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KURUŞ 

~Kuruş Telefon 23872 24 AAustos 1834 CUMA Sene 3 Sayı: 834 4 Kuruş 

Harici ticaret düsturumuz: 
''Mılımızı olonın mnlını olocoüız,, 
l'iirkiye; Otarşik 
bir siyasetin ze-
bunu. değildir 

~ 1ktiaa.t Vekili Celil Bey Ajan· 
Jı.... ~habirine fU beyanatta bu • 
-~!tur: 

''B· d •rinciteırin 934 Mart 935 : 
b.~eaine ait olan yeni kontenjan 
J~esi çıkmı§trr. Konten
~ ~hranmm doğurduğu zaru· 
b!e'tin. ifadesidir. Ve fevkalade 
~anlara mahsustur. 
~ '8ıu defa ilan ettiğimiz kon ten
~buhranın doğurduğu zaru
~ a,, kabiliyetine göre normal 
lddini bulmuıtur. Bize bu ıntka-

~ '"' sat Vekili Celll B. 
~~ \'eren, geçen senedenberi ırla 
~ •urette çalııarak devletlerle 
~}~tığımız Klering sistemidir. 

•ıstem ile ödeme müvazenesi 
~•.ına. bağlı hakiki teadülü elde 
~f bulunuyoruz. 

Gazi Hazretleri (yanlarında ismet Paşa, ŞUkrU Kaya Beylerle Gaz 1 Hazretlerinin 
hemşireleri Makbule H.) Hasan Cemil Bey ve kurultayda kurultay marşı 

Nafia Vekili1 Kurultay dağıldı 
Şehrimize geldi; 

Antalyaya gidecek 
lktısat Vekili Celil, Nafıa Ve

kili Ali ve Maliye Vekili Fuat 
Beyler bugün Ankaradan şehrimi 
ze gelmitlerdir. Ali ve Fuat Bey -
ler burada birkaç gün kaldıktan 

sonra Ankaraya döneceklerdir. 

Umumi merkez heyeti seçiminden 
sonra Başkan Paşa, Gazi Hz. lerine, 

Kurultay namına saygı ve 
şükranlarını arzetti 

İkinci Türk Dili Kurultayı, dün 
saat on dörtte ilk toplantısını yap· 
tı. 

verdiler. 
Saat 14 te bando Kurultay mar

şım çaldı. Sonra Başkan Kazım 
Paşa celseyi açtı. Geçen içtimam 
zabıt ve dil kar§ıla§tırma, gra -

Nafıa Vekili Ali Bey Afyon -
Antalya demiryolunun ayın yirmi 
yedisinde yapılacak ilk kazma 
atma merasiminde bulunmak üze· 
re Antalyaya gidecektir. 

Reisicümhur Hazretleri refa -
katlerinde Başvekil İsmet Pa§8 
ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Bey olduğu halde toplantıya _ eref 

mer, ısblah ve filoloji komisyon- Kurultaydan tÇtkış 
larımn hazrrla01Klan mazbatala 0:----...,.........,,.,....~_.;;;;__ ___ --=--.....:.---

ive kazanıqorlar ki, 
ne qapsınlar 

okundu. Sah tekir lık 
Bir mektep talebesi, 
mektep defterlerini 

tahrif ederken yakalandı 
'--- (Arkası 6 mcı sayıfada) 

-------Gazete müvezzileri 
9 Eylül lzmir dün ve bugün Polis 

Komisyonların mazbataların -
da Türk dilinin Hint • Avrupa 
dillerinden ayrılamıyacağı, artık 

bunun bir hakikat olduğu, Kurul
tay müzakeratma iştirak eden ec
nebi profesörlerin bu noktayı Av
rupada beynelmilel ilim alemin -
de ileri sürecekleri yazılıyordu. 

Birkaç gün evvel Davutpa§a 
Orta mektebinde bir sahtekarlık 
vak' ası olmuştur. Yaptığımız tah
kikata nazaran vak' anın mahiyeti 
şudur: panayırı Müdüriyetine 

1t11ıet Paşa Hz yarın toplandı 
hareket ediyor 

a hınir dördüncü beynelmilel 
~:Ylul panayırı önümüzdeki pa
~ riinü Başvekil İsmet Pata 
~~~retleri tarafından 1zmirde a • 
~taktır. 

- - o 

Cumartesi günün
den itibaren hepsi 
beyaz caket giy-
meğe mecbur 
tutuluyorlar 

Filoloji komisyonu mazbata -
ımda, bundan sonra dil tetkik iş· 
lerinde dost Sovyet dil alimleriy
le beraber çalışılacağı kaydedili
yor, bu hususta bir çalışma prog· 
ramı hazırlanmakta olduğu ita -
ret ediliyordu. Dört ilmi komis
yonun mazbatası reye kondu ve 
aynen kabul edildi. Bu mazbata • 
lar umumi merkez heyetine veri • 
lecek ve orada tetkik edilecektir. 

Bundan sonra bütçe encümeni 
mazbatası okundu. Mazbataya 
nazaran, cemiyetin son iki sene -

(Arkısı 6 mcı sayıfada) 

Davutpaşa Orta Mektebi tale
belerinden Remzi oğlu Süleyman 
Efendi bu sene devre imtihanın
da muvaffak olamamış ve imtiha· 
nının tekrar yapılması etrafında 

mektep müdiriyetine çok yalvar
mışaa da bundan bir şey elde ede
memiştir. Çocuğun ısrarı sınıf ge
çememekten değil, titiz bulunan 
pederinin korkusundandır. 

Hangi çareye baş vurduysa bir 
(Arkası 6 mcı sayıfamrzdadır) 

't~a§vekil Pata Hazretleri yann 

' h saat 11 de Galata rıhtımın 
~kalkacak olan Gülcemal va -
ı~ ile lzmire hareket edecek
llı~dir. Paşa Hazretlerine §ehri· 
• ·~de bulunan bazı meb'uslar 
t~~t edeceklerdir. Panayır, 
b' dıye kadar misli görülmemiş 
~: !ekiJde hazırlanmı§hr. Pana • 
tı- '- Sovyet Rusya, İngiltere ve 
~t~ gibi memleketler de iştirak 
~. 1!1er, pavyon hazırlatmışlar -

Dün aktam, saat on do
kuza doğru, bir gazete 
müvezzii çocuk koıarak 
matbaamıza geldi, soluk HABER mUvezzilerlnden bir kaCjı ı---·----··-·--·--·---------··---·---------

blt J:)~~i~ yollan işletmesi idaresi, 
llıuhım panayır münasebetiy -

...._ (Arkası 6 mcr ıayıfada) 
......... b ... -. ... -.. .............. -----.... ·: 

~rgani istikrazı 
j ~tahvilleri 30 Ağustosta 
l't·· satışa Cjıkıyor 

j llzde 5 faizli, ikramiyeli 
t sağlam olan bu 
ahvillerden almayı 

................. ~nutmayınız ........................................... 

soluğa haber verdi: 
- Bütün gazete satanları top· 

luyorlar, timdi arkadaılanmdan 
yetmif, sekseni polis müdürlü
ğünde ... 

Müvezzie bunun ıebebini bilip 
bilmediğini sorduk, bu ani "mü· 
vezzi toplama,, hareketinden na
sılsa kurtulmuş olan zavallı çocu
ğun hiç bir şeyden haberi yoktu . 

Ne olabilirdi? 

Müvezzilerin "gürültü ile mü
cadele talimatnameıi,, ne aykırı 

hareket ettikleri için yakalanmış 
olmalarına ihtimal verilemezdi. 

Çünkü; bu talimatnameye göre 
ak§amları saat sekizden sonra gü
rültü etmek, bağırmak, çağırmak 
yasaktır. Halbuki çocuklar saat 
yediden evvel to~latılmışlardı. 

Sorduk, aoruıturduk ve nihayet 
şunları öğrendik: 

1 - Gazete satıcıları kalaba
lık yerlerde halkın rahatça geçi
şine mani oluyorlar. Bunun önüne 
geçilmek istenilmi§ ! 

! Büqük bağ eğlencemiz 
çok fÜzel olacaktır 

2 - Müvezzilerin kılık, kıya
fetleri çok perişamnıt, bunlar 
düzeltilecekmi§ ! 

Ve müvezzilere şu kat'i emır 

verilmiş: ı. 
- Üstünüzü başınızı ~düzeltin! 

Hepiniz Cumartesi gününden iti- İ 
baren beyaz ceketle sokaklarda ! 
dolaşabileceksiniz. Ayrıca size bi- ! 

ı 
rer numara da vereceğiz! 

Ne güzel fikir değil mi? Kim
se, bunun güzelliğini inkar ede
mez! F C\kat ... işin bir de f akati 
Devamı 6 ncı sayıfadn), 

Şimdiye kadar lstanbulda eşi yapılmamış 
olan bu eğlenceye herkes iştirak edebilecektir. 
Daimi kuponlarımızı biriktirenler bu büyük 
eğlenceye parasız iştirak edebilecekleri gibi 
eğlence gününe kadar devam edecek bir aylık 
kuponları biriktirenler de bundan istifade gö· 
receklerdir. Eğlencemiz lstanbulda asıl bağ 
mevsimi olan sonbaharın en güzel zamanında 
yapılacaktır. 
Bağ eğlencesinde mükemmel bir caz ile mü· 

kem!nel bir saz bulunacaktır. Buna iştirake
decekleri T opkapı Maltepesindeki Remzi Be· 
yin büyük nümune bağına taşımak için gaze
temiz o gün muhtelif istikametlerden bağın 
kapısına kadar otobüsler tahsis edecektir. 

Yarınki sayımızı 
•• •• •• gorunuz 

• ··--•ıııı••••••• ..... ._.... .. ••••uw.-.ı•ıuıw-....-...a•.._..• ___ . ...,.,... _______ _ ---
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at 
iki Başvekilin görüştüğü 

üç meseJe 
Roma, 23 (A.A.) - Bütün ga

zeteler, iki Başvekilin mülakatı
mı büyük bir ehemmiyet veriyor • 
Jar ve bunun Avusturyamn milli 
ve beynelmilel tarihi için büyük 
bir ehemmiyeti olduğunu kayde • 
diyorlar. 

Gazetelere göre, görüşmenin 

esası şu üç nokta üzerinde toplan
maktadır. 

1 - Avuıturyada rejimi yık • 
mak ve yabancı yardımlarla anş
lus • anschluss • u hazırlamağa 
mütemail taarruz halinde bulunan 
siyasi bir akalliyetin mevcudiyeti, 

2-Avuıturyada buna muhalif 
temayülde ve en son fedakarlık • 
ları yapmağa hazır olarak müca • 
deleye amade büyük bir ekseriye • 
tin mevcudiyeti, 

3 - En büyük Avrupa garp 
kuvvetlerinin Avusturyanın istik· 
lalini kurtarmak hususunda anlaş
mış olmaları. 

• • • 
Cenevre, 23 (A. A.) - Dünya 

Yahudi kongresinin siyasi ve teş-

kilat komisyonları dün hafi bir 
toplantr yapmışlardır. Bu toplan

tıda Hitler Almauyasma karşı 
boykotaj ve Almanyanın Yahudi 

aleyhtarı siyaseti hakkında ve 
Sovyet Yahudilerine dair karar • 
lar verilmiştir. Bu kararlar, ko
misyonlann bugün öğleden sonra 
aktedeceklert kapanı~ c;decoinJc 

belli olacaktır. 
-O>---

l\1ektepler eski nufus 
tezkerelerini kabul 

etmiyecek 
Ankara, 23 (Hususi) - Mek -

tep idareleri, arap harfleriyle ya
zılı nüfus tezkerelerinin kabul e • 
dilmiyeceğini alfıkadarlara bildir
mişlerdir. Cümhuriyet nilfuz def
terleriyle müracaat etmiyenler 
mekteplere kabul edilmiyecekler
dir. 

--0-

Fransada Alman 
casusları mı? 

Ber)in, 23 (A. A.) - Alman 
gazeteleri dört Sarlı aleyhinde 

Meç mahkemesi taraf mdan veri • 
len hükmü tiddetle tenkit ederek 

biri harpte kör olan bu dört Sar· 
lımn hile ile Lorren' e götürüldük

lerini yazmakta ve bunların ca -

susluk cürmünü asla irtikap ede • 
miyeceklerini kaydetmektedirler. 

--o--
Banka mürakipleri işe 

başlıyor 

Ankara, 23 (Hususi) - Banka· 
ları kontrol edecek olan hükUmet 

mürakiplerinden KemalSüleyman 
Bey burada İ§e başlamış, bankala-

rın kambiyo bliinçolarım tetkik et
miştir. Diğer mürakip Abdülka
dir Bey yakında !stanbula gide
cektir. 

--<>---

Türk-Avusturya ticaret 
anlaşması 

1 Ankara, 23 (Hususi) - Tür
kiye - Avusturya ticaret anlaş

.lna!f Volrlller Heyetine sevkedildi. 
Cumartesi günü tasdik edilecek ve 

• "l'leriyete konacaktır. 

ı 

Londra, 23 (A.A.) - Royter a
janınnm Moskovadan haber aldı

ğına göre, Şark çin demiryolların
da tevkif edilen Sovyet memurla
rına suçlu olduklarını itiraf ettir
mek maksadiyle çok fena muame
le ve işkence yapılmıştır. Son ola
rak on altı kişi daha tevkif edil
miştir. 

Harbin baş konsolos vekili Şi
liuben' deki Japon hariciye nezare· 
ti mümessiline bir protesto gönder
miştir. 

Japon Militarist fırkası 

dünyayı kana boyama§a 
hazır 

Londra, 23 (A.A.) - Royter a
jansından: 

Moskovada çıkan lzvestiya ga
zetesi diyor ki: "Şarki Çin demor· 
yolunun Sovyet hükfuneti tarafın
dan Mançuko hükmetine aatılma .. 

INDliJlhiWfriiiüDlllStlmıtıımmmum 

Ameri doların 
kıymetini düşü

recek mi? 
Vaıington, 23 (A. A.) - Sa 

• 
ı a 

r 

et 
e ce 

sı hakkında cereyan eden müzake
rat münasebetiyle çok vahim it· 
ham ve mukabil ithamlar serde
dilmektedir. Japonya, bir kaç mil
yon dolar tasarruf etmek maksa· 
diyle demiryoluna avziyet eyle
mek niyetindedir. Demek oluyor 
ki, nufuzu malum olan Japon mi
litarist fırkası, bugün, bir kaç para 
için dünyayı ateşe vermeğe ve ka
na boyamağa hazırdır.,, 

Diğer taraftan Japon menabii 
Sovyet propaganda teşkilatının 

bu tarzdaki protestolarını haksız 

göstermektedir. Tokyo mahafili, 
filhakika, Mançurideki askeri kı
taatın azaltılmış olduğunu ve 
Sovyet arazisinde bir tecavüz vu· 
kuunun ciddiyetle telakki edile -
cek bir ihtimal olmadığını ileri 
sürmektedirler. Bundan başka son 
defa yapılan tevkifler, bir şimen
difer köprüsünün tahrip edilmesi 
üzerine vaki olmuştur. 

Deyli Telgrafın haber verdiği
ne göre, Paristeki sosyalistler 
komünistler, harbi dileyen Japon
yanm tahri.k edi.ci vaziyetine kar• 
şı ve sulbü arzu eden Sovyetlerın 

WWWllUll -AWWWIAI liihiyettar memurlar, Amerika hü- •maııu•:. • ımıımııı&Mııii 

kUmetinin doları yeniden düşür • Ruşdıye mezunları orta 
mek tasavvurunda olduğu hak- mektep mezunu sayılacak 
kında çıkan haberleri tekzip et- 'Ankara 23 (Hususi) _ İşgal 
mişlerdir. Resmi bir mütalea sız· d ' mekteplere de 

esnasın a yanan -
mamış olmakla beraber, Nevyork d 1 · t d'ıkname •a vam e en erın, as , :r • 
da umumiyetle zannedildiğine gö- hadetname almak üzere maarif 
re M: Ru~velt .hiç olmazsa bey • vekaletine yaptıkları müracaatlar 
nelmılel hır istıkrar hakkında mü- d t kt d' y ka"' let bu evam eme e ır. e , 
zakereler başlayıncaya kadar do- mektepleri 0 zamanki vaziyetleri-
larda hiçbir değişiklik yapmak ni tetkik ederek müracaatte bulu-
niyetinde değildir. nanlara icap eden cevapları vere. 

Uşakta fırtına cektir. 

Uşak, 23 (A. A.) - Bir hafta- Rüşdiye mektepleri mezunları· 
danberi şiddetle devam eden so - nın orta mektep mezunu sayılma
ğuk bugün fırtınaya çevirdi. Her ları maarif vekaletince vilayetlere 
taraf toz içindedir. Bu mevsim· tamim edilmiştir. Rüşdiye mezu
siz aoğuk ve fırtına yüzünden her· nu memurların sicilleri ona göre 
kes bağlarından şehre inmektedir. tadil edilecektir. 

• 
çın 

mi? 
em rlarına 

r r , 
• 

lehine müşterek protestoda bulun 
muşlardır. 

• • • 
Moskova, 23 (A. A.) - Japc · 

ve Mançurililerin şark demiryol • 
larına karşı olan tecavüzlerini ·:e 
Japonyanın teklif ettiği fiata Sov
yet Rusya satmadığı ~akdirde 

mezkur hatta vaziyet edileceği 
tehditlerinden bahseden lzvesti -
ya gazetesi diyor ki: 

"Sovyetlerin müteaddit taviz -
leri ile iki tarafın ileri sürdüğü 

fiatlar arasındaki fark 10 milyon 
dolara inmiştir. Diğer devlete ait 
mala böyle bir parayı tasarruf 
için vaziyet edilmiyeceği bedihi -
dir. Bunun manası ise herkes için 
aşikardır. Japon askeri mahafil' 
§U veya bu beh:ıne ile dünyayı a
teşe vererek birkaç senedir ileri 
sürdükleri maksatlarını elde el • 
mek istiyorlar. Bu gayet sarih -
tir.,, 

....ırmıııınmınmmtötıma111ttıaı1ıttY1ımııuıı•ı•mt•mmn:nıımm11mamtmnnm• 

Almanyaya karşı boykota 
devam edilecek 

D .. 11)11 
Cenevre, 23 (Hususi)- u 

yahudi kongresinde İngiltere ya· 
hudileri mümessili M. Henrik, 11;· 

zi Almanyasma karşı tngiltere
1 

e 
1. 

yapılan boykut hareketinden a 
. 1 . l . . fırka· , nan netıce erı an atmış, ışç~ ~ . le 

sının bu yolda yahudi teşkılatı) 
birlikte faaliyet gösterdiğini kaY • 
detmiştir. 

Ameril<a mümessili M. Margtl • 
nas Amerikada, dört milyon A : 

• flll 
merikah yahudiden • başka yır. 

· ır milyon Amerikalını.ı boykotaJS 
tirak ettiğini söylemiş, bunun ne
ticesinde son on iki ay iç:nde Al • 
manyanın Amerikaya olan ihracıı.' ... 
tının yüzde 42 nisbetinde düştu 
v.. .. b k b'I A 'k .. d&ll gunu, una mu a ı mcrı ,. 

Al 'h . . ·ı,.·oıı manyaya ı racatm yırmı mı J 

dolar fnzlalaşlığmı izah etmi.ştir:. 
Diğer memleketler ynhudıler• 

nin mümessilleri de boykotaj h~' 
k . . Al h ··ı ·11111 re etının, man ya u:ıı e .. 

hakları lanınıncıya kadar dcvıı.ıı' 
edeceğini söylemişlerdir. 

----o-~--

lzmir-Kasaba demiryo1~ 
şirketi buğday almak 

istiyor ,, 
Ankara, 23 (Hususi) ~ BuS 

day mubayaası için müracaat e• 

den §irketlerle ziraat bankası arıı.; 
smda müzakereler başladı. Şirke, 
lerin şimdilik istedikleri buğd3> 
kırk bin tondur. Bundan başk9 

• kC' İzmir - Kasaba demiryolu ~ır 1' 
t • d b' 'I ·· b' l'rıslı ı e ır mı yon yuz ın ı 

b "'d "b ı· t' Sir· ug ~ mu ayaasına ta ıp ır' lse• 
·~-----1 ke bu bugClayları harıçtekı t'll· 

Ankara, 23 (Hususi) -Öğren· ·brt\Ç 
darlarrna divirdant mukabili ı 

diğime göre, memurin kanunun· edecektir. 
da tadilat yapılacaktır. Meri ka
nun divanı muhasebat umumi he
yetince tetkik, yapılacak tadilat 
tesbit edilmiştir. Divanın, yapıl • 
masını muvafık gördüğü tadiller 
arasında memurin kanununun bi

rinci madesindeki "Açıkta kalmış 
memurlar mevcut oldukça bunla
rın derecelerinde veya bir derece 
dununda münhal memuriyetlere 
hariçten memur alınmaz.,, Fıkrası 
bulunmaktadır. Bu fıkra tatbi • 
katta karışıklıkları mucip olmak -
tadır. Binaenaleyh bu mevcut 
memurlardan liyakat itibariyle 
terfie müstahak olanların terfih· 
lerine mani olmıyacak şekilde 

tadil edilecektir. 

----o-

Şirketlerin harice gön-
derecekleri faiz 

Ankara, 23 (Hususi) - Şirke.l' 
lerin harice gönderecekleri f~.';. 
ve dividantlarm dövizle gönder• 
miyerek ziraat bankasının elind~ 
ki buğdaylardan gönderilmesi 1'~. 
rarlaşmı~ ve şirketlere tebliğ ed• 
miştir. 

Zabitanın terfi lf tesi 
bİ' Ankara, 23 (Hususi) - Za 

tanın terfi listesi bitmiştir. Cuıtııı.: 
teai günü Yüksek tasdike gönderi' 
Iecektir. 

-- -n- -

Bir motör müsadere 

abah g z te eri ne diqorlar? 'I 
Y aşova Behar biraderlere 111 I

• edildi 

Çankaya motörü muhafaza b~f ~ 
mı:ı--E11C1mzı• aı:mııı-----=-mımzıcı1ı::::m .. mmm:m-~----·--ı:mmım:ıı:!l:lm:aır.ıııı;zm-ı:z:::ııı:ııı::mıı:mıc-c:ıaı;ı;:ıı:ıııa:::-:::a:ımm1m müdürlüğü tarafından müsade 

seri,, olan Türk Tayyare Ce.miye- edilmiş ve sahipleri ihtisas J1lflb' 
tine yardım etmek Iaznn geldiğini kemesine verilmiştir. Motör s~b~: 

inkılabı bakımından ameli fayda
sı olnuyabilir. Fakat dil inkılabı
nın manasını ve mahiyetini gös
termek itibaıiyle kıymeti büyük -
tür. Diğer taraftan her milletin 
mazisine ait varlığından canlı o
larak arda kalan şey sadece dil 
miiesscsesi olduğu için dilimizin 
mazisine ve diğer eski diller ile 
ınünasebetlerne dair olan ilmi 
tetkikler Türk tarihinin ve Tiirk 
medeniyetinin şimdiye kadar in -
kar edilmiş olan haklarım ispat 
noktasından çok mühimdir.,, 

V AKIT - Mehmet Asım Bey 
bugünkü makalesinde !kinci Türk 
Dili Kurultayının kapanışı müna
sebetiyle intibalarım kaydediyor. 
Asım Bey Kurultaydaki tezleıi iki 
esa::ın göre ayırıyor: 

1 - Türk dilinin tarihi menşei 
itibarile kıymet ve tekamülünü 
izah etmek, muhtelif dünya dille
ıi :ıra~mdaki hahiki m-evkiini gös
tcı mek. 

2 - Dilimizi yabancı unsurlar
dan temizliyerek ve garp milletle
rinin dillerine göre bugünkü nok
sanlanm tamanılıyarak hem şekil 
ve ahenk güzelliğini temin ede
cek, hem de her türlü medeni ihti
yaçları ifadeye kfıfi bir hale geti
recek kısa yolu bulmak. 

Vakıt haşınuha?Tiri diyor ki: 
"Eirin"i esas üzeıinde hazırlan
mış olan tezlerin ve etütlerin dil 

CÜMHURIYET - Yunus Na -
di Bey bugiinkü başmakalesinde 

hava siJahmm umumi harpten 
sonra aldığr büyük ehemmiyeti 
söyliyerek bizim lakayt kalamı-

hatırlatıyor. ı beyanname verilmek suretı1 
MiLLiYET - Ahmet Şükrü memlekete sokulmuş 1imanııtl1ı, 

Beyin makalesi üçüncü tertip Er - dan ihraç etmek üze~e aldığı ib: 
""ani istikrazı üzerinedir. Şükrü rnkiyeyi iki defo burada yakt111~ 
Bev bu istikrazm ne maksatla ya- t 

J ır. 

pıldığım anlattıktan sonra saf7lam 
]ılığını ve verimliliğini söylüyor 
ve "memlel~ctin menfaatini şah~I 
menfaat ile telif eclen istikraz 
tahviJlcrini satın a1111ak, hem va
tan hor<'tı. hem de aklr selimin yo
lurlur.,, diyor. 

--c,- . 

Vasıf Bey f 
Mo:ıkova Büyük Elçimiz Vıı5~, 

B .. k d . _,ut ey on gune a ar, yenı ıne1" , 

yetine başlamak üzere Mosk0~0, 
ya gidecektir. Vasıf Bey, düil , , 
katliyan otelinde Hariciye Ve1'~#' 
limiz tarafından kabul cdilıt'' 

ZAMAN- Ebüzziya Zade Ve
lit Bey ır<'çC'nlerde 16 Mart ~ehit
Jcri hakkında yazı yaz,nu~tı. l\en- tir. 
di anlattığına göre hu yazı lngi
lizleıi giicendi1111i~. Burriinkil ma -
kalesinde bundan hah~edivor ve 

-<>-

yacağ"ımızı iş__aret ediyor \'e bunun "L-ırihimizi de yazmıyalnn mı?,, 
için de "Türk milletinin kendi e- diyor. 

Bir askeri heyetiıniı , 
Sovyet Rusyadaki askeri rıı"~· 

nevralarda bulunmak üzere f ~j! 
rettin Paşanın reisliği altmdıı 
heyet dün Odesaya gitmiıtir. 
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Tarihi romanlar 
Yahu· romanlaş
mış tar·hter 

Bir dostum vardır. Kendisi, Os· 
tlıan}ı devletinin methur Sadra· 
~~rnlarından birinin oğludur. 
d Urnhuriyet Türkiyesinin iftihar e 
eceği münevverlerden biri hali· 

ile gelmştir. Bana §unları anlattı: 
d - Bazı insanlar, bir yalan uy· 
I Utur. Onu, o kadar fazla tekrar
anıağa mecbur kalır ki, çok geç· 
~eden, bahsettiği vak'anm haki-

1 §ekli dimağından silinir; yerine 
lbnasyon şekli anz olur. Belki, 
~nün birinde şuna mecbur kalır: 
alanına kendi de inanmak ... 

. ''Aynı halin bir benzeri, benim 
l • 
Çın de vaki oldu. 

eiliyorsun ki, İttihat ve Terakki
l'e, Sultan Haımit devrine ait bir 
Çok tarih çeşnisi romanlar intişar 
ed· b 1Yor. Bunların hemen hepsinde, 
s~bam da tasvir edilmektedir. 
.. UPhesiz, birinin muharriri, diğe· 
~~i~ yazdığı eseri okuyor olmalı 

ı, ınsan tipi ve yaşayış tarzı te
~erruatı, bu romanlarda birbirine 
enziyor. Hepsi de, babamı, aşağı 
~karı ayni şekilde, ayni tabiatle
l'ı haiz olan ve ayni oturup kalkıı· 
ta, konuşuşta anlatıyorlar... Evi· 
ltıizin içini, uşaklarımızı filan gör 
ltıü!, yakından tanrmışç.asına hika 
)e ediyorlar. Nerede ise, roman
lar içinde bizzat ben bile kahra• 
illan kesileceğim. Fakat, hayatla 
bulunduğum ve mevki sahibi ol • 
duğum için, müellifler, buna ce
•aret edemiyorlar. 

''Söylemek istediğim ıudur: 
Sütün tnrihi romancıl rın bir a
~dan hikaye ettikleri, -&iyahla 
JJ.t-c,zın yekdiğerinden ayrı oldu· 
ğu ı:;ibi,- hakikatten ayrıdır. Ba
~aın, tabiatleri, zevkleri, adetleri 
ilibarile kat'iyyen onlann anlattık 
&.tr İnsan değildi ... Yakından bil
diğim mühim vak'alara iştiraki 
de romanımsı tarihlerde anlatıl
dığı şekilde olmamıŞtır. Adamla
l'ınıız arasında i2.mi geçen adam· 
lar yoktu. Hulasa, sanki, bütün 
tarihi romancılar bir araya gel
llıi~; sadrazam filnnce paşaya it
tifakla bir tip ve bir hayat atfet
~işler ... Bu, mütemadiyen çrkıp 
duranı romanlarda, böylece de
"aın edip duruyor. 

''işin garibi şudur: Tabii, baba
~a taalluk ettiği için, bütün bu e
'ttleri ben de -0kuyorum. Okuya 
0kuya, beynimde bir galat hasıl 
~ldu: Hakiki babam, hatıramdan 
ltlind' • • • L}' w 1 
~ ı; evımızın şeK ı, aga arımız 
d &.yboldu. Yerlerine bu kitaplar-
a Yazılanlar kaim oldu. 

d ''Ancak arada sırada, dimağım· 
a bu iki zıt tabloyu karşılaıhrı

)ol"\ıın da: 

"- Allah Allah .•. Hakikat na
;1ldr ... Bunlar, bana bile nasıl yan-
11• tablolar ve vak'alar telkin etti-
et d' .... - ıye §aşıyorum ... 
. ''Babamı bilmiyenler üzerinde
ltıt'b 
td·ı aın ne olacağım siz tasavvur 
d·~n ... Ayni uydurmasyonculuk, 

0;ge~ vak'al.ar hakkında da vaki 
ducn. .. "il . d' ... d '""na gore, mı etm ııınagın -

tı~ tarihin ne hal alacağını dü§ü • 
t"tin ... Bilhassa, bizde, yakın, hat
,a ... Uzak devirlerin tarihleri de 
:~lam bir surette tespit edilme-

'!tir B" b'" ·· f · · us utun acıa ... 

Arka.daş:m~: • 
1:1"l - Eski devir Sadrazamının 
ı:. lldur da, babasının müdafaası 
•<1

1t1 d~l~mbaçlı bir usul bulmuş ... 
Yebılırsiniz. 
Fakat, i~in garibi, romanla§-

aleyhine açılan 
davası sukut etti 

Vekiline göre, Etem izzet bey ' tarziyeyi bazı 
yüksek mülahazalar yüzünden kabul etmiş 

"Esnaf,, bankası meselesi etra -
fındaki neşriyattan dolayı vali ve 
belediye reisi Muhittin Bey ve be
lediye tarafından "Milliyet,, gaze
tesi aleyhine açılan davalardan, 
Muhittin Beyin şahsı namına açtı· 
ğı dava, Etem izzet ve Burhan 
Cahit Beylerin tarziye vermeleri 
üzerine, §ahsi vazgeçişle düşmüş• 
tü. Belediye namına açılan dava
da, usulü dairesinde vazgeçi§ 
istidası verilmesi için kalmıştı. 

İstanbul üçüncü ceza mahke· 
mesinde dün açılan celsede, bele· 
diye vel:illerinden Hamdi Nazım 

Bey, mahkemeye bu hususta da 
bir vazgeçiş istidası vermiştir. 

Mahkemede iddia makamını tem • 
sil eden Ekrem Bey, feragat do • 

.ammmnınmınmııa1111nmımnmıım111ımııhf1ınrımt1t1ımı111111111tt11t:uNRUımHma• 

Mallara etiket 
koymıyan esnaf 
Belediye tarafından birçok de

falar tebligat yapıldığı halde ba
zı satıcılar yiyecek maddelerine 

• • 
hala etiket koymamışlarc1ır. Dün 
belediye tarafından alakadar yer· 
lere §iddetli emirler verilerek aı • 
kı bir surette kontrol yapılması 

ve h5.la etiket koymıyan esnafın 
cezalandırılması bildirilmiştir. 
Dün yapılan tefit§ esnasında la • 
tanbulda on kadar esnaf c~zalan
dırılmıştır. 

Halkı kandıranlar 
Bazı kimselerin köylü kıyafeti· 

ne igrerek ve saf tavırlar takma • 
rak halkı kandırdıkları ve karışık 
bir ı-akım yağ ve peynirleri halka 
pahalı olarak sattıkları görül -
mektedir. 

Bundan haberdar olna beledi· 
ye derhal faaliyete geçmi§ ve şim 
diye kadar halkı bu suretle iğfal 
eden beş kişi yakalanmıştır. 

---c--

Belediyeye teşekkür 
On beş gün evvel tetkikatta 

bulunmak üzere şehrimize Polon
yalı seyyahlaT gelmiştir. Bu sey • 
yahlarm reisi, vali ve belediye re
isi Muhittin Beye dün bir mektup 
göndermiş, lstanbulda gördükle -
ri misafirperverlikten memnun ol· 
duklarını bildirmiş, teşekkür et -
miştir. 

mış tarihler aleyhine, Garp mat • 
buatında da: "Hakikatleri tahrif 
ediyorlar; geniş tabakalara, vak'
aları olduklarından başka türlü 
belletiyorlar ... ,, diye bir mücadele 
açılmıştır. 

Benim maksadıım, "bunlar biz
de yazılmaııın !,, demek değildir. 
Kalemleri kırmak, ağızları tıka
mak nazariyesi taraftarları meya· 
nına kaydolunmamalıyım. Ancak 
böyle bir cert:yan olduğuna ~air 
malumat vermek istedim. Tefrik 
kabiliyeti olan kariler, nasıl ol!a, 
uydurma ile doğruyu farkededer. 
"Doğru,, ya gelince, bunun yüzde 
yüz halisini en ciddi tarih kitap· 
lnrında bile bulamayız ... 

(Va-no> 

layıaiyle belediye tarafından açı· Etem izzet Beyin şehir meclisin • 
lan hakaret davasının da sukutu • de de bu zabıtların aynen tespit 
nu, zabıtların değiştirilerek neş· ve neşrini istemesi ve esasen değiş
rrolunduğu noktasından müddeiu· tirildiği ileri sürülen kısımların 
mumilikçe açılan davaya ait mu • 1 gazetede hulasa halinde ortaya 
hakemenin devamım is.temiştir. konulmu§ olması, bunu teyit e· 

Hikmet, Nusret ve Tahir Bey· der mahiyettedir. Kendisinin bu 
lerle teşekkül eden mahkeme he • davada beraetini isterim. 
yeti, kısa bir müzakereden son • Mahkeme heyeti, Etem İzzet 
ra, vazgeçmesine göre, beledi • Beyin beraetini kararlaştırdı. Ga -
yenin aç.tığı davanın da diişmesi • zetenin sahibi sıfatiyle dava edi -
ne ve muhakeme masraflarının da· len Siirt mebusu Mahmut Bey, teş· 
vacı tarafından alınmasına karar rii masuniyeti haiz olduğundan, 

verildiğini bildirmiştir. hakkında takibat yapılabilmesi 
Mahkeme heyeti, müddeiumu - için Büyük Millet Meclisi Reisli

miliğin zabıtlarının değiştirilmesi ğine evelce yapılan müracaatin 
davasına ait muhakemenin deva • geri alınması hususunda müddeiu
mı isteğini isabetli görmüş, bu da· mumiliğe müzekkere yazılmasını 
vaya devam olunmu§tur. kararlaştırdı. · 

Bu safhada, ''Milliyet,, gazete· .. =ıııanuıııwıu•ıııuunııımunnmıınıttıımnıııınnıımmnnınıımmnm•mmumımnın 

sinin vekili İrfan Emin Bey, §Un· 
ları söylemittir: 

- Eetm izzet Bey, burada 
tavzih ve tafsili münasip olmıyaıı 
bazı mühim saikler ve yüksek mü· 
lahazalar tesiriyle, bir tarziyeye 
katlanmıştır! Davalar düşmüş, 

şimdi ortada bir amme davası kal
mıştır. O davanın da bu celsede ... 
bitirilmesini rica ederim. 

Müddediumumi EkTem Bey, bu 
davada esasa dair mütaleaıını bil· 

dirdi: 
- Gazete, §ehir meclisi zabıt· 

larını itinalı neşretmi§ bulunuyor. 
ıwuamn 

Tramvaya binerken 

Taksimde lnönü mahallesin • 
de oturan Raşit efendi dün ak • 
şam üzeri Taksimden tramvaya 
binerken yere düşerek kafa ve 
burnundan yaralanmıştır. 

CUzdanı Cjahndı 

Beşiktaşta oturan Mehmet 
tramvayla Taksime giderken Voy 
voda caddeıinde sabıkalı Deli Ya
şar tarafından cüzdanı çalınmış • 
sa da çok geçmeden Yaşar yaka· 
lanmıştır. 

Boru Cjalmış 

,~dliyede 
tati i 

yaz 

20 temmuzda bütün mahkeme· 
ler tatil edildiği halde işlerinin 

acele olduğu düşünülerek yenile
me büroları vazifelerine devam 
ettirilmi§lerdi. 

Fakat bu esnada müddetleri 
bitmİ§ olan bürolar avukatların 

da tatil yaptıklarını düşünerek 

tatil günlerine mürafaa talik e~
memiş oldukları için işsiz kalmış
!aTdır. Bu nazarı dikkate alına -
rak adliye vekaleti tarafından 

yenileme bürolarının da 5 eylule 
kadar tatil yapmaları karar• 
laştırılmıştır. Adliyede 5 eylUlde 
yaz tatili bitmekte ve 6 eyllılde 
bütün mahkemeler tekrar açıl -
maktadır. 

itirazlar tetkik ediliyor 
Tahakkuk müdürlüğü istihlak 

vergisi hakkındaki kanunun mu • 
vakkat maddesinin tatbikı esna -
sındaki toptancı meselesinden çı
kan itirazlar tetkik vlunmıya baş
lanmıştır. 

Büyük bir yekUn tutan itirazla
rın ilk tetkiki mıntakalarmdaki 

şubeler tarafından yaptırılmakta-
Ayvansarayda kerestecilik ya-

pan Yaşar Efendinin muhtelif dır. 
-0--

tarihlerde beş lira kıymetindeki 
kurşun borularını çalan Kör Tah· 
sin ele geçirilmittir. 

Araba ~arptı 
Dün Aksaray tramvay cadde· 

sinden geçmekte olan Fatma ha -
nıma Mahir isminde birinin ida -
resindeki yük arabası çarparak a
ğırca yaralamış, Fatma hanım Ha 
seki hastanesine kaldırılmıştır. 

---o----
Parise giden izciler· ge1d 

Dün sabah Providence vapuru 
ile Parise giden talebe ve mual -
limler Marsilyadan tehrimize ,. 
mitler, arkadaşları tarafından 
rıhtımda karşılanmışlardır. 

Muallimlerimiz ve talebeleri • 
miz Fransada her tarafta büyük 
bir hüsnükabul görmüşlerdir. Ka
file 15 gün Pariste kalmış, sonra 
Lion Aix ve Marsilyaya uğramış· 
lar, oradan lstanbula avdet et· 
mişlerdir. 

Yeni paralar 
Dün yeni paraların nümunele

rini tetl(ik eden jüri tekrar top
lanmış, çalışmasını epey ilerlet • 
miş, fakat henüz kat'i bir karar 
verememiştir . 

Gümüş paraların ön ve ar'k""a 
tarafları için ayrı ayrı nümuneler 
seçilecek ve heyet son kararını cu· 
martesi günü verecektir. 

- <>- --

Gayrimübadillere bono 
Gayrimübadillere bono tevzi -

atı devam etmektedir. Şimdiye ka 
dar dağıtılan bonoların kıymeti 

altı milyon küsur liradır. Daha üç 
milyon liralık bono tevzi edilecek
tir. r 

Takdiri kıymet komisyonu önü· 
müzdeki cumartesi, pazartesi gün
leri para tevziatiyle me~gul ola -
caktır. 
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lngiltere, müttefik 
arıyor! • 

Fransa Avusturya kıbm üzerinde 
bir ittifak veya anlaıma cihazı huau• 
le gctirmiıtir. Sovyetlerle kendi ara
sında, her bir halkası baıka bir dev· 
let olan ufki bir zencir çekilmiı; bu • 
nunla Almanyanın eli kolu bağlan • 
mııtır. Franaa, !>u sayede, Avrupa 
kıtası üzerinde hakim olmuıtur. 

Böyle bir vuiyeti çekemiyen ve 
Franaanın zevahirde dostu, hnkikat
te iıe en büyük rakibi olan İngiltere, 
evvela, Franaaya kar§t Almanya ve 
1 talyayı tutmnk iatemiıtir. Bir vakit
ler, böyle bir müvnzene oldu gibi gö
rünmüıtü. 

Lakin, Almanya, harici siyaaet 
noktasından güvenilmez olduğunu ıon 
vekayile isbat ettikten sonra, lngiliz 
efkan umumiyeıinin, ondan, sıtkı 
sıyrılm:~!ır. Büyük Britanya, gene 
Franıaya meyletmi görünmÜtı hal • 
yayı da arkasından aürüklemiıtir. 

Fakat, Londra, Franıanm gayet 
aktif surette funil olduğu bir Avrupa 
siyaaetinde, onun kuyruiuna, pauif 
olarak, takılmağa kail olabilir mi ya? • 
Olamaz, netekim olmadı. Evveli, ken
di imparatorluğunun müatakil davra
nacağını söyledi... Sonra, Almanyaya 
kar§ı, nazırlarının ağzına ateş püs • 
kürdü ... Derken, bu mütereddit ve aa· 
ğa sola yalpalıyan siyaseti, §Üpheler 
uyandırmağa baıladı: 

- lngiltere, kendine, Avnıpanın 

dııında mı kuvvetli bir müttefik ara
dı ve buldu? • diye, herkea, dediko • 
duya baıladr. 

Filhakika, 1 ngiliz tacir ve sanayi
cilerinde, mühim ve efkan umumiye 
üzerinde müeuir bir heyet Japonya 
ile Mançuriyi ziyaret etmittir. Bu zi. 
yarete, iki devlet arasındaki anlaıma· 
nın bir mukaddemesi manaaı veril · 
mittir. O kadar ki, Japon Hariciye 
nezareti, Büyük Britnnya ile bir as -

keri anlaımaları olmadığını iliina mec
bur kalmıştır. 

Buna rağmen, pek çok kimse, in· 1 

gilterenin aradığı müttefiki, Japonya• 
nın haıin ıahsiyetinde bulduğunu aÖy• 
Jiyor. Fransa, Sovyetlerle Kombine • 
zon yaptığı bir sırada, lngilterenin de 
Japonya ile ayni şeyi yapması hiç te 
istihkar edilecek bir siyaai muamele 
değil!! ... 

Eskiden, Avusturalya dominyonu 
Japon istilasından korkar, lngiltere 
imparatorluğunu Doğan Güneı dev• 
leline knrıı daima müteyakkız bulun
mağa sevkederdi, Lakin, Japonynnın 

Mnnçuriyi ve diğer Aaya parçalannı 
iatilaya kalkı§maaından sonra, bu ih
tiraza mahal kalmamı~tır. Onun için, 
İngiltere ile Japonya kombinezonuna 
bugün değilae yann bir emrivaki ola
rak bakmak zarureti vardır. Daha ih
tiyatlı olmak için §Öyle söyliyelim: 

Her halde, İngiltere, kendine 
Fransız zümresi dışında bir müttefik 
arıyor. Japonya, onun için biçilmi§ 
kaftandır! 

HUseyin Faruk 

Belediye memurlarına 

odun ve kömür 
Belediye kooperatifi memur • 

lara odun ve kömür dağıtmıy& 
devam etmektedir. Kömürün kilo· 
su dört kuruş on paradan, odunun 
çekisi 290 kuruştan verilmekte • 
dir. Birçok memurlar şimdiden 
kışlık odun ve kömürlerini al· 
maktadırlar. 

--o-

Galatasaraylıların 
gezintisi 

Galatasaraylıların tertip ettİK· 
leri gezinti dün gece yapılmıştır. 
Vapur sabaha karşı Köprüye dön• 

müştür. 

inhisarlar Vekili 
Gümrükler ve İnhisarlar Veki• 

li Ali Rana Bey dün inhisarlar U
mum MüdUrlüğünde me§gul ol • 
muş, gümrük başmüdiri Seyn 
beyle görüşmüştür. 
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Şikagetler, Temenniler: , .................................... _. ... ,.., 

Abdülhamit ~·=--i~ Got- Pratik Hayat Bilqisi 
Ve maa aparbmanmda oturan Rahmi 1 ............................................... -.._. ... _..-

Gözdeleri Ha~atta malataç olacatJaııı: ameli mal8matl 
Be7 bize ıönderdiii bir mektupta o kota7ca atrealalz 
civarda bulanan Hamidi,.. çepneıin- 49 

Tarihi tefrika: 44 

Şu aatırlan okudu: 
"Hayatta her şeyden ve herkes

i.en korkan insanların mes'ut ve 
bahtiyar olmalan tabiidir. Çünkü 
saadet kuşu daima mert ve cesur 
kimselerin başına konar!, 

Abdülhamit bu .özleri de so
luk kanlılıkla dinliyordu. 

- Haydi, dedi, arbk fU kitabı 
hırak da elindeki ıarabı, bir az n 
Tel içtilin ıibi, bir yudumda mi• 
elene botalt ltakalmı ! Seni beldi· 
yorum •• Ben de içecefim. Hele bir 
defa ıen netelen.. Şen kahkaha· 
farla pi.. Şarkılar töyle ! 

Necmiıeher faraptan bir kaç 
yudum içtikten soma elindeki ka
tlehi birden yere düfiirdü •• Zehirli 
tarap Acem hal111 üzerinde kay· 
l>olmutta. 

AbdGlhamidin ıazdeai lbir kaç 
tlamla zelıirle acaba hayata Teda 
ıadecek miydi? • 

• • • 

Yazan: l•hak Ferdi 

-Onu muhakkak ölümden kur 
~ demitti. 

Necmieeher korku Ye tereddüt 
içinde yatakta mütemadiyen eani· 
yor Ye yapbima bin defa pııman 
oluyordu. 

O ıece akai ıibi Yaver Kazım 
Bey de meydanda yoku. 

Necmiseber: 

- Hele bir aabab omm, diyor
du, bea ona aöyliyeceklerimi bili· 

elen ıa tedarik etmenin 1ıir meaele ol· 
duiana YUIJ'or. Kariimiz oturdaia 
aparbmanm kapıcıaım ıu almuı için 
çepne,.. söndermitt fakat orada ba • 
lanan Beledi7e memuru, elinde Aka 
vesikan olmadıiı için, kapıcının ıu aJ. 

maama müaaade etmemİftİr. K.ariimiz 
ıona7or: " Bu ne demektir? Hmnen 
her semtte Hamidiye •UJU çepneleri 

aakalarm inhiaan albnda sıDi 1.ir teJ'• 
dir. Hele beledi,.. memarlartnm hana 
yardım etmeleri ne derece,.. kadar 
dolradm?-" 

- -
Nalul 

Sebebi: Bir hutanm ifrasatımn i· 
cindeki miluoplann her bansi bir ıu • 
retle intipn ve diier fertlere seçmesi • 
dir. 

... t•n:tlm• laaJda _...,.. .. 

Yazan: . Gayur 
Dizanteride, anteritde, batmd ti' 

kanmaıında, peritonitde bu sancı prl
lür. 

Diier bir sancı da ku11un ınilJdl" 
Tü,idat - Koleradan korunmak i- ile zehirlenerek duyulan sancıdır •• _. 

çin Feran )'ahut Hafkin kolera qılann· da kabız, karında yanlara dojnl ,_.,,. 
dan hiri7le aplanmalı; ince tel kafeıler- lan ainlar ıörülür. Bu ajnlar de.-" 
le ıiaelderdea kendini korumalı, kay- hdır. Bazan ıiddetlenirler. KaJ1ll tr 
namıt mepubat ve haflanmıı sebzeler muta gerihniı ve ıerttir, idrar d ,r 
~ Kolera zuhur eden bina hemen lir, ıık ıık ıaıyan görülür, cilt ..rsJlk 
teait edilir. olur. 

Hutamn ifrqab daima aJ'nİ kaba Apandiıitten netet eden .ancı; 
Yeni n:srlrat alnur,.. hemen ıülfat dö kürür = kib- Mak Burony ucu dedikleri n 

rim. y • T" k riti,..ti pu n yahut yüzde bet frezil için için bir sancı vardır. Tazyik.~ 
Abclülhamidin sözdesi Kiznn enı ur ile deuafekte edilir. Bu muameleye ciltte cüz'i temaı sancı,.. ziyadeleıtiril'· 

Beyi tehdit etmenin yolunu bul· Halkevi tarafından her ay neıre • kullanılan ıülfat dö kürür bir litre ıuda Bazı iıteriklerde ve aaabilerde it" 
muflu. Kazım Bey kendiıinden dilmekte olan "Yeni Türk'' mecmua• yedi srun eritilerek ihzar olunur. Haı- halli veya iıhalıiz bağırsak ıancıları .. 
yüz çevirecek oluna: umn 24 nwnara!ı nüıhaaı intipr et • ta ve etrafındakiler ıayet temiz tutulma· rülür. Bunlardan bazdan ıaz ifrd r 

mittir• Her kitapçı Ye müvezzide ba· b, hutaya temas eden araba, sedye, oda, derler. Sancı bir asabi buhrandan. 1"' 
- Beni Padi--L aleyhine teıvik · ı -~· lanur. TaYıiye ederiz. döfemeai, taftDI Ye duvarları, çamaıır· gunluktan, nya tehyiçten huıu e r 

eden Hnain ! Efendimize ıidip ha Kültür 1ar daeafekte edilmeli. Haata)'I teda· lir. 
1'er Terecetim... Ti edm kimaeler 'J'UID& sh-ken haıu· Sancuı devamh olan bir kimle """ 

Diyecekti. ilmi, felaefi, tedıi1ewi ırnelgıle1eri al 1ıir sömJek si,.....& Ye yanından çı· tora müracaat etmeli. Doktor sanClf///I 
" biki,..ıeriyle olian hir mecmua • kmca sömJeii çıkanna1ı. Bunlar haı· nevine ıöre ilaç verir. Meseli ~ 

Böyle bir tehtit kaı,ıımda Kl- dır. lmıinle çıkar. Son nüahum· tanın odumcla yemek )'ememeli •e ıık ıancı bağırsak aancııı ise müıhil .,_. 
zmı ~ne yapacaktı? da Necati Kemal, Aaım ismet, Sıtkı ark el n ,.üzlerini dezenfekte ebnelidir- lir. Apandiıit aancuıı ise diyet,..,...,. 

Necmiaeher, Kizım Beyi hlli Şükril, Orhan Rahmi siW maharrirle- ler. Koleradan ölen kimaenin cesedi Vesaire .... 
wriyordu. rin makaleleri" irfan Be,.U. hikl,.. ,.W.-hdır. Kolera olan memleketten · iSHAL - Fazla miktarda ma1i lir 

Neameeher iri harem alumm , ıi nrchr. p1en1er on sün kadar tecrit edilmeli. zuratın 11k ırk ifraiıdır. 
iollan araamda oduma ıetiril· * * .,. (Karantine) Bu middet zarfında ka • Aaari: Yirmi dört aaatte üç ili yir 

Okayucalarmma tani19 ederiz. IDifti. Sahalı olmuıtu. zuratlan ile kan ıeromlan tahlil edil • mi defa defihacet olunur. Kazura~ 
Abdillhamit, ıhdesinin !U&P Mabeyinci Nuri Bey ·(iıkence melidir. n veya eımer renkte, tifo humma 

c_d h eh k d oduı)nda HekimL-·ıyı isticvap - Vallahi çok emin biT ecza Tedami - Hemen doktora çaiır- ise aıı topraiı rengindedir. Bazı f/1/1' 
- e ine z ir oy utunu ıör· .,., de-undan hem de kendi elimle zikli roculdarda vesı_·ı olur. sarıJıld' • d''7 y ·-1___ b :.~ ec1· -ll ...-- mah; doktor kalomel, aait laktik, hanen ,. ı IDUf mlf ı. v... f&I'& m •~en ıyonıu: aldnn. ş1·-.-1•0 .. Je.zındakı' mu""hu""r •e kara ciier haıtalıldarmda kirli ı.r 

r-- -. ile ıhk ıu ihtikam, 'baz, kloroformla ıu, 
9elrirli olarak çıktıimdan mı te- - Necmieeher Hanım flU'&bı Pariaeki fabrikumdan çıktılı ıi· her 6ç ... tte 1ıir kırk derecei hararet· yazdır. Dizanteride pu renıi, mide .. 
YehhGm etaniıti? Bunu kestirmek içtikten bir az .oma fenalqmıı. bi tabii teklini muhafaza ediyor- te au içinde Jİrmİ dakika banyo taYıi- baiınak seylanıdemlerinde Ye1a ı.ir 
olay delildi. Kalakları morarmaia bqlamıf. du. Ben Efendimize aynı fabrika· ,. edecektir. AJ"ca si,..h kan damar- mot, kömür, demir, ratanya ıibi ~.., 

'At..·.ıttlhamı't eter Necmı'-h-- • • I d lanaa .._..a wlredec:elrtir. alındıktan ıonra ıiyahbr. Koı:::: 
Auuu .... ~- Eler nabetçi yetipnemı, o aay ı, mn mamulattmdan olan ba f&l'&P Se hald koku _._ D"i 

•-- h eh k d 2 - No.tru kolera Ye7a menim röz iı e y0&tar. 1 

rin fU'&P xade ine z ir oy U• zaftlb kızcaiız ölüyordu. Bu ıa· lardan bir kaç defa getirmqtim. piı kokar. Bazan kazurat anımda )lr 
ıa-. d h ok k' iıhali: 11khüardaki iıhal tehlikeli de • 
..... u ıöraey i, fÜp e Y ı l'ÖZ• rap titeıini Zatı Şahaneye ıiz ver· Eier ıaraba bir hile olaaydı, öte- iildir. Hakiki kolendan farkı ifrapbn zım eclilmemiı sıdalar da bulunur. 
aeaini dilediii ıekilde tecziye et• mi .. inizl kilerin böyle zehirli olmuı icap pirinç teklinde olmamaımdan ve ishal ya ıoiuktan, )'ahut müı~ 
,..ıctencekhna~ecekti. a..~ .. ~U..~M'ii::~~~~r!ıı=:'f!~~~~&;~---!1!!~a~m~i~d~i~7~.:.:_-~~~-0:~!"'-~t;i~~ileı;..'YU;-:ca~dü=··n~ao;tctg:ma:;::ı~ı!arazmm:,!~~~h=ir~,;bo~z~u~lm:a;ı~11::,da~s:•:b~ite~>'l·ery..._.. k&n yoktu. Necmiaeherin 11iaehe • lnı 

-'- ı__ I ğ .. d"".. .. h ld Nuri Bey bir az düşündükten Bu hastalık görülünce eg~ er araz •İd· bulunmasından olur. Kara ciğer, 
z.,..ir uota th mr gor ugu a e nette bulunacağımı :r rek ve akciğer Jıaatahklannda ~· 
hlyle hir cinayeti Abdülhamit miıiniz, Nuri Bey? Ben Padiphm tonra: detliyM doktora çajvmab, eier hafifse im ibtikaıu müıhil -rerir. Kol...., ,. 
, __ ..,. f ah ·1 k h ld '"'--•-- iki Jiz elli sram 1ıa,......., ılık ıu içe- •• _ _..,. au ıyyen a Ye müaam a ı e ar- .. -- ·-elerden beri kendiıine - Peki, dedi, o a e --,aa te- zanteri ve tifoda iıhali yeren mimvp--_,.... ....... risine kırk aram ıülfat dö ıud ko,.arak -~ 
ırlıyamazdı. canla bqla merbut bir bendeıi· bepler arqbralmı. Bu ıarap !ite- müahil olarak içinneli, sonra bir iki sün dır. lıteri ve teheJ')'iiçte uap~ 

Doktorlar Necmiaeheri ölüm· yim. Siz benden böyle bir fenalık ıini ecza deposundan aldıium tam di,.t yaptırmalı. Bunu takiben eY· ~~=ti=~ üolur· 
tlen kmtarautlaidı. Genç kadm umar mıımız, Nuri Beyefendi? dakikadan itibaren yanınızda mı ...ı& aD.aminli aonra ıüt rejimleri tat· ~ 
tabal.a karıı kendine geldifi za• bıfzettinıiz? Yokta bu !İte bqka• lıik olmmr. 0,01 sramJık afyon hula· Haatahim cere7anı: Sebebe .--

d d - Efendimizin bu hidiaeden .... .._..,lanndan 6,. ili dört tane JQttur· deiiıir. Dizanteri, kolera Ye tifo ile .,.. 
man üıünüvor u: ne kadar müteeuir oldajunu IÖy larmm eline de geçti mi? mah..: ,. zı memede çocuk iıhallerind~n .-4' 

-Acaba Paditab, benim kade- l d bö • 11 tehlikeli deiil' dir. 
, emefe lüzum yoktur. Siz en ··y· Hekimbqı tereddütle cnap SANCI - Sancı baiınaJdarda, id-

•e zehir koyduiumu gördü mü. le hir fenalık da umulmaz. Fakat, Terdi: nr yolunda, midede, rahimde, ırafra ke- 1ıhale kart• ekseriya tatbik ~ 
Ve .onra bu enditesinin yerin• -=-..1- dw -·• -e &.:!.'-ürük •ollannda cek deva bir iki gün sünde ,.aran ortada bir hakikat Yar: eld .._, ·- ı-s "' ~- 1 _..a, 

«le olmadıiın1 anlıyordu. - O sün taraya 1 ilim za• olaWJir. En ıiddetliıi " harada hah· bir litre ııcak ıu (içine biraz rum İP' 
Nabetçi hekimi ıaatlerce Nec· Şarap kadehinin içinde kalan man Zatı Şahane illiralıate çekil• ..-:.ıimis hajıraak aancı11dır. Baiır· ıi konmuı çay) içerek diyet ya~ 

miaeherin yanmdan aynlmamıftı. damlalan tahlil ettirdik.. Şarabm mitlerdi. Şiıeyi yayeran dairesin· tak aancnmda Jfrblmnıt sibi ıiddetli sonra yoğurt ve ıüt rejimine Ye ~ 
Eier Necmiıeherin, düfiindülü zehirli olduiu tahakkuk etti. Bu· de Kizmı Beye teılim etmiftim. eı.mı- daJQlur. Haıta, lavramr, ıo- sonra sebze l'ejimine ıeçmelidir. K' 

b ehlik 1 d k na ne buyrulur? _Ak .. ft'lüstü Huzuru Şahaneye çı• lar, hararet derec:eai difel', soğuktan na ııcak bez aanlır vücut tam iıtiraJaal' 
si i Taziyeti t . eli o say ı, en ~ donar, hun ... ,.... Ye)'& ishal de gö- bırakılır. Müıhil maden ıuyu .....,. 
tliıine bu derece ihtimam ederler· Hekimbqmın bu bidieede IU• karken kendiıinden tekrar aldım rülür. Fakat kuru ancılar ile ıaz if. Tebaıir, talk, ıemitrat dö bizmüt ~ 
miydi? Paditah ıece iki defa Nec çu yoktu •• Zavallı adamcaia: bu Ye Padiıaha kendi elimle taktim raz ettiren analar da nrdır. Sancı· lanılır. Otuz damla afyon ruba 
mieeherin ııhhatini bile aordm· lhleri ititince korkudan titreme- ettim. mn ..ı..w halmalın had ve7a müzmin 
mut Ye: te baıl•mıftı. (Devamı var) iltihüldır. 

Tefrika numarası: 57 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili: (Vi - Nti) 

Fakat: 
.. Galip 1ayılır bu yolda mailOp, 

Ben bayle buiymete fedayım ı ... 
Diye difündü.. 
tc..diıi, ............ içinde kalmqb. 

o kadar ki, ş.m,., J.arada ıat.hleme· 
il difiaüyordu. Vanm timdi ona 
F'.ıa.t, lıir ~ c:iimle ile teaeJli ebia, -
çıbr?- Nezaket aWcrine Tiirkb tay. 
met nnnezdi-

0..W., delikanlı ile karplapnca, • 

- ..... yeniden teıiri altına sinQini 
fm.tmmrit. miydi? ... Artık, Fikret i
wlscleld hikiimranlıimı kat'i ımette 
Wllyonlu. Her haqi 1ıir YUiyette, o • 
- .......... çıkma, pefİne tabnb.. 

Kapaun, öt. tarafmda, rıkretle ş.. 
.,., .,..,._ ......,........ Delibn-
k, ..... eimİftİ. Ş.dl,.e, titriyordu. 

Bitin ha7aDerinin ydnlma11... Gü· 
linç \ir me-Me fftnıeai. .• Türkhm o
... alt-; ........... Sn.liii 1ıir ...... 

l hatka bir kadına ........... -- sün 
lıtaabala aydet etmeli ... 

Baalum haqiaiae irilaia?. 
idam mabkUmlan, aehPQA sider • 

lerba lıile, IOll bir ümit healerlennit .. 
Oman sibi, Şadi7e de, nmnli kirpiklerini 
kalclınh... Fikrete baktı... 

Kimhi&r, Wki de deh1rnhı 
- Gitme ... Kal- B-, MDi isti,• 

rum- diyecekti. 
Fakat, bir tek balat. hakikati anla

masına kili seldi.. 
Fiknt, bapıu öaiim eimİft W.. • 

hatli sibi duruJOnlu. 
Şadiye, isyan ederek fÖ7le ha,.lar 

...ıı istedi: 
"- Bir ... t enet IÖJleclilderin ne • 

nde bldı? Vaparan ......... da aö7le • 
diklerin nerede kaldı?- Sen, ne zayıf 
aeci,.U inumnııım? Senden artık nef. 
ret edi7orum. .. 

Fakat, hu aWeri aö:rlemek küçük· 

lüjüaü söetenwli. Ha;,.rhah bir :c:: 
aümle süldüı 

- Osilmeyin... Biz, ,..., maktan 
mala Wrilıirimisin dostu kahra.. Tiir-

. . . . . . . . . . 
Türkinın babasına 

mektubu 
kln hanım, ~ yalan balan- Büac:ıiun, 
mamm ietmniyor_ Bn, OD1ID haktadır.. Beni affet... Sana uzun zamandan 
Fakat, tekrar edİJOftllllo Her uman, beri etmediiim ezi7eti bırakmadım. .. 
hizmetinize hammı... ilk sünü aöyle- Yapmaclıiım timarddık blmadL .... 
dilderimi mtma,...._ Bapımr her han· nim Jirimden aonaaz ezalara katlan· 
si 1ıir aaretle allqac:alr olana ı..n Ya• dıiım WliJO"UD- Fakat, emin ol, ba, 
nm. .. Haydi, Alı.ha umarlachlr... Bir en 10D11DCU1udar- Ve en eaaahaı ol· 
daha sörii........-iz daha haJ'll')ı.. dula için, hallediliac:e Mtka bir iate-

Kamaruma doira Jiriidü. iina kalmıJacaktır-
Fikret, arbamdan bir adım attı: Biliyorsun, Fikreti aeviyordam. 0-
- Şadiye.. nanla menmeyip te bafkasi7le nlen-
Fakat, dana: ,... matlaka bett.ht olacaktım. Ba· 
" -' Ne nr?" dese, Yereceii cıe • na, elbette aen de ..W,.ordun. Fakat, 

••P neydi? para ile ... detin kahil olacaimı lan• 

Hiç... dm. Halbaki, Fikreti ne kadar sevdi· 
Artık, delikanlmm önünde, Jiirii- iimia farlmula defilclin. 

meai iktiza eden yol, açılımıtı... lıte, onun Jmnire gitmeıi, daha 
Vakıa, Şadiyenin ndettiii hayat doiruau MDİn taralmdan ıürülmeai 

ta, süze!, tirin bir yoldu ... Fakat, lıir üurine, ._ de, sandıktan dadımın 

imua, iki zıt iıtikamete 1ıirden 7iri • çarpfmı plclım.. MiQi mini bir el çan
yemadi... tui~ yola çıktım. Seni, nparda 

Fikret, saaç kadının arkamdan sönliim. Fakat, lıittabi auimi çıkar • 
biraz hüzünle bakb: madım ... Alqam üzeri eve giderek 

- Cidden iyi kalpli.. Cidden mi· IMınl s3remeJ'lnee lzGleeellnl 
kemmel Wr inaual • di,.e içini çekti.. dütiindüiüm için, Tokatliyaıun ço • 

kola tınngaaı yapılır. 
(Deft!IU ..,, 

d 
cuiiyle aana bir mektup yolJacbm. 

"Sıhhatteyim, baınna bir feliJdl 
gelmedi. Salan heni merak etme, .,, 
bacıiım. Şu mektubu aldığın aıracllr 
lzmir vapurunda püfür püfür sidifO" 
rumm n diye 7azdım. 

Her halde, Fikretle aJ'nİ vapur .. 
gittiiime bir miktar kızdınaa da, , 
ne de memnun olmuııundur. Ya ise• 

• "har ..1-L- •.i tf' derimden mtı etsem uana mı •ı · 
lurdu? Değil mi, babacıimı? .. O _. 
man, benim vasıtamla aileme ı.ı-r 
ıini beklediğin servetten mabruın ol • 
malda beraber, Türünıız da kalır• 

cim... " 
Evet, filhakika, beninı için, fd 

yoldan birini ihtiyardan batka ~ 
kalmamııb: 

Ya intihar, yahut ta Fikret
Sana, mabedini anlatayım- • Fikretin kamaraıında ıec:eyİ .. 

çirdim. Fakat, bu hal, kamara ,.. ;, 
murlannın tefi taralmdan farkedil 
Benim burada )'atmağa haldmn ol....-
dıiı bana ihtar olundu. • 

Ben de yatac:airm diye ıarar ettbl" 
Zorla çıkaramazamız • dedim. • 

Araya inat girdi. Kaptana ıöY'
diler. Ve kaptan, zahıt tutturdu. 

- Sona .,., ..,, 



~...._ __ şe_yh-in_hi_Ies_i _)Hafta tatili yorgunların canına 
'-Son sayfadaki resme bakınız!- la Hudde vahumda buluıuyor... k t 
~-' 1u1.,,__. ~ ... , _ 1 Şıkırdım aohpet. •. Ta.bit, bu ha~ can a ıyor ek!~ ~ıixı Hazr.ueri, İf•cıu 

\4.ıiı bu h ..ı_ 1 fena halde aaabiyetime dokunu· ı... __ , 'yük va aua, çadD' arını 
""tnıuttu. Etrafta nöbetçileri, çep yor ..• B~nim kızım oroıpu mu? ... 
Çe'f'r "b b ,_l Hem de bu sevişmeye kaTtılık bet bı ~ no et eK iyordu. Hepıi si-
~ ıçindeydi. Gözleri, ufuklara para aldığı da yok ... Vallahi, pek 
selrilıniıti. . müteeuir oluyorum... Ben onu, 
" lianr, birini beklemiyorlardı. ıizin evli.dmız için müıtefriıe di
'o) .... l h · ye hazırlıyordum ... Rica e<lerim, .. """ an yoktu. Zira, ni ayetsız 

d~liln dört bir taraf ma bakıyorlar Şeyhim, önümüzdeki m\lllkatla
r, rında, biraz aıker g8nderin de fU• 

F Düıman bbilenin teyhi olan 
/rdülhaaep Hazretlerinden ken· 
d ılerlni sıyanet etmek iıtiyorlar-

r. Zira, bu Ferdülha.sep, bizzat 
ftw_ •. • d' K l 

J '«lUurracım ı... um arın ara • 
'~dan, bir avuç askeriyle, ıinıi 
'llıai akan au halinde süzülüp; 
~..,a vahaya geldiği zaıman, bir· 
~bire kayalara çarpan dalga 

tıhj lcü1- d' KTer ı ... 

d İtte, §İmdi, Şeyh Efli.ktnin a· 
'nıları böyle bir ıuikaıte uğra • 

~•ıtıak için, gözlerini dört açmış, 
kliyorlardı. 

f Bereket versin ki, miktarları 
~ lılaydı. Yoksa·: düımanm kuvve
t 'Otıe dayanamıyacaklardı. Zira, 
ttdülhasebin askeri, kendileri • 

~İllkinden yirmi miıli azdı, Para
~ da ona göreydi. Fakat, reisin 

~'Veli, zekası, cevvalliği, düt· 
:•nı tiril tiril titretmeğe kafi ge· 
Yordu. 

Eflaki Hazretleri, maiyetine 
fgYle demiıti: 

nun haddini bildirin... Pmarm Ö• 

nilnde bir ırk fondalık vardır ... Ö
nüne otunıyorlıaT ... Saatlerce ah 
efendim, ah ... 

Çoban, bu minval üzere, yan
dı, yakıldı. Şeyh, alakayla dinli· 
yordu. Allah, tam fırsatı ona ver· 
miıti. Hasmını gafil avlıyacaktı ... 
Geçer ayak, şöyle bir sual sordu: 

- Kalabalık mı geliyor? 
- Hayır, yanında yalnız yave-

ri Atauddin var ... 
- Ah, hınzır, mel'un ... 
Şeyh, bu yavere de pek kızar· 

dr. Demek ki, onu da yakalamak 
mümkün olacaktı ... 

. . • • • 
Emelinde muvaffak oldu ... 
Gene, çadırımn önünde, bağ

daş lCurmuı oturuyordu. 
En önde, müjdeciler koıtu: 
- Yakalandı, yakalandı ... Ya

veri kaçtı, fakat, şeyh F erdülha
ıep yakıalandr ... 

ihtiyar kabile reiıi, ıevincinden 
çıldıracak hale gelmitti... Fakat, 
neş' esini o kadar belli etmedi ... 
Sözde, sakin durdu. Seccadesi üs
tünde teıbih çekmekte devam et -

- Eğer dütmanmıı öldürürae
~z, buna muvaffak olana bin al -
fııı 'Vereceğim gibi, hepinizi mem
~\ln etmek üzere, kırk gün, kırk 

l
tece düğün bayram yapacaiım ... ' ti. 
"" ak a•---afı'h, en emnı'yetlı· adamı 
'"'etliğiniz kadar hurma r ıaı... ı..-..-.u 

d~lenize hediyelerin en giran - Ebühharbiye: 
c4'_ar... - Adam akıllı bağlı mı? ... -di-

lierhalde bet alh bin altmı 
~aıden çıkarmışa benziyordu. Çı
"ttıa da yeri değil miydi? Zira, 
~elinde muvaffak olduğu tak-
1"de, bu çöllerin yegane hakimi 

0 olacaktı ... . . . . . 
"' - Bir gölge ... Bir gölge... U
~ klarda bir gölge belirdi... Dik· 

t ... 

Vahamn içinde böyle bir seı 
Sı11Jadı. 

Eflaki Hazretleri, yerinden 
'~Stadı. Şu saatte kimsenin gelme
'11ti beklemiyordu. Sakın dü§IDa -
~n bir suikastine uğramaım ... 
~ - Haydi, bir kaç yüz kiti top-
llın da gidin, bakın ... -dedi. 
~ıkerler, derhal, fırladı ... 

d·~ &.kat, çok geçmeden, geri dön
\iler: 

- Çoban Antiller imif ... 
..._ N . t' ld'' e ıı ıyor, neye ge ı .... 

,, - Efendimizle görüımek iıti
JOr ... 
~ Şeyh, çobanın huzuruna alm • 
~••ına müsaade etti. Çadırının ö
~t\~de bir keçe serdiı:mit, teatisini 
ır· Une koymut, beyaz aakahyle 
\it'\>e.kar oturuyordu. 

..._ Ne istiyorsun? 
........._ B· · · y 1 1\ ır §ey ııtemıyorum... a • 

t~: ~ bir ıey haber vermeğe 
~1 dını ... Benim gayet güzel bir kıtj: olduğunu biliyorsun, niye
ti h daha büyüyünce, senin oğlu
,j ediye etmek, bir kaç yüz altın 
)o~a1rtı. Onu, bu maksatla besli
~1 unı... Halbuki, F erdülhasep, 
~eı~ı"' heletten eğleniyor... Onu 

" lerine alet ediyor ... 
..._ D 

eıne ... 
1, ~ İki gözüm çıksın ki... Hafta
l'IU ır rün, Medine panayırı günü 
~ill~ ferdası, daima beyaz atma 

•Yor ... Dörtnala gelerek, kızım 

ye ıordu. 
- Elleri arkumC:lan bağlı ve 

boynuna kement takılı ... Yanında 
da silahtorlarrmız var ... Merak et 
meyin ... Asla taarruz edemez. 

Yüksek ıesle emir verdi: 
- Öyleyse huzuruma getirin ... 
Müthiş teyhi, dütmanınm kar-

şısına çıkardı. Evet, oydu... Ayni 
gözler, ayni kaşlar, ayni çehre ... 
Yalnız, bir şeyi eksikti. O küstah
ça cesaret ifadesinden eıer kalma 
mıttı ... Artık yüzü mi.nasını kay • 
hetmiıti. .. Esaret hayatı, onu, bir
dP.nbire değiştirmişti. 

Bundan, Eflaki, memnun ol
du: 

- idam edileceksin... -dedi.
Lakin, nezrim var ... Bunu, seneler 
den beri herkeı bilir ... Seni yaka • 
ladığım gün, vahanın ortaaında 

bir kazığa çırıl çıplak bağlıyaca

ğım .. Biz eğleneceğiz ve sen aç, 
susuz, kırk gün işkence çekecek-
. ' ıın .... . . . . . . . . . 
Artık, hiç bir kayguları kalma

mıştı ... Vahanın etrafındaki göz
cüler, kaldırılmıftı. Şimdi, bunlar, 
orta yerde duran kazıkta bağlı a· 
dama bakıyorlardı: 

- Aman Yarabbi... Bunca se
nedir korktuğumuz yıldığımız bu 
muydu? ... Ne iciz mahluk .... Kor
kak, ürkek, titrek ... Yüzündeki a
ciz ifadesine bakın ... 

Ve, içiyorlardı ... Saatlerden be
ri, hurma ıarabile, kafayı tütsüle· 
mekteydiler. Şarkılar, rakılar, ha
vaya atılıp boşaltılan tüfekler ... 

Silahlarında nasıl fişek kalma
dıysa, kaf ala Tında akıl ve vücut· 
larında müvazene de kalmamış· 
tr ... . . . . . . . . . . 

Birdenbire, dütman süvarileri, 

Aile sahibi olmanın ne demek oldu
uğnu insan ancak, onu kaqbettikten 

sonra anlar! 

Sık a§a~lar a-asında, net'e i~lnde rahat bir Cuma ge~irilen tah~elerden biri 

Şu haftada bir günlük tatil yok ralara kurulup tatlı bir cıvıltı ile caklar, dolaplar, ipatlamalar, kan 
mu, hani yaz günleri bu bir gün- Cumalanm geçiren ailelerdir. kahalar gırla gidiyordu. 

lük tatil insanın canına hakikaten Bakıyonım: Bab~, ~-na, ~eyze, Arkada~ım yazın bu Cuma a,. 
can katıyor. En yorgun, bezgin, hala, abla, kardeş ~ohiukl~rı so_f- 'ı lemini pek sevmişti. Bu baştanba· 
başı kalabalık bir aile babasına ranın başında sankı hep bırden · ş mes'ut alem on pek coştur· 
bakarsınız Cuma günü öğleden - Ooh ! Ne k~?ar sevinçliyiz. ;uş, &anki çocukl~tırmıştr; onun 
önce, yahut sonra yanına çoluğu - Hayat ne. kadar guzel, ne kadar için boyuna söylüyor, bana kartı 
nu çocuğunu almış, eller türlü ne- hnş şeymış' · boyuna patavatsızlıklar yapıyor 
vale sepet ve çıkmlarile 'dolu kıra Diyorlarmış gibi geliyor bana... ve ben onun yüzüme karıı kırdığı 
gı• diyor. !ste o zaman anlryonım t · · d 'k f kı d 1 .. nsan, ıçın e ı ·en ar n a o ama bu potları o aralık duyduğu se· 
ki o yorgun, bezgin adamcağız o aığı öyle saadetler, sevinçler, mut vinç ve mutluluğun şiddetine ba· 
gün mes'uttur, :Kenaisinde 0 gün Juluklar varmış ki bunların değe- ğı§lıyordum. Nihayet, akşama doğ 
için ne yorgunluk, ne bezginlik rini, pahasını, sonra onların dışın ru serinlik baaıp ta gölgelerin bi· 
"Kalmıştır. Yanında çoluğu çocuğu d k ld v l ' a .a ıgı rza~a~ ~~- ıy_o~uş. · . raz daha esmerleştiği, ağaçlan:o 
ile o gün gittiği bir ağaç altma n, Ne demek ıstedıgımı sıze ıyıce biraz daha sağa sola kırıtmağa 
bir su oaşmda ve çocuklarmm tat anlataym: hatladığı sırada tuttu, son bir pot 
Jr crvılfalan arasında yeme:K yer- A k d 1 d b' . 1 "' daha kırdı: 
k·en kahve içerKen ic;inaen gelen r a aı ar an ırı, ço ugunu, 

çoğunu ve türlü nevalesini alrp 
samimi bir duygu ile: 

geçen Cuma bir kır gezmesi yapa· 
- Oh! Hayat ne güzel, ne hoş cakmı§ .. Bu gezmeye beni de ça -

ı::ey ! 'diyecektir. ğırdı. Sabahleyin :arkadaşın evin-

Bu yaz, aylar.dan lieri, lstanbu den cünbür ca.maat kalktık, tek 
hm şurasında nurasm'da gezip 'do- atlı arabalara: dolduk; onlar dur
Jaşmaaığun bağ, bahçe kalmaar madan güle, cıvıldaşa ve ben on • 
"b lan seyrederek sonsuz kırların en gı ı ... 

Eski yazlaraa buraların en çoK 
manzaralarına, tabii ve tabii gü
zelliklerine bakar, onlarr seyret -
mekle vakit geçirir, gönlümü on
larla oyalardrm. Bu yaz ise bura
ların ne manzaraları, ne de tabii 
ve sun'i güzellikleri bana bir şey 
Mylüyor. Bu yaz, böyle yerleroe 
hana doKu.nan, benim yüreğimi 
:Kenai i.izerlerine çe'Ken, hatta be
ni kenailerine laskandıran şey, o-

vahayı bastı. En önlerinde, 
o azim.kar, küstah if ad esile 
dülhasep vardı ... 

gene 
Fer-

Direkte bağlı duran aciz tavır
lı adamın yanında atını durduta· 
rak: 

- Beni hu mu sandınız? ... -di
ye haykırdı.- Ben, size yakalanır 
mıyım? ... Beni bu hale koyabilir 
misiniz? Haydi, teslim olun ... Hi
lemde muvaffak oldum... Baba
mın piç bir çocuğu bana benziyor
muş. Ona kabilelerde rastlamış
tım ... Terbiye ettim ... Oltamın u -
cuna yem diye koydum... Yaka
landınız, alık, balıklar .... 

Ve, bir kılıç darhesile ihtiyar 
feyhin kafasını uçurdu. 

Artrk, o günden sonra, bütün 
çöllerin yegane hakimi F erdülha
septir ... 

( Hatice SUreyya) 

güzel yerlerinden geçip yemyeşil 
ve sulak bir bahçeye gittik. Pek 
neteli yenen öğle yemeğinden son 
ra arkadaıla karşı karşıya kahve
lerimizi i~erken o, düzüneye yak· 
laşan aile fertlerinin yüzlerine ba
karak: 

- Şu saadet, dedi, insana yet
mez mi? 

Arkadaşımın hu patavatsızlığı
nı! duymamazlığa geldim. Görü
nü~üne doyum olmıyan bu çok gü 
zel bahçenin en §İrin bir yerinde 
idik. Sağımız, solumuz daha böy· 
le bir çok mutlu, sevinçli ailelerle 
dolu idi. Bahçe yana,maları (gar· 
sonları) henüz öğle yemeklerini 
yemekte olan bu aile sofralarına 

sepetlerle yeni kuyudan çıkarıl
mış, dumanı üstünde buz gibi fef
tali, armut, kavun ve gene yeni ku 
yudan çıkarılmış, kırmızı, toprak 
testiler içinde aılama sular taşı· 

yorlardı. Çok iştahlı, çok tatlı, bir 
öğle yemeği arasında ve yemek -
ten sonra o canım billur gibi aşla
ma pınar sularından içenler derin 
birer: 

-Oooh! 

Çekiyor ve her çekilen bu oh • 
lardan sonra baba kızın ,ana oğu
lun, hanımnine torunun, abla kar
deşin, karıkocanın yüzüne gülüm
süyorlardı. Etrafta çalgılar, çağ • 
naklar, türküler, o~nlar, ıalm-

- Yahu, ölü müsün be adam, 
neye öyle put gibi duruyorsun? 
Söylesene, gülsene, eğlensene ! 
Şu emsalsiz güzellik sana hiç te 
mi bir şeyler ifade etmiyor, put 
musun he mübarek? 

• • • 
Anası, büyük anası, karnı, bal

dızı, teyzesi dört çocuğu ve çocuk 
ların yaşlı bir dadısı ile dört batı 
mamur yaz Cuması keyfi çatan ey 
aziz arkadaş! 

Ben, bu keyfi, değil böyle bu 
çok güzel eşsiz kırlarda, bahçe
lerde, Beyazıttaki külüstür ağaç
ların altında bile ç.atar, orada bile 
senden keyifli senden sevinçli ıöy 
lemesini, gülmesini ,eğlenmesini 
bilirim. Fakat, şimdi senin etrafı
nı ku,atan şu çok sevgili ve cana 
yakın kalabalıktan, ne olur, ben -
de de bir tek mosturalık kalsa idi! 

Osman Cemal 
!!i 

Küreklerini kaybeden sağır adam 
- Hele tükür 1 Nihayet beni gördü .. 
lerl 
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9 Eylül panayırı 
(Ost tarafı ı inti aayıfada) 

t-. bmJn ıitmeJi istiyeceklerln 
çoli olacağım nazarı dikkate ala· 
rak tedbir almı§, bilet ücretlerini 
fevkalade ucuzlatmı§tır. Gülce -
mal vapuru ile her istekli lzmire 
aidebilecektir. Birinci mevki 26, 
ikinci mevki 16, üçüncü mevki 9, 
güverte üç buçuk liradır. Birinci 
mevki için alman yirmi altı liraya 
yemek ücreti de dahildir. Yolcu
lar, vapurun lzmirde durduğu üç 
gün zarfında geceleri vapurda 
kalabi!P.cP.lrl P.rrl i" 

Ne kazanıyorlar kİ 
ne yapsınlar 

var 1 insanın masa başında aklına 
böyle bir çok güzel fikirler gelebi
lir. Lakin a1:la gelen her fikir he
men tatbik edilebilir mi? 

Alakadarlara rica ettik, anlat· 
mağa çahttık, ki gazete satıcıları· 
mn hemen eks~risi on b~ ya§ın -
'dan &§ağı çoc1!klardır. Bunların, 
Jiendilerini mer.:\k eden aileleri, 
anaları, babaları vc.ı c?n. 

Çocuklar taat dokuza doğru 
eerbest brrakıldılar. 

Bugün öğreniyoruz ki çocuklar 
1>u ıabah gene toplanmışlar ve 
~e polis müdürlüğüne getiril
lMtıer ... 

• • • 
Belediye mi, vilayet mi, hangi 

.akatn iıe verdiği kararın tatbik 
IF,ihetlerini dü§ünmenıi§ midir? 
Bilinmiyor mu ki gazete satıcıları 
~de nihayet elli alhnıt kurut 
liazanan ve bununla aile geçindi -
:ren ekseriyetle ufak ya§ta kiımse
tfmir ve bunların çalışmalarına 
~gün mani olmak demek onları, 
inıarm "ellerine bakanları,, ıkı 

ii'ün aç bırakmak demektir? 
Müvezziler perişan kıyafetli 

lmit ! Evet, bu zavallılar fazla ka· 
sanamadrkları için öyle üstleri 
baıları pek muntazam bir şekilde 
Clolaşamıyorlar. Alakadar makam 
onların böyle dolaşmalarını hoş 
görmiyebilir ve muntaza.m kılıkla 
gazete satmalarını mecburi kıla
nilir. Fakat bunun nasıl yapılabi
leceğini göstermesi şartile ... Bu ço 
cukların istenilen kıyafeti tedarik 
için paraları olduğunu kabul et
sek bile evvela bu emri yerine ge
tirmeleri için kendilerine zaman 
-verilmemiştir. Emir kendilerine 
"dün (yani Perşembe akşamı) bil
'di:rilmiştir, bugün Cumadır (yani 
dükkanların kapalı bulunduğu 
hafta tatili günü) ... Bu adamlar 
"müvezzi üniforması,, nı bu kadar 
zaman içerisinde nasıl tedarik et
sinler? 

Müvezzilerin halkı rahatsız et
memelerini temin maksadına ge· 
lince; müvezziler eğer böyle ha· 
reket ediyorb.Tsa, bunun önüne 
ıeçilmesine kimse bir şey diye
mez. Fal<at, bunun için de çocuk
ları palaspandıras "posta etmek,, 
mi laznndrr? Matbuat Kanunu 
mucibince vilayet tarafından ken· 
dilerine "müvezzilik vesikası,, ve· 
rilmit olanlara daha başka bir şe· 
kilde talimat verilemez mi idi? 

kuı uitay dğıldı 
(Ba1,1 tarafı l ınci sayıfamızdad•-:-) 

liJC htitçealn&ı yılda yfnnl beşer 

bin lirayı geçmediği anlaşılıyor· 

du. Bu mazbata da aynen kabul e• 
dildi. 

Müteakiben takrir ve teklifler 
komisyonunun mazbatası okun -
du. Mazbatada, gelecek iki sene· 
lik faaliyet programı taslağının 

tetkik edilmiş olduğu, orta tahsil 
mektepleri için küçük bir lugat 
vücuda getirilmesi, yapılacak e· 
serler için mükafatlar ihdast gibi 
tekliflerin tetkik olunduğu kayde
diliyor, bunların merkez heyetin
de okunacağı ilave ediliyordu. 

Takrir olarak da Kurultaya 
yedi tnkrir verildiği işaret edili
yordu. Bu takrirler, Kurultay sa
!onuna bir hatıra olmak üzere bir 
levha asılması, Kurultaya İ!tirak 

edenlere birer madalya verilme!i, 
s!?lô.~la!mak için yeni tür'kçe keli· 
meler bıılunmaın ve &aire hakkın· 
dc.ydı. Bu takrirler için komisyon· 
ca verilen kararlar kabul edildi. 

Bundnn sonl".a, nizamname ko
misyonu mazbatası okundu. Ni
zamnamenin tetkik edildiği, şim· 
dilik eaaslı bir deği,iklik yapıl • 
masına lüzum olmadığı merkez 
ça1ı~ma kollarının adedinin altı -
dan sekize çıkarılması merliez he
yeti azasının 11 e iblağı muvafık 
olacağı kaydediliyordu. Bu ko
misyonun teklifi de kabul edildi, 
Başkan Paşa dedi ki: 

- Komisyon mazbataları o -
kunmu§ ve bitmiştir. İntihabata 
geçmezden evvel Hasan Cemil 
Bey heyecanlr bir hitabe irat et -
miş, Kurultayı Türk Tarihi Tel· 
kik Cemiyeti namına kutlulamı§· 
tır. Dil Kurultayı toplanmasını 

tasvir ederken; 
- Bu kürsü altı gündenberi CS· 

nünde ateş yakılan bir mihrap ha· 
lini aldr, demiş ve: 

- Gazi dil tel.kiki işiyle ilim 
aleminde yeni bir inkitaf yolu, 
yeni bir çığır açtı diye sözünü 
bitirmiştir. 

Başkan Kazım Pa§a, bundan 
r.onre reis yerine Başkan kelime· 
sinin kullanılması için nizamna· 
mede deği,iklik yapıldığını söyle· 
di ve birinci celseye nihayet ve· 
rildi. Saat 15.10 da ikinci celse a• 
çıldı. 

150 imzalı bir takrir okundu. 
Takrirde Erzincan meb'usu Saf· 
fet Bey Başkanlığa, İbrahim Nec· 
mi Bey Umumi Katipliğe, Besim 
Atalay bey muhasebeciliğe, Ah • 
met Cevat, Ali Canip, Celal Sa
hir, Hasan Reşit, izzet Ulvi, Naim 
Hazım, Y akup Kadri, Refet bey· 
ler de azahklara namzet gösterili
yorlardı. 

Umumi merkez için bu namzet· 
ler reye kondu ve ittifakla kabul 
edildi. Saffet Bey kürsüye çıka
rak teşekkür etti. Fazıl Ahmet 
Bey Türkçe bir şiir okudu. Ve 
Başkan Kazım Paşa şunları söyle

di: 
- Kurultayın çalışması bit

miştir. Se~tiğiniz merkez heyeti, 
gösterdiğiniz yolda çalışacaktır. 
Kurultay azasının hissiaytına ter· 
cüman olarak en büyüğümüz olan 
Gaziye saygı ve şükranlarimı bir 
daha arzederim.,, 

Bando Kurultay marşını çaldı 

Bu kararlar dediğimiz gibi, tat· 
biki imkansız olmakla beraber, 
ıüzel bir buluş diye telakki edile
bilir. Fakat sebze bahçelerinin pis 

ve merasim bitti. lağım sularile sulandığının anla-
tdmaıı ve bu feci halin önüne ge- her adım başında rastlanan ve bil 
çilmesi için ta hükumet merkezin hassa ecnebilerin üzerine adeta 
den ikaz bekliyen bir şehirde mü- hücum ederek her Türkü utandı· 
vezzilerin kılığını düzeltmeğe ka· ran "dilencilik tüccarları., nın hal 
1lar yapıl~cak dnha ba§ka mühim kı rahatsız etmelerine mani ol
itler yok mudur? m ıl, daha evvel aklo ,... ..... 'metıi lu· 

Müvezzilerin halkı rahatsız et- JI zım gelen bir tedbir ve hareket 
melerine manİ' olmak iyi; fakat değil midir?. 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 
•• 

SULEYMANIN OGLU 

Süleyman anlatırken, Yaver Pa 
şa odada dolaşıyor ve arasıra baş 
sallamalarından Süleymanı, din· 
lediğini hissettiriyordu. 

Süleyman devam etti: 
- Hareketimizden evvel, yer· 

!ilerden biri, bu tarafları bilen 
Acbdill F aki'ye danrşmaklığımı 
teklif etti. Kendisini çağırttım. Ba 
zr izahat verdi. V c hatta zatı ali
nize getirdiğim kağıdı hükumet· 
ten müracaat ederek almaklığrmı 
da o tavsiye etti. Evvela, kendisi
nin de bizimle geleceği malQm 
değildi. Buna bilahare karar ver
mit olacaktı ki bir hafta. sonra 
hareket edersek kendisinin de ge-
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leceğini söyledi. Benim bekleme· 
me imkan olmadığını anlattım. 
Bunun üzerine o acele etti. 

- Buraya geldiğiniz zaman 
Abdül Fakiye beni göreceğinizi 
söylediniz mi? 

- Hayır .. O hissetmi§ olacak, 
misafirhaneden çıkarken nereye 
gittiğimi sorduğu zaman söyle
dim. 

- Mani olmak istemedi mi? 
- İstedi, fakat kencliııini dinle-

medim. Çünkü daha evvel, Ab
dül Fakiden Hartum'da ayrılmak 
kararını vermi~tim. 

- Niçin? .. 
- Hareketlerinden dürüat bir 

........................................................................................... 

Harici 
(Oıt tarafı l inci 11yıfada) 

Klering listelerinde yazılı eıya 
kayıtsız ve kolaylıkla memlekete 
girmektedir. ithaline müsaade et
tiğimiz malların mukabilinin mut
laka Türk malı mübaıya.ası ıureti
le çıkarılması mecburidir. Bu tar· 
zı hareket, harice fazla döviz te· 
diyesinden bizi koruduğu gibi alı· 
cı cephesinden de hiç olmazsa is
tihlak ettiği maim lüzumsuz pa· 

. halılafmaıına mani olmu,tur. 

İhracat mevsiminin batlangı· 
cmda bulunurken unıurni klirinsı 
lieaaplarımn neticesini herkesin 

bilmesinde fayda vardır: Cümu -
huriyet merkez bankasının kayıt • 
ları uzun ve kısa vadeli olmak 
ıartiyle 27 (yirmi yedi) milyon 
Türk lirasının memleketimiz lehi
ne bloke olarak kasalarında mah .. 
fuz bulunduğunu göstermektedir. 
Demek oluyor ki ticari münasebet· 
te bulunduğumuz muhtelif mem· 
leketler, hesaplarını kapatmak 
için piyasamızdan bu miktarda 
Türk malı satın almak mecburiye
tindedirler. 

A§ağı yukarı bütün memleket· 
ler mütekabil kontenjan ve ticaret 
üzerinde kayıtlar koydukları za • 
man ticaret kredisinin muhtel ol· 
duğu ileriye sürülmü§ ve bilhassa 
bizde kliring yapıldıktan sonra 
ticaret kredisinin haleldar olma -
sından endi§e edilmiıti. 

Yeni kayıtlarımız gösteriyor k:. 
kliring sistemi dahilinde, ikinci 
kô.nun 1934ten otuz temmuz 1934 
tarihine kadar ticaret alemimizin 
hariçten bulduğu kredi miktarı 
(yirmi bir) milyon lirayı geçmiş· 
tir. 

Türkiye, milli ve hayati ihtiyaç· 
larmı memleket dahilinden temin 
etmek gayesiyle, bir kısım ham 
maddelerini mamul hale koyarak 
sanayi hareketi vücuda getirir ve 
her memleketle münasebetlerinde 
ödeme ır.11vazenesi esasına göre 
hakiki teadül elde etmek isterken 
bazı endiıelere cevap vermek ih
tiyacını duyuyorum. 

Tiirkiye, otarşik yani bütün ih· 
tiyaçlarmı kendi hudutları için· 
den temin etmeği ister bir siyase -
tin zebunu değildir. Türkiycnin 
bugünkü bünyesi ..... e coğrafi vazi
yeti ım;lletler aa.ı·:;ı ticarette ken
disinin de yer almasını, iktısat 

ticaret 
ve ticaret ıahasmda da medeni 

milletler ailesinin mütemmim bir 

ferdi olmasını icap ettirir. 

Ticart münasebette bulunduAu· 
muz memleketlerden bize karşı 

pasif olanlara talı§ kabiliyetleri -

nin son haddine varabilmeleri 

için lazım olan imkanı vermekte· 
yiz, ve bunda samimiyiz. 

Bizim pasif olduğumuz memle· 
kellere kartı ise ayni samimiyetle 
hakkımızı aramaktayız. Buna ait 
~ır._.; !fta••--•• ol-.•-•• --1.:t'"" 
Bizim "Monnaie d' Echange,, ya· 
ni ödeme vasıtamız ancak ihraç 
mallarımızdır. Hakikat böyle o· 
lunca harici ticarette düsturumuz 
ancak: "Malımızı alanın malını 

satın almak,, tır. , 

Sahtekarlık 
(Baş tarafı 1 inci aayıfada) 

fayda temin edemiyen Süleyman 
efendi, nihayet oradan, buradan 
eline geçirdiği yetmi§, seksen ka · 
dar anahtarla geçen gün mekte -

bin hala kısmı duvarından içeriye 
atlamış ve gece oluncaya kadar 

içerde bir köıede gizlenmiştir. 

Gece olmu§, elindeki anahtarlar
la mektebin müdiriyet odasını 

açmıya çalışını' ve bunlardan bi· 
riyle odayı açmıJlır. 

İmtihan evrakı bu odada kilit· 
li olduğu için odayı açan Süley
man Efendi araya araya kendisi
ne ait imtihan evrakını bulmuş, 
bu evrakla imtihan tecriibe defte· 
rini terfi ~eklinde tashih etmiş, 

tekrar her şeyi yerli yerine koya
rak odadan çıkıp kapıyı kilitle
m.irtir. Faltat tam bu sırada mel·· 
tebin hademeler;nrlen Feri de he>· 

mm tarafından yakalanmıştır. 

Süleyman efendi. Feri de hanrmr 
çok yalvarmışsa da mes'ulivetin 
kendisine de şümulü oldu~unu 

hatırlıyan kadın buna razı olmr· 
yarak hadir.eyi bir taraftan poli • 
se. diğer taraftnn da mektep mü
dirin' n ev=n"' haber vermiştir. Sü· 
leyman Efendi p~H .. -... ht'kk·nda 
tanzim olunan evrakı t., hldkiyc> 
ile birlikte mür.Pp'urır·L""Hi~e tes
lim olunmuı:t •·· . l\ıf,.. 1,.ten rrd.; .. 1ir1 -

ve•i ;ı,.. I·endisinin mydmı terkin 
f tmiştir. 

: ................ , 
jva:ıan: ı 
i Rıza i 
! . 
j Şekip i 
....... -....... i 

• e• 
adam olmadığını anladım. Ti ıç 
rilere kadar beraber gitmeyi te~· 
likeli buldum. Zatıalinize gelitt• 
min sebebi de budur... Bize ye.r
dım ve yol göstermenizi rica ede
cektim. 

Yaver Paşa bir müddet ce"•! 
nı· vermedi. Sonra dolaşmasma 

hayet vererek, gözlerini Süleyma· 
nm gözlerine çiviledi: 

- Sözlerinize inanmak istiYO" 
rum. Siz onun kadar düşkün ya• 
radılışta birine benzemiyorsunııı· 
O, aslan avcısı kılığında bir ~~;~ 
tüccarından baıka bir şey degı. 
dir. Siz bunun farkında değil ınıf 
diniz? .. Size bundan kimse bah• 
ıetmedi mi? 

- Hayır. Yalnız bir defa kerı• 
disi, esir tüccarlarından çekinme• 
miz, ve yannnıza kadın almama· 
mız tavaiyesinde bulunmuıtu. 

- Sizinle beraber gelmeğe k~; 
rar verdikten ıonra it değisti mı· 

- Evet .• Bir daha bu me'V:z:ııı.I 

Yaver Paşa her şeyi bilir bir ta· 
vırla başını salladı: 

-Bu habis, dedi. Hiç kimsel)iıı 
gitmeğe cesaret edemediği yerler' 
tacir Ga.ta adında birile uzandı 
ıihirbazlıklar yaparak vah,iJer' 
kendisini allah tanıtır ve onlarda" 

ıı· aldığı kurbanları da esir pazarı 
da satar, kesesini §işirir. 

Bu sefer de, k4dın arkada§f11r' 
zı, beyaz kadın dü§künü yarıı· 
yamlara esir mukabilinde verece1' 
ve ticaretini daha verimli bir hale 
getirecekti. Büyük bir tehlike sa"• 
dmız .. Geçmi, olıun. ., 

Bu sırada Yaver Pafanın errı' ., 
zabiti, Polis Mrıirile beraber içer~ 
ye girdi.. Yaver Pa~a polis ami~~: 
nin selamına mukabele etmeğe hl 
zum görmiyerek hiddetli bir ha1 ' 
de: 

1
,., 

- Aradıklarımızı elbette bu 
mayız. Çünkü Hartuma girenlerle 
cıkanlarm bile farkında değili1· 
J • • • • • ·ıe 

Emır zab!tımn meseleyı •1 

anlatmış olacağında hiç şilpheıı' 
yok: 

- Evet Paşa Hazretleri.. 

- Ne yaptınız? ~ı· 
- Abdül Faki iş için çağr11 

11 
ğımı söyledi. Ben de lazım gel~. 

Ü d 
. plı 

tedbiri aldım. mit e crım 1'' 
şimdi tevkif edilmi~ bile olnca 
tır. 

. ;(.I' 
- Ben zannetmıyorum. O ~ , 

diye kadar çoktan kaçmış "le 1~ 
kasını elimizden kurtarmıştır· 

Polis amiri cevap vermedi. ~· 
Yaver Paşa Abdül Fakinin k~~ 

rnış olduğuna kani idi. Çünkü, :,. 
leyrnanın kendisiyle konutJll";,. 
gelmiş olması, onun Hartuırıd3 1'' 
ha fazla kalrna:;ına imkan bıtC. 
mazdı. 

ar) 
(Devamı "' 
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HAYRiYE LiSELERi 
Fatih - Saraçhane başı Horhor caddesi Milnilrpaşa Konağı 

({esmt Jiıelerin biltDa imtiyaz ve hukukunu haiz Ye Maarif Veklletince MUADELET! tHdik 
olunmuştur. Tedrisatındaki ciddiyet 't'e intizamiyle talebenin sıhhat 'fe gıdHıaa itinHiJe tanınmıf 
olan mektebimiz.de kayıt kabul muamelesine baılamııtır. ilk kısımdan itibaren ecnebi liaanı 
başlar. Talebe mektebin hususi otomobil ve otobüslerile nakledilir. Cumadan maada her gün 

h 10 dan 17 ye kadar müracaat kabul plunur. Tafıilit isteyenlere tarifname ganderllir. 
~ Telefon : 20530 

Hali tasfiyede 

Istanbul Liman Şirketinden; 
,_....._ Kimyager --ı 

HUSAMETTiN 
Hali tasfiyede bulunan şirketimizin mevcut telefon numa· 

taları 25/8/934 Cumartesi g6nünden itibaren aşağıda yazth 
numaralara tebdil edil•iş olduğu ilin olunur. 

Hali taafiyede Liman Şirketi 

Umum Müdürlük 24188 Kabotaj ıubesi 
Umumi katiplik 22851 Muamelit ıubeai 
Murakaba heyeti 21091 Ve11it Ye hareket 

44861 
44862 

Muhasebe ıubesi 22842 ıubeıi 44863 
Hukuk ıubesi ı2840 Su ıubesi 44864 

oanyının en meşhur şeker ticarcthancıi 

HACI BEKiR 
ZADE 

Ali MUHiTTiN 
Bahçehpı. Bcyeğlu, Knrakoy Kadıköy, Ankara 

~1ııı11111ııııııı nııuıııııııırııınıııııuııııırın llllıllımıtlflllllUfllnıcrıt1ltff11U1hnıııtı1ıııınn,11uıııMııınn1111N111~ rınıııırıııııı1~ 
I 11 ~ • En Nefis \ 

Limon çiçeği kolonyası I 

Litresi 100 Kuruş 1 
1 

" 
" 

160 ,, l 
220 ,, I 

a 
~ Sirkeci Mühürdar zade hanı No. 1 
I 19 Şükôf e Itriyat imalathanesi ~ 
\ Telefon : 2307 4 l 
&ıııııını111111ıt111"*'- nıı :.lllllt*llllltt• ,......._.......1111111ıtıııı1111ıııııı 111ııt11Hıı111111111ııınııııı11111n1ıınıımıı1m 

Tam idrar tahlili 100 kuru9tur. 
Bililmum tahlilit. Bahçekapı, 
Emlik ve Eytam Bankası kar· 
tııında izzet Bey Hanı 

Kelepir satılık hane 
Tarabyada 9 oda 3 salon, sar· 

nıç, kuyu ve elektrik teıisatını ha· 
vi ve havadar bir hane sahibi taf
raya gideceğinden acele satılıktır. 

Eminönü Balıkpazar No. 6 Sar 
raf Vaıil Yahut Beyoğlu Tepeba
fl caddesi No. 15 Ankara kıraat· 
hanesine milracaat. (2884) 

Fenikı Taı ve hurufat matba
aaı tirketinin taafiye memurların
dan Galata da Topçular caddesin
de 104 No. da kain olup mahke -
me karariyle mecburi taıfiye do
layıuyle açılC arttırma ile ıatılığa 
çıkarılmıı olan Feniks ta§ ve hu -
rufat matbaasının l 6 Afuıtoı ta
rihinde icra kılman raçık arttrrma 
neticeıinde verilen bedel haddi 
liyıiınr hulmamıt olduiundan ta· 
libi uhdeaine ihale olunmıyarak 

ikinci arttırma 1 Eylul 934 cu· 
martesi günü ıaat 16 ya taHk edil
mittir. Görmek 1stiyenlerin her 
gün saat ondan on ikiye kadar ve 
almak iıtiyenlerin de yevmi mez
burda muhammen olan 12415 li
ra bedelin yilzde 7 buçuğu niıpe· 
tinde pey ıakçeıi veya banka te· 
minabnı hamilen matbaada ha· 
zır bulunmaları ilan olunur. 2082 

Musiki heveskarlanna 

VAKiT 

Muktedir eıki bir muıiki mual· 
limi nota ile gayet kııa bir müd· 
dette keman, ut, cümbüt sazlarını 
ö~retlr. Beyazrtta utçu Şamlı ls

' kertder efendiye müracaat. 

gezintisinde çalış~ak 
isteyen san'atkarlara 

"VAKiT,, ıuintiıinde çalıımak üzere evvelce cu ve ince ıu•a muh· 
telif numaralar için müracaatta bulunanlarla yeniden bu işe talip olanla· 1 
rın, her ,Un ıaat on iki buçuktan on dörde kadar V AKIT idareaine müra· 

caat etmeleri .. 
......__ __ ~;...~--=ı 

Maliilgaziler kongresi 
Malulgaziler Cemiyeti, Iatanbul 

~ntaka merkezinden: 
Ankara Malulgaziler cemiyeti lı· 

ttrıbuı ıubeainin aenelik derneği 31 • 
8 • 934 Cuma günü ıaat 14 te Oni • 
,.ttıite konferanı salonunda toplana· 
~tır. 

Davet 
Albnordu Klübü Reiıliğinden: 
Altınordu fevkalade kongreıi 24 

Aiuatoı 1934 Cuma günü aaat ıs da 
içtima edeceğinden azanın zamanında 
gelmeleri rica olunur. 

İstanbul 2 nci icra memurlu
ğundan: 

Mahçuz ve paraya çevrilmesi 
Y lıanın sekizinci maddesi muci • 

ıl,J mukarrer bir adet Litovaren mar· rıee yeni idare heyeti intihap edile· 
Celinden 17 inci maddeye göre azayi kalı Litografi makinasile iki bey· 
-•liyenin aidatını tamamen ödeyerek gir kuvvetinde elektrik motörü 
"ey hakkında aahip olmak üzere cc • 26/ 8/ 934 tarihine müsadif pazar 
ırıiyetten Derneğe duhül varakası al· 1 günü saat dörtten itibaren Yetil· 
~lan ve cemiyetimize aza olmıyan direkte Sıvacıyan Koca han önün
tı\ltrn aıitadatlarımızın da cemiyetin 
ırıa.ıc Je &atılacağından talip olanların 

•adı teıekkülü hakkında fikir edİ· 
l'le'bil ı · k" yevmi mezkUrda hazır bulunacak .. rne eri içın muayyen va ıtte sa • 
~ın ııfatiyle bulunabilecekleri ilan o· memuruna müracaatları ilan olu-

'HABER ' Akşam Postası 

dllJ'ehanesi ı lSTANBUL AN 
KARA CADDESi 

--~-1.'elll'&f Adreel: tSTANBUL llABl!:H 
Telefon Yazıt 2S8'1Z ldareı 14810 

r 
ABOnE ŞERAiTi 

ı 1 8 12 aylıl& 

TUrldyeı 120 ~o ııeo LUO Krf. 
Ecnebi: 160 '40 840 1610 

ILArt TARiFESi 
ncaret uanJarmm atuı u,so 
Remııl UADlar 10 turuetm. 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Baaıldığl yerı ( VAKiT) Matbaaaı 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . 

TLJQKiVE 

l \ R.6iiT 
BANKA51 

-

-DAoA 
BiRiKTiREN 
QA~T-bDbQ 

Denizyolları işletmesi 
Müdürlüğünden: 

Izmir Sergisini ziyaret etmek isteyenlere ko
laylık olmak üzere Gülcemal vapuriyle icrası 
mukarrer olan hususi tenezzüh seferine ait bi
letlerin Cuma günü dahi Karaköy acenlehane-
mizde satılmakta olduğu ilan olunur. (5076) 

Acele satılık ucuz yalı 
Beylerbeyi iskelesine bir daki

ka mesafe. Nezareti feçkalade. 12 
oda 5 ıof a 3 hala 2 mutfak 1 ha· 
marn. Yalı acele satılıktır. Umum 
araası 1850 metredir. Güzel çiçek 
ve meyve bahçesi, çok muntazam 

İstanbul Üçüncü lcra Memur
luğundan: 

Yeminli üç erbabı vukuf tara • 
fından tamamına (1474) lira kıy
met takdir olunan Kumkapıda 

Çadırcı Ahmet Çelebi Mahalle· 
sinde Düzoğlu sokak ~ski 1 yeni 
3 numaralı bir bap han açık art· 
tımıaya konulmuf olup şartname 
5/ 9/ 934 tarihinden itibaren her· 
kes tarafından görülebileceği gibi 
20/ 9/ 1934 tarihine müıadif per· 
şembe günü ıaat 14 ten 16 yn ka
dar dairemizde açık arttırma ile 
satılacaktır. 

Arttırma bedeli muhammine -
nin kıymetinin yüzde yetmİ§ be· 
şini bulmadığı takdirde en son 
arttıranm taahhüdü baki kalmak 
üzere 4/ 10/ 1934 tarihine müsa· 

dif perşembe günü saat 14 ten 16 
ya kadar dairemizde yapılacek o
lan arttırmasında gayrimenkul 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini 

bulmadığı takdirde ihaleden sar· 
fmazar edileceğinden taliplerin 
muahmmen kıymetin yüzde yedi 
buçuğu nispetinde pey akçesi 
vermeleri lazımdır. 

ve sağlam nhtımı ve kayıkhanesi, 
Terkos ve havagazi tesisatını ha· 
vidir. İçindekif ... ,.e müracaat. 

Beylerbeyi iskele caddesi No. 
16 yalı. (2927) 

Müterakim verıilere vakıf i
careıi ve belediyeye ait tenvirat 
ve tanzifat rüıumları mli§teriye 
aittir. 2004 numaralı icra ve iflaı 
kanununun 126 ncı maddesinin 4 
üncü fıkrasına tevfikan bu gayri 
menkuller üzerinde ipotekli ala -
cakhlarla diğer ali.kadaramn ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hak• 
larmı ve hıpusiyle faiz ve masa • 
rife dair olan iddialarını ilan ta • 
rihinden itibaren yir;:;ni gün için • 
de evrakı müıbiteleriyle bildirme
leri lazımdır. Akıi halde tapu ıi
cillerile sabit olmadıkça satı§ be
delinin paylaşmasından hariç ka • 
lacaklsırı cihetle alakadarların iş
bu maddenin mezkur fıkrasına 

göre hareket etmeleri ve fazla 
malumat almak iıtiyenlerin 934/ 
353 dosya numarasile dairemize 
müracaatları ilan olunur. (2930) 

Süt ana arayanlara 
Tam sıhhatli bir ıütanaya ihti· 

yacınız varsa Bankalar Yanık ka
pı Mustafa Nuri bey apartmanı 

kapıcısına müracaat ediniz. 
(2895)" ~ nur. (Satıf pe!indir) (2086) 

~afiyeti um-umly~e, F___:,__f~t)-___ ~a_r ____ k_M_a ____ lt~H~u--=-1--:::--aA s-a-sı---:-:-Ku~llanın-ız. •tihasızhk ve kuv· os a Her ecza -
b~etaizlik halAtında ( nede satılır. 

YUk faide ve tesiri 
görUlen (1583) 



9 Eylôl lzmir pana
yırını gezmek im
kanını bulunuz! 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he· 
diye kazananiann listesi 

• Ala•tot 1934 tari\li .......... 
"KABAK" idi. Doina ~ 
hirici pleain laim " ..... clla 
Çocuk .. ,.., ...................... .. 
sin de dilw hedi79 lrnenenlvm ... 
lanm ilin HiJW ua: 

K•k•o km-nlar 
2 - Falla Mw mi ..... _. 

ai Rizı, 3 - A.,aqa il T.at B. 4 -
Usldi._ 11 ıc- a.,. 1 - BılM 1 
Rejim, 8 - 1.-..ı 12 • Aclnıa B. 

7-Bahç•'•4l...Ua.,. ·
Puaplb 8- Ewl Hleai. 9 -
Falih 12 a..- Be,, 10 - Tane 11 
A1umt a.,. 11 - ~ 40 M. A· 
dil a.,, 1l - P....ıta 12 Clılia H. 
13 - l..U Nıcl Be, wkwi Yd • 
... 14 - aa,• tla Necil il-. 
11 - CIWl 11 T.-.. B. 11 - A.._ 
- 11 ..... ..,, 17 - İtf& H 44 
... mı' ... Pillnt B. 11 - P....ı-
b LllD ..-....... H. U - <Wls • 
.... 30 Dllna Be,. 20 - Tanılıçı• 
JırMata,.. ........... 

Çukullt k••ananl• 
11 - H.w,. 12 J..td NllCi B. 

11-~ 11 !a4lık ..,. 23 -
lltB 91 SaiJe H. 24 Salta-) .. 12 
...... ..,. il - talallp kltlll••--
... KMmr 8. ·- ....... J. K. 
Mıtmet Saat H. 'l!I - tıtanltıal 1m 
-•melstaW2331rfa21-TM ..... ---H...a.., ... , ... 
W,. • - B6Jilalen 911 Mutia H. 
• - Fada 9 Şakir, 31 - Şltll t.ıll
W Bwl Huna Fut, 32 - a-tl 
~ M .. 'Mt H. 33 - ICIMhrsa il 
el wlstep t• Vl.dlmlr Ef. 34- Ka-

ı ıts D z. .._ Süla El. 31-
K.awp 3 Kwl .. 31 - u ...... 24 
... ma1ıı1ap 5"im. n - ı-.. 20 .... u ..... H.•-
.... Sıldl uldd,ede ş.ldr T....._ 

es-,...., 
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Askerlik davetleri r-
.. ~ .... ü• ~== ~ L.. BUll~d!. .. !!!!!'.-kh~! !'~manı --• ,...",..... ....... _ 
.._ " ....... - m ,.,.. ..w o • Tefrika ftı 80 • M•8,884 Çniren llllıınet Mdıdr 
._... 8ftl ~ ....,..,.. ~ ... lbııcl, Pfb. Edftnl •• tam•men Wtll olan ikinci pil• Jet, ıp.cle hlrriıet istekleri, ye • 
.... ...,. ........ .. ..... Ha,d'm .. uatte ne iti oldaimm ılyetlme aJ'flllala hqJMDqtw~ melen bq p.terdi. Ednrd Hayd' 
._ ,...._.._ 1 • E,181 • ~!--n Te M,le ıarip hir halle nereye ·ad n...1_!_..1 L.!....!-ı h L •--· .-+- ....,_ tü••• mltııı. • - ..:..:.:-• ı,• tilrlü halledemi r- A et& ha 111111uaa• Ull"llll ter • m, iç uir aaJlt Te pıt tannnıyan 
•• a wdl.._ ... br ıı:zlıtr. ._.. ... ı ır 'JO clb etme ftSi,.tlne pldlm. ~JlllDI lslmıele tiqladllll Te 
2 - 311 tlol•wlwlena ilk ;rollla· da. wnt ,,ir d&tkiinlUk anında ili· 
- a ... ,...........,.. wa- On dakika IOlll'a, Doktor Ce- Her iki ~ de bir anda 
,-11 ı wlsbr • .._. tdn'•.... idi tekrar kendisini buldu. Ve balun•Hmdan )haret olan doJc. cı 7&PIP tekrar içerek, bir kere 
... ılı' •- _,., 111...-..... ' tor ~-'-il, :t..! __ ,. ...L.;.et M1~~ d-L- Mi·•- H d' d• dum" J -'" r - m cauHı ...... lralaTaltı meuunm 'batJDda, hil· '-"A llUllÇ ,......,, ..wl" ana -.- •Y a vn .. 
mil tem ftldmlıle mıtnP'h H _.., .._ ,..ti.-= _._._.._ 
a..Llls. ..ili.il!.! -&L: ,_.._. ,_.._ tin taraTetiJle oblnlJVrdu. •7 u ID •ımı~~., .... .._ • Sir DanTen Keru'nun ildürül· 
-... --.. .-- ...._.. lanyle elllradar olu;rorda. Falrat 

llis tbı... .,.._ celp ta ı•••.U. meai ha umandadD'. 
mit*• 91811 nlaJta Mr vsW '• O •'-lı pek iftalum yoktu .. Dil Hayd, Celale hiç aldınmyoıda. 
.,_. taJla +.- ...._. .. ..,. ~: Son pnlerde dar- Bir dal hayduda, taki'he aliadllı 
a• 1 IS t •J' aJgf ft r ••r .... mRllSlll denediiim, bu yeni ph- uman mai&rumı wd t.abrlatw 
.......... wlıı' iı wlı ıcat ..... aiyetim, ldeta temel kurmaia a, lyle hatırlıyordu. Celdlde, had 
al _.,,, L- ı .... dinden fazla hir kha tefkati .r-3 llıatlıu.. , , na liW ... am•s-· 

r 1 ;.._ a.ı:;;a.,.: :;.ı 1 a :: içime Mr fllphe ,Wl. El• bu, dr. Hayd, llz dbılemiJen bir otül 
dan daha lraJdaadr. Cekil olarak .._ ıll ı ı'ı ı ı .. .....,,.... w.t hl7le denm edecek olana, hltiin 
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aılu• ..,., r..- .,. ..... • !· mhuen- llıa..l...-,lacak kendi ~--mala war TerMlll, mmı 
"1 mlcru •hl 'kn • p'ıh ı kendime hirden~ı.;e;..e tela. zamandır üzerinde çalqtıinn •e 
.aJ•t,etiaiı• W.. ftllsa •••• l!L--! im eti ---La.! '"',,.__. meydana ıetirdllim talıaiyetin 
ılı f • _ .. wlJell tı•'-• ımı n en~... unmçıye 

4 - v.-. ••l•ıllu• ..... kadar EdTard Hayt olarak kala· henüz "tadım,, çıbramamrfbm. 
vr' nz elPllE wra .... ıaiırltuW caktw. Ha,d olarak kalmalı tercih et· • ....._t etmd lııııia wl w ..,.. ı...aaaı- ilacın tesiri henam 1em, binlerce menfaatten el çek· 
..._. ıtm.ı-taa P.••• • ı1Dlft. ~·- ' an mek Te tamemen arkadapız hıra· 
• m 'ı ıple lırlWitmıl_. • •~ bir oJmu,onlu. kılmak olacaktı. 
ı-11• ... ı.1 ... , w. w.. · o.ı. tecriihmıin mtladıtı •• 

J ''-1 iiiiilklap._ ılıwMen ..... ı • 1 ;.a. L• ,_ L• 6_. ö Cekil olarak kalmek Uteclim. 
l?lla welae m._..t .,lıııd.I, Ne!Lv....., Dil' aere, ulÇ MJ9lr 1 1- Fakat hunu da muhafazaya, ıa... 
aılrlıllıl ilaDıl ....._. de meklllp tmaedilbıi hatrrlanm. O uman· vetim ~yordu .. 
ı•••ıt.,..W wra ....._.. WIWI • daUeri, il&cm lmnetini ikiye çı· Ancak, bu kararlan diifGnerek, 
il- .. .,....., tdarııbJr W.. lranhm. Bir defa, heqeyi ahe •· t.eeaplıyarak Termit detı1dim.Ken 
....._ aetkmtl.I wı,.. 11 

•· luak laerumankinden üç miali i • dililinden Te hikümliis bir ta1am 
• - ...... ..... ........... ··- :...:x.:- -L!.I• ,..a .... •• lyle ikif-' ...... ...,, ~ ... -Tsa:JUll'. kararlar ... Çünkü, ne Sohoda aldı 

Nillayet bir sün, Klnımueani 

•11 stilllerinden hirinde, Rıcent 
parlmıda yanımdakilere tamamen 
benzer, tabii bir hüTiyetle oturup 
dmarlrm, iiserime tiddetli IKr 
titreme pldi. 

Titreme bittikten IOm& bir 
müddet keıadimden ıeçmiıim. Ar
bamclan, diifüncelerim, huJUID 
delifmeel hqladı. Daha fazla 
hir qaret, daha korkunç bir teh· 
like &l'ZUIU içimde krnamyordu • 
Birden lriizfllen ricudumdan, el· 
biatler aarldı. O zamana ka· 
dar dizimin üzerinde tuttuium e-
limi,ıene &DllZID damarlanmıı ve 
kıllamnıı hulchma. Gene Edvard 
Ha1d ohmqtum. Bir dakika an
ce, zenain, leTimli •• bütün tanı· 
dıklanmm l&JIUDD kazanmq bir 
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Halk ticaret bilet
lerinin faydaları 

Otuz beş lira ile ilriaf 
seyahat kabil 

Bir taraftan demiryoluma 1"' • 
dun bütün bucaklarına kadar erir 
tirebilmek için çalıtan ciimJaaıİ9 
yet Nafıaaı, bir taNftan da .,.a
mut hatlar üzerinde ywtdqJarlll 
müaait ve ehven tartlarla ,idİP 
ıelmelerini temin için elinden sr 
leni yapmaktan ıeri durmuJOf'• 

Bu makatla Devlet DemirJOI • 
ları idareıi 1 Temmuz 1934 tari
hinden itibaren gidip ıelme bi • 
letler üzerinde büyük temil&t Jd 
mıı, büyük bir raihet ı&ren bll • 
tenzilatı 20 Aiutoı tarihinden " 
tibaren bqlıyan tenzilitlı "H ... 
ticaret biletleri,, takip etmiıtir0 

Halk ticaret biletlerini alamr 
lar, mevcut nizami bapj haJdolll 
ilaveten elli kiloya kadw nU.U • 
nelik eıya ıötürmek miilad•iıal 
de almıt bulunuyorlar. 

Herhanıi bir yolcunun tatı • 
mumda nizamlann millade etti • 
li baıajm azami haddi 30- kilo -
dur. Yeni biletleri alan hir yold 
buna ilave olarak muhtelif nib9~ 
ne efyaıı götürüyorsa 50, bir •• d 
çeıit nümune ptürüyona 25 ...,.. 
fazla hapj ıMiinnek hakkım ı-' 
iz bulunmaktadr. 

Bu biletleri aLmlar, hiçbir ır.a
yıt ve tarta tabi olm1JVak meclik 
leri istikamette tey&hat edebilir f 
l•r· Ve hiçbir müracaat Te med' 

Bu biletler on bet ıünlili, b\1 
aylık Te iki afhk olmU U... lf 
kııma ayrılıyorlar. Bunlardus ,,_ 
het günlüklerin tutan tudur: 

Birinci meTki 35 lira, ~ 
mevki 25 lira, üçüncü mevki t 1A 
lira. 

Bir aylık biletler: Bbiac1 ~ 
ki 80 lira, ikinci meTki 40 lira, 
çUncU "llleTki 30 lira. 

iki aylık biletler: Birinci ~ 
ki 70 lira, ikinci me•ki 50 lira, 
çüncii meTki 35 lira. 

Şirketler zamanmda pek 
tarifelere itbi tutulduiu için 
kııım nakliyab yolculuk emni 
ni tehlikeye dütUren batlda T 
larla yapılan lzmir - MUIİlat 
bkesir _ Bandnma, lzmir • 
tehir hatlan üzerinde umumi ta 
rifeden yüzde elli temillt 
mıtbr· 

TENEZZOH TARiFESi: ~ 
Devlet Demiryollarmm ..JM 

hir para ile halkı ..,.ı.t """"'· 
mek için aldıiı isabetli ted~ 
den biriıi de tenezzüh tarifelefll!'!"' 
tatbik etmesi olmuttur• 

Tenezzüh trenleri, memle~ 
ae,..lıat ve turizm allbun• .,,, 

dmaak. halka-~ 
mek, yurdun ıüzel ~ 
ı&terme~ bundan.~ _,
tehirler cıTarmdaki uitlwll~ 
takal~ ıe~di~ek, ~ Jr 
yeni ticaret ımkanlan .....-~ 
mak üzere ihdu edilmiftir: _ut 

,.......,, ...... .......nıcalr'- • Fabt ~ daldor Ce • iım ni hotalbmt. ne de Ed't'U'd 
•· liilin tahei79inden lmrtalanık Ed- Haydm elbi1elerini ortadan bl • 

7 - 1 .......... rla,.t .._.. ftl'd Hayd olmaia çahalryordum. dmnıfbm •. iki ay kadar ciddi, ıı • 
... ,.Mı- .... ...hcılrlnmdan ....._.. ...... mllıılDall,.t... Böylece, kendi tahıiyetimin bü· kı ve tam doktor Cekile Y&r&fll' 

adunlrem itte bir dakika IOm&, 

mefun, ,..m T9 idun edilmek 
için aranan bir katil haline ıeçi· 
vermiıt& 

Bunların hqbcalan t~ • 
Haydarpaf& • Sapance, H~ 
paf& • Adapazarı, Ankara • d-ıif! 
kırı, Samıun - Amu,., ~ 
Menin, Adna - Mamure, - __ 41 
Alqehir ·Soma, Afyon· 11~
Afyon - Kızılköy. 
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, 

Bunlarm ücretleri um-' 
rifeye mrzaran yüzde ...... ._ rr:. e.a. ,..._ tatlılı •111 tün hamai79l}erini ka,.belmeie Mr lıayat ıeçirdim. Fakat, nU...· 
dar .wldfıo. 

(Devamı var) 


