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azanan numaralar 2 inci sayıfada 
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ınuhare besi 1 
t fy -·•>t y j 

t,, artalların 

ltıağlubiyetiyle 
neticelenmiş 

legleklerın zagiatları 
ne kadar? 

") Orhanıazi, 9 Ağustos (Husu -
1 - Buraya iki saat mesafede, 
!_leklerle kartallar araıında bir 
,elan muharebesi yapılmıttır. 

-tJt. 'Gt)14rcbcnin chcbi ıudur: Bet 
......_tane kartal, bir leyleğin yu • 
. ~ hücum ederek anneyi par· 
~ıtlar _ve yavruları alıp gö· 
~ Uflerdır. Ayni kartallar, son
~ il gelerek baıka yuvaları da 
~.lece yağma etmek iıtemiıler, 

lft leyleklerin mukavemetiyle 
'-. (Arkası 6 mcı sayıfada) 

Şehrimizde yapılacak &"Öl'ef müuMkala
nna lfUrak etmek özere cftlnya ıttnıt blrta
cllerı bugün ~t on ""te releceklerdlr. 

Resmi.mis bu rtıregllerdea PolCNQ'& ,_.. 

Biletler 
ucuzlıyor 

Elektrik saatleri 
kullananların malı 

olacak 
Nafıa Vekili Ali Beyefendi 

halkın nice zamandır tirketlerden 
çektiğini ve matbuatımızın bu 
meıele etrafında açbiı mücadele
yi nazarı itibara alarak, bütün tir· 
ketlerin umumi menfate zıt hare· 
ketlerine nasıl mini olmıya baı· 
(adıysa, bu meyanda tramvay ve 
elektrik tirketini de ihmal etmedi. 

Tramvay idaresi, yeni hatlar Avuatueya Bafvek!ll 
İnf& etmek üzere ahaliden hayli Şutnlg ve Ar9ldUk Otto 

Küçük 
Avusturya 

Almanyaya meydan 
okuyor! 

zamandır fazla para topluyor, li- Ansızın Romaya giden Avusturya Bapekil 
kin, bu paralarla bir teY yapmı· • • "A t k b •k d "/ d · 

d H··•-~- t bu 1.2!.- • muavını ~ r ı sa rımız tu en ı ,, ınor yor u. uauıue , ye&UDU flr· ;:, 

ketten iıtirdat etmekle beraber, 
16 afuatostan itibaren, tramvay 
ücretlerinin indirilmesine karar 
vermiıtir. 

Tramvay ıirketi vekalete mü · 
fte&at ecl"*' W 'ftdenin 1 eylt
le kadar tehirini istemif, faJcat 
bükOmet buna 

25 Temmuz vakumın lmilleri, 
Viyanada hlli muhakeme edilmek 
te cezaları verilmektedir. 

Aıkeri mahkemeye sevkedilen 
dokuz poliıin ıuçları JU yolda teı 
pit edilmittir : 

Poliıler, baakm yapmak üzere 
bat vekalet daireaine gelen Nazi 
lerle birlikte ayni kamyonda bu 
lunmut ve böylece vaziyete resmi 
bir mahiyet vermiılerdir. 

diierleri de, bir kaç batka polisin 
ıilihlanm almakla ittibam edil 
mektedir. 

Bu sabahki ecnebi poatumda 
Dolf uı cepheıi taraftarlannın, 
Del&.un batJraunı ·-k M!O. bü . ----
yük toplanblarma dair tafaillt Ye 
rilmektediT. 

Toplanbya 300.000 kiti ıelmit 
tir. 

piyona Kl'OUMlyl göetermektedlr. 
'--.-~~~~~~~~~~~~~~~ 

cevap vermemiı
tir. Nafıa Komi
seri İbrahim Bey 
gazetecilere dün 
fU yolda beya
natta bulun · 
muıtur: 

"-Filhakika 1i1· 
ket Vekalete mü· 
racaat ederek 
mukavelenin te • 

Polislerin, kamyonda bulunmaıı 
yüzünden, kimıe bir 9ey fÜphe et 
memit ve it kolaylatmıttır. 

Poliılerin bir inamı bu ıuçla, 

Batvekil muavini Prens Star 
hembergin bilhassa fU sözleri ecne 
bi gazetelerinde büyük ıiyah harf 
)erle yazılmaktadır: 

"Hududun öte yanındaki 
ler bilmelidirler ki, artık Avaatur 
yalıların sabrı tükendi. Gün ıele 
cek, onlann bize yaptığı muamele 
yi, biz de aynen onlara yapaca 

Yeni • 
zengın 

F'ransaya gezmiye 
gidecek 

~-"' aengın ICüçUK rlat•z 
>t.tt On. Yedinci tertip tayyare pi· 
~•unun dördüncü ketidesi bu 
l'aır Ss çekilerek bitirilmiıtir. Son· 
~ 56 ile nihayetlenen bütün 
~1-.. lar rkiıer lira amorti ala-
~ır. 

l\t Ü aayumzda 50154 numa
~~.elli lira çıktığı yazılmıfbr. 
~ beı binden yukan numara 
' •ioıa. göre, okuyucular bu
dtt. ö:1•t ~lduğunu anlamıılar • 

8 r dıleriz. 
._liJ·~ ıef erki keti dede kazanan 
~ ~er birer ,birer belli oluyor. 

ada Sultanahmette oturan 
(Arka11 6 mcı uyıfad.) 

üç fabrika 
Bu lıafta içinde 

açılıyor 
Yann Bakırköyünde yeni bez 

fabrikaaınm açılma resmi yapıla • 
caktır. Salı günü de iki yeni fab
rikamızın temel atma merasimini 
göreceğiz. Bunlardan biriıi Sumer 

birini istemittir. Fakat Vekalet 
buna cevap vermebıittir. Binae
naleyh 16 ağuıtoı per,embe günü 
1923 mukavelesi tatbik edilerek 
tramvay ücretleri indirilecektir. 
Biz alakadarlarla temas ve hazır
lıklara devam ediyoruz.,, 
(Arkası 6 ıncı aayıfamu:dadır) 

Bank tarafından lzmitte yapbn· ------------
lacak kiiıt ve karton fabrikuına, Reşat Şemsettin Bey 
dijeri de lı bankası tarafmdan 

Patababçec:le kurulmakta olan tite 
ve cam fabrikaıına aittir. 

Öirendiiimize göre iki teme] 
atma merasimi de Baıvekilimiz lı· 
met Paıa ile lktııat Vekili Celal 
Bey tarafından yapılacaktır. iz. 
mitteki fabrikanın temel atma 
merasimi sabahleyin onda yapıla

Ankara, 11 (Huıuıi, telefonla) 
- Maarif Vekaleti Müfettiılerin
den Tıp Fakülteıi üçüncü dahili 
hastalıklar doçentliiine tayin edi· 
len Doktor Necil Beyd'en inhilal 
eden ikinci smıf maarif müfettiı· 
liğine ilk tedriıat umum müdiri 
Retat'Şemsettin beyin naklen ta· 
yini ili taıdika iktıran etmiftir. 

cağı için Baıvekilimizle Celil Bey Güreşçilerimiz Le-
Ertuirul yatiyle lzmite gidecekler • k J l 
ve öğ]eden sonra lstanbula döne. nıngratta azanuı ar 
rek saat on yedide Patabahçede. Leningrat, 11 (A.A.) - Gürq· 
ki tite ve cam fabrikasının teme' çilerimiz Sovyet pretçilerine kartı 
atma merasiminde bulunacaklar . alb sıfır kazaND•fbr.I 
dır. Kenan, Çoban tuı a, 

Abbas, Hüaeyin, Saim, Ahmet 
Bqvekilimizin yarm açılacak sayı hesabiyle 

yeni bez fabrikasının açılma reı· Adnan, Muıtafa rahatsız olduk-
mini yapmaları ihtimali de çok larından güreılere ittirak etmemiı-
kuvvetlidir. )erdir. 

Bir yaralama 
hadisesi 

Nişan efendi Karabeti 
bıçakladı 

Dün aktam üzeri l.angada bir 
kavga olmuf, Karabet iıminde bir 
ermeni, Nitan isminde diier bir 
ermeni tarafından bıçakla yara • 
lanmı9tır. Hadise töyle cereyan 
etmi9tir. 

Lanıada, Fıçı ıokağında nu -
maruız ve yeni yapbnlmıı bir ev 
vardır. Bu ev lımail Münir Bey 
isminde birine aittir. Bu evi de Ka 
rabet ve Nitan atlannda iki er • 
meni kiral&IDJflar, aileleriyle bir-

iız .. ,, 
itin ıarip tara 

fı, yeni Avustur 
ya hük&ımeti bir 
yanclaa Nazilere 
idaYetlerini ıö• 
terirken, diler ci 
hetten Nazi Al 
manyanm fe•ka 

ilde murahhaı 
olarak aeçtiii 

Prena Her Fon Papenin 
starhemberg Viyanaya hare 
ket etmekte olmaaıdır. 

likte oturmaktadırlar. Nitan her (Arkası 6 mcr aayıfamrzdadır) 
gün muntazaman it bulup çalııtı · ------------
iı için yiyecek ve içecejiyle be - Evkaf müdürleri arasın-

Roma, 12 (A.A.) - A't'UaturJa 
batvekil muavini M. Starlıenl.ers 

raber evin kirasını da temin et- da g · ı. ·ıı 
kt d K b · • • 1 enı na1<ı ıer me eyse e ara etın ııı o ma· 

dıiı için ev kirasını verecek vazi· 
yette değildir. Evin konturatosı: 

Nitanm üzerindedir. Ve her ilti 
ailenin ev kirasmı ödemeie Nitan 
mecbur tutulmaktadır. Birkaç ay· 
dır kira vermiyen Karabetten dün 
akpm Nitan ,artıı kirayı ödeme • 
sını iıtemit vermediği tak • 
dirde odalarını botaltmaıını bil
dinnittir. 

( Arka11 6 ıncı aayıfada) 

Ankara, 11 (Huauıi, telefonla) 
- Mardin E•kaf MüdirlQüne 
Urfa Müdiri Hilmi, Urfa Müdirli· 
ğine Diyarbekir Müdiri Taban, 
Diyarbekir Müdirliiine Ankara 
Müdiri Ferit, Ankara Müdirliiine 
Adana Müdiri Huliai, Adana mü· 
dirliğine Maniaa Müdiri Mithat. 
Manisa Müdirliğine Evkaf mahlG· 
lit Müdiri Rahmi Bey tayin edil· 
mitlerdir. · 



Meelloe, 11 (A.A.) ,-Harbin· 
.. WWlrlldlJI• .......... Çin 
....,_ilan •&Itri M. R•d1 
..... tlemirJollanaa •• ...ıc bu 
J'Ollar .a.tabd-lnine kartı tu 
mim ........... ...,; olarak , •• 
Pli• ..... tec&Ylaler hakkın· 
.. w... lleelillM Wr rapor •• 
......................... yollan 
•ıNfaM .. Hak Jataaim tamc 
men ublmdan ileri ıelmektedir. 
Bu rapora ıöre 1 atutoe tarihin • 
den 8 aiuatoa taftldae kad•r taJa. 
ripkirbk Jiizünden 18 kaza ve ıs 
miiaeHih tecaYüa YUkua ıelmittir. 
Demltyollan milatabdeminindel' 

111 ldti ............ 46 kiti öldü. ,...., •• 1• kiti J&r&lanmıftır. 

Diler- auaftaa b~ haydutluk 
YÜalan ılrllmut, yanıınlar ! 
lsanlmııbr. 

Ha,duthdl Tablan, Wllaaur 
17 temmu U. 1 aluatol aruında 
arbmf Ye ita ~lar, 21 l.U.Oti• 
flD Ye 207 ftlODUD tahriWai intaç 
tıbllittir. 

••• 
Moako-. 11 (A.A.) - Japon 

ve Mançml .... arlari tarafından 

tarld Çla •-lrfellarma kartı ya· 
pılu turnalara .. S...1et Rw 

yaya kartı 1apdan tahrik&ta Yeril· 
mit olan vüaat Ye tümulden bafıae. 
den lnettip, lRitiha ba taamızla · 
rm ıayeal, tark demlryollann 
ucuza aabn alabilmek için Sovye 500 lira kazanattlar 
R.,a Gurine bir tazyik ppmalr 13431 468 19128 18115 
oldufunu ~~ ve bütün bu 23072 llOI 171• 4212 
--~e~rm, ~ttla eski mane•· 13llO 14Mf 1U71 1711 
reler ııbı, .. tam. bar akamete mab · •t 17tt ıaıa 
1riinı olduaana ıllve eylemekte· 

dir. • 150 lira kazananlar 
PraYda ıueteaı, Japonya aı· 

mamdarları mabafilinin bir takıır 
f&Dlajlarla Sovyet Ruayadan biç 
bir teY koparamıyacaldannı yaz· 
maktadır. 

kazananlar Ataiıdaki numaraların 
~ Jiia lira mükifat al1111:a1~ 

3183 2582 11524 
8250 7116 7738 

24224 188S9 17503 
1019 1337 12111 
8889 18154 17311 

24127 19169 18J23 
8498 24558 2953 
2237 86&1 1123 
4331 17508 10995 
3613 22628 18835 



...., ~· Aluetoe 1834 
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1 

•• .... 

~~"'"' ~: 
Gençlerif~;fk

etmeyinl 

Muddeium Ahba.planmdan bir zat dedi ki: 
bu'J Benim oğlann tiirlerini nuıl 

uyorıun = Şiirle;ini m.i tevkifini 
d' Öy}eya ... Kıtabı çıktı, görme 
ın ıni? 

mi Odesa konsolosunun 
ve cezalandırılmasını istedi 

. ' - ' Ark.~d·;~ım il .. .. .. .. 
ft" 'S' ın o u, gozumun o 
U!ıe ıeldi: Liıenin ıondan üç 
:~elki ımıfında üç seneden beri 
~nek ... Daha doı"ruıu mektebe 

llbzı , 
~·le ez ... Favori uzatır... Civarda 
f 1 ızlarla dolaımaktan ve her 
.=:tı.. gramofonu kurup danıet 

011 
ten batka kaywuıu yOktur. Bu 

an mı tairdi? ... Kendiıiyle ko 
11"tın.uıtum ve neye istidadı var di 
~~kand~l etmiıtim... Edebiy.tla 

asını ıf ıa edecek hiç bir ali 
lbet aörmemiıtiın. 
8abaıı, aerzeniıte bulundu: 

t - Yeni zuhur eden iıtidatları 
eıvilc etm · v ık ide ıyonunuz... ı as , ya 
ti!/ Pmar bqlarmı keten devler 

ı, matbuat sütunlarının batına 
th--· -~ıı, kimRye nefes aldırmıyor 
~llGuz •.• Etkiden ebeveyn sanatkir 
ııtidatlı çocukların en büyük düt 
baaııı7dı, ıiındi de siz ..• 
ltt - Bu ıon cümleyle ne demek 

ec:lifini uılıyamadmı. 
L_--:- Her meıhur adamın tercümei 
:ı-Iınde okumaz mıyız? Edebiyata 
lttida~ı varmıt; halbuki, babası, 
~i olurmuf .• Nihayet, oğlan, her 
~Ye rajmen, mü.tkülleri yener; 
elıaunı ıöıterirmif... Ben, tercü 

"1ei hallerde bunu okuduium içia, 

~lunıun tiir yazma.k meylini gö 
~nce, onu körletmek delil, bilikiı 

01tuklamak yolunu tuttum ... Ger 
çi, mııralarından ben mana çıka 
"°'l'rıı -~L• 'l • Forum am.a~ ~• netı , yenı 
laeaiı karııaında daima böyle dejil 
:ı iınit? Mektepte olcumamıı mıy 
d~? Divan edipleri, Edebiyatı ce 
pideleri, Edebtyatı cedideciler 
ı;:ri &ticileri, onlaT yeni liaancı 
. beğenmemiıler. Yeni liaancılar 
~~Uade de öz türkçecilere yan ba 
L~ra raılıyoruz.... Demek ki, 
~im de oğlumun ıiirlerinden bir 
~ anlamamam gayet tabit... Fa 
k t, huna ralmen, onun iıtidadını 
d 6rletmemeli... Kitabını bastır 
tbı ... lıte ... 
Elime vapur tarif eıi biçimli bir 

~•er arkııtırdı. Sayıfa aıın bir ·ıer 
•ha, 10nra, öbür aayıf ada, bu 
"rlevbann dört aatrlık ıiiri: 
~nin çamur şeffafhfın, 
ığmyığm ... 

Bırakın! 
:Sıralan 'd . 
1 

.. gı eyım ... 
))· tte tıır bu kadar... Ve bu ıiir, 
ır hanıma ittihaf edilmif ... 

d.; Bunlann kıymeti yok, azizim. 
'I 1111, belki bir tek faydalan, 
~un birlikte dolqblı kızlara 
p aatmasmı temin etmeaidir ••. 
d ~t, itte o bdar ... Kaça bastırt 
IJl ~kitabı? 
~ Paraımı verdim; oilum bu 

d ab,"'fiat söyledi: Bir de hesapla 

Üsküdar 
Vapur biletleri 

ucuzlıyor 
Liman tarife komisyonu Deniz 

Ticaret Müdiri Müfit Necdet Be
yin riyaaetinde toplanarak Akay 
ve Şirketihayriye idareleriyle Li
man tirketinin yeni tarifelerini 
teıbit etmİ§tir. 

Komisyon bu devreye ait tet
kikatında Üsküdar halkının ıene
lerdenberi devam eden haklı §.i
ki.yet ve temennilerini nazarı dik
kate alarak Üsküdar hattı biletle
rinde ehemmiyetli nispetle tenzi· 
]it yaparak bu hat ücretlerini 
Kadıköy • Haydarpafa ücretleri 
dereceıine indirmittir.' Bu tenzila· 
ta göre gidip gelme 20 kurut olan 
ikinci mevki 17,5 kuru§a, gidip 
gelme 25 kurut olan birinci mev· 
ki biletleri de 22 kuruta indiril
mİ!tİr. 

Tarife komisyonu, Oıküdar 
hattı i~in yaptıfı bu tenzilatın , 

Şirketihayriye bilançosunda aça -
cajı açıiı lusmen telifi için me
mur karnelerine muayyen nispet . 
te bazı zamlar yapmııtrr. 
· On paradan 30 paraya kadar 

olan bu küçük zamfarla aylık me
mur karnelerinden bir k11mına 13 
bir kısmına 26, diier k11mına da 
37,5 kurut ilive edilmit olmakta
dır. 

Komiıyon Akay idaresinin bi
let ücretlerini aynen ipka etmi§, 
Liman ıirketinin yükleme, bo§alt
ma ücretlerinde bu §İrketin tasfi
ye edilerek liman itleirnin Jıüku -
mele intikali mevzuu bahaoldu -
ğundan timdilik bir tadilatın ya
pılmamasını muvafık bulmuttur. 

- - --o----
Küçük sanatlar kanunu 

ve Beyaz Ruslar 
Küçük ıan'atların Türk tebaa· 

11na haarı hakkındaki kanunun 
tatbikatına baılandığı malumdur. 
Bu kanunun Beyaz Ruılara tat
bik edilmiyeceii hakkındaki ha
berler teeyyüt etmemiıtir. Poliı 
dünden itibaren Beyaz Ruslara 
tebliıatta bulunarak evvelce ha
:aırlanmıf olan cetvelde tayin edi
len mllddet gelince bu itleri ter· 
ketmelerini bildirmi§tir. 

Esnaf bankasının 
hissedarları 

Esnaf Bankuı Heyeti umumi
ye içtimaı dün öileden ıonra yapı· 
lacaktı. Ekıeriyet olmadığından 
ıelecek aya tehir edilmi§tİr. 

lalı ••• Arada otuz lira iılemnif ... 
'ikinci faydası da! Ya matba 
ı.a .. _ ' Yahut ta oiluna hovardalık !1!!!!!!!!!!!!!'!!!!11!!1 .. !!!l!!l!!!!!!!l!!l!ll!!ll!!!!!!!m9!!!!91!!111!m!!!! 

~--..ı t • • \1 eattn etnııf... sed durmaz ... Fakat, aileler, hoca 
)e d~ &rkada19&, candan nuihat lar, hatti münekkitler, her mısra 

.. ıın: ıeveliyene eıer ne§retmek imkam 
'1ıu'"'j" Ba.balanmızm takip ettiği nı verirlene, buıün olduğu gibi, 
lıa.ı,' daha iyi idi: Biz, ıene vara ıürüıürü iıtidataızlar, tezgahtarlık 
~l .. na.tkir olmak iddiuında yahut muhaıebeci muavinliği öğre 
\u:ı::•n ıençleri teıvik etmiyelim, necek yerde, za.manlarını tiire ( !) 
~ 1 bu i§ten soiutmaia ufraıa ıarfederler ... 
._...; !fer onlarda cidden iıtidat Mürebbiler! Gençleri te~vik et 
o).c.~-Jlıer mütkü1ü yenerler, gene · , "' .. "' meyın ..... 

arını olurlar ... Selin önünde (Vl·nO) 

istenilen ceza altı 
aydan· üç yıla 
kadar hapistir 
Gümrüğe tabi bazı eıyanın, 

beyannameıini vermeden sokmak 
tan suçlu Odesa bat konsolosu 
Rauf Hayri ve buna tavaaaut et 
mekten ıuçlu kav.ae Tevfik efendi 
nin duruımalarına dün ihtiaas 
mahkemesinde devam olunmuıtur. 

Müddeiumumi iddianamesini 
, ıerdetmi§ ve Rauf Hayri beyin, 
verdiği beyannameden hariç, bazı 
et yayı resimıiz olarak memlekete 
sokmak suçunun §ahit olduğu, ken 
disinin hariçte hükumeti ve milleti 
temıil eder bir ıahıı olmaıı dolayı 
ıiyle bundan iıtif ade etmesinin 
cezayı tiddetlendirici sebep tetkil 
ettiği, kavas Tevfik ve muhacir 
Mehmet efendilerin bu ite ittiark 
leri anlatıldığı için 13 ve 58 nci 

•ımwıHntUllttHnBirDRım:DUQ'Ut11111ıttt11ırurnnımımntımmnunıırınımn•uH "* 

Kurultaq 
Cumartesi günü 

başlıyor 
Önümüzdeki cumartesi günü 

toplanacak olan ikinci Dil Kurul
tayı için yapılan hazırlıklar iler· 
)emektedir. 

Merkez bürosu dün Umumi 
Katip İbrahim Necmi Beyin reis· 
)iği altında toplanmııtır. 

Merkez bürosu ve umumi mer· 
kez heyeti halindeki bu toplant 
öileden önce ve sonra iki celıe o· 
larak sürmüf, birçok tezler hak· 
kında kararlar verilmittir. 

Merkez bürosu ve umumi mer
kez bugün ıaat dokuz buçukta 
tekrar toplanmış ve çalı~malarınr 
devam etmİftir. 

maddeler mucibince cezalandırıl Tarih ve coğrafya dersleri 
malarını ve tevkif olunmalarım is T ·· k k t I I d 
temiıtir. ur çe o u u ma ı ır 

Kaçakçılık kanununun bu mad Şehrimizdeki bazı ecnebi mek-
deleri altı aydan üç seneye kadar teplerinde ecnebi talebeye tarih 
hapiı cezasını müıtelzimdir. Ayni ve coğrafya dersleri kendi dille
zamanda gümrükler avukatı da riyle okutulmaktadır. Halbuki bir 
kaçak olarak getirilen eıyanın mü cenedenberi tatb:kına başlanan 
saderesini iıtemiıtir. karara nazaran bu yasaktır vr 

Bundan sonra Rauf Hayri be Tarih, Coğrafya tedrisatının Türk 
yin vekilleri meselenin tetkiki için .... :ıllimleri la raf mdan, türkcc o· 
davanın batka güne bırakılmasını larak yapılması lazımdır . Maarif 
iıtemitlerdir. Vekaleti bu huıusta kat'i ve !id -

Mahkeme reisi, bir listede top detli tedbirler alncaktır. 
lanıp ayn ayn pluılara taalluk e 
den kaçak eıyamn üç liıtede top 
)anarak gönderilmeıi için sümrü 
ie tezkere yzıl~aıına ve davanın 
çarp.mbaı günü aaat ona bırakıl 
ma11na karar vermi§tir. ----------
Elblae h1r•ızı 

Darüf§af aka mektebi kartmn
da Mustafa Şevki efendinin ya -
pıaında çahıan sıvacı Halit uıta
nın elbiıelerini çalarak kaçmakta 
olan ıabıkalı lımail ile Cemil ya
kalanmıılardır. 

Bir kaza 
Takaim Cümhuriyet meydanın-

da Dimitri kalfanın yap11ında ça· 
lı§an duvarcı Kemal efendinin 
böirüne üst kattan bir tahta düıe
rek yaralamııtır. 
Sabıkah Vasll 

Samatya tramvay caddesinde 
320 numaralı tütüncü dükkinınır. 
sahibi Harito efendi otobüıten 

bir çuval indirmek üzere dükkan· 
dan biraz ayrıldığı eınada ıabıka· 
lı Vasil dı§ardan muhtelif cinıter 
15 paket sigara çalmıya teıeb· 

büs etmi§se de, görülerek yaka · 
lanmıthr. 

----0----
Perakende sahşlarda 

ihtikar var 
ihtikar komiıyonu tarafından 

hazırlanan rapor bugün lktııat 
Vekaletine gönderilecektir. Ha -
her aldığımıza göre ıehirdeki pe· 
rakendecilerin fiatlarında bazı 

ihtikarlı satıılara tesadüf edil
miıtir. Toptan fiatlar tabii bulun 
muıtur. 

Türk parasını koruma 
kanunu na aykırı hareket 

Türk parasını koruma kanunu· 
na muhalif hRreketten dolayı 

Şükrü, Alber ve Levi isimlerinde 
üç ki§i hakkında kanuni takibat 
başlamıştır. 

Bu üç suçlu hakkında borsa 
komiserliği tahkikatını bitirip ev· 
rakı taıızim elmİ§ ve her uçum 
de adliyeye vermittir. Suçlularır 
davası cezR mahkemesinde görü· 
lecektir. 

Nikahsız birleşmelerden 
doğan çocuklar 

Af kanunundan evvel yapılar: 
eski uıul nikahlarla nikahsız bir
le§meler neticesinde doğan çoe 
cuklann teıcili için verilen müd -
det bu ay içinde bitrtıektedir. 

Bu kanun mucibince nikahaı:r 
olarak çocuk ıahibi olan kadınla
rın hakkı tanınmakta ve gerek 
kendilerinin ve gerekse çocukları· 
nın babaları namına tescili emro
lunmakta dır. 

Müddet bittikten sonra vaki 
olacak müracaatlar kabul olunmı· 
yacaktrr. 

inhisarlar Vekili 
Gümrükler ve inhisarlar Veki

li Ali Rana Bey birkaç gün Şile
de kaldıktan sonra ıehrimize dön
müıtür. 

Ali Rana Bey dün sabah öğle
den sonra gümrük başmüdürlüğü· 

ne uğrıyarak orada bir müddet 
mefgul olrnu~ ı·r ~aşmüdür Seyf 
Beyle görüşmüştür. 

SİYASET 

deniz silahları bah
sında nasd 

anlatacaklar 
" T ealihatta müıuat kabul ebn~ 

yiz. Zira, dört tarafımızdan denizle 
mahıuruz! ... " Bu ıözleri, Amerika 
birleşik hükumetleri Bahriye num 
M. Swanıon aöylemiıtir. 

Bu zat, Amerika bahriye kuvvet • 
lerinin iki cephede faaliyet söıtere • 
ceğini ileri ıürüyor: 1 - Bahri Mu • 
hitikebirde, Japonya rekabetinden çı

kacak neticelere göz kulak olacaktır. 
2 - Bahri Muhiti Atlaıide iae, her 
hangi bir vaziyet kattıımda, ATI"Upa· 
lıların Amerikayı muhuara ebneıine 
mani olacak; bahri ticaretin önüne 
engeller çıkmamaıına nezaret ede • 
cektir. Bunun içindir ki, birleıik hü
kümetler. kruvazör ve hafif ıemiler

de tefavvuk iıtiyorlar. 
Harpten beri en müthit bahriye 

programını kun-eden file çı~ıt 

olan Amerikalılar, iıte, ıimcJi de ken· 
di lehlerinde bu iki talepte bulunu -
yorlar. Buna raimen, geçen ıün de 
burada ıöylediğimiz gibi, bütçe açık· 
lan fazladır. Maaraf edemiyecekler! 
Onun için. diğer devletlerin ılllhla • 
nnı azaltma11 ıureliyle blkimiyeti te
min niyetindedirler ... 

Bittabi, baıta lnıiliz ve Japonlar 
olmak üzere. bu teklifat kimıeyi 
memnun etmemektedir. 

İngiltere bahriyecileri, Britanya 
imparatorluğunun müdafaaıı için 75 
kruvazör lazımken, Londra konferan· 
ıında, bunun 50 ye indirilmeıine öte
den beri muanzdılar. Ya yetmiıe mü• 
saade edilmeıini yahut ta elli adet 
büyük gemi yapmak izinini iatiyor • 
lardı. 

Tokyo muhiti de k~di için ayni 
fikirde... Lakin, Japonlar, aynca, tU 
talepte de bulunuyorlar: Amerika ve 
İngiltere ile, bahriyenin her cihetin • 
de müıavat ... 

Diğer taraftan halyanın 3S bin 
tonluk ikl gemi yaptınna11, donanma· 
ıını diier denl&lerde de kutlanmak 
mecburiyetinde o!an' Ftansanrn elin • 
den Akdeniz hakimiyetini almağa 

kalkışma11 da aynca meseledir. 
Harpten evvel, hudutaus bir deniz 

ıilahı yanıı vardı. Halbuki, müddet· 
leri pek yakında bitecek olan Lon • 
dra ve Vaıinıton konferanıları. bir 
dereceye kadar, bu yanıın önüne geç
mişti. Yukanda ıaydığımız zıt talep· 
ler!e toplanacak olan devletler. deniz 
ıilahlannı tahdit itini de icara ıilüıla -
nnı tahdit itine çevireceie benzemi • 
yorlar mı? 

HU. F.a. 

Antropoloji kongresinde 
1 ürkiye 

Geçen .ay zarfında Londrada 
toplanan birinci beynelmilel antro 
poloji kongreıine ittirak eden 
Profesör Şevket Aziz bey evvelki 
ıün tehrimize dönmüttür. Şevket 
Azi zbey kongreye Anadolu ant 
ropolojisi hakkında üç muhtelif 
tez vermit ve müdafaa etmittir. 

Unlardan alınacak resim 
Buğdayı koruma kanunu tatbi

katına dair itirazları tetkik için 
tetekkül etmit olan komiıyon dün 
vilayet mektupçuau 0.man Beyin 
riyasetinde toplanarak baaı ka
rarlar vermittir. Buna nazaran 
Marda denilen unlardan verri a -
lınmıyacaktır. 

ikinci nevi unlar on kaliteye 
ayrılmııtır. ikinci nevilerin beher 
çuvalından 100, birinci nevilerden 
150 kuruı reıim alınacaktır. 

Adliye Vekilini ziyaret 
Müddeiumumi Kenan Bey dün 

Perapalaıa giderek tehrimizde 
bulunan adliye vekili Saracoilu 
Şükrü Beyi ziyaret etmiıtir. Bu 
mülakat esnasında lıtanbulda ya· 
pılacak olan adliye ıarayı binuı 
meselesi görü,ülmü!tÜr. 
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Abdülhamit 
Ve 

~~-~~~; l.__l+_a_tı_·k_Jt._· a_y_a_t_B_i_lg_ı_~s .... i........-
•ecektir. Y alna ba fıkraların uzun ot-

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 82 Yazan: lahak Ferdi 

Cellatlar kızım titleri kurtun ıu yürüten takımından olmakla 
çanıaima dmuılardı. Oım•nm beraber, ayni zamanda da hadise 
feryadına kulak veren yoktu. ler k&rfıımda itidaıl Te muhakeme 

V enedik papulannm vaktiyle ıini muhafaza etmesini heıfreaten 
ltalyan 9U'&ylarmcla yapbfı ifken iyi bilirdi. 
celerin aynmı yaptrmaia ve bu ıu Nuri beyin ufak ve manaaız bir 
retle hürriyet iıtiye._ ajızlvı ka meseleden doı..,.. yaver Klzım 

maması, seçme olması Ye okuaakb 
79alma11 Jizımclır. 

ÇocW< manhkı 
- Anne niçin avcılar &alanları, 

kaplanlvı öldürüyorlar? 
Anneıi düfiindü, sonra: 
- Onlar zavallı koyunlan öldü 

rüyorlar da onun iç~! .• dedi. 
- Peki öyleyse niçin kasapları 

avlamıyorlar? 
patmaia çalıtan Abdülhamit, me beyle &1'911 açılmıtb.. ==:::=:=======~====~ 
beyinci Nuri beyin bu itte mUTaf Kim bey izzeti nefsini kimse Şikayetler, Temenniler: 
fak olacaimdan emindi. ye kırdırmak İıtemiyen dddi bir 

Nuri bey kızrm titleri hafız Oı ıençti. Bir gün Nuri beyle arala Haliçfenerinde buz 
manm ıöiıüne ve kollanna yaplf rmda töyle bir muhavere geçmiı neden pahalı? 
trrdıkça tat odanın duvarlarına ti: " Haliç Feneri, Kinçhane aobk 
acı bir aea aksediyordu: - Bugün efendimiz Cuma alaıyı 3 IUllDU'ada Ali" :imzui1le alcbimm 

- Allah afkma yaım-ıyuuz... na biraz geç çıkacaklar. bir mektupta Haliç fenerinde buz aa-
Merlaamet ediniz •• Ben hain ve nan - Gene korkulu bir rüya mı hılanndan fİÜyet edilmektedir. 0-
kör bir adam delilim. rördü acaba? kuyucumuz bu semtte buzun dört, 

1 hatta bet kuruta aatıldrimı 
Nuri bey gülerek, cel atlara: Bu mali soran yaver Kizım bey söylemekte, ha,ün kendi keJfine ha-

- Biraz dahL. di. reketinin önüne seçilmesini clilemelr-
Diye ıöziyle itaret ediyor Ye Klzım bey, her zaman Nuri tedir. 

Ramazan mütemadiyen tiıleri kur ·beyle doatça konuıtuiu için, ken Otobüs t~hlikesi 
ıun çanaima daldll'IJ> Omaanm diıinin bu sözden muğber olacağı yeni mahallede oturan Adil Fikret 

ıöisüne yapıftmyordu. nı biç te tahmin etmemiıti. Bey Büyükdere • Tüsim otebiiale • 

Hafız Oaman bir saat sonraı bay Nuri bey o günden beri Kazım rindm tikiyet ediyor. Şikayeti t•ı 
ım bir halde taılarm üzerine yetı beye muiberdi .. Ve nerede görse, Taluimden Bü,ükdereye aiden oto -
nlmıfb. yaYatça kulağına eiilerek: büsler yolun en zikzak ve iniıli yeri 

Yirmi 1e11eclen beri sarayda na - Efendimiz bugünlerde korku olan Hacı Oıman bayırında, henzin-
'-- lu rüya ıörmiyor.. Acaba sebebi den tasarruf için, motörü durdurarak musklranıe hi21net edttn vu temiz yolrup öyle iniyorlar. Halbuki. böyle 

bipli adam nihayet kendiıine ma nedir? yaprldıiı zaman bir tehlike anında 
lik olmadıiı bir zamanda: Diye fısıldar, geçerdi. yalnız frenler lcifigelmiyeceii cihetle 
_Artık tahammülüm lraJmadL. iki doıt arumdaki ıerginlik ay bu hareket çok hatalıdır. Belediye -

Mektubu efendimizin yataima ıö lar geçtikçe göze çvpacaık bir te nin bu iıle alakadar olmuı liznncbr. 

türen benim .... 

Demit ve kendinden ıeçmifti. 
Hafız Onma ne eöylediiini bil 

miyordu. Zaten omm aöyliyecek 
bir aözü yoktu. Biçare adamcaiız 
bir teYclen haberdar delildi. ltken 
ced ~~ isnat edilen 
,eyleri' Uienne almaia mecbur ol 
mutlu. 

Nuri bey bu itini brtumda ev 
veli cellitlarm yüzüne baktı. Bu 
bakı,ta: 

"- Gardünüz ya .• Nasıl muvaf 
fak oluyorum... !,, 

Diyen bir mana vardı. 

Nuri beyin bu derece merhamet 
ıiz ve soiuk kanlı bir adam oldu 
ğunu Y ıldızd& berkeaten evvel 
Abdülhamit ketfetmitti. Kızıl 

sultan, bu ıibi itleri erhabma ver 
melde büyük bir zeki Ye İ•bet 
göaterirdi. 

Son günlerde Nuri heyden bat 
mabeyinci Celil bey bile çekinme 
ğe baıl&mlfb. 

Nuri bey kolay kolay kızan bir 
adam deiildi .. O, saman altından 

efrika numarası : 45 

kil alnufb. 
Nuri bey (iıkence oda11) name 

mur edildikten sonra vaziyetini 
büsbütün deiiftirmifti. 

"Mühilr kimdeyse, Süleyman 
odur!,, febYumca Nari bey de eli 
ne ifkenee aletlerini aldıiı ginden 
beri yalnız maiyetine değil, mafev 
kine kartı da böbürlenmeğe bati• 
mqtı. 

Hafız Osman hldiseıi Abdülba 
mide büyük bir muvaffakiyet tek 
tinde arzeclilmiıti. 

Hademenin bu zanari itiraf m 
den eonra, Mut mutuamfı Mah 
mut beyin yeleni aranıyordu. Böy 
le bir gencin Kadırga taraflannde 
dol&fbiı da F ebim pqa tarafm 
dan zatıphaneye ihbar edilmiıti. 

Nuri bey padipbtan aldığı .. ı& 
hiyet üzerine, zaptiye nazırına bu 
huauata aldıiı bir iradeyi tebliğ 
ederek, evveli bqıbot dolatan 
gencin derha·I tevkifini ve aaraya 
izammı bildirmitti. 

Nuri bey bir taraftan bu genci 
arabrken, diier taraftan da yaver 

Aşk mı, Servet mi? 
Nikili : (Vi - Nô) 

fnkalade methetmitler- T6rldn Ha· ı 
mm, ......... ,.. Onlan ........... 
tan.. hal ve taniyle is~ bile et • 
mit .. Nihayet, bet l1llanHa Fllhri 
Pqama kalan, Tirkaa ffenpMen ay• 

nlımı- Be,oihma ··- Ora -
dan, bizim otamohil ... - - sör
mütler bilİ79I' llllUtllna? 

" - Ne sönnütler? 
.. - Sizinle ben, ön tarafta otona -

,..... .... _ v. arkada... Kim- ftl'llllf 

IÖJleJİL 
"-Kim ....... 
,. - Tiirkia Hannn-
.. - - Haydi, ha1di.. 
" - Vanaf.L .. - u,..1uıı., .... 
" - a.. .!e ilk &w=e öyle aandnn.. 

Falırl Papnm luzlannı i"tüatak et -
tims (Osttınde ne ...u elW.. .ardı? 
Şapkam naıdch?) dedim. BilinWz ki, 
lmdml.., Y,,te ..,.._. milallde dilı· 
Irat ......... Hatta. ........ ..- 11ir 

otomobilde &ile imanın urtmda ne 
çefit ctlbiM oldaiaım sörürl•- Le1-
li, Witüa tefwriiabna kadar tunleti
mi anbttı.. ilk defa siJdiiim elbise -
nİD ve pplwam tafailitmı 'Yel'Cli- Bu
nun üzerine, ben de çar naçar iki kü
çük hanımın beni sizinle Be,oilunda 
..:...1::1.1 • • ... mechar. . • ~ ...... enne ınanmaıyetiıl -
de kaldım... .. 

" FU.t, iıin sarihi, Fahri Patamn 
kızlan, bizim otomobilin arka tara -
fmda Tirkia Hammın otardaianda 
nrar ediJOrlardı. 

" Demek ki, kendisi1Je ahbapıı -
mz, üçünüz birlikte snmeie gidi1or
aanm... - diyorlardı. 

" - Haya·. ben ona tanımam bile.. 
- cnabmı veri:rorchun. 

• Onlar ise: 
" - Efendim, bunu saklamakta ne 

mana var?... Gözlerimizle gördük ... 
OçiinGz Wrlikte gidi1ordunua- • di
,..ı.m. 

Kizım beyi ıöz hapsine aldll'llllf 
tı. Kizım bey, bir aydan beri 
- sarayın içinde - arkumda iki 
hafiye dolqtığınm farkında delil 
di. 

Nuri bey hir •kıam ....... -5 
betçi iken, kendi kendine dütüaü 
yordu: 

- Ah, fU Klzımı bir dolaba 
dütünem .. Kalbinin ve kafumm 
içinde lcimbilir neler Tardır?! 

Ve o geceden sonra, Nuri J;ey 
yaver Kazım beyin peıini bırak 

mamıfb. 

"- Kbım heyi naaıl 01-, bir 
gün tuzaia dütüreceiim. •• ,, 

Diyordu.. Adamlanna ,iddetli 
emirler vermiıti. Hafiyeler Ki 
zan beyin hariçte de arkumdan 
gidiyorlardı. 

Nuri bey, Necmiıeherle Kizı 
mm gizli gizli temu ettiiinden 
ve Cafer ağanm odaımda bir kaç 
defa buluttuklarmd&n haberdar 
olıaydı, acaba neler yapmazdı! 

(Devamı var) 

" - Y anılmıı olaaıktınn 
" - ikimiz de ıördük... 
" Birden bire, aklıma toförün se

tirdiği kehriba ifneseldi. Bunu çek -
memden çıkararak. küçük hanımlara 
gösterdim. 

" - Ba iineJi e'Y'Yelce hatlra hir 
1erde görmüt miydinia? 

" - Evet, Türün Hannnm söi -
sünde bir çok clefaJar ıörm6f, pek 
... ienmiıtik.. YL. Gördünüz mü? 
Ahbap oldufunuza sö1lemmüı mİJ• 
dik?. 

" - Fakat emin ohan ki, ha79tıın
da bir kere olsan Jlhami Be,-in kızım 
görmüı, onunla konuımaı dejilim. .. 
Nerede kaim ki, otomobilime alarak. 
birlikte cezmeie aidec:eiim- Bana 
imkin 1ok... Din, sö11ediiiniz taatte, 
filhakika, Fikret Be,le ... ., benim o
tomobilimle, Beyoflundan seçtik_ 
Fakat, arabada üç delil, iki kiti idik.. 

" - Oç kiti idiniz... 
" - Allala Allah.. Şaıılacak .. ,_ 

Acaba, ispirtizmada dedonWement, 
yani "ikilqme" dedikleri hadise mi 
oldu?-. Hani, iapirtizmacılara naza • 
ran, bir insan, diierini çok sevene, 
iki nüsha olarak tecelli ettirirmif ••• 
Meseli, kendi, harp ceph .. indeyken, 

Hayatta •lliltaç olacatınız amell malAmab 
kolayca apeaıalz 

-46-
Nakil .. terclbae laaldu malafuel9r 

Aft hümmunadan koramnak İçİD 
haıta hayvanlar tecrit edilir. Ve bulun· 
daldan sala ile ona dokunan eller ve 
e179 dezenfekte edilir. 

Alt hutalıiı zuhur eden çiftlikle -
rin sütü içilmemeli" ,.Jıat aatılmiı· 
nın akabinde tikim edilmelidir. 

Aft hümmaıı clHtor tarafından ida
re edilen menii ve umumi tedaTi ile 
geçer. 

HaJ'ftll)arda zuhur eden Alt ııt -
ması aftta bpla inaanlarclôinia arazı
nı SÖSterir Ye tedavisi aynidir, 

Afiş 
AFiŞ - ilin bahsine müracaat. 

Asma 
ASMA - Bai bahsine müracaat. 

Arşın 
ARŞIN - Metre sistemi de•letçe 

kabul edildikten sonra terkedilmit o • 
lan tul ölçüsüdür. Bu ölçü mutavaallt 
bo1da bir adamın hqpannaiı acundan 
omuz maf.aima kadar olan mesafe i
le tensip eclibniıti. Maamafih boyu 
mmtalra79 söre deiifirdi. Endaze de
dikleri arım altımı ... t santim. lıtan
Mıl U'fl1U aitmrı sekiz santim, Halep 
arpnı yetmİf bir santim. Zirai mimar 
dedikleri ölçü O, 758 metre idi. 

MetreJi İstanbul arpnına tahvil İ• 
çin 1,47 ile darbetmelc arımı metreye 
tahTil için 0,68 ile dar ... tmek icap e
der. 

Kırk arım lllUl'Üllu llir dönüm aa
)'lbrdı. Arpa hali hazırda ancak eski 
ka:ritlerde me•cattar. Şimdi iıtimali -..._. ........... 

Ant, ah 
ANTRAKS - "Acemceden abnan 

iamiı Şirpençe" beraberce faaliyette bu
......... çok çsbanın birl91me1inden 
laaaale plir. 

Aran: Pembe ve sert bir ıitkinlik 
sörülür. Kenarlan acır, 1ablata bhu
c:ddar hasale se1ir. Banlar Mı alb sin
de açdarak cerahat •e kanımuı et par
çalan ifru ederler. Maman p,et 
müıtekrebtir. Çıhan bqlannı birletti· 
ren deri morlanır ye niha1et parça 

parça kopar. Daha hutabim iptida -
nnda titreme, hümma n umumi ra -
hatsahk miplaede ohmur. 

f :rilepne Jiri söat.iDce ain ... 
ailir. Almatı kurar. Yarum dibi ki -
çik toman:aldar peJda eder. 

Hutalıim de•anu ohu sündür. Da
ima görülür ... iz bıralm. 

Eter Şirpaçe maladat Wr fiddet· 
te ise afaneti ıalak pan.,..nı- n1a 
pilnrizuJOD ile teskin etmelidir. Her 
halde doktora çaimnabcbr. T ebliWi 
Şirpenpı muhakkak ameli,ab iap et
tirir. Hutalıim merkainde mtilitlar 
olahileceii ..... Şirpe11çenin mkallde 
bü,üdiiü ele olar. S.h~ıu .-... hu-

ayni amanda, n6shai aani,eti ıtanba

la, aımeainin ,.Jıat n'YCflillnin ,anına 
bir kaç saniye ıeleWUnnit-· Y oba, 
Tirkia Hamm da, Fikret Be~ çok 
sncliii için, bö1le bir ikilik hidiaeti 
mi oldu da llizim otomoWJe IUdi? .. 

"Leyli: 
" - l:ri buldunuz. .. Muhakkü öy

le olmuttar- - dedi. 
" Bunan üzeriae, onlara, itne:ri 

toförün nerede buldaiana anlattım .. 
" - Fakat, kati1en otomobilde iki 
"Fahri Papmn küçük kızı: 
" - lıpirtianaclaki ikilik hadisesi, 

ruhun iki1e a,nlmuı suretinde olar • 
kiti1dik ... Yaamuzda Türlırin Hamın 
1oktu... Nud olabilir? • dedim. 
Bö1le hir ..,. oldu da, Türkin Hanı
mın raha sizin ,aınnmı ıeldi İle, söi
ıiinde ijne lnılamnuına imkin •ar 
mı? 

"Kamil Flamaryon isminde meı -
hur iapirtizmacı ilimin hir çok kitap
lannı okamaıtmn. Orada, rahlarm, 
beraberlerinde, kendilerine ait eı,.aJa
n taııdıklanna hatti bunlan bazan 
bir yerde unuttuklanna da rastgel • 
crım .•• 

" Bunlan anlattnn •• Her halde böy
le pek prip 1>1r ruh Mdi ... iyle kar-

Yazan: • Gayur 
talığına müptela olan!arda çok leJJİ • 
kelidir. Ve en tehlikeli neticele\• ~ 
bilir: Kangran aafihalan; ıept 

gibi. 

Adam 
ADAM - insan kelimesine 1111 • 

racaaL 

Armut 
ARMUT - Hotafı, reçeli ,.,,.,_ 

bir me)'Vedir. 

Reçel: Olfun armutlar ..,.-Jl
lki1• bölmeli, ortasındaki bıfları .. • 
mizlemeli. Sonra yirmi dört saat t0'
huakmab. 

Bilwra bir aıra armut üzerine tGll 
teker ~kmeli, gene bir ııra armut W 
malı, böylece tencereye 1erleıtiriJclik' 
ten sonra kuvvetli ateıte mütemaclİ1" 
lcanıtınrak, fakat ezmeden pifİl'll"' 
li. Piılrimin 90llana doiru bir ldDO • 
nun kabufunu ince rendeli,...k ili • 
•e etme&dir. Bir kilo çii armada .,.. 
nm .kilo teker hesap edilerek ,..,...,. 

Diler uıul: Oliun ~atlar aJdld" 
Dörde bölünerek tatlan " ~ 
temizlenir. Parçalar sofuk ıa,a atı• 
lır. MeJ"eler tartılır. Bir kaha ......, 
yarım kiloya 375 gram hesap ile al • 
het tekeri konar. Tencereye her ,,,,, 
gram nöbet tekeri için hir Mrclak ,,. 
iater. 

Şeker eri:rince armutlar kaı. il" 
nur. Zayif ateıten lomıldatmak.
üç saat kadar bynablır. Sonra '111/d' 
•eler delildi kepçe ile almank ~ 
çömleklerine konur. Kalan 111 kot" 
...-.. haline gelin~• kadar lra,....., 
lır ve me:y'Yelerin ihlerine dökiilür. 

Aoarga 
AVARYA - Ticareti w.nyedl 

İki türJÜ aVIU'J'a ftl'cbr: 
1 - Her hanai bir ticaret sf, 

misinin bamuleye hareket ve ~ 
mil anlarmdan ma.ualet •e tüli1' 
anma kadar ..kaa pim haurld • 
dır. "Kablo kopmuı, hamule~ df1ll1' 
aayunua tahrip etmesi aibi." 

2 - Ticaret semiai n1a .......... 
veya her ikiıi için yapılan m~ 
muraflar: "Uman, karantine, f 
rüsumu, ambaliji bomlmat olan - • 
tiamn tahli1e edilerek amı.liji ..... 
edildikten soma tekrar talnnjti .-' 

raflan aibi. 
Ba avretle a•IU'J'll iki mufa a,rl ; 

lır. Biri bü,ük Teya miiıterek n ,. 
ieri küçük •e1a huıuıi: A•~ 
ödenmesi bazan teraiti haaatİJ918 il" 
bidir. Sureti umumi1ec1e tutulan ..... 
tı hareket ise ıachır: 

BOYOK VEYA MOŞTEREK li 
VARYA - Biri maddi ........_ 
fnkalicle Wr munfm umumi -n--:c 
olabilmesi için üç tart ....-.ı 

(Bi~ 

tılatbimuza uhilJim • Siz. bu 
ı.,. dair ne deninia? 

Fikret Be11 
" - Ben iıpirtİzmaJ• İll. ıamınd""'.' .. 

- dedi. - fakat, buna raimen, ha 
teyim... llhami Bey beni ziyaret.~ 
Din kcmaıtaklummdan bir ~~ 
nı Tirkin bili1or- . .-"' 

"Türün Hanım, bizim koDUfl9""' 
lanmızı her ne suretle İfİtmİt ~ 
olsun, her halele biliyor. Onan itJtlt 
llhami Beyin Fikrince, kati1en !" ~ 
nim izimi bıralmuyacalmıq. Ç~ 

fikrimi öirenmif. BinaenaleJh, ~ 
uzaldaımalı imiıim ki. aile ,.._. 

.... imit-
"Klüpten, bizim müdürii ~ 

Kendisiyle mektep arkaclqı da- Bit' 
likte, onun 1amna çsktdr. Konut._.,, 
seri bir karar •erdik. Beni lzınir ti#' 
... ıine tayin etti. Gidi1orum... • 

Şair Nuri; tafailitm bu nolitatd' 
da, hazin hazin içini çekti: 

- itte efendim, ba .özleri~ 
aö1lema, Şadiye Hanım, ,...11 
öte tarafında bir asabiyet geçirdi- "":" 
müteessir olduiunu sesinden ..... 
dnn. 
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Yeniçeri ağası ile Yahudi 

dolapnap. '-tladı: 
Kadın ve Moda 

,...._., Salamon çok iyi tamdı 
0 'barımdan çıkan sesiyle, 
le a,alarında dolaııp durur 

...... LL'I t...• • • .. 
1...ı~ ... uıraenuıre yenıçerı aga 

~ "'~ çalmdı. 
,..__inden bqını uzatarak: 
s,.,~l buraya. •• diye haykırdı. 
~n, suratını ekıitti. 
~ bir münasebetsiz olacaktı, 

··Zira, bu yeniçeri ağası, ah 
....., S '-t~liii ile meıhurdu. 

-. bır sual soracağım, ya 
Ben, bir haber aldım... iki 
Peygamberden birini, Cena 
cehenneme yollamıf .. Söyle 

hın, ıizinı peygamber Musa . 
.-..... MAlill"m mı ceheneme gitmit 

bizim peygamber Muham 
8i. .\Jeybiuelim mı? 

llıal ki, eyvıahlar olsun, Sa 
? hana nuıl cevap verebilir ... 
'. P.IUll Aleylıiuelim cehenne 
k~ ! dete, dini mahvolacak. 
-~, yahadi dindar ... 
' lfubanımet Aleybiuelim ! di 
ee..p vene, yeniçeri ağası, u 
. . -.tW, ke.tiiini kestik... Ken 

1 tnabvedecek. .. 

- Eskiler alayım. ..• Emler ala 
yım. •••• 

Aianm kulaiına ses çarpmasın 
mı? Hemen pencereden hat mı u 
zattı: 

- Gel bakayım .••• 
Yahudide hoıafın yaiı kesildi. 

Maamafih: 
- Ben de aana yeliyordun ... 
- E.... Hahambqı ne dedi? 
- Dedi ki ..• Yit uykuya yat •• Bu 

yece bir ruyaı yoreceksin ... O ruya 
nasil iaam it oyledir ..• 

- Ne rüya gördün bakalım? 
- Yordum ki, Cenabihak, yök 

yözünde otunnuf ··· Kartisinda ıi 
zin peygamber, bizim peygamber .. 

-E? .... 
- Birdenbire, ayafmdaki ter 

lik ~di .•. Cehenneme düttü ... 
- Hiti •. Terlik ne münasebet? 
- Ben ruya anlatıyorun be!.. 
- Eh, eh ... Anlat .. 
- Bunun üzerine, Musi. Aleyhis 

selim da, Muhammet Aleyhi11e 
lim da kıa.Udılar yetirsinler terlik .. 

"Musa istedi kotmak .•• 
"Amma çok ihtiyv ••• 
"Kof&ID&di ... 

- ,.... 
"Muhammet aleyhiuel&m yenç .. 

Aslan yibi maıallah ..... 

Güzel 
bir 

~ .. 
Kostum 

lıte .. ilk
bahar için olduiu 
kadar sonbahar i· 
çiıı de elverifli 
aatezi bir kostüm! 
Oldukça ıade ve 
bununla beral.er 
kili clereeede tık 

bir örnek! 
Kalçaları kıı· 

men kapatacak u· 
zan kollu ceket, 
çizsili taftadan • 
dır. Faftanm bu 
sene ne kadar mo
da oldafanu mah· 
telif vesilelerle 
yazdık. Zarif si· 
yinmek iıtiyen 

icadın, böyle bir 
ceketi mutlaka 
taftadan yaptmr 
YU. uçlan tek • 
)inde kalkık ke-
narlı olan omuzla· 
ra ikİfeW düyme, 
apulet çetidi ltir 
ıüı olarakyalap • 
yor. Diz kesimli 
yakayı, önden hir 
çift düyme, yan 
arabk tanda M • 
tiıtiriyor. Bel or

taımda da sen• 
höyle 1ııir çift düy. 

'~ yozumı aeveyin ! dedi, 
Yoluma yideyim .•• 

me •ar. 
Yeniçeri afuı, kendi peyıambe •"P rek Dil' eteklik, kop reak Wr ,ap1ra, koyu nakte t.o111a kürkü, 

rinin böyle methedilmesi üzerine heJU ı.ım •• eldinnlerle hot 'bir tezat tetkil ediyor. Bu arada, tercihen ..

memnun oldu. Koltuklan kab.dı. ce maftai ,.aJıut Nil J'8fİIİ zemia üzerine heyu çİq'ili taftadan ceket, siyah • 
~bnaz ... Cevap vereceksin •• 
ı ... ı. ha. ... 
~dut ıibi herif, aaldırma.ıya 

Fakat, ya:hudi deftlll etti: beyaz renkler arumdaki bot t..u., tatlı lııir imtizaçla cazipl91tirir. Ve söz 

tttı ..•• - Mus& yeride kaldı ... Sizinki önünde, heienilecek bir fantezi sainti koatümi unlenır! 
ileri koftu .... Cehennemin kapnma 
yaklaıtı. 'Gzerine, biçare yahudi ıu 

helede bulunmak mecburiye 
L. Yeniçeri afası, tongaya ba.tıiı 
-.ıdı: 

'liahambqı ilin -konupyın nm farkma vardı; dehtetle .azle 
... __ rini açtı: 
--- c:nap yetireyim •• 
'th, haydi, ait konut bakalım. - E .... 

..._._,_L h Kurnaz yahudi, potun 
r.t•~onım a .... 
~ alayımcı, kendini so vardı: 

bulunca, rahat bir nefea aıl - .ArYcasım yorem;cJim ••• Ruya 
.. Oh, lnııtulmuttu... Bir daha yanda kaldı •• Uyand1111o •• 
• )eJaiçer; ile yüzyüze gelmek? Bunun üzerine aia sü)iimaecli: 

lalı, o taraflara adan &Cımaz - Haydi, ıit itine .. Köftehor ... 
'•• Az daha beni de, kendini de, bu 

· J:'tlrat, an.dan on on bet gün ge hikayeyi dinliyenleri de gUnaha 
1c IÖJle dütünaü: sokacaktın ... Bir daha bi;yle sualler 
~~tende, canım ... Unut ne aoraymı, ne sen rüya gönneie 
"-',,;;· .. Miillümanm yuaiı üç kalkasm .... 
tiıl~ .... Gene ben o taraflara Yahudi, arkasma bakmtdan İpi 
~··· O mahallede çok alıt kırdı. 

-._- 'tar ••• ,, işitip yazan 
..,.. ~r üzerine, civarda gene (Hatice SUreyya) 
''•• ................................................................................... 

~re imparatorluğunun umumi spor ııriisaliakalan, şu günlerde 
~· 4t §ehrinde yapılmaktadır. 50.000 seyirci, 600 atleti seyretmekte 
'~~tler, imparatorluğun her köşesinden gelmişlerdir. Kimi kavuk 
~1 ınaşlahlıdır. Bilhassa Hintten gelenler pek caziptir. Yukarıda 
~ ~ koyduğumuz iki koşucu, spordaki maharetlerinden ziyade, 

()k... de, saçlannm biçimi ile dikkati celbetmektedirler. 

Bu im ~k elW ... inin söiü• 
tarafında 7Udakİ fiJODP. ellliMnin 
lmmepndandır. Daha küçük iki fi • 
yoqe, kısa yenleri ıüılüyor. Elhise
nin 'bqka ıüıü yoktur. Tabü deiil 
mi?. Bu daha hayli küçük bir kız ço
caianun elhiaeıidirl 

Pudra muzırdır 
Doktor ve güzellettirme müte 

hauııı profesör S. Bruk, yüze pud 
ra sürmenin aleyhinde bulunuyor. 

Prof eaör ıöyle diyor: -- Sıhhi noktadan pudra sür 
mekle kuaul'IUZ derinin bazı zarar 
lara kartı korunahileceii kanaati, 
yanlıt bir kanaattir. Bunu yap 
mak, lüzumsuz bir it yapmaktır. 
Sade lüzumsuz deiil, çok defa 
zarv)ı da .... Bu ıuretle, yüzdeki 
belirsiz delikler bot•.ı botuna tıka 
nır, han alamaz ve bkanıt sebe 
biyle az, çok bir la9'ıka uiraya 
rak geniıler, ve yüzde zamanmdan 
evvel burutukluklar husule ıelme 
sinde rol oynar! ... 

Pudranın zararı bu lcıa.darla 
kalmaz, ten renıinin solgunlqma 
sına da sebep olur. Tenin rengini 
bozar. 

Şık bir lcadmm tuvalet talmm, itte 
böyle olar!. Bu talam, Kriateldenclir. 
Renldiıini tercih eden, zeytin yqili 
yahut Helyotrop, Kehlihar veya kül 
reqi olanlanm aeçehilir. Fakat, he • 
yazı renklilerinden hoıtur. Pırlanta 

sil>i söze çarpar! _, .... 

Bahçe muaama mahıuı ketenden 
örtü... Yaz uhalalan, üzerinde böyle 
sade ve bot bir örtü bulunan masa ba
pnda kah .. lb etmenin, ittah açacaiı 
iddia olunahilir! 

Zemin heyu, dört köte çİzsilerle 
onlara IHtiıik ıüıler Bordo kımuzıaı, 
örtünün kenarlan da herkesin kendi 
••kine göre aeçehilecefi iki ayn 
renkte. Bu örnekte tirte" mavi! 

Bu, son moda 1Hr el çantasıdır. Gri 
renkte deridendir. Gördüiinüz sıDi, 
dümdüz.. Deriden yasar hir tekilde 
yapılan aapm·im kola pçirilir. 

Son modaya uyfun olan bu :ru • 
bklann ikiai de yumupk n pulek 

deri üzerine ipek itlemelidir. Yakan
daki yubim zemini, Nn, J9fil " 
bJıffNqiclir, Atalrdakinin amini 
ma.i, üç köte desenleri lmmw • ma
.i, JU't'U'lak tekiller de kısmen Jmmı. 
zı • heyaz, kısmen de mavi heyazclır. 

Mavi zemiade u:ıaınan iki nnldi laat· 
lar da öyle.. 

Bu J'utddar, halaçede pis ite,.._ 
rar. Ani Wr yajmar, deriden bir ,.... 

biı kola:r kolay hozamaz. ltlemeler 
de pek o kadar zarara utnmul 

Bu kız çocuk elbiteainin amuz ta· 
raflannda sördüiiinüa puçalare, Jca. 
nat diyorlar. Küçük lıiir kız ellHaeai • 
nin höyle ıık kanath olmau yerinde, 

cleiil mi?. Elbisenin söii• yeri n 
kemeri ince hirer kordonla hatlanı • 
yor. Et:k tarafı, hafif lmmabdır. 

Meyvenin temiz
lenişi 

Meyvayı yıkadıktan sonra mı 
soymab, yoksa yıkamadan mı? 

Yıkadıktan sonra ıoymak icap 
eder. Eier soyduktan sonra yıka 
mraa, usaresi ziyan olur. Halbuki, 
soymadan önce yıkanırsa, bu zi 
yan mevzuu bahsolmu. 

Meynnm soyduktan sonra yı 
kanmuına zaten lüzum kalmıya 
caiı fikrine mi kapıldınız? Soy 
duktan sonra yıkıyanlar yok de 
iildir ve yıkamadan soyduklan 
için, bunda haklıdırlar. 

o 

Çacuk ve · megve 
Çocufun bünyesine göre, ona 

sebze ve meyva yedirmenin zama 
nı deiitir. Erken yedirmek, ço 
cuiu hazımsızlık, mide bonkluiu 
ishal gibi rahatsızlıklara ujrat11, 
zayıf dütürür. 

~PiYat oyunlarmm yapılmasına müsadif 1908 senesinden beri, 
~ IJehrinde bu derece mühim bir spor hareketi görülmemişti .. 
~' llerasim esnasında, stadın semasına 4000 güvercin bırakılmış, 
~ i~~'!' temsil etmişlerdir. Müsabakaların hemen hepsinde 

-,uizıer, müstemleke atletlerine galebe çalmaktadırlar 1 

Pudra yalnız tendeki luzartıları, 
ter ve yağı ıidermek için, sırasına 
ıöre faydalı olabilir •• 

Şık ıi:riaen icadın, el çantumm da 
ıık ohmamı sözetmeliclir. Bur moda 
mütehuııılan, önce elbiseye bakan
Iann, bundan aonn çantaya dikkat 
edeceklerini " 1-flra ıeylere daha 
soma sıra seleceiini aöyli7orlarl 

Bu ciheti doictora sormalı ih 
mal etmemeli. Esasen, çocu 
umumiyetle yiyeceii 19yleri tayi 
hususunda doktonı damflllak, 

\ tiyatlı harekettir. 
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Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OCLU 

Ciesen kıamın hUllaası 
Yeni cımbaıhanenin aslan terbiye

cisi Süleyman, o akpm Kahirede veı:c
ceklerl oyunda katil aalanın ağzına 

başını koyacak ve oğlu Yavuz da ilk 
defa olarak sahaya çıkacaktı. 

SUleyman, hiç bir hayvanın kendi
sine fenalık yapılmadan zaran do
kunıruyacağını kani değildir. Oğulu 
Yavuzun aslana hiç bir fenalığı 

dokunmadan aldığı yara izine gelince, 
bu kendisine çektiği ıstırabı hatırlat!nak 
ve hayvanlara fenalık yapamaması 
içindir. 

-2-
SULEY:MANI ÇEKEMlYEN 

K1M? 

Oyun aaati yaklatıyordu. 

Artistler pavyonunda hümmalı 

bir faaliyet batlamıf tı. Yeni Can· 
bazhanenin be§ yüzü aşan san'at· 
karlarının bu faaliyeti görülmeye 
"değerdi. Hepsi de birer kurulmu~ 
makineye benziyordu. Hareketle· 
ri içinde heıapıızlığa teıadüf et· 
mek imk&.nıızdı. 

Daha oyunun batlamaıına, ya· 
nm eaatten fazla bir vakit oldu· 
ğu halde, her yer tamamiyle dol· 
1DUf ıayılabilirdi. 

Süleyman yarım aaattenberi, 
eYlitlanndan çok sevdiği hayvan· 
lannın yanındaydı. 

Hiçbir ite yaramamaıına rağ
men, en çok ihtiyar aılanı aevi· 
yordu. Yatı yirmiyi geçen 
bu hayvan canbazhaneye girdiği 
ıene, iki yqında ya var, ya yoktu. 

Süleyman lıtanbulluydu. Ev· 
velce, Molye canbazhaneıi adıyle 
lıtanbula ıelen bu müeaseıe, o· 
yunlannı Kadirgada veriyordu. 
Süleyman biraz franıızca bildiği 

için bilet kontrol etmek, müfteri· 
lerle giıe arasında, icap ettikçe, 
tercümanlık yapmak !artiy1e yev
miye ile alınmıştı. Hizmetine mu· 
kabil kendisine günde beş kuruş 

veriliyordu. 
Babuı yeni ölmü§tü. Anaıını 

da altı yaımdayken kaybetmişti. 

ihtiyar bir amcasından başkt 
kimsesi yoktu, Zekiydi, çah!kan· 
dı. Bilhaaıa vahşi hayvanlara 
diiıkündü. Gündüzleri ,mecbur ol
madığ• halde bütün vaktini her 
birinde nyrı bir güzellik bulduğu 
vahti hayvanlar pavyonunda ge · 
çirird\. 

Kendisine uzun seneler usta· 
lık yapan Fredrik Haym'ı burada 
tanımıftı. Onun gösterece~i hiz· 
metlere kotmaktan büyük zevk 
duyar8ı, her hayvanın tabiati 
hakkında malumat edinmeye bü· 
yük bir alaka gösterirdi. 

Süleymnnın, cidden mütenasip 
vücudunu, kuvvetli omuzlarını, 

keıkin ıiyah gözlerini, esmer te· 
nini bir Aılan terbiyeciıi olmıya 
müaait gören Fredrik Hayın, ken· 
diaine teklifte bulunmuıtu: 

- Hayvanlara bu kadar me· 

rakl.ı iıen ıeni yanı~~ al~!~~.. ı 
Suleyman bu teklıfı duıunme-

den kabul et.mitti. İtte o gün bu 
gün, Molye ıirkinden ayrılmamı§. 

onunla bütün dünyayı dolatmıf. 

uıta11 fıasta olduğu zamanlar 
hayvanları o idare etmit ve ni
hayet, Fredrik Haym öldükten 

·1.· '!,J,,,. ,,., 
Tefrika rto. 2 lf''' 

sonra da Baıterbiyeci olarak yer· 
leşip kalmı§b. , ................ . 

Cambahzahenin Süleyman i · f Yazan: ı 
daresindeki hayvan mevcudu 12 1 
aslan, 5 kaplan, 6 fil, ve bir para-.

1
1 Şekip 1 

tı. Bundan başka, daha birçok • Rıza ı 
hayvan vardı. Fakat bunlarla ken i--·
disi me~gul olmaz, hatta fillerle 
de çok uğraımazdı. 

Oğlu Yavuzun bu gece idare 
edeceği hayvanlar da batka idi. 
Bunlar, kendisinin idare ettiği 
hayvanların yavrularıydı. 

Süleyman, hayvan kafeslerinin 
temizlenip temizlenmediğine, Y:e· 
meklerinin verilip verilmediiine 
baktı. 

ihtiyar aslanı ile ıakalaştı. 
Sonra bu gece batını ağzına ko
yacağı K:.ltil aılanının bulunduğu 
bölmeye gitti. 

İki yüz kilo ağırlığında, diğer· 
lerine nispeten göıteritıiz ve diti 
idi. Süleyman, parmaklık arala
rından hayvanlara taze öküz ve 
dana etlerini uçlarına takarak at· 
tıkları çatal zıpkını aldı. Par· 
maklıktan içeriye sokarak önünde 
yarı yenmit, yarı yenmemit bir 
halde duran budu çekmek istedi. 
Katil aılan, yatmıt vaziyetinden 
doğruldu. Hareketleri bir yaya 
benziyen kııa ayaklarından birini 
kaldırdı, tırnaklarını açtı; ıözleri 
yarı kapalı, aizı biltün ıeni91iliy

le açılarak göğredi. Bu, önündeki 
yiyeceğine dokunan Süleymana i
liımemeıi için bir ihtardı. 

Süleyman güldü ve: 
- Köftehor, ben yiyecek deği· 

lim ya .. Ne oluyorsun, dedi. Ben 
parmaklık dıtındayken aslan ke -
silirsin, içeriye girer girmez de 
kedi .. 

Bu ııra, Süleymanın yanına. 

oyun yerinin tanzimi iti üzerine 
verilmiı olan Alfonı yaklaımıttı. 
Süleyman, onu görünce bir ge« 
evvelki hadiıeyi hatırladı. Hay· 
vanları kaf eılerinden oyun ıaha -
sına götürecek demir parmaklıkl~ 
yoluı., parmaklıklarından biri ye· 
rinden oynamıt ve devrilmitti 
Hayvanların dı§arıya çıkmalarına 

ramak kalmı,ken güçlükle man· 
olabilmi§tİ. 

Sonradan parmaklıkları tutan 
halkalardan birinin yerinden çık
tığı görülmüıtü. Yaptırılması icap 
eden bu noksanın yapılılp yapıl · 
madığını sordu. Alfons: 

- Yaptırdım. Fakat, halka 
kendi kendine dütmüte henzemi· 
yor, Möıyö Süleyman .. Bunu biri· 
si çıkarmıf .. Kimin yaptığını ade· 
ta merak ediyorum .. 

Süleyman bir .an durdu. Bu du· 
rutunda l:ilinen bir hakikatin ıiz· 
lcndiii veya hakikate yakın bir 
tahminin ıaklı olduğu rörülüyor· 
du. 

AJfonı'un ıöylediğini 
medi. Yalnız: 

üstele· 

- Kim çıkaracak, dedi. içimiz 
de fenalık yapacak birinin bulun 
duğunu zannetmem. 

Süleyman böyle ıöylemekle be· 
raber, şayet garez muhakkakıa 

bunun nereden gelebileceğini ko· 
layca tahmin edebilirdi. Bunu, 

• 

Rumiö'den hatkaıımn yapmaıına 
imki.n yoktu. Karıaını o öldürtme· 
mit miydi?. 

Bir kaza neticeıinde ölen ka· 
rııı, canbazhanenin tanmmıı ip 
oyuncularındandı. Evlenmezden 
evvel kendiıine Rumiö muıallat 

olmuıtu. Onu reddetti ve Süley· 
manla evlendi. Bu hi.diae Rumiö· 
nün, bu kadına kartı düımanbiı· 
m arttırdı. Nihayet bir gün, bun· 
dan tam on beı ıene evvel, numa· 
ra yaptıiı ipi beliraiz bir tekilde 
keıtirterek, dütüp yaralanmasına 
Te nihayet ölümüne ıebep oldu. 
Süleymanı hayatta iki oğlu ve 
Tahıi hayvanlariyle yapayalnız 

bırakmıttı. 

Fredrik Haynıın ölümünden 
sonra Süleymanın, hayvanların 

Baıterbiyeciıi oluıu nu ıene 
büıbütün çileden çıkarmııtı. ikin· 
ci oyunu eınaıında nöbetçilerden 
birine attırdıiı tüf ekle aalanları 
kudurtmak ve Süleymanı parça· 
latmak ıayeıini giitmüıtü. Bunda 
da muvaffak olamayınca demek, 
iti daha ileriye götürmek delili· 
ğinde bulunuyordu. Onun kötü 
niyeti Süleymanı dikkabizlikle 
itham ettirerek yerine kendiıinin 
geçirilmeıini temin etmekten bat· 
ka bir ıeyle tefıir edilemezdi. 

Süleymanın oyuna çrkmak za· 
manı yaklaııyordu. Giyinmeye 
gitmezden evvel, kimıeye bir fey 
hi11ettirmeden, parmaklıkları bi
rer birer yokladı. Gözüne bir teY 
fr&rpmayınca, odasına yürüdü. 

Çadırından içeriye gireceii ıı· 
rada Rumiö ile kartı karııya gel· 
di. Büyük bir nezaket ve ıamimi· 
yetle selamladı. Süleyman Rumi
önün yaptığı bütün fenalıkları 

birer birer, gözüyle görmüt gibi 
bildiği halde gene kendisine bir 
§ey hiasettirmemiş ve daima doıt 
kalmayı tercih etmiıti. ,-............... ;;;;·;·· .. ---ı 
iSüleymanın başı aslan i 
İ ağzında 1 
! .... ---··············-······················ ........ : 

"'"" .......... ft .. tllDUlltlffUHll ... Utftfl•ltllnttühtlWWii~~l-""'1t 

Bir döviz kaçakçısı 
yakalandı 

Gümrük muhafaza memurları 
bu ıabah bir döviz kaçakçıımı 

cürmümeıhut halinde yakalamıı · 
lardır. Kaça.Jıçı, Galatada Doğru 

Yolda aarrar Alberdir. Bir müd • 
dettenberi takip edilmekte olan 
sarraf Alber, kaçak olarak döviz 
alırken yakalanmıfhr. Bunun ü • 
zerine dükkanında arattırma ya -
pılmıf, külliyetli miktarda döv' 
ve hayli miktarda elmas, mücev· 
berat, altın ve rehine konmuş e§· 
ya bulunmuıtur. Bunlarla sarraf 
Alberin tefecilik de yaptığı anla· 
tılmıştır. Alber zabıtaya tesliır 

edilmiıtir. 

•Leyleklerin Avusturya 
muharebesi meydan okuyor 

( Ost tarafı ı inci sayıfada) 

kar§ılatmıılardır. Hacı kutlar, 
yavrularını bir viraneliğe topla· 
mışlar, civarda bulunan elli kadar 
leyleğin takriben otuzu, bu umu · 
mi yuvanın etrafında müdafaa 
halini almı§tır. Geri kalan yirmi 
tanesi de muhtelif istikametlere 
uçu§muılardır. 

Bu aırada, kartalların aded: 
çoğalmıt bulunuyordu. Bunlar 
yirmi beti bulmuılardır. Viraneli
ğin etrafında, tehditkar sayhalar 
fırlatarak uçuşuyorlardı. Adetler= 
gitgide artıyordu.. Her halde 
zorla içeri girerek yavruları ala· 
cağa benziyorlardı. 

Fakat, bu sırada, beşer onaı 

imdat kuvvetleri gelmeğe başladı. 
Giden haberci leylekler, lzmir ka· 
ıabalarmdan, hatta Eskişehir · Ça· 
nakkale ve Balıkesirden, bir riva· 
yete nazaran da Ankaradan ve 
lıtanbuldan yüzlerce leylek getir· 
mitlerdir. 

( Ust tarafı ı mci sayıfada) ~ 

dün öğleye doğru tayyare jle~ 
miş ve genç Avusturyalılar 
pında öğle yemeğini yemiıtit· 19 

Mumaileyhin Romada ouç~ 
rafından kabul edileceği h• 
teeyyüt etmektedir. ~ 

~eıı· 
Viyana, 11 (A.A.) - I~ 

Chronicle muhabiri yapmıt P:, 
ğu bir görütme esnaıında 
Starhenberg demittir ki: tıJ 

"- Ben tahsen kral taraf tP 
yım. Fakat Habıbourgları~.!d 
rar tahta geçmeleri kabil del' il 
Çünkü bu bir Avuıturya oıe~d~ 
değil, bir Avnıpa meıele•1~ 

Prens, Avuıturya halkının if 
de 95 inin, ıoıyaliıt ve koıoil ~ . ,,. 
]er de dahil oldukları halde, bil 

bir tercih yapmak icap etıe, ,J 
Habsbourg'u bir Hitlere te 
edeceklerini de ili.ve etmi§tİt•cJ 

Peşte, 11 (Hus i) - M•. t~ 
tanda krallığın iadesi meıelet~ 
rar mevzuu bahaolm.aja batl.

1 
~ 

tır. Bir rivayete göre batvelc1 
' 

Gömböı, memleketin yükıelc ~; 
faatleri icap ettirirse, 1'rf1J 
Ottonun krallığını kabule h 
olduğunu söylemittir. f 

Batvekile izafe edilen ve fi it' 
bulan bu ıözler tekzip ec:libned' 

Üç dört yüzü bulan leylekle 
altmıt yetmiı kartal çarpıtmııtır. 
Manzara, görülecek derece vahti 
bir letafet arzediyordu. Leylekler, 
zannedildiği kadar yumuıak hat· 
1ı değildir. Pek acar muharip ol· 
duklarını iıpal etmitler; kırk elli 
yaralı, on iki telef at· verdikten 
ve kartallardan yirmi küıurunu tir. __.,./ 
öldürdükten ıonra, hepsini püı· ------------

kürtmüılerdir; galip ıelmi,ıerdir. Elektrik ve 
Şimdi, yavrular, eıki yerlerine 

yerleıtirilmit, yabancı leylekler, tramvay 
kendi yerlerine dönmüşlerdir. Ar- cıırl 

(Baı tarafı 1 inci sayıtamızd• 
tık kartallar, yeni bir tecrübede Jı'' 
bulunmıya cesaret edemiyorlar. Bu meyanda yeni biletler f 
Gözleri fena halde korkmuftur. zırlanmııtır. Şirket çarıam1-Jıtl1' 

nü yeni biletleri dağıtacŞ tol 

Yeni zengin 
(Oıt tarafı ı inci aayıfada) 

kunduracı Yusuf Efendinin oğk 
Nafize en büyük ikramiye olan 
(25.000) lira çıkmıtbr. Henüz iki 
buçuk yatında olan Nafiz dün ba· 
baıiyle idarehanemize geldi. Mi· 
nimini Nafize sorduk: 

- Bu parayla ne yapacakıın? 
- Mama alacağım!. 
Sonra babası Yusuf Efendi lif a 

karıttı: 

- Ben, dedi, oğlumu alıp seya· 
hate çıkacak, Fransaya gidecek, 
orada rezeceğim .. Lakin siz fU ite 
ne derainiz? .. 

- Hanıi ite?. 
- Efendim, ben nice zaman· 

dır bu bileti alırdım, hiçbir fe} 
~ıkmazdı. Melerae uğurıuzluk ço· 
cuiun anaıındaymıt .. Bunun ana· 
11 olacak kadın ıeçende bu yav • 
ruyu bana bırakıp evden ıavuıtu 

ve ıavufur ıavutmaz, geldi iıte ta· 
li kutu da batımıza kondu. 

-.Tabit •imdi çocuğa baıka a· 
na bulunun!. 

- Elbet, iki bin bet yüz lirayı 
duyan kotar timdi buna ana ol • 
mıya! ,, 

Karamanlı Yuıuf Efendi çok 
ıevinç içindeydi. 

Bir yaralama 
( Oıt tarafı 1 inci aayıfadı) 

lııizlik ve dolay111yle açlık yü· 
zünden ıefil bir halde bulunan 
Karabet, Niıanın bu teklifine da 
yanamamıf ve eline geçirdiği tat· 
la evin pencerelerini paria!amıı, 

bu da az geliyormu§ gibi Nitamr 
çocuklarını döğmeye batlamış 

Bunun üzerine Nişan derhal bıça 
ğını çekmit ve Karabeti yarala· 
mı!lır. 

Evdeki kadınların feryadına 

Dün, Nafıa Vekaleti, 16 ai~ır 
1923 mukaveleıinin tatbik ed• 
ceğini bildirmiıtir. fi 

Şirketlerin elektrik ve it'~ 
gazı ıaatleri hakkmcla timdir' ti" 
dar yaptığı hakıızlıklann aıa 
çilmittir. ,ti 

Bir elektrik ıaatini on bet ~ 
müddetle kullane.n aboneler, ~ 
müddet bitince ıaatin tabibi ob' 
caktır. Bundan aonra tirket •

1 
nelerden ancak bakım maıra~ ~ 
rak sarfiyata niıbetle ancak~ 
ayda yalnız 12,5 kurut alın• 

trı. ~ 
On bet ıene müdd«!ti clold ;,J 

mıı olanlardan saat lriruı ol 
ayda yalnız 12,S kurut alackb'~A 

Eylül biTden itibren bu kaP'. 
tatbikine baılanac&ktır. 

Gizli firari emlaki 
araıhnlıyor 11 

Gayrimübadiller namına ~ 
firari emllkini meydana çık•~ 
üzere teıekkül eden het ta d • 
komiıyonu faaliyete bqlaın.ls 
zere Anadoluya ıitmiıtir. 

Komiıyonlar Adana, An~~ 
Ayvalık, Edremit, Balıkeıİ1' 11•1' , 
Jilerinde tetkikatın& bqhyac' 
tır. )i' 

Tarama komiıyonları Uçet ..,, 

tiden mürekkep olup hirer d• ,)'! 
liye memuru kendilerine ref~jJ:' 
etmektedir. Ara,tırma ve te,t 
ler iki ay içinde nihayetlen 

tir. A 
y~titen komtular poliai ha~~ 
etmitlerdir. Vak'a yerine ~ · 
gelmiı, Karabeti haıtaneye ddt 
dırmıtbr. Karabetin yara•• olfl f_' 
ça hnfif olduğundan bu ıab- ti"' 
raıı sarılarak hastaneden •~if'~ 
bırakılmıtbr. Yakalanan 
bugün adliyeye verilecektir· 



7 

•• •• 
BUTUN SENE ZARFINDA 

JO DERECEDEN AŞAÜJ 

lstanbul Tramvay şirketi evkat tarifesi 
1934 senesi 21 temmuz gününden 
itibaren ilanı ahire kadar muteberdir 

Fasıla ilk Soa • • 
BiR DERECE/ HARARET. No. HUDUT •• HAREKET d~kika hareket barek 

Hatta g61gede derecel hararet 35 derece dıhf olsa \ \ ' \ 

"Frlgldalre" deki derecei hararet dılmı 10 derece

den •••öıdır. Bu derecel hararette bulunan mekOllt 

dalma emniyet tahtındadır. Eaer size e veyı 3, 

dereceden ataöı bir derecel hırırıt lızımıı, 

"Frigldaire" bunu da, nazıret edllmealne luzum 

bırakmadan, senenin iptidasından nihayetine kıdır 

temin eder. Bu kuvvetli otomatik ıoGutmı tırtlbıtt, 

hem asgarl bir elektrik lstihlıklle oıhtır, hım dı 

hiç zıylıt vukuunı mahal btrıkmız. MekOlıbnız, 

tamamile lstlhllk olununcıyı kıdır, kırlyen bozul· 
mık tehllkeılne maruz deölldlr. 

•iaan, birinin bir " P'rlsldalre •• utı11 aldılı111 
•a1111ederken ona daha •talı bir 111arlca verlldlil 

•lrGlmektedlr. lslmlerln 111Cltaltehetl11de11 salnn. 

'"'•· Tek bir "P'rlıldalr•" varthr. 8at111 aldılı11ıa 

Mlut111a dolabuun, "P'rlıldalre" marlcasını tatıdı· 
lt11ı tfflılt ecllnla. 

I'~ 

' I 

'· ... 

\'.;>t 

' • l 

FRIGIDAIRE 

1 ·--.!' 
eh 

·ı 
~ 

i 

10 Sitli - Tünel { Şitliden · Tünele 
Tünelden • Şiıliye 

12 Harbiıe - Fatih {Harbiyeden • fatihe 
Fatihten • Harbiyeye 

15 Taksim - Sirkeci { T~i~den · Sir~İJ• 
Sırlcecıden • Ta111ıme 

Be { Maçkadan . Beyazıda 
18 Maçka - Juıt Beyazrttan • Maçkaya 

. { M~adan • E. Onüne 
- Maçka - Emın6nü E. ünden • Maçka1• 

17 Şiıli - Sirkeci { Şlıllden • Sirkeciye 
Sirkeciden • Şi11i1e 

{Tabimden. Aluaraıa 
- Ta.kaim - Akaaraı Akaaraydan ." Takıime 

f Kurtulu,tan . Beyazrta 
19 Kartulut - Beyazıt, Be1azrttan . Kurtulup 

\ Kurtulu9tan • E. OnUne 
- Kurtul.,-=Em~ E.Onünden • Kurtulut• 

B. Tattan · Bebele 
., . E. Önüne 

Be1'ekten • 
22 Bebek - Eminönü " 

Eminönünden • Bel>eie 
ncbekten • B. Tap 

aaat saat 

3-6 5.31 23.4 
9 s.sı 24.0 

s. 7 6.32 •1.00 
9 S.49 24.20 

5 7.30 19.20 
7.SO 19.40 

5·8 5.59 23.21 
17 6.41 24.02 

7 6.57 20.19 
14 6.29 20.47 

8 6.26 19.59 
12 6.58 20.51 

18 7.02 •19.Sd 
37 7.58 20.35 

6-9 6.00 25.14 
17 6.45 23.SS 

7 7.11 20.2 
ıs 6.39 20.5 

S.26 
6 S.!6 
10 5.48 24.40 20 

S.56 1.20 
1.57 

BOURLA BiRADERLER ve Şıı J 23 Ort k"' Ak f Ortaköyden- Akıaraya 
~ a oy - ıaray l Akaaraydan. Ortaköye 

l 
8 
15 

S.50 20.50 
6.35 ll.32 

Bir tavzih Kiralık köşk 

ITKSAYT ECZAftDE 
SATILIR 

Salihlide lıtikamet eczanesini 
Bakırköyünde Kartaltepede 

ıabn alarllk iımini Halkoczaıuui 
Meşrutiyet caddeıinde 13 numa· ne çevirdim. Sıhhiye Vekaletinden 
ralı ve on bin arşın bahçeyi havi 

ruhıatiy~ .geldi. H~a bir çok ec 
za depolanndan istikamet eczane fevkalade nezaretli elektriii, ıu· 
ıi namma rekllm ve mektuplar "7'I mükemmel on iki odalı bi 

t .... __ btıl dine' · ı k8tk tamamen veva k11men ucw Allı.an ye ı ıcra memur u plmekte oldufundan eczanemin " 
hndan: ..... iamini Halk eczanesi olduğunu fiatla kiraya Yerilecetlnden talip 

ı.L.L- -'-- --:ı--: d lerin Galatacla Melek hanında 7 ·~ ·~ .,. .. par&Ja ,,.......-.._ tavzihe lüzum gör üm. .. 
.. lırarar Yerilmit olan bir adet iiı . Salihli Halle eczanesi sahibi numaraya mürac:ıatl rı. (2~55 \ 1 
tidu be,ker markalı •• itler •azi Ahmet Cemalettin K ~ 
,... Ye tam malzemeli otomobil ---------- , ... _ imyager ] 
•• - 8 - 934 tarihine tel&clüf • t1...&.!-- 1.~ ·ı . r· t ı u s:ı 
.. ...-be ıilnii aut 1,30 da mü~:t~~;;tı ıcare . . HU s A M E D D i N ~ 
S....taı bedeltamncla birinci açık - 30 ikinci Teırin 330 tarhli ka Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. -
-......._ ile parafa ~lin nun hükümlerine ıare tescil edil Bilumum tahlilit. Bahçekapı 
.ten talip olanların malMllincle ha Emlik ve Eytam Bankuı kar· tıı...L.L ____ .. _ mit olan ecnebi tirketlerinden 
-.. V9l1lllllCalE memuruna müracaat ııunda luet Bey Hanı .._-..illnolmmr. (288') CKredi Fonciye D'Aljeri edö Tilin 
~ si - Cn\dit F encier d' Algerie et 

ZAYi de Tuniıie) ıirketi bu kerre müra 
' 1 - 8 adet anahtar ile M. Hay aatla Türkiyecleyi faaliyetini tatil 

ta'l>et iıminCle mühürümü zayi et• ettilini blldlrmittir. MezlcOr tirket 
tilb. Kim bulacak oluna kendisine le alllra11 ol.nlan,n tiT"kete ve ica 
1 lira Terecefim. (2865) hmda t.tanbul nliliiine müracaat 
?lahmutpaşada Sultan mektep lan ilin olunur. 

'°katı No. 5 Maryam. 23 Temmuz 1934 
Resmi mühür 

T. C. 

ıı~ ~ııma ait muameleli enakı 
... '4Çlea - Beyazıt tramnymda 
~ Her kim bulacak oluna 
~lıi adresime teellm eltili lktiaat Veklleti Ticaret itleri 
1..1 Umum Müdürlüiü -qdlrde memnan edilecektir. 
~Adres: Taksim Camb köşk _____ ım_z_a_._. ___ _ 

........____esi. (2860) 

Kiralık Ev 
iki odadır 

ltunıkapı Ntpncası Havuzlu 
JrfWıre sokak No. (5) 

Ortaköy 

Şifa Yurdu 
Sahip ve mUdUrU 
Dr. AHMET ASIM 

lıtanbulun en ıüzel, en temiz 
ve en ucuz huıuıi ha•taneaidir. 

Yatak fiyatları: 2 liradan İ · 

tibaren. Dolum Ye hertürlü kadııı 
Ye erkek ameli7atları: 10 ıünlüL 
ikametle beraber 40 lira.,, 

Telefon 49 " " 1 

HABER 
Akşam Postası 

darebaneai ı lSTANBUL AN 
KARA CADDESi 

l'eltral Adl'Mlı ISTANBOL llAB&lt 
Telefon Tua: UBTI ldaıeı 141'10 

Al!IOnE ŞERAiTi 
1 • • ti •yld& 

tUrldye: UO l30 lllO 1111 lll'f. 

Ecnebh 160 '40 IHO 1110 

ıLAn TARll'E&J 
floare& .......... •tin la.M 

Remli Ulalar ıo n,,..tw. 

Sahibi ve Nqriyat MüdürUr 
HASAN RASiM 

Buddll'ı ,.. ( v Aarn· .......... 

HABER gazetesi 
El yazl8ı tahlll kuponu 
talm • . . . . . . 

• 

O .. _ L• E . .. .. f OrtakCSyden • E. önüne - rUUMJy • mınonu . --------l E. önünden · O. ktiye 

( Beşiktaştan · Fatihe 
34 Beşikta, - Fatih ( Fathiten . 8. Taşa 

IA. 1araydan ·T. kapıJa 
T. kapıdan . Sirkeciye 

32 Topkapı - Sirkeci Sirkeciden • T. kapıya 

1 

T. Kakıdaa Beynıta 
Beyazıttan T. Kapaya 
T. kapıdan · Akaaray• 

{ 

Aksa raydan Y. kuleye 
33 Y d.k l s· k . Y. kuleden . Sirkeciye e ı u c - ır ec• .....,__....._ ...... ____ 5irkeciden · Y. kuleye 

Y. kuleden • Akıaraya 

r 
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Ayaşlı Ve Kiracıları· 
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kuruş, satış geri VAK/Tgurdu 
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Bu eseri mutlaka okuyunuz! 
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Prens Ottonun Ma
caristan krallığı da 
mevzubahsoluyor ! 

Fert ve cemiyet 
Jıtanbul &'Uetelerinde görülen ya• 

zılann bir kısmında ferdimenafii ce
miyet menafiine takaddüm ettirmek 
temayülü haklın bulunuyor. Bu, bir 
taraf tan ferdi menfaatler cereyanının 
tesirinden, diğer cihetten de yaıadı -
ğmuz devrin icababrun henüz ihata e· 
edilememiı olmaımdan neıet etmek -
tedir. 

1789 ihtilali hürriyet prensipleri • 
ni ortaya atarken o prenıibin müda· 
fileri açtıktan çıgmn nereye müncer 
olduğunu tayin ve tesbit edememiı • 
lerdi. Ferdin hürriyeti ve cemiyetin 
dahilinde tam bir müsavatın hüldiıiı 
ıürmesi sureta birbirini itmam eden 
diğer cihetten yekdiğerine tamamea 
zıt olan iki müddea halinde konv.aiyon
cular tarafından beraberce müdafaa 
edildi. 

Filhakika müıanta doğru atılan 

her adım, ferdin harekatındaki istik
lali tahdide doğru bir savlet ıeklini 
almakta geçilemedi. Mugalata düıkü
nü hukukçuların, (kanun dairesinde 
müsavi) kayitlerine (kanun dairesin
de hür) kaydi ile mukabele zarureti 
bat gösterdi. 

Müsavat lle lıGrrlyetin arasrnda bir 
asırdan fazla bir müddet süren bu 
mücadele §İmdi cemiyet lehine doğru 
halledilmek cereyanını gösteriyor. 
Fert. phsi istilclilini muhafaza etmek
le beraber, efalini TII hareketlerini ce
miyetin lehine olarak idareye, phsi 
menfaatlerini ve ihtiraslannı cemiye
tin nef'ine olarak tahdide mecbur ka
lıyor. 

Şahsi hürriyetin bu surtıtle kayit 
albna girmesi, yeni cemiyetin yaıa • 
ması için ıartır .. Ferdin hüriyetini ce• 
miyetin menafii aleyhine tevıi ve 
tahkim edecek her bir kanun cemiyeti 
infisaha doğru ve bir &n&rfİ tevlit 
etmek tehlikesini gösterir. 

Cemiyetin vücuda getirdiği dev -
Jetten aynlan ve devlet makanizınası
nı milletin an menafiine göre iılet -
melde mükellef olan hükômet, cemi
yetin ihtiyacahnı evleviyetle temine 
ve İcabi halinde cemiyetin nef'ine o
larak ferdi hürriyeti kayitlandmna • 
ğa mecburdur. 

Iıte devletçilik siyaseti burada do-
fuyor. • 

Devletçilik siyasetini, ferdin hu • 
kukunun ayak albnda çiğnenmesi· 

suretinde tefıir etmek kadar büyijk 
hata olamaz. Devletçilikten gaye ce -
miyetin ve cemiyetlerden teıekkül e
den milletin yüksek menafıini vikaye
dir. Bu yÜksek menafie yardım ede -
cek heı- bir tqebbüıün devletin mü • 
meuili olan hükUınet tarafından ba
ıanlması ve ayni zamanda bunlara 
aykırı gelen teıehbüılerin - ferdin 
zaranna dahi olsa - aynı hükii
met kuvveti ile durdurulmasıdır. 

(Her ıey cemiyet için) nazariyesi 
ba giinün nazarİyesidir. Bu nazariye 
a,.ni zamanda cemiyeti tetkil eden hü· 
tün fertlerin yükselmeıine hizmet et• 

mek ib"bariyle ferdi de vikaye n bi -
maye eder. Ancak bu himaye 
89 ihtilalindeki " Hürriyet ,, 
kaydini bir miktar tahdit ebnekle be
raber "Müsavat" kaydine daha ziya• 

de mekin ve imkan doğurur. Belki 
de basit görülecek olan bu hakikatle
ri göz önünde tuttuktan sonra cemi· 
yetin lehine olarak yapılan devletçilik 

harekibrun ve gene cemiyetin yük -
selmesi için almacak her hangi bir 
cezri takyidabn yerinde ve lazım gö
rüleceği muhakkaktır. 

Fert, milli yükselmeden müstefit 
olmak isterse, her ıeyden evvel "yük· 
sek milli menafi" uğuruna fah11ndan 
fedakarlık etmek cesaretini gösterme· 
lidir. Bu cesareti &'Öıtermiyenler ce • 
miyete kaıtı borcunu eda etmem.it ve 
dolayısı ite hilerek bilmiyerek milletin 
zararına çalıımıt olurlar. 
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Amerikada 
• 

Gümüşün millileştirihneSl 
meselesi ne demektir? 

Gümüşün millileştirilmesi ha~· 
kında Amerika reisicümhuru pı• 

Roosvelt tarafından ittihaz olun•~ 
kararın şümul ve muhtemel netı: 
celerine dair Londra mahafili katı 
bir hüküm yürütmekten ihtiraı ef 
lemektedirler. Ancak, günıiit~ıt 
vaziyetini Amerikan siyaıetinııt 
tayin eyliyeceği noktasında ısrar 
edilmektedir. Diğer taraftan ~: 
merikan hazinesinin icraatını ya • 
nız dahile mi inhisar ettirecei' 
yoksa ecnebi piyasalara da mı tet• 
mil eyliyeceği piyasayı i,gal et· 
mektedir. İhsas olunduğuna göre 
bu hafta içinde piyasadan Aro" 
rika hükumeti hesabına altı ıııil · 
yon onsluk gümüş sabn almnut fe 

'k•• gelecek hafta içinde de Amerı 
ya daha bir miktar gümüt ihr•'

1 

için hazırlıklar yapdmıttır. ~· 

Süleyman, aslanlariyle bir arkadaş gibi daima haşhaşa 
bulunur ve hatta içlerinden bazılariyle şakalaşmaktan 

büyük bir zevk duyardı! 

Amerika hükumetinin altın h 
kında takip etmi' olduğu ıir-· 
seti gümü§ sahasında da tatbik et' 
mesi burada hayreti mucip olost• 

yacaktır. U 
Evveli, AmerilCadald gilıll t 

stoku üç ay içinde toplanacak fi 
sonra ecnebi piyasalara da ıııUd•' 
hale edilecektir. Gümüt piya•.,ı• 
nın temayülü büyük bir nisbet d~· 
hilinde bu muamelelerin eheJDlll1• 
yetine tabi olacaktır. AmerikaJll1' 
derpif ettiği siyaset mühim 111i1'• 
tarda gümüt mübayaaımı ilti~ 
etmektedir. Şimdiye kadar oldU • 
ğu gibi bugün dahi Amerikıi1l1" 
spekülasyon maksadiyle yaptıi1 

(Aslanlı Btlktlmdar) 
Süleqmanın Oflu 

Bu meraklı romana başladık; 6 ıncı &agıf amızda okuyunuz! .• 

C 
mübayaatın mühim bir kııJ11'°1 1 ki y 1 z 11 A d a • Çin temin etmİ§ ve bugünkü fıY~t 
üzerinden gümüt ıtoklarmdan bıt 

BUtUn dUnyaca tanınmıf, fevkalade merakh zabıta ve tahlil romanı kısmını sürmek suretiyle iıtifad• 
Tefrika n: 18 12·8.934 Çnlrcn; Hikmet Htlnir etmittir. Ancak mübadele pa,... 

Avuka.tr büyük bir merak ıar· - Şu avludan girelim. Cekilin 
dı. Bir aralık bütün memnuiyeti, penceresinden olsun bakalım, de
bir yana bırakarak mektubu yır- di. Ona bir dostun dıtardan bile 
tıp okumak istedi. Fakat meslek konutufu bir teselli verebilir. 
terefi buna mani oldu. Ölen arka- Avlu pek serin ve biraz da rü· 
daımı da fazla sever, sayardı. tubetliydi. Ortalık yan karanlıktı. 
Böylece, mektup, gene o methur Laboratuvarm üç penceresinden bi
kaaanm bir kötesinde kaldı. ri bir miktar kaldırılmıftı. Ve bu 

Cekil'i de artık dü§ünmüyordu, pencereye yaalanmıt bir vaziyet· 
Cekil, daha sessiz, daha münzevi te, kederli, düıkün doktor Cekil 
bir· hayat sürmeğe baılamı§b. A- görünüyordu. 
vukat buna alııtı denebilir. Ve ar· Aterson birdenbire haykırdı: 
kadatını ziyaretten artık büsbütün - Cekli ! Cekil.. Nasılsın kar· 

ti. d" Dh···' vazgeç . etım.. a a ıyısın ya ... 

Pencere önünde 
Bir pazar günü Mister Aterson, 

eski arkada,ı lnfild'le gezerken 
yolları gene mahut yan sokağa 
dü,tü. 

Kapının önüne 
man durdular. 

lnfild: 

geldikleri za· 

- Artık, dedi. Bu hikayenin 
sonu gelmit sayılabilir. Bir daha 
Hayd' dan eser görünmiyecek. 

- Ben de o kanaatteyim. Hayd 
denen adama benim de rasladığı· 
mı ve ayni -derecede koyu bir nef· 
retle dolduğumu sana söylemi§ 
dim? 
- Hayd'ı görüp de sevebilmenin 
imkanı yoktur. Fakat ne kadar tu
haftır ki, her §eyi öğrendiğim, bil
diğim halde, bu evin, Doktor Ce
kilin evine bir arka kapı olduğu
. nu keşfedememiıtim. 

Avukat bu sırada bir teklif 
yaptı. 

Cekil ölgün ve ürkek bir sesle 
cevap verdi: 

- Fenayım, diyordu. Çok, çok 
fenayım. Allaha tükür ki, bu hal 
çok sünniyecek. 

Avukat: 
- lçerde çok kalıyorsun. Hiç 

çıktığın, hava aldığın yok.. Bak 
bize, nasıl geziyor, dolaşıyoruz. 
Senin de böyle yapman lazım. 

(Bilmem tanır mısın? Bu benim, 
arkadaşım, hem yeğenim lnfild
dir.) 

Atağı gel.. Şapkanı al •. Bizim· 
le beraber gel, gezelim .. 

Doktor Cekil göğüs geçirerek: 
- Çok iyi kalplisin dostum, 

diye cevap verdi. Sizinle gelme
ği çok isterdim. Fakat hayır .. Ha· 
yır! Hayır! Bunu kat'iyyen yapa
mıyacağrm.. Buna cesaretim yok. 
Fakat Aterson! Bilsen seni gör· 
mekten ne kadar memnunum. 

Gelmekle çok iyi yaptm .. 

ne olacaktır? Amerika güJlliM 
Sizi yukanya, yanıma çağırır· _,. 

stoklarının bir kısmını satJll•r 
dım. Lakin, ortalık karmakarı· il 

razı olabilecek midir? Çin b61 
tık. Vaziyet müsait değil.. bir ,eyden herhalde çok menııısS~ 

Avukat gÜcenmelaizin: kalacaktır. Burada Amerikan,,. 
- Zarar yok. Dedi. Biz burada ti• 

yasetinin sarahat bulmasına İll 
kalalım. Olduğumuz yerden de d• 

zar edilmekle beraber Londr• 
görütmek bize ayni zevki verir. Amerikanın gümüşü millileştil" 

- Ben de size bunu teklif ede- d • 
cektim. mek hususundaki kararı kağıt 0 

lar miktarının çoğaltılması yolull' 
Doktor gülümsüyordu. Fakat da yeni bir adım olarak telakki ç 

son sözlerini söylemiı ıöyleme-
dilmektedir. (A.A.) -

mişti ki, birden hali değişti. Yü- ~="!!""""'""""'!!!'""'!'!"''"!"!"'=====~~ 
zünü müthit bir korku kapladı. sıl kapanıyor. Kimseyi görmedel1· 
Aşağıdakiler bunu henüz f arke- kimseyle konu§madan kendi b~' 
derken, pencere birden kapandı. b"lı' 

şına nasıl ya§ıyor, hepsini 1 

iki arkadaş, avluyu terkettiler. 
Bu anlayıt kafiydi. yorsunuz .. 

Tek kelime bile biribirleriyle = ~,~:t·~ene kapandı. f a1'•1 

konuımuyorlardı. Ayni şekilde ır t" 
bu hali ben beğenmiyorum. ,...o 

sokağa çıktılar. ,,. 
huyorum efendiciğim, ne yapa 

Son gece 
Mister Aterson bir aktam, ye

megını yemit, ocağı kartısınd21 
oturuyordu. Birden kapı çalındı 

Dnktor Cekil'in uşağı Pol geldi. 
Aterson §atarak: 
- Ne o, hayrola! Bu vakitte 

neye geldin Pol? .. Y okıa doktor 
hasta mıdır 
Uşak korkuyla: 
- Mister Aterson, dedi vazi· 

yet fena.. Anlıyamadığım bir şey 
var. 

- Otur bakalım. Ne var?. Dur, 
acele etme .. Tane tane söyle, ne 
olduğunu etrafiyle anlıyayım. 

Doktorun son günkü hallerin; 
çok iyi biliyorsunuz. Odalara na-
-~ ~---

ğız? .. 
Avukat biraz temkinle: ~ 
- Fakat oğlum, dedi. Bir• 

171• 
sakin ol.. Neden korkuyorsun 
kayım?. 

Uşak bu suale aldırmadan: , 
ttı· 

- Efendim, diye devanı e ,,. 
Bu korku, bende bir haftadır ~ 
Artık tahammül edemiyeceiİ~ 

Uşak cidden tuhaf vaziy~tt~ 
di. Hali tamamen değİtmitt•· lt· 
garip olanı, söze ba9ladı ba,tıY• 
<' ukatın yüzüne bakmaıı>ıtt'~ 
Şimdi bile, önünde, daha dod•, 
ğını değdirmediği bir bardak ~ e 

l .. 1 . d b" k.. ·•111 rap a, goz erı o anın ır o! ... 
müteveccih; hali.: 

(Devamı faf) 


