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Sulhu tehlikeye koyanlar 
kontrolsuz sil3hçılardır 

Balat çarşısında bir gen 
dört yerinden vuruldu 

Mister Ruzvelt silô.hların hususi 
tllrette, kontrolsuz olarak satılması

nın önüne geçmek istiqor 
y_,. 

'~~ lllgton, 19 .(A. A.) - M. 
~~ elt iyan meclisine gönder • 
~olduğu bir beyanname ile mez 
~ec~iıten ıilihlara ve mühİm· 
~b .daır olan 17 haziran 1925 
dit lı nıukavelenamenin taıdik e-
'1"teıi · · 
~ nı ııtemittir. 

~ Yannamede lngilterenin Bo · 
\~ve Paragu,.ya yapılacak ıi .. 
~ 1 racatı üzerine bütün dünya· 
:nıbargo konulması suretinde -

\ · toteıtoaundan bahıedilmemek 
~ite de zannedildiğine göre M. 
\d~eltin Cenevre nıukaveleıinin 
~~k e.dilmesini tale~ etmesi in· .A. 
't\\ enın bu sahadakı gayretine V 

~'tt nıaksadına matuftur. _ Amerikanın Merillnd 
~-Ruzvelt, bilhassa silahların Süperdretnotu ve 
d, 0~•urette ve konlroldan aza- dünyanın en bUyUk 
t~~ ak imal edilmesinin ve sa- tayyare gemisi olan 

'-•nın beynelmilel karıılıkla - "Saratoga,, ~300 
~~ cidallerin bir menıei haline ton hacmlndedir ve 
et~\ 0lduğunu ve bu imal ve ti- 72 tayyare tatar 
• 

1 herhangi bir devletin mün.. _A 
lc~llrette kontrol etmesinin T 

\.ı, un olmadığını beyan eyle -

-

~edir 1' · müzahe~ete karar verdiğini ihtarı liavelename akli liusuıunda muta-
~ nıukavelenamesinin Ame-- edecektır. bık kaldıklarım görmeği ıamimi 

~l\ ukU~eti tarafından tasdikı, M. Ruzvelt ıunları ilave ediyor: j surette arzu ederim. Her-
~' rıecıkmittir. Amerikan mil· "29 eylul tarihinde CeMvrede h~ngi bir tetkilit vücuda getiril .. 
~· bü.tün dünya için felaket toplanacak olan milletler mümeı- mesi ve bu tetkili.tm bu itle met • 
~ "etıceler tevlit edebilecek sillerinin, ahkamının §Ümuli 1925 gul olmaaı elzemdir. 

Çarpan "pardon,, dedi, öteki: "züppe, 
diye çıkıştı nihayet iş bıçağa bind· 

Dün gece saat yirmi iki buçuk 
raddelerinde Balat ç.arııımda hiç 
yoktan kanlı bir kavga olmuş, Eğ
rikapılı arabacı Mustafa oğlu Sa
lih isminde on sekiz ya§larmda bir 
çocuk vücut ve yüzünün muhtelif 
yerlerinden ağırca yaralanmııtır. 

Mahalline gönderdiğimiz bir mu
harririmizin vak'a hakkında yap
tığı tahkikat neticesi §udur: 

Balatta çar§ı caddesinde Ab -
dül°isminde birinin yanında yatıp 
kalkmakta olan yirmi yaşlarında 

kimsesiz takımından Salahattin 
çarşıda dolaımakta iken yanından 
geçen Salih kazaen çarpmıf ve 
hundan sonra da pardon demİ§tİr. 
Salahattin cevaben: "Ben pardon 
filan anlamam ulan züppe,, de· 
mi§, bunun üzerine de Salih, Sala· 
hattine bir tokat atmı§hr. Salahat· 
tin tokalı yer yemez belinde taşı· 
dığı bıçağını çekerek Salibin gırt
lağına. atılmış ve bıçağını, çocu
ğun muhtelif yerlerine aaphyarak 
kaçmıştır. Salih, aldığı yaraların 
tesirile yere yıkılmıı ve etraf tan 
yetiıenler ve polis kendisini kaldır 
mıılar ve Balat Musevi hastanesi
ne yabrmı§lardır. 

A!)ır yarah Salih Ef. 
Carih, Sali.hattin vak' adan bir: 

ıaat sonra yakalanmıttır. Saliha 
tin hundan altı ay evvel gene Ba 
latta, çalıftığı bir meyhaneye ge 
len Feyzi isminde birini sustalı ça 
kı ile yarahyarak öldürmüt vr 
zaman da yakalanıp adliyeye ve· 
rilmitti. Haylice müddet mevkuf 
olnrak muhakemesi devam eder
ken kendisinin talebi ve ağır ceza 
mahkemesinin müsaadesi.le ser
best bırakılmıttı ve muhakemesi 
gayri mevkuf olarak devam edi· 
yordu. 

Valıabiler ve Vaha bilik .......................................... 

Keyfi için kırk kelleyi 
kılıçla uçuran adam 

~allerin ortadan kaldırıl - tarihli mukavelename ahkamının Birçok memleketler Jıalkr, hükU 

~ Amerika hükumetinin de kinden daha büyük olacak bir mu- metlerin~nA delicesine yapmakta ol Reşit og" lu arkasında dolaşan ve ken-
~sL· ~-- - -- du1darı ıılah yarıtına devam etme-
~l ve yeni Galatasaray talebesi ıerinemedaroımaküzereçokağır disini sokan koca akrebi eli ile 

-_ı k vergiler vermektedirler. Cihan ıul f J 
~tmı·ş yaşınaa ı· çocuk hünün maruz olduğu tehlidin ıebe tutarak çadırdan ır attı 

- bi, tahrip aletlerinin imil ve tacir-
1904 yılında Osmanlı devletini l ra "Hail,, in köylerinden biri olan "'a hı· le ı· zı· nsı· z verı· lecek )erinin her türlü kontroldan azade k ( olmalarıdır. Buna bütün milletle_ alakadar eden bir hadise Yemen Kehfe'ye kaçtı ve te rar devletten 

İmammın, yani bugünkü imam yardım diledi ve devlet gene ona 
rin İftirakiyle bir çare bulmak i " 

Yahyanın, onunla uğratarak San' - yardım etti. Evvela Mütir Ahmet 
cap eder.,, h · Sa • 

ayı mu asara etmesı, nadaki Feyzı' Pa•ayı. daha sonra Ferik 
-Devamı 8 nci sayfada- 3' , aakerleri, mağlup etmesi idi. Bir 

taraftan San'adaki askerler na· .Metr Sal em hak yere periıan oluyorken Reıit 
oğullarına yardım eden askerler 
de onunla birlikte kırılıyordu. 

Retit oğulları bu vakadan son-Telef on Şirketinin lstan

Sıtkı Paıayı gönderdi. Feyzi Paşa 
üç tabur askerle Bağdattan, Sıtkı 
Paşa iki tabur askerle Medinedeıi 
geliyordu. ikisi de birleterek Ka-

-Devamı 8 nci sayfada-

bul müdürü ve komiseri!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!""'!"~~~ 

bu~::fo:0;!:::u!~::~u:'n~ Biiylk deniz gezintisi 
derson ile tir ket komişeri Fuat hey 

bugün saat dörde doğru adliyeye yarın öğle vaktinden itibaren kupon-
çağrılmışlardır. M. Anderson ile ) d . " k ) J d v. • b•J• 
Fuat beyin Ankaradaki rü~vet me 3rlDIZI aımı art ar a egıştıre ı lr 
ıelesi etrafında malumatlarma mü d t• } • • • J b•ı• • • 

lt Q d bi racaat edilecektir. Şirket müdürü- ve ave ıye erınızı a a 1 ırsınız 
~: Q, .... ,.. alatasaray :nsesin .en r ma. nzara . 
. '«\ '·- b l ti d b ne tercümanı da refakat edecek -'-· ) ı· il cuma günü Galata- ı e er en ırer tane alarak 1 
~ •a.ı • , , . 
\_ ~ .. '' binasında, pek oriji - haziran günü, saat on ikiden iti • tır. .. .. . . . . 
~)lıt •utt Reçirilecektir. Galab· b:ıren bahçede toplanmıya bathya Mu~ur ıl.e komıserın tesbıt edile-

') .~t' cemiyeti, Beyoğlunda, caktır. S~kın ha! .. On üçü b~t da· c~k. _ı.ozler~. An~ara m~ddeiumu .. 
'lleın.... ·· t ''nd h l kika geçırmeyin' Çünkü, eskı mu- · mılıgıne gonderılecektır. 

. ıı i -ı uı u e u unan · A 

~
'- ilde b'ır 1. .. ti b' bassırlar (Mösyö Moıkos, Şevket nkara, 19 (Husuıi) - Tele _ 
·r a... er ıra ucre e ı .. · f · · 
~tt)or 

8
.
1 

. Bey ve halefleri) kapıda gelenlerı - on §ırketı namına har~ket etmek-

~'· · ı et hasılatının hır k k 1 d ki d' G t 1 M ""'iıd l _ arkı sı ı ontro e ece er ır, e· e o an etr Salem ve Leon Fara-
' ' a. an atacagım maı - l · k'f · f d'l · ~ ~'k.h" ·- ciken o ursa, ~ırer tev ı ten ya - cı e en ı erın rüşvet vermeye te .. 
~ ' tellı· ul edecek, dıger kıs- rımşar izinsize kadar ceza verecek şebbüs hadisesi etrafındaki tahki-
\ 'ltt~t .. •Yelte kalacaktır. lerdir. kah devam edilmektedir. 

~ol - herhangi bir tarihte (Vl-rtO) Maznunlardan Metr Salem ve -
an hütün eski talebe, bu (Devamı 3 Uncü sayfada) .(Devamı 8 inci sayıfada) 

Yarın öğle vaktinden itibaren 
daimi okuyucularımızın kuponla -
rmın tebdilile büyük deniz gezin· 
timize ait parasız davetiyelerinin 
verilmesine ba,Ianacaktır. 

Okuyucularımızın vakit kay
betmeden müracaatlarını rica e-
deriz. 

Kupon değiıtirmek ve daveti· 
ye almanın aon günü: 

30 Mayıı 1934 
Davetiye sahiplerinin davetli

lerine alacakları biletlerin alınma· 

sının son günü: 
5 Haziran 1934 

Her davetiye sahibi ıekiz kiti 
davet etmek hakkını haizdir. Her 
biri için (80) er kuruş ödenir • 

Bir aylıktan eksik kuponlarını· 
zı 3 er kuruıla tamamlıyabilirai-
niz. 

Kuponları bir aydan fazla ek
sik olanlar her ay kuponlarını 
(45) er kurutla tamamlıyabilirler. 

Okuyucularımız arasına yeni 
.(Liilfen aayıf ayı çeviriniz); 
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Eski Prusya başvekili Göring tay
yare ile Atinaya vardı 

Göring gayrı resmi olarak seyahat ettiğinden kendisine 
Belgrat ve Atinada kabul resmi yapılmadı 

A\:ina, 18 (Hususi) - Sabık 
Pruıya baıvekili ve Almanya hava 
nazırı M. Göring refakatinde ye· 
di kitilik bir heyet olduğu halde 
hava yolile Belgrattan buraya gel
mi!lerdir. 

M. Göring ve heyeti Atina ve 
lstanbul tarikile Hindistana kadar 
bir hava yolunun tesisi meselesile 
alakadar olmaktadır. 

H. Göring hususi surette seya
hat ettiğinden gazetecileri ka· 

Bulgar kabinesinin Yunan kabinesinin 
buhranı bir toplantısı 

Atina, 18 (Hususi) - Dün ka· 
bine toplanmış ve başvekil M. 

bul etmemiş ve kendisile resmi 
kabul yapılmamıştır. indiği hava 
istasyonunda yalnız Alman sefa· 
TFti erkar.ilC' a:.keri ve ticar. hava 
erkanı va:·:.!ı. 

Eski baş vekil bugün cümhur re
isini, başvekili, hariciye ve müna
kalat nazırlarını ziyaret edecek ve 
yakında lstanbula hareket ede· 
cektir. 

Edirne meb'usları 
Sofya, (Huıusi) - M. Muıanof 

yeni kabinayı tetkil etmek maksa· 
dile fırka rüeaa'lile yaptığı temas· 
ları bu ak!am bitirmiştir. Kendiıi 
en aon olarak M. Malinof, çiftçi 
fırkası mümessili M. Ki şet lakovo 
fırkası Mümessili M. Mollof ile ko· 

Çaldaris hükumetin muhaliflerle Edime, 19 (Huıuıi) - Beledi· 
son zamanlarda giriştiği anlaşma ye mecliıinin Edirnenin imarı iti· 
müzakereleri hakkinda izahat ver· le alakadar ıon içtimaında hazır 
mi§tir. bulunmak ve bazı kararlar itti· 

nu!tu' · ~onra yarın sabah kabi· 
nesm sini Krala takdim ede· 
cektir. 

Rivayete nazaran yeni kabine· 
den IiberaUer çıkarılarak yerleri
ne Jkovo fırkasından Mollof ve 
Burof alınacaktır. Bu ıuretle M. 
Muşanof kabinede tekrar ekseri· 
yeli kazanacaktır. 

Bu izahattan ıonra uzun ve ha· haz etmek üzere şehrimizde bulun 
raretli münakaşalar olmuş ve hü· makta olan meb'uslarımız Şakir, 
kiimetin istikbali mevzuu bahsol Faile ve Şeref Beyler dünkü tren· 
muştur. Bu arada M. Kondiliı söz le avdet etmişlerdir. 
alarak vaziyetin inki§afını temin -------•-•nmwww• ....... 

Y ozgatta define 

için hükumete cenerallerin de İ§ti· 
rak etmesi noktai nazarını ile 
sürmüştür. 

Bugünkü içtimadan sonra M. 
Çaldariı, Kondilis taraftarı olan 
fırka liderlerinden M. Papanastas· 
yu ve M. Rudopulosu çağırarak 

Yozgat, 19 (A.A) - Boğazlı· kendilerile konuşmuıtur. Bu ze· 
yan kazasının Çayır ıehir nahiye· vat hükumete taraftar olmakla 
ainde bir köylü tarla. içinde Roma 
1 1 't ld ... d'J b' beraber ihtiyatlı davı·anmaktadır-r ara aı o ugu zanne ı en ır 

define bulmuştur. Bazı meskukat, lar. 

altın hulliyat ile kıymetli taılar· Kondilis - Zaimis mülakah 
dan ibaret olan defineye hükumet Atina, 18 (Hususi) - Harbiye 
çe Yaz'ıyet edilmiştir. nazırı ceneral Kondilis dün öğle· 

Köylülerle temas den sonra cümhur reisi M. Zaimisi 

Muğla, 19 (A.A) - Halkevi 
içtimai yardım, musiki, temsil kol· 
ları ile, dil, edebiyat, tarih komite 
aine mensup gençler ve zevat Ahi 
köy nahiye merkezine giderek köy 
lülerle tP.masta bulunmuşlardır. 
İşret ve kumar hakkında bir kon
ferans vermişlerdir. Musiki heye
ti, tarafından verilen konserde ala 
lurka, alafranga parçalarla halk 
§arkıları çahnmııtır. Orta mektep 
gençleri tarafından da istiklal pi· 
yesi temsil edilmiıtir. Müsamere 
verilen bina yüzlerce köylü ile do· 

lu idi. 

Müdafaai milliy~ bütçesi 
için maaşlardan hiçbirşey 

kesilmiyecck 
Ankara, 19 (Hususi) - Maaş· 

lard:ın yüzde on kesileceği ıayiası 
asılsızdır. Müdafaa bütçesinin tak 
viyesi bütçenin başka varidat mas 
raf faıılhrından temin edilmi§tir. 

~dahil olup ta hiç kuponu bulunmı· 
yanlar (225) kuru§ mukabilinde 
bir daimi okuyucu kartile bir da · 
veliye alabilirler ve ayni zamanda 
her biri için (80) er kuru§ ödemek 
~artile 8 kiti davet etmek hakkını 
kaz.-ınırlar. 

Gezintimize daha rahat bir su -
rette iştirak etmek istiyenler için 
Kalamıı vapurunun alt ve üst hu · 
ıusi salonları tahsis edilmiştir. Bu 
salonlardaki mevkiler ve masalar 
nıahduttur. Buraları için az mik • 
tarda biri (150) diğeri (200) ku • 
rufluk biletler hazırlanmı§tır. 

Buralarda yer temin etmek isti· 
yenler timd' den müracaat etmeli
~irler. 

ziyaret ederek siyasi vaziyet hak· 
kında mütaleasını izah etmi§tir. 

Muhalefet gazetelerinden biri· 
nin yazdığına bakılırsa, M. Kon· 
dilis M. Zaimisi istifa fikrinden 
vazgeçirmeğe çalışmıştır. 

Bahriye nazırı Haci Kiryako· 
nun Kondilisle aralarında çıkan 

bir ihtilaf yüzünden istifa ettiği 

şayi olmuşsa da geç vakte kadar 
teeyyüt etmemiştir. 

Karsda yağmur 
Kars, 19 (A.A.) - Mmtakanın 

her tarafına çok faydalı yağmur· 

lar yağmaktadır. Ekin işleri elan 
dev&m etmektedir. 

Gönende bir cinayet 
Gönen, 18 (Hususi) - Gönenin 

kurtuluş mahallesinden üç çocuk 
babası olup kırk yaşlannda kadar 
bulunan lbrahim isminde bir a
dam gene ayni mahallede oturan 
elli bet ya§larmda Şükriye ismin· 
de bir kadını sokakta bıçakla vur· 
muş ve öldürmüştür. 

Katil İbrahim cürmünü aoğuk 
kanlılıkla itiraf etmiştir. 

Yıldırım düştü 
Muğla, 19 (A.A) - Evvelki 

gün merkezin Kafaca köyünün As 
lanlı mevkiinde bir çalı kümesi di· 
binde yemek yiyen on iki tütün a -
rnelesinin üzerine yağmur yağar • 
ken bir yıldırım düşmüş bir :kişi öl
müş, üç kişi ağır ve diğerleri de 
hafif surette yaralanmışlardır. Ge· 
ne aynı gün Ula nahiyesinin Kara 
Börtlen köyüne düşen bir yıldırım 
bir kişinin ölümüne sebebiyet ver· 
miştir. 

. SİYASET 
Japonya yelkenleri suya 

indiriyor! 
Japonyanın, Çine, Sibiryaya ve or

ta Asyaya yapılmak üzere nasıl teh· 
ditkar bir vaziyet aldığını, ilkbaharda 
Sovyetlerle muharebeye giritmeğe 
hazrrlandığını evvelce yazmıştık. 

Fakat, Uzak şark İmparatorlu~u -
nun bu ha§in istilaci niyetleri, bUtün 
dünyada aksülameller uyandırdı. Ja -
ponya, hem Şarktan, hem de Garp • 
tan tazyik, tehdit altında kaldı. 

Evvelemirde. Amerika, Büyük Ok· 
yanusta, bütün donanmasiyle, §İmdi

ye kadar görUlmemi~ azamette bir 
manevre yapmıştır. Japonya "Çi
ne kimseyi kanştırmryacağım !" Diye 
cihana meydan okurken, Amerikanın 
menafiini de pek fazla baltalamı§tt. 

Birleşik Cümburiyetler, böylelikle, 
Japonyaya, filen cevap vcrmi~ oluyor: 
lar. İcap ederse deriiz kuvvetlerinı 
kullanacaklarmı gösteriyorlar. 

Bunun üzerine, Japonya, yelkenle· 
ri suya indirdi. Uzak Şark İmparator· 
luğunun Vaşington sefiri M. Saito, 
Amerikan radyosiyle bir beyanat neı
rederck. mülayim sözler söylemiştir. 
Diğer devletlerin Çindeki hukuk~n~n 
ihlal cdilmiyeceğini bildirmıştır. 

Monroc ismindeki eski Amerika Cüm· 
hurreisi "Amerika Amerikalılarındır!" 
Nazariyesini ortaya atmıştı. Japonya 
da "Asya Asyalılanndır!" Dediği isin, 
''Monroe siyasetini takip ediyor!" 
deniyordu.. Buna cevaben, Tokyoda, 
Hariciye nazırı, işi alaya vurarak: 

- Ben, Japonyada, Monroe ismin
de bir adamın doğduğunu bilmiyo -
rum l - Demiştir. 

Bunlar, hep, Uzak Şark tmpa.ra -
torluğu siyasetinin ricatini gösterı~. 

Diğer taraftan. Sovyetler de.: M~~ • 
letler Meclisine girmeğe temayul gos· 
tererek Avrupa ile birlik yolunu tuttu· 
lar. Japonlar bu meclisten ~ıktıklan 
için, bütUn dünya, böylelikle onlara 
müttahit cephe tutmuş olacaktır. 

Sovyctler Cemiyeti Akvama girer· 
ken orada, müsavi hukuk istiyor. Di· 
ğer devletler buna razı. Sade Lchis -
tan iki şart koşuyor. Biri, Sovyet ara· 
zisindeki Lehlikrin - tıpkı Leh ara· 
zisindeki Ruslar gibi - Cemiyeti Ak· 
vama şikayet hakkı bulunması, diğe· 
ri de, Lehistanın bir daimi azalığa H· 

bip bulunması. 
Maamafih, Sovyetlcr, anlaııp Ce -

miyeti Akvama gireceğe benziyor. 
Bunlar hep Japonyaya ~arıı tedbir -
1 d, J bUtiin dunyada uyan. er ır. aponya, . k 
dırdığı akslilamel üzerıne, tı;rtı eski 
d.. •. . t' ı' tavsatınıı . urust sıyase ın 

19 Mayıs 193~ 

Kotranya çiftliği= nasıl 
tamir ve ıslah edildi? 

oğlu, babasının 
camiin nasıl 
anlatıyor 

Eski tabur imamının 
imamlık ettiği 

yıkıldığını 

Ayayorgl köylUlerinden bir grup 
__ __.._ 

·~ Resneli Oıman bey meıelıini kol kumandanı Zeki ç:ıvuf ıf 
mahallinde tahkik etmek için bir tahkikine memur ediliyor. O e•~ 
muharririmizi bizzat Şamlar ve A· da bir teftişte tesadüfen orad•P iifİİ 
yayorgi köylerine gönderdik Ar - çen Mahmut bey nahiyesi müd rJ11 
k:ıdatımız köylülerle çok yakın - Fuat hey de, bir takım adaınl• , 
dan temaı ederek sözlerini zap • f abrikad:m kamyonlara bazı ıo~lr 
l!:tmittir. kineler ve demir aksam yüklettı , 

B th . k' lerini görüyor. Yanlarına yakl-' . ., 
aru ane ve cıvarının eı ı va· w b 

1 
O bt>'1 

· · · l ş l k · . tıgı zaman un ar aman . , zıyetını an atan am ar arıyesın- . 
1 

h k 'kl . . ··ylil 
d H.. .. d d' k" 1 emrıy e are et ettı erını ıo , 

en uınu ayı ıyor ı: yorlar ve bir kolayını bulup ~-~ 
- Altmış üç yafındayım. Ba ., yorlar. 

b 3 m Azatlı baruthanesinin tabur d z k' d 1,Jı'' 
· M h f d'd' k d' · O eına a e ı çavuf a , ımamı e met e en ı ır, en ısı h 

11
. r y 

1 
ar•f 

Osman bey tarafından yıktırılan ma ca. 
1ZU: J{e. ıydor ·f ha~kı an _ hiıt•' 

. d . d tırma netıceun e a rı a ~Lr:-' P'' 
camı e ımam 1

' ların devlete ait olduk arını 11 

11 
• 

h h ~ Baruthane Sultan Ma mut za • eden ve Sultan Ma mut zaJ11 I 
manında yapılmıtlır. Sultan M:ıh· da binaların kapı üstlerinde r;,r 
mut memleketin en büyük barut cut tuğra ve yazıları sökerek·tito' 
fabrikasını teıis ederken civarın - çalayıp attıkları kuyu kef fed• ,

1
,r 

da .kendisine mahıus bir köşk ve ve bunlar oradan çıkartıhY0II, • 
haua alayına mahsus diğer bir kıt Osman bey bu suretle bu J11d,I 
la int!L etmİ§tİ. rın üzerinde bu'unan devlet l~ 

Baruthane ıon harplere kadar gasını silmek ve sözde b~P et ' 
sahihi olmak kan~atini tefkırl muntazaman iflemi§tir. Fakat bi • 

lahare Bakırköyündeki eşi yapıl • mek iıtemİ§tİ. ~ 
dıktan sonra umumi harpten bir:ız Bakırköy ve Çatalca jandıedeıl 
evvel mu·ı~.kkat bir müddet için kuvvetleri ar:ısmda bir me•e ~e 

d. e 
faaliyetini c!urdurdu. Ve o zaman· dolayı vukua gelen bir ha ı• J<ll' 
danberi fabrika askeri muhafaza , ayrıca kayda değer. Bunu d3 0 

altında bulunmaktaydı. yucularımıza arzedcceğiz . ./ 

ı 1 d R l• Q Mııtuut11nmm11ıumtıt1ıunuu ıııııtnninruuııaııam maın un """' 
tıa eınasın a esne ı sınan •• ,t 

bey fran~~z .~•kerlerinin himayeıi Ayvacıkta do 
altında buyuk arazi parçalarını } b J dıJ 
zaptettiii esnada bu hudutlar için- heyke u un ti 

de bul~n.an fabrika ve binaları da Ayvacık, (Huıuıi) Kal~d' 
zaptettı. Ve o za.mandanberi bura· Kozlu köyüne 10 dakika rıı."1:~' 
}arını mütemadiyen tahrip etme· denize hakim bir tepenin üzer•~,.. tf 
ye batladı. takım cıki devrilere ait harabe 

Bunun için evveli dört bin lira· aadüf edilmekte idi. .. ıiil" 
B d 'k' .. .. vel ııo1 " ya mal ettiği Kotranya çiftliğini un an 1 1 uç gun ev ıırıı"' 

tamir ve ıılah etmek için fabrika· tarafından dört hbeeykel .~:i~tir· • 
kaymakamlığa ha r verı ti" 

nın, kıılanın ve camiin kiremitleri· 'k t 11• ~ 
Yapılan sathi bir tetkı ~ 0ıd"'-ni, bir kııım tatlarını oraya nak • ıinde buraıının gemilere a~t d•~rl•~ 

)ettirdi. Bin:ılarda cam, çerçeve, anlatılamamı,ıa da çok e•k• tıs "'" 
kereste, kapı namına bir §ey bırak· ait büyük ,chrin enkazı otdıs 
madı. Ve muazzam binalar yangın ncdilmektcdir. ,..t d• ' 
harabelerine döndü. Harabelerin etrafı yarı~ tir· f 

vam eden bir ıürle çevrilrn•f 1,,rı1""1 
Osman bey cür' etini git gide 

arttırdı. Ve haddi zatında devletin 
m:ılı olan fabrikaların makine ve 
demir aksamını da söküp ıatmıya 
ba§ladı. Bu faaliyeti şaynı dik
kattir ki iHalden ıonra da devam 
etti ve iki ıene evveline kadar 
kimıenin nuarı dikkatini celbet • 

medi. 

Vaziyetin ıon kısmı §Öyledir. 
1932 senesinde bir gün Ayayorgi 
köylüleri tahrip keyfiyetini Bakır· 
köy kaymakamlığına ihbar ediyor 
lar. Bunun üzerine jandarma kara-1 

,, ... ...,, 
Bulunan heykeller yarı 'lıİ tıİf11 -

üç kadın heykeli ve bir de 1~1 , 

d "k' k d ... ö.t• hücum e en ı ı ur u e 

Jir. 't old"~ 
Bu lııuabelerin kimlere aı 

ara,~·rılmaktadır. ,.. 
• • • r1' ;r' ftfar•• · udi 

Kazamızda her sene devaıll ,.,.,-
sından itibaren bet glin 
bir panayır kurulur. a 1ıaf"" : 

bilha•• _...ıt Ayvacık panayırı . tııııııv·· '/ • 
nat satışının ziyadeliği 11~ ... tılı Is' 

b' ,,r .. 
tır. Her ıene 16 • 17 ın , 

van salıtı olmaktadır. ıdısl" 
Bu sene de her ıene 0 rıt"''ut• 

panayır hazırlıklarına bafl• 
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~effim~: - 1-1~-~~-

Eaki ve yeni Gala- . ~ 
tasaray talebesi ~ · · ~~ · , · · ~:.'•.!.::·.~-

Şimdi~ı: ':.~~:.;;~ aa:,~~. NurettinMünşiB.Vezüv yanardağında 
ideti kallamp; zil kullanılıyor. k l • tt • 
Fakat tam on üçte, 0 methur Ah- ya ) masJDJ vasıyet e J 
illet ala, tambunmu çalacaktır. 
later yetmit bet yaımda bulunsun
lar•• DUD'lık, ıefirlik etmit, umu· 
iDi müdür aandalyeıini itıal eyle
lllİf olaunlar, bütün çocuklar ( ! ) 
derhal, kendi kııım, ıımf veya ıu

ltalyada bir cemiyete aza olan Nurettin Münşi B. ilk 
fırsatta Istanbulda ölüleri yakma cemiyetini kuracak 

'be arkadatlanyle ayni ııraya ıe- Birkaç ıene evvel ortaya atılan 
çecelderdir. Meaell, en büyük 11• ve ilk zamanlarda mühim bir ye· 
lllflann taburunda, eıki Paris se· kan tutacak taraftar bulan "Ölü • 
firi Salih Münir paf&, Panciri bey, leri yakma cemiyeti,, artık mevzu• 
bulunacaklardır. Orta sınıflsnn • ubahiı olmaz oldu. 
kini Msler itıal edecetiz. En 1dl· Cemiyet tensüı etmit reımiyet 
ÇÜ)derin talnınında da bizden aon• keıbetmit olmaıı için vilayete mü
r '---ı-- racaat edilmit ve azaları teıbit e· a oau,,__. •• 

Biylelilde ayni aileden bir bil· dilmitti. Cemiyet ölüleri yakmak 
Jiik J,~ba Ue bir tonm çocuiunun için kurulacak krematuvarın pro • 
1 haziranda Galatuaray bahçeıin- jeıini de teıbit etmitti. 
de "Talebe diye birlefllleai muh· -------------
temeldir. " Gazi Hz. nin imza-

Smıflar saf saf olanca tambar-
cu Ahmet ala, Udnd m•kam ize· lı fotoğrafları 

Reiıicümhur Hazretleri tarafın. 
dan umum mütekaidini aıkeriye 

Kendisiyle görüttüğümüz le bütün ölülerin yakılmaıı tarafta 
cemiyet müe11iılerinden zahire rıdır. Bu arzuyu ileri ıürenler bu 
boraaıı kimy:ııeri ve tehir meclisi itin umumi 11hhat namına fayda· 
azasından Nurettin Münti bey tun lı olduiu fikrindedir. Söylendiii· 
ları söyl~miıtir: ne söre Nurettin Münti bey lhl • 

- Cemiyet tahmin edilmiye • yada bulunan bir cemiyete aza 
cek kadar rağbet sörmüttü. Az za kaydedi'mit ve vasiyetnameıini 
manda 2500 kadar &Zil kaydettik. yazmıttır. Bu vasiyetnameye ıö • 
Cemiyetin letekkülü için lazım o· re Nurettin Münıi bey öldüiü va· 
lan huıusların hepsi hazırlanmıt • kit Vezü yan:ırdaiında yakılacak. 
tı. Kurulamamasının yegane se • br. 
bebi paraıızlıktır. Eğe:r belediye ··-·----- -------
ölüleri yakmak için yapmak iıte- Sapanca gezintisi 
dilimiz krematuvara ıııit murafı •• } 
ödeseydi timdi cemiyet kurulmuı guze oldu 
olacaktı. Maamafih bu fikir ölmüt 
değildir. ilk fıraath ~emeli kura• 

re.,~ tepik eder .ı•ı, dei
nekleriai avilmit deriye TUracak
lır. Dera'haaeıere ıirilecektir. Sa • 
b:k muı,.._lar, koridorlarda n&
bet bekliyec:ek ••atık kimbilr kaç 
yatına gelen naUtekait hocalar, 
nıeruimle ıelip ldlraülerini i11al 

caiız.,, 
cemiyetine hediye edilen imzalı Nurettin Münti bey umumiyet· 
fotoirafları cemiyetin Vezneciler· ---- -------- 

Devlet demiryolları tarafından 
Sap~ncaya tertip edilen Yüzde ıek 
sen tenzilatlı tren ıezintiıi dün 
yapılmıtbr. Trenle Sapancaya bin 
kiti ıitmiıtir. lıtanbullular Sa • 
pancada çok iyi karııb.nmıılardır. 
Gezinti her hafta tekrar edilecek· edecektir. 

Haber aldığıma ılre, bu hayat 
Parçaıını yeniden yatamak üzere, 

deki merkez binaıında dün bü • 
yük meraıimle açılmııtır. Merasim 
de cemiyetin umumi kitibi Rütlü 
beyle reiı muavini birer nutuk 
söylemitlerdir. 

halka tehirlerde bulunan mektep 
arkadatlanm bile lstanbula ıeli •11---

Yorlarmıı. Onun için, benim llDI· Hukuk Fakülteleri 
f111ula Türkiyenin en tanınmıt dün Şirketihayriyenin 71 numara• 
'-'sacdan cı, Bankumın OD ta· 
,,. it.da• 1Mrtnci n ikinci müdü· 
ti), dolurlar, lmkakçalar, ikb
i&iplar, hariciyeciler, muharrirler 
'tardır. Şimdiden iıimlerini yaz • 
lllıy&JDD; 1 •e 2 haziran tarihli 
nüahalarmmda, bütün Galatasa • 
ray sabık talehuinin kimler oldu· 
lt,nu tafıilibyle anlabrım •. 

Bizim ımıfa, meaell, meıhur 
ltabt hocaaı Duırduzur Fehmi e
fendi isabet edecektir. Vaktiyle 
detrt izinıiz birden yazıp hepimi· 
Iİ tiril tiril titreten bu zat, bqiiD 
)ij~ binlerce lira aahibi olan arka· 
dllf1a1ız "S.,, hefe: 

- Kalk bakayım Kabak •.• di
)ecektir .• Milyoner de olaan, 32 
llılutan ıu tibi ezberlemeyince 
hne 1Mf para etmeain •• Oku •• 

lı vapuru ile bir gezinti y:ıpmıt • 
lardır. 

Muallim )erin maaşı 
Orta tedrisat muallimleri tube 

deralerinden üç aydanberi maaı a
)amamaktadırhr. Mektepler tatil 
edilmeden evvel ıube deralerine 
ait Ücretlerin verileceği ümit edil· 
mektedir. Ücretler maarif vekale
tinin tayin etti ğ i bir formüle ıöre 
verilecektir. 

Dört milyonluk yardım 
Yapılan bir hesaba ıöre Hila· 

liahımer cemiyeti cümhuriyetin on 
yılı zarfında fakir talebeye ve 
muhtaçlara dört milyon liralık mu 
avenette bulunmuıtur. 

Me~hul h1reız 

Gülhane parkındski Alayköt • 
künün kurtunlanndan bir kısmı 

lınmııtır. Kur9unları kimin çal· 
ığı henüz belli delildir. 

nereden dUttU 
Sen Jorj haıtaneaine müracaat 

eden yaralı bir adam tedavi altı • 
na alınmııtır. Bu adam Burıaz a· 
dasında bir ev boyarken dütüp 
yaralandığını ıöylemipe de ifa • 
desinde bazı tüpheli noktalar gö
rüldüğünden tahkikata batlanmıt-
tır. 

Kumarbazlar yakalandı 
Kocamustafapatada Hacı Ham 

za mahallesinde Niyazi ile Musta· 
fa kumar oynarlarken cürmü met· 
hut halinde yak:ılanmı9lardır. 

Yapı ,erinden 

Beyazıt Balabanala mahal!e • 
ıinde oturan mütekait Mehmet e· 
fendinin yapı yerinden yedi hhta· 
ıını çalan sabıkalı Mustafa yaka • 

tir. 

Stajyer talebeler 
Ruıyaya ıtaj ıörmek üzere ıön· 

derilmit olan talebeler bu ay ni • 
h:ıyetinde ıehrimize ıeleceklerdir. 
Uıtabatı ve uıta ıtajı yapan ıenç• 
ler Kayıeri fabrikaıma yerleıtiri· 
leceklerdir. 

ilk mekteplerde 
llkmekteplerin ıon ıınıflarında 

buıünden itibaren imtih'lnlara 
başlanacaktır. imtihanlar üç sün 
sürecektir. 

Bakalorya imtihanları 
Bakalorya imtihanlarında soru· 

hcak tahriri sualler vekalet tara· 
fından huırlnm11 ve komiıyonla· 
ra gönderilmittir. Bakalorya imli· 
hanlarımn mekteplerdt: tleiil, ko· 
misyonhr huzurunda yapılmasın • 
da pek büyük faydalar ıörülmek· 
tedir. 

Vergi taksitleri 

8 

"Başlı başına bir destan olan, 
başlı başına bir heyecan ve his yu 
mağr olan İstiklal Harbi şaire ne
den ilham vermiyor?,, 

Bu ıuali, SJ.dri Etem dünkü Va• 
kıt ıazeteıinde soruyordu. 

Sonra ıöyle diyor: 
"Bl\gÜnün şairine ilham menbaı 

olabilecek, ancak İstiklal Harbi
nin başından sonuna kadar yaztl 
mış olan anekdotlan olabilir.,, 

Vardıiı netice: 
"Uzun tarih dehlizlerinden 

Türk milletinin dastani hayatı a • 
ranmıya çalışıldığı bu zamanda, 

1stiklil Harbinin anekdotlarmı 
toplamak, sanıyorum ki, yap11a • 
cak işlerimiz arasındadır.,, 

Sadri Etemin temu ettifi nok· 
ta, ıeçenlerde de bir vesile ile 
yazdıiımız ıibi, neıriyat aahamız

daki baiblıktır .. Birbç belli ıeye 
dikkatimizi eklemitiz; &yle ıidi· 
yoruz. Her yazı yazan romancı 

olmak istiyor. Beynine her fikir• 
veya benzeri nev'inden bir tohum 
dütlüğü zaman, felıeft tefenüha· 
ta ıiritiyor .. Bu, gerçi, hemen her 
müptedinin veya zihni, derin, llf 
hadiselere çarpmıı tazelerin ba • 
yatında beliren bir aafbadır. Fa • 
kat buna taıallüp edecek J,lr çala 
geldiii zaman bile, hlll taJ,iatin 
o ıafil fdurdaldıiı içinde yqa• 
m,.Ic bilmem .... , itte kendine 
hu bir netice yeren 19yclir • 

Bu meft11, belki beaim bu ka· 
bartmama muhtaç olmıyacak dere 
cede keıtirme yoldan itlenmiı •• 
hüküm giymit bulunuyordu. Yal· 
nız, her zaman da ıuaftarı oldu
tmnus veçlaile, aepiyat .......... 
zın muhakkak senitl .. eai " hu
nun için tekrar tekrar ikaz ıene 
bir nevi yazı icaba tından dır. 

Sadri Etem, istiklal Harbine a• 
it anekdotlann toplanmaıiyle 
meydana ıelecek külliyabn, bir 
aan'at eaerine meınet olabileceii • 
ni aöylüyor. Bense, o itin bizzat 
bir yazı meııuliyeti olduiuna, bu· 
nun herhanıi mevzua, anlayııla, 
uıulle tatbikında, matbuat ile • 
mimiz için mühim bir ıeniılik ve 
revnak may:ıaı bulundujuna kani• 
im .•. Tercümei hal - büyük, mü
him, entereaan, hatta hiç iıitilme • 
mit kıymet sahiplerinin hayatları· 
nı tetkik ve yeniden intada, ayn. 

- ... 934 aeneıi bina ve arazi verıi- ca bir uiratma kolu tetkil edebi. 
cıs.,, bey, ıuaacakbr. Fakat, sek· Dün dafcıbk klübünde yeni ya· leri taklit müddetleri yeniden tea- lir .. Roman, hikiye yazmak yeti· 

Tenis kortlan lanmııtır. 

""lira •••ti• •• "T.,, tirketinde pılan teniı kortlarınd:ın birinin va Sorma ver parası bit edilmiıtir. tir. Biraz da ehliyetimiz, bqbca 
--ur arkadqmnz "F.,, bey, he- li Muhittin bey tarafından açılma ötekini berikini tehdit ederek lıtanbul ile Bakırköy ve Yetil· sahalarda keQdini ıöaterip, yeni 
... ki ktı reımi icra edilmiıtir. Yeni sahada dd. • "d b d l """'" parmatını ta ataca r: haraç alan Malatyalı Hüsame ın köyde temmuz ve kanunuevvel, yenı mu evvena n mey ın ama• 

Be b·ı· birçok müaabakalar yapdmııtır. f t ı·d· 
- Hocafendi.. n 1 ıyorum: iıminde biriıi poliaçe yakalanmıt Çatalca, Silivri, Kutal, Şile, Ya· sına ıraa verme 1 ır. 

""'-, fiıkun, ıuilün, rahmetün, Fransız misafirler adliyeye tealim edilmiıtir. lova, Bakırköy kazalarında ve _ , ____ H_ık_m_e_t_M_u_n_ır __ 
laialaetün, kudretüo.. ilh. Franaız ticaret heyeti dün teh • iddia edildiiine göre Hüsa.. köylerinde eylul ve niaanda taksit Liman faaliyeti 
ı.._"'"':' Aferin! •• Sen büyük adam o- • • 1 • t" H 23 k' 'd' d d L- Y ler alın·--u_r. Yapıl• ... bı'r ıtati.ıti'ie ıöre, ~ rımıze ıe mıt ır.. eyet ıtı ır. meddin Tahtakale e aan ıiM6ı U· ... ~ ..... 

'\' m.. Buıün ticaret odaıında bir reımi da iMDinde biriıinden "aorma ver Müesseselerin vaziyeti mart aJJ içinde limanımıa 710 
&hut ımıfıauza, methur rıya· kabul yapılacak, aonra fabrik'llar paraıı,, diye bet lira iıtemif, hatti vapur ıelmittir. Geçen ıeaenin -ı,·,. ~ Bedroı Adroni bey ıe· ·ı k . p lıtanbul maliye teıkilib kazanç mart a.;le m--L-.,-- edilecek olu· 
L...! O bed gez• ece tır. azarteıi günü heyet ret cev:ıbı alınca tehdit savurmıya J• uaa ..._ llıİr Hatırlsnm • ç fU en t b 1 verıilerini vermemit birçok mü • ..J "h. b" f L ok 

......._L, • - 140 kitı'lr'k. bı'r ıınıfta, en azı arı Ankaraya gidecektir. kalkıtmıttır. Bu ıırada tikiyet Ü· nana araua mu ım ır ara y • .. _-... ......, e ..... Teya komiıyoncuların vazi· 
'-•ümeyyizliii esnaıında, an- Zelzele zerine poliıler tarafından yakalan- yellerini tetkik etmektedir. ~imammısa ıelen yaparlar ara• 

~ ilcmalıiz 12 kiti ıeçebilmit~i. Dün ~ktam saat beti kırk üç mıttır. Veremden kendini koru ımda lı.lyan bJ.Ddırab n.purlar 
.a." lecede 38 mesele birden ~erır· dakika kırk ıanı"ye o~e bı'r zelze· ikraz müesseseleri birinci dereceyi, lntiliz bandıralı •a. len f d ıye ·-~ Veremle mücadele cemiyetinin ııL ' onun ımı ın a rıyaz • le olmu§tur. Zelzele on saniye ıür· --L--..1. (Y lr l ) ecmn vapurlar ikinci dereceyi, Yunan 
..._ 1'irinci r•kmııtım. Numaramla Nizamnameye göre, ikraz ve ~lı a.-•- TO u m 1 d n~n--:ı d .. _

1 
.._. T" mü9tür. · 'kr . • •• ...__L__..J __ L:- eı ı·••-- L-ıtml· vapur an. a -zuu...u ereceyı lf•-....... enecek: • ıstı az müeueıeleri, her ıene tı· -~ .,... a.uı ua kt d 

Y 1 mı' -e L:-ı--..:._ att-L- olarak hal· etme e ır • ....... .:.a s . 'kb ı· b"" '" k unanlı talebe er caret müdiriyetinden izin . almak " IQlllcn;ı9 ...... 

-..aı. vvo .. en ıstı a ın uyu ka datıtıhmfbr. "Veremden ken· Yumurtacıların toplantısı 
--.._diaiıin! 5ayle b:ıkahm: Nu· Selinı"k tı'caret mekt.ebi talebe . mecburiyetindedir. Mayıs niha • 

dini kona,, aerlnhuı altındaki bu Yumurta ihracatı tacirleri ih-cezri murabbaı nedir?· sinden bir •rup tenezzüh maksa • yetine kadar izin almıyan müesae-
....._ H k • l el ilinmda "yere tükürme,,; "ök· racat ofiıinde Cemal beyin nu-r ' mık.. diyle tehrimiae ıelm=ttir. se er ceza ıöreceklerdir. I .ı_ 
....... A ! s aüriirken, aktırırken ajaına men · dinde toplanmıtlardır. çtimaua ııı._ ı. .. _,1 _-.•na ne oldu?. AklınJ B b · b ) k · J 1 

,.. ~ 1 At yanşları om a ile a ı av ıyan ar dil tut,,; "bir adama yüluek aesle 1eni mevıimin faaliyet imlrlalan 
~.ırat, b~n ~fer, f&kalatma nö· Cümhuriyet halk fırkası Yalova lkbsat vekaleti tarafından sa. aöa aöylerken tam yüzüne kartı tetkik edilmiı, mahreçler haklan• 

h 2 hlebeye ıelecek .. Biz kürsü· kaz~ıı idare heyet;nce tertip edil. hillerimizde bomba ile balık avcı• aöyleme, biraz yüzünü çevir!,,; da ıörüıülmüt ve ltslya ile yapı• 
Sdcacaıız.. Bütün hocaların mit o!an yazlık at yarıı~arı dün ya lığının önüne ıeçmek için tetkikat "vücudunu ve etrafını temiz tut!,, lan ticaret muahedeıinden aonra · 

L..:_~.:..._c_~<:De:•:•:m:· ~a~m:c~i~sa~~~f:•da~)~ı_~ı~lm~ıt~tı~r~. ~~~~~~~~....!.~Y~a~tı~rı~lm!!!!a~kta~d~ır~, ~~~~~.....JLil·~b~i ~n~a~•i~ha~tl:!!L..IUllll!!!l!!akt • doğan enitwazi ettetkikeclilm" 
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Müthiş bir av faciası!! 
Fıkra müsabakası i Pratik Haqaf Bilqisi] 

Hayatta mabtaç olacatıaız amell malOmatı 
kolayca 8ireafalz 

278 - Hararet 
-25-

Genç kadın, aayfiyesinin ıalo
nunda, ,ehirden gelen misafirle • 
riyle beraber oturuyordu: 

Acemin de dahil olduğu bir 
mecliste hastalıktan bahsediyor· 

Haini ve tercilme hakkı mahfuzdur 

Yazan: • Gayur 

-Zevcim, ava pek meraklıdır .. 
Diğer bir misafir: 
- Sakın bizi de benzetmesin· larmı§. Biri demiş ki: 

Cumartesi, 
At 

çarşamba günleri çıkar 
• diye izahat veriyordu. • Üç gün 
müddetle, ormanların derinliğine 
daldı .. Kimbilir neler vurup geti .. 
recek .. Tontonu da beraber aldı. 

-Tonton kim? .. 
- Av köpeği.. Ah, görseniz, ne 

akıllıdır.. Ne hassas köpektir .• 
F ev kala de m :ıhluktur .• Madem ki 
burada bir hafta kalacaksınız, iki 
gün bekleyin, kocamla elbet gö • 
rütürsünüz .. Bundan evvel kendi
sini bulmak kabil değil.. Ziu, dün 
çıktı .. Ne tarafa gittiği malum de
ğildir ki aratayım .. Öbür gün dö .. 

nerler .. 
Tam bu esnada, sayfiyenin mut· 

fak kapısında bir gürültü işitildi. 
Kadın, kulak kabarttı: 

- Bu da ne? •• 
Ve, sonra: 
- Allah allah.. • deyip 

den kalktı. 
yerin· 

Sofayı geçti.. Mutfağa girdi .. 

B-:ıhçe kapısını açınca, dehtel i .. 

çind~ kaldı .. 
Zira, Tonton, içeri atılmıştı .. 

Deli gibi, etrafı fır döndü .. Zıpla· 
dı, hopladı .. 
Kadın: 

- Köpek neye geldi? .. • diye 
haykırdı .• Kocam hani? .. Hani iki 
gün sonra döneceklerdi? •• Hayva
nın bugünden gelişinde mutlaka 
bir felaket var .. Eyvah, tuhaf bir 
~yler oldu .. Koıun ! Koıun !.. 

Misafirler, telif içinde yetişti. 

Kadın asabi buhran geçiriyordu. 
Su verdiler .. Biçare, hüngür hün· 

gür :ığlıyordu: 

- Kocam, ormanın bir yerinde 
öldü .. İşte, bu köpek haber ver • 
meye geldi.. Bakın, nasıl da aç .. 
Tencerede kalan yemeğin üstüne 

!er .• - diye mırıldandı. 
Fakat, kadın, koca&ını beheme· 

hal bulmak azmiyle, kapıyı zorla
dı. J~erden ses çıKınayınca, yum • 
ruklar indirip, tekmeler vurdu. 

Neden sonra, pencere açıldı. Bir 

baş uzandı .. 

- Geçen sene babam hastalan· 
mıştı. Harareti o kadar yükselmiş, 

o kadar yükselmişti ki derece 42 

yi gösteriyordu. 

Acem dayanamamış: 

- O bir şey değildi. 

AT - At ıahn alacak olan kimse 
canbazlar tarafından tatbik olunage • 
len hilelerden kendini korumak için 
son derece dikkat etmeli ve attan iyi 
anlamıyorsa yanında bir attan anlar 
arkadaş bulundurmalıdır. 

YAPILAN HiLELER - Bu hile· 
Gelenler, sakil, kirli, traşı uzun - Jyi amma, bunun fazlası na· lerin bir çok nevileri vardır. Hastalık 

hir eşkiya suratı ile k:ırşılaıacak· sıl olur geçirmiş olan zayif beyğir gıda ile 
ıemizletilir. Barsakları dar olan -ıayif 

!arını umarlarken, uzanan başın, 
- Geçen sene T ehranda benim beygire unlu §eyler, kuru otlar kav • 

lül~ lüle sarı saçlı, güzel, sevimli rulmuı buğday taneleri, haılanm•! pi· 
b de babam hastalanmıştı. Harareti ir genç kadına ait olduğunu gör- rinç verilir. Çayırdan yeni gelen ve ka 
düler. o derece yükselmiş, o derece yük· rınları inek karnı gibi olan beygire ku 

Penceredeki k:ıdın, evin içine ıelmişti ki.. ru hububat taneleri ve bir kaç müıül 
verilir. Hayvan ·iyi timar edilir. Sıcak 

seslendi: E 1 - - ..... • havlu ile maşaj yapılır, ılık ve karan· 
- Bunlar da kim? .. Buraya na· • • lık ahırda kalın örtüler altında uzun 

- Doktor çağıran da pederımın 
sıl geldiler?.. müddet bırakılırsa derisi yumuşak ve 

Bu sefer, bir erkek peyda oldu. nabzına bakmak için maşa kullan· tüyleri parlak olur. Azalardaki yor • 
Yani, kaybolan avcının la ken· mıştı. ğunluk alametlerini gidermek için 

<lisi ! .. Hayriye lisesi: Muallim Fahri kafur mahliilüne batırılmış fanila sarı· 
A y b k b k lır. Masaj ve dut yapılır. Böylece ha· 
ıagı a 'l.r a maz: .................................................... ·-··•:::~ 1 b' be . • 1 d 

- Eyvah .• Karım •. Bize baskın ir··ff·····;·J···:-
1
··:·····h·· .. ···•· .............. :···-:·; !! zır anmı' ır ygırı ıabn a an a am 

verdi! .• - diye haykırdı •• Fakat,!!. 1 a ıa mer gunu :.=:.= hayvanı yavaı yavaı gizlemeğe ve ne-

i fesini genişletmeye sarfı dikkat etme· 
burasını nasıl keşfetmiş olabilir... i 23 Nisan Hilaliahmer günü· fi: lidir. 
Aman yarabbi! .. Nasıl keı:fetmi•?. 1.:. dür. Her veremliye bakan, çıp-.i •• = A 

:ı- 'f ta yapı!an "tualet" ten maksat a· 
Bir saniye sonra, aklına geldi: n !akları giydiren Hilaliahmer ce-~E saleti olmıyan hayvana asalet ıüıü ver 
- Ben ne ettim, ben ne ettim .• fi miyctidir. Yaııın asırlık çok şe·si mek, biçimsizliklerini gidermek, gü

Aşka dalıp Tontonu dışarda u .. ii refli bir ın__aziye malik olan buii zelliklerini mübalagalandırmaktır. 
nuttum .. Biçare hayvan aç kalıp g şefkat ocagına yardım etmi!k, !! Buna muvaffak olmak için, hayvan 
eve dönmü• olacak.. E~ senede bir lira vererek cemiye·ii kırkılır, kuyruğu ve yelesi düzeltilir. 

:r • J l h k · b d •• Azasının kılları ile kulaklarının tüy· 
Mı'safı'rler feryadı koparan al· EE tc aza Oma\: er \!Sın orcu ur.g l ' •• !erine şekil verilir. Ayaklar düze· 

datılmış zevceyi teskine uğraşır· ~i Vazife.sidir. Vatandaş Hi_lfı.li-if tilir. "Meıela töı-pülenir ve son derecede 
ın;ken, k:\dın: !i ahmen unutma, ona (karınca:: uyğun demir takılrraa bir hayvanın iri 

- Seni burada bu vaziyette bu- H kaderince) de olsa yardım et.. * ayakları tay ayağı manzarası alır.,, 
• k k" d" · b 1 1•00:•••••••••-••••••••••••••·--···n··-····:··--··•1 • Ek · 1 }"yat eınaıın Jacağıma eı 1 ceıe ını u say.. -· ......................................... ......... -.ı serıya yapı an ame 1 -

d G b d • h 'f, G b ,..- u"\ 1•• da bazı rahneler olursa hunlar güta 
ım.. e erey ın erı • .. e e - • k k'b · · k bo ·ı k t ı 

1 per a ve ı ı·ıti ar n ı e apa ı ır. 

reydin herif!. •• diye ter ter tepini- ncesaz ve caz Kuyruğun, zarif ve aıil durufU, 

yordu ! Gazetemizin haziran ayının makad'a bir parça çiğnenmiı zencefil 
Yolda gelirken kocasına kırk ilk haftasında bir cuma günü ıokarak elde edilir. Böyle bi. at azim 

k d f k b ıd y rok kar bir manzara alır. a ını muva 1 u ugunu ~ " tertip edeceği büyük deniz ge • 
tandır unutmuştu!.. Bir atı daha büyük, daha kuvvetli, 

zintisi için (7) kişilik bir caz ve daha yakıııklı göıtermek için ve ta -
(Hatice Süreyya) incesaza lüzum vardır. Talip o· vırlanna cazibe vermek için onu tet· 

a~ıldı .. Y~yor .. Halbuki, t~rbi~eli. Türkdili mecmuası 
dır .. Verılmeden yemek adetı de-

lanlar, bu ayın 25 nci günü akşa.. kik edecek adamdan biraz yüksek bir 
mına kadar, idaremize müraca. mevkide durdurmak kafidir. 
at etmelidirler. Göateriz yapmağa, yeleıini sallama· 

ğildir .. Bu derece aç kaldığına na· T. D. T. C. umumi katipliğin-
zaran, epeyce zamandır yol yürü· den: ---·-------------
yor .. Mutlaka du·· n aece felaA kete "C . llıınnnPMllllltıınuounııN'-'tıtıınııııııuıııuııııııııınııııııııııııııııı 

o emıyetin bülteni olan "Tür'k • • • •• 
uğradılar.. dili,, mecmuasından şimdiye ka· Vapur gezıntısınde buf e 

Evet, bunun böyle olduğu aıi· dar dört sayı çıkmıştır. llk sayı- kiralamak istiyenler 

ğa, muntaazzrm bir tavır almağa alıştı
nlrmştır. Adımla gitmeğe, kırbaçla 
gitmeğe, ıüratle yarım devirler yap • 
mağa alıştırılmıştır. Sonra önden 
"grüm" tuttuğu halde kırbacın şakla· 
ması teıiriyle yükıek bir tırısı, azim· 
kar bir tavır, cazip bir duruş alma11 kar surette görünüyordu, Miıafif'" nın basımı tükenmiş olduğundan 

ler de ayni k:maate geldiler. Hay· hundan sonraki aboneler ancak İ· 
Gazetemizin, Haziranın ilk haf için talim yapılmıştır. Lenfavi ve ten· 

van karnını doyurup tekrar orma· kinci sayıdan başlıyarak kaydedil· lası içinde yapacağı büyük deniz 

- Arkasından gidelim.. Her mektedir. Bununla beraber tam gezintisine tahsis edeceği vapurun 

nın yolunu tutunca: takım elde etmek istiyenlerin sa· büfesi satılıktır. Istiyenler, Mayı· 

halde, bizi zevcinizin bulunduğu yıu ikinci bir basıma imkan vere· sın 28 nci günü akşamına kadar 

yere götürecek! .. • dediler .• işte, cek dereceyi bulursa birinci sayı · gazetemizin idare Müdürlüğüne 
yerleri koklıya koklıya ilerliyor. nın tekrar bastırılması da düşünül. 

Köpek en önde, kadın onun ar. mektedir. Abone yazılmak üzere •······G·· .. ··
1
:·d::::

1
:=
1
=:-e.:::-b .. :::-l~:-l •• e .... C .. :--e .... k:::=·,, 

kasında ve ·misafirler daha geride, müracaat edenlerden birinci sayı· 
yarım saat kadar yürüdüler.. yı da isti yenlerin bu ciheti cemi ye· 1 

Hayvan, mütemadiyen yerleri te bildirmeleri rica olunur. eğlence yerleri ı= 
kokluyor ve kadın mütemadiyen B"lt · b · · b k 1 u enın eşıncı sayısı as ıya SiNEMALAR : • 
ağlıyor, inliyordu: verilmittir. Şimdiye kadar abone . ji 

- Bari ölmemiş olsa .. Bari ya· yazılmış olup ta mecmualarını al· iPEK: Kaspa. İ 
ralı olarak bulsak .. Ah, acaba hır- mamıt veya noksan almış bulunan U MELEK: Garsonlar şahı. fi 
uzlar mı bir cey y11ptı?. Bir cana· l b 1 d 'h h !! ELHAMRA: Ben ve mparatoriçe.Jı 

"J: ar varsa, un arın a nı ayet a· :ıF. SARAY M k t f· ı 
1
·i 

ld ? Ba k b" · : er ez ayyare ı osu. • 
var mı parça ı · · ! a ır avcı zıranın 15 ine kadar cemiyete mek ~ SUMER: Atmaca. ti 
kazara mı vurdu? .. Ah, biçareye, t I k f' t' b"ld' 1 · lA :i o · up a ey ıye ı ı ırme erı azım· ii T RK: Boğaziçi şarkısı 1 
kıskançlık yüzünden, §İmdiye ka· dır. il ASRI: Bir saatlik milyoner i 
dar etmediğimi bırakmadım .• Hat· İi HiLAL: Ankara Türkiyenin kal-
t b d v b I b l Bültenin her sayısı 30 kuruştur. ff. kalbı'dı'r. a onu u ag aş arına o se ep e • 
sürükledim .. Keşki bu felaket ba.. Abone bedeli on sayı için 300 ku· g ŞIK: Beyaz rahibe. i 
tımıza gelmeseydi de, kocam be- ruştur. Türkiye içinde posta üc • ~ ŞARK: Satılık aşk İ 

reti alınmaz. Ecnebi memleketler 1 ALKAZAR: Deh~ct süvarileri. ! 
ni kırk kadınla ald:ıtsaydı.... ALEMD R k T'. k ı • • .. t" •ıA 1 A · An ara ur iycnin I 

M f 1 ırın ayrıca posta ucre ı ı ave o U· • 
isa irler onu tese li ile uğra· :r : bidir. · 

fıyorlardı. nur. li YILDIZ: Hata. ~ 
Nihayet, ormanın ortasın.da, es· Beşinci sayıdan itibaren bülten MllLI: Bir millet uyanıyor. !f 

ki, kirgir bir binanın önünde dur• daha yeni ve daha güzel bir tekil· HALE: (Üıküdar) Sarışın Venüı.h 
aular. de çıkmağa başhyacağından yeni- KEMAL BEY: Halkın kızı. n 

Köpek, bunun kapısını kokh • den abone olmak istiyenlerin de FERAH: Ankara postası !! 
mıya batladı. §İmdiden müracaat etmeleri rıca • FRAf;'SIZ TiYATROSU: Kuklalar. ft 

izin l»ura_Ia bdar ilerlediği be1- olunur • ., A.:m::= ............ -..:::-.=::::::=::::ml 

bel beygirlere her gün bir taraftan 
bol yulaf verilirken diğer taraftan da 
yevmiye muayyen miktarda kırbaç a· 
tılır. 

IYI AT NASIL OLUR? - Bu ci
het hayvanın kullanılacağı yere göre 
biraz değişir. Maamafih her iyi bey -
girde görülmeıi lazım gelen vasıflar 
şunlardır: Bııt dört köşe, alın uzun ve 
geniş, ağzından burnuna kadar olan 
tarafı düz ve geniş, çene altı çukuru 
mukaar ve derin, gözü iri, açık hafifçe 
çekik, müteharrik ve ifadeli, bakııı u
yanık, kulakları kııa. iyi yerleşmit 
çok müteharrik içi az kıllı, burun de
likleri iyi açık, dudakları ince, cildi 
narin, ve parlak, kılların İnce olmala
rıdır. Boynu yaylı, çalak ehrami veya 
doğru olmalı ne çok uzun ne çok kısa 
olmamalı, beygirin heyeti umumiyesi· 
le mütenasip olmalıdır. Dik denilen 
boyun en müsait olanıdır. 

Göğsü geniş, uzun ve derin olma· 
lıdır. Ön tarafı "!ünke§İf olmalı 
(binek atında ön pek genit olmamalı • 
dır). Kaburga far uzun mesafeli ve 
muntazam surette halkalanmış kayiş
ların çekeceği bir karın altında yaı· 
sı ve yanlarda müdevver olmalıdır. 
Karın müdevver ve iyi inki~af etmiş 

bulunmalıdır. Kalçalar do)ğun ve kı· 
sa belin alt tarafı geniş, kısa ve uf
ki vaziyette olmalıdır. 

Havıalı çok inkişaf bulmuı kalça • 
lar uzun ve geni§, kuyruk İyi merbut 
bulunmalı ,ne çok yüksek, ne çok al· 
çak ta olmamalı, boyu vasati, kılları 
ince ve ipek sibi olmalıdır. 

Ön azalar gayet düz olmalıdır. 
Nalların ortası ile dizin ortasından 

bir amut geçmelidir. Omuz gayet ade• 
Ji uzun ve köprüden ileriye doğru ma 
il, biraz ıert olmalıdır. Kollar omuz 
meylinin terıine olarak meyilli 
bulunmalıdır. Omuz meyli ile kol mey 
li arasında takriben yüz beş derecelik 
bir zaviye vücude gelmelidir. "adud" 
malı, topuk geni§, hatasız ve zeytin 
biçiminde olmalı, ayak köstekli vaaa• 
ti boyda oldukça geni§, hataıız ve çu 
kurauz, taç geniı ve müttehit, ayaklar 
müdevver ve ke'ıi ıekilde, yanlan cüz'i 
meyilli olmalıdır. 

Ayak tırnaklan tam bir kitle halin• 
de olmalı, tarak inkişaf etmit bulunma• 
lıdır. 

Arka azalarda arzdan geçen bir a • 
mudu müıellesin ortaıı, arka dizin ucu 
ve kaba etlerin arkaıında' geçmelidir. 
Kalçalar çıkık olmalı ve kaba etler ve 
butlar bariz çıkıntılar ibraz etmeli. Ka• 
ba etler iyi İnmeli ve uzun olmalı but · 
uzun ve arkadan öne doğru meyilli ol • 
malı bacak uzun ve adaleli, baldır, se· 
niş, kalın, meyilli ve hatasız olmalı a • 
yaklar ön ayaklardan daha beyzi ve da• 
ha az meyilli olm l'ı topuklar da Ön a• 
yaklarınkinden açık olmalıdır. 

DAHiLi AZALAR: Atın adeli 
ıistemi gayet inkişaflıdır. Harici 
hareketlere emir veren ameleler çok 
elaıtikidirler. Dahili hareketlere ha • 
kim olan adeleler iradesi haricinde o· 
larak müstakil ve yavaş takallüıler 

göıterirler. 

Kan deveranınrn makanizma11 inıa· 
nınkine müşabihtir. Kahil bir beygi • 
rin 19 ila 25 litre lcaru vardır. 

Beyplerin h8%ım cİh•.u inıanın 
kinin aymdır. 

DiŞLER : Beygirlerin dişleri bet 
yaşına doğru tamamlanır. Kırk dişi 
vardır. On ikisi (kaha) keıici, dördü 
kancalı, yirmi dördü iıe (çiğneyici) 
dir. Kesiciler her çenede altışar tane• 
dir. Bunlar ön, yan ve köıe olmak Ü• 

zere üç kıama ayrılır. 
Ortadaki ikiıi ön bunlann iki tarafın 

taki dişler yan ve bunlann iki yanın· 
dakiler de köşedir. Oıt keıimler alt 
çeneninkilerden biraz daha uzun ye 
biraz daha geniştir. 

Kısrağın kanca dişi olmadığından 
alelumum dişleri otuz altı olur. Nadir 
kısraklarda kanca dit bulunur. Diş ta 
belesinin şekli hayvanın başına göre 
değiıir. Eskilik göstermiyen dife ba • 
kir diş denir. 

At iki defa diş değiştirir. Birincisi 
ıüt dişidir. lkinciıi ise asıl ditlerdir· 
ikinci dişlerin kesici kısmı otuzuncLl 
ay ile beşinci sene araıında değiıir. 

AY AK: Beygirin ayağı boynı.ıı 

şeklinde bir tırnakla örtülmüştür. 8&1 
tırnak üç kıanndır. Biri ayağın dış tıt 
rafındaki cidar, ikincisi ayak altı, \j• 

çüncüsü iıe çataldır. 
BEYGiRiN HARiCi AZASI : 

Beygirin harici azası baılıca iki kısırı• 
ayrılır: Biri baş, boyun ve bedenin he 

• d'W • • •. ar1'• 
yetı mecmuası, ıgen ııe on ye 
azalardır. 

RENK: Atın rengi kılların ye tÜY"" 
terin heyeti mecmuası tarafından tef• 
kil olunur. Türlü renkler bunlardır: 

1 - Ayni renkte beden, bacak, "
0 

kuyruk: Mat beyaz, porselen beY•ı:, 
kirli beyaz, ıiyah, bozuk siyah, 

Al, kırmızı, al, açık al, ıütlü kah"e• 
al, kestane ah, yanık al, sütlü kah~e· 
rengi, duru, adi duru, kestane dı.ırtl~ 
eımer, koyu duru, kızıl duru, açı 
duru, kiraz duru .. 

iki renkli beygirler: 

Siyah ve beyaz kılların karıtık 0!" 
(leırıır 

ması ve kız, açık kır, koyu kır, 
1 

kırı. Siyah ve sarı kılların karıırn•• 
ile. 

O . ktrf• ç rengin karışması: Demır 
Karışmamı§ iki renk: Yarı beY•~ 

yan siyah ve yahut yan duru, ya 
bayaz, alaca.. Jıtr 

Taylar beyaz olmazlar az çok • 
d ıı -renkte olurlar ve kılları araıın a .,, ..... 

yah, kumral, sarı, kırmızı kıllar 
nık bulunur. 



Dün gol rökoru oldu 
Şild maçlarında Süle1Jmani1Je 
lstanbulsporu gendi. Atletizm 

seçmeleri qapıldı 

. 
Alltnordu Galatasaray maçından bir görUnUş 

Dünde Şild ınüaabakalarına de-ı zin cereyan ediyor. 20 nci dakika 
~,tn edildi. lstanbulsporlu Enver almı' olduğu 

Dün üçü Takıim ve ikisi Fener pall güzel idare ederek Süleyma
'~dında olmak üzere he, maç ya- niye kalesine akıyor. Sabriyi atla
lııldı. tarak takımının ilk ve son golünü 

~&kaimde Beykoz· Ana~olu, yapıyor. B~ golden yılnuyan Sü
,~tasaray • Altınordu ve Suley- Jeymaniyelıler, latanbulspor kale-
1,t ıye • lıtanbulıpor çarpıttı· sine üst üste hücum etmeğe ba.ıla-
lİk dılar. Burada lskenderin güzel bir 

, maç Beykoz - Anadolu ara- akınını görüyoruz. Kaleye yalda-
~ll:yd O K l H ı· 8 . 1• yuna ema a ım şan lskender topu arlkadaıı Sadı· 
~ eYJn hakemJiğile ba,landı. Bey· ğa veriyor. O •da bunu güzel bir 
~~ •ıkı ve hakim oyununa rağ- §Ütle gole çevirdi. Şimdi Süleyma

l~inc?18çı anGcalaktl - O kazaAnal bildi. niyeliler daha canlı, daha ıeri oy-
ıl ı ınaç a uaray • tınor- 1 .. 
'll llr d. d · nuyor ar. Gene ayagına topu alan 

asın ay ı. 

Galata tak · t•h I lskender bekleri atlatıyor. Fakat d ıaray ımı ım ı an ar 
~>aYısile oynıyamıyan oyucula- bir8:z acele etmesi golle neticelen
-·'lın · meıi çok kuvvetli olan bu akını se
'llı Yerme genç oyuncular alarak meresiz bırakıyor. Birinci devre 

'Ya. §Öyle çıktı: 
Avni, 

Lutfü Fanık 
t) Suavi Nihat lbrahim 
()ğan, Salahattin, Rasih, Necdet, 

Şevket 
"'ltrnordu: ·' 

Bülent 
Zühtü Hüseyin 

~ ~Uammer izzet Betir 
~haroı, Şevki, Şevki, Osman, 
~ Osman 
Ç) ilkem: Beykozlu Şazi Bey. 

)~ ~n battan aıağı Galat~sara· 
İl~ hakimiyeti altında geçtı. Ve 
ı:.e\'reyi 5 - O galip bitirdi. 

•-.~ 1'l\!i devrede 12 tane· gol ata· 
~ .. 1 Rol yediler ve 1 • 17 maçı 

~atıd . 
..\t ılar. 

~h. tınordulular, bu ağır mağlu
"t!te d~ l'ağmen oyunun sonuna ka-

•o" f tttil &uk kanlılıklarını muha aza 
dıı~ er. Spor terbiyelerini bozma-

1 • 1 beraber bitiyor. 

ikinci devre lstanbulsporun a
kınile başladı. lstanbulsporlular 
Süleyınaniye kalesini 11kışbrıyor 
ev her ne olursa olsun bu devreden 
galip çıkmak için çalı§ryorlar. Fa-

C~~ l\endilerini tebrik ederiz. 
~ ~tıUn en mühim maçı Süley- 100 metre 
)\sı~i~e ile lıtanbulspor arasında Dün Robert Kollej sahasında 
l\ı-1tı 1• Son zamanlarda, oyuncu- atletizm seçmeleri yapıldı. Müsa
d~tı 1l\ klüp deği~tirmesi yüzün- bakalar çok güzel oldu. Muhtelif 
~ılllt'rnan zaman batka ba,ka ta- müsabakalara bir çok atletler işti
~~ &.r çıkaran Süleymaniyeliler rak ediyorlardı. içlerinde dikkate 

)'a §Öyle çıktılar: değer simalar da vardı. Mesela 
Necati Galatasaraylı futbolcu Tevfik bir 

'l' Necdet Sabri müddettenberi atletizm ile de sıkı 
S d,~rıa, Bülent Recep surette meşgul olmakta ve olduk-
1,~ l>a.niı, Ali, Hakkı, lskender çi iyi neticeler almaktadır. Dün 

hulspor: dört yüz metrede finale kalması 
Hikmet spor aleminde takdirle kartılana· 

t S Sa~ih Samih cak bir hadise tekil ediyor 
'~t-i ~ı Hasan Halit final müsabakalarına kalanlar 

d l-f,~ nv~r, Orhan, Salih, Enver şunlardır: 
~bh· ~ın: Galatasaray klübünden 100 METREDE 
n.' ey, Semih Hilmi Papadopulos, 
... "- 1 ' • 

" ilk dalrikalarda müteva• Muf ah ham Rif at, lama il Mehmet. 

kat her zamanki güzel ve iyi o
yunlarından birini oynıyan Süley
maniye müdafaası bu akınları da 
tehlikesizce atlatıyor. Şimdi top 
ortalarda oyunun sonlarına doğru 
Necdetten uzun bir pas alan mer
kez muhacim Ali tahsi bir hücu
mile lıtanbulıpor kalesine aktı ve 
hafif bir §Üt ile takımının ıon ve 
galibiyet sayısını yaptı. 

Oyuna on dakika daha devanı 
edildi ve maç 1 • 2 Süleymaniye
nin galebesile bitti. 

Dün galibiyet Süleymaniyenin 
hakkıydı ve kazandı Kendilerini 
tebrik ederiz. 

FENER STADINDA 
Fener stadında dün, ilk maç 

Vefa • Hilal arasında yapıldı. Üç 
oyuncusu ekıik sahay; çıkan Ve
f ahlar oyunun 78 inci dakikaaına 
kadar hakim oynamalarına rağ
men gol çıkaramadılar ve oyunun 
sonlarına doğru (3) gol atarak 
(O - 3) maçı kazandılar. 

İkinci maç Kasımpafa • Fener 
arasındaydı. 

Takımlar aahaya §Öyle çıktılar: 
Fener: · 

Bedi 
Yaşar Fazı\ 

Cevat Eıat Reşat 

Lutfü, Niyazi, Zeki, Namık, Şevki 
Kaıımpafa her zamanki takımi

le çıkmı,tı. Hakem Halit Galip 
Beydi. Oyun Fenerbahçenin ha
kimiyeti altında cer~yan etti. Ka
sımpaıa muhacimleri bütün oyu
nun devamınca Fener kalesine an
cak üç ıüt çekebildiler. Bunlard ' 
birini kaleci tuttu. Bu maçı da F e~ 
ner (9 ·O) kazandı. J ~' , ·--

kotulurken 
110 METRE MANiALI 

Sedat, Ali Raşit, Halil İbrahim, 
Cihat Ömer. · --

200 METREDE 
Mehmet Ali, Raif, Hilmi. 

800 METREDE 
Birinci kategoride: Karakaf, 

Sait, Şekip, Cihat. 
ikinci kategoride: Ömer Besim, 

Nazım Avni, Manol, Fikret. 
Üçüncü kategoride: Agop, Si

monidis, Cemal, Garpis. 

YÜKSEK ATLAMADA 
Haydar, Polyoı, Cihat, Ön1er, 

Hasan Melih Karakaf, Sedat. • 
400 METREDE 

Tevfik, PaP.ana>:olus, Finı.zan, 

"Şimdiye kadar yüzbinden fazla el 
yazısı tahlil ettim. Grafolojide tecrü

benin zamanın yardımı var,, 
l - Muzaffer Recep: Gösterişi se

ver. İhmalcıdır. İsrafa ve mübalağaya 
meyli vardır. Çabuk inanır. Musikiye 
istidadı yoktur. Cüretkar değildir. 

2 - Azat: (İmzanızla mektup 
metni arasında fark var. Mektup met
nini tahlil ediyoruz.) Asabi ve müte
cessis tiplerden. Zevki selim sahibidir. 
Fikirlerinde incisam vardır. Maddi iş
lerde muvaffak olamaz. Zekası hafıza
sından kuvvetlidir. Herkese itimadı 
yoktur. 

3 - Kitif: (imzanız okunmryor. 
mektubunuzda insanların karakter iti
bariyle muayyen sınıflara tefrik olu -
nup olunmadığını soruyonunuz 1 Şüp 
hesiz ki, karakterler birer tasfiyeye ta 
bidir. En basit düşünceli bir manav 
elmayı müşterilerine arzetmeden, on
ların çürüklerini, iyilerini ve daha iyi
lerini ayırır. Bu tasnife göre elmalar 
bittabı kıymet itibariyle birbirinden 
farklı fiatlarla satılırlar. Faraza asabi 
tipler ekseriya kavgacı ve geçimsiz o
lur, böylelerinin silah kullanması ca
iz değildir, çüncü her zaman elinden 
ci bile mesela satın aldığı bir sandık 
bir kaza çıkabilir. Fakat böyle bir tas
nifte her asabi kimsenin cinayet ika 
edeceği iddiası varit olamaz. Netekim 
en ala sınıfa aynlan bir elmanın an -
cak soylurken veya yenirken sert ve 
yumuşak olduğu anlaşılır. Kezalik ta
dını ve lezzetini uzaktan anlamak ta 
imkansızdır. Şu fark var ki, en ala fi. 
at üzerinden satıldığı ve gösterişi de 
cazip göründüğü için , onun çok lez
zetli olduğuna hükmedebilirsiniz! Ya
zınıza gelince:) Asabi ve mütereddit 
tiplel'den, muhitine ve dostlanna iti
madı yoktur. İsrafa temayülu vardır. 
kararsızdır. Bazan - makul dahi ol
masa - kendi fikirlerinin kabulün -
de ısrar eder. Az yalansöyler. Evham 
Jrdır. Hafızasi zeksmdan kuvvetlidir. 

4 - Hüseyin Adnan: İşlerinde 
doğruluğu ve intizamı sever. Biraz 
inatçı olmakla beraber makulat karşı
sında teslimiyet gösterir. Muhafaza • 
kardır. Riyakar değildir. Israfı sev -
mez. 

5 - (Şi,li) 7. S. Naciye: Tecessü-

sü sever. Nefsine itimadı yoktur. Ça • 
buk inanır. Maddiyata fazla meyil 
göstermez. Bazan lüzumundan fazla 
kararsızdrr. 

6 - (Betiktaı) M. M. D. A.: ide
alist ve sebatkar tiplerden. Güç inka 
edilir. Tasannuc\ın hoşlanmaz. Nefsi
ne itimadı vardır. Tasarrufa istidadı 

azdır. 

7 - 1. Ahmet: (Bir kelime yaz -
mışsınız? Maamafih tahlil ediyoru~) 
Aceleci ve lakayt tiplerden. Mübala -
gaya meyyaldir. Sürati intikal sahibi
dir. Zekası hafızasından kuvvetlidir. 
Israfa meyli çoktUT. 

8 - Hidi Yahya: Hüsnü niyet sa
hibidir. Fenalık yapmayı sevmez. 
Merhametlidir. En büyük kusuru: 
Sürati karar sahibi oluşudur. Doğru -
tuğu sever. Riyakar değildir. 

9 - Mina Etref: (Yazınız kitap 
hurufatma benziyor. lmzanızı tahlil 
ediyorum 1) Çok asabi ve kavgacı tip
lerden. Kimseye inanmaz. Müsriftir. 
Sefahate düşkündür. Tabasbustan hof 
lanır. Hiç bir işte muvaffak olao:ıaz. 

10 - Hasan Fuat: (Süallerinize 
kısa bir cevep veriyorum: Viyanalr • 
yım .. İstanbula üç defa seyehatim var. 
Memleketinizi çok severim. Şimdiye 
kadar yüz binden fazla el ya%18r tahlil 
ettim. Her ilim gibi bunda da tecrü -
benin ve uzun senelerin rolü ve yardı
mı vardır.) Hem asabi, hem de inatçı 
tiplerden. Her teyi ve herkesi beğen
mez. Fikirlerinde ittirat vardır. İsrafa 
meyli azdır. Çabuk hiddetlenir, fakat 
kinci değildir. Kadınlara itimadı yok-

tur. 
11 - Mari Bel (88); (YaZinıa 

muhtelif harflerle kanttınnıJSinız. Fa 
kat, bu harflerin arkasından sizi gö -
rüyorum !) Evhamlı ve mütecessis 
tiplerden. Ayni zamanda da çok inat
çı ve kıskançtır. Kimseye itimadı yok
tur: Lüzumundan fazla ketumdur. 

12 - Bedia Rana: Zekası süratle 
inkişaf eden tiplerden, fazla çalışır. 
Yorulmak bilmez. Sebatkardır. Musiki 
ye istidadı fazladır. Vaktinden çok 
evvel ihtiyarlıyacaktır. 

Dr. W. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ragıp, Münci Cevat. 

1500 METREDE 
Manol, Muzaffer, Hamdi, Nuri, 

Ru§en, Hikmet, Fethi, Garbiı, 
Mitrani, Y orgos, Niyazi, Ahmet, 
Remzi. 

TEK ADIMDA 
Tevfik, Avni, Sedat, Hasan, Pa

padopuloı, Nikopulos. 

ÜÇ ADIMDA 
Polyos, Zeki Aıım, Sariı, 

fik, Papadopuloı, Paradoı. 
SIRIKTA 

Tev-

Haydar, Fethi, Sadri, Bicaropu· 

loı. 
GÜLLEDE 

Ateı İbrahim, Naili, Kangalidiı, 
Apodyakoı, Karakat, Pogas. 

Trabzon idman ocağında 

Trahzon ilk spor yuvası olan 
(921) ldmanocağı sahibi olduğu 
koşu pistini, tenis kordunu, atlama 
havuzunu havi olan arsası üzerine 
klüP. binuını da kurmaja çahf-

maktadır. 

Resmimiz bir kaç ay için"1e Clu, 
ve aa1r tertibatiyla meydana ge· 
lecek olan bu 'binanın temel atma 
meraıimini ıöatenuktedir. 
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Tariht Tefrika: 51 

19·5·934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 68 1 Qe~en kısımların hulaaası J 

Gec;en kısımların hul8sa ı 
Mütarakeden sonra !stanbulda A

nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalışıyorlardı. Leyhte 
çalışanlardan bir grupun içlerine aldık· 
lan llhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerleş

mişti. Park cilenccsinde tesadüf et
tiği Fatma Nüshetle aralannda bi~ se
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma NUzhete Şahin 
kehyanın kahvesine giderek onunla ve 
arkada§larile temasa geçmiye çalış
mıştı. 

Bu adam uzun bir mUdavemetten 
sonra, Şahin ile anlaşmıya çalışmış: 

fakat ,Kahyanın arkada!ları tarafın

dan yüz verdirilmemişti. Kahya atlat· 
mıya çalışıyordu. 

Haıim Bey: 
- Şimdi burada, hem konuıur, 

hem içeriz, dedi. Çocuklar 
yalnız bana fazla kaçırtmayın, ya
rın sabah erkenden alem dağına 
gitmek mecburiyetindeyim. 

-Yeni bir itmi var, Hatim Bey? 
-Küçük bir tahkikat için. Daha 

doğrusu bir te§ebbüse hazırlık ı· 

çin. 
-Ne gibi? 
- Haberin yok mu? latihbarat 

emrinde yeni bir f ube açıyoruz. 
Alem dağında Ermeni köyünde 
çete itlerile me§gul olacak? 

llhami, öğrenmek mecburiye
tinde olduğu meseleyi, Hatim Be· 
yin doğrudan doğruya kendisinin 
ginnit bulunmasından büyük zevk 
duydu. Daha neıeli, daha alakalı 
bir ek\lde kulak kabarttı. 

- Bu şubenin bafma kim geçi· 
yor, diye sordu. 

- Erkanı harp yüzbatılarm· 
dan Ceyms. Maiyetinde de yüzba
!• ~azım ile, Çerkes Fuat buluna· 
cak. 

- Yalnız bu kadar mı? 
- Hayır bunlardan başka da-

ha dört kişi var ama, isimlerini 
bilmiyorum. 

- Kiminle temas edecek? 
- Doğrudan doğruya Mecır 

Hey'le. Mülazim F rayzer'le Ve· 
lington da bu şube emrine tayin 
olundular. 

tlhami: 
- Bu havadiı;c doğrusu çok se· 

vindim, dedi. Son günlerde Alem 
dağı ve havalisinin asayi§İ tama-, 
men bozulmuştu. Bu havalide 
Anadolu kuvvetleriyle teması 

Qe~en kısımlarmn hulAsası 

Mekteplerde okutulan ve tarihte, e· 
debiyatta bahsi geçen bir kral Ödip ef
sanesi vardır. İşte, o ~ün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin fela
ketine uğnyacağım haber veriyor. De
likanlı, istırap içinde, ne yapacağını bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

İ!i bu vaziyete soktuktan sonra 
1 

annesini tatmin edici bir §ey söy· 
lemese olmıyacaktı. Başlangıçta, 
hiç değilıe, yalanla meseleyi idare 

-ederdi. Şimdi, ancak dahiyane bir 
yalan bulmalıydı ki kadını tatmin 
edebilsin ... 

- Dinle ... -dedi. 
Fakat, anneıi, onun sözünü kes· 

eden birçokları, kendi\eri çok ser· 
best bırakıldıkları için İstedikleri 

gibi hareket edebiliyorlardı. Şim
diye kadar serbest bırakılmıt ol • 
maları, aff edilemiyecek bir ihmal 
cilikti. Doğrusu çok, çok sevin
dim. 

- Bekir Sıtkı iki gün bu hava· 
liyi tetkik etti ve Mecir Hey'e ve
rilmek üzere mülazim Çeter' e bir 
rapor verdi. Söylediklerin birer 
birer' vaki. istedikleri gibi harekv 
ediyorlar. Bunun bir an evvel Ö· 

nüne geçilmezse asayişin çok ya
kında b.mamen bozulacağı aşi· 

kar. 

- llhami rapor muhteviyatının ne 
den ibaret olduğunu öğrenmeyi 

faydalı bulmu§tu; sordu: 
- Bekir Sıtkı neler görmü§ .. 

Haşim yavaş yava§ küçülen göz
lerini llhamiye dikerek: 

- Neler de görmÜf sual mi 11-
hami, bu taraftaki köylerde kuva· 
yı milliyenin vasi mikyasta teıki
lat yaptıkları kanaatini edinmiş -
tir. Anadoluda harp hatlar batla
maz bunlar da faaliyete geçecek· 
lermi§. Bazı sadık köylüler, bir a,. 
kadar evvel bu havaliye gelen bir 
yüzb:ışı köylere silah tevzi etmiş. 
Bunların hepsi yağlı bezlere sarı· 
larak topraklara gö.mülmü§. Bun • 
ların yerini her köyden birer kişi 
biliyormuf. 

- E, dedi. Bu vaziyetteki bir 
yer boş bırakılır mı?. Burada el

lstanbulda Sultan Mecit ve Rusyada 
Çar Nikola zamanında esirci Ali baba 
iki memleket arasında kadm ticareti 
yapmakla meşguldu. Alibaba Ferhat is
minde birini küçükken hadım yapmış· 
tı. Büyüdüğü zaman lstanbuldaki kız
lan bu delikanlıya teslim ederek, Kaf
kasyaya gidiyor. Tifli'ste valinin kona
ğında (Fatma) isminde çok güzel bir 
Gürcü kut vardır. Ali baba bu km 
kaçırmıya uğraşırken, bir gün Rüstem 
isminde bir gençle çalışıyor. Bu genç, 
Ferhadm arkadaııdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Istanbuldan Tif. 
lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır
mak ve Ali babayı ele vermek için ter· 
tibat alıyor. 

Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe
tersburga getirmiılerdir. Ali baba sa
rayın zindanlannda işkence görüyor. 
Bu esnada Rüstem Bey Tifliste Ça • 
rm gözdcsile beraber yaıamaktadır. 

Ali baba bu sırada zındana girip 
çıkmıştı. Ştanka bir tuzaga düşerek ya· 
kalandı. Ve müluim (Petroviç) Sivas
tapol sahillerinde donanmanın başına 

geçC1'ek ikinci bir Ştanka oldu. 

-41-
Ştanka zindanda yatarken, ka

pının önünde dolaşan iki nöbet
çinin yüksek ıesle konu§tukları i
tidiliyordu. 

Ştanka kendisinden bahsedildi
ğini anlayınca batını kaldırdı .. 
Kapıya kulak verdi: 

- Çar hazretleri bu herifin ya· 
şamasını istemiyor. Bu sabah gene 
te9rifat nazırına bağırdı:"Ben bu a 
damın mülevves nefesile dünyanın 
temiz havasını ifsat etmesine ta
hammül edemiyorum. Onu niçin 

bette teşkilat y:ıpmak lazım. Hele ========;====== 
Bekir Sıtkınm planı kabul edilir· geniş geni§ güldü ve silme bir rakı 
se göz açamazlar. kadehini bir yudumda bitirdi. 11-

- Bekir Sıtkı plan mı haz!rla- hami, Bekir Sıtkıyı ne zaman gör
düğünü, planını kendisine ne za • 

dı?. d man ver iğini öğrenmek ihtiyacın 
- Evet .. Kabul edileceğinden da idi. Bunu doğrudan doğruya, 

yüzde yüz emin olduğumuz bir açıktan açığa da .soramıyacaktı. 
plan. Planın bir eşini bana da ver- Ağzından lakırdı kapabilmek i . 
di. Yarın aab1h bu iş için gidece· çin bir kurnazlık hazırlamıya ça ~ 
ğim. lıştı. 

- Hayırlısı .. İnşallah muvaf • 
fak olursunuz. - Doğrusu, dedi, Bekir Sıtkıya 

H bayılıyorum. Mert adam, vatan • 
aşim, llhaminin "lnıallah,, de 

mesine kızmış gibi göründü: perver adam .. Kendiıiyle hiç uzun 

l uzun görüımek bana nasip olma· 
- nş3llah da neye birader .. 

t dı. Talihsizlik. 
ıfİn başında Bekir Sıtkı olduktan 

- O, ben de bayılırım doğrusu. 
sonra .. 

Yeğit çocuktur. 
- Doğru .. Hakkın var.. Ha§imin Bekir Sıtkıyı methet· 
- Şunu şöyle söyle de zevkim memesine imkan yoktu. Çünkü o 

gelsin be birader. da, Bekir Sıtkı yaratılıtb, dütkün 
Haşim, bunu söyledikten sonra (Devamı va.r> 
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Aşk ve ma
cera romanı 
rt3klli (Vft·l'tO) 

- Hayır, hayır .• Senden bir fey 
sorduğum yok .. Sana taalluk eden 
bir meseleyi bana söylemekte ya
hut söylememekte hürsün... Bilir· 
sin ki, zaten seni fazla istintak et
meği, suallerle yorrnağı, öteden 
beri sevmem... Emin ol, pek me
raklı da değilim ... 

Delikanlı çıkıştı: 

-Vallahi ... 

Lakin, annesi, kaşlarını çatmış· 
tı: 

- Bu adamın sana ne söyledi
ğini bilmiyorum ... Öğrenmek te is· 
temiyorum ..• Lakin, bildiğim bir 
şey varsa ... O da, bu akşam, eve 
döndüğün vakit, beni hatta öpme· 
mit olduğundur ! 

Zavallı genç: 
"- Hoppala .. Yeni bir hadi

se ... ,, diye düıündü. 
Hakikaten, kötü tali, kar,ısında 

bütün hutunetile dikiliyordu. 
- Geç kaldığımı hiasetmittim 

de ... -diye kekeledi. 
Lakin, ileri doğru yürüyerek 

annesini öpmek, tarziye dilemek 
için bir harekette bulunmadı. 

Sonra, neden birdenbire anne· 
sinin boynuna sarılmadığı, onu öp 
mediği için, kendi kendine lanet
ler yağdırdı .. Neden, bu basit ve 
pek tabii iti Arap saçı gibi hale 
sokmu§tu? 

Bu sualin cevabını veremedi. 
Ah, atılsaydı, her zamanki gibi, 

annesini şapır şupur öpseydi ... 
Birdenbire, bütün maneviyetin· 

de bir üzi.intüniin hükümranlığını 
duydu: 

Kendine, annesine, falcıya, ta· 
lie, her §eye, her !eye •anki lanet 
etti. 

Annesi, timdi, bir koltuğa otur. 

Müellifi: ishak FERDi 
boğup ıeberbniyorsunuz?,, dedi ... J ler. Göğsünde sallanan sıruıah 

- Öyle ya .. Bu kadar muzir bir kordonlarını yere çalacak 1\' dar 
adam hali neden ya§ıyor? Onu mertli!-<" gösteremiyeceklerdir. 
niçin gebertmiyorlar? Ştanka yumruklarım kapı)'& 

- lnkilapcılar ayaklanır diye vurduktan ve saatlerce bağır•~ 
korkuyorlar galiba .. ! söylendikten sonra, her günkii 

- Bu inkilapcılaT Çar hauet- gibi, teltrar duvardaki yazıları o· 
)erinden ne istiyorlar' yoldaf? kumağa başladı: .. 

- VaUahi benim de aklım er· "Beni buraya ufak bir şüphe ı~· 
miyor .. ! Dün gene Çarın yatak o- zerin~ getirdiler. Bilmediğitn şe)· 
dasında bir tehdit mektubu daha leri söyletmek istediler. lhtiyar ıı· 
bulunmuf. nama karşımda işkence yaptılar· 

- Heriflerin elleri amma da u· Gözlerini oydular. Ağannış ss~· 
zun .. ! Çarın yatak odasına kadar }arından çektiler. Ben gene bıt 
giriyor. şey söylem~dim. Çünkü bir şeY 

- lnkilapcıların başında Ştan· bilmiyordum. Zavallı anacığrJll ı,.,, 
ka varmıı diyorlar. Ştanka başını başka tarafa çt' 

- Öyle ise bu inkilapcılar dedi- virdi: 
ğin heriflerin turada öten Papa- "Sevgilimi zorla iki kazak aS· 
ğan kadar akılları yokmu§ ! kerinin kucağına oturttular. Op· 

- Neden ... ? tüler .. Yanaklanm ve kollarını sı· 
- Ştanka nın aklına uyarak ra- kıştrrmağa başladılar ve beni o· 

hatlarını bozdukları için. Şu muh- nun gözü önünde dövdüler, dÖ\'' 
tefem kafesin içinde uyuyan Papa- düler. Sırtımdan ve kalçala~· 
ğana bak .. Herkesin rahatını ka· dan kan fışkıfıncıya kadar dövdil' 
çırmamak için ağzını açıyor mu? ler. Benden ne öğrenmek iste· 
Fakat sırası gelince Bülbül gibi ko- diklerini bir türlü anlrvamıyofll111· 
nuşuyor... Ve ölünciye kadar da ~nlıyan1ı~11• 

- Ştanka için çok akıllı l--..;r a- cağım galiba! Allahrm, sen bııJlB 
daınmıt diyorlar... ve sevgilime merhamet et!,, 

bir 
- inanma .. ! Aklı olsaydı bura· Korsanlar reisi kudurmu§ 

ya dütmezdi. Ben böylelerini çok aslan gibi kükredi: 
gördüm. Dört senedir Saray mu· - lıte bir kahraman daha 1·d 
hafız alayındayım .. Zindan kapı· latipdadı yıkmak, mazlum ıniJle 
larında beyinsiz serseri beklemek· hürriyete kavuşturmak istiyor ... 
ten usandım. Okudu... Ve biraz sonra, dişle' 

Bu ıırada nöbetçilerin dolaştığı rile kolunun damarını ısırdı .. pır 
koridora akseden boğuk bir ses 
yükseldi: 

- Bir lokma ekmek ve bir sır· 

malı apulet için vicdanlarını satan 
köpekler! Köylerde analarınızın 

babalarınızın sırtlarını okıayan 

Çarın kamçılı memurları beyni· 
niz gibi gözlerinizi de mi körletti? 
Ben bu kapalı gözleri açmak, istip 
dadı temelinden yıkmak istiyo· 
rum. Görüyorsunuz ki, kollarımı 

ve ayaklarımı bağlayan zencirler, 
ıeıimi boğmağa kafi gelmiyor! 

Askerler korkarak uzaklattı· 
lar. Ştanka, ağzını zindan kapısı· 
nın deliğine dayamış.. Mütema· 
diyen bağırıyordu: 

- Haydi, kotunuz.. Efendile· 
rinize: (Ştanka ölümden ve çar· 
dan korkmuyor, Fakat ıiz, bir 
Ştankadan korkuyorsunuz!) d i· 
yerek, onların yüzlerine tükürü
nüz ! Fakat göreceksiniz ki, onlar 
bu hakarete de tahammül edecek-

muş, bir gazete açmııtı. Şehrimiz· 
de çıkan bütün gazetelere abone 
olmak itiyadını, merhum zevcin· 
den kalma bir manevi miras gibi 
muhafaza ediyordu. Vafi Bey, her 
ak9am, bu koltuğa oturur, gecesi· 
ni böyle nihayetlendirirdi. 

Hayat, §u anda, Edip için, da
yanılmaz bir yük halini almıştı. 

Durduğu yerde put gibi dona 
kalmıftı: Onu ancak bir fikir işgal 
ediyordu .... 

Falcının ıöyledikleri ... 

- Ah, ne etmeğe Aliyenin da
vetini kabul etmedim? Onunla 
beraber ak,amımı geçirmedim de 
buraya geldim! ... -diye kendi ken· 
dini için için yedi ... 

Edip, kendini zorladı: 
- Bu adam, evleneceğimi söy· 

ledi ! dedi. 
Sesine müstehzi bir ifade verdi

ğine kail olmuştu. Lakin, annesi, 
delikanlıda bir ıstırap sezdi. 

Kadın, hatta gözlerini kaldırıp 

vara şu satırları yazdı: 
1 

''Veliaht Aleksandr mert 
1

1 
hürriyetperver bir adamdit', 9S., • ·ıııı 
bu sabah beni çağırdı: (Hani~ ) 
zi istersin?) dedi. (Onu isterı~. 
dedim. Sebebini sordu. Şu ce~ 
bı verdim: (0, beni dinliyor, bıJ' 
nim ıstıraplarımı duyuyor. Jlal P' 
ki sen, beni inletiyorsun ! Jstır~~ 
larımı duymuyorsun!) Çar, 'f~ ,et 
bir hayvan gibi güldü. (Hürt~!111• 
yok .. Onu kimseye vermiyeees•JI.' 
Eğer hürriyeti elimden zorla \,. 
bilirseniz, ona cidden layi~ 1

1) 
sanlar olduğunuzu anlıyacaısııı1bıJ 
dedi. Müstebit hükümdarlar, Jel'' 
kadar tarize tahammül edeıneı ve 
Bu gece ölümümü bekliyoruıı1· ır 
şu satırları damarlarımdan ~~f 
ğım kanla ya-zıyorunı. Yanıılri \t' 

siller hürriyete kavu!urlartaı. tf 
tipdadı yıkmak istiyen bizler• 

nutmaıınlar.,, (nevaıııs ~l 

oğluna bakmadan: tti· 
- Ya!... Demekle iktifa e t~i· 
Yan taraftaki odada, hiıtıSe fıı.I' 

nin tabakları kaldırmasındafl 
sule gelen gürültü işitiliyor~~ttii' 

Edip, ah§kın olduğu bu gu ili' •• c,e , 
yü takip ediyordu. Bu ~ı~ır:ı ıc,,ııı 
ziyetin daha kötüleıecegıne 

oluyordu. • .,. ,aıı• 
Derken, hizmetçi elektrı~ı şitf'' 

dürdü. Kapıyı kapadı. Gi~tı~t 1ı~· 
d. . . . d d . b' sukU 

ı, evın ıçın e erın ır 

küm sürmeğe ba§lamıttl· bt1e' 
Genç adam, !aşkınlığını, biifi~ 

canını gizlemek için daha diıte 
bir gayret sarfetti. Kendi ke1' 
gayret vermek istiyordu: 'I tıi~ 
"- Niçin asabileşiyoru111 ',.t ol' 

bir fevkaladelik, hiç bir fecıı b&11'' 

madı, diye düşündü. Fakat, eıı'"'' 
dan ötesini anneme ıöyliY"1:ı11'"'' 

Kadın, hala, gazete okur oıı' 
taklidi yapıyordu. Deli~a~ \,ti~' 
göz uciyle baktı. Annesınııt 
rı çatıktı. Suratı asıkb. ~> 

c0cvnırıı 
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Veren 

Annelere 
Mal Hu isas Kullanınız. 

Sütüollıü arttrır. Ço· 
cukların kemiklerini 

ku•vetleodirir. (16272) 

' 

işte 
AOrrları vt! soOuk algınlıOını geçirecele 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha· 
tırtayınız: AlacaOınız mal, hakiki olmalıı 

lsrarla tASPİ 
J ve 20 ııomprımelılc ambala jlarda bulunur. ---

Cildinizi yalnız Necip Bey sabunlarile yıkayınız cildiniz bo • 
~lrn-z. 

latanbul Beledlyc&I llAnları 

Ekmek münakasası 

Aldı~aoız fotoğrafların daha 

berrak ve daba net olmasını 

temiueder. Bntün fotoğraf mal· 

zemesi satan mlieaseıelerde 

bulunur. Makineniz için menfa· 

atiniz icabı olarak bir Zelas 

ikon filmi iıteyinir. Eğer da· 

ima ahı•eriı ettiğiniz mağaH· 

da Zelsa ikon bulamazaanıı 

lstanbulda Dilıizzade ban No. 

24 • 27 de Jak Rotenberg e 

müracaat ediniz. Size en yakın 

satıcıyı gasterecektir. Tele· 

fon 23789 

-
DOKTOR 

Nışanyan 
Hastalarını hergün akşama kadar 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 Nu. lı muayeneha· 

nesinde tedavi eder. Tel. 40783 

BEYEFENDİ 
Amerikada birincilik kazanan Teksayt pre

zervaıiflerinden bi r zarf daima cebinizde 

bulunsun. 
___ • .__. • ...._..._.,...,..._. __ ._. • ...,.,.,.. .. _.Eczanelerde satılır 

Duiili.eceze için bir sene zarfında lüzumu olan Ekmek kapalı ------------
ba.rfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak için ... -• Kimyager --· 
, er gün Levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek ff U S A M E D D 

1
• N 

1
Sin de teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde te· 
tttinat akçesi makpuz veya banka mektubu ile teklif mektuplarını 
ıı .. 5.934 Pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene ver· 

tnelidirler. "2083,, 

Tam idrar tahfili 100 kuruıtur. 
Bilumum tahlilat. Bahçekapı, 
Emlak ve Eytam Bankası kar
tısında izzet Bey Hanı (16644) 

Fat!hte J\:innasti mahalllesinde Fevzi paşa caddesinde 15·1 No. '----------~~~ 
ıh h . l k ı·---·········-·······-----.... ·~·· ............... . " a.n k d k" k" ya verı me u·· mu"'za d k l =········· .. ··-······--···· .. ···--·······--········:: e ar§ıım a ı araa ıra zere ye eye onu • !: :: 
~U§tur. Talip olanlar şeraiti onlam"lk Üzere her gün, müzayedeye H oı, Tabibi ii 
e~~ınek \çin de s,5 liralık teminat makbuzu ile 21-5-934 pazartesi s; H ı·t G ı· i! 
au.~ü saat 14 de !-..r'1..far Fatih kaymakanılığı ve B. Ş. Encümenine ı=i a 1 a ıp H 
tlıuracaatları. "2185,, J lstanbul ve Münib üniversite· H 
----------------------- :i J ' d d" 1 1 ı: 

~ı ıı~ ~ı~~"ım·ıım~ı~ııı~ıınııııı~ıııı~ııı~ııııııııı~ıııııijıııı~ıııı ıııııı~ııırııııı ıııııııııııııııı ıııın~ım 1111 ııııııı~~ııııı~ıııı 

Seli ık Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi : 30. 000.000 Frank 
fd.Bce nıerkezı : 181 AN BUL 

TUrklyedekl Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmir 
Samsun. Mersin . Adana 
Yunanistandald Şube lerl : 

SeUlnlk . Kavttla • Atine • Pire 
~ilfirnum Banka muameleleri. Kedmektup!arı. Cari bir hesap 

lan küşadı. Eıbam ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

ı~ııınıııı~ı~~~ı ııı 1ııı nııı~ıııı ı~l~ııı ııımııır ııııı ıııır11111 ııııı ıımııııı 1~11111mıııı1 111 11~ 

ECİP 

i! erın en ıp oma ı :: 
111~ •• •• 

~ H repcbaşı. Necip ap. 3 Birinci kat No 2n 
~ •1'i (Majestik lokantası üstilndc] ;: 
§ • :: f: H Heraun 10 - 20 ye kadar i~ 

:.= ==······ ................................................ &. ---- ........................................................ . 

HABER 
Akşam Postası 

ISTANBUL AN. 
KARA CADDESi 

I darehaneıi: 

Telıoraf Adresi: lSTANBUL HABER 
Telefon Yuı: 2387% idare: 21S70 

r 
ABOnE ŞERAiTi 

ı a 8 12 aylık 
Türkiye: 00 260 480 870 Krı. 

Er.nebi: ıso 37~ 100 ızoo 

ILA" TARiFESi 
Ticaret llAnlannın satırı lZ,60 
R~ıml Ulıılar 10 kuruıtur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Neıriyat müdürü M. Gayur 

Baııılıhğı yer: (V.\KITJ l\lııtbaa.aı 

--------------------...... 
HABER gazetesi 

dil' l' Lo 1 
" · .. ırnon çiçeklerinden yapılmış sıhhi sir.ir kolonyasıdır. ~yon a· 

El yazı ı tahlil kuponu 
isim • • . · · · • • 

?llukenınıeldir. Deposu: Eminö~ij Necıp Bey 

Yaz geldi. Tahtakurusu. sinekler \'e biltUn haşarat uyanmadan yuvalarını bchcıı l ha 

Fayda ile tahrip ediniz 
Fiyatlarda müthiş tenzilat vardır 

:?50 gramlık kutu evvelce 45 şimdi 30 kuruşa, 500 gramlık kutu en•clcc ':'5 şimdi 
50 kuruşa, Bir kiloluk kutu e\•velce 125 şimdi 80 kuruşa, Altı litrelik büvük 

ıenekesilc beraber 350 l.:uruş. Topıancılara tenzilAt 

. ' ...... 

Yeni eserler 
Devlet Matbaası Neşriyatindan 

Yarının mektebine doğru 
Muharriri : Kazım "ami Fiyatı : 45 kurut 

Dante ve Divinya 
Muharriri: "Uzhet Hatim Flyah : 35 kurut 

ltalyan Edebiyatı 
Muharriri: Halit Fahri Fiyatı : 30 kurut 

Toptan ve perakende satış merkezi 

VAKiT YURDU 
......................... . - . '"·• , 

Yeni eserler 
Dün ve Yarın tercüme külliyatı 

BOUin milletlerin edebi, içtimai, iktisadi, mali ... en muhal· 
!et eserlerinden seçme kita..,ların tercümesi ve DÜN ve 
YARIN tercüme külliyatı ünvanı alhoda yılda muotuam 
fasılalarla otuz cilt k adannıo çıkarılması sureti le yüz cHtlik 
bir kitaphane vücude getirilmtsi temin edilmiştir. En kud· 
retli kafaların, kalemlerin yardımlarına müracaat o:uomuştur. 

ilk kitap 

SAFO 
Fransız edibi Alfons Dodenin eserinden 

Haydar Rifat Beyin tercümesi 
Flatı 100 kuruş 

Tevzi merkezi 
VAKiT KUtUphanesl: lstanbul Ankara caddesi 

"Dün \'C Yarın,. tercüme külliyatıtıın yakında ueşrolunacak eserlerinden 
birkaçı da şunlardır: . 
Aile Çemberi: A. Moruva - Alişan zade lsmail Hakkı B. 
Kredi, Banka, Borsa; Muhtelif menabiden - lktisat Dok-

totu Mubliı Etem Bey. 
Devlet ve ihtilal: Lenin. Haydar Rifat Bey. 
Kapitalizrn Buhranı: Pı of esör Piru - Ahmet Hamdi Bey. 
Kırmızı ve Kara : Staodal - Nurullah Ata Bey. 
Rasin Ktilliyatı: H. Naıım Bey. 
lzraeli'nin Hayatı : A. Moruva - Nurullah Atı Bey. 
Gorio Baba: Ba!ıak - Haydar Rıfat Bey. 
Isa: Pariı Ruhiyat mektebinde Prof cıör doktor Bine· 

Sangle - Haydar Rıfat Bey. 

Yeni ke4if (Biyosel) maddei müeasire ile imal edilmi güzellik 
ve beyazlık verir.20 ve 35 kuruttur. Deposu: Eminönü Necip Bey 



Bakalorya --imtilıan
larında sorulacak su 
al/er komisyona geldi 

Bitlerin 
Göring Bükreş gc/f.ıc 

Atinaya vardı 
- --= ;a 

9!1enün q&üşiim : 
.. -- -- t::wıaz :._: ..... - "-' -

Vahabiler ve 
Vahabilik 

/ -Bat tarafı ı inci aayfada-

ııym civarında karargahlarını kur 

Eski ve yeni Gala· 
tasaray talebesi 

dular. 
Osmanlı devletinin maksadı 

harp etmek değildi. Fakat her ta
rafla konqaarak, görÜ§erek orta
lılcta müsalemet ve emniyeti yap· 
maktı. Onun için Kuveytteki Mü· 
barek va.ıtasile Suut oğluna ha
ber göndererek babası Abdürra:h
manı Basra valisi ile görüımek ü
zere Zuheyre göndermesini istedi. 

Abdürrahman kalkıp 'Zubeyr,, 
mevkiine gitti. Orada vali ile gö
rü9tü. N~it ahvali uzun uzadıya 
konuıulduktan sonra Retit oğulla
rı il~Suut oğullarının diyarını bir
birinden ayırmak için aralarında 
bitaraf bir mıntaka vücude getiril
mesi kararlattmldı. Kaaıym, bu 
bitaraf mmtakayı te9kil edecek, 
devlet burada askeri bir merkez 
bulunduracaktı. Bu suretle Reıit 

oğulluile, Suut oğullarının bit· 
nıez, tükenmez muharebelerine 
nihayet verilecekti. 

Abdürrahman bu kararı kabul 
etmediğini söyledi. Fakat bu kara
rı Necit halkına arzetmeğe razı ol
du. Necit halkının, imamları tara
fından kabul olunmıyan bir tekli· 
fi kabul etmiyecekleri aşikardı. Ni 
tekim öyle oldu. Necil halkı bita
raf bir mıntakanın vücut bulma
sına muhalefet etti. 

öte taraftan Reıit oğlu da bu 
karara razı delildi. O ela, Necit 
1la1'hRın tazy\1( edilmesini istiyor, 

Kasıym havalisini kılıçla istirdat 
etmek diliyordu. " 

Mütir Feyzi Pata onun bu emel 
)erine ilet olmadı. 

Mi:tir Feyzi Patanın kendisine 
alet olmıyacağını, onun keyfi için 
barbe girmiyeceğini anlıyan Re-
9it oğlu, paıadan ayrılarak geri 
döndü. Feyzi Pa,a da "Kasıym,, e 

Kadın köpeğin izinde giderken: . 
Keşke bu f elik et başımıza gelmeseydi de, 

beni kırk kadınla aldatsaydı! .. Diyordu. 
kocam 

Yazısı dördüncü sayfanın 
ve ikinci sütunlarındadır. 

birinci 

doğru ilerledi. Büreyde'ye vardığı :m .a •• ---..m: ... :• e m=::a-::. :tt==:::..... : ...... -..:=---=---::::::-.::::. •• •--•Alllt•--• 
zaman, buranın halkından bir kıs- dadına koşacak en liyakatli, ence M•• tak•) k• lık 

h · · · · tl. k d. us ı ıra ev mı, onun te re gırmemesını ıste- aare ı as er ı. 

diler. Bir kısmı, devletin himaye· Kendisine derhal Yemene yetit· İki odadır. İcap ederse bir de 
sine sığınmak lehinde olduklarını mek için emirler verildi. O da, Re tavan arasr vardır. 
söylediler. Fakat Feyzi Paşa da- ıit oğulları ile Suut oğullarının Kumkapı Nişancası Havuzlu 
ha evvel, Suut oğlunun merkezi o- maceralarını, ihtilaflarını bıraka- Mehre sokak No. ( 5) 
lan Riyaza haber göndererek harp rak vazife baıma ko,tu. Bura'l"\tn İçinde oturanlara müracaat 
etmek için gelmediğini söylemiş, işlerini Ferik Sıtkı Paşaya bırak- ~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~ 
bu sırada lmad tarafında bulunan t:. 
Suut oğluna da ancak sulh ve mü
salemet için çalııtığını anlatmış, 
babası Abdürrahmanı Uneyze'ye 
ıöndermesini istemişti. 

Bunun üzerine, Suut oğlu, Mü
ıir Pataya biç bir düJIDanlık gös
terilmemesini tamim ettikten bat· 
ka babasını da yola çıkarm19, pa9a 
ile Abdürrahman Uneyze' de gö
rü9müılerdi. 

Patanın fikri Re9it oğulları ile 
Suut oğullarını barı§tırıncıya ka • 
dar devletin Büreyde'ye Uneyze' • 
de iki askeri merkez teıis etmesi 
idi. 

Abdürrahman, bu fikri kabul 
etti. 

Bu müzakerelerin muvafık bir 
surette nihayet bulacağı sırada 

Yemen hadiseleri vaziyeti karıt· 
tırdı. 

imam Yahya ile taraf tatları, 
San'anın muhasarasını sıklaşhr· 

mıtlardı. 
San'anın içinde devletin elli 

altmıt bin askeri) memuru bulunu· 
yordu. Bunlan kurtarmak lazım· 
'Ilı. 

Mütir Feyzi qa, buranm İm· 

Ferik Srtkı Paşa, aske :lerini 
Şihiye,ye götürdü ve orada karar
gi hını kurdu. 

Onun tuttuğu hattı harek;t, se
yirci vaziyetinde kalmaktı. Suut o
ğulları ile Reşit oğulları birbirle
rile yeniden tutu,mutlardı. 

1906 ıeneıinde iki taraf, Ka
aıymde gene harp ediyorlardı. Su
ut oğlu Aziz, düşmanını kırıp ge
çirmitti. Retit oğlu kaçıyorken, 

Suut oğullarının pususuna düştü, 

tüf ekler derhal ona çevrilmiş, atı
lnn kurşunlar ona isabet etmit ve 
Reşit oğlu yere yuvarlanmıttı. 
Kendisi, yirmiden fazla kurtun ye 
mişti. 

• • • 
Reşit oğlu bu sırada elli yaşla

rında idi. Kendisi, cidden cebbar, 
gaddar bir adamdı. Kalbi korku
nun ne olduğunu bilmediği kadar 
tefkat ve merhametin ne olduğu • 
nu bilmezdi. Suratı, daima asık, 
katlan daima çatıktı. Akelini göz 
lerinin üzerine indirir, kefiyesini 
ağzına sarardı. insandan fazla bir 
•ahtiye 'benziyen bu adamın mahi 
yetini iki hadise apaçık gösterir: 

- Reşit oğlu bir gün çölde otu
ruyordu. Bir şeyin sırtında dolaş
tığını, kendisini soktuğunu hisset· 
ti. Aldırmadı. Elindeki iti bitirdik 
ten sonra çadırına girerek kölele
rinden birini çağırdı. Köle efendi
sini soyarak baktı, ve korkudan 
bağırdı. Reşit oğlunun iki omuzu 
arasında koskaca bir akrep dola
§ıyor ve onu sokuyordu. Köle ne 
yapacağını şaşırmıştı. Fakat Reşit 
l•ğlu elini uzatıp akrebi tutmuş, 

çadırından dışarı atmış, sonra kız
gın kül getirterek onun soktuğu 

yeri dağlamış, ve hiç bir şey olma
mış gibi hareket etmişti! 

* * 
Ayni adam "Kasıym,, de harp 

ediyordu. Yolda çobanlara rastgel 
rniş!erdi. Bunlar kırk kişi idiler. 
Z.ıvallıların hiç bir kusurları, ka
bahatleri yoktu. Fakat Reşit bun-
1.:ı.rı topladı. Y anyana durdurdu ve 
bu yanyana dizilen kırk kitinin 
kellelerini uçurttu. 

"' Iİ' • 

Bu gaddar herifin katledilmesi, 
kendi tebaasını bile sevindirmiıti. 

ömer Rıza 

Kontrolsuz silah
çılar 

(Baş tarafı 1 nci sayzfada) 

l/o :(. "" , 

Cenevre, 18 (Huıuıi) - Silah-

ları bırakma konf eranıının top

lanmasına ancak on gün kaldığın 

dan Cenevrede siyasi faaliyet art

mıştır. Her gün birçok yeni mu -

rahhaslar gelmekte ve bunların a· 

rasında konu§malar vukua gelmek 
tedir. 

Umumi hava bedbindir. Konfe

ranstan müspet bir netice elde e -

dileceğine kimse inanmamaktadır. 

Bununla beraber konferansın hiç 

bir netice vermeden dağılması men 
fi bir tesir yap:ıcağından ufakte .. 

fek bazı kararlar verilmesine inti
zar ediliyor. Şimdiki halde ortada 

iki blok tebellür etmektedir. Biri 

İngiltere ile ltalya ve bazı lsk3n • 

dinav devletlerinin teşkil ettikleri 

blok, diğeri başta Fransa ve ona 

tabi olmak üzere küçük itilaf dev

letlerinin teşkil ettikleri blok. 

Konferansın bu iki p:uti arasında 
mücadeleden ibaret kalacağı zan
nediliyoı', 

·• Bilhassa İngiltere konferan • 
ıın hiçbir şey yapam:ıdan dağıl -
rnası ihtimalinden dolayı endite 

-Ba;, tarafı S U.ncll aıı.~·tacı

taklidini yapac3ğız. Tabii, bu me· 
yanda farisi hocası Nuri efendi u• 
nutulmıyacak: 

- Söyleyesin yanındakine! O• 
kumasın ba,ka kitap! Dinlesin 
dersini.. (Böylelikle bütün sınıfı 
ders dinlemeye sevkeden bu hoca· 
nın sesi hala kulağımızdadır:) 
Defteri zerd ez kalemi sürh bü • 
zürkterest ! 

Sonra, Mi tel efendi! •. Yarı tür1' 
çe, yarı fransızca: 

"-On tepsi dö baklava .• ' 

Parçalıyacakıın üç parçaya! 
Ün parti a mua! Dö a vu!,, İtte ço 
cukhr, kesri adi! .• 

Gene tam bur çalacak .. Sıra o • 
' lup yemeğe ineceğiz .. Lezzetini he 

nüz damağımızın kaybetmediği 

mektep yemeğini, kuru fasulyesi, 

pilavı, hotafı dahil olmak üzere, 
mek~ep sofrahrında, sepetle da • 

ğıtılan ekmeği kapıfa kapı§a, yi • 
yeceğiz ve bütün eıki hatıraları 
yadedeceğiz. 

Hocalarımızın, mubasaırlarımı • 
zın, mektep arkadatlarımızın bu 
günü ihmal etmemelerini, mutla • 
ka gelmelerini isteriz .. Hof, 11ra • 
ra da hacet yok ya .. Mektep haya· 
tı öyle tatlı bir feydir ki, işitir itit• 
mez, hepsi, kendi kendUllClerıi>? 
den kotacak1ardır .. Hatta, gözle• 
rini kaybetmit olmasına rağmen, 

jimnastik hocamız Faik bey bile 
geleceğini ıimdiden vadetmiıtir. 

Bu 1 haziran toplantısı, vaktiy• 

le mektepte okuyanlarla timdikİ 
üç son sınıf talebesine münhaıll"' 
dır. Aktam üzeri, tabur halinde 
sokağa çıkılacak, Taksim abide• 
sine çelenk konulacaktır; ve bu 
bir günlük talebe hayatı, her sene 
ayni günde tekrarlanacaktır. 

(va-na> . -
Telefon şirketi 

meselesi 
'i$ıqf> (Ba~ tarafı 1 nci aayıfada)° 

kaletini Ankara avukatlarından 
Galip Hikmet beyle İstanbul a~U" 
k3tlarından Sadettin Ferit Be18 

teklif etmittir. Galip Hikmet be1. 
teklifi kabul etmitir. 

Dün cuma olmasın!l rağmeo b• 
•• zı noktaların aydınlatılmasına ç 

lışılmıştır. Metr Salem ile Leoll 
F araci, biri birini tutmıyan if a~e : 
ler vermi!llerdir. Metr Saleaı ruf ,. d., • 
vet i!liyle hiçbir alakası olma •81 

,. . . e • 
nı söylemektedır. Leon Faracı .. 

d'-ı• 
fendi de Rüştü beye borç ver ıg 
noktasında ısrar etmektedir. r.fe~r 
Salem tevkifh:mede çok müteesııt 
bir haldedir. iki akıamdır uyu • 
mamakta, düıünceli bir halde ~:; 
kit geçirmektedir. lıtanbul gaz~et 
lerinin kendisi hakkında ne 
y~zdığını okuduktan sonra: 

- Her şeyi yazmışlar, duyIO' • 
yan kalmadı. Ah ben ne yaptrJll• 

~ye söylen.mittir. ~ 

··oJıil 
etmektedir. Maamafib buP l • 
vaziyet altında silahların bırak! 
muma imkan görülmüyor• 


