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Sanayi plinı tahakkuk safhasında 
iiç gün içinde üç qeni 

fabrika açılıqor 
Avusturyada yeniden Q 

Nazi korkusu c 8eı; fabrikıi.sının açılma, kağıt ve cam fabrikalarının 
JL. •. temel atma merasimi yapılacak 

111ı -..u.ıı ve bu.nı. t ~ ltJri •- ve ya yarın aa· 
oı_.. . P edecek hah altı buçukta 

Prens Italqaqa 
f~•lci IÜn zar • lzmite harekete. 
~bet senelik decektir. Yann 
~ ilk tatbi • saat onda İzmit • 
ı~•ıı olan üç teki kağıt fabri • 
b anın teme • kasının temel at • 

niçin qitti? 
Alman hududu 
tekrar kapatıldı f~ltcak, bir ma merasimi ya • 

~ ın da a· pılacak ve öğle • Bugün geJen tel-
~J .. _ ~nıerasimi den sonra latan. graf haberlerin-
~ ~ır. İk • bula geli11erek Pa den, Avusturya 
.t_ 

1 hayatımız • phah.-ec:leki cam meaeleıinin yeni -
" 11ıiiJı. :r ~ ını bot- fabrikaıınm te - den ıayanı dikkat 
~ doldura • meli atılacaktır. safhalar göster -
ıı. .. 1°1aıı bu fab • Maarif Vekili meğe batladığını 
---~ temel at :Abidin Beyle Su- anlıyoruz. Bu tel-
~ llıeraaimini mer Bank umum graflarm işaret et 
~. Pata ya· müdürü Nurul • tiği noktalar Ü· 

it._ - lah Esat Bey de zerinde gidilerek 
~~ekil ismet temel atma mera· neticenin nereye M. Hablç 
,. Yanında Da siminde hulun. imkin bulunmamakla beraber. 
tİıt e, Adliye, Jk- mak üzere bu sa· p.yanı dikkat olduğuna varmak 
tıı..L t Y ekilleri olduğu halde Er- hah Ankaradan ıehrimize ıelmit· mümkündür. 
~ Yatiyle bugün ıehrimize ge- lerdir. 1 - Alman ve Avuıturya hudu-
) • l'e ille olarak &kırköydeki Papbah~edeki merasimden du dördüncü defa kapatıldı . 
.: bez fabrikuını açacaktır. la- sonra Baıvekil Paıa ile İktisat Ve- 2 -Prens Starhemberg ltalya-
~ta receyi yatta ıeçirecek .(DeYamı 10 nca ayıfada) -Devamı 10 ncu sayfada-

'-11•var1n gölde, g~l§I 
••ınan, b1raktı§ı iz 

Canavar 
lieyet muhtelif 
l>ozda 21 resmini 

a· çekti 
~ ır aeneye yakın bir zamandan 

Liman Şirketinin 
tasfiyesine karar verildi 
Hissedarların dünkü toplantısında 

bir tasfiye heyeti seçildi 

Arşidük Otto'nun Avusturya 
tahtına geçirilmesi ihtimali günün 
meselesi olmuştur. Avusturya Baş
vekil muavini Prens Starhemberg' 
in 1talyaya gidişi bu ihtimalle de 

alakadar gonı -
lüyor. R esmirniz 

Jsabık İmparato -
riçe Zitayı, Ot
tonun küçükliiğü
nü gösteriyor. 

Hindenburg'un ölümü 
nedeiı 'geç haber verildi? 
O öldüğü zaman, üzüm piyasası 
GöbeJs'le Göring ıFiyatıar mahsus derecede 

mevkii yükseliyor 

ı ı d Ankara, 13 (Hususi) - Türk 
pay aşamıyor ar 1 Ofise lzmir ıulteainden ıelen ma-

Bu sabahki poıtayla relen ln
giliz gazetelerinde, eıki Alman 
Reiıicumhuru Hindenburgun ölü
müne dair, ıayanı dikkat ve mü· 
'1im malumat göze çarpmaktadır. 

Hindenburgun ölümü, ölümün· 
den bir gün ıonra ilan edilmi§· 

lumata göre, Jzmirde üzüm piya· 
sası hararetlenmiye bqlamıttır. 
Fiyatlarda da mahsus derecede 
yükseliş vardır. Perıembe günü 
lzmirde 7-20 kurut arumda 617 

çuval yeni, 10 - 12 kurut arasın· 
cla 12 çuval eski mahsul üzüm sa-

lir. tılmıtlır. Ayni gün yedi numaralı 
"Deyli Herald,, gazeteıi diyor 

"i: 
"Londraya gelen haberler ara· 

11nda, Hindenburgun, Ağuıtoıun 

ikinci perşembe günü değil, birin
ci çarf&lllba günü öldüğü bildiril
mektedir.,, 

Bu itibarla, halka bir gün sonra 
haber verilmittir. 

Buna ıeben olarak ıunlar göıte· 
r ilmektedir: 

Hindenburgun ihtizar anlann • 
da, kabinede, büyük münakaplar 
bat göıtermittir. 

Hitler cumhur reisi olduğu tak
dirde, batvekilet mevkiini ceneral 

-Devamı 10 ncu sayfada-

yeni ve eski mahsul 1 1/ 2, sekiz 
numaralı eski mahsul 8 - 8 1/ 2, 
dokuz numaralı yeni ve eski mah· 
ıul 9 1/ 2 - 10, 10 numaralı yeni 
mahsul 13, eski mahsul 12, on bir 
numaralı yeni mahsul 17, 12 nu· 
maralı mahsul 20 kuruta satılm..
tır. 

~~~~~-~~~~~----

~ . nıütemadiyen bahaedilen, 't llız canavari,, nm artık haki-

İstanbul Liman tirketi heyetif tedir. Bundan bqka idare mecli
umumiyeai dün fevkalide bir top- ıinin yeni idareye candan muvaf
lantı yapmıtbr. T oplanbda, hü- f akiyetler temenni etmekle biten 
ldlmet namına yerli tirketler ko- bu raporuna göre tirketin serma
miaeri Hayreddin ve en büyük hiı· yeıi 558.650 lira olduğu halde 31 
seclar olan Maliye Vekileti namı- Temmuz 1934 tarihindeki plinço-
na da Tabail müdürü Talat beyler ya göre tirketin -------------

hazır buıunmutlardır. mebani, vesait ve Ergani istikraz oldufu meydana çıkmııbr. 
dtJ ~\'ar hiki.yeıinin ne derece 
'1 dak saldığı karilerimizce 

6-dur. 
~ lcadar ki, bir aralık lıtanbul 
tti•- .. da bile görüldüğü ileri ıü

-.llft" J.f ur, 
)eıı eQı karada, hem denizde yürü
~ ·~fllcat esas meıkeni lıkoçya
~fi ea rölü olan bu canavarın 
de ile dair son fenni tetebbüıler
d~ de ıene, "HABER,, bundan 
'-ti .... 1-fta önce karilerine bahıet-

'"Y'I. 

~ Şİllldi ıon gelen haberler göı
Fe._!~~ ki, Neı gölü etrafındaki 
~ 1•tilqaf nihayete ermit ve bu 
~1 ., lllahlukun muhtelif pozda 
(;eaıni almmııtır. 

rJtaır 2 inci aayrfamızdadrr) 

Liman tirketinin tasfiyesiyle li- malzeme olarak 
man itlerinin hiiktimete ıeçmesi mevcut kıymet- tahvilleri 
hakkındaki kanun mucibince tir- leri 1.414.921.16 
ketin feıh ve tasfiye muamelitmın 
icap ettirdifi hukuki ve idari me-

liraya baliğ ol· 

seleleri kararlqtırmak üzere yapı- muftur. 
lan bu içtimada evveli yeni vazi- idare mecliıi ra-
yet mevzuu bahıolmuf, ıoJU'a da poru okunduk • 
idare meclisinin uzun raporu o- L. Şirketi MU• lan sonra umumi 
kunmuttur. dUrU Hamdi B.heyet tarafından 

Raporda, tirketin hisse senetle- tirketin tasfiyesine karar veril
rinin yüzde doksanının hükUmet mittir. Bu tasfiye kararından aon
eline geçmesi üzerine, tirketin bir rara Ticaret kanunu hükümlerine 
t-nonim tirket mahiyetini muhafa- göre tirket mevcudat ve matluba
za edemiyeceği ve 25 - 6 - 934 tınm idare meclisi ile müıtereken 
tarihinde netrolunan 2521 numa· laıfiyeıiyle metrul olmak üzere 
ralr kanunla tirketin tasfiyesi ve bir taıfiye heyeti tetkil edilmiı
mülhak bütçeıi bir idareye devri tir. 
z~rureti ha11I olduğu bildirilmek· (Devamı 10 ncu aayıfada) 

C. serisi 30 ağustosta 
satışa çıkacak 

Yüzde bet faizli, ikramiyeli 
Ergani istikraz tahvillerinin üçün
cü ve ıon tertibi olan (C) ıeriıi 

30 Ağustostan 30 Eylül tarihine 
kadar satıp çıkanlacaktır. 

Yüzde bet faizli ve yüzde iki 
ikramiyesi olan bu iıtikrazın son 
tertibi de evvelce ihraç olunan A 
ve B serileri gibi ayni hak ve im
tiyazları havi, beheri yirmi lira iti· 
bari kıymetinde hamiline muhar
rer ve iki yüz bin tahvilden iba
rettir. 

Bu cuma 11b1D eebrlmlzde mu..ı..1reı .. 
yapaeak olan stıreKDer bu aabalı. ~ 
d1r. Bu ~ be.men heptll ·ce.am~ 
ll(l,. klmııelt-.rdlr. Resmimiz bunlardan birisini 
J,'70 boyunda ()lan foto muhabirimiz All Bu· 
ıe ,Yan yana gönertyor. 



Tiirk 
Sporcuları 

leningrattal'i maç
larda aldıkları 

neticeler 
Peştede huzursuzluk var! 

İstanbul, 12 (A.A. )- Rusyaya 
giden Türk kafilesine refakat et
mekte olan Anadolu Ajansı mu • 
habiri Niyazi Bey, dün akşam Le

.Macar 
Başvekili 

ningrad radyosunda bir musaba- Varşovaya gi~erek Lehis
be yapmıştır. tanla anlaşmıya ça hşacak 

Maliqe l' eklllef i şikQ
qetleri tetkik ediqor 

Niyazi Bey, müsabakaların taf-
silatına girişerek evvela Kenanın, Peşte, 13 (A.A) - Havaı A
Hüscyinin, Abbaıın yaptıkları gü- jansı bildiriyor: Macar batvekili 

Buğdayı koruma kanununun değiş
tirilmesine lüzum var mı, yok mu? 

Zeı Oyunları tafsil ettikten sonra M. Gömböşün Eylul iptidasında A k 2 (H ) M 1 h' k b J h Ik d . b n ara, 1 ususi - a iye ıe ır ve asa a ar a m an mı e 
S"'ı"me gecmı·· ve knrıı.ısınd .. bulu- Varşovaya yapacağı seyahat siya- . l ·ı . b yd k . . f k' 1 ) . . d B 

"' ~ ~ " :ı' '" A b' h . . h . l k \ e.:a etı, ug ayı oruma vergıs1 ten a lr o an arının lıhınası ır. u 
L'k · · k et' bı· ·· sı ır e emmıyetı aız o aca tır. . h .. nan 1 yevıçın ço ç ın r gu· H . . N M K d k ıım harç ve ta ıılı hakkında muhte hususta çalıştırılan memur kadrosu 

reşçi olduğunu cöyliyerek oyunun d"a~ıcıye f kazırı d ' ka?ya a en· lif nıahallerle şahıslar tarafından Vekiller Heyetinden son alınar 
l"lk on dakı'ka mu··savı· tera1'tte geç· ısıne re a at e ece tır. k' l "kA 1 . k'k k .. d .. . l ak d' 

:r B d d. ld. y. •• b va ı o an şı ayet erı tet ı etme te musaa e uzerıne arttın ar ye ı 
tl.üı'nı· ve kurada Ru·un a•agyı du··ıı.. ura a zanne t ıgıne gore u d" Ş'k· 1 b ' l "k' k .. k 1 B 1 k 

t. .. :r :r h . t' h' . d l lr. 1 ayet er a§ ıca ı ı no ta yuze çı arı mıştır. u suret e anu· 
· " · S · t f ' t t seya at ıs ımzaç ma ıyetın e o a- . . . . 

mesı uzerıne aım ara ınaan a • kt S A hAd' 
1 

. üzerınde toplanmaktadır. Bırı, fab nun başlıca tatbik imkanları temın 
b'k'n çalı•ıla cok gu"'zel oyun 1 ca ır. on vrupa a ıse erı ve ·ı 1 l k' l d 1 k 'l . .. . 1 1 e ır n - • R .1 B l' d k rı ta arca ı un ar an a ınaca res· edı mı' oldugu salihıyettar zeval 
ların neticesiz kaldığını ve ikincil 'domd ati~ e .. er kın alraspın a dçı han min tecil nıüddeti olan bir buçuk l tarafından söyleniyor. Tetkikat 
·· d k'k d S · Jt d ·· 1·· y ·· şı e ı muna aşa ar eşte e u· . . 
uç a 1 a a aım a a uş ugu l k t l't t . f M . yın az satışı olan mevsımlere naza netıcesinde kanunda değişikJi)( 
vakit rakibinin bütiin gayretlerine tzurBsuz 1~ •

1
evt 1 e mkıf ırb. tmacarıak· ran kısalığı ileri sürülmekte ve uza yapmıya lüzum görülmiyeceği kan 

rağmen bir netice istihsal etme - an er ın ı e eması ay e eme . . D' y . . . 
l be b "k' d. . • tılması ıstP-ırı'.'ektedır. ıgerı ııe. aah vardır. 

diğini ve ayakta yapılan dört da- e ra er, ı ııa ı ve sıyası mua· 
kikalık güreıten sonra hakemin hedelerle bağlı bulunduğu İtalya· 
Saimi puvan hesabiyle galip ilan ya teveccüh etmektedir. 
ettiğini söylemiştir. Maamafih şimalde müzaheret 

ordusu Floransada büyük ltalyan 
manevralara 72 kiloda güreıen Ahmet gü- noktaları aranması gene günün 

ni.in en heyecanlı ve en güzel mü- meseleıi halini ahnıttır. Bununla l Roma, 12 (A.A.) - talyanın 
sa.bakasını yapmıc.tır. Ahmet çok beraber MacaristaJ) ile Lehistan a 

:r §İmalinde bulunan ve son hadise-
ıert başladı ve derhal hasmını bu- rasmda bir anlatma çok müşkül 

go .. zu··ku""yor. Çu'"nku" Lehistan ken- ler üzerinde Avusturya hududuna 
nAlttı. ikinci dakikada bir salto d ·ı kı 1 'k' d b · 

d. · · t ·· ·· ·· · olan gön erı en ta ar ı ı ay an erı 
ile Rusun omuzlarını yere getir • 
diyse de hakem, bunu nizami bul
madı. Ahmet canlı güretmeğe 
devam ediyordu. Bir aralık ken· 
di oyunu ile yenilir gibi oldu. Fa
kat kuvveti sayesinde bundan da 
kurtuldu. Galip sayıldı. 

79 ve 87 kilolarda güre§çileri • 
miz nasta olduğundan bu müsa • 
bakalar yapılmadı. 

ısının eessusunu muc1p 
V ·11 h d · · t d'I' · hazırlanmakta olan manevralara 
ersaı es mua e esmın a ı ını 

k t · cJ D'"' t f batlamıılardır.Bu manevralann 25 
açı ça ervıç e;.ıeınez. ıger ara • . 
t 'kt. d" h d d b ·k· • temmuzda alman aıkert tedbırler· 
an ı ısa ı sa a a a u ı ı zıra· l h' b' l"k k 

at memleketi arasında ıenit bir e ıç ır a a aıı yo tur. 
Roma, 12 (A.A.) - Askeri 

mübadele cereyanının teessüs e· 
devletlerden ekserisi ve bilhassa debilmesine de ihtimal yoktur. 

Çelik miğferler 
Teşkilatın ikinci reisi 
ortadan yok edilmiş 

Fransa, Almanya, Sovyet Rusya, 

Büyük Niksar 
köprüsü açıldı 

hazırlanıyor 
ve lıviçre husuıi askeri heyetler 
göndermeğe davet edilmitlerdir. 

Bundan batka Romadaki ıef a • 
retlerin ataşe militerleri ile hava 
atateleri manevralarda hazır bu • 
lunacaklardır. 

Roma, 12 (A.A.) - Büyük ma· 
nevralar Floransada 19 Ağustosta 
başlıyacaktır. İtalyan ordusu rü
esasının yüzde otuzu bu manevra· 
lara iştirak edecektir. 

Gümrük memurla
rının ikramiyeleri Sıra son maça gelmitti. Çoban 

Mehmedin karşısına çıkan lvan 
Gorgiyef, Çoban kadar iri ve kuv- Paris, 12 (A.A.) -Pöti Parizi
vetli bir adamdı. Fakat Çoban yen yazıyor: "Çelik miğfer tef • 
derhal çelik bilekleriyle hasmını kilatının ikinci r&isi Düsterbergin 
hırpalamağa baıladı. yere dü • 30 haziranda müfritlerin iıyan 
türdü ve dört dakika altı saniye • teıebbüsü bastırıldığı esnada kat
de omuzlarını yere getirerek galip !edildiği anlatılıyor. Bu haber o 
geldi. vakit ta fayi olmu§, fakat tekzip 

Tokat, 12 (A.A.) - 640 metre Ankara, 12 (Huıuıi) -Gümrük 
tulündeki büyük Niksar köprüsü· memurlarına verilecek senelik ik· 
nün inıaatı tamamiyle ikmal edil- ramiye listelerinin tetkikatı devam 
mit ve bugün halkın coıkun teza- ediyor. Bir ıene içerisinde her
hüratı arasında gidit geliş açılma hanri suretle cezalandırılmıt olan 

merasimi yapılmııtır. lar ikramiyeden mahrum kalacak· 

Bu suretle takımımız güreı mü- edilmitti. 
ıabakalarını O - 6 galebe ile bi- Düıterbergin ortadan kaybol • 

maımı, kendisinin bir temerküz 
tirdi ve çok alkıtlandı. 

kampına sevkolunduğu suretinde 
Saat 6 da Lenin stadına gittik. 

izah etmi§lerdi. Lakin altı hafta. 

Tokat - Turhal yolunun tami· lardır. Verilecek ikramiye nisbetl 
ratı büyük bir faaliyetle ilerlemek- eri inhisarlar ve gümrükler vekili 
tedir. Şimdiye kadar on bir kilo • Rana B. in Ankaraya dönmesinden 
metre şose yeniden inıa edilmit ve sonra anlaşılacaktır. Rnna Beyin 
gidiş geliıe açılmııtır. bir haftaya Jfadar Ankar&,!a dönme 

Bu yol üzerinde sekiz tane si muhtemeldir. 
Takımımız bugün fu yolda tan· 

. d"I • . danberidir, mumaileyhten hiç bir 
zım e ı mıth: h be kt a. r yo ur.,, 

Avni - Ya§&r, Nuri - Eaat, F d k• T .. k f J b • 
H F . N' . Aı· M ransa a ı ur a e esı asan, eyzı - ıyazı, ı, us-
taf a, Şeref, Fikret. Lyon, 13 (A.A) - Profesör ve 

talebeden mürekkep 175 kitilik 
İkinci devrede Haıanın yerine 

Türk talebe heyeti Lyonu gezmit· 
Bülent, Niyazinin yerine Necdet 

lerdir. Heyet yarın Provenceen -
geçtiler. Maçın ilk 20 dakikası Aixe hareket edecek ve oradan da 
mütevazin bir tekilde geçti ve bu· 
nu müteakıp Ruslar sıkı bir kaç 
akın yaptılar ve ıağ açıktan gelen 
topu aa.ğ içleri çok yakından gü-

Napoliye gitmek üzere vapura bi· 
necektir. Heyet Ağuıtoı nihayetin 
de f stanbula döne~ektir. 

daimi amele baraka11 bir tane de 
baş tamirci evi inşa edilmiıtir. Bu 
evlere ameli yol bakımı kursundan 
mezun 24 muallim amele tayin e · 
dilerek ite başlanmıştır. 

~~~-,oı~~~~ 

Sıcaktan ölenler 
Nev york, 12 (A.A.) - Bu haf· 

ta hüküm süren yakıcı sıcaklar 
yüzünden Midlevestte takriben 50 
ki~i ölmüştür. • 

------o----
Hususi idarelerin borçları 

ödendi 
Ankara, 12 (Hususi) - Dahili· 

ye ve Maliye vekaletlerine gelen 

malumata göre, hususi idarelerin 
maat ve ücretlerden olan borcu 

tamamen maliyece ödenmiıtir. Ö
denen miktar beş yüz bin lira ka
dardır. 

zel bir vuruıla ve müdafilerimizin •~----·----.----ma-m!I ___________________ _.. ____________ _ 
müdahalesine meydan vermiye -~y s b h 
cek surette ani olarak ağlarımıza a a 
taktı. 

gazeteleri ne diqorlar? 
Birinci devre bu golden ıonra VAKiT - "Tllr-k•l;t•·e-ıa•n•ny•n•eo•m•e•t•e•m•cc--... bl•r•,.•emlk•t•U•r•a•te•ı•bt•t•c•tm•ı•,ı•er-v•e •bu•n•d.an-•k•d-•"Y•a•klq-•tıran--v•e •k•a•vıı•ı•tu•r•an-•dı.-•m•l•rJ•.o•Uar ... r,. 

tarafeynin tiddetli hücumları ara· burdur,. b&.flrklı makalr..alnde bugllnlerde n· kadar ea:tma.mı"l:ır. Öylekl fe,·kalAde fakJr baf.)ıklı nıakal~lnde El!zlz Demlryolunun 
aında cereyan etmİfSe de gol çık . çılacak Uç fabrika mUnaııeootlle aana3l prog- bir ha.atı\ uı:ak köyden .relerek yalvara ya. açılmuı mltnaaeootllo ıtmendtfer ılya.'letlml-

d d . . ram.unu.dan bah!redJyor ve ıByle dJyor: "!le- kara tc.>davl dllenmı, olsa bile DoktA>r Beyler :ıln hedt'f ve gayelMl ctrafmda mlitalealarını 
ma r. Bu meyan a muhacımlerı· deni bir ıncmlf'ket olarak Yllfllmal< Jstlyt>n bu "prensip!,, )erinden 111fmamı1lar. Halk bu aöylemı:-ktedJr. 
mizin tiddetli bir kaç fUtu da tali· TUrk milleti mutııılta kendl yetı,tırdlll ipti- fakirlerin "'·lı:lte,, tlcreUerlnl iane lle vermıa
sizlik yüzünden ya kaleye çarptı dal maddelere alt sanayii de tesl!\ etml'I\ mı:-c ler, zavallılnrı muayene ve tedavi lmk11.nı h&-

• , İ . . . burlyettndt>dlr. Buglbı rs.hat Y•ı!amak için ıııl olınuıı .. Fakat bu hal böyle tekerrltr edln· 
veya avuta gıttı. kı devrede ıkı kt>ndJnl göııterf'n bu mecburiyet yarın mnıet· cc halk "insana yeniden can verebilecek olsa 
taraf ta çok seri akınlarla oyna • ç" ömm tehllke..lnden lmrtulmak için bir :ııı· bile kalp!'ll1.Uğln bukadar tq ballnl gifrmefc 
d 1 iki l f • dd ti' h ·· nıret, bir ölUm ve dirim meıırlesl halini ala- tahammlil olunama:ıl,, drmtı!. Nihayet dok-

1 ar. ara ın ! 1 e 1 ucum· <'&lctır . ., torlar kasaba.3, terke me<.>bur oımu,ıar ve 
ları kalecinin fedakarane müda · "blttUn bir 1m7.anm lAnetı kendllerın.ı teuı ve 

CÜMHURlYET - Yunus :Sadi Bey bu- tl\klp t'ylemltı ... l"unua Nadi Bt'ıy bu feci bA· 
günkli başmakalesinde çok mll.hlm bir ml'ae- dl9('ll n:ıklettıktcn sonra asıl derdin Anado· 
IP.yl, Anndoluda doktor ve dol<torauı:luk me· luda doktnrsutlıık oldıı_tunu söylltyor ve bu 
ııeıe,,.lnl te,rth rtmrk~dlr. NadJ Bı-y bir Ana· drrdl' dr\'A buhınmMı lltrumunu l!Jattt edl· 
dolu kıı.:ıMmdan eikl\yd mektubu almıı; e\·- , or. 

halelerini icap ettiriyordu. Rus 
~mı daha ağır bastı. On seki · 
lhet dakfkada ikinci Ye 33 ünd; 
dakikada üçün~ü gollc ~· ·ni yaptı ve 
maç 3 -- O aleyhimize neticelendi 

V<'ll\ onu ıınlntı~·or: O kaıınbaya iki doktA>rl 
grtmtı, hastalar için muııyene tlcretl olarak J MlLLtl"ET - SUrt Meb'usu Mahmut Bey 

~"llJ - EbUu:lya Zade Vcllt Bey bu· 
&'llnktl ba,mııkalcıılnde, Orta Avnıpnnm ,.e 
bllhaua A vusturyanm vadyetlertne bakarak 
memleketlmlz.Jn cotraft vaziyet ttlbarUe Av· 
rupanm ıarkmda "kenaruıdn,. olınaııma tUk· 
reıdlyor ve maazallııh dJyor böyle kenarda ol· 
masaydık! lUaamaflh Yellt Bey attkftn itin· 
de olmamızı yalnız böyle "kenarda olusu· 
muz,, I" tefsir ed!'mlyereğlnl anlamı, olmalı 
ki ''biz böyle huzur ve aUkftn içinde Avnıpa
nm cUdltlP çrrpm1JUL1ma S<'ytrcl ka.l.mamm 
yalnız k~narda bulunmamıza. değil, Jx.lkl da

lıa :r.lyade ıılyasetl harlclycmlı.dekl kunct ve 
dllrltııtıute medyunuz.,. 
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Türk dili ~2 

cemiyetinde ~1 

dün Gazi Hz. ııiO 
reisliklerinde 

toplanıldı ai ı 
keıW lı 

T. D. T. C. Umumi Mer iti~ ~ 
yeti ve iknici Türk Dili 1'~~ d~ ıı. 
merkez bürosu dün, biri og le ~ 
evvel, diğeri öğleden sonra o er ~dı 
üzu~ iki toplantı yapmıttır• . et 

ıııı1 1 
leJen sonraki toplantıya ce h~ ı. .. . uııı "!~ 
krıran ve koruyan Reis1c of ~ 
Gazi Hazretleri riyaset buY'1rtıı ~ \>. 

lardır. h' ~ 
Gazi Hazretleri, kurult•Y ,~ i 

zırlıkları etrafında malQı:nat tr' ~ 
mışlar, cemiyetin çahıması ~ I' ti 
f ında verilen izahatı büyü~ ~~ i 
laka ile dinlemişlerdir. Reı•'_.tıf ~r 
h H 1 ... çP'' 
ur azret erı, cemıyetın d~ 'tç 

maıından memnun olmutl•~,c hı, 
Bu toplantıya Büyük Millet )ef. fd 
lisi Reisi Kazım Paşa Haıret 1 

de İftİrak etmişlerdir. ~ ~ . 
T. D. T. C. Umumi Merketpf ı'] 

yeti ve iknici Türk Dili KurU \., ~ 
merkez bürosuna dünkü il~ to~ ~ 
tısında umumi katip lbrahıro ~ ~ 
mi Bey reislik etmiıtir. Çana ı ~ 

teı' ' ,, 
le mebusu Ahmet Cevat, orta ~~ · 
risat umum müdürü Haıan ~, 

Konya mebuıu Naim Hazı.111. ı' ~1 

Profesör Dr. Saim Ali Beyle.r 'iet tı 
mada bulunmuşlar ve tezlerıt1 .ıı 
k.k. d d'I ' t• 

1

•tı 
ı ıne evam e ı mıf ır. dtt !lj 
Merkez bürosu bugün öğlt dt'ı 

IAtf• 1 
sonra 15 te tekrar toplanaca~· 

o----
Amerikada grevler ( ~ 
Vaşington, 12 (A.A.) - "-~{ı , 

rika alüminyum tirketinin >'~1 ~ 
fabrikasında birden amele g bi 
ilan etmiıtir. 15 bin amele~ttlot 
bini greve iıtirak etmektedıt· 
rek patronlar ve gerek anıe\e, 11 dı 
la,mağa taraftardırlar. ~ . 

~, 

Canavar ~) 
&ıtl ı: 

(Bat tarafı ı "lC ı;a · mııda ,, , ~ 

Hatırlarımız ki, Sir Ed"'b· ~ 
Mavnten iıminde bir tabiiyatçı~. ~ 
Çok fotoğrafçılarla birlikte ı1I " t. 

··ıe" qı 
rifi kendi cebinden olmak ıı l 
lskoçyaya gitmitti. b' 

Fotoğrafçılar, gölün dört Jı 
etrafına dizildiler. Bunlar ••\ı 1 
tan akşama kadar her gün bt l \ 
yecekler ve canavarın (eğer ~ıll A 
cvtsa) meydana çıkmasını go ' 
y~ceklerdi .~ ~t 

Çıktığı takdirde hemen re ~ 1 

alınacaktı ,,ııt \1 
Ayrıca bir otomobil de, bıı 1

1 e 
hakikaten vazifeleri batında ~ • ~~ 
c"!ır, değil midir diye, gölün et .,ı' ~ 
f ım muntazaman dolaşarak 1'0 6' ~ 
rol etmekteydi. Şimdi hayvarı g ' 
rülmüştür: 1' bit ~~ 

Uzun bir hayvandır. Ufa ı' ' 
. V .. ·nele" tı: batı vardır. e ıuyun uzerı .. ,t( , 

rada bir, iki üç hörgücünü go r'~ \ 
rerek ve garip bir çırpıntı yaP'~c' ~!, 
geçip gitmektedir. Re!imler 

0
,,. ' 

dak ıirketi tarafından hemell 1i• ~ 
da mühürlenmif, ve adamlar ~-
f el erini !imdilik terketmişlerd1.~~e' \ 

Bu hayvanla bütün tabii ttı~etİ' ~ı 
leri muhiti ve hayvanat bahçe ı' ' 
nin nafiz şahsiyetleri yakınd'11 

\ 

la kadar olmaktadır. telif ~> 
Her biri bu hayvana muh ı 

fikirler serdetmektedir~ ,t· ~ 
Bu meseleye dair Alman Jil,,~ ~ 

k . h • •"" f buatına a setmıf, atta can u 
""11' ~I öldüğünü bildiren diğer bir ,ııl 1. 

Ye malumat ta yedinci ıayıfr.~ ' 
suun sütununda görülmekted1~' Jt 

Kİmbilir, dünyamızda bel1'1 ~1 

hüyük bir canavar ailesi vat• 
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~lekler ve diğer 
ha~vanlar 

Akşam Postas' 
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rrABER 

~lekı ı 
llıııh er e kartallar arasında 
i .. arebe cereyan ettiği, ev
:~kll, bir kariimizin göndc;r· 

e tup .. · · 
bıı uzenne, gazetemıze 

1~ '!tı. Pek çok kimse yazdı-

Edirnekapıda Muradı öldüren Agop 
altı sene hapse mahkiim oldu 

ın ları"t 1 ... •• ı ·· F o anuyacagını ıoy u· 

~at bunlar, hayvanları 
e.~e e hile yapamıyacak kadar 
e~~an.drkları için her halde 

.. 1Yorlar 

Murat, Agobun 
hakim olamamış, 

boğazından sıkinca Agop kendisine 
bıçak Muradın bacağına saplanmıştı 

Uterakki •• . Geçen sene Edimekapıda Mu· 
ı· bır nevı karıncaların, rat isminde birini yaralıyarak öl -1 

Zabitieriyle kumandanla· d 
~e ih • ' dürmekten suçlu Agop efen inin 
i~ b tıyat taburlarile ordulara muhakemesi dün ağır ceza mahke· 
ittir.Ulunduğunu ilimler tespit mesinde görülmüf, neticelenmif • 

!tıini • • h ki • tir. 
1 ınını ayvancı arın zı- Dünkü· celıede maznun vekili 
h· l'lıe!gul cinsleri varmıt. U- müdafaasını yapmıf, Agop efen-

fendinin hakaretine maruz kaldı -
ğını, kendisi için çok ağır olan 
hakarete karşı dayanamıyarak 

Murat efendiyi yere ittiğini, fakat 
Murat efendin in kendisini takip e· 
derek dövdüğünü söylemittir. 

Maznun vekili: 

t 

1~tlletçi kullanırlarmış ... Esir 
et dinin tramvaya binerken Murat e· 
~!~Parlarmıf. Evet, ticaret .. ---- ---------

- Müekkilim nefsini korumak 
için kasap dükkanına girdi. Murat 
efendi arkasını bırakmıyordu. İçe· 

Kadın birliğinin riye girer girmez: "Seni öldürme· 

lld ıtı denen böcekleri, davar 
• e besleyip, - bizim inek 
'R1tnız gibi - sütünü sağar ve 
hundan bir nevi içki yapa

:1&.rho!Iuk ederlermi§. 
kongresi• yapıldı yeyim de kimi öldüreyim!,, diye 

üzerine hücum etti. Bu esnada 

~ er· d ~d· ın e ayyaşlığa alı§anlar ve 
ıl içki içenler varmış. Da· 

'tını lllevsim icabı, yaylaya 
~ l'apraklarına) çıkarrr; gene .. ,... 
-..ınde ahırlara (kendi yuva-

• 'Ilı llıahal1i mahsusuna) sak
'1ılı~ ... 
tlttılar, uydurma değil, bir ha-

Türk Kadın Birliğinin ıenelik müekkiliJL tezgahın üzerinde gör
kongresi dün saat on beşte yapıl· düğü biçağı sırf kendisini koru· 
mıştır. Kongreye Safiye Hüseyir mak için aldı, Murat d endi, Agop 
Hanım riyaaet etmi§, Aliye Esat efendinin boğazından sıktığı, 
Hanım birliğin bir senelik faali • yumrukla dövdüğü halde müek· 
yet raporunu okumuştur. Rapor kilim bıçağı saplamadı. Artık ke: · 
kabul edildikten sonra iffet Ha • disine hakim olamıyacak hale ge
lim Hanım birlik isminin Türl: lin<":e,• bıçak Murat efendinin ba· 

tlliitehassısmın sıcak memle· 
~l'de senelerce yaptığı tetkikat 

kadın varlığı ismiyle değiştirilme · cağına saplandı! 

te . 
• 

3ltlde Londrada geçen sene 
•ği konferansın hülisasıdır. 
et ciddi bir mecmua olan Lu 
~lesine yazılmı§tı. Takriben 

sini teklif etmişse de kabul edil • Demiıtir. Maznun vekili bun· 
memiştir. Bundan sonra intihaba dan sonra Murat efendinin ölümü
geçilmiş, yen idare heyetine Lüt- ----~------------ı 
fiye Bekir, Lamia Refik, Aliye 

~on ay evvelki nüshalarında· 

Esat, Necile Tevfik, Seniha Rauf 
Aliye Halit Fahri, Ayte Remzi. 
iffet Halim, Mediha Fethir Veci· 
be Rıza, Saadet Rafet Hanımlar Makasla yaraladı 

."'rıncalar hakkında, evvelce seçilmitlerdir. 
tr Çok tetkikat vardı ama, OD• -IUllfll...,lllll-tllfNlflllft-tım!lllDllll!llltlll-UNllllllllllQlltlllMlllllllU"MI• 
h?u ~erece müterakki oldukla· ne minval. ol~uğuna ~ai~ tetki~t 
d tlnııyorduk. Arılar hakkın· için müıaıt hır zemındır. Zıra, 
~ bUna yakın eserler yazılmış· dünyanın hiç bir yerinde bu dere· 
•tanbul mahallelerini doldu· ce toplu ve başıbot kedi yoktur. 

~ekendi kendilerine hudut çi· Fakat, tahta kurularının, fare-
,~lba.ncıları içeri ıokmıyan Ha· Ierden daha akılsız olmadığını, ge· 

Eyüpte oturn terzi Demir, Def
terdarda terzilik yapan T evfiği 
bir alacak meselesinden makasla 
yaralayıp kaçmııtır. Zabıtaca tah· 
kikat yapılmaktadır. 

Motosiklet ~arpt. 
• 

Ref ailin idaresindeki 205 nu· 
b~ada sürgünü köpeklere dair ne bu hayvanları üretmekte him· 

il' tetebbü eseri mevcuttur. meti dokunan lstanbullular gayet 
~~ndon Alaskada çalışan kı- iyi bilir: Eğer karyolanın ayakla· 

~i~l>ekleri hakkında ruh tabii- rına su koyar da aşağıdan yukarı· tır. 
~··releri .yazmı§~ır.. A A ya çıkmalarına mani olur~anızr ikisini birden 

maralı motosiklet 11 yaf lannda. 
izzet isminde bir çocuğa çarparak 
yaralamıştır. Refail yakalanmış· 

0
Peklerm, şehrımızde, hala duvarlardan tavana tırmanır, yat- Ortaköyde Anbarlı derede 17 

~~ğla.k, mürekkep, tetkike de· tığınr.ı yeri mükemmel ıurette he- numarada oturan tuzcu Mehmet 
l 

1
1" hayatı vardır: Geçen ge· saplıyarak, kendilerini koyuverir· ve kardeıi Abmedi kama ile bat· 

.t~nıvay beklerken, seyre dal· ler; ve -Tıp! - damlarlar... }arından yaraladığı iddia olunan 
~· ir köpek, garip garip hav· Asla yalan söylemediğini bildi· bahçıvan Mehmet yakalanmıştır. 
tlk, diğer bir köpeği galiba ğim bir ahpabımın gördüğü bir df' 

t halde tahkir etti. Tahkir e· leylek hikayesi anlatayım: , h llıi.ihim bir şahsiyet olacaktı - Ka.rıımızda bir leylek yuva
d a,kırnıası üzerine, dört sokak sı kurulmuştu. Karı, koca ve ço· 
t ~~ler, derhal, bütün hızlariy· cuklardan mürekkep olan hu aile· 
~~~ dıJer.. Mütecasiri abloka et· ye üçüncü bir leylek ariz oldu: Er-
~~ ~Yle bir sıkıştrrdılar, öyle kek ne zaman gitse, kadının ya.n~· 
b··~l'ık ettiler ki, nihayet, boy· na sokulur, muaıaka ederlerdı. 

Sadık lştji 

Hatice hanıma ait Lalelideki 
inşaatta çalııan Arif ev sahibinin 
200 lirasım havi çantasını çalıp 

kaçmışsa da yakalanmıştır. 
----o----
Mübadele işleri 

r ~kiik, adeta gözlerinden yaş· Fakat, ae.ıgv ı gittikten sonra, koku· 
~ y Dahiliye Vekaletinden vilayet· 

U l"ak, tahkir edilen köpeğin sundan kocası farketmesin diye. Jere gelen bir tamime nazaran Lo-
~e giderek yalvaran bir sesle dişi leylek, göle girer, yıkanırdı.. zan muahedesinin aktile baılıyan 
'l'e Verdirdiler. O da, muzaf· Bir gün, koca, galiba yuvada ka· mübadele işlerinin mümkün oldu· 
, ııe ha•ını havaya kaldıraral· lan tüylerden şüphelendi. Yahut 
ıt~ • - ğu kadar kısa bir zamanda bitiril-ld t'e havladı. Arkada•ları da· bir arkada•ından haber aldı. Gö-
t 1 7 

Y mesi, nihayet yeni sene başına ka· ~ ' Ik taarruza uğrıyan baş zetleyip birdenbire, baskın verdi dar ikmal olunmamış muamelr 
\da, taarruz eden kuyruğu kı- Ae.ık kaçtı, fakat anne, yavruların· k "d l · · ')' ı y kalmaması, is an mu ür erımr 

nün aldığı yaranın ağırlığından 

değil, tedaviıizlik yüzünden vu
ku bulduğunu söyliyerek müekkili
nin cezasının azaltılmasını istemiş 
tir. 

Mahkeme heyeti müzakereye 
çekjlmiş, neticede Agop efendiyi 
rıltı sene ağır hapse temyizi kabi1 
olmak üzere mahkum etmiştir. 

Rıhtım Şirketinin 
satın alınması 
Rıhtım şirketinin hükumetçe 

satın alınması hakkında şirket mu· 
rahhasfarı ile vekalet arasında İ· 

kinci kere başlıyan ve bir aydrr 
devam eden müzakereler muvak · 
kat bir zaman için durmuştur. 

Buna sebep vekaletin yaptığı 
teklifler hakkında tirketin Pariıte· 
ki merkeziyle istişarede bulunmalf 
isteyİ§İdir. 

HükUınet şirketin imtiyaz müd
deti nihayetine kadar senevi bir 
milyon kô.sür lira verilmesi ve te· 
siata kıymet takdir olunarak hü· 
kumetçe satın alınması hakkında· 
ki teklifini reddetmiş ve toplar. 
maktu bir fiat istenmesini talep et· 
miştir. 

Bu İf için Ankaraya gitmiş olar 
şirket müdürü şehrimize dönmüş 
ve dün gümrük baş müdürü Seyf 
beyi ziyaret etmiştir. 

Fatih Malmüdürlüğündeki 
suistimal 

Müddeiumumilik Fatih Mal 
müdürlüğündeki ihtilas işine va· 
ziyet etmiş ve tahkikat adli cer,. ' &e· 

den ilerlemeğe başlamıştır. 
Yapılan tahkikata nazaran ih· 

tilas şöyle olmuştur: 
Üç aylık maaş bordorolarındz 

son sayıfadaki yekun~2.•·a fazla pa

ra ilaveasi ypılmış ve bu suretle a 
sıl yekun yüksek gösterilmiş, MaJ 
sandığından alınan para ihtilas o· 
lunmustur. Mal müdürlüğünce br 

- d , , 1 va .c.nm mey ana çı_·:-.:! m:m·· ı:; c 

masmCı sebep te işlerin çokluğl 

hasebiyle hazan elli altmış sayıfa 
tutan cetvellerdeki rakamların 

hepsinin ayrı ayrı tetkikinin im · 
kansız olmasıdır. 

İhtilas edilen miktar on beş bir 
liraya yakındır. Mürakipler cet · 
veller üzerinde tetkiklerine de · 
vam etmektedirler. 

ihtilas yapanların firar için ha· 
zırlandıkları hakkında bazı deHI· 
ler bulunmuştur. Para!an n nered€ 
oldur<u alakadar memurlar tara · J 

., () larına gittiler. dan ayrılamadı. Aldatılan kocP. 
«' badema yalnız yeni geleceli: mu· 
'telerin nasıl yumurta çaldık onu, yuvada döve döve öldürdü. hacirlerle meşgul olmaları bildiı-il· - o--

'r llt bilirsiniz: Çıkanuyacakları Naşım da aşağı attı.. mekte ve bu hususta lazım geler Seyfi Paşanın tetkikleri 

fmdan araştırılmaktadır. 

a)ere konulan yumurtaların dur Leylek, bizde mübarektir, hacı· tafsilat ve talimat verilmektedir. Gfönrük muhafaza h ·mandan 
ıı.~~erin. tam hizasına, tavanın· dır, sakindir diye na1? kazan~ış~ır ---o-- Seyfi paşa İstanbul ve civarında· 

1)1~ ll" delik delerlermiş. Ağızla ama, oldukça acar hır muharıptı~. Asri mezarlık inşaatı ki muhafaza teşkilatım teftiş içir 
~ ltekdiğerinin kuyruğunu tul<' Kartallarla boy ölçüşmek cesaretı· şehrimize gelmişti. Seyfi paş2 
~~~1 ~illcirleme, afağı inerlermiş. ni haiz değildir sanmayın .. Ara~.a· Zincirlikuyu ile Şitli arasınd;- dün gümrük idarezinde geç vnktr 
l~·~t~~i, yumurtaları elleriyle ve rında dövüşürlerken ben de go1

: yapılacak asri mezarlı.k i~i~ ha · kadar meşgul o!mu:;tur. 
~ 'ttyle alarak, üzerindekinE' düın. Deh§ettirler. Ne yazık kı. zırlıklar başlamıştır. Şımdılık sa· ~ 
ııd .. rıl'ttıış. Böylece, yumurtalar, Ahmet Haşim sağ değil. Leylek ha düz~ltilmektedir. Ameliyat 21' M 

1
. · le "yor 

~ "t\ ı d , . . b' k c a ıyeye memur ıs n1 'i e e Reçerek tavandaki delik- bahsinde en mütehassıs oy u. T eşrınıevvele kadar ıtece , urr.-

lteti girermiş... Laklakiyat bahsinde hepimize söz huriyet bayramında bunun rcsm: lstanhul Maliye teşkilatında 
~ 't / ----.. d 1 ı b d "1" münhal bulunan kırk tahakkuk ~ ı 'nhul §ehri, bugünkü halin- dü§tü... küşa ı yapı aca c ve uraya a o 

ıt~dite_rin de ı"~tun' aı" ha.yatının "Q) j gömülmeğe başlanılacak_ tır • . - memurluğ!l için yüksek mektep 
_ (VI• - , .:nezunları ~.ranmaktadır. 

3 
--="> 

Amerikan intiha
batı arifesinde •.• 

Ruzvelt, beş hafta kadar bir istira• 
hatten sonra, yeniden faaliyete batla· 
dı. istirahati esnasında, dünyanın di· 
ğer taraflarında olduğu gibi, Ameri • 
kada da epeyce mühim hadiseler ce
reyan etmiştir: Bunlar meyanında, ... 
mele grevi ile deniz silahlan etrafın -
daki münakaşayi kaydedebiliriz. Bi • 
rinci bahae dair Ruzvelt, San Fransis
ko işçileriyle patronlar araıın~ gi:r • 
mekten imtina etti. Grevin müdahale· 
siz neticeleneceğini anlatmış oldu. 
Konoluludan geçerken Japonları poh
pohlıy:ıcak sözler söylemeğe kendisi • 
ni davet edeniere de kulağım tıkadı. 

Reisicümhur ıustu. Buna rağmen, 
yakında pek çok nutuklar söylemek 
mecburiyetinde kalacakbr. Zira, isti • 
rahatten avdeti, intihap mücadelele • 
rinin başlangıcına rastlıyor. Ameri • 
kada, bu mücadeleler epeyce kuvvetli 
olur. Reisicümhur dört senede bir se
çildiği malumdur. Meclisi Mebusa • 
run teması ile ayanın üçte biri, aene 
aşırı, Teşrinisani aylarında yenilenir. 
Fakat, bunlann istinat ettiği 48 
Cümhuriyet intihabatı aylarla ıürer. 

Bütün bu seçkiler, bu sene, büyük 
bir ehemmiyet arzediyor. Zira, M. 
Ruzveltin mevkiinin sarsılıp ıarsd • 
maması bu intihap neticesinde 
taayyün edecektir. Ruzvelt sarsılırsa, 
dünya yüzünde inki§af eden yeni ik· 
bıadi sistem de onunla birlikte ıarsı· 
lacaktır. Yani, iktrıadi ve mali dev Jet• 
çilik, kazandığı mühim kalelelerden 
birini kaybetmiş olacaktır. 

lngiliz lira11 dolara ve bütün dün
ya Amerikaya bağlı olduğu iç~ ser
mayedar sisteminin bile ne olacağı 
Ruzveltin intihabatta muvaffakiyet 
veya ademi muvaffakiyetine hayli 
bağlıdır. 

Halbuki, cömertçe açılmı~ kredi -
lerle genişliyen işler, ıaman alevi gİ· 

bi bir müddet parladıktan sonra, şim· 
eli, sönmüş bulunuyor. Amerikada, i~
ıizlerin adedi, gene, on milyonu geç • 
miştir. Bir çok iktısatçılar, yeniden 
dolar basmıı.ğı ve böylelikle işlerin iyi 
gitmesi vehmini vermeği tavsiye edİ· 

yorlar. 

Bu vaziyet karşısında eski fırka 
mücadeleleri canlanıyor. Fakat yalnız 
Cümhuriyetçilerle demokratlar de • 
ğil, dini kollar da Amerikada çarpı • 
şacakbr. 

Avrupanın ortaaında hali bazll'da 
nazara çarpan kayna,malan bile unu~ 
tarak, pek yakın<la nazarlarımızı A • 1 

merikaya çevireceğimiz zannedilir. 

"' * * 

Galatasarayın 
kongresi 

.!!!!!!Zi 

Heyeti idaresinin istifası üze
rine yeni idare heyeti intihap et· 
mek üzere fevkalade bir kongre 
akteden Galatasaraylılar dün klü· 
bün lokalinde toplanmışlardır. Üç 
saat süren bu kongre bir çok mü
nakaşalara zemin olmuş ve netice· · 
de kongre reis ve katiplerinin is· 
tifası üzedne nihayetlenememiş ve 
sadece reis intihap edilmiştir. işit· 
tiğimize göre bu vaziyet üzerine 
kongrede bulunan azanın üçte iki· 
si tarafından bir takrir imzalana· 
rak yeniden bir kongre akti iste· 
nilmektedir. 

- ---'o- ---
Yüksek muallim mekte· 

binin devir senesi 
Mektebin kuruluşunun 15 inci 

yıldönümünü tesit etmek için yük· 
sek muallim me1dcbi 16 Ağustoı 
perşembe günü Boğaziçi Sütlüce· 
sine bir gezinti tertip etmiştir. 

Gezintiye bütün talebe ve me· 
zunlar, tehrimizde bulunan Maa· 
rif erkanı, Üniversite Rektörü ve 
dekanlar, Üniversite umumi kati· 
bi iştirak edeceklerdir. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarı hl tefrika: 33 Y azmn: ishak Ferdi 

O ıünlerde Fehim Pqa Nuri 
Beye görünmez olmuttu• Saraya 
geldiği halde Celil Beyiıı odum· 
dan ayrılmıyor ve jurnalları Bq 
Mabeyinciye bırakıp gidiyordu. 

Matmazel (Meyan)m tahliye· 
si ve Fransız Sef al'etiıaneıine tea· 
limi haaisesi Fehim Papnın bur· 
nunu haylıca kımıııtı. Fehim Pa· 
şa Parisli rakkaseyi elde edeme· 
dikten başka, Mabeynci Nuri Be· 
yin yanında-da küçük dii§mü,tü. 
O, (Meyan)ı aTUcunun 1çine ala· 
cağını ve diğerleri gibi parmağın· 
Cla oynatacağını zannediyordu. 

f Nuri Beyin bryrk altından ·ken
' disini görünce- güleceğinden emin 
1 idi. Zaten Nuri Bey müstehzi ve 
so~ kanlı bir adamdı.. Fehim 
Pata ile kartılatmca ona neler 
söylemezdi! 

• • • 

- Ya sen ..• Senin vazifen yok· 
mu? Evde oturduğunuz zamanlar, 
siyasetten, ittihat ve Terakkiden, 
Paristeki haşarattan bahsetmiyor· 
musunuz? 

- Paristen hiç babsetmiyor .• it 
tihatçılardan dem vurduğum za
man kulaklarını tıkıyor: "Ben a· 
teş ve barutla oynamaktan korka
rrm !,, diyor. Siyasete ait bir söz 
bile söylemiyor. 

Fehim Paşa Saadetin Necdet
ten boşlandığını tahmin ederek, 
genç kadını korlwtmak istedi: 

- Ohalde delikanlının hiç bir 
suçu olmadığı anlaşılıyor. Bu vazi 
yet karpımda senin de rolün bit· 
miş demektir .. Hazırol .. Seni ya· 
rın saraya götüreceğim ! 

Saadet birdenbire beyninden 
yıldırımla vurulmuşa döndü: 

- Aman Paşacığım, ne diyor· 
sunuz? Bütün planlarımız alt üst 
olur. Ben Necdeti, sizin zannetti
ğiniz kadar masum ve siyasetle 
uğraşmaz bir adam zannetmiyo
rum. Fakat, ağzı oka dar sıkı ki, 
böyle onbeş gün i_çinde kendisine 
itimat telkinine imkan yoktur. He 

Fıkra müsabakası 
E:ı iyi, eıı &iizel fıkralan bize gön

dereceklerin yazılan; burada 'Jlefred~ 
lecektir. Yalnız bu fıkraların UZUD ol
maması, ıeçme olması ,,. Okunaklı 

yazılması lazımdır. 

Pişmiş mısır ektim 
Tii<ıcann biri iki, üç defa y&tıp 

kalktığı bir hancıdan her seferin· 
ae yumurta yemeği yer ve parası
nr vermezmiş. Nihayet aıra he1a· 
ha gelince hancı bin lira borç göı
termiş, ve bu bin lirayı yediji ~
murtalardan çıkacak civciv, tavuk 
meselesine istinat ettirmiş.. Bir 
kavga, bir gürültü mahkemeye düt 
müşler, hakim tüccarı borçlu çı • 
karmış .. 

Tüccar itiraz etmiş: Nasrettin 
Hocayı vekil tutma.mı tavsiye et· 
mişler, mahkeme günü. Hocayı a· 
hp mahkemeye gitmiş. Mübaşir 
Hocayı aramı§ .. Hoca cevap ver· 
memi§ ve neden sonra Hoca mah • 
kemeye girince hakim: 

- Neredeydin! diye somıuş. 

Hoca: 
- Pişmiı mısır ektim .. Gelecek 

seneye leblebi almak için •.• 
Hakim: 
- Pişmiş mısırdan bir fey çıkar 

mı? diyince, Hoca ela: 
- Siz pişmİ§ ıyumurtadan civ· 

civ çıkarıyorsunuz ya... cevabını 
vennittir. 

Yedikule - Fahri Daver 

Fehim Pata o gündenberi Tıb
biyeli Necdeti takip ettirmekten 
usanmıftr. Aktamüıtü Paıaya ge
len hafiyeler Necdetin hiç hir şÜp
ıheli adamla konu§madığını ve 
ıüpheli yerlere ririp çılana.A:lığını 
söylüyorlardı. 

le beş on gün daha geçsin. Göre- =========-==a::i:!::=====-=== 
Fehim Paşa bir gün ·Necdet so· 

kağa çıktıktan sonra- Saranca Bey 
:yokuşuı:ıda Saadetin evine gitti. 

- On bet gün oluyor, dedi, da
ba orta.da bir şey yok. Haniya 
aen hu itleri bet on gün içinde 
meydana çıkaracaktm? Yokıa işi 
ilerlettiniz mi? Evlilik tatlı mı gel . ., 

1. 

Fehim Pqa çıJO,mafa başla
yınca, Saadet bu kurnaz tilkinin 
.çeneıini tutmak için. ,en bir tavır
la yanına sokuldu,: 

ceksiniz ki, ben her şeyi meydana 
çıkaracağım! 

Fehim Paşa Saadeti yan gözle 

$Üzerek: 

- Beni ve P.adişahı atlatmanın 
neye mal olacağım ıen takdir e~ 
dersin! -dedi.- Eğer biz Necdetin 
bu i9lerde alakası olduğuna kani 
olmaıaydrk, seni bu işe memur et
mezdik! 

Ve Saadetin yanağını okıaya
rak sözüne devam etti: 

- Sen kendine sahiden bir ko· 
- Paşacığmı, inu.n ağzından ca arıyorsan, intihapta yanılma· 

iaf almak, deveye hendek atlat- manı tavsiye ederim, yaVTucu
maktan güçtür! Siz bu işleri ben- ğum ! Çünkü, Necdet Padişah na
den iyi bilirsiniz! Necdetin neka- zarında vatan haini bir ıenç ola· 
dar inatçı ve diH pek ibir genç ol- rak tanınmıştır. istikbali sönmüş
duğunu söylemeğe lüzum gör· tür .. Ve hayatı da istikbali gibi çok 
mem. Zindanda aylarca iıtirap yakında sönmeğe mahkUmdur .. 
çeken bir adamın on be, yirmi gün Biz böyle muzur mikropları fazla 
istirahat etmen ıJ>ek tabiidir. Nec· ya_şatmamakla mükellefiz. Necde
det l>unaan sonra sık sık ıokağa tin Parisle muhaberesi tesbit edil
çrkacak .. Bir ·, arayacak. O vakit mişlir. O ölümü ç.oktan hak emiş
dışarda kimlerle buluştuğunu ta· tir, anladın mı? 
kip ettirip anfanmız ! Saadet titremeğe başlamıştı. F e 

Fehim Pata hiddetle gözlerini him Paşa bir ce118.t gibi konuşu· 
açtı: yordu. 

- Patacığım, hiç ınerak etme• 
yni ! Ben uyumuyorum.. Çalıııyo• 
rum.. Çok yakında sizi memnun e
dec~ğiım .• Müsterih olunuz :ve ea· 
na biraz daha milıaade eamiz! 

Fehim .Pata katlarını çatar 
ayağa kalkb: 

- Sana bir haftp. daha mühlet 
veriyorum! ikinci geliıimde her 
§"Y' JJitmiı, n:ıey.dana Gıkarılmı! ol 
malı .. 

• • • 
O ak)am.Necdeteve döndüğü 

zaman tavrında ..,.e bakqlarında 
göze çarpan bir deiişiklik vardı. 

Yalnız bukadar mı ya ... ? 
Biraz da başı dönüktü. Saadete 

manalı bir tebessümle bakarak: 
- Beni candan sevdi~ne bir 

türlü inanamıyonım ! 
Diye söze ba§ladı .. Ba§mı otur· 

duğu kanapeye dayamıştı .. 
- Bu akşam Galata meyhane• 

lerinden birinde temiz yürekli bir 
polis komiserile ahbap oldum, Sa· 
adelciğim ! Okadar iyi biY adam 
ki ..• 

Tefrika numarası : 46 
-~----icap eden bütün makaıniarma ha· 

ber verdi: 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili: 

" - Gidiyor muıuauz?.. Ne va -
kit?. • diye heınen hemen ailarusma 
ıordu. 

" - Bu akıam, hemen. .• 
.. - Sizi göremiyecek miyim? 
" - Vapura gelirseniz pek mem

nun kahrım... 

" - Peki, ıonra. .. 
"Fikret: 

" - Mektuplatınz.. .. ded.i.. 
" - Mektuplatmak! •• 

"Bu ciimJede ne kadar iakiaar var· 
cb. Manuını anlamak için, ancak ta· 
ir olmak Iizundır. 

" Evet, bunu hiuettim, Hanım -
efendi... Sevgilimin nıhi elemini his
settim ••• Fakat o eıneda, 'benim ne ka
dar istlrap dayduiwuu •İz tasavvur 
edin... K.rt>imin derinliklerindeki en 
.. ce tt:Ber ... 

Duyğularını r.zun uQ.dİya anlata· 

(Va - Nfı) 

1 
1 

1 

caktı. Fakat genç kız, bunları dinle
meğe taraftar olmadığı İçin : 

- Fazla kalmıyacafım ... Bana mü• 
saade... - diye yerinden kalktı-

Peyker kalfa, ayılmaklar, bayıl -
maklar geçiriyordu: 

- Ah, bir tanecik hanımcığım, ah, 
güzel yavrucuğum kendini vurdu ... 
Ben demedim mi size, Beyefendi, ben 
demedim mi size? ... Kız kısmına ta • 
banca alınmaz diye ... 

- Carum, Peyker-. Tabancayı ya
nına alıp ta gitmedi... İ§te bende ... 
Mesele tabancada değil .. Fakat, cid
den ben de merak etmeğe ba~ladım ... 
Saat on buçuk oldu .. Kız nerede kal
dı? •• Bu saate kadar aelıııemeıi kabil 
değildir ... Başından mutlaka bir ma • 
eera geçti ... Polise haber ver.sek. .. 

Telefonu açb .. 

- Hayır, raporlar, ıhiç vukuat 
kaydetmiyor... Her halde gelir ... 
Gençlerin hali malfun... Azıcık gez • 
meğe gitmiştir ... 

Çocukluk arkadatlarmdan bir em· 
niyet amirinin verdiği bu nasilıat Ü • 

zerine, adam.caiız ltüsbütün hiddet -
lendi.. Odanın içinde. ata.iı yukarı 
dolaştı: 

" - Sakın ltendini denize atma -
sın? .... diyordu. - fakat. neden? .. 
Dün, ne kadar ümitli idi.. Hemen der· 
hal, bu derece bedbinane lKr karar 
vermit olamaz.. Hem, Fikretin f zmi. 
re gittiiini de öğrenmiı oı.m.z..." 

Ansızın kaşlarınıçattı: 

- Ya öğrendiyse? .. 

Derhal yukarı çıktı. Peykere: 
- Şu senin anahtar tomanaı ver 

bakayım... - dedi. 
Genç kızın dolaplarını birer birer 

açrp kanştsrmaia batladı. 

il hami Bey, taharrintında devam 
ededursun, biz, lzmir vapuruna gele· 
lim .. Gemi bütün ıııklannı yakmıf, 

-70- •"1t 
Mueta Kloru ıoiyom mablulünün 

uotiyeti Pınii! malıdwü ile muame!e
ıinden huıule gelen klorü gümü§ rüıu· 
bunu mayiden tefrik için, evvela mah
IUtu kaynatarak ıh.li iıtirabate bırakı
rız. Klorü gümüı kabın dibine çöker. 
Sonra mabüitu bir Jnıni üzerine yer-
1e§tİn1mit filtre kağıdı üzerine dökeriz. 
Mayi süzülüp ,akar. Kağıdın üzetinde 
klorü gÜmÜf rüıuba kalır. Bu rüaubun 
zerreleri arasındaki azotiyeti sodyom, 
ktorü ıodyom, azotiyeti gümü! gibi 
tnitbleri aymnak için riisup gibi mü -
J.en'ei' defaılld' mai mUkıd:larla yıkanır. 

E • Billurlar mayilerden daha ko • 
laylıkla aynlır. Meseli şeker billurla
ruu melastan ayınn:ık için esıı.ürüz de· 
dikleri ve iç jçe iki üstüvaneden mü • 
relc:kep alet kutlanılır. Dıt üıtüvane 

fonttandır veya ıabittir. İç ÜttÜTttne 

bakır .te!l.erden örülmüştür. Mihveri et· 
rafında döner. Melasla kımpk şeker 

billurü iç üstüvanenin içine konar. 
Ostivane iöndürii!iince ltıasale gelen 
ku"'ei anilmerkeziye = fors santrifüj 
tesir eden melas Örgüden dııan çıka· 
rak font üıtüvanede toplanır. Saf şe
ker bitlurları iç üstüvanede kalrr. 

Sütkki ka:rmaiı yaiflz süllen tef
rik için kııllaıulu kaymak 111akinesi 
de bu eı• üıııere yapılmıJtır. Hali ba· 
zırd.a aauyicle ve laboratuvarlarda bu 
~ aöre yapılnu, bir çok sıuıtrifü -
jür .alet kullanılmaktadır. 

D • ,Sulp ciami mayi cisimden ayU'· 

.mak •çin tazyik uaulü de kullanılır. 

Zertirtyağı, cevizyağı, burma yağı ve 
s.Ureyi bunlan havi nebati kısımlan 
tazyik atet1eri ile tazyik edilerfık etae 
ederler. Mum imalinde bllalrlan uid 
•tearık • derece.de eewlNıia ettiğinden 
aM. dun derecede a.eveban eden .diğer 
fBbmi hanızlardan ılertih ve tazrik a
leti ile tefrik olunur. 

C - Slup ciaimleri bit"birinden lef· 
rik: Me.eı& maden fib:lerini a,ine = 
canı denilen toprak maddelerden tef· 
rik için madence zengin taşlar ayrılır. 
Sonra hu•u•İ ve dejirmenler vasrtasiy· 
le ezilert!k ıu oereyanma arnlunur • 
Sikleıti az olan toprak maddeler akar 
ıider. 'Ma4leıa filzleri agıl' olduğundan 
ıa ile eü~z :ve birikir. Bu ame
liyat bir Uç defa tekrar edilirse maden 
az çok temiz bir hale getirilir. 

Un hllllluru su cereyanına bırakı • 
tarak nifaıta = amidon ile glütenin ay· 
rrlaığını mukaddema itaret etmittı1c. 
Unda yüzde on ila on dört gltiten ve 
yüzle elli ila yeb:Dİ! bq nifuta itmun· 
dağıunu .da aynca kaydedelim. 

Eğer ayrılacak ciıimlerden biri, 
açacu · ir ciöm olursa taktir yahut 
ta.'ii1 'dMallertne aaüraeaa.t mümküa • 
dür. Meıeli Klorü amoayenı, iyocl, 
naftalin gibi ciaim1er taa'it ile elde e
dilir. 

Eier tefrik cala.nacak m•htelif ci-

Marmaranın orturnda~IÜyor, gi
diyord•. 

Bu vapurun kalknıaaından, bir sa· 
at evvel, IU.ami Bey, F.ikreti kamara-

ııu ye~, ona aHhiı paket pa• 

ket bMİye]eri de bırakmııb: 

- Eıyan kafi selecektir; oğlum1 • 
• elemiıti. • iki baırula fi.mdilik una . 
yeti§ir- Bir kaç zün sonra, köfkte 

nen kaldıyu, onları da çıkarbl', yol
lanm .•. Oı:ülme.. lntaallah hayatta 
mes'ut olursun, zenginleıir, İstediğin 

ltir kadmla evJenirıin... Türkan ile 
ıiz, birbirinizi betbaht edecektiniz ... 
Her halde. bu izdivac:ra sonu ikiniz İ· 

çil'l de felakete müncer olurdu. Sen 
fimdılik ltenim için fedakarlık yapı • 
yor zehöındunı... Fakat, neticede, 

göıoecel"İll ki, bu, bilhaua tenin men
faatiııedir ... lnıaaUah, yakm.da, Tür -

kin Cennıi Beyle evleair... Ben Ge, 
mü.&14ir aezdinde müessir olur, .eni 

terfi ile lstanbula getirtirim- Haydi 
Jaaka]ım ... Benim itim var.. Gidiyo • 

rum ... Gel, teni öpeyim .. Evladıım~ 
tam manasiyle senin baban.mı.. Gel, 
öpeyim • ., 

Iİmler tayyar olarsa bu t~ 
tiııi kismi yapılır. 

Me•eli iıpirto !le ıudaO ~· 
· r mahlut taktir cihazııMI J 

tıbr. K.üul sudan daha u.ç~ ed" 
ğundan daha çabuk takatt~, t~ 

lıpirtolu mayiin üçte biı1 rs' ~ 
lununca ameliyat aurdur&Jlll 
tir edilmiş olan kısmın kü~ 
nin çoğaldığı ~e taktir ol .~ıiiı'· 
ımda yalnız su kaldıiı goı~ 

meliyat bir kaç defa tekra' eJdl 
90, 95, 96 derecede ispirto 
mesi mümkün olur. . 

Kısutl taktir ameliyatı kıJ1l 
• ıı 

lerde ve 6anayide derece~ ~ 
ba(ka bnşka olan cisimlerı 
ke;retle tatbik edilmektedir• ııJ 

iZABE USULU - 8d.-ıfo 
cisimleri ayırmak içi11 kafi . , · 
.ela aerbest kükürdü lıa"1 illi 
tefrik etmek için zemini ınt'f rd 
]ar.da filzler yıiılır ve ate~e ıı" 
rakılır. Kükürt erir, dııarı a)ıtl'• 
rak maddeler ise odanın b• 
tortu halinde kalır. 

Ba:a ahvalde tebellur .,e 
izabe usulüne müracaat edilir· 
la deniz •uyu kısmen iıı~ 
line saf ıudan müteşekkil ~ · 
lan hani olur. Ve su~~ de 
milhler donmamış olan cısiıl1' 
Bu uıule müracaat ederek d 

11 
memleketlerde deniz suyun 

11 

çıkarırlar. 

Kezasimli kurşundan 
çıkarmak ıçın simli 
"'plomb nrgentifere", kupelaO',-

·ı ı· . - . t...lıt· 
nı en ame ıyata lllaruz ~ i' 
v~ıa i:r.nbc edilir. Sonra b~ 
auı.i• terkolunur. Ve böyle'e 
gümü,çe zenginleştirilir. Eğer 

T şe yat bir kas defa tekrar edı 1~ ~ 
iki, iki buçuk gümü§Ü olan bır 
halitası elde edilir. 

"DlSSOLUTlON" HAL ,,,,,, 
deni milhler ve umumiyetle . 
eden cisimlerde tahlil amel~!"~li 
tebellür ueulü ile yapılır. ~
;yab banıtu teıkı1 eden kült 
kiirt ve karbon ba usulle bi 
arıhr. Bunun yapr1ma tarzı: 

. ·ı .,,ıı Barut: evvela sıca ·, AIU ı e 

~unur. Bu esnada kiiherçile 111 ~ 
Mahlw flitre kağıdından 1~~ 
ayrılır ve teshin usulü ile te" 
nur. Sonra hillurlaımağa , 
küherçle billurlan viicude geJit• 
re kağıdı üzerinde kalan yaııi 
rimiyen kısma gelince Kibrit.i 
ile mu:ımde edilir. Bu esoad• 
erir. Gt-ne mahlül filtre kiJI .. , 
süzülünce filtrede yalnız köıtııldİ 
Süziilen mayi bir müddet Jıefl 
ne bırakılırsa kibritiyeti karbO" 
ibaccür eder ve kükürt tortd 
dibe ,öker. . 

~ 
V edatiiblar. DeliICanh~ t~ 

yi, merdivene kadar teşyi ... ~ 
aonra, acele ile güverteye dÔ"':
ra Türl~nın babasi;rle konut~ 
rada, Şadiyenin geldiğini, on1~if 1 

laşmağa cesaret edeıniyere1'ı .. 
•. tiJ· 

kemleoe oturduğunu gönnu!~ 1 

Genç kadın, gri bir yal'f ~ 

biseıi giymi,, bu kllık, ooa ı" 
da yakıpnqtı. . '1' 1 

- Be.i teşyi için gıe1Aii1;1 
tefd<kilr ederim.. Sizden ııı*' 
cidden p<'k feci olacak ..• Zi~• 1 
zaman zarfında kıymetli bır _jf) 
sahip olmuştum ... lmanm ~ 1 
açdacağı bir arkadat e.ahiiırİ 
az teY midir? 

Ceftç ka~ gülümaedi: 

- Evet .. Faka!.. 't (1 
Dudaklarınuı ucunda, • b;l 

vardL Bir türlü cesaret edıP 
yordu. 

Nih:ıvet dedi ki: f 
- ~ dün tize te~efoııdl ıl 

'ffl'medİm. Fakat, 'beniin de G;: 
pek mibim bir i.mı vardı. ~ 
ay gidecektim.. YalıaJZ d'% 
yapacağım diye tereddüt e ~ f 

(Dev il 



..... , ... 
3l4/l4IJt ildlsat1t ~ ... Nerelerde Yamyamlar vardır 

alkanlarda lktısadı l ) ? ' 
nlaşmalar lô.zımdır nası yaşar ar· •• 

T.-, ikbladl teki.mü1i f'I Nflaa. dikkat edecektir. Yani artık bundan 
~ te.Wt etmılrtedir: Aile ikb•tlı, IODl'a büyük aana;rie sahip kapitalist 

. ....... ı.,..lmiW lkbaat. Bu ............_. tlii• ......u.ktler •· 
~ı medeniyetin inkitaf dene • lqhlee mi ..... diı• zensinl•ımesi • 
-. ile nüiYUi 11u1.......ıcw1ır. Aile, ... lmlr&a b ....... br. 
...... eli .... t-=-..1- -!11-& :1 ........ __ ..1~ T'-..U -.il • • M !:-!S-.. ----~ .. _ _,. _.._..... sos --
~ çok eeki :umanW.rcla ıetil· balaa4tpna •ı.tıer (Autardde) 
• • Sonralan ~ii• mlma- dea awk ticaret muhedel.-i, Kli • 
~- IDiDet ildıwb clalııa sipde sai • rias .,. tlıkat aalapnalariıle kartala· 
~ıtır. a.,..ımn.ı ikb•t aiı • ....... 
~·vücut hahnaı• ifin d. (Re- Tlrld,. .. ..Uda çok ilerde4ir. 
'-icaaaace) dnrini beklemek icap et· H .... n Mitin •fttler '" 
...... kemt......_... iki taralh maahedeler 

la iatih•leain salhalanm tetkik 
~ı En.al ü auımm Witia ib
:."'~ karplı,acak YUltalan, ken· 
4li -b,ordu. Bilihara muhtelif de
l'eealerden seçilerek millet ikb•di 

~- plmİftir. Ba ........ bir 
"illetin yabancı miu.tı..le ildıaadi 
--._beti pek azdır. MDletia Wtün 
'tintıanm ,w ......... .... 
lJai ~ ,f·laf'ie• ....... . 
~- Aacak mlhba .. 

0

ild .. . 
lift-, c ...... -- ....... ..... :-el lm....t olualr İllÜll9ii) .. . 

YUatalanam çoiüP ... ,. •e 
'irat .................... adllet. 
ı.. ilrtn.t bllbnmdu lıirWl'leri,Je te
._. •tmi.--. Bu 1t1Nt1e iktı•di 
~-ti• ~iahmt. ,.. pipsa • 
.... ........ itin latilaaal arbaıt .,. ..... 
-._ Mticeıi olarak l8l'Wt ft refah 
......... ,.. ta.fit .,hmlttir. 

Medeniyetin inkitafı iktı•dİ mü • 
._..btelerin teye11uunun imilii •e bu 
te...eü iıtilıaalin çoiüarak servetin 
"1naumm ae!Np olınuıtu. BiW.ara 
llrTetia artmuı keneli imilleri tizeri· 
Qe •lnederek tesir ebniı ve 1Ma aant • 
1• netice, imil vaziyetine ıeçmİftİr. 
Cörülüyor ki, lt.,aelmilel •tıaadi ma· 
'-üzme zamanı. mkaladc inkipf 
~ " çolc anatlilc Wr ıekil almıt· 
~. I 

V esi,.a l.iFle Jlmn umumi harbin 
tt.ıit et&ili ı•Jri taWilik neticesi oJ.. 

.. ·- ....... ildltHI 1Nlıran 
'-tlamııbr. Ballranm t..merinden 
lcabiı olduiu b&lar lmrtalmü için 
hemen hülia -.ı.tıer ıümriik re • 
•İınlerinin ertbrılmau, ithalitta kon· 
tenjantıman ihdaıı .. döviz ticareti • 
ilin tahdidi ıibi bazı teclhirler abmt • 
ı...c1ır. Bu teclbir!er umanın• mD • 

•akbten almmııtı. Fakat 1Nbranın 
cin-._. dola,..iyle bunlar bqün her 
terde yer'eımit ltulunmaktadırlar. 

Bu tedbirler yüzünden IMynelmi • 
1.1 ticuet ıünclen ıiiae aulmalrtadır. 
1929 senesine nuaran 1933 te ual • 
"- niılteti kırmet halmnmdan yüzde 
40 1 ıeçınaktMir. 

Beyae!miW haat .U._i dratle 
lerileınekte ve her clnlet (Au • 
'-rdüe) yani kendi k•6M ldfaret 
.. •erilen bpab iktisat ıiıtıemine 
4'oiru ,itmektedir. 

(Aatarchie) normal Wr iltilaüe 
'1etildir. Medui,et iN derece iı..te • 
lllİf, ihtiyaçlar ha lırMar çoialıp te • 
~ eb:";t " İltilual fevkala .. İa· 
....., ....... ildısadt ıiıtemd• ıilrt 
'- rmıl terlled-1mit bir uale illa • 
..._ -bba mümkün delil•. 

TaWi ~nci Ull"da tatlııik oluaa· 
talc (Aatarclıie) on ,.diaci uınlald· 
lal niılMtle daha müsait neticeler ver· 
tecelrtir. Fakat kapalı ikb•dı müda • 
'- etmek için IMa dütünce kili delil· 
dir. 

Bupaki bubruı tlnam ettirea 
........ 1IUW' bitin milletlwia lt
tirtı" lnanetleriaia uUmf obnuıtlır. 
... bnetinl ~tmü 1..-i 
~ bllildir. Seneti fOP!t· 
"-Is, latn...U toPltmakla mimkün 
01-. Fala iltihsal d. kapalı iktısat· 
t. .. iiJ, ancak ~k ikb•t ıiıttmin· 
... :rapılümr. 

. la ....... ftp ~fakat ....... 
~ ren1 tut1ar d•ili•clt. ..,... .... 
,.. ticarete awleeelstir. 

Yal~ en ---.; tu • 
clıarı Her ~ tlcuet, hattl te
cli1e ınl~mneu•la WU.. olmua W· 
.. ~ olmam '-tltata kapanım11M 

aktetmit .... .., __ _ 

Fakat ha.liaabn sitterdiii ıibi 
bu pn milletler arasındaki ticaretin 
iakifalı isin llqb llqma kili delildir. 
Düa ...... ...- diıinmek ...... 
.... liaMli fiap ,ldntle mmtaka· 
lar Mli-de iktisadi WokW ,.,ılmuı 
dfltWlmektedir. Tiirki,..Sa içind. 
.......... llduadi Wok, Balken blo
lmM. Alb Ballran -~ iktı•t 
blllmnmdala YUi,etleri ltinirlerine 
yalandn-. 

Ballw........ w lrii~ Aıyacla 
mahl1ll ~-•al .,. müteneniclir. 
Suari .. Wr haıli n.lermit lııalan• 
ımktaclır. Balbn konfwanalanncla 
itant Hilen B .. an ittihadı vicude 
ıeMiii taktlinle her Ballan memleke
ti meli ilatiyacau n"1l bWI ola· 
iu kadar Balkan mabıul 'H maınula· 
riyle tatmin edecektir. Asıl mühim 
nokta Balkan devletlerinin harici ti • 
cantitlir. Balkaaluda ,.titen zirai 
-...n... ani ibı.ariyle çok iyidir • 
ı... Batka ıerlerde yetiten mümaıil 
.-h..Jlerle ma•affaki,.tle rekabet 
ettilNri .. ~ piyasalarda dai • 

- lllltteri IMalmaktadırlar. Bundan 
..... Wr talmn ihracat maddeleri var-
.... ki, ,.ı.a Anadoluda ve Balkan • 
laNa yetipnelrtedir. Miıtehlik mem• 
lebtler lııa maddelere hiPne kala • 
~. 

l.aMn. JMWI~ bg,ün böyle 
mal1arm •bpacla miifterek hareket 
etmedikleri içia ecnebi pi,...Iarda 
biriWrleftne lüzwmm relcabat ıapmak· 
ta •• lııa .aiıetten istifade eden ithal 
piyaaalan da aleyhimin olaralc fiatlan 
mütemadiyen indirmektedirler. Bu 
vaziyetten en ziyade miiteeaair olan 
maddelerin batında tütün bulunmak • 
tadır. 

Balka1t iktısat lalokunun yapaca • 
iı i!k it rniittenk mahıullein •tıtm· 
ela henlter hareket edilmek üzere 
ofisler teıkilidir. 

Bu ofislerin fiatlerin yükaelmeıi 
baıuıunda muvaffak olacaklanna tÜP· 
he 1oktur. Bilhu• bir Türk • Yu • 
...... B.ı, ... tütin •bt ofisinin fay• 
duı pek bürük olacaktır. 

Müıterek aabıta muvaffakıyet 

...-.. Buau ea ıüseJ misali muvaf· 
fakiyetle itine devam eden Türk • 
Yqoalav afyon laüroıudur. Masnu 
mallanmn •bfı İfİD fahrikalarımn 
bernelmilel tröst ve karteller halinde 
ı.irlepneaini teahil eden •na:ri mem· 
l•tleriae kartı Balkanlann da zirai 
ınUıuDeri için ayni tarzda hareket 
etmeleri lbımdır. 

A. M. Beye: Bu sütunlarda Türk 
liram baklanda daha mufaual nazari 
malQmat vermeie imUn yoktur. Ar
su edilen tafıilltı Franuzça olarak 
yudılun "La Banque centrale de la 
Republique de Turquie" kitabında 
bulabllininiı: efendim). 

Do~e11t Dr. Retti $UkrU 
................... 1 .................... . 

Posla müdürleri arasında 

Ankara, 12 (Huv. 

amum müdürü Cemil 
söriittüm. Decli ki: 

- l'oıta 
Edip Beyh 

" - Bat müdürler arumda tim· 
dilik berhanai 'bir delifilrlik yapıl· 
ISUJ'acalctır. U.Wen poeta ve telsraf 
memurlarmm ıicillerinin tetkiki, 
ltuı pzetelerin yazdıtı sibi memur 
lar aruında 'bir taıfiye maluadiylt 
dejildir • ., 

Yamqamlara, insan eti lezzetini 
ancak domuz eti unutturur/ 

Fld •d•lar1 ı•rlllerl • .. ıomon •dalar1 ahalial 
Victor Forbin İlmİacleld Fraat1a i· rupalılar, ~ &alne ppnetc 

ilmi, ma 11111ı.., dia,.dald Mitin ............,, 1a .... d. ma..ıtak ol • 
,....,....... ........ teteltlı.... ..... ................ 
huuaaıtur. Otna&leriaia aeticuiai, 
.. ., zarfında netntmİftlr. Biz de, 
qaiıdaki malWn.b onan eMl'iadea aJı. 
ywmıı 

ln•an giyen inaanlar 
Buı ilimler, ealci demlerde, bütün 

milletlerin ecdadı ıamyamdıl diye ar
tar• bir söz atmqlarckr. 

Bu, biç Wr ilmi delile müıtenit de
jilclir. Çünkü, enelemirde. ipticlailik, 
mablikab, bemciaıiai yemete Hmt· 
ma. Hayvanlann huıtı, badi nnile
riad.n olan arkadaflanm ~. buı11 
ise,....._ la .. aı.ra plinc:e lcaW.~
rilai .fnirlerde mafaralanl• ,...,... ec:· 
daclm 1lll'aktdd.n izler m.iıule tetki· 
kat ,apılmııtır. Yemek '-lôye!erinin 
içinde İntan lremiiine yahut ditl•nmİ§ 
de üzerlerinde insan diti izi kalmıt İn· 
san eti blmıt ıpüıtehueleriae raalan· 

.... Yeni Kaledonyada Kan•kıar -·--· Buna n1men, ı.,az ırkta pmyun· vaktlle blrlblrlerlnl ı•terdl 
Irk izi biç ,oktur elemekte doin olmu. • Fakat, Wr milletin ürf ve adetlerine 
Bazı mecburiyetler, her devirde insan· ıirmit teYleri kökünden kazımak ıüç 
lan ltuna HYketmittir. Deniz ortasın· olduiu için bu fena bay, hiJi taınamiy
..1_ •il" l--1-- l------deJ-=- L!-L!-lerini 
.............. ..-- ...... l1lrlRr le ortadan kallunamıtbr. Bunun izale-. 
parça!adıklan ve holıevik Ruıy•da kıt· ıi nesillerin deiitmeai ve yeni terhiye-
lık•·- insanlarm birbirlerini vedill.: ıö-..... " •• nin köldeımeaiyle kabil olacakbr. 
rülmüttür. Ukin, bunlar, anzictir ... 
Gelip seçmittir .... Beyaz ırkın adetleri Şimdilik, yamyamlar, ıizli kapaklı 
meyamna ıbmemiftir. yamyamlık ediyorlar. Bu marifetlerin· 

Paha gamgamları 
Diiap.t. blli yAID)'alllbk yataklan 

vardır. Gerçi, her yerde iasan eti ye
mek huylan tedenni baliadedir. F•kat, 
ıa hanalarda, aiyah derili imanlar 
hiJa ,..,,ambk etmektedirler: 

Afrikacla, Koaıo ......... ., Ok· 
JADUl:JUUD Mal__,.a ._.._.,. A· 
vuıturalyanm timali tarldalae kadar U• 

zanan kı......._ 
M.lı.-ı,., eaki ı 11 .. Melia,, 

yani .. Siyah" kelimesinden yapılmıt Wr 
ilmihaıbr. Buranın kara derili, daha 
dolruıu koru kahve reeıi ciltli olan in
aanlan, Afrika zencilerinden yün •ibi 
•çlariıle aynbr. 

Papular, bu Malenezyablann hem 

en hüyük, hem d. en saf lu11111dır. Y• 
ni Gine ismindeki dünyuun en biiyük 
adalannclan olan adada otururlar. Civar 
daki bir çok aclacdduı ela itıu He... 
ler. 

Şu ehemmiyetli cihete kariin dikka· 
tini celi.ederim. Banlann bu ntanla• 
nnda hiç av ba)'Vanı ve ehli uyvan ,... 
tanıamaktaclır. Binvaaleıb, et ihtiya. 
a. onlan yamıamhla ae•lcettiti için 
takriben mazurdurlar. 

MalenezyabJann ecdadı, eakidea, et 
veren UJYaalan pek bol olan Hintte 
yqarlarclı. Oradan, cliier ırklar tara· 
hadan kaçmlcblar. Bu bayvanaız ada· 
lara ııı-narak ürediler... HaJVan ola· 
ralc .. de köpekleri mevcuttur •• Birbir
lerini yemekten ltaıka çare balam. • 
mıılardır. 

Bütün M.ı.nu,.•da, 1am,....Jık. 
hinlerce sene, .... h pda tam ol.rak 
devam etmİftir. Hettl kabilelerin ..... 
ımdaki müna..a.et, harp ve ıulb hep 
bu yüzden olarda. 

Geçen una sonuna kadar ayni hal 
dnam etmİftİr. Adalan itıal eda AY. 

dea dolayı hem upyorlar, hem de 
kendilerini tehdit eden idamlardan kor· 
kuyorlar. 

lnaan aflı 
MalenezyabJan .. ,.iyen,, H "yiyilen,, 

diye ikiye a,mnak bbı1dU. DU. mu· 
harip, daha •carlar kendil..mden mah· 
çap ve laeceriluiz kaWWeri ••larlar vr. 
mideye indirirler. 

Hatti, ıeni Giaenia ortalarında do
lqan)ar, bili, bunlann zeminden 20 · 
30 metre irtifada yapı1mıt kulübelerine 
rularlar. Geceleyin ltiçareler banda 
ıizlenirler .e merdivenlerini yukan çe· 
kenk hücumdan maıun kalmak iıter· 

ler. 

Bundan yarım aıır evvel, Papular 
tun manuiyle ltir kaç yüz kiıilik or
dular Hvkerek insan avlarlardı. Bu 
ordular, bir kaç sün müddetle deniz· 
de yol alır, uzak bir adaya ,iderdi. Zİ· 
ra, civardaki ada!ann halkı, çok!andır 
yenmif; tüketilmiıti. Meseli; 1886 dA 
bu neviden bir .....huelM yapılmıf, 400 
kiıili1c Wr kabile tiketihnittir. 

Baelanlar, hep ayni tan• olurdu: 
Şafakla ............ muharipler, karaya çı· 
karlar, 111valarmı müdafaa etmek isti· 
yenler öWiriiliiT. Diierleri (çocuklar, 
kaclml. " ihti1arlar dahil olmak Üze· 
re) vhlamr, batlann' .. 

ilk it olarak ............ .- önünde, 
iç)eriaden dite elTeritfilsi kamla R• 
çirilip kelaap eclilir- Askerler, banlar
'- kana do,ararlar- Sonra, ıeri ka· 
laalar, audallua konur, -iıllua tc.pa. 
tılarak, beslenir, ....Uzlenilir, birer J,i. 

rw çıkarılıp kesilir, pifirilir •• ıenir-
1lfıllann muhteviyatı bittikten ton· 

ra, Fapular ıeaiden baskınlar tertip e· 
der .. 

Yegane iliç domuz/ 
Anupablar, ......... a.tı., lar,tta 

tehclllJ. ı.. itia öniM ıes-i~· 
ni an1aJmca bir tadm -. ............ 
Havalicle lııayqa ib-tmıi ... Fakat WI· 
h .......... ..,.., ..... ,.., .... 
luı ..... etiıulen vupcirmek kaWl ol-
..,.. ..... ka• karar kılnoeb • 

v-,..ı.r ....... .,. ...... etiaia 
~ Mnudiliai ıa.-.k --. 
~· Fakat,• mitMı· 
ııplan: "Bb bôemadan • söı a.. 
oadan aynlma,.._ insan eti ,iyece· 
tiz!,, di,..Jar. 

buz ubill .. kazud.ı.r ditme?• 
ıörıiin... Derhal parçalanır, ve y .. 

nilir. Bundan clört HM ....ı, ub in· 
ıilizle yedi Çinliyi k .......... Wr Papu 
kö,.ü, ta,,.... ile bcım• ....... edilmit 
ye ,.ıaım.,tır. o.. iki ... enel, 1tİT 
Noneç ıemWaia iç tarfuı, tatlı ıu al• 
mak iare kara,. ~ seri döaa. 
mittir· Baalar, ...,.... ~yedenm. 
Som..._,...._~ unasm• 

.. ,,_ildari ............ --- de ....... 
1ana lıir ıa~ ,-as tetldl ettikkn 
........... br. 

Ba ... ifllr, _.-.. ldi7ı•ıam. 

Afrilcada lconıotia 
Afribda .... Maca plqnwlara raf· 

mea ,..,.... ..U olmamqbr. Nis-
" IConpmaa mahtelif nokta!annda, .... 
PJ9 ile ._..._ eairler mnaattur. 

Pazarlara basaıi iman kualn dük· 
ünlan nrdır. &aralarda hem cin•• 
terimizi netleri .. tıbr .. Diikkinlana Ü• 

zerinde de lamuzı bir bll7f'Ü •11hdır. 
Bunu ıörenler, •blan malın cinıini an• 
!arlar. 

Bilbu• Belçika Konsosancla yun
dan itiltaren bu mqum ticaret ualmıt
br. Ama, ...... ardır. 

Bilba11a Berçika Ko..,oaunda ıun
ramllk çok ilerilemit lııalunuyordu. 

Kral •e aa)'UIZ zevceleri •de iman eti• 
le t.ealenirlenli. Askerleri, cifti' b
biWerle miihuHe ederek, sadece ba 
pda ıayaiae himnet edecek airler ya• 
blar, ptirirl .... 

Bqnlar ela aiıllara konar ye laeıle
nirlerdi. KraJaa tua,....WÖ ilatiyaca 
pre, çıkanhr, p..nıa. a.ilircli. 

Hikiimdar öWüiii -....., bütün 
zevc:elmni fİtlen ıeçirenk mükemme
l• pifirip ,.emek te idet iktiauıyd1. 

Ba zi,.ı.t, Meta milli Wr barram olur
du. 
ı• Hnaİade bu laa,......Jarm ea 

IODllDCUIU yapdmııtır. BeJ9kaJıW.•, o 
tarihten aonra mücadele apmılar, bon
har kraliyeti dajltmıılardır. Arka • 
clatnn Dr. Haberi Luı IOD kralm tit
ten kiırtulan ve ormucla ,W...n seT• 

celerinden Wriai ıörmüıtür • 
Ben, ,_.1".mları. mulı6a Witfia 

hanliyi ..-... Bir ıihirt.a kadım 
yiyerek •• Wlailerini kealfi ricutla
nu ıeçinııııek leli,... senci köylilerie 
muhakeme edilAJerine tahit oldum. 

CenaW Aıwibda da y..,...ıdı o&. 
duiana ..,... .... de ora• lııamm I· 
zine ruhr .... 

Bir çok ~de, yamyunlık dial 
meruimdir. Mea.ı& yeni Z.land'da öı
dlb .. d&t1111mm kalWai yemek ldeta 
tir. Azteld ..... M, Kabinler, kurlaan 
edilen inaanlamıı yürekl..u.i , ....... ._ 
....., addolanar. 



8e~e~i neynıi~1 
Yol da eski bir arkadaıına raatgel· 

di : 

- Yahu nerelerdesin? Seni gören 

ne olar! 

- Ne yapanın birader, iıten baı 

kaldırdığımız yok ki.M 

- Gel bari bir lokantaya gidip be

raber yeım:k yiyelim. Biraz laf ata • 
nz. 

- Maalesef azizim, bir yere da • 
vetliyim, muhakkak gitmek lazım. 

- Öyleyse bana elli kuruı vere • 
bilir misin 7 

Mis Mac - Sersem kadın , bu men

dili ben Dillinger'in kanına bulaştır -

mııcm, ne haltcttin de yıkadın?. 

- Beş dakika evvel gelmeliydin, 

beyaz pantalonlu boksör o kadar ya • 

kışıklı idi ki ..• 

- Rehber - Efendi, efendi, bah
şişimi vermediniz 1 

Yazısız Hikli.ge! 

~ b 

- Necla hakkındaki dedikodulara 
hiç inanmıyorum. 

- Peki öyleyse. niye sen de bun
ları antalıyorsun? 

- Seni daha fazla biliyor zanne -
diyordum! 

Lokantada 
Mü§teri hiddetle haykırdı: 
- Garson bu büfteğin üzerinde 

ıimdi bir bıçak kırdım! 
Garson boynunu büktü: 

- Ne yapalım, efendim? iyi çelik
ten bıçak bulmak o kadar güçleıti ki! 

Aradan iki gün geçmiıti. Nezahat 
annesinin yanına gitti: 

- Anne benim kulağımı çek! 
- Niçin laznn? 
- Canım reçel istiyor. Sonra ku-

lağımı çekersen reçelin tadı kalmıya

cak. iyisi mi nvela kulağımı çek te 
sonra reçel yiyeyim! 

Eski Yunanlılar en çok 
ne bilirlerdi? 

Avrupa Üniversitelerinden birinde, 
bir profesör, talebesine sordu: 

- Eıki Yunanlılann bizden daha 
iyi bildikleri ıey, ne idi? 

Profesör, taJebesinden §U cevabı 

aldı: 

- Eıki Yunanca! • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Doktor - Bilhassa kalabalık 
Hasta - Benim mesleğimde bu 

~iml 
Bey, b~n yan-1 

le~i 8ütnine ! 
Aile doktoru, eve gelen ıütnine1' 

talimat veriyordu: 

- Küçüğe banyo yaptıracağınıı 

zaman termometre kullanırsınız. san· 

yoıuyu ne çok sıcak, ne de çok s<>' 

ğuk olmalıdır. 

- O dediğiniz şeye 

Doktor bey! Eğer çocuk 

lüzum yokı 

banyo elan 

çıktığı zaman vücudü morarırııa tU 

ıoğuk, kıpkırmızı olursa sıcak de • 

mektir. 

Anne, kulağımı çeki 
Nezahat bet yaşındadır, reçeli pek 

ıever. Geçen gün gizlice dolabı aç • 
mıı, reçel kavanozunun içine par • 
maklannı sokarak kayıi reçelinin ta
dına bakmağa baılamrıtr. Anneıi onu 
bu vaziyette görünce fena halde hid
detlendi: 

- Eğer, dedi, seni bir daha böyle 
görürsem, kulaklarını çekerim! 

Katalog kaça? 
"C kafilesi,, ne mensup re11amlann 

Beyoğlunda açtığı sergiye bir gün na· 
ıılıa bir seyirci gelmİ§tİ. Ressamlar • 
dan biri: 

- Beyefendi, dedi, bu resimleri 
kataloğ fiatiyinin yansına venneğe 

razıyız. 

- Peki, kataloğu kaça veriyorsu
nuz? 

Şaka mı, yoksa .. 
Salamon dalgın dalgın yürüyor • 

du. Birden biro sarsıldı, birine çarp· 
mıı ve bir tokat yemişti. Hiddetle ha· 
gırdı: 

- Bu, taka mı, yoksa tahkir mi? 
Karıısındaki iri yarı biriydi, Sala· 

monu tepeden bmağa kadar süzerek: 
- Tahkir! Dedi. 
- Talihin varmı§, ben ıakaya hiç 

tahammül edemem! 

,--------------~, H anzmelleri 
Beni uykuda sandı, 
Dm·arlara tırmandı, 
Penceremden uzandr!'l\ 
Çapkın Hanımelleri .. 

• ~ * 
Ne dehşetli hücum bu, 
Hem de göğsüme doğru, 
Gençleri korkutur mu? 
Akın Hanmıelleri 

,,. :(. :(. 

Her an kalbimi delen, 
Sizi çok severim ben, 
Gücenmeyin sözümden, 
Sakın Hanımelleri .. 

* * * Takıldrm dün ben size, 
lJmidim sevginize, 
Yah•ardım geldim dize, 
Bakın Hammelleri .. 

* * . 
Pek alçaksa gönlünüz, 
Penceremden güliinüz. 

Sizin de ölümünüz, J' 
Yakın Hanımelleri.. . 

Yllmaz Aktu§ 

Hüseyin (yerden bir kestane ala
rak) - Mehmet, koş bak, bir kirpi 
yumurtası buldum 1 

Modası geçeri 
iki evli arkadaı Beyoğlundan ge· 

çiyorlardı. Bir kumaı mağazaıınm ö-

Genç kız - Ne düşünüyorsunuz? 

Erkek - Sizin düşündüklerinizi.ı 1 
• 1 

Genç kız - Hele yapın da bakın, 

imdat diye bağırrnm 1 

nünde durdular. Galip renk renk ipek- _ Baba, niçin şarkı söyliyor? 
li kuma~ toplarından birini göstere • 
rek: - Bebeği uyutmak için .. 

- Ne güzel değil mi, dedi, karı • - Eğer bebeğin yerinde olsaydıtıS 

lanmız duymasın! uyur gibi yapardım 1 

Öteki cevap verdi: 

- Evet amma bir aya kalmaz mo
dası geçer! 

- Neden anladın? 

- Dün kanm bu kumatlan almıt· 
tı. 

Saot kaç? 
Mehmet Bey o gece arkadaılariy

le buluımuıtu;, biraz çakır keyif evi· 
ne döndü. Kansı yattığı yerde sordu: 

- Saat kaç? 

- Bir! 
Fakat aksiliğe bakın ki, saat tam 

bu 11radn üçü çalmağa batladr. Meh
met Bey hiç bozmadan: 

- Hele fU nate bak, dedi, bir ol-
duğunu biliyoruz, üç defa tekrara ne - İterek yürütmekten başka ç•• 

lüzum var? re kalmadı, baba 1 , 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Genç Kız - Babacıiım; niçin evlenmemize razı olnuyoraun •• Hayat •'' 
n.in bildiğin gibi değil ki.M Sen hiç ıinemaya gitıniyoraunf"!I 



keslerin adetleri 
Resimli Dünya Haberleri 

riksiz işık hesabına 
kandırılan kızlar! 

~ ....ı..ı.irimbı JUıy01': Çer-
&det ve huauaiyetleri üze-

'-'l ,......._ tetkikleri daı. eY• 
~ Jazmıda bildinniıtim: Bu 
~ bu tetkiklere deTam edi· 
~--ı. terkealeriıı kız kaçırma 
~ bir çok teldllerde is
~ diifiinen açık ıözler bulu 

• &.an•-- "Dıiilrii le d b" ~ ..,., _'"i9_n,, r e ır 

~ lııaın veya delikanlının, di· 
~mda, kimi beiendiiini 
... iL. ihtnu -_hib~ 1&y~lır
~cla henüz hıç bır a1ika 
L~ daha dojrusu muhabl»et 
~, lcalpte saklı iken bunu, ıöz 
~ hareketlerden pek iyi anlı· 
~ "* lllitahaa11lar hemen faa • 
L..._~ leçerler. Bunların muyaffa .. 
~ clalaa ziyade, keneli itini 
~~Wemiyea mahcup veya hes;: ltddann ıönül itlerincle 
' ıöaterir. Bunlar, en ziya· 
._: ·~ •e ıüzel bir kızm hiNİz 
lar 17a itık olnwemAıı li,.: ~ederler .. Bayle bir YUİye-
~ı.:-t b"Jip hemen ta.lirete s• 
~..;.Sevilen delikanlının hiç bir 
~ haberi yokken, onun ıenç 
~ clel:ceaine itık olduiunu, reci 
'ss.. ~ feliketinden korktuiu 
it irıeaıli~ne sörümaeie, acJ.aa 
c..._ "-reti olmadıimı bildirirler. 
t;" l.ıa bunun çok nriitehu.u o 

.. kwya Alemine dalar.
ele, aevdiii delikanlı tara· 

'4u:!:' Jiaderilen hediyeler aaa· 
~ lu.si.W~ ,,ıa,tınr. Genç 
L.~~ ,n.ı,ulen ıelen aünl he-J 
~· parlak atll aözlerile ıat
~ 11ralarda, açık ıözler, bu 
~ iıtık, fakat onunla nl• 
~ k için hiç bir ihtimal Ye ü

...._clrlmf bildikleri, ekleri· 
11'!!11fmi"n. .......u, IMc:eribis 1.i
'W -..ainde faaliyete ıeçerler. 
" ~. ayni zamanda korkak· 
~~ ~ mle ile kendisine ka
tı.o.~ da l&Jlemedea, laza 
~ettikleri 1llUlil OD& da tek• 
ın~ 1ani, ıenç kızdan kendi

~de muh&hhet nipneleri 
••• Pek MYildifini, hkat 
1mm 'bir erkete illm qlc 

11.tnı olmadıtmdan ta'f'U-
~Dİ ,aldmı 1-tuaa abp 

lir fınab bçınMmaamı 

iüne memnuni,.de ittirak eder
ler. O ıece bir falao olmUMu için 
mutaYU.ıtlar bütOn pJ1"81:1..mi 
1&rfederler •• Çeılcee oyunu OJD& • 
mak Te 1&İre ıibi mfbluip YMİ• 
yetlerde her tiçüni de u çak bir 
birlerile temu ettirmekle ben.
her, oynadıkları komedyanın dii
jüm noktasın' çkdirecek tekilde 
aözlere, hareketlere meydan •er
mezler. 

'Düiün,, ÜD aonluma doiı'u .. 
çlk ıözlerden. bir lmmı kmn yam· 
na yaldaıır, bir kaç sün 80nr& ken 
diıini kaçırmak için arkaclatlan 
olen ltıkı71e anlqbldanm, ISIUar '--
yen Malte Uaır o1muau eö,ler • Japoa ordusu •• polial, bilbı ... Mı nçurl hldlaelednden IOIU'I köpek yetiş tirmele fulaca ehemmiyet ftrmektecDr. 
ler. O da, neticeden pJet mem· Bu lf için yalnız Tokyoda bir bç mektep "9ta edllmlttlr. 
nun e'Yine aYdet eder ıizlice ha· BuraJarda Aımaa,..dan Tealr ecne bl memleketlerden retlrtllen danmlık kepekler tlredlmektedlr. Bunlara boyun-

, , Jarmdül tatmalna takılı mektuplan re tlrlp .......... tehlikeli mmtablardan reçtflderi mda bilcwm utıvtana 
zırl•mnala hatlar. lleDcliltrinl mtldafaa JOUu mukabil tarnaa lesmek T.L 8tretil1Jor. B1a Wpek lerden ayni samanda lllıbl JUdma iti• · 

Bu aibi mutayuutlı Ye çok ıb· rinde de ı.tifade edilmeli ~. 
li anlapnalarda eheTeynin l:tir f81 
den 1ıaheri ohnu. JCnm annuu 
da zat-. k tekilde olaca, lraçir
ma YK'alıan çok tenha yerlerde, 
yahut ,_... nldi icra edilir Ye o 

zaman, hemen 1ıiç bir mütkiil&ta 
ui....ak ihtimaH 10ktur. 

Mmnea ..._nda, mataftalıt· 
lar kimle;Je alr&nmeden eenç lo
a abp,... 911Eatlar. Atm. ar-ka.....,. ..... , ......... i, 
ima, .. antta. ..... ""' ... 
m&lıim Wr iti flbtı ....... tef. 
ıir edilir. Gide pte, kıxai• ni • 
hayet hiç tannnadıiı bir eYe -ya· 

ni ~;:-.~ ptü· 
rülUr, • lanla hunct.n ıe-
ne ıüphelemaes.. Çinldl, Çerkn 
idetlerince, ~lan im enell TanaaWıbt. dealsde OnderlDa kkoamaluma ma.ait utdah tan.ar- ıemt lerl 'ftftbr. laaJudan bir tnams ıemt-..., 
çok ..-imi hir ark.adat eYine ıl- .. fnea bir ta,.,.., ı.ı..tll bir lait temin ec!emlyerek, bwdan ka:vmıt ve bl randa dealse dllfadlttllr. Batan tayya
tnrültlr 10ma, iki &'ile .ıatmca, rema ~ ba kuldu lmrtalmul, adeta bir mudn eseri •Jllı7or. Reaim, tanare kenardan a,u-. 1em1 .._ 
..:ı.. • '. • ...u rinden almnq nadir bir wtantanedlr 1 ..... eymm nıne •auer. ____________ r..______ .w: 

it tna raddeye plince, lası al· HiDtllllr, .._ 1111 .. I ~. 
mak ittiyen lel'HID lPra, muta· Gesea• Lan&lradm ilı N....ı .aaiain 
•aaııtlar, itin hirdenltire arpa iM' brm Pıw• Şa..-.Yans lldl •• 
dılmı, kmiı kenıdiıinden 'fU PÇ• Hintm.ia Meli ..... bdmm cewli 
mek üzere oldatmnı anladıldann- L.drMa plaldı. 
dan ODU hanen alarak cloinadan 
dofru7a eTİne ıetlnliklerini, iti· 
raslara laılak asmamaum, bir 
kaç tin aonra pne fikrini deiiı • 
tireCeliui..oaldt•11.., rı• • 
ıinıcflial. t..l:ırl; t.c• ... 11 a. 
lam telav eftile ...-1aı1 alle
ıile .. ,..._.. W&,a ais~i 
aöylerler. 

Ba ekleri maimi ......... 
ıece kızı niaıde alıkoJID&k mec• 
buriyetlai hlueder. 

Her iki tarafa kartı ,..dan 1nı 
emri vaki neticeai de, zaYallı ıenç 
kız, biç lfflDedili bir ...... eY• 

lenmeie mecbur olv. 
LVufi 

.....,.... ...... çocuk denilecek 
J8lt& bulanan nHahta Pnıaa llibil pi· 
yno meraldmdır. Ve yqma cin iJf 
piyano çalar. Ree'.ae, maJdald bir 
topluıtıda, bir ubdatl~le birlikte dlrt 
elle çalmap .....,._ bir JIUPJI pkhp 
,arU10yor. Kenarda, an taraftaki kol
tukta eli çenainde oturan, babau Kral 
.Karotdur. Diierleri de uray erklm
dlr. 

Deniz canavan öldü, 
cesedi bulundu! 

.... camftl'l •Mtlr, ,.._ --· 
- .... IWa ltlııoua ... IRlriatle, 
........ ~Wlallmwa•••i• ........................... 
ftl'I 

Flllait,_ ....... ......._Ş. 
..aı-.. ......... ---
ılıklı, ................ ...... ... : ...................... ....... ..... . .......... . ....................... 
dokalMlnimitl ... ~ ................... 
• hQ.wma .. oLlai1am -ı. k 1-
• Şimü lalroga ....... Kaatle-
tcma ....... ,.. aitmitler. ... ... t 
~..... ......... ...... ..ı.n. 
deld .wmz metnlik acaip mühilnın 

•••nclata YaiT9ti telpİt ~ ........ ..... 

h ceaet ,-.. iti, La.in• m· 
linin ...... •ı•tl ..... ·-· 
......... eeeet ............... ,... 

clelil. 1maaa1 Wr ••ce .. "'1••• ...... 
...... --....... -- olan 
Nepal eefiri, ..ı..t ........ " --
Wli ...... t ................. ..... ............. 

D&t Wr ......... teaııı .. .-;u ... 
................... k ..... ,.. 
... ...... killeri ... ....,. ... ...... 
.,. Hin&tana dolra ,. plsanlaufbr. ..... caet,....... ......... 

Yalancı kral 
·~Pllw ......... Aa. ...... ......................... . 

. .w ......_ ............. Kral ilia 
etli. F ..... aalr•Sla ..... li-
11•1& 1.....,. •M' wt E 1 Hm1t 
' mflllai J ' h+hr, ... -H .... 
Nltl. .-,. a..11- aeliaı Rn • 

Ba ..... ŞmtdA...- v·"eh· 
..... A.ı .... Kollmr, Vilwla 
........ Kecllinl .... Wr .... Aaıie
..... Wr ~a•ııin tam, w .. lll'llJh. 
...... lcla kll&,9lli .... ti ...... . 

A .. 111 w• • .. ıf m ....... . 
ta kta,~paraftlll tla 1 -.• 
...wat ..... ij 1 ..... " 

~~ ............ ...... ............ ~~ ... 
... .............. .., = •• 800.GOI 
..................... oi ..... Mut. .......... ..,_.,,........ ...... 
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lzmitte ldmanyurdu 
Adapazarlıları yendi 

Adapazarlı gençler ilk hücumlardan 
sonra 3 - 1 yenildiler 

Ak hisarda 
Meczup Aptullah 

nasıl yaşar, 

kimlere kızar? 

12 yaşında bir çocuk 
bir genç kızı vurdu 

Hasan Ali, 18 yaşındaki kıza ansızıll 

~ 
~ 

ttt 
~b~ 
~· 
ltJııı· 
d,11 

~teş ederek 
~iıı 

yere serdi ~ 
d · .. · h k" ·ı eY•e~ ~~ lzmit, 10 (Huıuıi) - Bugün/ 

§ehrimize gelen Adapazar Genç· 
lerile lzmit idman Yurdu araıın • 
da bir doıtluk maçı icra edildi. Mi 
ıafirlerimiz sahaya halkın cotkun 
tezahüratiyle çıktılar. Mutat me· 
rasimden aonra hakem Hasan Be
yin idareıinde oyuna batlandı. 

tık hi!cumu Gençler yaparak 
idman Yurdu kaleıine kadar indi· 
!er.Oyun hatlar baflamaz Gençle· 
rin çok düzgün ve teknik oyunu 
kartısında idman Yurdu muavin 
ve müdaf aaıı -bocalamağa batla· 
dı ve idman Yurdu kalesi epey 
tehlikeler atlattı. Oyunun 22 daki
kasından sonra Gençler biraz ev· 
velki oynadıkları düzgün ve ha· 
kim oyunu kaybetmeğe batladı 
buna mukabil idman Yurdu ken· 
diıini toplıyarak açıkları vaııtaıile 

yaptıkları hücumlar ile Gençler 
nıııf sahaıında mekik dokumağa 
bqladılar. idman Yurdu oyunun 
40 ncı dakikaımda Gençler kale· 
sine indi ve sağ için kuvvetli bir 
!Ütüyle ilk gollerini attılar ve bi
rinci devre idman Yurdunun 0.-1 
galebesiyle bitti. ikinci devre bat· 
lar batlamaz idman Yurdu ıoldan 
seri bir hücumla Gençler kaleıine 
indi iiçin kuvvetli bir tütünü 
Gençler kaleciıi • güçlükle avuta 
atarak muhakkak bir gole mani 
oldu. Oyunun 20 r..ci dakikasında 
idman Yurdu ~erkez hafından gü 
zel bir paı alan merkez muhacim 
hafif bir plase ile idman Yurdu-

_.......,..tttı•.........,...•tt1111...__ı.,....•n"ı"'••ı,_...., 

nun ikinci gol ünü attı. Oyun bun
dan aonra daha zevkli bir ıafhaya 
dahil oldu Gençler bu mailubiyet 
ten kurtulmak için pek çahııyor· 
lardı. itte bu çalıtma neticeaindf' 
Gençler idman Yurdu kaleciıin · 
bir çenber altına aldılar ldmar. 
Yurdu O - 2 vaziyeti ellerinder 
kaybetmemek ıçın müdafaayc 
çok ehemmiyet veriyorlardı. Genç 
lerin bu hakimiyeti neticesinde ve 
soldan yaptıkları bir hücum ile ilk 
ve son gollerini atmağa muvaffak 
oldular. Gençler bu golün neıesiy· 
le beraberliği temin etmek iıter-

ken İdman Yurdu genç muhacim· 
leri gençler kaleıine indiler ve 
merkez muhacimlerinin bomba Iİ 
bi bir tülüyle 3 üncü ıollerini attı· 
lar ve biraz ıonra oyun idman 
Yurdunun 3 - 1 galebeıiyle bit· 
ti. Oyun çok güzel bir hava içinde 
cereyan etmittir. 

merinos tetkikatı 

Akhiıar, (Husu 
si) - Reımini 
gönderdiğim ihti· 
yar, Abdullah a • 
dında bir meczup 
tur. Şehrimizin ! 

her ferdi tarafın • j 
dan çok sevilen 1 

bu ihtiyar, en çok 
ç~ukları ıever. 

Lakin çocuklar onu kızdırırlar. 

Abdullah her gün mahalle ara· 
larında ve çarııda dolqır. Karnı 
açıklığı zaman evlere gider ve kar 
nnu deyurmaların ıöyler. Hemen 
arzuıu yerini bulur. 

Odemiı, (Hususi) - Ödemiıi 
lıi.f.yret ve teessür içinde bırakan 

hir cin.ayet yapılmrtbr. Cani, on 
iki yatında bir çocuk, maktul del 
"n sekiz yatında bir kızdır. 

Hadise töyle olmuştur: 1 

Bir müddet evvel dağda bir ta
kım danalar döğütmüş ve hayvan· 
ların bu döğüımeıi Ödemitin Bir· 
gi kasabasında mukim semerci 
Şerif Ali oğlu on iki yaımda Hü· 
seyin Ali ile gene Ödemitin Sulu· 
cak köyünden Ali Oıman kızı on 
ıekiz yatlarında Havva arasında 
bir kavgaya sebep olmuıtur. 

Hüseyin Ali, bu kavganın ver· 

ıgı uıumet ve ın r e ··if ııtf 

gün zavallı Hvvaya dağda 1~ ~ 
ıünü otlatırken rastgelince, t• (: ~ 
caıım çekmit ve üzerine atet 4 

1 

mı~ır. ~~ 

Arkadan letebbilı edilen b\I" •%, 
niyane hareketten haberi olrJI~ 'İte 
Havva, kurtuna tam bir hedef t 

kil etmit ve aiır ıurette yar.ı;: ·~ r 
mıt, biraz aonra da aldığı yar• of ~ 
zünden hayata aözlerini yuttP t 

~ tur. ~ 

Katil vak'ayı müteakıp ı•~ ~i' 
tarafından yakalanmı§ ve adlif ~~ı 
ye verilmittir. ' 

Butenihtiyarıç~~larcadde· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ıerde kızdırmaıa batladıkıarı za· Ahmet, kardeşini vuracagı"' yerde 
·man Abdullahın en birinci pren· 

Yengesı.nı· bıçakladı ~'i ıipi kaçmaktadır. Arkaıma topla· ,, 
nan kırk elli ç~uiun savletinden ~ ~ 
ürkeo Abdullah kaçmakla çok iyi Beydai (Huıuıi) -Evvelki ıe· kızmıt ve elindeki aaldırm•fl . b 

h ~ tedbir almakta ve kurtulduiu za· ce na iyemizin Kadırıa köyünde dının kamına saplamıttır. . ~· 
manda kahkahalarla gülmektedir. bir cinayet olmut ve hidiıe ma· Gürültü ve feryat üzerine ~ .. 1 

halline Odemit müddeiumumiıi k ı k ·1· ı - ~ "' .,, Onu pek fazla ticiz ettikleri ıen omıu ar, atı ın e inue~._!...d S 
Münip Bey ile hiikUnıet tabibi 11- 1 ki 1 iJP' Balıkeıir, (Huauıi) - Ziraat zaman kızar, fakat tiddet göıter· çağını güç ü e a mıt ve :..- ~ 
met ve jandarma bölük kumanda· ka I b. h"d. · _..111., V P.kileti tarafından Merinoı mm· mez. Yapmayın, der, rica eder, ba n ı ır a ııenın önüne gcy-
nı llyaa Beyler ıitmitlerdir. 1 d' 

takaıında tetkikata memur edilen zan küfürler ıavurur. Bazan gü· er ır. 

müehaaaıı heyet vilayetimizdeki ler. Yapılan tahkikatta, Kasap o • Zahide Hanım gebedir, ~.; 
tetkikatını bitirerek Bursaya ıeç· Diler delilere-aielletea Altdul- ğullarından Ahmet oğlu Süley· beple yaranın vehameti bütbii,Jt l 

mifir. Heyet viliyetimizden ma· Iah bir meliikedff .-Tabaan aevİm· mania kardefİ Ahmet arasında mi artmaktadır ve hemen öd. ~.t 
ada Me~inoı mıntakaıına dahil raı yoluyle kendilerine intikal e • 1 k t h t · k ldırıJıP'' ) li olan bu adam garip bir yürüyÜ§· mem e e aı aneııne a il~ 
bulunan Çanakkaleye de gitmit den bir evin taksimi yüzünden bir tır 

le turada burada dolqtıkça etra· · 
orada da mera, çayır, ağıl aibi ko- kavıa çıktıiı anlatılmıttır. 

fma toplanan halka muhtelif söz· 
yı:nculuğa ait İ§ler hakkında tel· K d 1 d Ahın h · Ier söyler ve hepıini alabildiğine ar et er en et, anenın 
kikat yapmıştır. Heyet Bursadan güldürür. . taksiminden doğan bir hiddetle 
ıonra Ankaraya dönecektir. kardeti Süleymanın üzerine bü· 

Ahmet yakalanmı ve adli1e1' ~~ 
verilmiıtir. 

~· 
~ 

Mütehauıs heyetin vilayetimiz Abdullah şehrimizin en sevim· yük bir aaldırma ile hücum etmit 
Tokatta üç yeni dahilinde yapbğı tetkik ıeyahati· li bir meczubudur. Herkeı kendi· ve kocaıını muhakkak bir tehlike 

ne ittirak eden vilayet baytar mü· •İne yardım eder. Onun en çok kar§ısmda ıören Zahide Hanım 

Adana tüccarlatl )l'ıt 

lzmir Beynelmilel 
panayırına iştirak 

~ 
mektep jHrü Behçet, 11lahı hayvanat mü· korktuğu biri varsa o da evindeki kaynının üzerine atılarak ıaldır· 

Tokat, (Huıuıi) _ Tokatta fettiti Fehmi, mücadele reiıi lıma ihtiyar ve ıekaenlik abla11dır. O- mayı almak iıtemiıtir. 

450 talebe alacak cesamette üç il Hakkı beyler dün Bandırmadan nun iımini andığınız zaman Ab- Gözü kararan Ahmet, yengeıi· 
~Y~~~~~in~mel~ri ~--'e•h•r•~~b·e-d•ö•n•m•lı-·t.le•r•d•ir.·~--~-d•u•l•la•h-da~da•b•e•~~e·n•iz_k_a_~~a·z-·-·n•i•n-b•u_m_1_·~d•a•h-a•l•e•~-n_e_da•h•a_z_~_a_d_e 
taatı ikmal edilmittir. 

Mütebaki in9aatın ikmali mü· 
nakasaya çıkarılmıttır. 

Erbaa, Zile, Niksar, Reşadiye-
. de 500 talebelik yeni teçhizatta 

birer iHc mektep iB!&atına bqlan
mıt ve Erbaa ile Ziledekilerin te· 
mel kısımları tamamile ikmal edil 
mittir. 

Tokatta Gazi 
heykeli 

Tokat, (Huıuıi) - Tokatta 
Cümhuriyet meydanında dikile
cek olan Gazi heykelinin kaidesi 
intaatı müteahhide ihale edilmi§ 
ve temel hafriyatına bqlanmı!lır. 
Bir kaç güne kadar temel atma 
meraıimi yapılacaktır. Heykel, 
heykeltrat Nuıret Hakkı Beye iha 
le edilmitlir. Önümüzdeki Cümhu 
riyet bayramında ayni günde mem 
leket haıtanesi, vali evi, tayyare 
ve Ziraat Bankaıı binaıı, ve mez
baha ile birlikte Gazi heykelinin 
de kütat reımi yapılacaktır. Bay
ram için çok büyük bir program 
hazırlanmaktadır. Memleket hal· 
kı tehrin yeni eserlerle süslenece
li bayramı ıabınızlıkla beklemek 
tedlT. 

Mütehassısımız "Mari 
asabisiniz, evham 

Bel,, e cevap veriyor: hırçın ve 
ve hayalat içinde yaşıyorsunuz .. 

1 - (Ankara) S. N. Bedia: Kıs -
kanç ve asabi tiplerden. Kimseye iti
madı yoktur. Daima rahatsızlığından 
müştekidir. Musikiye istidadı vardır. 
Biraz müsriftir. 

2 - (lzmir) 356 Akif: Azinıkfı:
tiplerden. Nefsine itimadı vardır. Ve
fakardır. İşlerinde intizam ve mil • 
kemmcliyet arar. Ciddidir. Müsrif ve 
riyakar değildir. 

3 - (Bandırma) N. Naci: Vefa -
kardır. Sebat ettiği itlerde muvaffak 
olur. Bazın inhinayi bir vazife bilir. 
Dostlarını\ kar§J sadık ve vefakardrr. 
Zekisı vaktinden evvel inkişaf etmiş
tir. Muktesittir. 

4 - (Batık .. ir) C. N. Ali: Hafı • 
zası zekasından kuvvetlidir. İtimat 
ettiği kimselerle it görmekten zevk 
duyar. Başlı baıına mes'uliyetli itlere 
giriımez. Fazla ihtiyatkirdır. Müsrif 
değildir. 

5 - (Ankara) Rana Cemil: Se -
batkardır. İşlerinde intizam arar. 
Zevkiselim aahibidir. Doğruluktan 

hoıtanır ve yalan .aylemez. Yatı iler-

ledikçc sefahate meyli artacaktır. Ka- • 
dından ve içkiden hoşlanır. 

6 - Leyla Mükerrem: İnatçıdır. 
Fazla kıskançtır. Kimseye ve bilhas
sa erkeklere itimadı yoktur. Musikiyi 
eğlence için sever. Çocuktan hoşlan • 
maz. Fikir!crinde incisam yoktur. Ek
seriya sinirli ve kavgacıdır. 

7 - (Edime) Salih 569: Asabi 
ve müvesvis tiplerden. Nefsine ve 
dostlarına itimadı yoktur. (Ruhen 
malUI gibi görünür. Muhitini değişti
rirse karc:ltterinde ele mes'ut ve fay
dalı tahavvüller husule gelebilir.) 
Güneş ve ziyadan nefret eder. Az ye
mek yer ve az uyku uyur. Tedaviye 
muhtaçtır. 

8 - (Şi,li) Ihsan Nuri: Ekseriya 
sakin ve mutedildir. Kavgacı insan • 
]ardan hoşlanmaz. İnzivayi sever. 
Dostlarına kar§r itimat ve muhabbeti 
vardır. Musikiye istidadı zayiftir. Ze
kası basittir. Uımğr göriiş lCabiliyeti 
yoktur. 

9 - (Niıantaır) M. Ekber: Mü -

vcsvis ve evhamlıdır. Nefsine ve dost-
• larına itimadı yoktur. Daima şüphe ve 

tereddüt içinde yaşar. İşlerinde az 
muvaffak olur. Muhakeme kabiliyeti 
zayiftir. Kadına. yaır ilerledikçe faz
la düşkünlük göstermektedir. 

10 - (Betikta,) Riza 101: Ciddi 
dostlarına kartı vefakardır. Müsrif 
olmamakla beraber iktısadı da sev • 
mez. Yapyıfında ittirat yoktur. Ma
ceraperesttir. 

11 - ( Beıikta,) M. Mari Bell: 
Hırçın ve asabi tiplerden. Müıkülpe
aenttir. Daima evham vç hayalat için
de yapr. lnzivayi sever. Yaylı sazlar
dan birine intisabı vardır. Riyakar ve 
yalancı delildir. 

12 - (FatJh) Şerif Can: Ketum -
dur. fnatçrdrr. Soğukkanlıdır. Kimse
ye itimadı yoktur. Eı:ı:oisttir. Fazla 
düşünür .• Az söyler. Müsrif ve riya
kar de~ildir. Musikiye istidadı yok -
tur. Zckbı basit olmakla beraber u
zağı görü§ kabiliyc-ti fazladır. 

Dr. W. 

ediyorlar ~ 
Adana, (Hususi) -Vali"~ 

Osman Nuri Beyin reiıliği altı ,b, 
Ticaret ve Sanayi Odaıınc:l• f ·rı' 

"kat"" t"' 1 j•t• rı or ve uccar arımızm ., ,-
kile bir toplantı yapılmıftlf• t 
toplantıda fabrikalarda iıtih~I 
dilen pamuk, iplik, bez ve elb~ 
lik kumatlarla her nevi hubO ı-1 
zahire ve meyvelerin de 1 1 • t(r beynelmilel panayırında teş 1 .J 
dilmeıine karar verilmit ve bll~ıt' 
için iki pavyon ayrılmaıı husuJ ı,ır 
da lzmir vilayetinden ricad• 
lunulmuttur. 111 

Ticaret ve Sanayi Qdıı.Jl'I;,,. 
fabrikalarda timdiden hazırlı 
ra haılanmıftır. 

Bir amele ezildi 
··tı I 

iz.mir, 10 (Hususi) - IJü tff 
hah Kar~ıyakanın SoğukkuY11 

9
;f 

ocaklarında bir heyelan netice 
de feci bir hadiıe olmuftur· 1,. 

• 11f " Taş ocağının bir kısmı• ·I. 
rak çök mü§; Hasan uıta i•~1 t~ 
bir amele taşlar altında k• ' 
can vermİ§tİr. .uıl oif· 

Ocakta bulunmakta ol~ ,ııı' 
ameleler derhal yıkılan yerırı Jf 
dan zavallı Hasan ustanıP c.fl 
ni çıkarmıılardır. 



....... , ' .. ' . '~ . ' . 

Saadet 
Yazan: Maksim Gorki 

'"Bir .. 
luıe ıt 1~n, Saadetle o kadar yüzl 
o .e dun k" 
liıııı Y\Un ı, az dahaı kendimi, 
~tcekr Uşak pençesinde hisse· 

bi bir hale uğradım. Dudaklarım 
öpmek arzuaile yanıp kavruldu. 
Fakat ben, bu arzuyu derhal ye
nerek, bayılan genç kıza su getir
mek üzere; nehire doğru seğirt· 

tim. Kitaplarda öyle yazılı değil
midir ya? .. Hikaye ve romanlar • 
da, baydan kızların yüzlerine so· 
ğuk ıu serpmezler mi? .. Hatta, ha· 
yılma mahalli "Volga,, sahili nev' 
inden sulak bir m!hal dahi olma· 
sa; muharrirler, bir çaresini bu
lup, bayılma hadisesinden evvel, 
bir miktar su ihzar ederler ... 

... un. 
l\tr g . 

)~ it eııntiıinde idik: Sıcak 
L ııece}e . 
Qılı h' rınden birinde, erkekli, 
~~rirı~t talebe kafilesi, (Volga) 

ın k ı~ıtııi enarındaki çayırlara 
~~11 ı~'. topladığımız kuru dallar -

011Yiik · ~İıt hır ateş yakarak bu a-
~ etraf 

• Sanki yardım görüyor yelden, gökten, topraktanı 
Halkın duası ona çelik kalkandı Haktan .. 

M~t;er son kavuşmaymış, meğer bu son ~eceymiş; 
Bu karanlık akşam bir felakete gebeymiş. 
Ertesi gün kaleyi sardı ölüm korkucu; lıkç l ına geçip oturmuş; ve 

1~~ k 1 arın pişirdiği balık çorba
~faı arnırnızı doyurup votka ile ı 

"arılllız ı·· t ·· ı . "k ıe 1 u su emıştı . 

Bir papas mantosuna bürünmüştü ortalık; 
Gündüz çarpışan, koşan, uluyan kalabalık, · 

-Yatışan deniz gibi- susmuştu, uyumuştu. 

Göl bir karanlık kuyu, dağlar ıssız ve kuytu .. 
Put uğruna buraya koşanla.r -haydut gibi-; 
Sazlı göl kıyısına devrilmişler put gibj., 
Y alnrz mahsurların hiç yumulmuyor gözleri: 
Gece dolduruyorlar, gündüz açılan yeri .. 
S:ırların taş bağrında sızlıyor bin bir yara; 
Vurulmuş asker gibi, tutunup kayalara, 

Kara bir bela gibi aktı Salip ordusu. 
Tarih bile lzniğin işitme:li sesini; 
Ktıpılar açılınca. verdi son nefesini.:. 

%1lakllıekten sonra, aramızda bir 
~~. b aşa haşladı: "Nasıl etmeli 
~. ltııca ·.. . "n d ıgtışaşat ıçinde kıvra -
t,ıı, ~an alemi insaniyeti; bu za
~}'e;i u rnuztarip cemiyeti beşe
ıtriııd tnakul ve mantrki esaslar ü
te tef ehYeni bir n:zama sokmalı 
ı• a a . "l 1 "%rıd 1~~ ey emeli?,, mevzuu 
Ve 'ıih a hır hayli cene ç~ldık ... 
lıııı b· ayet, bedene~ ve ruhen yor 
~ıı!er~r halde, biçilmiş çayırın en
U'ti l ille doğru, gönlümüzün dile
~ık, dat~fa müteveccihen, yayıl-

"' agrldık ... 
~ l\lt 1 f 
ij~~k . 0 rasmın ortasında yanan 
~~ ate§ten uzaklaştığım za· 
~ b l'an~da bir gene kız vardı. 
~·b "elle k b ~ ıı i .. - ız, ana, zeki ve hassa$ 
"'" ~Otiinu" d G·· 1 · f '1aht Yor ıı.. oz erı sa tı, 

' ~ba.ır'; Ve bütün insanlara şefkat-
1İt \ı ardı ... Sözlerinde, daima ba 

" \'ti: 8.tılaşılması kolay bir haki
r ~d •atninıi tanini kulağa çar· 
• t. 
. s~, .. 

f' lıllıli l?ce, Yan yana yürüdük. Bi-
14.~ b§ k'tların toprak üzerinde ka· 
·İ itle~ 1Yesi, -sanki, kal"!ımızda-
1 Çal' taptan yere düşerek, bu sa

H el), h'~da kıristal haline gelmiş 
' "UlJnelel'i imi~ gibi,- ayak
~l)r: ıı~n altmda çıtırdayıp kırılı· 
y ~tliyordu. 

d~~tıalltrndaki genç kız, derinden 
......._ e llefea alarak diyordu ki: 

lttitıd Ne kadar güzel.. Afrika çöl· 
~l ko e gibiyiz.. Şu karşıki kuru 
~ar ..... ~eleri de ehramları andırmı-

"'\t? H , ..\rk · ·• ava ne sıcak ... 
~iıı k adaşım, bu kümelerden bi-
1~~. ' " 0 Pkoyu gölgesini göstere-
~ıl"~Ya güneşin sıcaklığından 
~tııı tı'rıuşuı gibi, bu gölgede o • 

..\ ~~h~ı teklif etti. 
~kt~stos böcekleri ötüyordu. U
~iç~ biri kalbi burkan bir sesle: 
~h tıı beni aldattın? .. 
'tu ~~ kadın ... 

e' ~'ıııd:kltsünü söylüyordu. Ben ya
'ııı-d .. 1 genç kıza, hayatı nasıl 
\:ı .. 'gıını kemali hararetle anlat 

jf ı:.. ı '~111 .._ Sa ışryoı·; ve bu suretle, ı\Sla 
f' -...ıad " ~~bit- ıgnn, olsa akıl erdiremedi 
~~lııt\ ınevzua burnumu sokmuş 

~· ~ }> U)-ordum. Sözümün en CO§· 

V' tı~ltk e~n.de, genç krz, hafif bir 
~t 'tlr 0Pardı ve samanlar üzeri-

1' &a ası Üstü uzandı. 'l. 

-· b Ydrnı~t Q Q~ b 'ı: ı. 
~ ~ ta.,tl aYI~ına, galiba hayatımda 
l~hi .. adıgnn bayılma idi ki, bir~ 
"\' •e ş . 
~~ aşırıverdim; haykırmak, 

' ~eıt'tQ ~'. civardaki1eri imdada 
r ~bira ıstediın. Fakat gene bir· 

~· 4,,tt~ hatırladım ki, okuduğum 
} Ilı~ d·~tda benim şimdiki vaziye· 

,, ~le ~~,?kahramanlar, bu vazi· 
\"~!\ gırınam191 çağırmamış, 
\l· t\ de :eda bire baş vurmuşlardı. 
,.1~~le • ~Iarı takliden derhal fa-
'lıı· tırısr G k ki 
h ''l k • ım. enç ızın ete i-
·ı~ ellle • • 

,~ ~ .. ıı <ili" rını gevşettim. Bluzu· 

1
, ~~ •ık'l>~elerini çözdüm. Göğsü· 

!lrj llef esini daraltan "Sutyen 
'ı 1fn 

~ "~ t ~ {l) çıkardım. 
~·~ a.:~rn ile dolmuş iki simin fa

tıltta "t ll'an memelerini görünce, 
eıunıuz günıe§i vurmuf gi 

Elimde, nehirden su doldurdu
ğum şapkamla, çayırın üstünde 
bir tay gibi zıplayıp sıçrıyarak ge· 
ri döndüğüm zaman bir de bak • 
lım ki, bizim hasta kalkmış; de -
min benim, açıp çözerek bozdu
ğum üst ba§ını eski nizam ve inti
zamına sokmuş bile ... 

Su dolu şapkayı e\inin tersile 
itti. Ve yarı İşitilir, yorgun bir ses
le: 

lki büklüm duruyor kulelerin göğdesi; 
Kayaların sızıyor -kan gibi- boğuk sesi .. 
Yedikçe balyozların ağır inişlerini, 
Koca duvar sıkıyor mermerden dişlerini .• 
lçerde Jznik hasta, açlığın kucağında; 
Haftalardır yatıyor korkunun yatağında .. 
Bir tek umudu kalmış ş~mdi bir kahramanda; 
S•ır dışında cenkleşen şanlı kılıç aslanda. 
Bu yiğit u2atıyor ömrünü hastalann, 
Bu yiğit din.diriyor sızısını hisarın .. 

- Lfizumu yok! -dedi. Yürek pekliği gelsin diyerek mahsurlara, 
Sonra kalktı. Deminki kır sof- K~Tısiyle oğlunu kapamıştı surlara; 

ramızın ortasında alev alev yanan Tasasını çekiyor hem onların, hem yurdun.. / 
ateş~ doğru ilerledi. Hergece dolaşarak uzun yoJlarda y 1 ·gun, 

Niçin beni aldattın?.. Kal~nin dıvanndan aşıyor içeriye, 
.\h, ey kadın... Tanyeri ağarmadan dönmiyordu geriye .. 
Türküsünü bıktırıcı bir te~er- Nasıl korkmuyorsa hiç en çetin döğüşlerden, 

rürle geveliyen iki üarülfünunlu- Ürkmüyordu öylece gece yürüyüşlerden .. 
nun biraz ötesine geçti, oturdu. O geçerken gül bile çekilip yol veriyor, 

Genç kızın bu heklenilmeüik Ge«:e koyulaşıyor, ağaçlar eğiliyor; 

Kılıç Aslan dayamış başını bir kayaya; 
Karısını andıran uçuk benizli aya, 
Ağlamadan bakarak, çare düşünüyordu: 
Gene asker lazımdı, gene lazımdı ordu .• 
içini istiklalin, öcün ateşi yaktı: 
Yurdu, karısı, oğlu, esir mi kalacaktı?. 

o.,ğılan erlerini topladı bir kaç günde; 
Gene Türk atlıları, bir gün kale önünde, 
Köpüklü dalgalarla çarptt. kahn surlara; 
Düşman daha doymadan zafere kana kana, 
Gene insan kanından aktı bir krzıl dere, 
Üslü yosun bağlamış su dolu hendeklere .• 
Girmedi dal kılı~lar haftalarca kınına, 
Boyun eğdi kuleler coşkun Türk akınına .. ' 
Tarihin hiikmü geldi en sonunda yer~ne: 
K:1.vuştu kılıç Aslan bütün sevdiklerine .. 

·' 
Btu"Ra: 1934 

RIZA RUŞEN 

tahavvülünden şaıaladığını için, ~~-!"""!.!!.~~!!!!-~...!!!'...!!!!'~~!!!!'!!!~~~!!!!!!!~~~!""!"~~-~.~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!'~~~~~=ı:t~ 

tere_dd;ı·; •• inizi •crtmadım ya? Kapurtala mihrace sinin "Benim 
-diye sordum. 

- Hayır! -cevabını verdi.- A o 'acak' -'e _,,,~aı· A .k l k d , cıtmadınız •. Göıterdiğiniz alaka - L~ • ,, u~ u~ 'O 1 merı a l a ın. 
dan dolayı teşekkür ederim. 

Bana öyle geldi ki, küçük ha
nım, bu teşekküründe samimi de
ğil... 

* • • 
Evvelce, kendisile, birbirimize 

sık sık rastg~lmezdik. Bu vak'"' Ü· 

zerine tesadüflerimiz büsbütün 
seyrekleşti, derken, genç kız , or· 
ta!ıktan büsbütün kayboldu. Ni
hayet, gaybubetinden dört sene 
sonra, bir vapur seyahatinde, tek
rar buluştuk. 

"Volga,, sahillerindeki sayf;'\'e
sinden, kocasının bulunduğu ~·e

hire gidiyormuş ... Hr ~ ~ıe idi. Kı
lığı, kıyafeti yerinde idi. Boynun
da, altın zincirle. birinci rütbe ni-

1 
şan!nı hatırlatan. bir pandantif a • ı 
sılıydı. Değişmiş, şişmanlamıştı. 
Cehennemisa "Tiflis,, §ehrinde, 
ten gürcülerin sattıkları kızıl Kaf· 
kas ıarabının şişkin tulumuna dön 
mUştü. Maziyi yad ile, iki eski 
dost gibi konuşmağa başladığınız 

Kapurtala Mihracesi, Hindistanın en 

zengin Mihracelerinden biridir. Yaşlı bir 

adamdır ve yirmi üç yaşında bir karısı 

vardır. Cenubi Amerikalı olan bu kadını, 

za:nıan: Mihrace, Pariste iken sahnede görmüş, 

- İ§te evlendim... Evlenrlim "Bu dansöz, benim olacak!,, demiş. Em-
İ§te ... -dedi. merih Kalmanın "Bayader,, operetinde ol-

Vakit geceydi. Ve sularda f~4!rİ duğı; gibi, bu kadmı almış, Hindistana gö-
ka-:ıbın turuncu iltimaatı vardı. türüp nikahla· 
Vaput, nehrin iyvicacını takiben, mış~ır. 

~imale doğru ilerliyordu. lnce, zarif, ca • 
- Jki çocuğum var. Üçürıcüsü ıip bir kadın olan 

dıe yolda.. bu eski dansözü, 

Bu ı:özü, mesleğine itık bir ze·ı Mihrace çıldıra· 
na.at~ar (2) tavriyle söylemisH. siye sevmekte, o • 

Dizleri üzerinde bir sarı k~se nu hareminde ka-
kağıt dolusu portakal vardı. l palı tutmakta, her 

Aalaca karanlığın içinde. siyah kesten • kıskan • 
gö.ılerile gözlerimi aramağa çalı· makta imiş. Ka -
şarak: ~ dm, ancak Kral 

- Size itiraf edeyim mi?.. -rli- Naibinin karıaı 
yordu.- Eğer o gün, ot yığınhvmın Mihraceyi ziya-
:ıölges~nde... Aklınıza geldi va... rete geldiği za-
Kuru ot yığınlarının dibinde.. O man yapılan me -
kacbr .... heceriksizce, o kadar toyca " rasime i~tirak e • 
ha!eke! etmeseydiniz .. Yani, n~y... debilirmiş ! 
Beni öpseydiniz fiiin •.. Ben simdi Yukarda 1 · soldaki re::ir.ı Mihracenin, gözdesini, sağdaki resim ise diğer saray kadınlarını gösteri-
MUtercimi: (HaticeSUreyya) yor. Aşağıda t5e Mihraceyi Kral _Naibinin karısını kar§ılarken görüyorsunuz. Sağdaki resimde görülen 

.(Alt tarafı 12 inci sayıfada) Mihracenin cüc~idir. 
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Her parçası ayn bir heyecanla okunacak macera, Avusturyada yeniden 

kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

AStANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 

Tefrika rfo. 3 

Geçen kı•mların hUllsası cudunun bu kılıklara girebileceği· 

Aralan terbiyecisi Sillcyman, Ka - ni tasavvur etmek bile imkansızdı .................. . 
hirede vereceği oyunda katil arslanın Altı filden, boyları birbirinden ~Yazan: İ 
ağzına başını koyacaktı. Süleymanı muayyen nisbet dahilinde yükse- i 1 
çekemiyen Rumlö bir gece evvel aslan- len üçü, ne tu~aflıklar yapmadı- :i Rıza• ,. 
lann içinden geçtiği parmaklıklı yo • 
lun parmaklıklanndan birini devrile- lar. i Şekıp ! 

: : 
cek bir şekilde ısöktüğil için bir tch- • ...... ·-·-· 
likenin önünü gliçlükle almıştı. 

Tehlikeli noktalan yeniden göz • 
den geçirdikten sonra çachnna gitti. 

-3-
SULEYMANIN BAŞI 

A~ZINDA 
ASLAN 

Oyun sahaaımn ortaıına, çevik 
adımlarla ilerliyen on ıekiz yirmi 
yaşındaki bir genç, pist' in. tam or
tasında durdu. Arkuım yüksekte- ! 
ki orkestra yerine dönerek genit 
bir reveransla etrafı ıelimladı. 1 

Orkestra sustu; seyirciler ku- . 
lak kabarttılar. Bu genç Süley
manın büyük oğlu idi. Canbazha
nedeki vazifeai gene babasına 

yardım etmek ve oyun batlangıç
lariyle. ortalarında halka birıey 
bildirmek lazım gelirse söyliyecek 
ti. Her oyun ha,lamazadn evvel, 
basılmıt proğramları olmuma rağ 
men en heyecanlılarmı halkaı a· 
ğızdan da söylemeyi adet edin
mi§lerdi. 

Süleymanm büyük oğlu Murat, 
bütün ıesile yalnız ve yalnız ha· 
basını ıeyre gelen, hu çep çevre, 
hareketı~ ve ıesaiz duran halka: 

- Bugün muhterem seyircileri· 
mb:, size, yepyeni iki numara ha • 
zırladık .. dedi. Bunlardan biri, 
benim küçük kardeşimin yani Sü· 
Jeymanm daha on iki y&fmı dol
<iurmryan oğlu Yavuzun numara· 
11dır. 

Sekiz aslan kafesten 
~ıkartlldıktan sonra dişi 

aslan getirildi 
On altı on sekiz ya~mda bir ço

cuğu hortumlariyle yerden kaldı

rarak birbirlerine verdiler, niha· 
yet sonundaki küçük fil, bu çocu
ğu, top gibi ileride içi saman dolu 
bir tilteye frrlatıp attı; fıçıların 

Üzerlerinde yuvarlandılar. Kınla

rmdan kılıç çeken kahramanlar 
gibi hortumlariyle bayrak çekti
ler .. 

Bütün bunlardan sonra sıra Sü
leymana gelmişti. 

Elindeki uzun kamçııım takır· 
datmaıiyle oyuna baılamıı oldu. 

Seyredenler, çok heyecanlı da· 
kikalar geçirdiler. Bir defaıınd·a 

bu heyecan en yüksek dereceyi 
bulmuştu. 

Diğerlerine nisbetle gösterişi, 

tavrı, serkeıliği daha çok göze 
çarpan bir erkek aslan, Süleyma• 
mn bütün ısrarına rağmen sITası 

geldiği halde yerine geçmek İ$t~ 
memit, her kamçı takla)'lşmda 
korkunç gözlerini Süleymana çe• 
virerek sivri diılerini kükremeler 
arasında göstermit ve inadında ıs· 
rar etmişti. 

Süleyman bu vaziyet kartıımda 
soğuk kanlılığını muhafaza ede
memit olacaktı ki kunçıyı sırtına 
yapııtrrdı. 

Hayvan herkesin, kulaklarını 
dolduran ve kalplere çarpıntı ve
ren keskin kükremeden sonra bir 
ok gibi fırladı. Bu fırlayqı bir 
çokları heyecandan, Süleymanın 
üzerine yapılmış bir hamle gibi 
gördüler. Süleyman bile ayni zan
da bulunmuş 4>lacaktı, ki çevik bir 
hareketle yana kaçtı ve ıüTatle ge· 
riye döndü. Aslan, bu ıırada, ye· 
rine geçmit bulunuyordu. Buna 
rağmen Süleyman, bütün hızıyle 
kamçısını tekrar ıaklatb ve bu 
şaklama)'l ikinci ve daha tiddetli 
bir kükreyiş takip etti. 

Nazi korkusu ., 
nlcıl1 

(Uıt tarafı 1 inci sayıfada) • J dafaaya bugün her zarıı• ~tıd 
ya beklenilmedik bir ziyarette bu- ziyade amade buJuntıl lll~e 
lundu. Müstakil A vuıturyanın ııı~'J 

3 - Sabık Avusturya lmpara- bir tarzda takviyesi son :ıs b\1 
toriçeıi Zita Belçikadan ltalyaya da tetkik edilmiıti. fakat 

1 
geçti. Orada riyaıetinde bir aile suıta kati bir proje hazır :efe 
mecliıi aktedecek. mümkü,ı olamamıştı. Su 1 

4 A _..__ 1 f k ··ıAk b . . hazır - vu-urya naayonıa ır a- mu a at, u proJenın 
ıı ıahık reisi M. Habiç ve Nazi re· sına yardım edecektir. suııl 
islerinden M. Frauenfelt'in tevkif Viyana, 12 (A.A.) -
edildikleri söyleniyor. Times muhabirinden: ııııı' 

Bütün bunlar, Avusturya mese- A-..u3turya başvekil 
bt1fS 

lesinin mühim safhalara dahil ol- Prens Starhenbergin . 'ılt 
rııı duğunu göstermeğe kafidir. Roma ya uçup, M. Mu~SO 1 li Je> 

Prens - Starhembergin ltalya rüımesi, Viyanada hır haY 
ya ani ıeyahati türlü türlü tefsir· koduyu mucip olmuştur. d ııı 
lere uğramakadır. Hele Starhem- Prens, bu senenin oonun .~ ı 
bergin Muaolini ile mülakatının teınel gördüğü, ve daha 1 

1 
Avusturyada yeniden harekele tip edilecek bir nazi 1cıyaın; ~ 
geçmeleri muhtemel olan nazi l•.a- tırmağa muvaffak olın8 

reketine kartı konabilmek için Heimvehrenlerini takviye eııı: 
ltalyadan para istenmesi şeklinde üzere İtalyanın mali yardırJI 
tefsir ediliıi hayh mühimdir. tiyecektir. p"ıı~ 

Bu ziyaretin, Avusturyada Kral Viyana, 12 (A.A.) - \1 

lığın iadesi mabadını istihdaf et· f&m Viyanada ısrarla döne!' 
tiği de Avnıpa siyasi mehafilinde yetlere nazaran. Avustur>''jı: 
ileri sürülen ihtimaller arasında • yona[ sosyalist fırkası ıabık rt~ 
dır. Habiç ile Viyanalı sabık n; ı 

Viyana, 12 (A.A.) - lnsbrück- esasından M. Frauenfelt. e.~ 
ten bildirildiğine göre, Bavye- de tevkif ediJmj,lerdir. 8~ r;t 
ra - Avusturya hududu Alman yetler, henüz teeyyüt etJJlı~ 
ma.kamatının emriyle tekrar ka • dir. 
patdmıfbr. Yalnız muntazam pa- ----------~ 
aaportu olan ecnebiler hududu ge
çebileceklerdir. 

Roma, 12 (A.A.) - Avusturya 
bqvekil muavini Prens Starhen
bergin Romayı ziyareti hiç beklen .. 
miyordu. Ancak geceleyin Avus· 
turya ıefareti bundan haberdar e
dilmiıtir. Preıu Starhenberg tay
yareden iner inmez, lt.alya hüku
metinin misafiri olan Avusb,ırya 
gençlerinin bulunduğu Oatie kam· 
pma gitmittir. M. Mussolini ora· 
da kendisini bekliyordu. İki dev
let adamı uzun bir mülakatta bu· 
lumnuftur. M. Dolfu•un katlin -
den beri ilk defadır ki iki hükUınet 
arasında temas vuku bulmaktadır. 

Roma, 12 (A.A.) - Havaı a

Hinden burgıt11 

ölümü -dl~ 
(Baş tara ıı ı ı .. .:ı-:ıl'- Jı 

G··be 
Goring mi, yokta Her 0 ~ 
İf gal edeceğine dair çek it~~ 
lerken cumhur reisinin öldııg 
beri verilmiştir. 

1 
K b. . h .. 1 .... ,r a ınenm enuz &P-" 11' 

:\nmda olduğu bu sırada, ,. 
5~üm haberinin gelme•İ, ~~ 
ş••.şırtmıf, ve Hitler derhal ,c 

. "' şatosuna, doktorlara emır ıft' 
biikômetin menfaati heıab 

1 
~ 

hm haberini gizli tutmaları1' 
d~rmiştir. ;1i 

Yavuz, ilk defa, sizin huzuru· 
nuzda sahaya çıkacakttr. 

İkincisi, benim ye Yavuzun ha· 

Süleymamn saha elbisesi ken· 
disine daha başka bir heybet ve
riyordu. Belinden yukarısı tama
miyle çıplaktı. Yalnız sol kolunda 
helezoni kıvrılan bir yılan halka 
vardı. Saçlarını önünden kavra• 
yarak arkada bir düğümden sonra 
iki omuzu üstünden göğsüne dü
şen geni§ ve altın işlemeli atkısı, 

kulaklarına taktığı iki büyük hal
ka. küpe kendisini taınamile de
ğiftiriyordu. 

Sü1eymanm ikinci numarası, 
katil aslanın ağzına baımı koy- jansı muhabirinin Starhenberg - 

Muaaolini mülakatı hakkında aldı· 
maıı da çok heyecan uyandırmış

Bundan sonra, cumhur re 
sıhhatine dair resmi rap0rl~1,· 

• tı ' 
müddet daha devam etın•t » 

Hindenburgun ölü111üod~I' 
gün sonı·a, kabine, ancak ' bası Süleyman, hU%Unmuzda gene 

ilk defa olarak katil aslanın ağzı
na haııru ıokacaktır. Onu karşı· 
n;ızda çok gördünüz ve sizin yük· 
ıek takdirleri9'izden mütehaasis· 
tir. 

Murat, ekseriya, halka ilanla
rında babam, babamız, diye tek· 
rarlar yapardı. Fakat, bunlan gü
zel bir eda ile söylediği için teker· 
lemeleri herkesin hoıuna gidiyor· 
·du. isin hakikatini s<tylemek ica
bederse, bütün bunları, herkese 

':Süleymanın oi'fo C'lduğunu müna· 
il -

(gehet geHrerek bildirmekten duy· 
1 
~ <!uğu büyük zevki tatmak içindi. 

ı 
r, Oyun baıla-dı. 

t Evvela, sahayı palyaçolar dol· 
1durdu; hayale gelmedik muka· 
~Talıklnr yaphlar. Bunlan dizi ha· 
t linde, muzikaya ayak uydurarak 
~ numaralar yapan, tekiller tertip 
-' eden, 60 at takip etti. 

Klavn'lar beyaz matlahlı Mı· 

· sırldarı göbekleri düfüncİye kadar 
i> rgüldürdüler. 

İp üstünde ınuva~ene temin e· 
· <tenlerden sonra ortaya kauçuk

tan kadın çıktL Bir bohça gibi kat 
kat katlanıp bükülebilen bu kadm 

· gövdesini geriye, batını aksi iati
k::ı :::ı Pt..• l.rnlnyhkla çevirebiliyor· 

r 1k. 
T Yılan adam bundan daha ya·• 
' mar ;,ıi, Ne ıekinere girmiyordu, 1 

Yarabbi. Görm~en bir ir.san VÜ· 

tı haberlere göre ltalya Avustur· 
b. yanın i.tikli.lini her v.aııta ile uıü· 

Sekiz ulan kafesten çıkarıldık- -------,..--,.--------
bilmi,tir. ·ıı t 

Parlak güderiden yapı!mıt uzun 
pantolonunun yeni tokasından, diz 
kapaklarından bir karış yukarısı

na kadar düşen, Şark işi boncuk 
ve yaldız itlemeli göz alrcı bir ke
mer süslüyordu. 
Süleymanın bu elbise içinde, vü

cudunun bütlin güzelliği tebarüz 
ediyor ve haddinden fazla atik, 
daha kuvvetli, daha: boylu, daha 
genç gözüküyordu. 

Süleyman, kafesin önüne geldi
ği zaman, bir alkış tufanıdır kop
tu. Halkın, bu cotkun tezahürüne 
karşr o, gayet alıtkın bir tu·ırla 

mukabele etti. Vahşi hayvanlar 
paviyonundan ıahaya gelen demir 
parmaklıklı yoldan, Süleyman se
li.m verirken, aslanlar birer birer 
geçmeye ve yirmi dakika içinde 
hazırlanan üstü açık, fakat yük
ıekliği iki adam boyu aşkın de-

tan sonra dişi aslan getirildi. Sü
leyman büyük bir aoğuk kanlılık· 
la yaklaf tı. Elindeki kamçı)'l, ka· 
fes dışındaki nöbetçilerden birine 
uzattı. Hayvanın, evvela sağrısın
da dolaştırdığı elini omuz ha.!ına 
doğru yavaş yavaş oktıyarak kay
dırdı. Nihayet iki eliyle batını tu
tarak yanaklarım 1ıayvanın yüzü· 
ne yaklaştırdı. 

Bu manzara, herkesin, bütün 
mevcudiyetlerile dikkat keıilme· 
sini mucip olmuftu. A.lan terbiye· 
cisi bir müddet bu vaziyeti muhe.· 
faza ettikten sonra u.ğ eliyle üst, 
soluyla, hayvanın, alt çenesini tu
tarak ağzını açtı ve bqını keskin 
dif leri araun.a yerlettirdi. 

Görenler, gözlerine inanamı

yorlar, zayıf yürekli Araplar hay· 
ret sesleri çıkarmaktan kendileri
ni alamıyorlardı. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••-•• .. ••••Ua•I•• ..... 

Y.ARlft 

Yaralı aslan halk 
arasında 

. k f . • . . .., b ı ......................... -........ -.. ......... __ __ 
mır a esın ıçıne gırmege aş a- """"'' u•"''""''•w 11•1111•111tıın•-•"''"-'".. 1 , u 
mıtlardı. Bu anda, ellerinde mav
zerlerile sekiz nöbetçi kafesin ke
narlarındaki yerlerini almışlardı. 

Süleyman, sekiz aslanın bulun· 
duğu kafesin kapısını aç.arak içe· 
riye girdi. 

§ 47 numaralı liman cüzdanımı 
zayi ettim, yenisini alacaiımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

lzınir vapur mülazımı Mustafa 
(2877) 

Fabrikalarımız 
Ne Goring, ne de Gobeltd~ 

birlerin~ yer vermek istell'e }JŞ( 
( Oıt tarafı ı inci uyıfada) anlaşıldığı için, Hitler he~ i~ 

kili ve diğer davetliler Cümhuri· killik, hem cumhur reisHi•" 
yet vapuruna. binerek Zonguldaia ni birden üzerine ahnı!tıt• bt'' 
gideceklerdir. Çarşamba günü de Hindenburgun ölüm ha 1/ 

Zonguldakta Üzülmez mevkiin- geç verilmesinde bir hususi 
deki aun'i antraait fabrikaunın te- daha şöyle anlahlmaktadır: ~ı 
meli atılacaktır. ismet Paıa i1e da- Hindenburg tarafmdaıı ,~r. 
vetliler Percembe sabahı İstanbu- lanmıf olduğu söylenen "le & 

'X • dt• .J 
la döneceklerdir. bulunamıyan vasıyetnanıe lJİP 

lzmitte açılacak olan fabrika bur reisliğine halef ola1'af( rl 
ilk sene içinde günde 35 ton kağıt Hindenburg tarafından foıttf'/ 
yapacaktlt'. Türkiyede en az gün- nin tavsiye edildiği 11öyletı 
de 75 ton kiğrt sarfedilmektedir. dir. d 1 

Su fabrika sayesinde h~r sene ha· Vasiyetnameden, el'aıı etl ) 

rice çıkmakta olan bet milyon Ji. lt.1r. "IJfı ı 
ramız memlekette kalacaktır. Fab Diğer taraftan, 19 ag tfef' 
rika sened~ on beş bin metre mi- vuku bulacak reyiame ~ur~ l 
kip odun ıarfedecektir. Fabrika- tan sonra kabinede deği~ı}( 

1 
I 

da 300 kqi ç.a'1tacaktır. cağı yazılmaktadır. . ~ 
Zonguldaktaki ıun'i antrasit Şimdiki halt1e, başvel<11 /ı~ 

fabrikası da Türkiyede ilk defa o- vinti~iyle, reiıicumhur 111;,i ~ 
!aralı: yapdmakıad.r. ğinin birleştirileceği h:• 

1 
) 

Bu fabrikada günde 500 işçi ,.ımuştur. ~ 
çalııacaktır. Fabrikanın tesisatı --L------S--k- 6 
935 senesi Temmuz ipticl.alannda İman _ İr ea) { 

bitecek ve istihsali.ta Aiustos e. • (Üst tarah ı ırıd sayıfad ı~'~ 
yında be.tlanacaktır. Paşabahçede Tasfiye heyetine inhisar 1/ 
in•a edilecek olan cam fabrikası kuk müşaviri Hamit, LiJJları ıl 

l' ı." ' 
da her nevi !İfe, bardak, kadeh ti avukatlarından Faru~ı , 'lfı-l 

gibi bütün zücaciye etyaıı yapa· Limiln şirketi ınüf ettiş~ 11 
.. ~'~ 

calrtır. Faerikanın i'tih•a1 kudreti Fikri, İzmir liınan şirhe1J ı1' ;1111 
senede 3 - 4 bin ton mımıul cam be şefi Süleyman beyler ,eç 
olacaktır. 1ertir ~., 



Kumbara Sahipleril 
1 Eylül 934 ... tarihine 
kadar Bankada asgari 
yirmi beş lira yatırmış 
olmalısınız ! 

EYLÜL 

EŞRİHİEVVEL 

PAZARTESİ 

• ,,.,.,,,. .. '"/ 

1 T eşrinievel 934 kumbara keşide
sinde talihlerini denemek istiyenler 
Bankada asgari 25 liraları bulunması 
lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

enede ı~.0~ lira müki.fat l 

Leylf ve fteharl 

Resmi Liselere muadelet hakkını haiz 

Kil Feyzi ati LlselerlHKlK 
Arnavutköy, Tramvay caddesinde • Çifteaaraylarda 

Kız ve erkekler için ayn tetkilita malik, Ana ıınıfı ile İlk , Orta ve 
Lise kııımlarıru havidir. 

Terbiye uıulleri ve tedri .. tındalô muvaffalôyeti)'le tanınmııtır. 

Kayıt için her gün mektebe, veya 1stanbulda Yeni Postahane arkasında 
Basiret Hanında 13/ 14 numarahOzyol idarehanesine müracaat edilebilir .. 

isteyenlere mektep tarif namesi gönderilir. 
mektebin telefonu: 36,210 • 0.zyolun telefonu: 24115 (1 711 ) 

KARYOLA &a..e1;c:::: il 
a: 
!i 

Lak._ bronz nıkel v~ çocu'.i kar) O alarmın r 
enni çeıidin ' ucuz fıyatla fıtan :>ul Rızapışı yo cuıunda f6 No. H 

As~~, 1 .~~.~~,l ~~7 ~=!raF!~!ında ı 
• --m-:r::a:s:::::::n:n:ı:::ı::::::::n:ı::::::::::ı 

latenbul ~ elecıi)-eet ıılınları 

Mübayauına lüzum ıörülen 34 kalem muhtelif kırtasiye kapalı 
zarfla münakue.ya konulmuftur. Talip olanlar ıartname almak üze• 
re levazım müc:lürlüiüne müracaat etmeli, münakaıaya ıirmek içi.1 
de 259 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektupJannı 
16 - 8 - 934 perıembe ıünü ıaat on bete kadar Daimi Encümene 
vermelidirler. (4072) 

iLAN 
Fatih lcra dairesinden: Kiralık köık ı 

Balurköyünde Kartaltepede 
Meırutiyet caddesinde 13 numa· 
rah ve on bin artın bahçeyi havi 
fevkalade nezaretli elektriği, su
yu mükeır..mel on iki odalı bi. 
kötk tamamen veya 1:::::-ıen ucu1 

fiatla kiraya verileı:~ğinden talip 
lerin Galatada Melek hanında i 

Bir deyinden dolayı tahtı haç• 
ze alınan bir adet duru beygir 
1 S - 8 - 934 çarıamba günü ıa· 
at 10 da Fatihte At pazarında bil
müzayede ıatılacaimdan tali9le
rin rnahallt rnc2'kUrda memuruna 
müracaatları ilan olunur. (2873) 

nurr: :. · ... -- .. --. ~., " 

ZAYi 

,_ .. __ , § Cüzdanımı kaybettim, bulan 
lütfen Galatasaray klübüne getir· 
mesi veya yollamaıı rica olcnur. 
Ayrıca bulan memnun edilecektir . 

Galatasaray • Muzaffer 
Tatbik mühürümü zayi ettim. Ye· ------ -------
niıini hi.kkettireceğimden eskisi· lstlftl 

8111..ünden itibann Alieddin Bey 
nin hükmü yoktur. --

matbua i._,e tefliiinclen iatifa et· 
- Türkiye ı, Bankası - Galata Yağkapanı Makbul l b- tiiimi alikaclarlara ilin ederim. 

~~~~~::======================================:=:::::=:=ı:::::::==:=:::::::~~ra~h~im~c~am~i~i~im~am~ş~N~a~z~m~ı~· iiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiii~E~m~i~n~l~nna~il OM~rrğl~ 
Çok sevilen 

bir ıarkı Saatlerce ~aş başa H:~i;C:tH. 
PLAKLARINDA OKUNMUŞ TUR 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk ha- reıi belidiye reımi, dellaliye müt· ı K• 1 k E 
kirnliğinden: teriye aittir. ıra ı v 

1 - Hürrem Ye Fahriye h•nım· 
Ja.. ile NaW bey Ye Andan efendi· 
lliaı tayian mutaaamf oldukları 
2942 lira 24 kurut kıymeti mu • 
lıanımeneli Tophanede Karabq 
-.Jıalleainin Defterdar yokuıun • 
d• atik 13 cedit 11/ 17 numaralı 
•e hir ta.rafı koliiuı Muhtar bey 
haııeai bir tarafı Ömer efendi .. · 
'-il J,ir tarafı Ahmet Şükrü efen · 
di apartmanı Ye diler Ahmet e · 
feııdi haneti ve tarafı rabi tariki 

'-ile mahdut araamn tamamı 
f\IJUun izaleıi zımnında açık art· 
brınaya vazedilditinden 16 9 
-.. 934 tarihine müsadif pazar ıil· 
~U .-at 15 4en 18 ya kadar Beyoi· 
\1 ıulh mahkemesi bat kitipliiin· 

ce hilmüzayede ıablacaktır. 

Arttırma bedeli kıymeti mu· 
~ınenenin yüzde yetmit betini 
a 'Uluraa o sün ihale edilecektir. 
"1ınadıjı takdirde en ıon arttı • 
~ teahhüdil baki kalmak ıu • 
1'tl7Je ikinci arttırma 1 S inci ,Une 
lea&duf eden 1 - 10 - 934 pa • 
'-'teai ainil aaat 15 den 16 yaka· 
4-r icra olunacak Ye en ıon art· 
tırana ihale edilecektir. 

2 - Tarihi ihaleye kadarki mü· 
ta .... L• ı· • • Jaf • --.un ma ıye verıııı, va ıca· 

3 - Artbrmaya ittirak edecek· 
ler kıymeti muhr.mmen~ı.in yüzde 
yedi buçuiu niıpetinde teminat 
akçesi veya milll 'bankanın temi · 
nat mektubunu ıetirmeleri ıart · 
tır. 

iki odadır 

Kumkapı Nişancası Havuzlu 

Mühre sokak Na. (6) 

4 - Arttırma bedeli tarihi iha · ..ıııııı ... -•••••••••• .. .,llııı. 
leden bet ıün zarfında mahkemf HABER 
kuuına tediye edilecektir, aksi 
takdirde ihale feth ve farkı zaraı 
ve ziyan faiz bilihüküm kendisin 
den tahıil edilecektir. 

5 - 2004 numaralı icra ifla 
kanununun 126 ncı maddesine tev· 
fikan ıayri menkul üzerindeki İ· 
potek aahibi alacaklılar ile diğeı 
ali.kadarlar pyri menkul üzerin· 
deki haklannı huıuıiyle faiz ve 
murafa dair olan iddialarını is 

,'\k•am Poataa• 
ISTANBUL Afi! 

KARA CADDESi 
1 darebane11 ı 

l'ell(raf Adreelı İ8TANllUL llABSll 
rekfon VU11 Ul1t ldartı 14110 

r- " ABO"E ŞERAITt 
1 1 • lJ •11111 

ftrkl7eı llO IOO llO ll60 &l'f. 
ll:enebl: 160 Mo 810 HIJO 

ıLA" TARiFESi 
pat için tarihi ilandan itibarer ncanı& U&Rlaruua •Cin ıı.ae 
teleriyle birlikte ıabt memurum• tc.mı lllnlaı ıo tura,tuı . 

yirmi ıün zarfmda evrakı müsbi 
müracaat etmelidir, akıi takdh· Sshibi ve Neıriyat Müdürü: 
de hakları tapu ıiciliyle aabit ol - HASAN RASiM 

l:Suddıl'I ,erı l VAKiT> llaU.U. 
mıyanlar ıatıt bedelinin payla9 - !•••••••••••• .. 
mumdan hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme divan· 
hanesinde herkesin ıörebileceiı 
biryere aıılmııtır, fazla tafsili' 
almak iıtiyenler 934/ 13 numara 
ile baıkatiplije müracaatları ili.n 
olunur. (210) 

HABER gazetesi 
El yazı•• tahlil kuponu 
lalm . 

tarafından 

yalnız ODEON 

Tl:.:J Cl K iVE 

llRA~T 
BANKA51 



- _,. 
Bakırköy fabrikaSı-

bugün merasimle 
açılıyor 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde be
di ye kazananların listesi 

Kartpostal kazananlar 
61 - lıt. Yedikule 3 Sadık Bey. 

62 - Eıkiıehir liıeıi 421 Behire H. 
63 - Beyoğlu, Aımalı Mescit ıokak 
49 Leon. 64 - lıt. Kız muallim 
mektebinden Sabahat H. 65 - Şeb· 
zadebaıı 14 Şükran H. 66 - Topha -
nede 6 Ahmet Bey. 67 - Çarııkapıda 

15 Muradiye Hanım. 68 - Suadiye 
15 Sadi Bey. 69 - Samatya 96 Meh
met Ali Bey. 70 - lıt. 44 Üncü mek· 
teptcn Fikret Çetin Bey. 

71 - lıtanbul Cümhuriyet orta 
mektepten Saffet H. 72 - Kadıköy 

96 Neıet Bey. 73 - Oıküdar Sultan· 

tepe Nedime H. 74 - Beıiktaı 25 
Perihan Hanım. 75 - Davutpaıa 248 
Şekip Fikret Bey. 76 - lıtanbol 60 

Hikmet Bey. 77 - Sultanahmet Di • 
vanyolu Cemal 78 - Beyoğlu 3 Ner
min H. 79 Samatya Oıman Saim B. 

80 - lıt. Erkek lisesi 664 Aptullah 
81 - lnlolap liıesl 722 Muammer B. 
82 - lıt. Mumcular caddeıi Hasan. 

83 - Heybeliada 38 Behran Rifat H. 
84 - Sultanahmet 13 Huriye Hanım. 
85 - Oıküdar 8 Refik Bey. 86 -

Hasköy 87 - Viktor Ef. 87 - Bekir 
Halimpap yolu 266 Mübir B. 88 -
Yeniçarıı caddesi 90 Pepodopuloı. Ef. 

89 - Kumkapı Kolluk ıokak 29 Ber· 
biz H. 90 - Haydarpaıa Bemia Sa • 
ml H. 91 - Beyoğlu 91 Hasan Bey. 

92 - Kadıköy 14 Nedime Nuri H. 
93 - Şiıü 22 Kerim Bey. 94 - Pan· 
ğaltı Hasan Belkıı H. 95 - Aksaray 

6 Handan H. 96 - lıt. Marpuççular. 
2 Simanef Ef. 97 - Samatya 20 Ra
na Bey. 98 - Kağıthane 42 Şükran 

H. 99 - Ortaköy Gedikli ıitajiyeri 
Muıtafa Sım B. 100 - Tarlabaıı 8 
Nezahat H. 101 - lat. Ankara cad

deıi Kirkor B. 102 - Fener Halide 
Riza H. 103 - BüyÜkdere 6 Adnan 
Bey 104 - Mahmudiye caddesi 196 

Anlan B. 105 - Bakırköy 37 Sühey· 
Ji H. 106 - Akıaray 5 Muammer B. 
107 - Hocapap ıokak 34 Hikmet 
Bey 108 - Kadıköy 50 Müfide H. 
109 - lıL Telgraf merkezinde Cafer 

Bey. 110 - Sirkeci 27 Lutfi Bey. 
111 - Akıaray 6 Hatice Hanım. 
112 - Beyazıt kız ıanat mektebi Mu

alla H. 113 - Darünafaka liıeıinde 
9 lamail Bey. 114 - Divanyolu 111 
Cevat Bey. 115 - Sirkeci Kavala o • 

teli Mehmet Bey 116 - Giret0n Tiı 
tabibi oilu Selçuk Bey. 117 - Nitan· 
tat kız orta mektep. Mihriban H. 
118 - Adana 91 Rüstem Bey 119 -
Hqbeliada Şaz.iye Hanım. 120 - E
dimekapı 52 Ferit Bey 121 - Gedik
paıa 2 - Tevfik Bey 122 - ŞCre· 
mini 15 Zekiye H. 123 - lat. 27 inci 
mektep. Kay. 124 - Erenköy 2 Se • 
vim H. 125 - Pertevniyal li1e1i 91 
tamail Bey. 126 - lıtiklal orta mek
tebi Burlıanettin Bey 127 - Ortaköy 
10 Nezahat H. 128 - Beıiktat 77 
Süleyman Faik Bey 129 - Kuımpa• 

ta 25 Halim Bey 130 - Moda 7 Ha· 
mide Naci H. 131 - Beyoilu 24 Ün· 
cü mektep 129 Necdet Bey 132 - Fa· 
tih 27 Sadde H. 133 - OskGdar 80 
Ayten H. 134 - Beyoilu 14 Osman 
Nedim Bey 135 - 39 uncu mektep 
305 Mükerrem H. 136 - Üsküdar 
11 Enver Calip B. 137 - Sanyer 14 
üncü ilk mektep Vedia H. 138 - lı
tanbul 15 inci ilk mektep 22 Kadri 
B. 139 - Beyoğlu 14 Oıman Nedim 
Bey. 140 - Niıantatı 818 Semahat 
H. 141 - Ayazpata apa.rbman Tev· 
hide H. 142 - Ortaköy 6 Nerime H. 
143 - Deniz O. MP. Cenap Bey 
144 - lıtanbul Ticaret mektebinden 
1081 Sadi 145 - Bakırköy Oıman 
Şemıi Bey. 146 - Pangaltı po1tane 
Jiarımnda Uhviye H. 147 - Betik • 
taı Onnik Molkoıyan 148 - Eyüp 
• Yahel B. 149 - Betiktat 105 
"uri Bey. 150 - Beyoilu 37 Nermin 
Euıi.n Hanım. 

• ~ .al•........_____~~~~_....__. 
(Aslanlı Bllllmdar) 
Süleqmanın Oflu 

Süleymanın, susta duran aslana dirseğini dayayarak bir 
heykel gibi durması, yahut, 100 - 150 kiloluk birhayvanı 
bir kürk gibi boynuna dolaması en basit numaralarındandı 

Yalnız b uhegecanlı ramanımızdan bir tefrika okuyunuz, size günlerden 
beri gördüğünüz ilanlarımızın boşuna yapılmadığını anlatacaktır. 

10 uncu sagıfamızdadır -

iki Ytizll Ada·m 

KUPOn 

224 
13-8-1834 

Saadet 
( Baı tarafı 9 uncu sayıfada ) 

ıi:ıin Y:\rınız alacakbm ... Hot Jl'll" 

za gi.ı :yordum, değil mi?... l·b~ 
bukı siz, hey gidi acemi çttt 

~·· hey ... Seni orada. o halde bırl\ . 
1 h • .J • ., eritti" rai<. :•P. ıro;ıen ıu getınnege • 

n• .. z ••. 

""" Bur.un sebebini kendisine . 
lathm: Kitaplarda okuduğ\1112 •' 
bi hareket ettiğimi; bu kilaı>l'r 
da, bayılan kızlara ilk önce ıa ır 
tiriJ.liğini ve ancak yüzüne su ıtt" 

·ı k .. l . . ahraur pı en ız, goz erını açıp m 
mahmur etrafına bakınarak~ 

- Ah ... Aman Yarabbi ... Nerr 
deyim ben? .. 

Dedikten ıonra, delikanlın111 
öpücük faslına geçmesi adet oldd" 
ğunu kendisine söyledim. 

Bu sözlerime bir parça güldiİ· .. 
Derken. dütünceye vardı. . . . .. , .. 

- Evet, eaaıen felaketunı ... 
membaı da bu ... Hayatımızı kit•P" 
l~ra göre tanzim etmek isterİZ·•' 
Lakin hayat, sayfalardan daha 11 

ni§ ve daha muh!elif eıkallidir, • • 
zi?.im ... Hayat, asla kitapların ta•" 
vir ettiğine benzemez... Benır 
mez ... 
Kucağındaki sarı kese kağıtı.ıt 

bir portakal çıkardı. Elinde eviriP 
çevirdi. Yüzünü buru§turdu: 

- Kör olau ... -dedi.· Gözle k•t 
araııncla çürük portakalı naııl d• 
ıoku,turmuf ... 

Acemi bir hareketle meyv•fl 
küpeıtenin üzerinden aıırarak n~ 
bire attı.Sarı portakalın beyaz kO"' 
püklerde kaybolduğunu gördülJI• 

1...1• .. 
- E ... Söyleyin bakalım ..• ;n• 

la hareketlerinizi kitaba uydut" 
mağa mı uğratıyorsunuz? 

·11 Susuyordum. Nazarlarım, fecfl 
alevlerile kızaran sahil kumlarJJI" 
dan aararmıı \Ye biçilmi§ çayl1"1•" 
nn enginliğine uzanıyordu. 

Nehir kenarındaki tenine çef" 
rilmi§ kayıklar; büyük balıklarıtl 
dalgalar tarafından kıyıya atılaı~t 
litelerine benziyordu. Çayırın O" 

Bütün dünyaca tanınmıf, fevkallde merakh zabıta ve tahlil romanı lesinde, küme halinde ot yığınl•f1 
Tefrika n: 19 13-8.934 Çeviren Hikmet M-/Iİıir vardı. o günkü ince genç kızıtı 

"- Tahammül edemiyeceğim, !apkasını çıkararak, kırmızı bir nız ! Efendiniz her halde umduğu- te§bihi aklıma geldi: . 
tahammül edemiyeceğim.,, diye mendille alnını sildi. Fakat bütün muzdan da fena.. "Burası hpkı Afrika çölleri gı" 
dudakları titriyerek mırıldanıyor· bu hızlı yürüyüşten sonra, alnın - Pol: bi... Ot yığınları da ehramlar• 
du.. dan sildiği yorgunluk terleri de • - Korkuyorlar efendim, dedi. benziyor ... ,, 

Avukat biraz letvik ederek: ğil de, sanki boğucu bir hatyet e- Korkuyorlar. Kartımdaki kadın, ıan k~e 
- Anlatılıyor ki, dedi sana hl· ~er-iydi. · Bunu bir dakika sessizlik takibet· kağıdından çıkardığı ikinci bıt 

korkuyu veren, mühim, çok mü- Benzi kireç gibiydi ve konu§· ti. Hiç biri bir §ey söylemiyordu. portakalı soymağa uğratırken .ast 
lıim bir sebep var. Evinizde pek tuğu zaman sesi tıkanmalar ha· Yalnız, hizmetçi kız, sesini biraz ki bana nisbet vermek ister gibi; 
dddt bir vak'a cereyan ediyor. Iinde geliyordu. daha yükıelterek, hınçkırarak ağ- muttarit, yeknesak bir perdedeıt 
Şunu etrafiyle anlatamaz mısın?. - İ§te, dedi. Nihayet geldik. lamağa ba§ladı. tekrarlıyordu: 

- Gelin, kendi gözünüzle gö- lntallah bir §ey olmamıttır. Pol haykırarak: -Ya ... Ben timdi sizin karını• 
rün ! - lnıallah. - Çeneni tut! diye ihtarda bu- olacaktım ... Ya ... Ya ... 

Miıter Aterıon, bunun üzerine Pol büyük bir dikkatle kapıyı lundu. Tetekkür ederim -diye ce\'•P 
derhal ııçrıyarak, tapkasınr, pal· çaldı. Kapı zincirle açılıyordu. İ· Sonra, küçük hizmetçilerden bi- verdim.· Te,ekkür ederim ... 
toıunu aldı. çerden bir ses geldi: rine dönerek: Bu teşekkürümde cidden aaaıİ" 

Bu sırada Polün yüzüne biraz - Pol, sen miıin?. - Haydi, dedi, §İmdi sen bize mi idim. 
inıirah gelmiı gibiydi. - Benim efendim! Açın.. bir lamba getir. Çabuk! MUter · •clml:(HatlceSUreyy•) 

Birlikte çıktılar. Hole girdikleri zaman, fev • Müteakiben, Mister Atersona: 
Soğuk bir mart gecesiydi. Yu- kalide bir ıtıkla ortalığın - Benimle beraber geliniz, de- ( ı) "Sutyen Gorj,, un Türkçesi 

karda ıoluk bir ay ı§ıyordu. Rüz- aydınlanmıf olduğu görülü • di ve arka bahçeye doğru yürüme- memcliktir. 
gardan güçlükle konutulabiliyor· yordu.. Ocak yanıyordu. Ve ğe batladı. (2) zenaatkar =esnaf; y2rıf, 
du. Kan inıanın yüzüne hücum e- ocağın etrafına erkek, kadın, o Hem yürürkeiı, nasıl hareket F'ransızca artisan kelimesinin Jtlll" 
diyordu. Rüzgar ayni zamanda. evin içinde ne kadar hizmetçi var· elmek lazım geldiğini öğretiyor • kabili olan san'atkar. 
~okaktan bütün inıanları da sil· sa, koyun gibi dizilmi§lerdi. du: =====-=~===-=====::::::~ 
mit ıüpünnüte benziyordu. Ater • Mister Atersonu görür görmez, - Kabil olduğu kadar yava~ na geldiler. 
son, timdiye kadar Londrayı bu birden sanki hepsinde bir sinir bo· ve gürültüıüz yürüyecekıiniz. İti· Pol burada, Ateraona, bir ke " 
kadar tenha görmemitti. şanması oldu: tilmeyin; fakat itilin! Sonra bir narda durup, içeriye kulak vet -

Meydana geldikleri zaman, Hele atçı: şey daha söyliyeceğim .. Sizi çağı· mesini söyledi. 
rüzgar sanki daha şiddetlendi. - Ah, diyordu. Hay Allah sen- ı·acak olursa da, yanına gitmeyin! Kendisi de, lambayı yere kor- " 
Cekilin bahçesinin demir par· den razı olsun. Aterson önce cesaretini kaybe • rak ve merdivenleri çıkarak, dolc-
maklıklarına ağaçlar yaslanıp Mister Ateraonu adeta kucakla- der gibi oldu. Sonra, tekrar ken · tor Cekilin bulunduğu odanın kS" 
yaslanıp geri çekiliyorlardı. mak istedi. dini toplıyarak, uşağın arkası • ptsını vurdu. 

O zamana kadar daima iki a • Avukat, birden: na takıldı. Laboratuvar binasına - Mister Aetrson geldi, efetl -
dım ilerde yürüyen Pot birden - Ne o, neden böyle? diye sor· daldı. ''Tetrih odaıı,, denen ye - dif!lı dedi, sizi görmek istiyor. 
durdu. Soğuğa, rüzgara rağmen du. Hepiniz buraya toplanmışıı - ri geçerek basamakların alt yam· / (Dev&m1 .-rJ 


