr§ hissini vermemetkedir. 

Varner, hayatına, bir tiyatro 
aktörü olarak başladı. 

Bugünkü tiyatro artistlerinden, 
hele biraz da yaşı ilerlemiş olan • 
1ann, hem~n wnumiyetle tiyatro· 
dan İ§e başladıklarını bilirsiniz. 

Bu gayet tabiidir. Çünkü daha 
eskilerden tiyatro esastı. Ve sine-

ına, bugünkü mükemmeliyete er -
nıemiş olduğu için, aktörlerin o 

kadar hevesini uyandırmıyor, bun 
dan başka o derece para da getir· 
nıiyordu. 

Sinema 1914 ten sonra enikonu 
bir iptila halini aldr. Ve iıte o za· 
mandanberidir ki, bir çok tiyatro 

aan'atkarları gibi Vamer Bakster 
de, perde arkasını terketmi§ ve 
nıuvaffakıyetle beyaz perde üze
rine çıkmıştır. 

Bununla beraber, Vamer Baka· 
ter'in dahil olduğu tiyatro kum· 
paııyası da pek ilerlemi§ olanların 
dan değildi. Gerçi kendisi kuvvet· 
llydi. Fakat tali, onu oraya at· 
DUfh. 

Mensup olduğu kumpanya, her 
oyunun baılamasından önce, ao· 
~arda geçit resiınleri yaptırır, 

va vullar zurnalarla halkın dik· 
katini celbeder, müşteri toplardı. 

Varner, işte, bu tiyatro kum
P&nyasmdan sinemaya geçmiştir. 

Fakat sonraki hayatı gayet 
Parlak oldu. ilk işlerde haftada 

25 dolar almaktayken, ücreti 
2,500 - 4,000 do1ara kadar çıktı. 

V arner Bakster'in en büyük 
nıuvaff akıyet aırnnın, "kendini ı-

' ıındıramadığı rolü oynamamaım· 
da,, olduğunu 'IÖylerler. 

• Greta Garbo ile, en çok oy· 
nıyan artist Leviz Ston'dur. 

• V amer Bak.ter ve Edmond 
lov bir zamanlar ayni kumpan -

Yanın mensubu olarak sahnede 
ça,lıfıyorlardı. 

Sinemada da beraber kalmıılar 
ve böylece sayısız film çevrimi§ -
lerdri. 

• Duglas Feyrbankı, Holivuda 
d'" d'' on u. 

{· 

1 

Yukarıdan aıağıya doğru: Meri 

Karlayl, Fredr:ik Marş, Marion Deyvis, 

Mirna Loy, Robert Montgomeri.. 

Janet Makdonald 

Resimd~ gördüğünüz sevimli 
kızlar Erce! ve Klaris Vuts 
isimlerinde iki ikiz kardeştir. 

Son zamanlarda Holivuda gelmiş 
Ier ve çabucak büyük bir şöhret 
kazanmışlardır. 

Lupe Velez 

--------·----··--······ •....................... 
i Kısa sinema haberleri İ 

..! .. ·--· ••• __. .... - ............. .._......~ .... ...! •• 

Ceki Kuganla T obi Ving'in 
evlenmi§ oldukları hakkındaki 
havadis tekzip edilmektedir. Fa· 
kat p_ek yakın olan ahbaplıklann
dan böyle bir netice çıkabileceği 
umuluyor. 

• Artist Co. E. Brovn 
yaıındayken bir at cambazhaneıi 
le dolaııyordu. 

"' lngiliz artisti Çarls Lotona 
cebinde daima uf ak bir fotoğraf 
makinesi taşımakta ve arkadaşla· 
rının garip vaziyetlerinde resimle
rini çekmektedir. Bu artist evinde 
bu çeşit resimlerden bir galeı-i 

yapmıttır. 

"' Çocuk artistlerden Şerli Tem· 
pi, bir bangerin kızıdır. 

• Adriycn Eyms'in kocası, 

Brus Galotu, bir tacir dava et• 
mekte, 1500 dolar zarar istemek· 
tedir. 

Tacir alot'un köpeği tarafm· ı 
dan ısırıldığını iddia etmektedir. 

~ Riçard Arlen'in, be! milyon 1 
defa resmi çekilmiş. 

~ Geçenl~;de ölen Meri Dresler 
ölüm yatağındayken, diğer hasta 
artistleri de hatırlamış ve hasta • ' 

1 
nelerine mühim miktarda para 
göndermiş, mirasından da onlara 1 

bir miktar ayırmıştır. 

"' Cek Oki, Doroti Del ile bir 
film çevirdi. Adı, "Yıldızlara te
§ekkür,, dür. 

Boş vakitlerini 
nasıl geçirirler? 
Con Kravfort boş zama
nında örgü örmiye bayılır 

\ 
\ 

Sinema artistlerinin boş vakitlerini 
nasıl geçirdiklerini bilir misiniz? 

Önce kadınlardan başlıyalrm: Greta 
Garbonun, boş vakitlerini, kendi ba§ına 
kırlarda gezmekle yahut evde kitap oku
makla geçirir. 

Janet Makdonald, yeni §arkılara ça· 
lışır. 

Con Kravfordun bir kaç itiyadı var-
dır: Şarkı söyler. Örgü örer, kitap okur. 

Radyoyla uğraşır. Fakat şimdi e
vinin içinde bir küçük tiyatro yap 
mıştır. En çok bununla me§gul o
luyor. 

Morin O, Sallivan, §İir yazar, 
ata biner .. 

Yazı yazmak, Cin Harlonun da 
itiyatlaTından biridir. Gazetelere 
makaleler yazar ve henüz yaz· 
makta olduğu büyük bir kitap i· 
çin de, dunnaksızın sermaye top • 
lamakta, tetkikat yapmaktadır. 

Eğer yazı yazamıyacak gibi 
bir vaziyette, ise, yani içinde böy
le bir arzu yoksa, atef kenanna. 
geçer ve günün en meşhur roman
larını okumağa hatlar. 

Cin Parkerin itiyadı, resim 
yapmaktır. Ayni zamanda musiki 
ile de meşguldür. Musikiyi radyo
da dinlediği zaman, kendi başma 
o parçalara uygun danslar da yap 
tığı görülmüştür. 

Karen Morey, küçük çocuğu u· 
yuduğu zaman kitap okur. Karen, 
artistler arasında en çok okumu§• 
lardandır. Ciddi kitaplar, Avrupa 
piyesleri okur. 

Erkek artistlerden Klark Geybl, 
ava çıkar. 

Son zamanlarda, Con Kravfort· 
la evleneceği söylenen, Ton Fran· 
fot, yalnız ruhiyat kitapları oku· 
yor, dersek eksik olur. Tam Fran· 
şot, yalayıp yutar derecede iştah· 
lı ve yılmaz bir kitap okuyucusu· 
dur. Kendisinin, (Ansiklopedik) 
zevk sahibi olduğunu söylemekte
dir. 

Karol Lombard'ın eski kocası 
Vilyam Povel, arkadaşlarını da· 
vet eder. Küçük artist Ceki Kuper 
boş kaldığı zaman, tayyare yap • 

malda meşgul olur. Küçük tay• 

yare modelleri meydana koyar .• 
Diğer bir itiyadı da okumaktır. 
Sonra, boks yapar. 

1 "' Marlen Ditrihi taklitte en çok 

i muvaffak olan artistin adı Flo· 

1 

rens Dezmonddur. 

"' Son zamanlarda çok şöhret 
almı! lnt:iliz artisti Tamara Des· 

I ni, "Mıntakai memnua,, isimli bir 
ı film çevirmcğe hazırlanıyor. 

Yukandan a~ğıya doğru: Vil -

yam Hcnri, Norma Şircr, 

Lilian Elis, Klark Geybl .. 

Miriam Jordan 
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Aydın müstahsilleri Baş· Balıkesirde Dikili hususi muhasebe· 
vekile telgraf çektiler Kösel~r köyünde sinde suistimal mi oldu? 

Ahmet bacattağıftı 
vurdu 

"Piyasada nazım bir vaziyet ihdas 
edilmedikçe 

6nü 
yıkıcı bu cereyanın 
alınını yacak,, 

Bahketir, 3 (Hmutl) - k&· 
•eler k6yünde kanlı bir •ik'a ol· 

A,."Ychn, 3 (Te)graf) - incir 
müstahsilinin Halkevinde yaptık
ları içtima neticesinde Başvekil 

Paşaya bir telgraf çekilmittir. Tel 
ırafın sureti aynen şudur: 

·Başvekil lsmet Paşa Hz. ne 
İstanbul 

muıtur. 
için bugünkü vlziyete ka11ı dütü· 
nülebilen idart tedbirleri ve bütün Kö~eler köyünden Karltıi ollu 
müstahs111erin 'minnetli duytul&· ' Arar~ Cemil teçen -.ktam bacana· 
rını huzorü devletlerine arzede· iı H•ıan oilu Ahınedin evine ıit· 
rim efendim. mittir. iki bacanak bir müddet o· 

Aydın Viliti turmutlar, konuımu!lar, soıü'a A-
FEVZl rap Cemil kalknitf evine ritmli· 

Dün vilayetimiz incir mıntaka- ---0 lir. Fakat iki bacanak arasında 
sınd:ın gelen ve piyasadaki acıklı T ekirdag~ ela hüku- Bir miras meselesi vardır. o ak· 
vaziyete kar§ı tarafı devletlerin -

b 
fam da konutma m vzuunU l)u me 

aen gösterilen yüksek alakanın he met inası ıele teıkil ebniŞtir. ~rada ~eııa 
yecamnı taşıyan büyük bir müs-

~· , . -r. ~-. v (H t) .;;.-.. ıwv_, tözler g..,.mif olmalı ki Ahmet e· tahsil .Kütlesiyle Cümh:.ıriyet Halk 1 eKJrdag, usus - ~.ıv.> -')' 

Fırkası salonunda hasbihaller ya- lir• '89 kurut bedeli ketifli Tekir· vide giden baCAnitmm arkasın· 
pıldı. dat hüktl~et konajmın timdilik dan koımu§ ve tam evine gireceği 

Bu mevzu etrafındaki uzun tet- beden dıvarları tutla lntütma a- sırada yakalıyarak bacanağır.ı 
kikler incirin kilosu müstahsile 6 it 10.315 lira 3 kuru9tan i~aret kt· bıçakla birkaç yerinden yarala· 
.kuru~~ mal olduğu halde vasati ıımlarımn itlve İnf&'ah §artname mı§ sonra kaçmıthr. Arap Cemil 
fiyatla 5 kuruşa satıldığı kanaati- ve ke,ifnime mucibince kapalı Balıkesire ge\irilerek memleket 
ni vermiştir. zarf uıuliyle münakaıaya çıkanl· hastanesinde tedavi altına alın· 

Piyasada nazım bir vaziyet ih- mıtttr. Bu inı•atm kat't ihalesi 17 mıttır. 
d d ·ı d.k b k • · E•I01de yapı1icaktır. H'nlcGmet as c ı me ı çe u Y• ıcı, ezıcı " Vak'ayı müteakip kaçan Ah • 
cereyanın önü alınamıyacağı zatı konalmin ~atamam inta6tı ikWıal L " 

clevlctlc.·ince de müsellemdir. edilince 'b'ntün resmi devair •yni met yakalanmıı ve adliyeye tes • 
lndrin kurtarılmasını yüksek bin•da foplan'mıt ~\ılunacaktrr. lim edilmit oradan da hapiıane • 

11.1akn arınClan hekliye~ müstallsil Şehrill\ız e•ka~ idareli tarafın· ye sevkolunmutttır. 
ler en acil tedbirler arasmda hur- dan camilerin tamirine hatlanMıt -o--

!nıl~:ı!~ .. ::a~~::: ~n ... a ... z~a~t~ırM. MıMQl4itrı~a~r~S.,i1n11an""'ıJ:.n•e~se..Jr~1e~rlllinwdıen~.:__Hapisha ne kaçktn
ve ılin edilmesini, ayn) zamanda 
ordu iJe yahlr mektepler, müesse
ıeler için incir istihlakinin ionra 
miktara çıkarılmasını Cürnhuri • 
yet Jıük\lmellnin mr essir htıhaye
ılnı:lcn beklemektedirler. 

Mnstaf*siİin teşk'1atlanma~ıı\a 
•\t teschbus1er anea'k gelecek ıe -
ne feyizli senelerini verebileceli 

Kaçakçılar ceza
\ara çarpıldı 

lzmir, (Husust) -Tireelen ıl· 
'lira kilıClı toplıyarak Simav ve 
Emet kazalannda ıatma'ktan ıuç· 
lu 12 maznunun ilıtisu mafıke· 
meıittde devam etmeli:te olan mu· 
hakemeleri neticefenmiı\ir. On 
dört maznundan üçü dokuzar ay, 
biri 4 ay 15 gün, beti üçer ay 
hapıe mahkUm edilmitlerdir. 
Dart kqi hakkında beraet kararı 
Yerilmiıtir. 

§ Rakı kaçakçıhiından tuçlu 
Tireli Deqıirci Ahmet Kamil oi· 
lu Mehmetle yardımcısı Ahmet 
hakkındaki muhakeme neticelen· 
mittir. ki.mil oilu Mehmet altı ay 
hapse ve 1588 lira naktt cezaya, 
Ahmet iki ay 15 gün hapse Ye 
789 )in. nakti cezaya mahkilm e· 
dilmiılerdir. 

§ Rakı kaçakçılrlmdan maz· 
nun l:rzincanlı Mustafa oilu Ha· 
aan üç. ay hapıe mahldim eciilmit· 
tir. I 

§ Esrar satmaktan ıuçlu Ber· 
pmab Nazif oilu Ali 11 ay 20 
tün, arbdqı İsmail de 12 ay 5 
,nn hay,te mahkilm edilmitlerdir. 

§ E1rar satmaktan suçlu Kasa· 
1-lı Daımat oflu Arif, ih\iaaı 
mahkemes· kararile bir sene hap· 
se ve 200 lira nakti cezaya mah· 
~ edilmiftir. 

ıra etı ı arıt r ı 

münakasaya çıkarılmııtır. 16 Ey· 
!Cilde ihaİesi yapılacaktır. 

Tı-a yada p tta t 
Teldrd&I, (Rut~ıt) - tf er M· 

ne otduf(a ıt~i hü tene efe l'tittlb 
Trakya kat&tirmda ~lfii'~ar 
lnlrii~idkbr. Mitkara4• 14 Eyll\l 
de brulacak olüı hatyai\ ve ~ita 
p•najirı bet ıiln Cleyam a~k 
ve hu ı>ana.yırda t»ehlıva~ tilte\· 
im d'e yapılacaktır. i:ra~~İ\ı 
panlym da 15 Eyl(llcfe bittryWk 
Ye 'Gç tUn devam edecetclir. 

İzmir, (Huıuıi) - Bundan iki 

sene evvel Adıyaman hapiıhane • 
sinden firar eden katil Aslan ile 

Hüseyin oiİu lımail, uzun müd· 
itetten l:>eri Clailarda gezerek Jal\· 
Clarmanın taİ<ibalmc\an kiırtuflı\uı 
}ardı. Bu kere Behisni kazaaı jan
darma batçavuıu Öıman Nuri E· 
fendinin idare ettiii müfreze ta· 

rafmdan Biriıme köyünde ıilih • 
ranle &irllkte yakalaJimıtfar 
adliyeye teslim olmutlardır. 

1 - (Demli) Med • Cairı Asabil seriya inatçı, hazan uysaldır. Uzağı ı3· 
ve kııbn~ tiplerden. Durpnluktan rUı lcabiliyetl artacafttır. 
botlanmaz. Nefsine itimadı yom da 5 - Eleni: KıSİı:anç ve milsern• 
doatlanna kartı vefaklrdır. ?Jraddt itler-1 tiplerden. Hayalperesttir. Kimseye iti
de muvaflık olamaz. Kanaatklr de- madı yoktur. Zevki selim ~ibidir. 
lildir. · Zekası za~ftır. Mübalagaya meyli var-

2 - (o60t) Hitfer: l&tiyatklr ve dır. Muktesit delildir. 
inatçı tiplerden. Nefıine :itimadı var- 8 - H. N. B .• 126. : Asabi ve ıe
dır. Mubalatacı delfldir. ?Jrustehzldir. ~lmaiz tiplerden. SilkQnet ve im\vadan 
Ekıeriya takayı ıever. İz.ıeti nefsine hoılanır. Kimseye itimat etmez. Fi.kir
hUmıet edilmesini ister. Muktesit de- terinde ittirat yok~r. Muktesittir. Ba-
fildir. zan vefalıdır. Sefahate meyli vardır. 

3 - (Cerrah~) Nari Şakir 18: 7 - Yakup: Sinirli ve milsevviı tip-
Maceraperesttir. Atılgancİır. Dıirpn - terden. Lakayt ve inat~ıdır. Bazan ze
luktan ve sOkQnteten h~nmu. Nef - ki, bazan tenbel ve hareketsiz C8rllnilr. 
sine itimadı vardır. Ellenceye münhe - Hafızası tedricen inkitaf etmektedir. 
miktir. ~evki selim sahl&ictir. Uzagı görüı kabiliyeti yoktur. Muta-

4 - (Dolmabah~ sarayı) Sumer • baa~ıs deiil?ir. 
S. : MUtereddit ve aubi tiplerden. Zeka 8 - 1. Etem. M. : 'Zevki ıelim sa
ve hafızası ya,lyJe mUtenasiben İıiki§af htbl tiplerden. Biraz knbnç, &iraz da 
etmektedir. Int cesaret ve atılganlı~ı atılgandır. Dostlarına ve nefsme ki -
vardır. Mqhur bir mucit olabilir. Ek· madı vardır. Azim ve irade sahibidir. 

l2mir Vilayetı hususi muhasebe 
ttıüdürü Fehttıi Beye işt~n 

el çektirildi 
lzmir, 4 ~Huıusl) - Vilayet 

Muh~sabei Hususiye müdürü Ha· 
••n F eHmi Beye itten el çektiril· 
mittir. Hasan Fehmi Bey, Berıa· 
~& ve Dikilideki muhuebei lıuıu· 
ıiye tnemurlukl•nnm he .. plarını 
\e\kikle meıpl hhman mülkiye 
mUfettlti Hikmet beyin ı&•terdi· 
l\ lllz\ım Uzerine mu•~ldtiten va· 
2ifede1t -affedilmittir. Huan Feh· 
mi Bey bu emri tebellüg eder et· 
lrıez dair~inde'n çıkarak a~ e-
1nne *'hiıiftir. 

S&yleı\tİl"ne ıöre ÖikUide M\i· 
üebei "uluiiye memurü ~I 

beyin 933 aeneıile etld aeı\e~r 
'heaaba'tmda bazı noksanlir ıls • 
rülmüt; bu itibarli Naci Bey ~i
tlyet emrine almmıı'trr. 

Katiller yedi r 
sene yatacaklar 

Mei\eirien, ~ (Hüıuıt) - Me· 
'il.menin uıôl\ H1.sanlir k'&;Un· 
ien Po•• Me~met ve lza lınialh 

ltlerinae Jn\liüı 

Dr. W. 

Dikilideki mu.ameleye vazıyet 
eden mülkiye teftit heyeti Naci 
bey zamanında yapddıjı töyle· 
nen nokıan muamelelerin tahmini 
7000 lira kadar bir açıja ve belki 
de zimmeti yol açbJıtu bleydana 
çıkarmııtır. 

Berfam• muhüehei il ıuaiye 
nıüaıQe1lffi\dt tli bazı "ftakiütv 
olaufti nnne\lHmektidir. 

Bir sporcu 

t)Y/ler, ~~ell Mı Mil 
,,itinnit ~ok ç&lı\bn •• Ullücü 
Mr t-'Çti. t>Merm .,..rab Mitill 
Manlaalılan çok mütee•it' Mmlt
br. ~~ 1 



.... ı mvıaı 1884 

[ ~_: Düdüklü kinyaz 11 
--8on sayıfadaki resme bakm ! - ı Sen de daha uzun teneler J&fJYa· 

cakam ••• 
\Jbanyanm Hubf KinJuı 1- - Y qıyacaiım belki... Hah • 

"-. tam minuile deli addedili· hah hah ... Fakat, iıte, böyle ... 
'-du. Daha dofrusu, bu adam, Antonofun halinde bir deiitik· 
lorbanm, alilman, bqketenin bi· lik olmuttu. Gözleri qıldUDJ!tl. 
liJdi. Elini aakoıunun içcebine attı. Ora 

Herke., ondan ellman demit • dan bir düdük çıkardı. 
1. l>etipneaini, yerine bir bafka· - lıte böyle •.. ZeYk, safa için
..... htildbneti ele almumı bek· de Y&flYacaiım... Artık devletin 
11,.lardı. Onun murdar kanını a• itlerinden iıtifa ettim .•• 
~ için ölümü s6ze alacak ni· Düttürü düttürü •.• °' ilice delikanlılar vardı. Ukin, Ottürerek yürümeie ba9ladı. 
I.._ Byle müthit bir muhafua al· Asker taklidi yapan çocuklara 
..... idi ki, bir lmrfunun yahut benziyordu. Bütün muhafızlar, bü 
lair hançerin aiiıiine saplanmaıı tün asilzadeler hayrette kaldılar. 
lll6aıkün ı&riilemiyordu. Zira, baı n&ZU', o zamana kadar, 

Evet, IYamn yaman muhafızla· ancak ciddiyetile, alır bqlılığı ile 
l'I Yardı. Daimi surette kulaktan tanmmıttr. Böyle bir harekete bat 
~. ıazleri çepeçevre etrafta, vurmaıı için delirmiı olmaıı icap 
'-'derlerdi. Bunlarun hqka, o • ederdi. 
"-la temu edenler ite, ancak ih Mutlaka delirmitti ... Zira, aı· 
tiıar, kendinden geçmİ.f, yahut keri adımlarla yürüdü. Bahçeye 
.talranldqmq insanlardı. Yal- çıkb. 
~ az menfaatlerini dütündülderi Salondaki muhafızların, uil • 
lsia, lvanm zalimlijini aöneler, zadelerin hepıi petine takıldı. O 
lıalaylar, aralarında dedikoduıu· zamana kadar hürmet ettikleri 
ll1ı yapAlar bile, ••la el kaldıra· bat nazm yakalamak, bu hareket 
lla&dudı. ten menetmek lizım ıelip gelme-

içlerinde en ihtiyan, yani Kin· dilini tayin edemiyorlardı. 
han Tesiri mesaheainde olan An Kinyaz bile kararını vereme • 
loaof ta bu itten bılmnıı, usanmıt- mitti. Fikir dan .. acak kimseyi de 
b. Eter IYanın keyfi idareai böy- bulamıyordu. Zira, herkes bat na· 
le cleYUD edene, memleketin, ya zmn peıinde ıitmitti. 
'toekoflar, yahut ta Türkler tar&· Mubafıslan ela neden onu bı • 
'-lan tamamile iatili olunabile • rakmqlarclı? Bu ne intizamıızlrk· 
cetlnl tahmin ediyordu. Öyle ya: tı. lıte böyle dütündüiü esnada, 
ı._ laükOmeti ele almazdan ev· birdenbire, bir takım ıençlerle 1&· 

•el, hudutlar bu kadar dar, millet nldılmı ıörd&. 
1- kadar aefil miydi?. Bu,unldi Ozerine 71lan misali uzanan 
....... 411t4"sllk hep omm ..,,.i lrollann a.canda, aehlrll dillw si • ....... c1o1..,.... w. ............ s&llDdO. 

Jlfutl yapıp ta hukOmetl ondan - imdat ••• 
~dı? ••• Ah, eier ıeoç olsa,.. Fakat, it itten ıeçımitti. 
da, ta zalim herifin ,apone bir Bir dakika sonra, zalim Kin· 
~ eaplamak ceearetini ken· yu, yerlerde, bn içinde yabyor
cllade matlab. halacaktı. Zira, du.-
laerıin onunla yüz yUze ıelebili· • ı ı • ı • • • ı • 
J'ordu. T etldlltlı bir ekalliyet, tetkilit· 

Fabt, damarlanndalri kanın ıız ekseriyet üzerinde daima hi· 
cl..,au yaYqlamıtb.Nefıini ıöz kim olurmuı. Bu, umumi kaide
llre tehlikeye atmak, canavar ıi· dir. O andan itibaren, Antonofun 
lal auabafızlarm yumruk, tekme, adamları da, ölen Kinyazm zaten 
«llpçm ye kılıçlan albnda mahve- datılan muhafızları üı:erinde hl· 
dilmek itine ıelmiyordu. Buna, kim oldular. Hoı, bu muhafızlar 
c.a.reti yoktu. da, sabık bq nazırm devlet reiıi 

Antonof, son ıtinlerde eararen:. olması için parmak kaldırdılar 
lla hir hayat yapyordu. Bazı ya •••• 
~· komquyordu. Bunlar, Herkes, Antonofun hilesini an· 
"-dı adamlarıydı. Tabiatilye a • ladı: 
~ JCinyazmkilerden daha u • Eier tetebhüaünde muvaffak 
...._..Hem, sarayın harimine de olmuaydı, kendinin bu esnada 
~orlanlı. Buna ralmen, delirdijini, delirmesinden iıtifade 
~f onların Ulcranya71 nuıl ederek hainlerin böyle bir suikast 
... cllderini bili,..du ! tertip ettiklerini sanacaklardı. 

kendilerile uzun uman mOna• iki tatla bir kut YUnDUflu: 

~ 1'al111l111Uf, üserlerine tel· Delirmit ıibi ıarünerek bütün 
ldı; icra et:mitti. dikkati kendi lzerine toplamq, 
L:ı. FUat, artık, yaptılı itin alır. 1aikutçılara aerbeet bir saha bı· 
~ altında esilmit plH, dalpı, rakmıttr. 
--..aı.:eli s&ünflJordu. • • • • • • • • • ' 

Hattı, 0 aktam, uilzadeler iç- lvanm halefi Antonof oldu. Ar-
~a, bq numnm dalamlılr tık, Kinyaz oydu. Fakat, ahali, ia
:-~li hali bimt lvamn bi· mini "Düdüklü Kinyaz,, koydu. 
• 4ildıatini celbetti: ( Hatice SUreyya) 

-Nennr? 
- Hiç, efendimiz ... 
- Yok, yok, senin bir halin 

"'· Aııtonof, titredi. Ş8yle cevap ..... : 
- Efendimiz, bqmnda bir ka· 

..._ •• ,,,,,. hillediyorum. Eier Ü• 

""-• bir felaket ıeline çoluiu· 
.._ çOc:uimnu ıize emanet ediyo-
~ 
;!:..-ı.ıt. wlıık bir lı:a1-z oldu
L lntaJlaJı m1lll ıilrecek olan 
-...~ emumda ula unutma• ,....__ 

.-.. la nuıl .as, Antonof? ••• 

HABER daimi 
okuyucularına 

V AKIT arkadaşımız bü
yük bir gezinti tertip etmiş
tir. 14 Eybil Cuma günü ya
pılacak olan bu gezintiye 
HABER daimi okuyuculanna 
mahsus san kartı himil bulu
nanlar çok kolaylıkla iştirak 
edebileceklerdir. Bu okuyu
C'Ulamnızm bu gezintiye işti
rak edebilmeleri için V AKIT 
kuponlarından yalmz yedi a
dedine sahip bulunmalan ki
fidir. 

HABER - Aktam Poataeı 
- ·- ·-- - -- ----

vazm••• benden: d Hedef imiz Arnavutluğa 
Kastamonu sta ı • 

genılmemek olmalıdır Kaıtamonu Yiliyetinde Türk 
ıençliği namına iftihar edilecek 
muazzam bir spor aahaıı yükıel • 
di. 

Güzel bir futbol, Yoleybol, ho • 
key sabalan, teniı kortları, Ye 20 
metre boyunda, 40 metre uzunlu· 
ğunda bir de yüzme havuzunu ih
tiYa eden bu epor yeri ile Kasta • 
monu vilayeti, Türkiyede ilk defa 
aa"i ve ihtiyaca ki.fi bir ıpor ma• 
h"lli yapabilmek muvaffakıyetini 
göıtermit vilayet olmak terefini 
kazanıyor. 

Hakikaten, lıtanbul gibi, Tür· 
kiyede ıporun mütetebbiıi olmuı, 
bütün medeni dünyada iımi tanı· 
nan tehirler arasına kanımıt olan 

bir yerde, daha doi • 
Atlet Semih Bey 

ru dürüıt bir atletizm 
ıtadı, bir voleybol bir hokey 

Birkaç hafta evvel lafım etti- yabilmek töyle dunun o btıytili 

iimiz Betinci Balkan oyunlan da derde çare bulamadan gene ken • 

nihayetlendi •. 

Batka yerlerde bir memleket 
itinin en bqmda büyük bir genç• 
lik hareketi ıayılan ıpor itleri, 

di elimizle gömer gideriz.. Dile 
kolay; on dört küıur ıene Türki-
bir kere bilsek mutlaka insan bu 
ye topraklannda ve haricinde ko
f&D bir adam ııf aliyle öyle acı 

sahaıı yokken, kıtm maçların mü· 
him bir kumı çamur deryaları i
çint'le oynanmak mecburiyetinde 
kalırken, Kastamonunun vücuda 
ıetirdiği sahalarla ne kadar ifti· 
har edilse azdır. 

Sahanm birkaç ıün enet yapı· 
lan açılma meraıiminde bulun· 
mak üzere Kaıtamonuya gitmit, 
Ye birkaç gün eVYel tehrimize 
dönmüt bulunan Denizli meh'uıu 
Mazhar Müfit beyle ıörüıtüğüm 
saman, kendiıi bana aynen ıu 
.aslen eöyledl • 

bet tene kadar kııa bir zaman İ· mağlubiyetler gördüm, ki kimae
çinde naııl buıünkü hale ıel- nin kılı bile oynamadı. 
mit, olgun varlıklar içinde bu ~- Bu uzun teneler zarfında doiru 
dar azametli bir tekil almıı da bi· aöylendi olmadı, iiri söylendi ol· 
zim bir ıeyden haberimiz yok.. madı; neticede memleket her gün 

. . . 
1 
varlıimdan, kuvvetinden bir par-

Amerıkanm, lngılterenın ve daha kaybetti. Maalesef aldı. 
nihayet iıimleri ırrada olan mil- !:n bulunmadı .. Dört tene Ati• 
Jetlerin haricindeki, Yuı•lavlan, nada bu ıene de Zagrepte yapı· 
Yunanlılan, Romenleri, Bulıarla· lan Balkan oyunlarmda Balkanlı "- Kaıtamonudan iftihar e

derek dönüyorum. Genç vali ve 
'bazı miltetebbislerin sayeıinde 
yapılan Kutamommun büyük 
apor mahalli, her Türkün ıöiıünü 
kabartacak kadar güzel, ve 'bütün 
vilayet merkezindeki kahve ve di· 
ğer faydasız eğlence yerlerini 
bot bırakacak kadar cazip ve ihti· 

rı, Arnavutları na11l oluyor da milletlerin gençliğe, atletik spm • 
takipte ızban aczediyoruz. Bunu lara verdiği büyük ehemmiyeti o· 
hakikate inanmaz ve maalesef raya ıiden analh bizlerden daha 
çok acı hakikati ortaya koyan be- iyi ıörmiif, tetkik edebilmiş bir 
ni bu itte mübaliia etmekle it· ferdi vahit var mıdır?.. Elbette 
ham eder. yoktur .. Buna mukabil gene bizim 

yaca tamamen kafidir. 
Kastamonu vilayetinin 

-.~ ıı:au 

Ne ıarip ve acıklı bir mevzu· 
dur ki, aenelerdenberi onu piıire 
piıire ortaya koyar; yarayı kapı· 

• ...... ~ ........... ~ #-

Memleketlmlzde de görmek letedlllmlz 
Avrupa atadlar1ndan biri 

ilk hatırlattıjı feY, hemen her vi· vilayetlerimiz ayni dejilae bile, 
liyetimizde ve hiç olmazsa bazı bunun küçük bir etini yapbrmak 
mühim vilayetlerimizde böyle ma için çalqmalıdır. 
hallerin açılmasıdır. Bu ıekil sahalar 20, 30u buldu· 

Bir harabede yapılan gayri ğu gün, memleketimizde apor da 
ııhhi ıporla, böyle aıri ıahalarda normal tekline girmit ve ancak 
yapılan ıporun faydalan da unu· beklenen randımanını vermit ola· 
tulmamabdır. caktır. 

Biz Türklerin, Türk gençleri· Sözümü bitirmeden evvel ıize 
nin her ıeye kartı, dünyada her- ıunu da ıöylemek iıterim: 
kesten fazla istidadımız olduğu Kastamonu seyahatinde ıtadm 
dütünülürte, ıpor itlerinde çok fevkaladeliğinden saha ne kadar 
geri kalmamızın en mühim amil- ıöiıümü titirdi ise, ıidip gelme 
leri de hiç ıüphe yok ki, ~ençlerin ıeyahati içinde yaptıiım Türk 
muntazam ıporlar yap,.~ak saha· vapW"CUluk ıirketinin yeni aldığı 
lar bulamamalarından ileri geli • Tarı vapurundaki intizam ecne· 

yordu. l bi vapurları ayarmda ve belki on· 
Kastamonu sahaıı diğer vili • lardan da mükesnmeldir. 

J.:etlerimize bir nümune olmalı ve 

görü,lerimiz, temennilerimiz mak 
hul değildir. Doğruyu söylüyoruz, 
kimıe inanmıyor; mağlup oluyo
ruz memleket hazmediyor, bu iti 
kurtarma çarelerine kimse yan&f• 
mıyor, herkeı ıureti haktan görü
nüne bu it naııl kurtulacak kim· 
ıe düıünmüyor !... Bütçe yapmak, 
antren?r maatı vermek, yataklı 

vagonla yola cıkmak, tertemiz ri· 
yinmek R'Örüldü ve anla!ıldı ki bi· 
zi terakki yoluna yaklaşbrmıyor ! 

Atletizm tarihleri 933 ve 934 
Balkan oyunlarına İştirakten iba· 
ret olan Arnanıtlar bilmem ne 
kadar nüfusları ve çok şayanı hay 
ret mesaileriyle, bizi pek yakında 
geride bıraktıktan zaman korka· 
rım gene feryat eden bizler olmı· 

1 ' l ya un.... ~ 

Bir vatandat aıfatıyle, bu 
Türk vap11111nda gördüğüm inti • 
zam ve temizlikten nihayetsiz bir 
iftihar duyduğumu aöylemek ia • 
terim. 

Mazhar Müfit beyin yukarda· 
ki ıözleri, Kastamonu ıtadmın e
hemmiyeti hakkında bir fikir ver
meğe tamamen kifayet ettiiinden 
yazımı fazla uyatmıyorum. Ve 
baıta ilk olarak bizim koskoca ve 
aıri geçinen lıtanbulla, diier vi· 
li.yetlerimizin de birer böyle ıta• 
da sahip o"-'ımı diliyor ve Kae
tamonu ıtadınm kurulmasını ha • 
zırlryan vilayetin kıymetli •aliıi· 
ni ve yardımcd:ırmı, en candan 
hiılerle tebrik ediyorum. 

izzet Muhittin -
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Akınhya kapılan Uyuşturucu mad- Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 

kaytk deler ve Gazi Hz. kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

(Baı tarafı 1 inclcle) 

Ahmet kaptan kayığı, kuman -
duma itimat ettiği Gavur Alinin 
yeğeni Ali kaptan isminde bir gen 
ce teslim ederek yola çıkarmı§tı. 

Kayık, S..rayburnu önlerinde a· 
kınhya 'tutulduğu için HayıTSız A. 
daya doğru sürüklenmeğe batla· 
mıtbr. Kayık motöraüzdü ve kil -
rekle idare ediliyordu. Bu yüzden 
almıtı, kolaylıkla .Urüklemittir. 
Ve tayfalar kürek çekmenin yor • 
gunluktan ba!ka. bir ıey olmadı· 
ğını anlıyarak iti kadere bırakmrt 
lar ve akıbetlerini beklemeğe bat· 
lamrı1ardır. Sular, kayığı, yalnız 
Hayırsız Adaya kadar sürükle· 
me'kle bırakmamııtır. Hayırsız A· 
daya yaklaıtıkları bir sırada su 
cereyanlan istikametini değiftir
mit, bu aefer de İmralli (Emir A • 
li) Adasına doğru yollanmıılar • 
dIT. Deniz ortaamda, korku iç.inde 
titriyen kayıktakiler ayni heyecan 
ve korku ile sabahı bulmuılar ve 
ertesi günü de aç, biiliç oraya, bu 
raya savrula, savrula geçirmişler
dir. Bugünün geceıi de ayni tekil· 
de geçmittir. 

Ne olacaklaruu kestiremiyen 
ve yalnız, nasıl can ·vereceklerini 
dütünüp duran tayfalar, sabaha 
doğru aularm takinleıtiğini ve a • 
kıntının tabii bir bale gelmiJ ol
duğunu görerek tekrar küreklere 
sarılmıtlar ve Zeytinburnu açıkla
nna kadar gelebilmqlerdir. 

Fakat, dümen baımda bulunan 
Ali kaptan, oralarm vaziyetini bi· 
lemediği için dümeni iyi idare et
mekte mü,külata uğramaktadır. 

Üc llemici, yan dümen ve yarı kü
rek Zeytinburnu açıklannda yol 
almaktalar iken ani bir larakayla 
kartılatmı,lardIT. Bu tarakayı mü 
teakıp kayığa dolmıya baılıyan 
sulardan bir kayaya çarpttklannı 
anlamıılan:lır. 

Bu vaziyet kartıamda gemici
ler, kendilerini denize atmıtlar

dır. Kayık ta bq dakika geçme· 
den batıp gitmiıtir. Gemicilerden 

ikisi yüzerek kurtulmuılardır. 
Diğeri de kayığın direğine tu -

tunmak .uretile boğulmaktan ya• 
kayı aryrrabilmiıtir. Batan keres -
teleri civardaki kay.ıkçılar topla· 
yıp aahibine vermiılerdir. 

Muhittin Bey geldi 
Birkaç gündenberi Ankarada 

bulunan vali ve belediye reisi Mu
hittin Bey dün ıehrimize gelmit· 
tir. 

-0--

F aik Beyin tetkikleri 
Şehrimizde bulunmakta olan 

tne.liye müıteıan Faik bey dün 
Ziraat bankasına giderek banka • 
Claki bufday satıı itleriyle met • 
tul olnıuıtur. Haber aldığımıza 
nazaran Almanlar stok buğdayla· 
nmızdan mühim miktarda aatınal 
maktadırlar. 

---0--

Muallim mektepleri me
zunları hakkındaki 

yanlış haberler 
Ankara, 5 .(A.A) - lki, üç ve 

0ört •enelik muallim mektebi me
zunlarının muallim muavini ıayıl· 
masnıa. Maarif Vekaletince karar 
Yerildiği hakkında İstanbul gaze• 
......... dea birinde ~ıkmıt olan ha
beri tekzibe Anadolu Ajanıı me· 
zundur. 

(Baı tarafı 1 incide) 

tarafından bir toplantı yapılmıf • 
br. Bu toplantıda, Gazi Hazretle· 
rinin cemiyete hitaben gönder· 
dikleri mektubun okunması, Tür· 
kiye lehinde büyük tezahürata 
vesile olmuıtur. 

Toplantı Gazi Hazretlerinin 
gönderdikleri mektubun elçimiz 
Münir Bey tarafından okunıruui-

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 

Tefrika rto. 27 

le açılmııtır. çük bir ses bile vermetien yuvar· -13-
Reiıicümhurumuz mektupla- laruverdi. BU ATEŞ! YAKAN K!M i" ............... i 

nnda uyufturucu maddeler ipti- Süleyman bir deli gibi ona kot· 
lumm dünya için en büyük bir iç- tu ... 

A d .. t" B·· l :Yazan: I ra an on gun geç ı. oy e : ı 

güç ve ka.tlanılması zor bir yaıa· 1 Rıza } 
yıfa tahammül edenler az buluna· İ Ş k. İ 
bilirdi. e e ıp : 

timai bela olduğunu söyledikten Ne görüyordu. Zavallı hayva
sonra 928 denberi, Türkiyede açı· nm boynundan kanlar akıyordu. 
lan mücadele ile kabul edilen Hemen hemen omuz tüyleri ka
mukaveleler üzerine değerli ih - milen dökülmüt ve derisi parça· 
raç maddelerimizden biri olan lanmıştı. 

Tamamiyle değiımi,ler, bir a· ····-··--·-: 
ırr kadar uzun süren bu günlerde Şimdi, geniş ve nihayetinin nt' 
tamamiyle başkalaımıtlardı. reye vardığı şüpheli bir orman' 

afyon istihsalatınm azaldığından, Süleyman yalnız: Blanı bir çöl kızından f arkıız girmit bulunuyorlardı. 
köylüyü korumak iç.in pancar eki- - Felaket .. olmu§tu. Sağlaı-ile sollarının birer nebil 
mine ve seker sana:riine gen;~Jik Diyebildi. Yanma gelen Blanş· Süleymanla Hergülün saçı sa· ayağı olduğunu biliyorlardı. Ön • 

kah uzamııtr, kayıklardan ne yi- lerine, onnana doğru yürümekteO 
yecek, ne içecek hiç bir şey alma- batka çare bulamıyorlardı. 

verildiğinden bahsetmişlerdir. la Hergül şaşrrmış bir haldeydi-
Ga:ti Hilzretleri beyaTtatlarma ler. 

deı•ııı.lJ'la hevnelrni1°l mukavclele- Süleyman kendini tutamaz: bir dan çıktıkları için çok müşkülatla Süleymanın yegane istedijİ 
rin kabulünü müteakip yeni çıkan halde: karıılafJllıılardı. ıey, bir insan yiyiciler kasabııtl 
lan kanunlardan da bahsettikten - Anlaşılıyor, dedi. Yavuzu 
sonra bu yolda yapılacak daha timsahlara kurban verdik. Zavallı 
çok eeyler bulunr1uP.unıı ve biitün , Sultan onu kurtaramadı ve kendi

Yaraları tamamile iyileımiıti. bile olsa, kendileri gibi iki ayaklı 
Yalnız Sultanın bedeninden kopa mahlU.kların mevcut olduğu bit 
rılan tüyler geliımemiş, çıplak muhite kadar ilerliyebilmekti. 

milletlerin ancak 1tkı bir tes.riki si de tehlikeli bir vaziyette. bir halde kalmııtı. Vakit gittikçe geçiyort günütı 
mesai ıayesinde bu kuvvetli düt· Sultan, bir müddet hiç kımılda
manla ha;ıa ç1kılabileceğin1 t"krar maksızın kaldıktan sonra batını 
eyliyerek cemiyete muvaffakıyet· oynattı. Güçlükle ayağa kalkarak 
ler temenni eylemiştir. Süleymana yaklaştı, ıslak vücudü-

Önlerinde kendilerini bekliyen yakıcı ışığı, hararetini .kaybetme• 
tehlikelerle, her an karşılaşmak - ğe başlıyordu. 
tan çekinerek, birer çöl adamıı ha- Gece olmazdan evvel, gecefİ 
linde, kah yürüdüler, kah nöbet· geçirecek bir yer bulmaları lazıııt' 
le§e uyudular ve ıkannlarmı doyu· dı. Süleyman, kendisinden dahi 
rabilecek, ı~suzluklarını gidere - çok geriden gelen Alfrede ıeeleıı• 

Bu bevanet bazırun taraftndan nü hacaklanna sürterek yaralı 
fidde~le aJkı~larunış ve radyo va· boynunu kaldırdı, ulak gözlerini, 
sıtaıiyle bütün Amerikaya yayıl- gözlerinden ayırmadı. cek bir !ey aradılar. di: 
mıthl'· 

Müteakiben Reis Amiral Hob· 
ıon tarafından kürsüye davet o • 
lunan meb'uıan meclisi hariciye 
encümenin:de cümhuriyet frr'kası 
lideri M. Hamilton Fis 'de bir nu· 
utJt ioy'JlyCT~~ır:ı"'nn:zı efte••••"'"•• 

beyanatını ve uyuşturucu madde
lere karşı Türkiyede alınan müeı
sir tedbirleri Amerika efkin umu 
miyesinin büyük bir mahzuziyetle 
karşıhyacağını söylemiştir. A.m.i • 
ral Hobson da bir nutuk irat ede· 
rek Gazi ile Türkiye Cümhuriyeti 
hakkında takdirkar sözler söyle· 
miştir. 

Hariciye vekili 

--Sovvet ordusu 
mükemmeldir 

(Baş tarafı 1 incide) 

ni parlak bir surette ifaya mukte
dir olduğunu gösterecektir. işte 
eVftlemirde kayıt ve iıaret etmek 
istedilim fey budur. Birkaç gün· 
dür Sovyet Ukraynasında bulunu· 
yoruz. Bu memleketin :ıengin ıe

hir ve köylerini ve kolkoz tarlala
rının bol mahsullerini gördük. Di· 
ğer taraftan en ziyade nazarı 

dikkatimizi celbeden şey halkın 
Kızıl orduya, onun efrat ve ku • 
mandanlarma karşı gösterdiği hu
dutsuz atktır. Krtaahn geçtiği yer 
lerde, halk ordularını büyük bir 
heyecanla ka~ılamıştır. Askeri 
talim ve terbiye teşkilat ve idare· 
si de dikkate layıktır. Bütün ida· 
re edenlerin ve onların muavinle
ri şeraiti tamamen bilerek, tatbi
katta tam bir müeasirlik temin 
ettiler. Bu birkaç gün zarfında 
harbiye komiseri M. Voroşibfon 
faaliy~tini de n:ört!ük. ~unu sövl~

meliyim ki. Kızıl ordu reisivle 
iftihar edebilir. M. Vorosilofun 
modern ordularm en büyük cen.e· 
rallerintlen hiri o!duf,unu teyit e· 
derim. Türk heveti murahbasası 
hu fırsattan hilistifa.de Sovyet • 
Türk tf nt\tlı·~ur·· >ı k·····-~' 1 ~.,-,.k· 

ten hali lrn1ma'dığını bir kere ·da· 
lia liayde.der.,, 

. .......................................................................................... . 
- Alfred, dedi. Biraz adonl•" 

MuğlaJıc=~~rm~:~ 1 Ankar~Ba~~~=~~:~ rın~=~=~ı;:~aıtıktan sonra: 
- Bu geceyi geçirebilmek içiıı 

yüğü,, diye anlattığı Bazil Zaha • l Cumartesinden itibaren de An- emin bir yer bulmalıyız. 
rof ~ufıün 85 yaşında olan aslen .k.rk - lat.anbnl .araan'ldalci ta.ır~---~n: ...... !1~ •• - -""=~-~---

"Mug a ı bir rumour. o'K fakir yare seferlerinin saati değişecek • Alfred, dört yana dikkatle 
olan ailesinin taşıdığı asıl ismi tir. Tayyare postası An'.karadan baktı: 
Zahariyadistir. saat üçte kalkacak, Eskişehire uğ- - Orman bizim için daha eınİJ\ 

Küçük Zahariyadis ailesiyle rıyarak beş buçukta lstanbula va· bir yer! 
beraber Muğladan Odesaya git • racaktır. Tayyare Cumartesi, Pa • - Niçin? 
miş, bir müddet sonra lstanbula zarteıi, Çarşamba günleri Anka· - Yolda, bir çok ayak izleri~ 
gelerek 0 zaman "(Tatavla) olan radan kalkacaktır. Pazar, Salı, tesadüf ettim. Buralarda. 'bir kabi• 
Kurtuluşta yerleşmişler, Zaharof Per§embe günleri de sabah saat lenin bulunması ihtimali var. 'A • 
evvela rum mektebinde, sonra bir onda Istan.buldan kalkacaktır. detlerini, huylarım bilmediğiıniı 
lngiliz mektebinde okumuştur. Mektep mUdUrleri ve bir kabilenin gözü önünde dur• 
On sekiz yaıma geldiği zaman bir muallim nakilleri maktansa, ormanda gecelemefİ 
k l ı k tercih ederim. aç isanı mükemme en onuşan Ankara, 6 (Husu.ti, Telefon-
z h k h Blanıı ta Hergülün fikrinde)"' a arof, a ve garsonu, mağaza la) - Bazı mektep müdürleri ile 'S 

satıcılığı, hatta arabacılı'k, bir a - muallimler arasında . yapılacak di. 
ralık da tercümanlık yapmış, ıon- nakillerin listesi bugün Maarif Yürüdüler. Bulundukları yetı 

Nil kolları arasında kalmıı büyiil' 
bir ada olacaktı. 

ra kumaş ticareti yapan yalcın Vekili Abidin Bey tarafından taı
bir akrabasının yanında çalıımı • dik edilecek, Cumartesi günü Ma
ya ba§lamıftır. Zabarof bu i,te arif idarelerine tebliğ olunacak Abdül F aki, bir zaman kendi• 

lerine, Şilok adalarından ve iste 11 

nilen vahıi hayvanın burada bu 11 

lunabileceğinden bahıetmiıti. 

büyük bir muvaffakıyet göstere • tır. 
rek akraba.sına epey para kaEan -
dırmış, fakat ondan um.duğu ka -

Radyo işi dUzeltilecek 

dar para alamamıştır. Bunun üze 
rine kendi hakkı olarak tanıdığı 
bir parayı müessesenin kasasın

dan alarak lngiltereye kaçmıs, 
tikayet üzerine orada tevkif edil
mis, bir müddet sonra kurtulmuş· 
tur. 

Bu hadiseden sonra Zaharof 
Yuna nistana gelmiş, bir tesadüf 
neticesi bir Norveç silah fabrika
sının Atina acenteliğini elde et • 
meğe muvaffak olmuştur. Zaha • 
rofun yıldızı bu işte parlamıya 

ha1lamı~tır. 

1888 senesinde mitralyoz icat 
etmis olan Amerikalı Hiram Mak 
sim ile tanrşması ise servetini te· 
min etmiştir. Zaharof mitralyo -
zım imal ve sahs imtivazını f P1.bri· 
kası hesabına satın almı!br. Za • 
harof hirkar. aene sonra dünya • 
nın en büyiik vedi silah f abrikuı· 
nrn en büviik h;s•e~arlarından bi
ri olmu~tu·· TTn .. - " ~a'l:'rı bu sile.h 
tilccarının fevkalade i,ine yara.dı-

Ankara, 6 (Hususi, Telefon· 
la) - Radyo itlerinin daha esas· 
lı bir surette tanzimi için bu ayın 

onunda matbuat umum müdürlü
ğünde bir toplantı yapılacaktır. 

Bu toplantıda bütün vekaletler 
murahhaslan bulunacaktır. 

Muhafaza işlerinde ikramiye 
nizamnamesi 

Süleyman: 
- Şilok adalarında olmıyalıtl' 

Hergül? 

. - Bilmiyorum. Fakat her bal• 

de bir ada .. 

Önlerine üç kişinin elele vere' 
rek kutaklıyamıyacaldarı buylj1' 
ve kaltn bir ağaç çıkmıştı. Göidt' 
ıi tamamen oyuk bulunan bu a~•~ 
içinde geceyi geçirebilecekleriıt1 

düşünen Süleyman: 
- Bu ağaçta geceliyebiliriı· 

dedi. 
Burasını Blanşla, Hergül de 

muvafık bulmuşlardı. 
Süleyman ağaca yaklaştı. gutı' 

.. ·· · d " d ....... k .. Uer' çak eıyanın yüzde on beşi ikrami· topragı uzerm e gor ugu u 
ye olarak verilecektir. 1 den burada evvelce atef yakılııı•f 

Ankara, 6 (Huıuıi, Telefon
la) - Muhafaza umum kuman· 
danlığınca, muhafaza itler inde 
yararlıkları görülenlere verilecek 
ikramiyeler hakkında bir nizam • 
name hazırlanmaktadır. Buna gö· 
re, memurlara yakalıyacakları ka 

olduğu anlaşılıyordu. 

ğı cihetle Zaharofun serveti bu • ı Külü karıştırdı. Küçük bir la" 
gün milyarı bulmuıtur. İngiltere vılcım sıçradı. Demek daha taııı•' 
hükumeti umumi harpte kendiıi • mile sömpemişti. 
ne Sir unvanını, F ranıa hükume· Burada bu ateti yakan kiın olW' 
ti ise Lejyon donör nişanını ver • bilirdi? 
mitlerdir. (Devaoıı "•') · 
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HABER - Akşam Po~tası 

Kt'I • rkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi LeylT • nehar, 

y iYE LiS 
F'lltih - Sataçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 

cami hseierin butün imtiyaz hukukunu b iz ve M arif Ve~iletincc MUADELETi muıddaktar 
Tedrisatmda1kı ciddiyet ve 111\iıamiyle talebenin sıhhat ve gıdasına itinasile tanınmış olan 
mektebimiıae kayda b ş!anmıştır. Hk kısımd n itibaren ecnebi lisanı başlar. Talebe mektebin 
hususi "Otomobil ve o\'obüs1erile nakleailir. Cumadan maada her gün 10 dan 17 ye kadar 
fllurecut e<lilebılir. • :tty~nlcr hrifn arne gönC!erilir. Ba\c lorya imtihanlara l Eylülde ba,hyacıkhr. 

T tefon: 2osao •llll'lll!ll&~mmmmm . ' . . .··ı... . .. . . 

Ticaret 
Li esi 

Kızlarının refah, saadet ve istikba
lini düşünen Anne ve Babalar 

i3ir defa SELÇUK KIZ SAN'AT MEKTEBİNİ 
~iyaret ctmtlidir. Mwe~ttp Lis~, Orta v~ il~ mektep meıunlarmı 
1< bul eder. Meccanıdır. T:emrın muarıfierı mektepten verilir. 

Talebeyi modern dllştince Ye ihtiyaçlara uygun öir bayata 
hazırlar. 

Mektebin yeni ve huıust teıkillh meıunlarına 
\li1ece1k \ü Ok bir serma~e 

{fPA 
Müslalnara.l ı 

,, __ ..... IA, HUBUBATU/'/LARI 

SıHHAT 
ve 

KUVVET 

Fıtık ağrılarından ameliyat· 
sız kurtulmak istei'toeniz, ölçl 
ile yaptığımız son siktem fenn· 
kasık bağlarımızı kullanılız. 

Galata, Karaköy, poğaçac• 

f ırmı yanında No. 38 

o eridi 
barsak ve karın kor 

ı 
1 

§lr;ıı::!l:mlrliıı:i.'iiıılım:ı=mı:iıliiinamaİllJlııillım:m!!!ııı:=Dlıl 

Şişesiz satış fiyatı 

Litresi 100 
~ 
~ N nyan Kuruş\ 
E Hastalarını hergilrı akşama kadar 

160 
220 

~ Beyoğlu Tokatlıyan ote1i yanında 
~ Mektep sokak 35 Nu. lı muayeneha· 

" 
,, ı ı nesinde tedavı eder. Tel. 40843 

j lstanbul ikinci icra Memurlu-,, 
" 

.. · rkeci lihürdar zade hahı no. 
19 Şükufe Itriyat imalathanesi 

Telefon : 23074 

ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer bir adet yeni Frigider 

4ıtııu ııuWii"ıutüiilMiilllllllıltilaıd: 
"-..:"-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

6 ve lokanta eşyası, 8-9--Cı34 Cu
martesi giinü saat 1 O - 12 ye ka
dar lıtanbulaa Meydancıkta 41 
No. lı Yalova lokantasında açık 

arttırma sureti)e satılacağından, 
talip olanların muayyen vaktinde 
mezkur mahalde bulunmaları ilan 
olunur. 

kAHRİ Z:AOE 
Aeoul '1AHİT 

Kahve ve Qazinoculara 

ikramiyeli en ila 
ve nefis 

1 Anadolu kuvvet macunları 
l~m·ai çeşitleri ıavsi) e ederiz. Erbabı bilir Iezzcıin• 

Adedi 1 kuruşa kadar verilir 
Galata· Kölemen sokak No ~ Kemankeş 

l\1ahılle~ı. T 40058 

Aı<şam Postası - -
1 dar~haneıi t 

ISTANBUL AN 
KARA CADDE!'il - -rrlgmı Adresi: lSTANBtn. HAUEIC 

f<'l1>ton Vazı: ısH"Z2 ldnre: z~ı1ıo 

il 8 12 aylık 

Türkiye: 120 1150 ll60 12M Krş. 

l<~enebl: 150 c.ıo ıuo t6JO 

rLA TARiFESi 
flcarcl Ullnlnrının tillbn 1%,60 

ftc-sml Ullnl:ır 10 ı:uruıtur 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

HABER 
El yazısı tahlil kuponu 
isim 

= 
reni Kitaplar 

(DÜN ve YARI } Tercüme Ktilliyah 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktısadi, mali ... en muhal
let eıerlerinaen 1eçme kitapların tercümesi ve "DÜN ve YARIN, 
tercüme külliyatı iımi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz 
cilt ICadannın çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kütüphane 
vücuda getirilmesi temin edilmiştir. En kudretli kafaların, 
kalemlerin yardımlarına müracaat olunmu§tur. 

8 inci kitap: 

Ruhi Hayatta Laşuur 

1 
Dr. C. Yung -
Fiyatı: 60 
Tevzi Merkezi: 

Prof. Dr. M. Hayrullah 
Kurut 
VAKiT Matbaası 

B'ASILANLAR: 
l - ~AFO, Uode - Ha)dar IUtat 100 

Z - AiLE ÇEMBElU, &lonıa - l. R. Allşıııı ıoo 

S - TlUARET, BANKA \'e BOUSA, iktisat doktoru 

tluhUı Etem 75 

.& - DEVLET \'e iHTİLAL, Lenin - Baydar Rlfa1 75 

5 - SOSYALtZM: Knut8ki - &ıbllıil Zekertya "111 

6 - KOLUVAT J. RASiN, H. Naum 1& 

1 - IŞÇt 11\'lFJ tôTIULl. Lenin - Rnydar Rlfıit 60 

8 - RUHi HAYATTA LAŞUUR, Prof. Yung - l.'rot. Dr. 

M. Baynıllab GO 

A 

BA-SlbACAKLAR: 
1 - iSFAHANA DOÔRU, Plycr Lotl - t. n. Allt1an 

S - ıtbilJYAT J. RASiN il, H. ?\azım • 

1 - ltAPlTALİZ&J BUHRANI, Profrııör Plru - Ahmet Hamdi 

.& - F'"t:\117.l ve KARA, Standa!, 

5 - GORtO BABA: Balı.ak - Haydar Rlfnt 

Kwıır 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

" 

8 - lSA: l'aıU Ruhiyat mektebinde Profesör iloktor Bine S nglc - Ba)dar Rlfı\t 

1 - ETlKA: ltropotklıı - Ağaoğlu Ahmet 

8 - tÇTblAI KANUNLAR, Orrr.I - Unul Ahmet 

1 - ENGEREK DUGt)MUı Peyami 8:110 

10 - ÇOCUK DOŞtlıtTENLEH ll. Gonuıhe, l\lcnuıılr,r - I'rol. Dr. t\I, dny· 

nıl.lab 

11 - \"ERTE«. Oöte - A. Kftml 

11 - OIZRAELIN1N HAYATI, A. lllnnıa 

r----- v T 
gezintisinde çalışmak 

isteyen san'a karlara 
"V AKIT,. gezintisinde çalı§ma\ı üzere evvelce cu ve ince aa'Z'a muh· 

telif numaralar için müracaatta bulu nanlarJa yeniden hu ışe talip olanla· 

nn, her gün aaat on iki buçuktan on derde kaaar V AKIT iClarcsine mür8 

caat etmeleri .. 



iş Bankasının 
Edirne şubesi 

ciün açıldı 

r--.M-y~-za-~~-Kk-ad-ir_!_~_Ş_e_!_o~-1~-n--] 
Cevap beklemedi. Beni ağaçla· 1 rını bana doğru uzabnıf, sanki ko· 

rın arasına doğru çekerek berabe- runuyordu. Gözleri o zamana ka· 
rinde kotturdu. dar hiç görmediğim derecede açıl 

Çe~evre yeşil dağların ortasın mıı, yüzü sararmıfh. Nefes nefe
daki mavi göl, o gün aşka doymuş se: 
bir kadm gibi mes'ut uyuyordu. - Y aaa .. Sen de ha? Bunu sana 

Üç tarafı kapalı ve yalnız göl kim öğretti .. Annenin hakkı var
tarafı açık olan bir fundalığm di· mış. Ufak tefek çalımsız bir şey• 
bine, ye~il çimenlere oturduk. Ki- sin amma .•. 
ra.z dalları bat ucumuza kadar Diye kekeledi. 
sarkıyor, gece gördüğüm yemi~ Üstünü başını silkti. Kızgm 
balıcelerini andırıyordu. kızgın yürüdü; çarşafının altın· 

Hatice kolunu boynuma attı. dan kızıl entarisinin uçlarını gös-
Kızardım. tererek uza.1<1aştr. 
Yüzümü ve gözlerimi uzun u· işte, tıpkı rüyadaki gibi.. De-

··ın seyretti. Sonra sesinde henüz mek ki bu şeytan ha! .. insan kılı
~- •.memiş olmaktan doğan bir ğına giren bir ıeytan.. Annem 

• -
1 e söylendi: böyle söylemişti. 
~nnen de pek yüksekten ah· - Onlardan sakm!.. .. 

"r. Sen:n neren büyümüş ayol. Demişti. 
ro.:csana, bu yüz, bu baktılar, yedi Neden kaçtı? Ona fenalık mı 
yaşındaki kızdan bile temiz .. Da· yaptım? Ah, keşke yapmasaydım 
ha .. Daha .. Ne bileyim, bir §ey it· ve güzel §eytam da.rıltmasaydmı !. 
te .. Daha cııhil !.. O günden sonra Hatice benim-

Boş duran kolunu da boynuma le yalnız kalmadı. Gördüğü za· 
doladı. Yüzünü yüzüme sürdü, be man da tıpkı diğer kadınlar gibi 
ni bütün kuvvetiyle göğsüne bas· beni büyük adam yerine koyuyor, 
tırdı. örtünüyor ve konuşmuyordu. 

Gözlerini kapıyor ve srk ıık ne· • • • 
f eı alTyordu Yaz bitti. Babamla beraber iz. 

E-aşımızın üstüne kadar sarkan mir trenine bindik; yola çıktık. 
kiraz dallarına baktı. Birdenbire Trenimiz çamlı yamaçlarda ko
doğruldu .. Ayaklarının ucunda caman bir ejder gibi kıvrıla kıvrı· 
yükseldi. Bir avuç kiraıt kopardı. la yükseliyordu. Kasaba, yefil hah 
Hiç çekinmeden kaldırdığı eteği- çelerin ortasında ·ayboluyor, ma· 
ne koydu. vi göl yetil dnğlarm ortasında git· 

Bu sırada bacakları göründü. tikçe büyüyordu. 

KUPO" 

248 
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Birdenbire, hükumet reisi ayağa kalktı. Cebinden 
bir düdük çıkararak öt · rmiye başladı: 

Düttürü düttürü düttürü düttürü ••• Tıpkı bir şehirli gibi ten reı ginde Lakin ben onları görmüyor-

ince çoraplar giymifti. dum. Gözlerimde, kafamd_!, ka· ı .~~~~~~~~----~;;;;;~~==:::::;::::::::::;:::=:::::::::z:I3::1 ~n~nray:!~e~-sun:~.:~m~u~ı~n=z~cra::;~) 
Rüyam a ı a ıcenın a vener yerım e ya nız~ati- l' J 

luı da böyle idi. ce vardı: Derisi gibi vücuduna ya• [ 
Yeniden yanıma oturdu. Yeni· pr§an kızıl ipekten bir rop giy· 

den kolunu boynuma doladı. Ki- miıti. 
razları: Birer uçurum derinliğini andıran 

- Bir sana, bir bana .. Bir sana, parıltılı gözleri, kara saçlarıyla be :J~ 
bir bana!., ni kendine çekiyordu. Gülü,leri 

Diye hem yemeğe hem de ye- de, duruıları da garipti. Bana ar- Kadıköy esnafının 
di~meğe hatladr. zuyu ve korkuyu aynı zamanda di 

Yüzümün kızartısı artık bitmit duyuruyordu.. ı der • 
gibiydi. Arzu, korkuyu yeniyordu. Annem için her zaman: 

Kiraz bitti. - Melek gibi kadın! 
Bana daha çok, iki kollarıyla Derlerdi. 

sarıldı. Uzun uzun tatlı tatlı acı· Haticenin lafı geçince de şöyle 
tarak göğsüne bastırdı. Hep be- söylerlerdi: 
raber çimenlere upuzun yattık. - Şeytan gibi ... 
Yakacak kadar sıcak dudaklarını Hangisinin daha çok sevildiği· 
yüzümde, boynumda gezdiriyor, ni düşünüyordum; kestiremiyor· 
beni gıcıklıyordu. dum. Fakat ikisinden birini tercih 

Artık sabrım kalmamıftı. Ya· etmek lazım gelse korkarım ki 
"&! davranırsam hiç bir §ey yapa- Haticeye gidecektim. 
mıyacağmıı biliyordum. Ansızın • • • 
ben de kollarrmı onun boynuna lzmir çok güzeldi. Fakat ben 
ve beline doladım. Bütün kuvve- bunu anlayacak halde değildim. 
timle, nefes nefese sardnn, bir kaç Kiraz bahçeleri, ÇRmlı dağlar, 
saniye böyle geçti. mavi göl ve bol günetli yeşil kır· 

Tıpkı rüyada ve uçurumun ke· ları arıyordum. Bu dekorun içinde 
narındaki hazzı yaşamak üzere daracık kırmızı elbiseli "~eytan, , , 
idim. içimden, büyük bir saadet· sıcak Ha.ticenin hayali canlanıyor, 
le: gittikçe derinleşerek içime itliyor· 

- lıte, buldum. Buldum! du. Çok zaman buzlu bir tam ar· 
Diye söyleniyordum. kasında, kızıl bir silüet halinde 
Benim dudaklarım da onun yü- bana gülümsüyordu. 

zünde, boynunda, dudaklarında Hele kiraz aylarında. gözlerim 
dolaşmağa başlamı§h. Ah, o sani· mPktehin demir kafe11li kftprArna 
yelerin yüz yıla sığmayacak kadar dalıyor, kalbimde ormandan ayrı 
derin hazzı!.. düşen bir kutun sıla ağrılarını bu· 

Lakin Hatice birdenbire, öyle luyordum. 
sert bir hareketle kalktı ki, tıpkı Fakat uçamıyordum. Zira uy· 
rüyada uçuruma yuvarlandığım sal, içinden duyan ve her seyi içi
zamanı yaşadım. Evvela düştüm, ne yığan bir huyum vardı. Boynu· 
sonTa ben de doğrulmu§tum. Fa· mu büküyor, kendimi hayallerime 
bt ancak oturabilecek kadar... veriyor, avunuyordum. 

Hatice ka"!rmda idi. Ayakta - Günler ne kadar yavq geçi-
duruyordu. Korkmut ıibi avuçla· yor? 

Kadıköy esnafı arasında, muh
telif meseleler etrafında konuşu· 
lurken hepsinde aynı müşterek 
derdi gördük: Hemen bütün ka
saplarda kaçak et meselesi!. .. He
men bütün bakkallarda saat ye· 
dide kapanma işi .. Kasapların iti 
ile cemiyetin meşgul olması lazım 
geldiğine göre cemiyetin bu iıe 
baılıyacağrnı ümit ederiz. Bizim 
asıl hayret ettiğimiz nokta, latan· I 
bulda ve Kadıköyünde kapanma 1 
saatlerinin 2 saat farkebnesidir ... 

Belediye Encümeninin kararı: 
Gıda maddeleri satan dükkanlar 
saat 9 da kapanacaktır. Pek ala ... 
Bu lstanbulda bihakkın tatbik e- • 
diliyor ... Fakat Kadıköyünde bü· 
tün esnaftan duyduk ki ıaat 7 de 
kapıyorlarmı§ .. Umarız ki, Bele· 
diye bu işin düğümünü çözsün ... 

A. R. 

manc:.vların 
şikayeti 

Bayezit Cumhuriyet Caddesin
de manav Hakkı Efendi. Şunları 
söylemiştir: 

Dükkanımı saat 9 da kapattırı· 
yorlar. Halbuki manavlık gece ya
rısına kadar açık bulundurulmalı. 
Zira gündüzleri herkes işinde gü· 
cünde. Yem it yemeğe zamanı yok 
tur. Hem de yemi§ meıgalesiz ve 

F 'E 1 
keyifli bir zamanda yenir. Ve gün 
düzleri ancak çocuklar yer. Ço
cukların alacağı yemişten ne olur. 
Geceleri sarhoşlar ve kahveden 
çıkan erbabı keyif yemiş alırlar 

ve biz de bu sayede bir kaç ruş 

çıkarırdık. Şimdi ahı, veriş olma· 
ması yüzünden perişan oluyorum. 
Elimdeki, avucumdakini yedim. 
Yarın dükkan kirasını veremiye· 
cek bir hale geldim. 

Kadıköy 
-r aydarpaşa ı'Ih

m caddesinde 
nanav Etem E • 
·E'ndi ne diyor ? 

"Köylerden ge 
'en malların na· 
· ıl olduğunu, ya· 
·i iyi midir, fena 
,ıdır bunu, kab-
zımallar bilir -

Etem efendi ler. Bozuk mal· 
ların Üzerlerini düzeltip bize ve· 
rirler ... 

Geçende bir küfe üzüm aldım. 
Üstünden 2 kilo iyi çıktı. Alt tara· 
f ı hep bozuk .. 

Bana kilosu 9 kuruşa mal olan 
üzümü sonradan 7,5 kuruşa sat· 
mak istedim de kimse almadı. 
Ben küçük bir esnafım .. Bana ya
zık günah değil mi? 

Zaten ne sermayem var ki, ne 
kazanıyorum. Belediye bunlara 
bakmalıdır ... 

Sonra bizim burada baldcallar 
sebzeciliğe de başladılar.. Tabii 
bunların sermayeleri çok olduğu 

ÇI 
için karşılarında rekabet yapaısV" 
yoruz. 

Ya sade bakkalık veya ıebı~ 
lik yapsalar da bizim de ekıneS~ 

· - · 1 1 k · · o1"' mıze manı <> masa ar ço ıy ı 

Bakkllara iş 
kalmıyor 

Kadıköy - Haydarpaşa - ~ 
tım caddesinde bakkal Filip, 
ıisto Efen diler ne diyor! ~ 

Belediye encümeni tarafıtı~ 
kapanma saatleri hakkında .~ti' 
len karara göre gıda maddesı ,!' 
tan dükkanlar saat 9 da kap defi 
caktır. Halbuki biz gıda mad ~ 
sattığımız halde gene 11aat 7 de 
pıyoruz. Mütterilerimiz bize: 1" 

Biz rakımızı depolardan, ;r 
zemizi sebzecilerden, çikolat O' 
zı şekercilerden alabiliyoruz· ·~İ . ..,,, 
nun için, lazım olan şeyler• ~~ 
vaktinde tedarik etmek içiıt. f' 

telaşa lüzum görmüyoruz ... pıt" 
lar, 10, 

Halbuki i şitiyoruz: lstanb~r'' 
vaziyet tamamiyle batkadır. ~' 
da gıda maddesi satanlar saat .,-· 

kapıyorlarmı§. Biz Kadıköy ~-· 
fının ne suçu vardır. AnlaY 
dık. / _ ___.;._._ __ __.....,, 

Bir kadın aranıyo~i.,, 
Kalabahksız bir aile neı 1f 

k "'zere ev işlerinde çalıştırılma u 

kadına ihtiyaç vardır. lef; 
Şeraiti anlamak üzere ~ fi 

gazetesi çinkografi şubesirı e 
at Beye müracaat. 


