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Bir polllbı (16) ya. 
n<lald kızı "Mi! 

Cun Lamas., İngiltıe· 

ıfc güzellik krali· 
çcsi oldu. 

Yeni kabul edilen on paralar 
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Zaferle biten savaşın ilk günü! •• 
Almanyada tevkifler başladı 
- - · - Hitler, aleyhtarlarını 

Dün tramvay mlliıtahdf'minl şirketin 

ır-ducrlne yaptırdılt yazlık t'!lblaeyl glyclller. 
... mUnaııebetle bunlardan bir çop, pzeıtıe 
lblze .. kkUre ı«ldller~ Bundan ~k mDte. 
""-aılz. Gazet.-mlz. vaz.lfealnl yaPllUfbr. 

yolunda 
kaza 

otomobil çarpıştı, 
garalananbu var 

8iri dUa ıece, diğeri bu sabah 
olmak üzere Maslak younda iki 
otornöbtt kazası olmuŞtur:Irınncı 

le.aza Zincirlikuyu ve Mulak jan
darma karakolları arasında vuku
bulmuttur. T epebaşında Odori a-
Partnnanında oturan Vangel E
fendi, dün gece saat 23 te Büyük
~ereden lstanbula gelmek üzere 
,.,24 numaralı otomobiline anneı• 

~ babası, kız kardeşi ile birlikte bir. 
· ınit ve yola çıkmıttır. Otomobil 
Maslak jandarma karakolunu 
aeÇtikten ıonra Şişliye doğru ıü
ratle gelirken kartıdan gelen bir 
otomobille çarpıtmamak için bir 
ınanevra yaparken otomobili bir 
ağaca çarptırmıthr. Otomobilin 
ön k11mı tamamen parçalanmış 

ve devrilmittir. Vangel efendi ile 
annesi Madam Meomera, hemti • 
resi Efter muhtelif yerlerinden 
Yaralanmışlardır. Babalarına bir 
fey olmamıttır. 

ikinci kaza bu ıabah Büyük
dere • lstinye yolunda yedide Ke
feli köyde fidanlık bahçeıi önle
rinde olmuştur. Trifos isminde 
hiri!l"1in idaresindeki hususi oto· 
llıobil yanlış bir manevra netice· 
•inde devrilmiş, içinde bulunan 
Madam Marina ile Kolani ve T ri 
fos otomobilin altmda ka lmıtlar
dır. Madamların ikisi de muht..- · 
~erlerindr.n varalanarak ltalyc· 
hastan~sinP. Jt- ,. l rJmlmıshrdır. 

temizleme 
teşeb~üsünegirdi 
Tevkif edilenler 

bir kaç yüzü 
buluyor 

Almanyada yeniden tevkifat 
batlamıt, sayısı birkaç yüzü bu· 
lan birçok kimseler Berlinde, giz
li poliı tarafından yakalanarak o· 
tomobillerle muhtelif istikamet -
lere götürülmüttür. 

Hükumet, vaziyeti izah yollu 
hiçbir fey söylememektedir. Tev· 
kifat, poliı Müdiri Her Himler 
tarafından idare edilmittir. 

Bu sabahki ekspresle gelen 
Londra gazetelerinden "Deyli He 
rald,, diyor ki: "Bu hareket, sor 
intihabat esnasında Hitlere aleyh
tar oldlJiu _,alaplan yflzde on 
nlePetlnde ablliyeti yola getir-
mek için olduğunda şüphe yok-

····--·-··-·· Gazi 
Hz.leri 
Koca 

tepeye 
~ık ar· 
ken. 
26 

a§ua-
to• ha· 

1 reketi· 
: nl göa-
1 teren 
i harita . .... _ .... -... 

Vekili 
Bey 

manyanın 

ğer tehirlerin • 
de de ayni tekil 
de tevkifler ya· 
pıldığı söylen· 

12 evvel ordumuz sene 
taarruza 

Şirketler hakkında mü
him izahatta bulundu 

geçmişti 
mektedir. 

Hükilmet ıa· 
zeteleri, Ya • 

Himler hudilere ve eı • 
ki gazetecilere yeniden hücumlar 

O günü hazırlıyarak bize bu günü 
gösterenlere candan selam ve saygı! 

Şehrimizde 
bulunan Nafıa 

Vekili Ali Bey 
teftiılerle met
gul bulunmakta· 
dır. Bir kaç sü
ne kadar Anka • 
raya dönecek o
lan Ali Bey, ey • 
lul haftaamda 

yapmakta ve tehdit etmektedir. 26 Ağustos 1922 ... istilaya uğ· 
Tevkifat sebepl~rinden biri ramıt topraklarımızdan dütmanı 

olduğu zannedilen aleyhtar akal- attlnl'l,k için yapılan kat'i taarru
liyetin Almanyada iti bir hayli zun batladığı gündür. 12 yıl evvel 
azıtmıt olduğu anlqılmaktadır. saat bette kahraman topçularımı· 

Aleyhtarların bir klüp tetkil zın atetiyle batlryan bu tarruzu 
ettikleri, tetkilit hazırladıkları Bqkumandan Ulu Gazimiz ha· 
öğrenilmittir. Son defa mütema· ~ zırlamıt, "Ordular! Hedefiniz 
diyen baakmlar yapılmakta olan, 1 Akdenizdir, ileri! .. ,, demişti. 
Berlin Kufuerdentame meydanın· Batkumandanın bizzat idare et· 
da bir İçtimagahlan bulunduğu tiği bu öldürücü savlet, bu kahra· 
kat'idir. n:anca taarruz 26 ağustos günün· 

Batvekilin evinde milli sosya· ele pek muvaffakıyetli neticeler 
liıt liderleri tarafından yeni bir vermit, düıman cephesi birçok 
toplantı yapılmıttır. / yerlerde yarılmıttı. 

(Arkası 6 ncıda) Türk, zincirle bağlanmak iste· 

nen, hürriyeti elinden alınmak iı· 
tenf"n Türk kahramanları kat' i za
feri muhakkak elde edeceklerdi! 

Ve bu savlet, bu saldını, Ulu 
Ga2inin gösterdiği hec!efe vasıl 
olmakla neticelendi. 

Taarruza hazırlık emri 6 ağus
tosta verilmitti. Batkumandan 20 
ağustosta garp cepheti karargahı 
olan Aktehire gelmitti. 

26 ağustos 922 sabaha karşı sa· 
at üçte Batkumandan, Erkanıhar· 
biyei Umumiye Reisi, Garp Cep • 
hPıi Kumandanı, ordugihtan kal
karak birinci ordu gözetleme yeri 
o•an Kocatepeye geldiler, fecirle 
beraber topçulanmızın 15 dakika 
süren ateı tanzimi bqladı. Bun· 
dan ıonra bir buçuk saat süren 

(Arkası 6 ncıda) 

nafıa Vekili istirahat etmeli 
AH Bey üzere tekrar teh· 

rimize gelecektir. Vekil Bey son 
yapbğı seyahat ve nafıa itleri hak 
kında tu beyanatta bulunmuıtur: 

"- Son .eyahatlerimin neti• 
celerini Büyük Liderimize arzet • 
mek üzere birkaç gün için lıtan
bula geldim ve bu müddet zarfın
da da nafıaya ait müeueseleri 
tetkikle metgul olacağım. Bu • • 
yın 27 sinde Afyonda Afyon • 
Antalya demiryolunun inpatma 
baılanma merasimi yapılacaktır. 

lstanbulda bulunduğum için 
(Arkası 6 ncıda) 

.................................................................................. 1 dl 1 ........................................................................................... 

Melek ve Şeytan Recep Beyin kaginvaldesi 
vefat etti Romanının müellifi (Kadir Can) için (Va· N6) şöyle diyor: 

C. H. F. Umumi Katibi Recep ı - Seve seYe okuduğum Türk romancılarının en bqmdacbr. 
Beyin kayinvalideleri Şahendi' O, Garp romancılığının tesirlerine lcapalmıyarak tam manaaile Is 
lfanımefendi tedavide bulunduğu Türk kalan ilk edibimizdir. 
Sağlık Yurdunda ..... dün gece kalp "Melek ve Şeytan,, romanındaki ıahıslarla taaıpnca muhakkak: 
dunnaamdan vefat etmittir. "Ben bu adamı tanıyordum, fakat nerede ve ne zaman?,, diye 

Cenazeısi yarın Sağlık Yurdur kendinize soracaksınız. Biltiln diğer yazılan gibi bu da o kadar 
dan bldmlarak aile kabristanın~ dinç, yerli ve telif bir eserdir. 

defnedilecektir. Recep Beyefendi· " rın baş/ h kkak ok 1 Qİıı • . • • • • l Bu reıılm , mUvezallere altUr. B unlardan bir kısmı bclcfüy"nin mccl>ur ettiği beyaz I a ıyoruz, mu a Uyunuz. 
•e aılesının kederlerıne ııtı • cekeUerl gıymıııerdlr. ~ kadar temiz k•ı .... a..... merak eden k11v11culanmJZ ............................................................................... ~··· 
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Gümrükte 
Iılerin süratle yapılması 

temjn ediliyor 
Ankara, 25 (Huıuıi) - Güm

rükler Vekaleti, itlerin ıüratlen • 
dirilmesi, baaitlettirilmeıi, ko • 
!ayca mürakabeıi üzerine eaaılı 
tetkikat yapmaktadır. Bu müna· 
aebetle umum müdürlüğün ıön • 
derdiği bir tamimde, bundan aon· 
ra idare amirlerinin tifahi emir 
verecekleri yerde tarih, saat koy· 
mak Ye imza atmak auretiyle ba
Yale yapmalan ve memurlann da 
bu tekilde havaleai bulunmayan 
Ye hafkaıma ait bulunan itleri 
ıörmemeleri emrolunmaktadır. 

Bundan hqb Vekalet, • • 
riilderdeki takaimatta da miihim 
hazı deiitiklikler yaparak imir • 
lerin, umumi muamellt üzerinde 
iıtenen derecede mürakabelerini 
temin edecektir. 

Askeri heyetimiz 
Odesaya gitti 

Ciddi mi, 
blöf mü? 

Sovyet-Japon ihti
lafı ve Fransızlar 

Pariı, 25 (A. A.) - Uzak 9ark 
hadiaeleri Franaız matbuabnm na 
zan dikkatini celbetmektedir. 

Pöti Jurnal diyor ki: 
"SoYyet Ruıya, Milletler Cemi

yetine ıirmeie hazırlanıyor. Ja· 
ponya iae Paaifik denizinde Ya • 
him enditelerle brtdatmıt bulu· 
nuyor. Binaenaleyh, neticeıi bel·· 
li obmyan bir mücadeleye ıirit
mek zamanı delildir.,, 

Diler taraftan Pöti Pariziyenin 
Şaqhay muhabiri de töyle yazı• 

Almanqa 
Yahudiler yüzün
den neler kayıp 

etmiş? 
Cenene, 25 (A.A.) - Dünya 

Yahudi konıreıini 1935 te içti· 
maa davet eden Cenevre konfe • 
ranıı münaael:atiyle Hitler Al • 
manyaaına kartı yapılan boykota· 

jm •lceleri ehemmiyetle kayde
dilmektedir. 

Konferanata bildirildiiine ıö
re Yahudi ak:lliyetleri bulUııan 
memleketlerde Alman ithalltı 
mabaua derecede zalmıttır. 

Amerikada yüzde 42, Lehiı • 
tanda yilzde 40 niıbetinde azal • 

yor: 
"lhtillf mahallinde tetkik olu· dıiı sibi Franaada 570 milyon ve 

D-1-lkada 289 milyon frank te • 
mana, uzaktan ıöründüğü kadar :b, etmiftir. 

Parisin 
müdafaası 

.......... t99f -
Muhacirler 

Üç ay içinde toprak 
sahibi olaeak\ar 

Ankara, 2S .(Huut). _ y,.Jl 
iılrln kanunu muclltfnce, ettelcıl 
ıayri müM.dillere, mil.Sere 
tef'Yisen Yerilmlı olu _..,., 

Büyiik havi ma- tohumluk,. ~ift ı..,.anatı, ••si· 
1 1 k 

raat aletlerinin l;orçlan t•=·-
nevra an yapı aca affedilditinden, tahıil ohauBalda. 

Paria, 25 (A.A.) - 28 Aiua. olan bu türlü J,orçlann artıli P 
toatan 31 Aiuataaa kadar Parit ıil edilmemeai lbma ıelcllti Da• 
mmtakaımda büyük bava manev· biliye Vekiletince tanihan ta• 
ralan yapılacakbr. mim edilmiftir. 

Vil&7etlen .... 6rlltn dlll' 
Fakat ıivil halkın bizzat ken· bir tamimde, ,..ı la1sAa .. .... 

diıini korumaıı alimleri yapılmı· ahklmma tmlkan, ..... Wc;d • 
yacalctır., mise ıelerek TGrk ntud ....... 

Manenaları ceneral Döaua kalhıl edilen ırktatı.rmmm .-• 
(Deıoyı) idare edecektir. Bu mü• mi Uç ay arfmda iakblanam iti• 
naaebetle bir çok kiti alan muha· tirilerelc kendilerine ila~ 
rebe Ye kıtaat nakliye tayyarele· olan topralm ....U. .. i, 1Rmladl 

tapuya rapb, Tfirk tüiir;dnl 
ri kullanılacak Ye en ıon ıiatem 
takip tayyareleri müdafaaya itti· 
rak eyliyecektir. 

iıtiyen 1rktqlanmaın tifald taW• 
iyet miliacütlirmm •aı.ı bindi 
bildirilmiftir. 

korkutucu delildir. Moıkova Ye y ahudi boykotajmı tertip nelen· 
Odeaa, 25 (A.A.) - Huauai Tokyo bükOmetleri, ıiddetli ıiya• ler, Alman Yahudilerinin yatan· 

muhabirimizden: ıl teıebbiialerde bulunuyorlar ve dqbk haldannı tekrar elde edin· 

lt•ly•n ordnunun 
m•n•vr•luı bitti 

Skarperia, 21 (A.A.) - Bü· 
yük manevralar l»itmit olduiun • 
dan M. Muıaolini manevralara İt· 
tirak eden lriltUn zabitleri toplıya· 

Milli Sosyalistlerin 
kongresi 

Fram Meri Sovyet Yapuru ile, bu tetebbüaler kartılıkb aülüıle ceye kadar boykotaj111 daha tid • 
Fahrettin Pqaıun riyaaetindeki brtılanıyor. Çünkü her iki taraf detle dnam edecefini müttefi • 
14 kitilik ukert heyetimiz bu •· da diierinin blaf dereceaini ,pek kan alylemektedirler. 
1-h Odeaaya ıeldiler. ili bilmektedir.,, I • • • 

latikhalde Roma büyük elçi • --c- • • •rlin, 21 (A.A.) - Korreı • 
• mia HüaeJin Rasıp Bey komoloı· "Ancak Sevdığinle pondua Diplomatik ıazeteei, Ce-

lak me1Uurlanmız, Sovyet ukerl J I nevrede toplanmıt olan dünya 
erkim ile malıalll hiildlmet me • ev en.,, y ahudi konferanımı tiddetle ten-
murlan buır bulundular. Bir u- . kit ederek diyor ki: 
kert lata aellm reamini ifa etti. Alman Irk ofisi bir emir- " Alman deYleti İçin Yahudi ef· 

Milli martlar çalmdı. Heyeti • name Defi' etti lrlrmm muhtelif temayüllerini an· 
mizin ıeçeceii yollar klmilen Berlin 21 (A.A.) - Doktor lamak Ye ona ta'Yintta bulunmak 

rak ıerek zabitleri, ıerek lotaab 
ıöıterdilderl bedeni mukaYemet, 

yülcaek kabiliyet ve inzibattan do
layı takdir etmittir. 

M. MUHOlmi müteakiben ata • 

temiliterlere Ye ecne\,i aakerl he • 
yetler aaınaa hitap ederek ma • 
nenalarda &ulunduklarmdaıı do
layı kendilerine teıekkür etmiıtir. 

-0--

lerlia, 21 (A.A.) - Alman ir 
tih1'arat ltliroıu l»ildiriyor: 

Nurul»erı • Nuerberı • tehri 4 
Eyltildeıı 10 EylGle kadar topla• 
nacak olan milli 101yaliıt fırka•• 
konıreıini llyik olcluiu veçhil• 
karıılamak için mühim bazırbk • 
Iarda bulunmaktadır. 

Konrreye 513 buıuıi trenle ıe
lecek olan IOO l>inden fula _.. 
ittirak edecektir. Şef tribün deoi• 
len büyük tribün yÜkaeltilmit •• 
ıenitletilmtıttr. Türk ve Sovyef bayraklariyle do- Heinaiua, Dahiliye num milli vzuau meyzuu baluolamaz. Al· 

natılımftı. aoayalitt fırkaamm ırk ofiti ile man milleti faaliyeti İGİn dar bir 
Buılin aaat ikide 19reflerine birlikte Almaalarm wa 7 .... _ ..... ..-. .. ,A,.._,l-----=S::.MIW!tJlı.ırJr.!11~..!!~;.:::..,;:.:t~~-.._~ ... ,.,..._~ ••••• .. .._ 

Tondra otelinde bir ötle yemeği hakkında aıaiıdaki on maddelik milletinin hayati haklarını ve tedir. Şef tribününün arka11nd• 
Yerilecektlr. Heyetimiz bu aktam emirnameyi neıretmittir: menfaatlerini korumak mevzuu 185 metre amnlutunda l»ir tribtiıl 
Moıkovaya hareket edecektir. 1 -Alman olduiunu düıin.. bahabr. yülcaelmektedir. Buradan bit&• 

--o-- 2 - Sıhhatin yerinde olduiu kontenı· an liıteıi....ı. 11re, birinci aaba ayni zamanda ıörülel»ilmek• 
Alpullu'da yeni pan~v takdirde eYlenmeliıin. Yahudi konferanıı Alman ....,. tedı·r. 

de-Jetin· e --1..-1 11·1··-tı' L- lrlrmda t-rinden itibaren ıececek altı •" mahsulü iıleniyor 3 - Vücudünü iJi muhafaza " ,.... -- ... -.. - ' 
Alpullu, 25 (Huauat) _ Al· et. , ahklm ko7amıyaeair ıi&i tani • içeriıinde, 200 bln kilo çay, Suri· Binanın iki tarafmda, üzeri•• 

pullu teker fabrika11 memur Ye 4 - Fikrini ve ruhunu iallam yeterde de bulunamaz. ye, Mmr Ye Y ~ ol • rinde altı l»uçuk metre yüluekli • 
İKİieri, meraaimle, bu aabah yeni tut.. Konferana, Almanyoı aleyhine mak üsere 300 hin kllo limon, iinde Ye 12 metre ıeniıliiinde bi 
pancar malıaulünü itlemeie bat • 5 - Alman olduiun için an • tiddetli bir alaka ıöıteriyor. Çün· 1200 tane ppka, m Mn kilo rer kartal l>ulunan iki kule mev • 
ladılar. cak bir Alınan veya ıimal ırkına kü almanyada tatbik olunan pren· pamuklu menncat, 30 bin kilo cuttur. 

- --o- menaup ,biriıiyle evlen. ıibin batka memleketlere de 1•1 • Muazam Ryraklar aıılmak ü • 

Mekteplerde kayıt ve 
kabul 

cam mamulltı. 13 bin kilo 1ÜJl ....ı:L -1-1' ' d •ki 
8- Evlenecelin zaman alaca· rayetinden korkmaktadır.,, 

500 
• k.r zere 32 metre .J~ıeaııiın e 1 

menaucat, . ton antruıt o- el' k d·L!1 · t• B 1 d bat • tın adamın ecdadım talaldk et. --~u-- ıre l&ı •lf ır. un ar an 
7 - Sıhhat aJJıi zamanda ha· Batan gemiden çıkan- mürü, 28.l»in kilo toprak boya· b aabada onıre uuınm herabe· 

Li1e Ye orta mekteplerde taıe- rid .ni,elliiin de \,ir .... •dır. lar, 2 milyon kilo bam demir, rinde ıetirecekleri takriben ZO 
L- '-- ...I! d ec1· ·au ·- T-".. lan alhnlar k 99 ••Ywi nam ıyor. aene 8 - Ancak •tk ile evlen. 500 bin oluklu ıalYanbe Uç it• bin RJl'ak bulunaca tır. 
müNCUt eden bütün talebenin 9 _Bir oyun arbdqmı bati· Londra, 25 (A.A.) - İtalyan bal edilebilecelftr. 
mekteplere alına\,ilmesine çalqı- ha tm 1 al:.. d md 1'andıralı Artiklio vapanı, batm•• Gu"mru"k memurlanna 

.... 
• 1 o J 

P e • Ye eY enec,...ın a a a .... Elektrik malzelbeaiyle Hırda • 
lacaktır. Pertembe ıünii kayit ve izdivaç arkadqlıinu ara.. Eıipt ıemiıinin içeriıinclen bu ikramiye verilecek 
kabul müddeti bitmektedir. 10 _ Sailam ahfat ancak iz. defa da çıkardqı lS0.000 lqiliz vat, biıiklet. ve emaali eıyanm 

Liae Ye orta mekteplerin me • divaç mefhumunda hakikat bu. liralık altım plimut limanına ih· münhaaıran ktmdilerile klerinı Ankara, 25 (Huıual) - Gülll"' 
_ ..... :1et imtib. -'anna ıelince, • · ak •--- 1 k ti el ' ha rük memurlarına verilecek ikra • ·- ... lur Ye milletin temadili üç veya raç ebnıttır. to111111DUf meme e er en ıt • 
inanlara 1 E1lül 1934 tarihinde Ba l miyelerin on 'heı süne kadar teY• 

dört çocuktan itibaren tahakkuk tmıı ıemide daha 30.000 n• li mecburidir. Bu huıuı rümrilk· lk • 1 1..--•anacaktır. ziine l>aılanacaktır. ramıye er, 
_,. edebilir. ıiliz liralık altm vardır. lere tamim edileli. 1 imtihanlar Ht zümreye tak • azami bir maat niıbetinde o a• 

um ol\IDIDUflur. Zümrelere Maa ·!•------------------------------------•• caktır. 
::;:ı::.u:,e~a~e~~R~;~ı Sabah aazeteleri ne diljorlar? Anlıara mhh~t müdürii 

1 

Nuri befler nıezaret ve riyaaet e- 4§ 
1 

Ankara, 25 (Huaual) - Bir 
deceklerdir. Liaelerde tabiiye im- buçuk aydan1'eri maun buland 
tibam 13, riyaziye 18, edebiyat .9 VAKiT - Mehmet Asım Bey b\ıgünkü ?.aferini kar.anmakta bü- eliler vuıtalariyle b6tün bir eene •il&yet ııhhiye miidiiril ŞuaJP 
Eylülde, orta mekteplerde riyazi- bugünkü başmakalesinde 1ş Ban- yük müesseaeniıı arzulanm tabak- didinmek IUl'etiyle temin etitlfni Bey ıelcli, vuifesine batladı. 
ye ı, tQ.\iye 4, ttiıfrçe edebiyat kasmm onuncu yıl dönümü müna- kuk ettirmekte bqlıca imil olan söylüyor; "Bu neticede milU tktı- f 
20 Eylülde yapılacaktır. sebetiyle bu kıymetli mali mües- lkt.mat Vekili Celil Beyin her sadımızm bir parçaanu ve devlet Trabzon muallim mekteb 

Reımi liseler imtihanlannı ken· sesemizin on yıl içinde nasıl göğ- safhada panldıyan hizmetlerini hazinesi menbalanmn bir nümu- Tral»Son, 28 (A. A.) - Bar•• 
di mekteplerinde icra edeceWer· sümüzü kabartacak bir inkişaf ve anmafı bir vazife biliriz." neaini gördünüz 1,, diyor. Y'QDU8 da yapılan büyük m•llim mektr 
Clir. 

Hwt meltceplerde tifaht imti· 
hanlanm kendi mekteplerinıde ve 
tlılaririleriai de muhtelif zümrelere 
a,nlarak Fe,.i.i.ti, Fayziye, Türk 
u..i w latikl&I 'iaeaincle yapa • 
eaklardır. 

P.eaelli ve akalliyet mektepleri 
lla Galataaara7 li1e1inde imtihan 
olacaklardır. 

tekamül gösterdiğini kayCiederek COMHURIYET- Yunus Na- Nadi Bey feraptle pllflllak tav- l»inin kontrolu için AUaradaJI 
şöyle dtyor: di Bey bugünkü makalesinde aiye etmektedir. bir heyet plmif Ye mekteWa ..-

"İş Bankasmm onuncu yrldö- kendisine mektup göndererek al- MIWYET - Ahmet Şükrü ziyetini Ye infaat mal _ _.., 
nümü, Türk sermayesinin ve ma- dıfı 68 lira maqm çok az oldu- Bty, onuncu yıla&nilmü mOnue· kontrola bqlamqtır. 
ıt sabumda Türk bilgisinin bir ğundan bahaeden bir imza held- betiyle, ft Bankamnm hlsmetJeri-
zaferidir. Bu münwbeUe bu mil- mine cevap veriyor ve ayni kaza- ni anlatıyor. Hhiyet c:IU•a11111 ka~ 
li miieaeeemizin yüksek kunıcu- da hali vakti yerinde bir çiftçi- ZAMAN - BQIÜn "Zaman,, YeniaiDI alacatma•an ~ 
lannı ve onun başında idare mec- nln senede en fazla ü~ bin kilo imzalr makalede yeni açrlan Ba- k.,..ti 70ktw. (29ıt0) 
lisi reisi Mahmut ve Umumi mü- buA'dav istihsal ederek kilosunu kırkö Bez fabrikaSJnın memleket Univeraite Tıp Faldllteti s10 
dür vekili Muammer Bey olduğu en fazla yilz ~araya sattığım, bu- iktısadiyatı için faydalı olduğu Dündar Harl 
halde tebrik ederken Bankanın nu bir ailenin hayvanlariyle ve anlatılmaktadır. 



"'=, le Aluatoe 1884 

~;'4'~: -- _........, 
'beralin manbkına 

SİYASET 

IÖre devletçi 
~e l~ip insanlanz ! ... Oteden· 
~: daınıa tik.ayet eder durur· 

Belediye intihabatı hazırlıkları 

Taymis gazetesi ve 
Dil Kurultayı 
Dünkü nüahamada Jaaber ftl'llllt • 

tik: Taymia l'azeteıi, Dil Kurultayına 
dair, bir bat makale yazdı. Ozleıme aa· 
yeainde, Türle eclebiJatanıa üakipf ecle
ceiini; bir neail aonra, Mersinden Ka· 
zana ve Trakyadan Kiıpre kadar ayni 
dilin konuılup yazı1acai1Ju kaydediyor. 
Bunun neler doiurabileceiini aorduk • 
tan ıonra da kendi ıualini cı.vapaa bı· 
rakıyor. 

\ ...... Yahu! Oç bet münevverimiz 
ı...... lran ıelince, ,.. danaecler, ya 
~ OJnar; yahut ta ıelain ıi• 
~ •ı>or, mod. dedikodum ! 

intihap, Eylülün son haftasında bir 
Cuma günü yapılacak 

~ ha'be, mtinakata denilen l· Belediye intihabatı hazll'lıkla· 
~~dan kalktı. Bizim ıenç· rı devam ediyor. Dün öjleden 
~ •ıde böle miydi?... IODra vali ve belediye reiıi Mu • 
&icat, yazın, ııcak havada: "A· bittin Bey Cümhuriyet halk fırka· 

~Allah! yandım... Nedir bu ıı merkezine giderek idtre heyeti 
iti ltrc:ı hararet? Ah, kıt ıel· reiıi doktor Cemal Beyle Uç aaat 
\ .... ,, dersiniz; havalar ıofuyun· kadar görüımüttür. intihap, ev· 
~ ıene ııcakları ararımız.. velce yazdığımız ıibi, bir günde 
~ • ıibi, ben de, dün rece, de: toplanıp bitirilecektir. Bu günün, 
~ U.t mevzular münakqa edı· --------------
"I iti, •ecliee dilfüp te, biri libe· Erg" anı· ı·stı·krazı -.i lte1d devletçi iki doıtumun 
ı.._ ea aldrrmryan nutuklarını saat· h ·ıı • 
~ dinledikten ıonra tiklyete ta VI erı 
-,ladnn: Cumhuriyet Merkez Bankuı 
L: Sanki dünyanın nizamını Erıani demiryolu tahvillerini pi· 
~1' kuracak!... Biri, öteki· yasaya çıkarmak için bütün hazl1'· 

1lıaın ebe, ne fayda huıl ola· Irklarını ikmal etmittir. Tahviller 
~ki? ... Bunlarınki de nafile 30 Aiuıtoıta piyaıaya çıkanlmıt 

Çene yormak... olacaktır. Hükiimetin en ziüade 
PaJcat, iyice düıünülüne nafile üzerinde durduiu iktiaadl mese • 

t.t, Çene yormak delildir.. lelerden biri olan Bakır Yolunun 
~~ ıün, Topkapı dıtmda intaıı için milletten yapılmakta o• 
.~ D&ima aittik. Remzi E· lan ittikrazın bu 10D tertibiyle on 
~i iımindelri mal sahibi, bize, iki milyon liralık istikraz tamam 
~ik çubuklar ıöıterdi. Üzer· olacaktır. A ve B tetipleri ile 1&· 

~en beheri birkaç kiloluk mu- tııa çıkarılan sekiz milyon liralık 
~dit salkımlar sarkıyordu: tertip halkın ve bankaların hay-

._ Diler balcılar, çubuk ka· ret edilecek tehalikünün hu defa 
~orlar. Bu aebepten, ıal- da rörüleceğinden ıüphe edilme· 
~- kavruk kalıyor. Onlar• mektedir. 
~et ridemiyor. Bütün hayat· Bankalar bu IOn tertip talwil· 
~ldar çekiyor 1 dedi. ı • .ı- almek lgla tlmdlden ha-

\iarpten eonraJd rekorculuk ~o- zırlanmıtlardır. Senede iki ikra· 
4'1-n ıevkile bütün mevcudıyet· pıiyesi olllQ :v~ yj!~de bet faiz ge
~ !--.ı-&.. ••niıleme•ine hure ~ 1'a.ı ~az memJ.ekete olan 
~er ortaıında, doıtlarım, el- faydalarından bqka ahcııı için 
~o iri salkımlı ince çubuklar her cihetten en klrlı bir fnaattır. 
"'dar faydalıdır ... Fikriyat sofra· ----o--

~a sunulan tar•p, bunlardarı Maarif Vekili müzeleri 
~or ... Hoı, bazan da, 1Mı ıa-
"t, kafaları dumanlandırıyor · gezdi 
~katalar, kanlı sokak harple- Dün öileden sonra Maarif Ve· 
'lcadar müncer oluyor ya... ki!i Abidin Bey refakatinde lutt-
"Şifedeki gibi durmaz!,, ıözü kara müzeler müdürü Himit Zübe 
~: "Kitaptaki ıibi durmaz!. yiı· ve lıtanbul müzeler müdürü 

ııda, içtimai nazariyelere de Aziz Beylerle beraber Asarıatika 
°l>ikolunabilir! ve Topkapı müzeierini ıezmit ve 
lfutlaa, nevileri nadirleten iki müzelerin tamir edilmeıi icabeden 

\ akaıacı, uzun uzadıya konuş- yerlerini ıörüp tespit etmiıtir. 
-0-

lıı,eral, diyordu ki: Bir kaçikçı yakalandı 
._ Cemiyet, kendi kendine, bir Pireden evvelki ıün tehrimize 
~I cibu halketmiftir. Piya· gelen Romanya bandıralı Prenaes 
'kanunları vardn. Tıpkı bir M&l'Ja vapuru yolculannıdan Tev· 
~ midenin ve kalbin hare- fik Bey nammdaki ıahım qyaaı 
~ bulunmaaı, kanın damarlar· muayene edilirken sandıkların di
~ C.Velln etmesi ıibi, piyasada bine ve yatakların arasına fevb· 
~ ve teni ameliyeai kendi- ilde mahirane ıurette yerlettiril· 
~en olur. Bir iman, "bu it mit 80 kilo ipek ipliği ve 3 kilo 
~ ! Şunu bir pllna rapte · ipekli kumq bulunmuı, kendiıi 
~!,, di,ebilir mi? ... Halbuki, derhal yakalanarak ihtiıaı mah· 
~devletçiler, itte, cemiyetin kemesine verilmittir. 
.a. i bUnyeainde yarattıiı ilctiea- -o-

"' itan...n1 • -•-'- dan L__ Araba alhnda o"ldu" '-Dar yenne a&11mz uu· 

~ıfmız nizamları ikam~ Pedikte arabacı Hasamn araba· 
~k iatiyorsunuz. Hayat icaba- sının atlan ürkerek Haaan iımin· 
af 1&n.tblı kanunların yerine de elli yqlarında bir adama çarp· 
'hı lcanunlarınam hakim olma- mıı '\"e olümüne ıebebiyet vermit· 
,~. emek cesaretini nereden · 

tır. 

nuz? .............. nı111111111Hntm1-ııımuıutn--f' -

~-liLeraıin bu aözleri müalrit· 
C".libi 18riinmekle beraber, dev· 
~hdri de ( bir Ruı mütefekki· 
~ ._ adapte olmakla beraber) 

ıa. atılacak a\bi delildi: 
~ ':" Niçin bizim irademizi, azmi· 
~· Pllnlı ildieadımızı, tıplu pi· 
"9.1 ~&ınülleri, hona temevvüç· 
• llbi, ba cemiyetin bünyesin· 
~il d 
~ı Lı. ofmut addetmiyorıunuz? 
~~ ~ cemiyetin haricinde deği· 

·•• Hastalanan cemiyet, bizi. 

panzehir ribi, kendi ıineıinden 
doğurdu .... 
Münakaıacılar, daima verecek 

cevap bulurlar. Liberal de, sözün 
altında kalmak iıtemedi. Fakat, 
bariz hir ıey söyliyemedi. Devlet· 
çi, liberalin felıefeıine nazaran da 
kendi zuhurunu, hayatın ortum· 
da ihraz eltili mevkiin manasını 
kısa ve vazih surette izah etmit ol· 
du ıanırım. 

(VA-ltG) 

Eyliilün son baftaıında bir Cuma 
günü olmuı muvafık ıörülmüı • 
tür. Orün her taraf bayraklarla 
donanacak, kehrin iılek yerlerine 
ve mahallelere rey ıandıkları ko • 
nacakllJ'. 

Sandıkların bqında buluna • 
cak kürsülerde Cümhuriyet Halk 
F D'kaıı hatipleri, nutuklar ıöyli • 
yeceklerdir. 

Halkın reylerini aerbeıtçe ata· 
bilmeleri ve her hangi bir müda· 
haleye maruz kalmamaları için 
ıandık baılarında poliı memurla- , 
rı bulundurulacaktl!'. 

Fırkanın ocak, nahiye, kaza 
merkezlerinde de azalar toplantı 
yaparak namzetleri ıeçecekler • 
dir. Namzet ıeçme, yoklama tali· 
matnameıine ıöre olacaktır. 

Diier taraftan mahallelerden 
ıeçilen mümeuiller de intihap en· 

Otomobll ~arptı 
Dün ıece Büyükdereye ıiden 

Zeki iımindeki bir çO'luia 3720 
numaralı otomobil çarparak yara· 
lamqtır. Şoför kaçmııtır, 

•tett.ı plmlf 
Hacıkadm m-.ıl•inde oturan 

Ali efendinin bahçesindeıı ötebe· 
ri çalan Davut yakalanmııbr. 
Kepıcı yakalandı 

Panıaltıda Havuzlu bahçede 
oturan Recep Hayri beyin kendisi 
evde lnılunmadıiı zaman odum· 
daki sandığından üç madeni altın, 
iki lnıiliz ve iki altın çalmmıı ve 
buniın ıucu Kemal tarafmdan ya· 
pılchiı anlqdarak Kemal yaka
lanmııtır. 

Parma§ı koptu 
Cibalide Karnik efendinin bui· 

day fabrikasında çabtaıı Mahir, 
aai elinin bir parmağını makineye 
kapbrmıı ve parmaiı kopmuıtur. 
Mahir hastaneye kaldmlmıırtr. 
Kalbl durdu 

Sütlücede oturan kamürcü Ka· 
dir dün iskeleden kömür almakta 
iken dütüp ölmilftür. Kadirin 
kalp durmaıından aldülü anlqıl
mıflır. 

12 llra 91ldı 
Sarıyerde Yorıinin dükkinm -

da çalıpn Despina dükkandaki 
çekmeceden 12 lira çalmıı iee de 
yakalanmıftır. 

iki Fransız tahtelbahiri 
geldi 

Dün limanımıza Veıtal ve A
talani i1minde iki Framız tahtel· 
ba~iri gelmiflerdir. 

Dün. öileden 10nra vil&yet ve 
kolordu kumandanlıiı ıemi ku • 
mandam tarafından ziyaret olun· 
muftur. Gemiler 3 Eylüle kadar 
burada kalacalrlardn. 

Lehli talebeler geldi 
Şehrimize dün 200 kadar Leh· 

li üniven.te talebeıi ıehniıtir. 
Talebeler dün üniveraiteyi ziyaret 
etmitler ve ıehri ııezmiılerdir. 
Şehrimizde bir hafta kadar kala
caklardır. 

cümenlerini ıeçmektedirler. En • 
cümenler Eylul birden itibaren 
defterleri aıarak itirazları tetkika 
baılıyacaklardır. 

Cümhuriyet halk fırkaıı vila· 
yet idare heyeti reisliğine timdiye 
kadar yüzlerce zat müracaat ede· 
rek namzet ıöıterilmelerini iste • 
mitlerdir. · 

••ıu1111Mtr11t11mtmnıftnntınnıM111 .... nmıı•n ................ _......, .. 

3 aylık maaşlar 
Eyliilde 

Eytam, aramil ve mütekaidinin 
üçayldc:lal'lnın verilmesine eylülün 
birinci gününden itibaren baıla

nacaktır. Maaı bordrolarmın tan
zimi nihayet bulmak üzeredir. 

ikinci altı aylık yoklama T et· 
riniaanide yapılacakbr. Mal mü· 
dürlükleri Eylül, Tetrinievvel, 
Tetriniaani üç aylıklarını verecek
tir. 

Emlak Eytam Bankaıı da Ey· 
lülün birinci rünü numara sıraıile 
maq tevziatma bqlıyacaklardır. 
Banka da Kanunuevvel, Kanunu · 
ıani, Şubat üç ayldc:larını vere • 
cektir. 

Oniversitede mezuniyet 
imtihanları 

Üniveraitede yapılmaıına ka· 
rar verilen mezuniyet imtihanları 
bir Eylülde baılıyarak fakülteler· 
de 15 rün zarfında bitirilecek ve 
15 Eylülde ikmal imtihanlarına 
bqlanacaktrr. 

Mezunilet imtihanlarında mu· 

Ta~iıin iaalundaki bat kııma doiru· 
dur. Fakat, tedai auretiyle alda ı•tin
bileceii noktalarda bir an tavakkuf e
delim: 

Meninden Kazana, Edimeclen Çia 
Türkiıtanına kadar ayni dil konuıulup 

yazılacak! ve Taymiı, nuan dikkati 
celbediyor: 

Bunun neticeıin~e ne dolal>ilir?. 
Tarih tetkik ediline, ayni bavalide 

•ızun asırlar, ayni dil konuıuldufa tösü 
kür. Ancak, ıoa be, alb asırda Türkçe
ye yabancı tesirler ara olmaıtur. Maa· 
lafa Kemalin rebberliti1le, Türkçe, 
§İmdi hem özleıiyor; hem de, tarihte
kinden farklı olarak, aıri bir dil halini 
alıyor. . 

Bu badiıeyi, bir neail aoma11 ivin •İ· 
yaıi badiıeler hazırlıyor addederek bu· 
na imada bulunmak dolru delildir. 
Gerçi milletlerin ömrü dnletlerinldn • 
den uzundur; bir millet, tarihin cereya· 
nı eana11ncla, bir çok seferler bü)'iik ve 
küçük ayn ayn devletler kurar. Ancak, 
ıimdiki rejim, Turancılık idclia11nda ol· 
madıfmı, gözü timdiki dnletin alyaıi 
huduttan içinde oldutuna, itin Wr 
münaıebetle iıbat etmiıtir. Bu itibar
la, Türkiye haricindeki Türklerle dil 
ve aliabe birlepneıini, neırl:rat mtlba • 
deleaini ve hani tenuıılar temiainl iat• 
melde .,..._iter, bunun lkiad lııir mer • 
haleai olarak, Taymiain ima ettiii sibi, 
''bir ıeyler doiacaltnı,, INz, ne mektep
lerimizde, ne neıriyabnmda, •de siz. 
li, aıilr&r propapn&unmcla Deri ı&nni • 
yoruz. 

Franıa ile Belçika, batti 7apıtık iki 
memleket olduiu halde, ayni dili konu• 
ıuyor; fakat aiyaaeten a,ndırlar, Al • 
manya ile Avuıtu..,. keza.. Amerika 
ile lnıilterenin de ayni dili konuımaıı, 
bir teYler dofurmıyor!.,, 

Öyleyse, Wslm ele, R tUl Wallltm• 
dan bekledifimiz neticenin ayni meal· 
de olduğunu kabul etmemekte mana 
yoktur. 

vaffak olamıyan talebenin ikmal vııı ftureddln . 
imtihanlarına ittirak hakkı baki- --------------
dir. Macar polisleri geliyor 

-0---

Gizli nufus kaydı 
Gizli nufuıun nihayet bir buçuk 

ay zarfında nufuı kütüklerine be
hemehal kaydolu.nmaıı hakkında
ki karar bir Eylülden itibaren ıür· 
at ve ehemmiyetle tatbik oluna· 
caktl1'. 

Vilayet icap eden memurları 
diier dairelerden. ayırmıt ve nu
fuı müdüriyetine vermittir. Giz· 
li nufuıun kaydi için afitler yapı· 
lacak ve 250.000 el ilanı yarından 
itibaren daiıblacaktır. 

Nufuı umum müdürü Ali Ga
lip bey dün vilayette bu itle met· 
ıul olmuttur. Yalmz ıizli doğum 
delil, ayni zamanda ölenlerin de 
kayitlerinin terkini ve evlenip kay 
dolumryanlarm kayitleri mecburi· 
kolunmıyanlarm kayitleri mecburi 
ma vakaları da kaydolunacak, bir 
buçuk ay zarfında bunları yapbr
nuyanlar cezalandmlcaklardrr. 

-0---

Celal beyin tetkikleri 
iktisat Vekili Celil Bey bugün 

Galatuaray liıeıinde açılacak o· 
lan it Bankaıı onuncu yddönünali 
ıerıiıinin küıat reımini yapacak
tır. 

Vekil Bey daha bir h!\fta lı • 
tanbulda kalacaktır. Kendisinin 
Şark seyahati em8.Sında ismet Pa
ta Hazretlerine refakat etmesi 
muhtemeldir. 

lıtanbul Emniyet mtidürlüiil 
tetkilitmı ıa;...ek ve ıelırimizi 
gezmek üzere burün Yarmizdi· 
nand vapuriyle 23 kifiden mürek· 
kep bir Macar polis heyeti ıelıri
mize relecektir. 

Bu heyet telırimizde üç rün ka· 
lacaktır. 

--o--

Yumurta ihracahmız 
Cihan yumurta ticaretinin 1934 

senesinin ilk üç ayında arzettiii 
neticelere nazaran, senelerdebe • 
ri devam eden tenakuaan artık a
tağı yukarı durmut olduğuna hük
moulnmaktadl!'. 

Bertin Ticaret oduımn Türk 
Ofise ıönderdiii 10D rapora naza
ran geçen sene Türkiye cihan yu· 
murta ihracatçıları içinde aekizin· 
ci derecede idi. Memleketimiz ıe· 
çen ıene l 79 bin kental JUIDurla 
ihraç etmiıtir. 

o 

Maliye Vekili Fuat bey 
Şehrimizde bulunan Maliye v .. 

kili Fuat Bey bir müddettenberi 
midesinden mustariptir. TedaYi
ıi bir kaç rfinde bitecek" ve Anka
ra ya avdet edecektir. 

Bir amele öldü 
Ali Bey ile Kifıthane arumda 

ki tağla hamanlarmcla amele 
H61men yıkılan bir toprak yıllm
nın albnda kalarak 81mUftGr. 



4. HABER - Akşam Postası 

Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 46 Yaz:an: ishak Ferdi 

- Merak etme, azizim! dedi, lemez. Padişaha takdim edilen 
fevkalade bir hadise değil. Saray· şarap şişesinin içine zehir boşal • 
da her zaman şahit olduğunuz bir tan sen değil misin? 
şüphe ve yoklama... Kazım bey büsbütün afallamış· 

Kazım Bey şaşkın şaşkın Nuri tı. Zavallı delikanlının ne şaTap • 
Beyin :üzüne .bakıyordu. . " . j tan, ne de hekim başının söylediği 

Nurı Bey hır az daha cıddı hır sözlerden haberi vardı. 
tavırla: 

- lradei seniye şerefsadir ol· 
du, sizi maalesef tevkife memu
rum! dedi. 

Masanın başına geçti •. 

Kazım Bey tevkifinin Padişa· 

hm iradesile vaki olduğunu öğre
nince büsbütün şaşırmıştı. 

- Peki amma, evvela suçu.mu 
söyler misiniz? dedi, benim gibi 
sadık ve fedakar bir Padişah ben· 
desinin tevkifinde mühim bir se· 
bep olsa gerek .. ! 

Nuri Bey: 

- Şüphesiz, dedi, mühim bir 
sebep olmasa, sizi tevkif eder mi· 
yiz? 

Ve sonra önüne bakarak ilave 
etti: 

- Efendimize suikast .. Bundan 
daha mühim sebep olur mu? 

Kazım bey şaşırmıştı. 

Genç yaverin böyle bir şeyden 
haberi bile yoktu. Fakat, Nuri bey 
birdenbire kaşlarım çatarak: 

- insanlar hazan nankörlükten 
ve ilianetten zevk duyarlar, dedi, 
p~dişahımıza sadakat gösterip 
yükselmek imkanı varken, onun 
liayahna nihayet vermek istiyen 
bir lalmn bedhahların peşine ta -
liıbrlar ve istikballerini kendi el -
!eriyle mahveder1er. l~te sen de 
bunlardan birisin! Sen de nankör 
ve hain bir 'köpeksin! 

Kazım bey ömründe babasın • 
dan bile böyle hakaret görmemiş -
ti. 

- Aman Nuri hey, çok ileri gi
diyorsunuz! Terbiyenizi muhafa • 
za ediniz! 

Diyereli söze başlamak istediy • 
ae ae, Nuri bey birdenbire on mis· 
li, yüz misli 'da.ha köpürmüş ve 
işiltilmedik küfürler savurarak: 

- Sen padişahın ekmeğini ye· 
diğin halde onun hayatını söndür
meli isti yen bir hainsin! demişti, 
ben h'er şeyi yakaladım.. Elimde 
vesaik var .. Hekimbaşı yalan söy-
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- Ben bir şey bilmiyorum, Nu
ri bey! dedi, efendimizi zehirle • 
mek hiç bir :ı.aman hatrrımdan 
geçmemiştir. Şu yakaladığınız ve· 
sikaları gösteriniz de, ben de ku· 
sur ve kabahatlerimi öğreneyim! 
Zatıaliniz galiba gözü açıkk~n de 
rüya görüyorsunuz ! 

Nuri bey ateş püskürüyordu. 

Hasmını bir defa tuzağa düşür· 
müştü. Bnhusus ki hekim başının 
ifadesi d~ bütün bu şüpheleri o • 
nun üzerinde tophyacak kadar 
mühimdi. Kazım beyi kolay ko • 
lay bırakır mıydı? 

Nuri bey, genç ya.veri icabındc 
işkence ile söyletmek için de padi
şahın iradesini istihsal etmişti. 

Elini vurdu ve: 

-Gel... 
Diye bağırdı. 

Odadan İçeriye giren iki cellat 
kılıklı adam, Nuri beyin karşısın
da, ellerini göğüslerinde kavuştu
rarak durdular. 

Nuri bey işe başhyordu. Evvela 
Kazım beye: 

- . Vazifem neyi icap ettiriyor· 
sa, yapac.:ı.ğrm. Seni söyletmek i · 
çin zatrşahaneden kat'i emir ve 
talimat aldım. 

Dedi. Sonra a<lamJarma işarnt 
ederek: 

- Haydi, dedi, şu haini yatrri
nız ! 

Kazımbey, birden fırlayıp has· 
:mının boynuna sarılmak istemişti. 
Fakat, çabuk davranamadı. Cel -
!atlar derhal Kazım heyin kolla -
rına sarıldılar ve omuzlarından çe
kerek zavallı delikanlıyı işkence 
masasının üzerine yatırdılar. 

Kazım bey - Nuri bey gibi -
kendisinin de bir korkulu rüya 
gördüğüne kaildi. Ortada müs · 
bet bir şey yokken, kendisinin böy
le bir zan ve şüphe üzerine tevkif 
edilmesini havsalasına sığdıramı -
yordu. 

- Nuri bey. bu korkulu rüya • 

Aşk Servet mi? mı, 
Nakili: 

Genç adam ne dese beğenirsiniz? 
· - isterseniz, düğünde bulunmak 

üzere, siz, lzmire gidin... Ben, bura • 
da, müşterek işlerimizle meşgul olu -

rum.. Esasen ıimdlye kadar sizi ra • 
hatsız etmedim. Daimi surette, tica • 
retimizle roeşğul oldum... Yalnız, ka
zancm miktarından sizi haberdar et • 
tim... Hatta, sermayemizi ne cins bir 
iıte koyduğumuzdan bile sizi malUnıat
tar etmiyorum... Yalmz, aydan aya 
para alıyorsunuz... Yani, karımızdan 
üzerinize isabet eden kısmı alıyorsa • 
nuz... Gene de a~makta devam ediyor
sunuz ... Ben, burada kemali sadakat 
ve hüsnüniyetle işi idare ederim ... Her 
halde namusumdan emin olabilirsi • 
niz... Sizi, gıyabınızda aldatmadım ..• 

Gerçi, yukarıki sözler, fevkalade 
eofukkanhlıkla ve yüzde hiç bir ifade 
.. m etmelnizin söylenmişti. Fakat 
tftphesi2 ki, bu cümlelerin içinde müt
hit bir istihza vardı. İlhami Bey, far• 

(Va - Nil) 

1 

! 
kına varmamazlıktan göründü. Farkı· 
na vanp ta ne yapacakh? ~ :Yegane Ü· 

midi olan parayı reddedemezdi... E • 
vinin satılmaması, geçinebilmesi, bu 
klübe devam edebilmesi, hep Cemal 
Beyle yaptığı ticarete bağlıydı. 

Cemal Beyin denize ahlacak parası 

yoktu. Gerçi zengin bir adamdı, fakat 
iktısat ve tcı.sarruf kaidelerini bütün 
tüccar ailelerin evlatları gibi babasın ~ 
dan öğrenmişti. Bittabi, llhami Beyle 
hakikatte bir ticarete girişmiş değildi. 

Her ay temettü yahut kar ismiyle ona ı 
bir kaç yüz lira parayı havadan veri -
yordu.. Türkanla Fikretin evlenmiş 

olduğunu öğrenmesine :rağmen, bu pa
rayı vermekte devam edişi, genç kıza 

karşı meclubiyetinin derecesini göste • 
rirdi. 

Zengin tüccar, bütün manasiyle a
şıktı. Herşeye rağmen, Türkandan Ü· 

midini kesmiyor. Hatta yukardaki mu
havere devam ettikten bir kaç akşam 

Şikayetler, ·Temenniler: 

Pis ve berbat bir cadde! 
Edirnekapı dışarısında Fethi çele

bi mahallesinin Otakçı başı caddesi 
denilen bir yolu vardır ki, mısır tar· 
)asına karşı olan bu yokuşlu yolda la
ğnn ve çirkef sulan apaçık akmakta 
ve burasını pek bt:rbat bir hale koy -
maktadır. 

Belediye liitfen burasını teftiş etse 
de bu pislikleri akıtanları bundan 
meneylese ve buraların Üzerlerini ka· 
patsa çok iyi olur. 

. . 
Dikiş sergısı 

Çar§ambacln Murat Molla sokağın
da bulunan "Biçki ihtisası mektebi" 
talebesi bir yıl içinde yaptıkları - ·er• 
leri bir sergi halinde teşhir edecekler· 
dir. Sergi Eylulün ikir.ri Pazar günü 
açılacaktır. 

Bir Nahiye müdü
rü Ağırcezaya 

verildi 
Torbalının Yoğurtçu köyünden 

Ayrancı oğullarından Mehmet oğ· 
lu Ahmet, havaya silah attığın -
dan dolayı yakalanmıştı. 

İddiaya nazaran bu zat, Kızıl
ca nahiyesi müdürü Tevfik Beyle 
jandarma Veysel onbaşı tarafın • 
dan hayvan evinde kelepçe ile 
başına vuru1mak suretiyle dövül -
müştür. Bu yüzden Mehmet o.ğlu 

Ahmedin gözü şişmiş ve kör ol -
muştur. 

Mahalli müddeiumumiliği, bu 
zatın müracaati üzerine nahiye 
müdürü ve jandarma onbaşısı 

hakkında tahkikat yapmış, tahki· 
kat tekemmül ederek nahiye mü• 
dürü ve jandarma onbaşısı lzmir 
Ağır ceza mahkemesine verilmiş· 
tir. 

dan uyanalım! Birbirimizi lüzum
suz yere kırıµıyahm ... 

Diye söylenirken, Nuri hey a -
damlarından birine sert bir sesle 
bağırdı: 

- Haydi, işini gör! 

Ve Kazım beye dönerelc: 

- Taşların kulağı olmadığını 

bilmiyor musun? 

Diye mırıldandı. 

Kazım beyin dizleri titremiye 
başlamıştı. 

- Benim bir suçum yok, Nuri 
bey! Benden ne öğrenmek istiyor· 
sun uz? 

Nuri bey homurdandı: 
- Şimdi anlarsın! 

(Deva.mı var) 

sonra, gene klüPtebirleşince llhami 
Bey dedi ki: 

- Beyefendi, biliyorum ki kızmızla 
damadınıza muğber~iniz. Buna rağ

men onların pek sıkışık vaziyette oldu-

ğunu düşünmeniz lazım gelir. Öyleya: 
Ev açacaklar, ihtimal ev açmazdan ev
vel yeni kurduklat·ı aileyi tes'it edecek
ler, ve nih,;lyet, ikisi de hayatın tecrü • 
helerini almamış gençlerdir. Bir takım 
acemilikler yapmalar., yeni gitt~°l<'t:ri 

şehrin muhitinde ddanmaları, manasız 
israfta bulunmalaı-r muhtemeldir. O
nun için, kendileriue karşı şefik ve r:ı • 
him davranmalısınız.. Bir miktar yar· 
dımda bulunmahsmız. 

-? ... 
İlhami Bey hayretle muhatabının 

yüzüne baktı. Gerçi ilk zamanlar 

Türkanrn babası paı asız bir adam ol • 
duğunu tüccardan saklamıştı. Fakat 
bunca zamandır münasebette buluna 
buluna Cemal Bey, İlhami Beyin zÜ· 
ğürt ve müflis asilzadelerden olduğunu 

ogrenmemiş miydi?. Ticaretin karı 
ismiyle kendisinden aydan aya aldığı 

bir kaç yüz lira para ancak evin müb
rem masraflanna, borçların faizlerine 
gidiyordu. Türkanm kendi yanında 

bulunup bulunmamas! onun masrah Ü· 

-r 
Pratik Hayat Bilgisi 

Hayatta muhtaç olacağınız ameli maUloıab 
kolayca öğreniniz · 

-50 
Nakıl 

Bazı cilt albna serom zerkedilir. Her 
halde doktoru çağırmalıdır. Çünkü is
halin apandisit gibi sebepleri de olabi-
lir. • 

TiFO - Ebert basili denilen mik· 
roptan neşet eden geçici bir hastalık· 

tır. Tercihen gençlerde ve kırk yaşına 
kadar olanlarda görülür. 

Arazı: Burun kanar, vücutta Ürper· 
meler hissolunur, hazan ishal, hazan ka
bız hali müşahede olunur. Karın ta-z· 
yikte az acır, dil ucu ve kenarları ha
riç olmak üzere beyaztır. Şiddetli baş 
ağrısı ve kırgınlık görülür. Hararet 
derecesi 38 ve 39 santigrada çıkar. Ti· 
fonun İptidasında teşhis ettirici arazı 

her vakit ayni vuzuhla görülmez. Bu 
arazdan biri veya bir kaçı noksan ola
biHr. Bazan diğer araz görülür ve bir 
kasabat veya akciğer hastalığının veya 
had bir romatizmanın başlangıcmda 
bulunulduğu zannını verir. 

Eğer derecei hararet yükselir, vÜ · 
cutta bariz bir kırgınlık olur ve evvelce 
söylediğimiz arazdan bir kaçı görülürse 
tifo olması endi§esi vardır. Bu takdir
de hemen doktora müracaat edilmeli
dir. 

llk arazı takip eden günlerde hara
ret derecesi gittikçe yükselir; akşamla· 
rı sabahkinden fazla olur. Bir hafta 
sonunda harat·et kırk, kırk buçuk · de· 
receyi bulup aştığı görülmüştür. Cilt· 
te mercimek cesametinde penbe leke
cikler görülür. Bunlar el ile basınca 

kaybolur, sonra tekrar peyda olur. 
Lekelerin en çok bulunduğu yerler 

göğüs ve mide mıntakalarıdır. Pek ~'Z 

leke olması veya hiç olmaması ihtimali 
de vardır. Dil gayet kurudur. Bazı 

defa zıfti andmr siyahımbrak bir mad· 
de ile örtülür. İshal devam eder, idrar 
azdır. Koyudur ve ekseriya içinde al· 
bomin vardır. Şiddetli ve müdavim 
baş ağrıları hissolunur. Kırgınlık umu· 
midir. Bazı defa sayıklama da görüJür. 

Hastalık bu suretle üç ifa beş tıiifta 
devam eder. Sonra hafifler, hararet de
recesi düşer, maamafih bu devrede de 
hararetin ara sıra fazlalaştığı görülür. 
Bu fazlalaşma her vakit hastalığın nük
sünü göstermez. 

Nakahet devri uzundur. Nakahet
ten sonra da büyük bir zaaf ve devamh 
bir fakrüddem = kansızlık görülür. 
Bazı defa dimağda et:er kalır: Hafıza

nın zayıflaması, endişe buhranları, ih
tiras buhranları müşahede olunur. Bun
ların hepsi zamanla geçer. Tifo ekse
riya nükseder. Fakat ikinci defasında c 
kadar mühim değildir ve hastalık az sü-
rer. 

Tehlikeli tifodan başka üç hafta sü
ren diğer bir hafif şekil mevcuttur. 
Bunda baş 8ğrıları, hafif sıtma, uyku· 
suzluk ve lekeler görülür. 

ve tercüme hakkı oıahfD%dP 
Yazan: • Gayur , 

·1 uaYt~ 
nın bir damla kanını seroın ı e ın 

eder. geııİ! 
Hasta bol ve kolay bava ~)an hat•· 

bir odaya yatırılmalıdır. Odanın ,iil 
reti 17 ila 18 derece olmalı, bastaYll 

rejimi tatbik edilmelidir. . . ıı~ 
llaç olarak: Harareti izale ıçırı 'çİd 

tipirin, bağırsakları temizlemek ~ı\' 
"Antiseptik olarak benzonaftol, .... 

" ' . esııw 
bi kuvvetlendirmek içirı kafeın v d~ 
verilir. Bundan ba~ka hastalığın hh 
vamrnca infaz edilecek bir tak~ ~'.d, 
tedbirler vardır: Daha hastalığın ıp.f'raı 

d'~ r ı sında ağzı, boğazı, burnu ve Lge f oit· 
guddeleri mabraçlerini temizleın~ 1 bİI 
Dişler yumuşak bir fırça ile gün :iııdı 
çok defa fırçalanm~hdır. Hasta~r ;ıı 
yirmi nisbetinde asidborik mahlu 

0
\1 111;1 

ağzını çalkamah, boğaz bir ince e ~1 
veya tahta çubuk ucuna bağlanl11'~ ~V 
antiseptik mahlule batırılmış partı11

8dı 
dahilen badana edilmelidir. Bu s~tılr 
gasyan hali görülse de zararı Y0 bil' 
Ameliyat yavaş yapılmak ve parnu~~tl1 
ğazda bırakılmamak şartile teb 1 

yoktur. . 1o 

V .. h .. b' irkelı · ucut er uç saatte ır ıı .1.jl' 
k ''fr•~ veya kolonyalı su ile oğular:ı ~· 

yon,, temizlenmelidir. Hastanın :, 
salJarının veya ayak kalçalarının 'f e~ 
lanmamasma fevkalade dikkat e.~~~ 
dir. Eğer böyle bir tehlike görıl ~(· 
hava ile şişirilmiş lastik şilte kuUaıtl ı!i~' 

Doktor banyoyu tezyit ederse 

. .- 2 ~-' kat edilecek noktalar şunlardır: Sı\;~ı 
tanın hararetine ve doktorun tenbl oı 
göre18 ila 25 derece ısıtılır. BanY:ı~ 
ila on beş dakika sürer. Bu sıra~a t~ 
mütemadiyen buz ve soğuk mayı ta 

1
, 

olunur. Buz çekildiği zaman baştıJ i~ 
lak bez bırakmalıdır , Sonra h~.st~ı~ı 
lak bez bırakılmalıdır. Yatağa gotr .~ 

ıu· 
Yatak mtılmış olmalı ve hastanırı roiı 
ğına sıcak su şişesi yerleştirilrrıe·~f' 
Bu sırada sıcak grag halinde bir Jil~ ı 
alifool veriJirse alisül~mele yt'\:~' , .,,. 
der. . (Dev;ım~ 

Ankara- gücünün yıldÖ" .. .. 
numu ,.. 

Ankara, 25 (Hususi) - 31 .. , 
~ t t A k G" .. J<)ı.ı gus os a n ara ucu spor 

1
, 

bünün yıl dönümü ve yeni ya.P j 
lan spor sahasının küşat re~~~ 
münasebetiyle lstanbulspor J<lıl ,, 
ile bir m~ç yapılacaktır. ~ur;;, 
çağrılan lstanbulspor klübu • 
veti kabul ettiğini bildirıniştirb; 
Musiki muallim mekte 

müdürü 
Ankara, 25 (Hususi) - >Jı 

kara Musiki Muallim Me1't l 
Müdürlüğüne Darüleytamalar 

1
,

bık umumi müdürlerinden Sıı. 
Hastalık iptidasında bir çok hasta

lıklara benzetilebilir. Bunun için dok· 
tora müracaat lazımdır. Doktor hasta· ~!1ttin Bey tayin ed~,i( 
zerinde müessir ~olamazd--;:-KIZll~mire gitti. Evlendiler .• Buna rağmen, iı~'~i! 
gitti diye tasarruf etmiyordu ki arta ka· ları ebedi olmıyacalrtır, olamaı;.. . çf 
lan parayı ona göndersin.. Hem, düğün, nice misallerini görüyoruz ki, b•' ı" 
ev açma, möbilya alma, delice israflara gençler bu senelerde evleniyorltı~e~ ı 
karşı koyma mukabih olacak bir para evlendiklerinin haf ta&ı, ayı geçrıı~ 

1
,,i' 

külliyetli yekundu. Bunu tlhami Bey aralarında münazar\ çıkıyor, birib1
' / 

nereden bulup ta gönderecekti? ni hakikatte sevmerr.iş olduklarıı:ılı •. J 
dt,.ıv 

Sualin cevabını .,, eren gene Cemal anlaşamıyacaklarmı anhyorlar; . i'jı" 
Bey oldu.. boşanmak yolunu tutuyorlar. _'fil' Aıl' 

- Size verecek gayet iyi bir havadi
sim var. -diye sözöe bahsi deği§tirdi·. 
Bu ay hesapları rüyet ettim. Epeyce 
büyük bir temettüümüz olmuş.. Geçen I 
aylara nisbetle Bin beş yüz lira kadar 1 
fazla tutuyor. O mit ederim ki bunu . 
kızınıza yollarsınız. 

İlhami Bey hayr~t içindeydi.. Doğ . 
rusu ya Cemal Beyden alicenaplığın bu 
kadarını da beklemezdi.: 

Tüccarın kızına hala yardımı kesme
miş olmasında ne menfaati olabilirdi ?. 
Bunu İlhami Beyin havsalası bir türlü 
almıyordu .• Çeki kabul etti: 

.l 

la Fikretin vazi .veı: de aynidır• ,l 
anla~amıyacaklar .. A nlaşanıanıalı\~!1 

ı. J11 
sebebi, gayet vazıh• Parasızlı~• 

Ergeç bu olacaktır.. Jit" 
"B ~ . d b b. b '1Üı :i~ en eger, şun ı u ın eş ;1 b"s• 

yı onlara gönderirsem, dağılması ,1 
1" 

değilse, yann muhakkak olan sılı1 1,11'' 
temelsiz ailenin bir müddet dah~ 'f ~ııl" 
masına sebeb:yet veririm. Lak111' el~ır' 

l N·ha'f 11' dan ne fay ::la ha:nl o ur?.. 1 
1,ı · 

nihaye parasızlık yi.i,.ünden gerıe ı.ı sl 
caklar .. Fikretin ser'"eti olmadık~ı.ı"r ıt '. 

T .. )(aJ1 fıi 
ra refaha alışmış beılunan ur Jeıfl 

çindirmesi kabil değildir. onu rıı~ 1JI" 
bırakacak, daha doğrusu, madeJl'I ,l 
kan Fikretten kaçacak, bu iş bir d~~J~ 

.. a'f" e~ evvel olsun .• Sıkışsınlar, mut Je'f 
kalsınlar, biribirlerinden nefret etı.ı< / 

"- Türkanm Fikrette büyük bir he- acı hatıralarla ebecliyyen ayrıls•:ıırJ 
vesi vardı. işte böyle, bir macera geçir- (Devanıı 

- Gönderirim, gönderirim, -dedi. 
Fakat zihnini bin türlü mesele işgal 

ediyordu: 

di. Onun pe§İne takıldı. İzmire kad 1 
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-Son sayıf adaıki resme bakın! -

- Andre!. .. Neredesin? .. Nere
deıin, Andre? .. 

- Canım, ıakayı bırak ... Nere
de ıaklandmsa çık ... Artık bunal
dık, Şu maden ocağında daha faz· 
la kalamıyacağız .. Seni aramıya -
ta.ğız ... Soğuk takayı bırak. .. Böy -
le Yorgun argın halmıızle latife 
çekilir mi? ... Nerede isen gorun 
kuzum ... Vallahi sabnmız tüken • 
di .. Seni aramaktan bıktık .. 

- Fakat, çocuklar, ihtimal, o, 
hiıi 'beklememittir. Daha evvel dr
!arı çıkınıtıır .. 

- Deli misin? Bunun ihtimali 
'tar rnıl Fenerini şu kayaların di
bine bırakmı§ ... Yanıyordu .... Ben 
huldum ... Bu ocaklardan fenersiz 
çıkılır mı? imkan mı var? ... Hem 
o, ocağın daha dibindeydi... Biz, 
a.ğrz tarafına daha yakındık ... Ya
llıtnızdan geçmediği muhakkak ... 
Sıçan deliklerinden ba,ka menfez 
de yok. .. Nereden çıkacak? .. 

- Burası 1cin perilerle, cinlerle 
do]u derler ... -

- Haydi, haydi!! Hurafeyi bı
rak Allahmı seversen ... 

- Peki amma, bu oğlan, nere
Ye gitti? 

Maden ocağında, etrafı fırdö -
nüyorlar, bir saat evvel yanların • 
lfayken ansızın yok olan Andre -
Yi ıanyorlardı. 

-Yok .. 
- Evet ... Fenerini brrakmış ... 

Sırra kadem basmıf ... 
- Haydi, dağılalım da, bir ·da • 

lia anyalmı ... 
Andrenin en iyi arı<a'Claıı Jül, 

l:iu sözleri söylemişti. 
Kendisi, fenerin bulunduğu ne-

ti:m'!li yere ){adar yürüdü. 
Birdenbire, bir çığlık kopardı. 
-Ne var? .. 
Arkadaşları koştular .. 
Andrenin cesedi bulunduğuna 

ltail olmuşlardı. FaKat, Jül, deli 
gibi Jiaçıyordu .. 

_ Mutlaka perileri gördü ... On
la.l"lll hücumuna maruz kaldı. Ben, 
'demedim mi? ... 

Jül, arkadaJlarmm yanma var • 
Üığı vakit: . 

- Ben "de mahvoluyordum ... de-
Cii. 

- Niçin? 
- Az daha, benim "de fenerim 

ltalacaktı. Hani, geçen gün, And
re, bir fare tuttuyduu ... Kocaman 
hir oardon ! Boynuna ip bağ1adı .. 
~aza buladı ... Tam tutuşturmuştu 
ki, fare, ipini kopardı ... Alevler st'.· 
Çarak, maden ocağından jçeri kaç-
tı ... 

- Evet, yandıydı .. 
- Hayır, yanmamış... Sağdı ... 

Şirndi, çığlık kopardığım vakit, ö
lıiirne çıktı... ipi, hala boynunda 
idi ... Bütün bu ocakların farelerle 

dolu olduklarını biliyorsunuz. .. Fa 
kat, insan gördükleri vakit her bi· 
ti, başka bir deliğe kaçar ... Nete
kiın, boynunda ip olan fare de 
aYni ıeyi yapmıştı... Fakat, bu 
ıefer benim önümdeki kayanın üs
tüne çıktı. Küçük gözleriyle göz
lerimin içine bakarak, adeta ba
lla tneydan okudu... ince sesiyle 

haykırdı. Bir harp nidası fırlath .. 
~ani, bu cardonlar, hazan, kediler 
•le tnqllarebeye tutuşur.. Oturur, 
•eyrideriz ... işte bu muharebe es· 
b.asında, nasıl haykırırlarsa, boy
b.unda ip olan fare de öyle bağır -
~~·· Fakat, civardan, bitkin, bez -
~ın cevaplar geldi ... Dehşet için -

e baktım ... Karmlan şiş, gözleri 

hazım rehaveti ile süzgün bir çok 
fareler, deliklerine bile girmek 
külfetini göstermeden ve benim 
mevcudiyetimden korkmadan o -
rada yatıyorlardı... Eminim, şa -
yet bu derece tok olmasalar, bana 
hücum bile edeceklerdi... Anla -
dıın: Kendilerine şimdiye kadar 
yapbğımız zulüm, farelerin canına 
tak dedirtti.. .. içimizden birine hü
cum ettiler. Onu paralayıp yedik
ten sonra, artık, cesaretleri art -
mıftır. Bizim, önceden tasavvur 
ettikleri gibi müthiş mahluklar ol
madığımızı, mağlup edilebilece • 
ğimizi öğrendiler ... Artık, ben, bir 
daha bu maden ocağına girmek 
cesaretini gösteremem .... Boynun-
da ip olan fare, mini mini gözle

riyle bana meydan okuyordu ... 
Korkuyorum, korkuyorum .... 

• • • • • • • • • • 
Bu korku, çok geçmeden, bü -

tün ocak :amelesine sirayet etti. 
Zira, ertesi gün, içeri girdikleri 

r 

vakit, farelerin bin tanesini birden 
karşılarında gördüler... Bir adım 
daha atanı, hayvanlar, parça1ıya
caktı ... 

Gaz veya zehirle hepsini mah -
vetmek kabil değildi. Zira, fen -
ni tertibatları tamam değildi ... 
Hem, Amerikada, başka maden o
caklan da eksik değildi ... O hava
liyi terkederek ba,ka yere göçtü
ler. insanlar, ancak beş on sene 
sonra, - farelerin hatırasından 
muzaff eriyetlerinin hatırası sili -
nince - o ocaklara tekrar gire -
bildi .. 

( Hatice SUreyya) 

Muğlada yeni bir 
Zaro ağa 

Gazeteler, Doğançaydan 120 
yaşında Hurşit Baba isminde yeni 
bir Zaro Ağadan bahsetmişlerdi. 
Burada Hacı Aptullah oğlu Hacı 
Abdülvahit isminde tam 136 ya· 
şmda eski bir asker oturuyor. 

Bu ihtiyar, nahiyeye on kilo· 
metre kadar uzaklıkta, Karık kö· 
yünde torunlarının evlatları ara • 
sında mün2evi bir nayat geçir -
mektedir. 

ihtiyar, her ne kadar yaşını 

tevsik edebilecek ihticaca salih 
resmi vesikaları kaybettiğini söy· 
)emekte İse de Abdülaziz devrin
de maiyetlerinde askerlik yaptığı 
kumanların isimlerini ve o zaman
ki vakayii sırasiyle izah etmekte• 
dir. 

Nahiyenin seksen bet yaşında • 
ki ihtiyarları da bu yeni Zaro A· 
ğanın nahiyelerine hicret ettiği 

zamanki yaşının 70 olduğunu söy
lüyorlar. Abdülvahit Ağa elli 
yaşından sonra sigara içmeğe baş· 
ladığım, gıda olarak süt, yogurt 
ve pek az etli yemek aldığını ifa· 
de etmektedir. 

Bu sevimli ihtiyar, bir arzusu 
olup olmadığı sualine çok kana • 
atkarane bir cevap venniş ve yal· 
nız kahve ve şeker istemiştir. 

Köy bakkalının terazi gözleri 
içerisinde getirdiği şeyleri köye 
nasıl götüreceği istifsarı karşısın

da levendane bir tavrrla ayağa 
kalkan Vahit ağa, hizmetçiden bir 
parça sicim istemiş ve arkasın • 
dan çıkardığı çeket kolunu uç ta· 
rafını bağlayarak evvela kahveyi 
boşaltmış, bir boğumdan sonra 
şekeri de bo,altmış ve çeketi sır
tına almış, ayrılırken Sivastopol 
ve Cezayir marşlarını söyliyerek 
uzaklaşmıştır. 
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Kadın ve Moda 

Plaj mevsimi geçmek üzere... Fa kat, ortaya yeni yeni mayo örnekleri 
konulmaktan henüz vazgeçilmedi. Yukarıda gördüğünüz iki model de, yaz so
nunda ortaya konulan iki şık modeldir. Bu resmi neşreden bir Avrupa Moda 
mecmuası, bu sene yazının, en çok plaj kıyafeti örneği ortaya atılan bir yaz 
olduğunu yazıyor ve buna sebebp ola rak ta, her tarafta havaların pek sıcak 
gitmesini gösteriyorl 

Kostüm ve Manto, gri renkte, 
mantonun iç tarafına astar yerine ko
nan siyah ipekli ince kumaş, uzun ke
silmiş parçalı. Bu istenildiği zaman 
ön tarafa alxnıyor, deri kemerin altın
dan geçirilerek süs teşkil ediyor. Gö
ğüste ve kollarda kemikten ve keskin 
köşeli düğmeler. Mantonun kol ağız
lan, Greta Garbonun "İsveç Kraliçe
si Kristin" filminde giyinişinden son
ra moda olan tarzda! Aşağı köşedeki 
resim, mantonun arka taraftan görü
nüşü .•.. 

Masajın faydesı 
Masajı, spor nevileri arasında sa

yıyorlar. Bu, isabetli bir tasniftir, de
nilebilir. Çünkü masaj, derinin güzel
leşmesine yaradığı kadar yaun gü • 
neşe, kışın soğuğa mukavemet kabili
yetini arttırır. Vücudü çevildeştirir. 

Ancak, masajın iki kat fayda te -
tnin etmesi için, bu sırada iyi bir ma· 
saj yağı da kullanmalıdır. İyi bir ma
saj yağiyle vücudün uvulrnası, ten Ü· 

zerindeki mini mini deliklerin daha 
ferah nefeslenmesine ve damarlarda 
kan cereyanının düzgünleşmcsine ya· 
rar. 

Sonbahar 
modası 

A vrupada sonbahar modasiyle her 
hafta biraz daha artan bir alaka ile 
meşğul olunuyor. Viyana ve Paris 
sonbahara mahsus türlü türlü model
ler ortaya koymakta, en ön safta bu
lunuyor, adeta birbirlerile rekabet 
ediyorlar! 

Viyanada ortaya konulan model -
lerde, bilhassa eksantriklikten kaçın -
mak, sade ve tabii olmak yolunda ti
tiz davranılıyor. Sonbahar modellerin
de bu titizli~ barizdir. Bu modellerde 
Alp dağlarının giyinişi esas tutulu • 
yor. Basit tarzda olarak sade kumaş
lardan yapılan elbise modellerinde, 
süs kısımlan da Alplerde yaşıyan ka
dmlannkinden mülhem olarak, dağ 

çiçekleridir. Kuma§lardaki desenler 
de böyledir. Gerdanlık, bilezik v. s. 
gibi süsler de, renk!i bir takım taşlar, 
çeşit çeşit §ekillerde bir araya getiri
lerek, yapılıyor. 

Viyana sergisi 
·Örme gömlekler, bluzlar, bereler, 

Viyanada sonbaharda rağbet gös
terilecek §eyler olarak hazırlanıyor. 

Bir çok moda müessesesi, Viyanada 
iki Eylulde açılacak ve dokuz Eylul
de kapanacak olan sonbahar sergisine 
en çok örme modeller göndermi§ler -
dir. 

Öteden beri bunlann en güzel ör
nekleri vücude getirilen bu moda mer· 
kezinde, beynelmilel moda sahasında 

daima yer tutan örme modasmm bu 
sonbaharda daha üstün bir mevki e
dinmesi için çalı§ıhyor. Önne örnek • 
ler, Viyana zevkini beğendirmek ve 
benimsetmekle kalmasın, ayni za
manda iktısadi buhrandan en ziyade 
müteessir olan bu memleketten ha§• 
ka memleketlere yerli malı ihracı im
kanını da versin. f§te, Avusturyalı
lar, bu arada bunu da düşünüyorlar! 

Müspet tesir 
Biçimsiz yaratıldığı için, kendisini 

çirkin kalmağa mahki'im sayan, yanı
lıyor, demektir. Güzel, karşısındaki • 
ler üzerinde müsbet tesir bırakabi -
lendir. Bu nc.sıl mümkün olur?. Gü -
Jer Y.iizlü, sevimli davranıılaf ~.> 

Şeftali çekirdeği 
Şeftalinin çekirdeği, etine sıkı ıı • 

kı yapışıktır. Yarına şeftali müıteı • 
na, bu meyvenin çekirdeğinin etine 
böyle yapışık olması, soyarken insanı: 
sinirlendirir. Şeftalinin çekirdeğini e· 
tinden kolaylıkla ayıramazsınız. 

Bunun hiç bir çaresi yok mudur? 
Vardır. Bıçakla şeft&.liyi ikiye ayıra -
cak, ondan sonra bıçağın kenarını, 

çekirdek etrafında bir kaç defa çevi
receksiniz. Eğer bu işi ustalıklı yapa
bilirseniz, şeftali vıcık vıcık ezilme -
den, suyu akmadan çekirdek etten kur 
tul ur! 

Misafire karşı 
Kadın, ev bütçesine dokunacak 

masraf yapmaktan çekinmelidir. Me -
sela, yemeğe misafirler gelmiş. Onla
rı ağırlamak için bir sürü masrafa 
girmek, doğru değildir. Bir gün mi
safir ağırlamak için, ailenin bir kaç 
gün az gıda almağa katlanması, man
tıki sayılamaz. 

Bu tavsiye, misafiri aç bırakmak 
manasına alınmasın. Zeki ve bilgili 
bir ev kadrnı, az paraya mal olan ha• 
sit yemeklerle de misafirini ağırlama
sını bilir. İyi pişirilmiş, lezzetle ye 
Jebilecek tuzlu ve tath iki kap yemek. 
sofraya bolca konursa, altı kap muh• 
telif çe§nİde aburcubur yemeğin ye 
rini tutar! 

Börek bişirmek 
Börek pişirirken, böreğin iyice kt· 

zarmış olup olmadığını anlamak için 
sık sık böreği yerinden oynatmak, 
tepsiye değen tarafını gözden geçir • 
mek, iyi bir usul değildir, Böreğin kı
zarmış olup olmadığını anlamak için, 
muayyen bir zamandan sonra, temiz 
ve ucu sivri bir değneği, böreğe batı
rıp çıkarma1ıdır. Eğer değneğe ha .. 
mur bulaşırsa, börek henüz kafi de -
recede kızarmamı§ demektir. 

Böreği altına balnnak maksadiyle 
tepside devamlı surette yerinden oy • 
natmak, kızarmayı fasılaya uğratmak 
itibariyle iyi olmadığı gibi, hamurun 
az, çok parça1anmasma ~el:ıep olur. 

Yaş bahsi 
Daima güzel görünmek, mümkün

dür. Yaş ilerlemesi, insanı değiştirir, 

fakat çirkinleştirmez. Yeter ki, ya§la
nan, yaşına uygun giyinip süslenme 
sini, yaşına uygun hal ve tavur alma· 
sını bilsin! 

1mımntnlffttcıııtumıııııı11mınn11ınM11•nnraııımmnmmtı.,_..,ı~u111111 

Bu narin görünüşlü örtü, dört kö
şe ciğara masasına mahsus bir örtü .. 
dür. Beyaz ipekten zarif dantele şe
killerinde örülmüştür. Dört kenar ve 
döt orta yer, ayn ayrı yapılmış, sonr 
bu sekiz parça eklenip birleştirilmiş

tir. 

Bir sonbahar şapkasının arkadan 
görünüşü. Bu şapka, koyu renkte ve 
yol yol dokunmuş çohadandır. Ön ke
narı kalkık, arka kenan iniktir. Arka 
kenarı, ayni zamanda kesile ve iki ya
na kıvrıktır. Bu suretl'! müselles şek
linde bir boşluk görünüyor. Kısa uçlı 

bir par)a tüy de, şaP.kanın süsün! 
tekmilliY.or 1 
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11 ı nçaklarla 
Taşnaklar 

Birbirlerine girdiler, 
garalenanlar oldu 
Berut, 24 (Hususi) - Karan

tina civarında Ermeni Hmçak ve 
Taşnak fırkası mensupları arasın

da kanlı bir çarpışma olmu§tur. 
iki k;ti arasmda baılıyan bu kav
ga derhal büyümüt ve iki fırkaya 
mensup olanlar tabancalarla biri
hirlerine hücum etmişlerdir. 

Neticede Hmçaklardan ıel<ız, 
T aşnaklaTdan bet kiti ağır suret
te yaralanarak hastaneye kaldırıl
mıştır. Polis kavgacıları dağıt

mış ve kavganın bir daha olma
ması için sıkı tedbirler almıştır. 

lıe adliye el koymuş, hastant>de 
bulunan 13 yaralıdan başka 47 
kişi daha tevkif edilmiştir. Vak'a 
esnasında atılan kur§unlardan bi
ri beş yaşındaki bir çocuğa isabet 
ederek öldürmüştür. 

Nafıa Vekili 
Ali Bey 

(Baş tarafı l incide) 

~fyona müsteşarımı gönderiyo • 
rum. Antalya, Burdur, ve Isparta 
vilayetlerinden birer heyet de me
rasime iştirak edecektir. Antal • 
yaya gitmekliğim havadisi bura • 
'dan neşet ediyor. Bu hattın Bur
tima kadar olan başlanma mera-
lminden itibaren bir sene zarfın

'da yani 1935 yılı içinde tamam -
lanmıf olacaktır. Burdurdan An
talyaya liadar olan kısmını da 
müteakip iki sene zarfında yapa
cağız. 

Telefon şirketinin itlerini tet · 
kik etmek üzere bir komiıyon 
çalışmıya başlamıştır. 

Şirketin ötedenberi nazarı 

'dikkati celbeden yolsuz hareket • 
!erini bir kere de baştan atağıya 
kadar bu komisyon tetkik edecr · 
tir. Tetkikat bittikten sonra şir • 
keti pazarlık müzakeresine davet 
edeceğiz. Mukavele hükümlerine 
göre (ıatınalmıya) hakkımız var
dır. 

1926 mukavelesinin feshine 
kadar olan müddet zarfında yeni 
hatlar yapmak üzere tarifeye zam 
medilnıit olan ve tirketin kendi 
cetvellerine göre ~ milyon Hra
tian fazla tutan parayı, §İrket üç 
ay zarfmda iade etmek mecburi
yetindedir. 

Üç ay nihayetinde bu parayı 
iade etmediği halde kanuni ve i
dari tedbirler alınacaktır. 

Tramvay §İrketinin bir di.~eri 
olan elektrik tirketi hakkında da 
memleketin, dünya şeraiti iktııa
diyesinin icaplarına göre bugün, 
yarın tetkikat yapılacaktır. 

Rıhtım şirketi ile olan müzake
reler iyi bir safhaya girmiştir. 

Devlet demiryollarının yeni e
saslarda ve daha teltemmüle doğ
ru vaziyetini tanzim ve tensik i
çin bir teşkilat kanunu layihası 
liazrrlamaktayız. Bu layihanın ö -
nümüzdeki içtima devresinde mec 
liıten geçirilmesini temine çalışa
cağız. 

Romanyaya iltica eden 
vatandaşlar 

Ankar , 26 (Hususi, telefonla) 
- Romanya ya iltica eden 100 va
tandaşın memleketimize gelme -
!eri için sarfı icap eden para Da-

Jiye VekAletinden Hariciye Ve
trAJetine verilmiş ve vekaletçe el
çiliğe gönderilmiştir. 

HABER ·- Akfam P~o;;;•~t~•;;;•~ı ===~=~~=7=~~=-:~~=~=8=- A§ualos 1984~ 
Almanyada=t=e=v=:1J<ı=i~f;:;=-==w=H~e=r p;,rçası aynbir heyecanla okunacak macera, 

ı b l d kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 
er aşa ı 

(Baı tarafı 1 incide). 

Toplantıda hücum krtaatmm 
yeni kum ndanı Her Lutz, Gizli 
polis müdiri Her Himler, Her 
He11, ve Hitler gençliği tetkilltı 
reisi Her Baldur bulunmuıtur. 

Otomobil kazaıı dola.yıııyle 
henüz yatakta bulunan Ceneral 
Göring ve propaganda nazm 
Doktor Göbelı bulunamamıştır. 

Hitler leyhtarhğını yenmek 
için açılan seferberliğin bir eıe~i 
daha görülmüf, hükômet memur
larına, sivil memurine derhal ve 
yeniden bir sadakat yemini etti· 
rilmi9tir. 

Yeni edilen yemin sureti fU• 

dur: 
"Alman mecliıi ve halkı Jideri 

Aclolf Hitlere sadık ve muti ola.
Lağıma ve memleketin kanunları· 
nı tanıyıp bana verilen vazife!1 
harfi harfine yapacağıma yenun 
etlt-rim.,, 

Zaferle biten sava
şın ilk günü 

(Baı tarafı 1 incide) 

topçu hazırlık aleti yapıldı. Bu a· 
teş en kuvvetli olarak Kalecik ıiv· 
risi, Belentepe, Tınaztepe hattına 
toplatılmıştı. Bir buçuk saat ıon• 
ra topçu ateşi geriye kaydınldı 
ve birinci ordu bütün cephede hü· 
cuma: kalktı. Hücum kolları topçu 
ateıiyle açılmış olan girme yer~e· 
rinden kolayca düşm n siperlen -
ne girdiler. Saat dokuza ~adar 
beşinci Kafkas fırkası ~üçü~ Ka· 
lecik sivrisini 11 nci fırka bunun 
garbınclaki ileri mevzileri, 23 ü~
cü fırka Blentepeyi, 15 nci fırka 
Tmaztepeyı, 14 üncü fırka Kılıç 
Aslan gediğini zaptettiler. J?üt· 
man aldığı takviyelerle, Türk or
dusunun eline geçmi~ olan yerleri 
geri almak'. için gündüz ve ıece 
mukabil taarruzlar yaptı 25/26 
ağustos gece i de süvari kolordu· 
muz Çekil tepe ile Toklu sivrisi a· 
rasmdaki dar geçitlerden Ahırda
ğını geçerek &e.baha karşı Sincan· 
]ar ovasında Çayhiıara indi ve ta· 
arruza haşladı. Biı:,inci orduya 
kartı muharebe eden dütman kuv
vetlerinden bir kıamını üzerine 
çekti. Demiryolu bozuldu. u,ak • 
lzmir telgraf telleri kesildi. 

ikinci ordu da birinci ordu ile 
ayni zamanda taarruz etmitti. Hu 
lasa 26 A~sutos günü dütman 
cephesinde yarma hareketi bat -
lamıştı. 

lsugUnkU Ankara telgraflarıl 
Avu turyanın tUt Un sparltl 

Ankara, 26 (Husuıi1 telefonla) 
- Türkofiıe gelen malumata gö
re, Avusturya tütün rejiıi yeni 
altı aylık ıipariş miktarını eylul • 
de bildirecektir. Geçen sene A • 
vusturya rejisi Bulgariıtandan 31 
bin 520, Yunanistandan 16785, 
Türkiyeden 12030 kental tütün 
almıştı. 

Belediye intihabatı 
Ankara, 26 (Hususi, telefonla) 

- Dahiliye vekaletine gelen tel
graflara göre memleketin her ta· 
rafında belediye intihabatı hazır
lıkları bitmek iizeredir. 

Fazla talebe müracaat ettil 

ASLANLI HÜKÜMDAR . 
SÜLEYMANIN OGLU 
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memek lazımdı. Roberin bu ıaa
te kadar kendilerinden ayrılma • 
mıt olmaıını ancak bu tekilde dü-

Süleyman, miıafirlianeye yeni 
dönmüıtü, o gün hal'eket edecek • 
1 rdi. Yaver Pata kendilerine 
lüzumu olabilecek her ıeyi hazır
latmak ve hatta Cüneyneye kadar 
>:anlarında. ıitmeleri için adam 
bile ayırımı tı. 

ıünmek icabederdi. ı··· ............. 

1 
Abdül Faki, Roberin kendisiy- Yazan: 

le kafadar ol<Iuğunu çıtlatmamıt R 
ı ıza mıydı?. · 1 

Clu7üleyman Hergüle tekrar sor - ı.~~~~~ı 

Süleymanın ıecikmeıi Yaver 
Paşa ile beraber bulunınaımdan 

ileriye aelmitti. Onun, ne tekilde 
hareket edeceklerine dair verdi • 
ği bütün tafsil tı can kulağile din
Jemit ve haklarında gösterdiği hü· 
yük allk d n dolayı C:la teıekkürü 
unutmamııtı. 

Miaafirhaneden içeri girdiği za
man Hergülle k rıılaıtı ve ondan 
hiç beklemediği bir haber ldı. 

Hergül, Rober'in de iki aaatten
J;eri ortalıkta görünmediğini ıöyli- , 
yerek: 

- içimizde bir caauı taıımıtız .. ' 
Hareketten evvel tedbir alsan iyi 
olur. 

Diye telat göıteriyordu. 
Filhakika, Hergülün bu tel&.tı • 

nı bot bir endite gibi telakki et • 

- Ne ıamandanberi ortada 
yok?. 

- tki ıaat kadar var .. 
- Kendisini en ıon gören kim? 
-Moria!. 
- Çağırsena bana onu .. 
Hergül, Süleymandan ayrılmı -

ya lüzum görmeden, yükıek ıeılt> 
Moris'i çağırdı.O, az sonra yanla
rına ıelmitti.. 

- Roher'le son konutan ıen 
mi oldun?. 
Moriı cevap verdi: 
- Evet .. 
- Sana mühim ıayılabilecek 

bir ıeyden bahsetti mi?. 
- Hayır .. Yalnıı hareketten ev· 

vel ıize yetitirim, dedi .. 
- O halde gelecek demek .. 
Söze Hergül karıttı: 
- Geleceğim diye gitmit am • 

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

.. 

ma, az sonra bana da fU kaiıd• 
;önderdi .. 

Hergül cümleaini bitirmede~, 
Süleymana, dörde bükülmüt bır 
ki.jıt uzatmııtı. 

Süleyman kağıdı alıp okudu • 
Bunda aynen ıunlar yazılıydı: 

"Alfret, 
Sana bu mektubumu Nil kıyı • 

smdan yazıyorum .. Ben sizden da· 
ha evvel hareketi 'm\iı1aEip bul· 
dum. Allah kısmet ederse Afri • 
ka ortalarında buluşuruz.. Blar:! 
Allartiye hürmetlerimi söylemcnı 
bilhassa rica ederim. 

Rober Düpon 
Bu kısa mektup, Süleymana her 

feyi ki.fi derecede anlatacak ka • 
dar vazıhtı . 

Süleyman, MoTiıle Hergüle: 
- İt ap açık, dedi. Abdül fa• 

kiyle mütterek hareket ettikleri?• 
de füphe yok .. Belki bu, bizim içın 
daha iyi oldu .. 

Ve bu mevzu üzerinde fazla dur 
mıya lüzum görmekıizin: 

~-~-~Hazır mıy111:? Hemen bugilJ9 
hareket ediyoruz .. dedi. 

Süleyman bunu söylerken Blant 
Allarti de görünmüt ve Süleyma • 
nm ıualine o cevap vermitti: 

- Süleyman, Hartumlular cu• 

marteıi ile çartamba günlerinin 
her hangi bir ite baılamak için, 
uğursuz olduğunu söylerler. Hare" 
ketimizi yarına bıraksak .. 

Süleyman, Allartinin bu çocuk "' 
ça teklifine güldü: 

- Günlerin de uğursuzu olur • 
muymuJ ! dedi .. Burada daha bir 
gün değil, bir ıaat bile kalmarn~s 
doğru olmaz. Her tey hazır. Bın 
müşkülatla emniyetli bir kayık 
bulduk .. Onu da elimizden kaçır • 
maya fırsat hazırlılmıyalım .. 

Bli.ntın cevabını beklemeden 
ili.ve etti: 

- Yavuz nerede?. 
Buna Moriı cevap verdi: 
- içeride .. Odada .. 
_ Lutfen bana onu çağırtır mı• 

aın, Moriı ... 
Moriı uzaklattr .. 
Blant Allarti Süleymanın hare" 

ket hususundaki kat't kararını aJ1• 
layınca: 

•••••••••••••••••••••••••••~J' -H~~~~n har~et~ 
memiz li.zımıa, o batka.. F akalı Türk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri; -
Ayaşlı Ve Kiraclıarı 

Büyük ROMAN 
• 

Yazan: M. ş. 

Kitap halinde çıktı f iatı, elli 
kuruş, satış yeri V AK/1 yurdu 

Bu eseri mutlaka okuyunuz! 

bu kararda iarar etmeseydin chıh• 
f 'h l i•" iyi olurdu. Maama ı ıen na&ı 

teraen öyle olıun .. 
- Hareket edeceğiz .. 
- Peki.la ... 

• • • 
Artık hazırdılar .. 
Hartumluların Bahr adım ver • 

dikleri kayıkların.dan birine tık ' 
hm tıklım dolmuılardı .. 

Kayıkçı Abduuamet adında bit 
Hartumluydu .. Yaver patanın yıs· 
karı Nilde teıaclüf edilecek ınilt1' Th' külitı önlemek için verdiği sı 8 • 

aıkerden batka ıekizde kürekÇ' 

Ankara, 26 (Husuıi, telefonla) 
- Ankara ilkmekteplerine talebe 
kayıt ve kabulüne hatlandı. Bu 
sene geçen seneye nazaran 800 
fazla talebe müracaat etmittir. 
Yeni yapılan Kurtuluş ve Hakimi- , 

yeti Milliye mektepleri binatı da ••••••••ı••••••••••••••••••• 
bu sene açılacaktır. 

vardı. 
(Devamı .gar) 
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f{ıt "Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi Leylt • neharl 

liAYRiYE LiSELERi 
Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 

Rcaını liıelcrin blltlln imtiyaz ve hukukunu haiz Ye Maarif Vekilctince MUADELET! tasdik 
ofııomuştur. Tcdrisabndaki ciddiyet ve intizamiyle talebenin sıhhat ve gıdasına itinasiJe taaınmıı 
~1•n mektebimiıde kayıt kabul muameleıine baılamııhr. tik kısımdan itibaren ecnebi titanı 
1~ılar. Talebe mektebin hususi otomobil ve otobDılerile nakledilir. Cumadan maada her gOn I 

b dan 17 ye kadar müracı.at kabul olunur. Tıfıilit isteyenlere tarifname gönderilir. 

,....,.. Telefon: 20530 ••••ı 
• 1 l ' 1 • ' • ti • 1 ! mınnnuı~ 

En Nefis 1 
Limon çiçeği kolonyası / 

Şişesiz satış fiyatı 1 

Litresi 100 Kuruş i 
" 160 " j 
" 220 " ' 

iktisat Vekaleti Ticaret ı. U. 
müdürlüğünden: 

30 ikinci T eırin 330 tarhli ka 
nun hükümlerine göre tescil edil 
mit olan ecnebi tirketlerinden 
(Kredi Fonciye D'Aljeri edö Tüin 

zi - Credit Fencier d'Algerie et 
de Tuniıie) ıirketi bu kerre müra 
caatla Türkiyedeyi faaliyetini tatil 

ettiğini bildirmittir. Mezlrur ıirket 
le alikaıı olanlann ıirkete ve ica 
bmda latanbul valilijine müracaat 
ları ilin olunur. 

23Temmuz1934 ~Mühürdar zade hanı No. j 
Şükufe Itriyat imalathanesi ı -~~-----

Telefon: 23074 I 
111111--.--.-.-1111-n111111w•a1"111111"111111111 1111uııııııııı1Muı-llı1111111.,.nıi 

,.... ____ ::ı:::=xm::=-::::n::-.::c::::::::c::::::::::.-.::::::::::::::::::::::::::::ı::::n:m::ı:-..:.1! 

-- Sıhhatini sevenlere 

MÜ.iDE 

c: 
u 
ii 
H 
il 

Afyonkarahisar Madensuyunun hazımsizliğe, Karaei- :! 
ğer ve böbrek raha tsızlıklanna karşı güai ha&&alardan isti ii 
fade edenlerin adedi gün geçtikçe artmaktadır. Ji 

Hf yunkuru~isur Mn~ensun ıı Savo piksin saçların 

halaskirıdır. 
Sabı: Balıçekapı Zaman ecza i;enlere kolaylılt olmak üzere su kamyonetle mu~erilc· :i 

rinin yerlerine kadar ganderilmekte ve -aym:a on "§i§elik ~f 
d ilin kt d

. :. ıu. 
kasalarla a ıu ver e e ır. :: u 

Umumi aabt yeri: Yenipostane civannda Aksaraylı- ii Yenipoıtahane ittisalinde 17 
:: rada ıtriyat maiuası. 

lar hanmda Hillliahmer satı§ mağazasıdır. Telefon : :: 

20062 (4036) (4036) n 
'-...:::::::::u:m=am-ıw-ı:a!lll-ma===--==::-..::::::::::::::::-.::::::=::::::::::::::ı 

Ankara: Şark Merkez ecza depos1: 

ve bilUınum eczahane ve ıtriyat majuR· 

H i 1 i 1 i a h m e r -· _1arm_d_an _iate-:rinız._· __ _ 

1 

·ı-~ PAZ 
Türk Ticaret Bankası 

Merkezi Adapazarı 

İstanbul ıubesi: Dördüncü Vakıf han zemin 
kat Tel: 22042 

Komisyon ve ticaret kıımı: Tel: 23623 
Galataıubeıi Tel: 43201 
Oıküdar tubesi Tel: 60590 

itimadı Milli Tel: 41937 

ş LE 
Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö· 

yük, Bursa, Düzce, Eski,ehir, Hendek, lzmir, Ka • 
ramürael, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpaıa Gala
ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdai, 
Oslrüdar, Yeniıehir. 

Müsait §artlarlamevduat, havale kabul eder. 
Tahsile senet alır. ikraz muamelesi yapar. Mevdu· 
at faizlrei müdüriyetle görüıülerek tesbit edilir. 

Komisyon ve ticaret kıımı her nevi emtiai ti• 
cariye satııına delalet eder. 

1 

(1 tim adı Milli)• Kendi sigortasıdır 

DOnyanıo en meşhur şeker ticarethanesi 

HACI BEKiR 
ZADE 

Ali MUHiTTiN 
Babçekapı, Beyeğlu, Karakoy, Kadıköy, Ankarı 

Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 frank 
idare merkezi : ISI AN BUL 

Tür ki yed eki Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmir. 

Cemiyeti Merkezi Umumisinden: F rtrk ağnlarmdan ameliyat
ıız kurtulmak iıtettıeniz, ölçü 

muhtelif aobalar, Mangallar 25 • EtUvler, çamaıır ara· ile yapbğımız ıon ıiıtem fenni 
billırı, lokomobil, hurda pirinç talaıı 26 • Karfiçe çivisi, kaıık bağlarımızı kullanılız. 

Galata, Karaköy, poğaçacı 
llıQbtelif ecyalar 27 Aguw ıtoa 934 tarihlerinde Eıkitehir an- 1 d N 38 

1 
Samsun. Mersin • Adana 

Yunanlstandakl Şubeleri : 
SelAoik • Kavıtla • Atine • Pire 

~-:.'---------• KfJll'mıayapnmOa D
0

.eridi ~~ında satılacağından taliplerin mOracaatları. (20561 

v A K J T Mide, barsak ve karın kor· 

t~zintisinde çalışmak 
isteyen san'atkirlara 

"VAKiT,, aezintisinde çalıım&Jı üzere evvelce caz ve ince ıa:z'a muh· 

ltlif nunıaralar için müracaatta bulunanlarla yeniden bu işe talip olanla· 

l't~ her gün saat on iki buçuktan on dörde kadar VAKiT idaresine müra

ıeleri yapılır. (1558) 

'HABER' 
idarehanesi_• --ISTANBUL AN· 

KARA CADDESi 1 
Akşam Postası 

----------1 l'elsraf Adresi: IST~'BUL BABEK 

Aıcele satılık ucuz yalı Tel ...................... ...,~ 

~ etmeleri.. 

ll ABOrtE ŞERAiTi 
\~'l'lcrbeyi iskeleıine bir daki- ve sağlam rıhtımı ve kayıkhanesi, 1 1 8 12 aylık 
\ ;•afe. Nezareti fcçkalade. 12 Terkoı ve havagazi teıiıatını ha- n:::, 12

:
60 

860"° 86:.0 U:ıo""" 
\tlı •ofa 3 hala 2 mutfak 1 ha· vidir. İçindekilere müracaat. ıLAn TARiFESi 
~a.._' "Yalı acele ıatıbktır. Umum Beylerbeyi iskele caddesi No. 
ı ~l 185() .nca.reı U&n1anDm atın Ll,60 
~ ~ metredir. Güzel çiçek 16 yalı. (2927) Resmi 111n1ar ıo bıruotm. 
~\'e bahçeıi, çok muntazam 

l!eyoğlu mıntakası tahsil 
t.t·· müdürlüğünden; 

~ .~düriyetimizle Şuabatı için muldezi iki yüz elli çeki odun yir· 
& ~~rı Jnüddetle mevkii müzayedeye konmuttur. Yevmi ihale 6 -
~~tıllı ~~.Pertembe günü ıaat on dadır. Taliplerin ıartnameıini ög· 
~Uta, e uzere yüzde 7,5 niıbetin de teminat akçesiyle müdüriyete 

~atları ,( 4722) 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Baaıldığı yerı (VA.KIT) Hatbaau 
................... l!lllm 

HABER gazetesi 
El ya zıaı tahlll kuponu 
isim . 

İstanbul 4 üncü icra memurlu- Üsküdar Hukuk Hakimliğin -
ğundan: den: 

Bir alacağın temini iıtifası zmı· Ahmet Necati Bey tarafından 
nında mahcuz olup paraya çevril· Fahriye Hanım aleyhine açılan 
meıine karar verilen tahta raf, botanma davası neticeıinde me • 
büfe ve turbin tezgah mermeri, 

deni kanunun 134 üncü maddesi 
maıa, aıgı ıoba borusu 1-9-

mucibince mahkemece tarafeynin 
934 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 9 dan 10 a kadar Ar- boşanmalanna 14 Mayıı 928 tari-

hinde karar verilmiı ve müddei 
aleyhanın filhal ikametgahı meç

hul bulunmuf olmakla bu bapta

ki i: · m suretinin n.ahkemr divan· 

hanesine talik edildiği gibi key-

navutköyünde Kilise sokağında 

Çartı meydanı 13 numaralı dük· 
kanda ve Arnavutköyünde Yeni 

mahalle Alçı sokağında 38 numa
ralı hane derununda mevcut hane 
efyuı saat 11 den 12 ye kadar 
satılacağından talip olanların ma

, 
fiyet tebliğ yerine geçmek üzere 
ayrıca ilan olunur. (2938) 

hallerinde hazır bulunacak memu· ------------
runa müracaatları ilan olunur. 

(2939) 

-- Kimyager -~ 
HUSAMETTiN 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 
Bil6mum tahlilat. Bahçekapı, 

Emlak ve Eytam Bankası kar
tıımd a izzet Bey Hanı 

lstanbul Beşinci icra memurlu
ğundan: 

Mahçuz ve paraya çevrilme • 

si mukarrer ipek ve yün ve mer -

ıerize kadın çorapları 29 Ağustos 
1934 tarihine müıadif çartamba 
günü saat 9 dan itibaren Beyoğlu 

Tarlabatı eaddeıinde 155 No. lu 
dükkanda satılacaktır. Taliplerin 
müracaatları ilan olunur. (2931), 



iş Bankası bugün 
onuncu yıldönümü

nü kutluluyor 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 
Osman Sevim Huum. 87 - Cenica -
mi 81 lzoh B. 88 - Kanaümriik 101 

Kaya B. 90 - Büyiikada Arif Bey. 
91 - Karaıümrük 16 Süyam Hanım. 

92 - Adapazar 61 Temle B. 93 -
lıtanbul kız n ... i Melibat Hanım. 

94 - Mecdiye 6 Şükrü Bey. 95 -
Caialoilu 31 Aziz Bey. 96 - Bü -

yükada 10 Uilafidiı Bey. 97 - Be -
tiktaf 9 Muıılli llyaı Hanım. 98 -

Yozrat liaeai 278 Kemal Bey. 99 -
Balat Köprü 90 Marko. 100 - Tak· 

sim 12 Ruhi Bey. 101 - Fatih Altay 
217 Kabak Ali B. 103 - Balarkö,. 64 
Kirkor. 104 - lıt. Beyoilu 72 Fuat B. 

105 Mıırrboilu Ferit Bey. 106 Ka· 
clıköy 29 Patrikyan B. 107 -Adana 7 
Şmui B. 108 - Biiyükdere 126 Do

ra H. 109 - Büyükada 1 Faat a.,.. 
110 - Şiıli Terakki liaeai 371 Rifat. 

l l l - Kadıköy 11 Bedriye Hanım. 

112 - Kolaya At. Mektep SaWıat • 
tin. 113 - İstanbul erkek lisesi Hü· 
..,m B. 114 - Dinnyolu 128 Salila 
B. 11& - NİfUltaı 2 Mahmut Be,.. 
118 - Kanmpata 2 Necil Hanım. 

l 17 - Sontölai mektebi Beria Ha • 
mm. 118 - Galatasaray lisesi 834 

Rqıp Bey. 119 - Anadolu hisarı 73 
Yıldan Hanım. 120 - Yetilköy Ke • 

mn B. Km 121 - Trabzon muallim 
mektebi Halda. 122 - Gümüıhane 

Hikmet Bey oflu. 123 - Ordu A. Fu· 
at Be,.. 124 - Sultauhmet 29 Ab -

ftDala 127 - Haliç Fener A. Eaat B. 
1M - Dawtpafa orta mektebi Fu -

at 129 - Balmfcö,. 418 Niko Bey. 
130 - Kadlkö,. 68 Adnan B. 131 -
Yakaak Ali Kemal kerimesi. 132 -
Kmtahıı 88 A. Rauf • .,.. 133 -
Ak1aray 184 ~tna11 Bey. 134 ~&ılm• 
pap 46 Lütfi Bey. 135 - Taksim 55 

Sabri B. 136 - Buna Yetil 62 Ziya 
Bey. 137 - Betiktat 23 Tabir Bey. 
138 - Y enİÇUlı &O. 139 - lstanbul 
171 Saffet. 140 - Gümrük 312 Ad

nan 8. 141 - Fatih 4 Sedat B. 142 -
Yetilkö,. R. Ziya B. 143 Davutpap 

Boynunda ipi görün~e, f a!eJ? ~anıdı. 8!1 ~ayv~~' .ocak
lardaki binlerce hemcmsının azımkar lıderı ıdı! 

286 Faat B. 144 - lstanllal U..ai la
mail B. 145 Kadıkö,. 30 Ha,.ft Kimil 
Bey. 146 - Uluköy 321 Halise H. 
147 - İstanbul im lisesi 683 Uluviye 

Hanım. 148 - Galatasaray lisesi 
1324 lbaan. 146 - Moda 43 Ferruh 

Bey. 160 - Vela liaeai 688 Feridun 
Beyler ve Hanımlar. 

- --o-- -
Susurlukta iki 
kanlı v!lk'a 

Saurluk köyünde iki vaka 
obmqtur. Yakalardan biri; Ka • 
dıkın köyünde koyuncu Yahyıı 
Aiamn çobanı Ali ile Kocabıyık 
Ali oilu Ahmet arasmda vukua 
ıelmiı, Ahmet koyunları tarla
ıı._ tokan çobanı tabanca ile öl
dürmiiftür. 

ikinci vaka tudur: 
5aiütç&Jm köyünden koyun 

çobanı Muıtafa oilu Ali, koyun • 
lannı ıu)amak üzere dereye indi· 
ii ıırada ayni köyden Muıtafa 
oila lsmaille k&l'fllqmıttır. lama
il ile Ali bir koyun meaeleıinden 
liavıabdır. lamail, Aliyi kartı-
ımda görünce eski kini tazelemniı 

" ve Alinin üzerine ablarak elinde 
bulunan bıçaiını bir kaç defa 
aaplamıt, Sonra kaçmııtır. 

Ali tedavi için Balıkeaire gön· 
Mrilmiftir. lamail, vakayı müte
akip Jandarma tarafmdan yaka • 
lanmııbr. 

j 
3Cadiiluıl Küçük 
~'"'=* ' t' 
8 .. .. h sana ıar 

utun esna n ve kanununa 
işçilerin dikkatine! rağmen.~ 

Gazetemizde bugünden itiba
ren bir esnaf ve İKİ aayıfaaı açı· 
yoruz. lıtanbul ahalisinin en bü
yük kıımı ıece gündüz çalıprak 
hayabnı kazanan, ekmek paraıı· 

nı elnmın teriyle çıkaran bu iman 
lrdan mürekkeptir. Onlann ne 
ibtiyaçlan varsa buraya yazarak 
temini için çabıacağız. 

Sinema, ıpor, moda gibi ıayıfa· 
lara devam etmekle beraber, ga
zeteciliğin bunlardan ibaret ol -
madığına ötedenberi kaniiz. Şim· 
diye kadar faydalı neıriyatiyle 

halka hizmet eden HABER, bu 
ıefer de, esnaf ve İtçİ aayıf asını 
açmakla memleketin yeni bir ih
tiyacını temin etmit oluyor kana· 
atin deyiz. 

Meıleiinin terakkisine, çabıma 
ıartlannm ıılabma dair, bütün 
- Küçük memurlar, eınaf, iıçi • 
ler, çıraklar - bize k11aca düşün· 
celerini göndermelidir. lstiyen 
kendi resmini ve dükkanınmkini 
de yazııma ilave edebilir. Sıraıı 

gelince, hulasa halinde olıun ba
aanz. Zarfın üstüne fU adresi yaz· 
mak kafidir: 
·····-····················_..... ________ ... , 
1 

Salih Om er Kavaf oğlu i 
Haber Gazetesi i 

İstanbul j 
....... il ····--···········--··········-.. --. .... _ 

Kııa, açık, akunaklı yazınız. 

Kavafo§lu 

Türk olmı
yanvever
giden ka
çan berber-

ler var 
Mehmet 
Ratıp bey 

Şişli, son istasyon numara 346 
da kadm berberi Mehmet Ragıp 
Bey yazıyor: 

"Cümhuriyet hüldimeti esnaf
lığa ait olan bütün küçük itleri 
Türk vatandaılanna baarebnit • 
tir. Bu bizi ço~ sevindirdi. Var 
olsunlar! Yalnız bunların bir kıa-
mı gene ellerinde çantaları olarak 
kapı kapı dolaııp dükkin mütte,
rilerin~ dükkin fiatmm yanıı bir 
ücretle evlerinde it görüyorlar. 
Bunu yapanlar hem hükGmete 
vergi vermekten kaçıyorlar, hem 
belediyece kabul edilmit olan mu• 
ayene cüzdanı almıyorlar, hem de 
cemiyete borçlarını vermemit o 
luyorlar. Bu gibilerin dükkincıla
ra büyük zararı dokunuyor. Dül
kanm vergiıi var. belediye, cüz • 

dan, elektrik, havagazi gibi bir ıü
rü masarifi vardır. ltlerimizi fel
ce uğratan bu gibi aeyyar mani

kürcü ve kadm berberlere kartı 

tedbir alınmaıını hüldbnetten ve 
belediyeden bekleriz. 

(Y~ hikaye sütunumuzdadır) 

1 
Ticaret Odası 

esnafa faydasız mı? 
Tuzcularda 6 numarada Ziy

netçi Rıza Efendi diyor ki: 
"- Dükkinlann erken kapan

ması fikrimce gayet iyi olmuttur. 
Bu ıuretle birçok kimıe iıtirahate 
ve eğlenmeğe vakit bulabiliyor. 
Hatta ben daha ileri giderek Av· 
rupada hatta Balkanlarda tatbik 
edilen iki saat umumi öile paydo
ıunun bizde de tathikını ileri ıü
r~rim. Eminim ki eınafın mühim 
bır elueriyeti bu karardan çok 
JrıP.mnun kalır. 

R~lediyeden yegane arzumuz 
temizlik meaeleıidir. Bazan dük· 
ki;,Jarm önüne ve sokağa yıiılan 
ıüprüntüler günlerce orada kalı • 
yor, hatta ııcak havalarda taaffün 
de ederek eınafı çok rahatsız edi
yor. Belediye bunlarla neden 
metgul olmuyor, bilmem?. Halbu· 
ki bizim civardaki eınaftan bel• 
diyeye borçlu olan bir kiti bula
mazaımz. Bilmukabele belediye 
de vazif eıini yapmalıdır. 

HükUmet vergileri tabii ve nor· 
mal bir ıelrildedir. Gayet rahat ve 
hiçbir ıılontı çekmeden verebili • 
yoruz. Yalmz bizim gözümüzü 
yıldıran kırtaıiyeciliktir. Her gün 
yeni bir feY çıkıyor. Kantar, tabe
la, terazi ve emsali ıeylerle bizi 
çok uirattmyorlar. O kadar, ki 
bunlar ba~ abşveri,e bile mani 
oluyor. Bir de Ticaret odaımm 
bizden aldığı muayyen vergiyi lü· 
zumıuz g8rüyorum. Biz dahili p:
yuada iş görürüz. Ticaret odas:. 
le en ufak hir alakamız, ondan 

Urla da 
Emine, ortağını 
nasıl öldürdü? 
Urlanın Gödence kö ·----· Yusuf kızı yirmi bet yat'-

Melek Hanımı öldüren fd 
karııı Emine Hanım h.~ Jft 
tahkikat tekemmül etmıttır· 
diıenin mahiyeti tudur: 

Maktule Melek Haıınnın 
ıı Maniıadadır. Oç ıenedell 
karısı ile araları açıktır. 
Hanım, Emine Hanımın 
Muıtaf a ile üç ıenedenberİ f:, 
metru olarak, fakat karı kod 
bi bir arada otoruyorlar. 
bundan ıekiz ay önce de 
meıru olarak bir çocuk d 
ve zehirlenmek ıuretiyle öl 
düğü söylenmektedir. 

Hadiıe günü Emine H .~ 
kocaıı Mustafa ile kavga ecPr.I 

hiddetle köye ıeliyor. Her 
yanında: 

- Eğer ben Melek denilell 
kadım öldürmezsem bana da 
mine demesinler, diyor. 

Vaka, gece yarısından 
ıaat birde oluyor. 

Melek Hanım damın ÜI 

uyuyordu. Emine Hanım on 
tim büyüklüğünde bir pırnal' 
paıını rakibesinin ıol kul 
arkaııdan kafaıına vuruyor• 
kinci ıopayı ıol kulaima, n--
aopayı da bumuna vuruyor. 
kat bu eınada Melek H&DJlll 
yat ediyor: 

- l'-heUla 
dürüyorıun, yazıldır! •• 

Bu feryadı, Melek H 
damına bititik odada ya 
olan Keziltan iımindeki yi,...I 
'ında bir kadın it itiyor. M .~ .ı 
tan bir ayak bpırtıımm, yatl'-!J 
ta olduğu odaıına doiru ıel 
de itiliyor. Fakat merdivell 
pıımın kapalı olmasından 

çıkamıyor, dönüyor. Kezibd 
nım da mutbak pençereıind,. 
kıyor, katilin Emine Hanım 
ğunu görüyor. 

bir beklediğimiz ve onun b" 
faydası yoktur. Buna rağmell 
ile çok alakadar büyük ihra 
cirleriyle ayni niıpet dah 
Ticaret Odaıı rüıumu verir~ 
nun 11lahı acaba kabil o 
mı?.,, 

Dükkanların erken I 
panması sandalcılar• 

· dokundu 
Kasımpaşa ve Azapkapısl 

dalcılan diyorlar ki: :~ 
"Dükkinlarm erken ka~ 

ıı bize de dokundu. Çünkii ~ 
aydınlıkta erken ıittiği ve 
ıim de yaz olduğu için 
karadan gidiyor. Unkapaıll 
ıünden geçip Balat, Fener 'fi 1, 
ha ileriye yaya yürüyorl~ 
kısmı da vapura yetiıiyor. ... f 
ki dükkinlann geç kapa11d 

0 
~ 

manlar biz buralarda saat ~ 
çuğa kadar müıteri bulabil l 
duk. Son zamanlarda esase~ w' 
terilerimiz azalmrftı. Şi111dı ..,. 
ken kapanma işinden '°~• f 
bütün azaldı. içimizde ~dl {. 
aefer dolmut yapanlar. tılll~ 
makla göıteriliyor. Bi,.ç~ 
ıünde iki dolmuf, y•nİ 40 
aandallan limana çekiyo..-. 


