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t 1 d t •ı At 1 annenberg'teki "Cenerallar ren er e enzı a kulesi,,~ Hindenburg türbesi.• 
Ticaret Halk biletleri ili 

ihdas edildi 
35 lira veren birisi 1 

2 ay devamlı 
seyahat edebilecek 

Ankara, 5 (Hususi) - Son za
manlarda Davlel Demiryollarmda 
yapılmakta olan muhtelif tenzilat 1 

lı tarifeler hakkında Nafia Vekili 
Ali Bey fU beyanatla bulunmuf• 
tur: 

Cenaze merasimi 
yarın yapılıyor __ 

Von Papen'in elan 
Başvekil muavini 
olduğu anlaşılıgorl 

Berlin, 5 (A.A.) - Reaml ı•· 
zete, cumhur reialiii meaeleıiyle 
19 Ajuıtoıta icra olunacak Te• 
yiimı tanzim eden 1 ve 2 Afuatoı 
tarihli kanun me\inlerini n91ret • 
mittir. 

'~karan tl&erlae dQkk&n, ma
-._ ~--eler dlln akfalll muayyen M-

- Bet seneyi mütecaviz bir za
mandan beri mütezayit bir §id
detle devam eden iktisadi buhra
nın münakalat üzerinde yaptıjı 

menfi tesirler malumdur. Memle
ketimizin bu teıirlerden maaun 

lngilizlerln Roclney z1rhh•ı 18 pualuk toplarlle 

Bu kanunların albnda bütan na· 
zırl&rın imzaıı bulunduiu ıibi 
bqvekil muavini sıfatiyle M. von 
Papenin de imzuı vardır. Rami 
~etinlere nuaran M. von P.apen, 

"l~· lla ft...taJd .. 1'u ·-

"----~'· 
Sis ileti 

Tayyare korkusu . elin bu vazifede böidir. 
Berlin, 5 (A.A.) - Alman,. iı • 

tihbarat büro9u tıatafmda:n teblii 
edilmittir: M. Hitler., Mare.-1 
Hindenburpa &J~Yle matabık 
kalarak, müteveffa reiaiC11111hu· 
run, Tanenberı mubarebeıini te .. 
bit eden "Jeneraller kuleti., ne 
defnedilmeaini emretmiftir. Bu 
kule, bir türbeye tahvil edilecek· 

tecrübesi 
kalmuma bittabi imkan yoktu. -------------
Buhranı müteakıp yolcu ve eıya 
münakal&tımız da harpten ıonra 

At.. • • normal addedilebilecek senelere 
Uıbet netice verdı nazaran mahsua tenezzüller kay· 

°'l .._teri Markoninin icat ettiii dedildi. Bu tenezzülün önüne geç-

Bir polis memuru 
rüşvetten 

tevkif edildi 
,._ .. h fta .. _--:.:..L_ ed'l v • • mek ve münakalitımızı imkin de-

), ... .ıı ,..,. a ~ ı eceıını . • k · 
t:...~lhnız "siı aleti,, müıpet ne· recesınd . ara ı soba ar asına 
~ •el'llıit . ıtaf ettır • polis mi yoksa rüşveti ~ t mek için esaslı tet· 
~~ .... ;nirı huaud yatında ktkler yapbm. ilk veren mi attı? 
~ perdelerle lta,.Jı o1dutu olarak çok tenzi • Bet Ura rüıvet alırken cürmü 
~b idare eden icaptan, hiç litlı tenezzüh tren meıhut halinde yakaland.rjı kay-
'-f'tl t hisı~~eden 10 mil me- leri iılettik ve bun dile bugün üçüncü ceza mah -

• lcatetmııtır. lar cok rağbet gör- kemeıi tarafından mahkeme -Sııı· h . t"-aU •. avalarda, bundan aonra dü. Müteakıben de tevkif edilerek jandarma -''tin liman aiızlarmda saat- halkın en emJn na• ya teslim olunmuıtur. Vak'ayı anı-
••il• beiclemesine lüzum kalmadı- kil vasıtası olan ti· nafıa Veklll latalım: 

1~'Q edilmektedir. · mendiferlerle ıe- All Bey Geçen Niaan ayı içinde Piyale-
~~lc:eatik,, isimli dünyanın en yahat imkanlarını temin eyledik. de oturan Şefika Hanım isminde 
~~ leınilerinden birinde süvari BilUınum Devlet Demiryolları Ü· bir kadının köpe-
~-~İf olan meıbur bir bahriye zerin e tenzilat ni•beti ve vasati ği ayni aemtte o· 
~· fevkalide takdir ıös • yüzd elliye yakıalan ıidit, dönüt turan Halide is • 
'->'el lf •e eier birkaç sene eve) ol - bilet ri ibdaı eyledik. Bu tedbir- minde bir kadını 
'ı: 

1

'8ir tarihte ıiı yüzünden lerin fevkinde kolaylıklar dü§Ün· ıııTıyor. 
~ 36 l&at kaptan köprüıünde dük, gerek zirai mahsulat~n ve ge· Kadm mua • 
"-a f!abelc zaruretinde kalmıyacak- rek yeni kurulan fabrikaların su- yeneye aevkedil • 
~İttir. (Arkaaı 10 uncu aayıfamızdadır) mekle beraber 

- Şefika Hanımın 

ı • F d • b d k da karakola geti· ) e 8) ey on O UZ Kemal ef. rilmesi için Lut· 

a.Aneye mahkôm !:ı~:~~;~~~:~~~i~:::~~== 
lii:I''-' ediyor, Şefika Hanım, kocaıı gel· 

Q meyince karakola gelemiyeceğini 
~hÜD . SODUDa kadar da UmUmİ söylüyor. Lufi Efendi de kara· 

~hizmetlerde kullanılmıyacakhr. !:!~ geler•~. had'..seyi hikaye _°di· 

~ .__i Niaa· vazıh ikrarı ve phitlerin ıebade- . Aradan uç, dort saat ıeçıyor. Su l~ iki ıünü tile anlaıılmıt ve heyeti hakime Ü· Aktam üzeri Şefi~a Han1111ın k.o· 
~ \İlt\iade A· zerinde de bu tarzda kanaati vic- caaı Ahmet Efen~ı karakola gelı • 
' .\ianı ve daniye biııl olmuttur. Mahkeme yor, karııına polıı tarafından ha· 
' ~dan Sü heyeti, Türle ceza kanununun 450 (Arkası ı o uncu sayıfamızdadır) 
~•llaııı öldür- nci maddeıine göre ıuçlunun ~-
' t il •uçlu A· lüm cezaama çarpılmasını takdır 

lngiltere, infirat 
siyasetinden 
ayrılmıştır 

J,..m. aiyueti bir kaç ay.._ a..ri 
büyiik IMr istihale aeçinnekte, lqilte
recle harici meseleler hakkında yeni ce
l'eyanlar belirmektedir. Tayyarenin 
gün ıeçtikçe ne müthiı bir hücum Iİ· 
Wu oltiuP anlatılDHıU ıimdi~ ka• 
lnsilten için mncat telikki .uJmi • 
yen yeni meseleler ibdaı etmekte ,.. 
bunJ.r lnsiliz efkirı umamiyeaini çok 
alikaClar etmektedir • 

Her tarafı denizlerle muhat olan ln
giltere bilhaııa Kraliçe Elizabet dev· 
(3 üncü sayıfada siyaset sütununda) 

~ 

tir. 

Cenaze meraalml programı 

Neudeck, 5 (A.A.) - Mareıal 
Hindenburıun cenazesi puartai 
cece ~mda Neadeeldea b.1c1 .. 
nlacaktır. Tabut, bir top arUa • 
mun üzerine konulacak ve eneli 
hayvanlarla, aonra da bir traktör 
ile çekilecektir. Hohenateina nr· 

(Arkası 10 uncu sayıfamıvtadır) , 

Aslanlı Hükiımdar 
Sülegmanın oğlu 

""Valafl bayvanlarm taarrmmMlan kurta1mak lçlll - ..... , .,., 
ıu nelllr lçllldeld adacık olalılllrdl. Fakat, Dlnsa'blarm . ......._ da 
ka&'lnet.e yakm lıılr llltlmal daldlillde lıalmnmca ita orada, ba bara.
da secıelemelerlllde lalç bir fark o•manwk ıtm pllrdL ' ~''-iz lbemu • etmitae de cinayeti atk saikaıile 

~illiaı J:"•dai Efen- ve büyük biz: teeaaürle yapmıt ol- Bulunacaklarmış ~e~,;..,..;.., .;."': 1m"..a.;..;.. ~ ~ 1ı1r 
'i .a.. ... •• L k mas esbab muhaffefeden görül • . •) . ayak wue tttfettne unıc1ı •. Bunlar mıı•ltalrkak Dlap'blar olaeak· 

Bulgarlar 
Mukabelebilmisilde 

"'1 ""1& eme-
1 1 Atına, 4 (Huıuıı - Taymıs ıa- tı .• FIDWdka 1ıa alır ayak aes1n1birde11ya11 slllse takip edlyo,... 

, .... il hit11ait 18 • eneı• müt ve 24 sene hapıe konulması- f d ku bul 
.,., ~e ·ı v9ntallk8molan le ·ı · · Af k zetesinin So ya an vu an is- Şimdi11e kadar bu kadar heyecanlı 
~ l'i •ittir. AH p d ı B na arar ven mıttır. anununa tihbaratına göre, lstanbulda kü- ~ 

1
_ dı ., 

,,~i Efendinin MU:u:l Sü: göre bunun da bet seneıi indiril- çük ıanat eshabı bulunan tebaası- bır r'!m'!n o"""!'! .ıgınızı 
~~iden tedarik ettiii bir mittir. nın sanatlarından men'i münue- ı'ddıa edebılırız. 
S ıle beynine alet ederek Katil Ali Fedai Efendi tam on betiyle Bulgar hükumeti, Bulıaris· m~--·--·---.. --...... 1 
...... d~ '- -. .... turetile ıı- dokuz ~ne yatacaktır. Bundan tanda yaııyan Türkler aleyhine Ağustos Cumartesi 
'~ eJa eonra dairesine (İrerekl batka eı;ediyyen umumi hizmet- mukabelebiltniıilde bulunacak. gu·· nü başlıyoruz . 

'-'- ıeçtiii kendiainin !erden 111ahrum ela ediliniıtir. br. 
, .. __ .._.... - il •• ._...-,._.-----... 



2 KABER - Aktam Postası 

·Moskovada 
Sporcularımızın 
aldığı neticeler 
Moskova, 5 (A.A.) - Dün 

Moıkova tehri kenarındaki Dina· 
mo atadında yapılan yüzme mü· 
sabakaları Sovyet halkı tarafın · 
dan ço~ derin bir alaka ile kar.tı· 

landı. Stadın her tarafı hususi 
bir itina ile Türk - Sovyet dost· 
luk ve birliğini ıöyliyen yazılar 

M. Rozvelt'e suikast mı? 

ve bayraklarla s~1lenmitti. 
Stada toplu olarak ıelen spor· 

cularımıza aziz ve büyük sefiri · 
miz ve dostumuz Karahan yolda, 
ayrı ayrı ellerini sıkmak ve hatır· 
tarını sormak suretiyle iltifatta 
bulundular. 

Müsabakada hükumet ve sopr 
letkilatı erkanı, maslahatgüzarı· 
mız ve sefaretimiz mensupları 

Yolda 
Bir dinamit 

hartucu bulundu 
Spokane, (Amerika), 5 (A.A.) 

-· Haber verjldiğine göre, reisi· 

cümhur M. Ruvzeltin bugün geÇe
cek olduiu demir yolu üzerinde, 
31 temmuz tarihinde bir dinamit 
hartucu bulunmu§tur. Bunun üze
rine muhafaza tertibatı takviye: e· 
dilmi,tir. 

hazır bulundular. Müsabakalara Suriye /ıuc/ut/umuz-
ıporcuların bir geçit resmi ile lam d d .. 
saat 18 de mutat merasimden ve a tayyare uşme-
milli martlardan sonra ba,landı. miştir 

Yüz metre •erbest: 

Birinci Sovyet birliği, ikinci Bir Suriye gazetesinin 
Sovyet birliği, üçüncü Orhan, 
dördüncü Halil. verdiği haber uydur-

100 metre kadınlar serbest: 81· madır 
rinci Sovyet birliği, · ikinci Leyli. A k 5 (A A ) H 1 t · 

~ n ara, .• - a epe m 
200 metre kurbagalama erkek · t' t kt 1 "El Ah ı· . . ışar e me e o an a ı,, ga· 

Jer: Birinci Sovyet Ruıya, ıkın· 
zetesinin 22 Temmuz 1934 tarihli 

ci Adnan. 
200 t b t sayıaında, yüzbaıı Sadettin Bey ku 

me re ser es : . . . 
B. · · S t R 'k' . mandasındakı harp tayyaresının bir 
ırıncı ovye usya, ı mcı 

Sovyet Ruıya, üçüncü Halil, l'lör· kafileyi takip ederken Türk· 
düncü Saffan. yenin Suriye hududu üzerine düttü 

Dolfusun katilinin tabu
tunda Alman bayrağı! 

Buınu yapan, katilin karısıdır; vatana 
ittiham ediliyor hiy~netle 

Viyana, (~.A.) - Nazilerin 25 
temmuzda yapmıı oldukları iıyan 
hakkında yapılan tahkikat, bu ha
reketin ba,Iıca amillerinin ne 
Puanetta ve ne de onunla beraber 
tevkif edilen kimseler olmayıp 

Viyanalı maruf bir avukat ile fe
deral idare memurlarından bir ıa· 
hıs olduğunu meydana çıkarmıt • 
tır. Her ikisi de tevkif edilmittir. 

Viyana, 5 (A.A.) - Bildirildi· 
ğine göre, 27 temmuzda tevkif e· 
dilen eski Viyana emniyet müdürü 
M. Stein Haeusl milli sosyalist 
darbei hükumetine takaddüm e
den salı günü M. Rintelen tarafın
dan kabul edilmiş ve kendisine u· 
mum polis müdürü vazifesini de • 
ruhte etmesi teklif edilmiştir. Müd 
deiumumi bu mükalemeyi amirle· 
rine bildirmediği için Stein Hae· 
usl'i hiyaneti vataniye ile itham 

eylemektedir. 
Viyana, 5 (A.A.) - Montan 

Alpin rüesaıından bazılarının, na· 
zi isyanında müşareketleri anlaşıl· 
dığından, silah ve mühimmat dr 
imal eden bu müessesenin bilcüm-
le muamelatını murakabe için ti-
caret nezaretince bir hükumet ko· 
miseri tayin olunmu~tur. 

Montan Alpin müeaseıeaınır 
merkezi, Styria;da Donaviçte olup, 
takriben 2 milyar franklık Alman 
sermayesi ile iılemektedir. 

• • • 
Viyana, 5 (A.A.) - Başvekil 

Dolfuaun katillerinden olup 31 
temmuzda idam edilen Holzve· 
berin karısı , kocaaının tabutu ü • 
zerine bir Alman bayrağı koydu • 
ğundan dolayı vatana hiyanet 
cürmü ile muhakeme altına alına· 
caktır. 

4X100 bayrak: ğü ve kumandaniyle içindekilerin 

.. Birinci Sovyet R.usya,. ikinci öldürüldüğü bildirilmektedir; diye lngı•ıtere sı•ıa·A hlarının azlı
Turk takımı - Mehtı, Halıl, Suat, yazılmaktadır. 

Saffan. N · d - ·h d d ı d• d H d d 2000 t d e gazetenın yaz ııı tarı te, ne w 

k d 
a.vluzdun Sıtın aR mb~ .re .e de bu tarihten evelki zamanlarda gln a 0 ~yı en ışe e 

a ın ar a ovyet usya ırıncı, .. . . ~ 

C 
:.ı_ ik' . boyle bır hadıae vukiı bulmamı,hr. • 

a Vta&n ıncı. ....-

Atlamada, Suat çok muvaffaki- -o_._._ "A vrupadaki karışık vaziyet yirmi yıl 
yetli attayı,ıar yaptı ve a1k.,ıand• Telefon Şirketinin 

Bu müsabakalardan sonra Kül· hesap/arını tetkik evvelki kadar tehlikelidir.,, 
tür parkta ıüreılerin yapılacağı 

büyük tiyatroya gidildi. Kalaba· Ankara, 5 (Huıuli) - Otoma· 
hk bir tlalk huzurunda yapılan tik telefon !irketi müdürü Niyazj 
merasim ve bayrak teatisinden 8. bu akşamki trenle lstanbula git-
aonra miisabakalara be.şlanClı. ti. Niyazi Beye latanbuldan bir 

GUretler maliye müfettiti ve nafıa komiseri 

56 kiloda Hüse7in hasmına faik iltihak edecek ve bu suretle tefek· 

b. ·· ; k hesab'ıyle kül edecek heyet İstanbul telefon 1r ıuret yap• a sayı 

Londra, 5 (A.A.) - "Milli bah- muhtaç olduğumuz kadar kruva • 
riye haftası,, nın başlangıcına ri • zöre bugün dahi malik değiliz. 
yaset eden, sabık deniz birinci Londra muahedesini imzalamakla 
lordu lord Beatty, Portsmavsa, kabul ettiğimiz kayıtlardan kur· 
memleketin müdafaa vesaitinin 
noksanlığına dair bir nutuk irat el· 
mittir. 

tulmamn vakti ve saati gelmittir. 

Orta Avrupadaki bugünkü karıtık 

vaziyet, bundan 20 yıl evelki ka· 
lall·p "'eldı', tirketinin bütün muamelatını vf" • dar vahim bir tehlike arzelmekte-

56 kiloda Kenan cüıel blr gü - mali vaziyetiuı tetkik edecektir.Tel "Yirmi sene evel, Almanların dir. 

Mumaileyh dem ittir ki: 

ret yaparali 12 daki~da tuıla kikat neticoti bir rapor halinde Emden gemisini yakalamak için . 
1. - 1d' h k ·ı k 4 ağustosa mi.isadif metum gü· ıa ıp ,.. ı. Ü umete verı ece tir. ...,,. ............... ııııııı-............................. ,_,,,_., __ 

61 kiloda Abbas sayı hesabiyle --o-- nün yıl dönümünü fırsat bilerek. jacqueda inikat etmekte bulunan 
il ld C.. J • • bundan böyle artık yer yüzünde 

ma up 0 u. uzamın teaaVlSl Ulumun terakkisi ismindeki lapan-
86 kiloc:la Saia\ çok giisel •e yol cemiyetinin kongresinde cü • harp olmaması hakkındaki temen· 

ff-1
-· ıı· b1.. .. t kabı·ı olacak mı.? mqva aaıJe 1 ..- sureJ en aonra zamın metilen mavisi ile tedavi • 

haammı 3 d~lkada tuıla 1endi ye L' b 5 (A A ) G 1 · d · · · 1 Jd t · ı çok allutlaiuh. ız on, . • - azete er, sın en ıyı nehce ere e e mış o -

nimizi ve sulhu muhafaza edebil · 

mek için kafi derecede kuvvetli 

bir donanmaya malik olmak hu · 
72 k"I d M-ıı. ~ h • ..ı. Porta Tıp fakültesi asistanlarından duklarına dair enteresan tebli-

ı o a .,..m~, saya e .. · . 
ı,·ı "ldl doktor Vıllasboas ile doktor Bas - gatta bulunmuş olduklarını yazı· susundaki kati kararımızı aleme -

1 ;9':~d~ Adau .. ,, hesabile ton Viegasın hali hazırda Saint- yorlar. l ~n etmeliyiz ... 

8 Aiuatos 193!.~ 

Profokol 
Bulgar - Sovyet 
itilafı şartları? 

Sofya, 5 (A.A.) - Bu1gar.i~ 
ile Sovyet Ru:sya araımda clıP il' 
masi münasebetlerin iade5 rt' 
müteallik olup 23 T emmUS ~' 
hinde lstanbulda imza edil1111~1 
lan protokol, dün ayni zam• ir 
Moskova ve Sof yada neşredllJıl 
tir. 

Protokolda şöyle denilıneklt' 
dir: 

"Muntazam diplomasi r.ıii11'~ 
betlerinin iadetcn tesi:1i haJ.:kıJ1 

1 
telgrafnamelerin teatisine te;~ 
sül edildiği esnada Sovyel ye r 
gar hükOmetleri, iki memlektl

1
,

raamdaki münasebetler nıet• 
ile normal surette ıiyasi mülll~'. 
ailler teatiıi mesele~tni nttf•t ~ 
iresinde ve umumi tekilde h•~ 
mek arzuıunda bulundukları~ 1" 
aşağıdaki ahkamı tesbit etas•f 

d ir. l9if. 
1 - iki yüksek akit taraf, 

birlerinin hukuku hükümratı' 
ne tamamiyle hürmet ve rl il 
tekeffül ederler. Ayni ze.oı~r' 
birbirlerinin d•hi)j itlerine doi il' 
dan doğruya veya dolayısiyle tfJ si 
dahaleden istinki.fı ve bi1'1~ 1• 
her türlü propaganda ve tıthrilc; 
tan ve her türlii müdahalelerd, , 
veya bunlara müzaharettcn içtıll 
hı da teahhüt ederler. , 

2 - iki yüksek akit taraf, bll r 
dan batka iki taraf tan biri ..Jı. 
hine müaellah bir cidale kalk~!t 
mak gayesini takip eden tetk•~, 
ların kendi memleketleri dahil•~ 
de vücuda 1ıelmesine müsaade 
mcmeAi, bu •İ ; kifatlara 111Li'
heret eylem&maj & l~'l hhii t ed~'~ 
ler. Ayni zamanda siyasi ve ijl 
mai rejime kartı cebir ve ku<' , 
le suikastta bulunmak istiyen ti 
yahut tedhiş harekatına tep'~1'; 
den, reımi ıiyasi mümes••',,
karıı bu gibi harekatı ihzar ~ ,1 
te,kili.tların vücuduna da katı1 r 
müsaade etmemeği taahhüt eJ' 
ler. fıİ 

3 - İki yüksek akit taraf' 
türlü müsell~h kuvvetlerin "'~ 
bu te§kilatlara ait mi1himmal 

0 malzemenin kendi toprakları ~ 
hilinde toplanmasına veya toP' ,· 
larına girmesine ve yahut trı'1 , 
tarikiyle geç.mesine mÜ9 '3adc ~ 
memeği de teahhütederler. e'I 

4 - iki yükıek akit tarafın ~ I 
asından olup ta siyasi mültecı Vf 
f aliyle ecnebi bir memlekette il' 
lunanlar, ba~ka memleke~Jeritt1 r· biiyetini ihraz etm1t bile ol•"' d' 
iki memleketin ıiyaıi tem:ıil 1'' 
rolarına dahil olamazlar. 

O I 

Müthiş bir bomb111 , . 
87 kiloda lbnb en heyecan!ısı I s b h t l . d. l ? dıman tayyares~İ' 

kaybetti. 

olan bu kattıfaımada Mustafa Q Q gaze e erı ne ıqor ar. Vatinıton, 5 (A.A.) - ti Jci' 

hasmuım s•rtnı ikinci defa olarak •---------------------ım:ı·l.9-.. •-·--------------.----..ı ye nezareti, tesir dairesi 4.~JC' yere get~k turetiyle kazandı \'AKIT - Arl<adaşımız, "Şimali Afrlkada tılık olmam:ıl< it in- dız'I bir lrnrııma vergi· hır, hem de cUrüm ile ceza arasında geçecek lometre olan Ve saP.tte 350 .~İ' 
ve cok alkıtlandı. Türkler,. adlı bir e.crl forma halinde okuytı· 111 almak <ııöylc yirmi para 40 para kadar bir müddet kısalmıı olur ki, bu da cer.anın ya- metre me .. fe katedebilecek Jı ~f 

cularına vermekted(r. l\fchmet Asım Bey bıı- şey) , ve ayni zam anda detlrmenJı•r de .er - pacajı tes ir noktasından lü7.umlu ve fayda· I' b J 'ıkı' b ıııb"' 
Çoban Mehmet rakibini 3 daki· gllnkU bapnakalealnde bu eserin kıymetini be~t olma k ve fakat bu \'ergi~ l tahsil \'C tc - lıdır. Faziletli Türk polisi böyle bir 11alihlye- ıyette u unan o 

kada lutla yendi ve pek çok alkıt· izah etoıektedlr. mine yardıma mecbur tutulmak suretinde tı kullanabilmek için matl6p RVlye,,e ~iik· nıan tayyaresi ısmarlamıtllf• ,~ 
OÜH.HU&ll'ET - "Buldayı koruma ka- bir ııckll bulunnm, olsa~dı maksat pek ~zel selmlıtır.,. E . J .. b ç•"-' .-.-

landı. nunıı bahsinde hakiki vasiyet,. baflıklı ma· hll!!ıl olurdu. Hem şehirli, ltöylU diyıı halk 11- ZAMAS - "Yc\·ml makale,, bugün imza· ier nette• er, mus el , • f' 
Sporcularımız bu aktam sefare· k:ıle Konya Er.-A'll ırılnden bir oku.),tcunun rasında bir tefrik gm:ctllnıemif1 , hem de buğ- ~ızdır: "Blı.lnı için bulunmaz fırsatlar,, bft,. olursa bu tayareler diter ~rı~ 

timiz tarafından verilen ziyafete CUmburlyet batmuharrlrl Yunus NadJ Be3 c d.ıy pek gU:r.el korunmuıı olurdu . ., lığmı tatıyor. Hull1111111 ıu: Dllnya buhranlı, tayyare için model ittihaz eCll •Jİ 
göndf'rdlğl mektuptur. "AbdUrralılm Nael,. l\fll.I.l\'E'f - UugUnk\i bu15m:ıkalry l muslbrtli bir de\'rc geçiriyor. Blnaenal.ıyh ') otl 1 

davetlidir. lmzaaile ır;llnderllcn bu mektupta ı;lfttll I fe· ~lı•cdl Sadrettlıı ney yıızmıı,br. "Polis vazlfr rırııat hu fırsattır, "Garp devletlerinin bu- tir. Her tayyare 1 mı Y 
kut· --o-- na vaziyetten knrtarmak mak811dlle çıkarı- , e ııal!hl~ etlcrl,, hakkındaki yeni l<anun ile ı:linl<I\ mcşajt'lllndf'n bllhtlfadr,, kf'ndlmb:I 1.250.000 dolara mal olaca 

li lan ''Butdayı koruma kanunu,, nun tatbl- TUrl< polisinin otorltf'sl kın' etlenmlJ olduğu- toplamalı, mlllrtlmizl manen ve madde~n f 
Yozgatta asat kattıı çiftçi aJryhJne ncUceler verdiği kaydc- nıı 1,arı't C'derek bll ko.nuıı ıınyPslndr. polisi· ku\-vetlendlnuete çalı,malıyı:ı.. Esaaen "ıılya- --o-- 1tf' 

Tairbank, -Alaska- 6 (A. anıyor: gllrtllen mahzurlar uzun uımdıya \ 'C mlzJn ' nllmune zabit,, \'ıtsfına ~Ultstmne&I 'ICti hariciye .. mlı.dıı gii!itf'rdlğlmb: baslrrt "" ı 5000 metreden foto~· ti' 
maclde madde IZAll edlldlktt'n sonra f!Öyle de· için hiç bir ml\ıı l kalmadığını ı;öylüyor ve kudret kadar A\·nıpadnki başlıra devletlerin •Jif' 

A.) - iki gün zarfında 4875 met- nlllyor: "Bugüne kadar görUlüp blllnen vazı . ş(i) IC bir (lld r llrrl s ürüyor : "Tel<emmUI \ 'C n rularındıtkl "mllnafrsııt \lf' muha1<:dat .. il Yozgat, 5 (A.A) - "'b,.,,,ıı: 
re irtifadan 31,000 kilometre mu- yctle rt !!Öyle bir mlilAhaz..'lya alırsak aynıı gl · t l'rakkl~I için rnntı.rm~lnln tnmamlandıkını m<"d~·unm: •. ,. her tarafında harmanlara .r'I 

bl görUJUr ki ortada nr clftc-. 1 l<ıızantlı, ne hU· l•aret e'·tcdııı.ırnıı. poll!'llmizo medeni memle- AKll'A!lf - "YPnJ bir 114'r"'i batlı "'ı aJtm·· 'J 11 ı I' 
bb · · f " ft...L... • 1 - " .. " ' · " " "' ' mı•tır. Sah, ı·çı'n ıetı' rı e .atı ra aı arazınıp otogr!.rlWiDl !l • ldhn.-t ~ttçlyl konıyablldl, ne de~irmrncl kctınrln bir çoklıtnnd:ı olduğu gibi bazı 1RIA· dakl yazıda (.\k,ameı) 'ıazı esnafın Vrrll .,. ,,.. 

mr§ oJan dokuz deniz bom bardı· kazandı. Tuhaf \'e R<'aylp bir bal. :\ludf'mkl hlyetlcr daha vermPlc lllzumuna lm nl bulu· :\tallar Sergisinin 111'tı, muvııfraluyctlndrnt buğday piyasada 4 - 30 - •.rİ 'IC 

A h 'd b bufday konınacaktır. l'Sıınu ~lrr koruma nuyonır.. J{ab:ıh:ıtc tnalJOI; rdC'ıı ııut l :ırdn ~- cesaret 11.larak S.-yo.tlnnt'ln htr 11rr:f ıu:mıık B 1 h l" cO" lı man tayyare ne orage en u· ı rnış~ır. u vı ın ma :su u ~ kanunu ""klinG ifrajt' etmek, bufday , ta'"dar, 1.a l"Crebllmek ım ldhi~ rtl p:>llslnıh:<' \ l' rllccı'k t.asan·ıırlıırını Ple atar:!!< bunun ftt.) dasıı; ol-
•!lya gelmittir. arpa, mısır unlanndan kilo ba,ına -kaçak· 1 olursa, hPm mahkemclerimlı.de 15 nz.ıılmııt o- dutunu söylüyor. bereketlidir. 
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liraya iki ay 
•ey abat 

._"~........_. .. "ıezıincilikten,, bahae-

t .. 
illi lleail, bu kelimeyi dil in-

"'ibaa.ebetile Derıide bul
• ._ll'Zlı:....~cak. Hal'bulci, eekiler, 

Dükkin ve mağazalar dün akşam 
muayyen saatta kapandı 

SiYASET 

lngiliz siyasetinde 
mühim tebeddiil

ler ve amilleri 
( Üst tarafı 1 inci sayrfada) ., 

İ,, sözünün ne demek ol· 

::~.'ı' bilirler ... Heıe ı •. Kundura atelyeleri işletenler, fabrikatörler, benzinciler 
~1 devletinin payitahtın- kendilerinin tahdide tabi tutulmamasını istiyorlar 

rinda itibaren lm•Yetli bir doaaama
ya malik olma)'I prenaip ittihaz etmit. 
bu donanma .. ,.esiacle llll'iliz adalan 
her taamazdaa masun kahmt, lnsil· 
tere meaafüne uyian lrir si,uet takip 
eclebilmİf, dünya ticaretinde ınühim 

bir rol oynamıı ve bilhas.. zenıin 

müstemlekelere malik o!abilmiıti. Ge
ne iMi donanma .. yeainde lnsiltere, 
iki büyük ralôt.i, lsm:anya Kralı ikin· 
ci Filip ve Napolyon'u nihayet mailup 
etmit. berri Avrupa devletlerinin bir 

.• .._, hulup oturamayıp ta 

L ..... ""ı'ı...."1tluk tenin, Tarabuluı Şam 
' - oradan Baidada der· 

•er elini Fizana habir~ dola-
~Ur ailelerine "ıezıinci,, .... ~. 
. llll de ailenı, bunlardan bi-
~ 41lnelerimiz tikiyet eder· 

'~ .. a· IÖÇ hir yanım yerini tu· 
__ .llo..! •• il' Yerde yerleterek ev bark 

olanı ki t·, . ıyoruz ... 
... 'c·~ika her ıeyimiz portatif 

'llllleaini hurçlar içine dol
•- - lllünıkündü ... Bet altı ae-
:"llllelide kalmıttık Efyamız 

•t, ÇOğalmıttı. Oradan >..
tayin edildik. Haraç nıe 

-·-"ttık. aavdık.. . Alı•tıiıımız 
:let-in, koltu1clarm, dolapla· 

1.._ırır'n..!· laancılara yok pabuına ıit· 
' ~ere, elemle rördüm-

l'ih.a_ 
~ler, ıöçebelikten çıktık

lo1r .. d . • . • .._ • ..__ .. , aımı surette ıezııncı 

lrdrr .. lnıilizler, kendi im
~~ları dahilinde nuıl do
.._, biz de yerlerimizde 

d._ Pek ataiı ıezmemitiz ... 
'"-1, eaki devirde, bizimki, 

'terici ~jil.:vkıc• ı..-.... 
. ••iei bir ıeyabat olmuf ... 
i. . . . . . . . . 

\ '-i clemıı ıezıinciliii b&fka 
'~··· Eneli devlet ve hükG
~lerininkiaden Ntlayalnn: 
L-~ı devletinde, dol-.mak, 
~i ve ücüncü derecedeki 

· ~-· lllemurlara düterdi. Hal
~i Hazretleri batta olmak 
! ~n •ekillerin bütün Tür

l>ir yı) içinde kaçkere do-
1 ıo·· ·· H ht ruyoruz... er aeya a , 

~ İldiıat, nafia ve hars fay· 
~ letirmekle kalmıyor; en 

"• 1-lcımaız kaaabaların u• 
)''-belediyelerini bile sokak 

~e~e, aulamaja, temizleme 
edıJor •.• Bütün müeaıete· 

\-:;:::.n daha iJ'i bir manza
~ e, kendine çeki düzen 
"\ı~• lllecbur kılıyor. 
ırıı' cleıı, bir memurun lıta• 
'~"1lmaaı demek, ıürülmeS . aönmesi, mabvolmaıı de
~ 3111ıdi ite, lıtanbulda kal-
~~~ -..ıeketin bir tarafında 
~ -..._ -11et. töıtermedikçe bir tür 
~ ~ •ıYriltmeyen müeseeaele 
~ ~....._ etmittir. Münevverle
~ ~clolu ve Trakyaya yayılma 
~. ılıklı faydalar temin edi-

~~ ~lajumuda, Trab
~· . .._~'W'aalfe ile aiden bir me
M..~ -~ avdet müyesaene, e-s ::::ıiiı, 1evi7ece dütmüt 
~. ft.~-;-:-i ... Şimcli İle, çok 
~~ yollanan me
~ ~ ~i, açılmıt. memleJiet 
t.ı~lalcit~ etmif bir halde ıe

"-w·• ~ıra, kasabalarda mü
L."'t t.._ lai •İndiren kurunu 
"... -s•l!übün ruhu kalmanut-

~, ~- ·, .... Ü fb" ~"'ille Ye uçunc ıını ır 
Ilı. .... ,~ Ana.dolunun nere.ine 
.,._ ole) 1 ttfrtnet derecede tah-

"hnu ıareLildiii için, 
(Vl-nG) 

• M W laJ.lfada}; 

Belediye hududu içinde bulu· 
nan bil6mum müeaıeıe, maiaza ve 
ya dükkanların ak9amlan muay • 
yen saatte kapanmalan hakkmda 
verilen karann tatbikine dün ak • 
ıamdan itibaren bqlanmıttır. 

Manifatura, tuhafiye, kırtaıi • 
ye veıaire eı ya atan dükkinlar 
aktam 19 da, ııda maddelri aatan· 
lnr ise 21 de kapanmıtlardır. Yal· 
nız bir kaç düklr.in aahibi muay· 
yen aaatte düki.nlan kapamayı ih-

mal etmitlerıe de zabıtai belediye 
memurlarınm ihtarı üzerine dük · 
ki.nlarını kapamıılardır. 

Lokantalar, eczahaneler, tüccar 
yazıhaneleri kapanmamıt, hamam 
lar, oteller, ıinema, tiyatro, mey· 
hane ıibi yerler de evvelce teabit 
edilmit olan ıaatlerde kapanmıt-
br. 

Difer taraftan fabrikatörler, 
kunduracılar ve benzinciler dün 
belediyeye birer i•tida vererek 

imi encümence tetkikine karar 
vermittir. Bunlar hillmda buıün 
bir karar Yerilecektir. 

Dün alqam dük.kanların muay· 
yen saatte kapanmalan üzerine ao
kaklar itlerinden çıkanlarla 'birdP· 
kalababklqm19br. Herkes bu ka
rardan memnun ıörünüyordu. 

Yalnız hu kapanma karannı 

bir türlü duyamıyan bazı kimseler 
aaat 21 den ıonra ıokaklarda bak-
kal, fırın, yemi,çi aramıtlardu. 

çok dertlerden masun kalebilmi,ti. 
lnsiltere, Adalaruu tehlikeye koyabil· 
IMlmeai melhm olan Alman donanma• 
aının Harbi umumiden eonel mütema
diyen lmVTetlumesini h°' Wr nazarla 
ıörmemit. ve Alman deniz politikaaı 
lncilterenin HarlM umumiye iıtirak et• 
muinin ltaılıca sebeplerinden Wrini 
teıkil etmiıtir. 

ihtikar yoktur 
deniyor 

~ı::d!!~;!:i:ı:~~!~.e :::~=~~~~ -D-·i·l--k-u_r_u_l_t_a_y_ı_n_a __ 
tespitini iıtemitlerdir. hazırlık 

Umumi harpten •oma ltiitün P79-
lerini elde edea lnsiltere yanı yafff 
eski mutt.fiklerincleft aynlmıf; UUD 

zamanlar Almaayaya teveccüh etmit. 
müatemelekeleriyle daha çok ulu mi· ......_t tesis etıniı, bir çok mesel• 
lerde umum Amen1ca hikUmatı mit • 
tehidesiyle .... w hareket etmitt 1'ir 
ADSIO • Sakson miittefik birliii siya
seti aiitmeie batlamıf, lnciliz anane
t.ine n menfaatlerine uyjun olan '* 
aiyaaeti lqiliz milletinin azim ekaeri
yeti tasvip etmi,ti. 

Belediyede te,eldriil etmit olan 
ihtikar komiıyonu meaaiıini bitir
mittir. Komiıyon timdiye kadar 
yapmf olduiu tetkikat neticeıinde 
piyuadaki aatıt vaziyetinin nor • 
mal oldujunu teapit etmiftir. Bu 
hususta bir rapor hazırlamaktadır. 
Rapor bir haftaya kadar Ankara• 
ya ıönderilmit olac.tkır. 

Bunlardan kunduracılar dük • 
kinlarımn üzerinde atelyeleri ol • 
dujunu, buralarda ıeç vakitlere 
kadar çalıtmak mecburiyetinde ol
duklarını ileri ıürmütlerdir. Fab • 
rikatörler de bazı zamanlar aa • 
bahlara kadar çalıtıldıiını ıöyle • 
mitlerdir. 

Benzinciler, kendileri kapadık -
ları takdirde otomobillerin ıece · 

Temizlik amelesinin len benzinıiz kalacaiını iddia et · 

m••ıları mitlerdir. 

Beled~·~~~~:!:~~:'!~ı._.:Be:l~ecl:ı:;i1:e~,h:e:r~u=·ç~m::ÜJ9il;~c;aa~bn~~da~-. .__.._.ıiı ıon zamanlarda müraca· 
at ederek odacılık, kapıcılık ıib: 

hizmetlerin ke~dilerine Yerilmeıi • 
ni iıtemitlerdir. 

Bunun aehe'biae ıelince; amele 
ücretlerinin 15 liraya indirilmit ol
maııdır. Bu miktar tani:sfat ame
leıine az ıelmektedir. içlerinde 
on üç, on dört aenelik emektarlar 
bulunan tanzifat amelesi hem be· 
lediyeden aynlmak iıtememekte 
ve hem de bu ücret kendilerine az 
gelmektedir .. 

Fakat belediye bütçesinin dar· 
lıiı bunlarm üuetlerinin arttırrl
maıına mani tetkil ettiii ıibi oda· 
cılrk ve kapıcılık ıibi itlere naklo
lunma~anna da imkin yoktur. 

o 

Buzhaneler zarar 
ediyormuş 

Ticaret oda11 tarafndan buzha· 
nelerde yapılmakta olan ~
bitmek üzeredir. Buna dair tan
zim edilen rapor buıünlcü idare 
heyetinde ıörütülecektir. 

Yapılan tetkikatta tacirlerden 
iıtenen ücretlerin patialı olduiu 
anlatılmıı iae de buzhanelerin zi· 
yan ettikleri de ıörülmiiftür. Bu 
vaziyet kartıımda ya pahabbim 
devamı, yahut ta ı..a.baneler ade
dinin ihtiyaca söre tahdidi lazım 
gelecektir. 

it azahmt oldujundan buzha · 
neler taıhdit eclildiii takdirde fi • 
atlerin mühim tekilde azalmaıı 
imklnı bulunmut olaC:aktır. 
~ 

Üniversitede imtihanlar 
Üniversite fakültelerinde Eylül 

devreai imtihanlarının 15 Eylülde 
yapılmuı karar albna almmqbr. 
Hukuk fakültesi imtihanlan Hasi
ran 15 de yapıldıiı ıibi tifabt ve 
tahriri olarak yapılacak ve T etrini 
evvelin birine kadar bitmit olacak
tır. 

Kalp Cjlldl 

Elma dalında Karıa aokaiında 
oturan Şaltok hanımm ta.hail me
murlarına verdiji on kurutun kalp 
olduiu ıörülmüt ve yakalanarak 
hakkmda takiNta batlanmıttır. 

Al1rc• yaralandı 
Uaküdar iakelıinde itliyen 138 

• 
numaralı otomobil toförü Huıa· 
mettin efendi, Oıküdarda Boınalı 
Muıtafa oğlu Mehmet iımiDde bi· 
riae ~arpmıf ve aiırca yaralanmıt 
olduiundan yaralı Zeynep Kamil 
hutaneaine kaldınlmıttır. 

Tramvaya ~arpb 
Çartıkapıda oturan toför Ek • 

reme ait otomobil, Maçka - Be · 
yazıt hattında itliyen tramvaya 
çarparak berelenmittir. Poli1Çe 
tahkikat yapıbnıttır. 

Un vergisi nerelerde 
alınacak 

Buiday koruma kanunu muci • 
hince undan alınan yerıi hakkın • 
claki itirazları tetkikle me,aul olan 
komiıyon dün defterdarblcta içti • 
ma etmiıtir. 

Bu içtimada undan alınan ver • 
ıinin Fatih maliye tahıil ıubeıin • 
ce tahsil edilmekte olmaıının mü! 
külltı mucip olduiu anlaıılmıt , 
bunun deiirmencilere daha yalDn 
olmaaı haıebiyle Fener ve Defter· 
dar tubelerince tahıil edilmeai ka· 
rarlaıtınlmııtır. 

o 

Bugün su akmıyacak 
Belediye ıular idaresi tarafm

dan yaptR'ılmakta olan yeni teıi· 

ıat dolayıaiyle busün lıtanbul ci· 
hetindeki terkos çeımeleri .Janı

yacak ve ancak aktam üatü ıular 
ıahverilecekti,. 

ikinci Türk ,Dili Kurultayı ha-
zırlddarı merkez büroıu dün umu
mi kitip lbrahim Necmi beyin re· 
iıliii altında Çana)ıkale mebu,u 
Ahmet Cevat, Ordu mebusu Ali 
Canip ve doktor Saim Ali beyler· 
den mürekkep olarak toplanmıı, 

öiled~n evvel ve ıonra kurultay i· 
çin ıelen tezlerin tetkikiyle met
rul olmuthl.-· Öileden tonraki 
toplantıya Ruayadaa ıelen profe • 
tör Samoiloviç ve profesör Meaçeo 
ninof da ittirak etmittir. Merkes 
bürOIU ıalı pnü tekrar toplana · 
caktır. 

Buğday rekoltemiz ne 
kadar 

Ticaret boraaaına yeni buiday 
rekolteıinin kat'ı miktarına dair 
malümat ıelmemiftir. Tahminle
re nazaran bu ıeneki rekolte ıeçen 
aeneninkinden bir parça noktan • 
dır. Maamafih bu miktar elde 
mevcut ıtoklarla beraber hem da · 
hili ihtiyacı kartılıyabilecek Vf 

hem de ihraç olunabilecek derece · 
dedir. Son günlerde ihracat ço · 
ialdıjından Ziraat bankaıı elindt! 
mevcut ıtoklan piyaaaya arzetmit
tir. Yalnız bu eanada fiatlerin dü! 
memeıi için azami ihtiyata riayet 
olunmaktadır. 

---4-

Esnaf Bankası tahkikatı 
Esnaf bankuı hakkında adliye

ce yapılmakta olan tahkikabn bir 
neticeye bailanmaıı için bu husuı· 
ta tetekkül eden komiıyon tarafın
dan yapdan tahkikata ait rapor 
iıtenmiıti. lktiaat Vekiletince tet· 
kikata memur edilen Cemal Ziya 
beyin bu ite ait tanzim ettİji rapor 
müddeiumumiliie ıönderilmiıtir. 

Gönderilen tahkikat evrakı 99 ta· 

yıfadır. 

Bundan maada mülkiye bat mü· 
f ettiıi Oıman Talat bey taraf ında1t 
dan tahkikat yapılmakta oldujun· 
dan bu tahkikat bitip evrakı adli
yeye verildikten aonra meaele ka· 
rar albna almacakbr. 

o 
Rif at bey geldi 

1 nciltere kendi menfaatlerine uypa 
telikki ettiii iMi siyHeti takip ecler • 
kea miistakhel tehlikeleri ıörmemiı, 
unutmu, delildi. Bundan clola)'ldll' ki, 
lnsiltere umumi harplerden sonra si
lahlan azaltma itlerine fazla ehemmi· ,.t vermiıtir. Hatti ltüri aabada IMl
u muvaffak olmut n 1935 aeneaine 
kadar dnun etmek üzere Vqinrtonda 
Amerika, lnıiltere, Japonya, Fran .. 
ve ltal,a arumcla bir bahri ititilf ak .. 
teclilmitti. q 

5on seneler,, tayyarenüt .>IS•tt.,.. 
inkipf etmesi, tecariz kabiliy•tinİa 
artmuı, 'bir çok dnlet••n ve ltilhas· 
sa Almanyanın iMi ıiliha fazla ehern
mir-t vennesi 1 nsiltneyi yeni Wr va· 
ziyet lrarpsında bırakmıt. atta Dayli 
Me1l olmak üzere bir çok &"U~teler 
tayfare kuvvetlerinin artbnlmaaım 

ve inkitaf siyasetine lusmen olsun nİ• 
hayet verilmesini tidcletle talep ebnit
lerclir • 

Dil• taraftan, t•ki teslihat kon
feransmm mühim süçlüklse tHadif 
etmesi, din1au Wr emniyetsizlik ha· 
vasmın eamui. Almanya n A TU•tur

yadaki hüiseler, F ra"unı" ıiWıfarmı 
mltmaia katiyen yanapnamuı, 1 • • 
ciltere hükümetini ha4'ca hir ıi1a•et 
takilnne sevketmit n 20 mily• lali
m tiruı .. myı .. ,.,.,... nüktamml 
aoo den 1300 • çıkarılinuına karar .. 
rilmittir. 

ı.-tlar lımmmuında Hanı ....... 
Lortl LonM.ll•ıJ, A'WlllD ........... 
da Bat~ekil muawni M. Bolma, ln • 
ptermin 7eai ~ imala ..... 
lqiliz budutlannm Dover lialaruMaa 
delil Ren ..Wllerinilea '-tWıimı SÖy• 

li,...ek Almaayaya Wr O.tarda llıalua
mat. ..ülaüa İnfUb bahriye tezılhla· 
riyle fabrikalann memleketin hüaa 
7'11'lerİM naldiai taniye •tmİftİr. 

Sat.ık lnsilia clonanması bınancla
m Loi'tl Butti t.uaünlrii IMıyaaabnda 
l....Uis siyaset adamlarmm korkulan· 
u ittirak etmit hava ~e deniz tcuvvet· 
lerinin arttınlması fikrinde buhımn•t
tur. 

Bu suretle 1 nsiltere artık hir ada 
obnadıjını. infirat siyasetinin imkln • 
sızhiını kabul ebnit oluyor. Bu ~ni 
ıörüılerin yalnız lnsiltere için defil, 
Avnapa ve dünya için de Miyülıı •~ 
miyetl itikir ve mutlakhr. 1 

M. R. "•cdet Diyanet itleri reiıi Rifat bey 
bh· müddet iıtirahat etmek üzerf' 1 P!"!!""'l""'!!!"!!!!!!!!'!!!I!!"!'-!!"!'!!!!"!!'!._,,.. __ !!!!!!!~ 
dün Ankaradan ,ehrimize ıelmit· Ihsan bey geldi 
tir. Dün An1<sradan Maarif VelrA· 

---o--

Geri kaldı 
~ ııdınlar Birlitinin aenelik kor 

ıreıi ekaeriyet olmadıtmdan ıele
cek puan. telıir olunmuttur. 

leti talim ve terbiye reiıi Ihsan bey 
Me:!unen tehrimiz~ gelmittlr· 
ICendiai ıehrimizde bir ay kadar 
kalacak ve tekrar Ankaraya avdet 
edecektir. 



Abdülhamit 
Ve 

G3zdeleri 
Terlhf lefrlkJlı 98 

a~ .. tcı .... ı.,ın 1tuı ..... 
.A"2ttllwrılt, 'l'ıbaıt.Y-11 (Ntcdtt) l Parilte

ld :ıeıa 'nlrtdWJe Jıiu~a.,.... ettttt rilllliiıe -.. 
me z1wa1•mıda ~tmlati- Kıiıt auı

lfA'll Jkd.ı"1al- ...... lt .NtofWi .. \'~Or 
, ., J>aclitaıµ ıp. ed~k l';tcıfttle blrUktt aa-
raydu cıklJW. Felılm P"f& Mhıltdıe. Puuıı 
:rJ)tk,,. eorııaya ~ıiıımljtir. llu .eırt.da Jlall 
bir tefldltt latubUlda Padif6hı yıkmaga 
~alıft~r ... 

Necmi•elıer belki fiinün birin
de padittb karıaı olacaktı. Bu ihti 
m,.J Jay,f olm..kla beraber, herke 
ain la.tırıDa ı•li1or, itte Necmiae

ll• ü aırf "" ümitı. tüalerini ıe 
çi,.•I• salaftYordu. 

Fakat, ıon ıunletd~ birbirini 
kovalııan ıi1aıl hldl .. ıer ~adlta
ıhı Jittlk,e triM entliıeler içlnde 
kıvrandırıyordu. Abdülhamit ,.. 
jı 10lu. Nl'tliii Y• ıe.-Miil belli 
elaıyaa ltit hlllntaulardı. Ona ka 
rıbk etmek te kalay bit it lhlyili? 
Muht~lll waylard,. kapithp ka • 
l&a az ıiadelerl ali •ardı! Necmi 
.tellerin de Wyl• mMum bir akil>e 
l• aatranııyacajıaı ıkim temin ede
'mr•ı t 

"lanttft llt•1ı K&&ı111 Myle •• • 
ltdlfl ıtra:rdaıı ütaltlifbiiyı ittik 
hah için daha lıayırlı lSUİuyofdü .. 
Saadetin Necdetie birleiip ayrıldı 
iı tiinüti "'i Necai.eherin ltey
aini dt ay11i eM•I "• ayni ihtiraz 
M.tllHftİ. 

H~ftehfi, Saldetln llfaytlan 

Yaun: ishak Ferdi 

ne enlirikalarla uJaklattırıldıiının 
farkında değildi . 

Sarayda dönen bu dolabın iç 
yüıünü baı mabeylnciyle Fehim 
paşadan ba§ka bilen yOktu. 

Necmiaeher o ıün Kasım beye 
kısa bir mektup yazarak atkım 
itirf etmele karar \'ermitti. 

Fakat, bunun da 21ann•ttill ka
dar kolay bir lt olmadığını knlıyor 
du. Gerçe aralarında bir kaç defa 
ıisli konuımlar olmamıt değildi. 
Halta bir ıün Necmiıeherin ıüz
ıün bakı9larmaan ıüphelerıen ya 
ver ltiantt be1, mülhit bir rüre!t 
5arpınhsı 1çin.le ıendeli:rerek ay· 
rıl11111 \rıe edaıına ıeldiği zaman: 
~ A~ba heni aeYiyor mu? 
Dütüncuiyle saatlerce Necmise 

herin hayalini ıöııünün önünden 

afJtlh•futtl. 
Kazım bey ıüphe ve tereddüt 

içinde günlirct, halll aylarca bu· 
caladıktnn ıonra, nihayet bir gün 
bu h~diseyi mahrem olarak Cafer 
ağaya anlatmı§b. 

Necmiıeher Kazım beyin o gün 
den ha§!ıyan bu temayüJünü Ca
fer a.ia4an nasılsa öirenmişti. iş 
ıene Cafer ağaya dayanıyordu. 

Acaba Cafer ağa bu temayülün 
ıizli bir anlaşma teklinde ilerile· 
meaine göz yuma bilecek miydi? 

(Devamı var) 

Biıyuk harbin yıl
döniiınünde 

Belçilca M ·mudafaa Nazırının sözleri 
lüJa..i, 1 (A.A.) - MiUİ mü· 

ltfli Msın M. Deten, Bel9lka 
t8i)rilinl Aliliaıf JttittMlfri larl · 
#ıi.11i t6Uvüz edillliliftin ylfilin· 
ci ,.ı döaümü iBiüiia&&etiylf, aun 
aletam radyo nejriyat enstitüsün -
tle 1Mr htuk irat etmiıtir. 811 nut· 
IU11dl, nüir, milll miid•f &anın 
idil itil IJIHlfl ffdalflrhldara 
ilt1ümalaf nf c!lnllfiEflefifidffı 
c1iİM8itfir. Sonrl, leltlİt&nıft liik •• "ref ~i aaıariar.inaan ta
iiifMB ._ifüazimae oldupnu 
iitjlfilelde lteral>er, 1914 .. aeıin
••. tfhlllttfi uıilll•ftifthali ~in 
elinden ıelen her teri yatifff '/ip· 
.ıw.aı iti catl iti 1 J!&f~lttli ili· 

Yi etmi9tir. Nazır, demittit ki: 
" Ba ıuretle, "birçok hakikatler 

öirenmit olduk. Hak ve adaletin 
kati ıurette ıilihlarını terketmit 
~ir ciharıfh ü~eriııde tamamiyle 
hükümran olacaiı m4!sut ıünlerin 
gelnieıi~ intizaren, herhangi bir 
milletin emniyeti ancak harici bir 
tedyiize katıı müdafaa kabiliye· 
tiyle mütenaıip olacaktır. 

Bunun için icap eden f edakir· 
Uklar, dethıtl kabul ve azami isti· 
fade ile mahalline ıarfedilmeli· 
dir ve nihayet, hür bir 111illet, ıul· 
hun takviyesine var kuvvetiyle 
,a.Jıtffiikla berabet, daima uyanık 
bulunmak aerektir. 

A le tnı, Servet mi? 
NlltiH: (Va • Nu) 

GetM littilitlafıft hUllAaı t 

llblli Bey, .. rritiıü Mybetmit 1 
llt Pifü*Ucfif. Fakit, ealfl 8ebdebeli 
ld;ffi tfrkdinel istemiyor. Onan içtn. 
ıtıı TUrltft Hanımı C'9nal Be1 iımin· 
4' bir dnpe vermek emelindedir. 
Halbuki, Tilrklnla Fikret seviıiyorlar. 
llhami Bey, Fikreti, ojlu ıibi büyüt
m~edir, Ona, kuctan vaigeçmesi için 
rica ediyor. fiana memuru olan Fik
retiıl önUiıt, ter:ıdif, ŞicUJe Himm 
w.linde ıenain bti kictni çı'iıtJtor. iu 
hanım, dl delibiih tt' iiİW&:r blutor. 

l_adir~ t,g,.ıe ilrHrera ıüt&tü. 
f&iilia, onan ~indeki acı ilade,.i 

W•rıtat: 
" - Filsret aoa, Mim IMJir 1*ııl dert

li J'uiuftu ftfatmıt ki, kendine 
115#11 ii•*8for... Yem.tft ill'1 atk ........... " 

....... W. ~rordu. Türkiıi, 
'6...-ntH.. i.JA arlcıi ilt metful olma· 
lttt'"9i htiile"' uıuna lrmh.·İttl-

..-1• oturdu. 
Civardan onlari tialmurorlaraı iN

ie.. e,.ıe ya: Şoför fe muavin yer!erin . 
de iki ki,i olan bir otomobil gidiyor ... 
Arka tarafta da bir kadın oturuyor .. 
iunaa hayrete taran n~ ofabilirdi? ... 
Hiç ... Onun içın, b&lean olmıyorau ... 

Y ıim%, illi iıtiıni ile ... 
Galatasarayı geçnİİ!ler, T.ikıime 

doiru ilerliyorlardı. 
Demin Türkanı ziyarete gelen Fa!ı· 

ri Patanın iki kızı, Öte beri almak için, 
Beyofluna çıkmı,Jar, dükknn dükkan 
ıeziyoJ.Waı. ı,te, fiunlar, dıili« uzak
taln, ş._difenin otomobilini ıördülcr: 

- Busün de beraberler.. Fikreti 
~ene almıt gc;türüyor .. Aman, hu ka
dın .. Zavallı Türkan. timdi evde ... 

Fakat, bu ıözleri ıöyliyen Lcylanın 
cümle~i yarıda kaldı. OtomolJilin ar· 
kasına ıözö ifitml..U. Kendiaindcn tv· 
nl bu ıarabeti JÖrÜp te: 

- A .. Jı. .. • dtye haykınn karlteşlni'll 

Fıkra müsabakası 
.Ea iyi, • aG..a fıknlMa W. a• 

derecıelderin yuılanı lnllH8 ~.U. 
leeiktir. Yahu& IMa fdaal&n11 uaun ol. 
maması, seçme olması •• okunaklı 
yuılmaai liaımdlr. 

Akıllı talebe 
Talebelerinin dene plı,...adik· 

]arını giSren Riyaziye muallimi e· 
peyce söylendi. Bllllun üaerine ta· 
lebenin biri: 

- Efendim herkes riyaziyeye 
çalııabjlae riyaziyenin kı~eti 
kalmaz fd: 

- Ya demek ıiz rlyaaiyenin 
kıymetine halel aelmeıin diye ~
lıtmıyorsunuz. 

Sa.ka Sudi 
-....,..~-o,--....._-

Nikah 
Tütün inhisarı aa~ık müfettiıle· 

rinden Ferruh heyin keri•eıi Mu
bahat hanımla deniz ticaret mü
dürlüğü memurlarıqdan etki ıaze· 
leci arkadaıımız Burhanettiıı Ali 
beyin nikah meraıimi perıembe 
ıünü Beyoğlu dairesinde icra edil· 
mittir. 

Kanuni teacili bizzat Beyojlu 
kaymakamı Sedat bey yapmıfbr . 
Esbak Harbiye nazırı Ziya paıa ile 
liman tirketi müdürü lf amai bey 
de liu mesut çiftin tahitliiini yap· 
mıılardır. 

Merasimde bir ç.ok lanınmıt lla· 
nım ve l>eyef ench1er ve matbuat 
erlli.nınClan bazılan ili.zır tnilun· 
muılardf!· 

Arlratlaıritiıza ve jenç reflkaaı· 
na aaadetler temenni edfiı. 

6 

Sünnet 
Hililiahmer Fatih Ktiblfı nahi· 

yeıi he1eti tarafından Aksarar 
Pertev Nlyal liıeai ~aliÇetl de 
9--t-.Wı 111t&e• •ıfMr· 
§embe günü fukara çocıiklarm 
sünnetleri icra ettirileeektir. 

Çubuk barajı 
Ankara, 5 (Hbnıt) - Çahk 

harajının ıbn 800 bin liralık.in .. &· 

tt yüzde on yedi tensilitla Oritfim 
TUtk 'irkt!tirie ihale edildi. l1i4aat 
aüratle ve mukavelenin akdinden 
46 aün sonra baılıyacak ve bir ıe· 
ne de bitecektir. Bu ıuretle baraj 
aelecek yaz aulama itine baılaya· 
caktir. 

Ankara - lstanbul yolu 
Ankara, S (Husun) - Anka· 

ra - lstanlnıl ,oleıiiıe lia ıene dl· 
ha ziyade ehemmiyet verilecelstir. 
Ankara vilayeti yollar ve ıoseleı 

için koyduiu 29439~ liradan mü· 
him bir kısmını lstanbul - Anka-

hayret nidalannat o da iıtiru"Ttti. 
Ağızlan bir karıf açık kalarak, oto

mobilin arkaaından biıktılar: 
- BJ naail i,? 
- Vallahi bilmem.. Acaba yanlıf 

mı ıördük? 
- lkimii bifcf n ÇrlaınliıUli~ ya ... 
- Canim, i:liHa aemın TUtklm tt• 

ele 'rrakıp çdltii ... 
- H~ o, Şidlye,.i tanımıyor ki:. 
- Tanısa bile, Fikretle o önde, ke-

yif içinde giderken, otomoi>ilin arka· 
11nda Türkanın oturması ne münaıe· 
bet? Bir tilflil akhm ermedi. .. 

- Yafiib'hi. .. Bu Tütliln .. Nt •tt 
gelmedik ,.,ıer y par ... Hem ioniui 
iueti nefşi vardıt, hem de izzeti neli~ 
ıi~dir ... lnıan, böyle bir ıeımeii lca· 
bul eder mi? .. Hizmetçi ıibi arkalan· 
na oturmu! ... 

- Kimbilir.. Kim51fir, he dalip 
çcviriyordur. O ftf! §eytandır, ftilmez . ., m111n ... 

Türkan, etrafına bakmadıfr, bütün 
cUICltatlnl 8iidekileT"e teksif ettlll için, 
Fahri Patanın kızl•fım rörmecli. 

Dört huhık kesi'mif, öndekileri din· 
liyordu. Dinledikçe dt hayreti, hid· 
deti artıyordu ı 

laiUlzot dersle 
-31-

Mary reciteı l) a poem 2) 

"Aft• tea tat chiltlren ıat in the 
nrdflh W •l• Mrs RolNnıon aıked 
T Olh and Mary how tı.ey had been 
ı•ttinı on at ıehool. n,. had both 
ltMiı~aemelitlle .a• ad 
poemı 3) and their Granchnother said 
abt ~~ t'8I aller woulll Jet her hear 
IOln• 61 tllem. 

Tom Miti: "Mur, yeu n•• learnt 
ınon tU. 1 uv., will '°" Maltl?" 

"V ery W.U." ıhı npliecl". Wut 
ılaall it ~? .. 

"Pl .. ae" Said little 1 Ja•, thiaki•ı 

~ 
ol her dear SnolVbalJ," Pi .... 
ha.-e tht poem about th• ki~ 

uy••" Saitl thtir Graad• 
.. ıltout tJ.e kittenı." 

Gnnnr was la a co...,ortJ'I'_. 
••t, witla Jane on her a.p, #, 
otherı aat on the ıran, ~l 
stoed up. Y p,u ... tlaı al~ 
etaadi~ at ıcbool, a"d it bf 
• hlblt 5). 

Now alliı iı wbat ıb11 ,.citt4' 
:t'ht Two Kitte•• 

Two little kitten• one 
flltht, 

Betan to 4uartet 7) aad then to fitlat, 
Öne hacf ı mouu, tlte etiler had flOftt, 

Thlt wU tile way tile fltht wat beıun. 

·1·11 8) ilave t•t MeuM" taid tl\e biner cat ; 

"YOü'U lldı tbt •~uae? Wt'IJ •e e about thatl'' 

••tMll •••• tbt ._.HI" tal• the elder one. 
"Vou •hti\'t 9) ilave tlat ınouıeı" Said the l~ttlt ofte. 

l told you before, 'twu 10) a sto tftty flitht, 

Wheil l~eM ıWd Uttle kittens be ttn lo fiiht. 

The eld woman took her ıweepin f 11) irôo .. , 

An41 ıwtpt tile kitten• ritht out if tlil rNih. 

TMi irouAli wH ed•tred wUh friit U) a41 *1tn, 
Ana tfil Jlbôt llttlf -.HeH llad lltwhere U) to I•• 
So Uiey bath İiy adfi ori fhe i\a tat tht 4oor, 
wıtnı tffl ata •ad\•n flfıitlıfd sweeping the noor. 

thıtt tJllj iflpt 14) in, as qufet ai mid, 15) 

Ali w6l Mtl trtff, arid celd 11 ice; 

For tbey fWlld lt Wtter, that ttornıy niiHt, 

T8 11~ diWll &nd titf;, tU8 to qu udi and fiilit. 

t) ıeri .. a (HMYQJ ı intad eder. 
2) p81m (jJöjliı) ! flit 
S) PIMil (_.J-.Jf tllfW· 
4) OffiiJ (fÜllJ: Wtft tiM 

' 11111t (Ylif): Alttı ıttt•t 
6) ıtormy (stenil): ftfülih 

7) ti ~iffet (~•+itti) r tt&ffa et· .... 
IJ i•n = (1 WIH) - You'll = JMI 

wiH 
9) Y ea ıllla't ~ JW ıhall 9'9t. 

10) 'tnı ;;:;: it wn 
l 1) SwMpiq ( 1Yipin) : ıipürii 

12) bNotn {lwum): ıiipüri• 

12) lrost (/roıt): c1iin 
13) nowhen (nohver): lıiç '1r yff , ... 
İ4) er4pt ("'6~h: iUMlti tütlft6 

Ergani isliicrizı 
Ankara, 9 (HülUtl) - Üçüne\! 

tertip lrıanl i•tikras lah•illeri 3( 

ağustosta piyasaya tıkirılacak vt 
ıatııı 30 eyf ale kaaar devam ec:le· 
t:ttlfftr. 

- Hayatıma bu ü "' .. " 
asil 5iliriiyorum, Şicli:ri Riiüm." 
çt çocultfUfuffiti,. Mil W lfli Wtf~ 
dim ... Bu fi, ili lifi İllli'l Uf.. 
1i1.U... F aat tinilit lriiıliltihf fikri 
aalNt hali111 PJdi .•• 

Türün 11uimıkianaı tıkıyordu. 
önünde duran frkelin iofili~ ia.nJ. 
mali. &mi t&iaffifit ı. af;aftlQI mı • 
,. .. ifa: 

.. - "" IUıiilhaUUI :tttand.. • ill#• 
~si *'1itorü. - -.Ilı "- Wl .. 
Bana •Öylenmeıi lizmi ıeUa ~·· 
lan ~ka lNr kadına aöyli1or ... " 

- Ktta; •ı &ahlılfftUli llf aene 
ur11iı' dihM w emar tii•M ftitf· 
hiftcflftL.. Oralül bclni1Mln hft Mri 
•ÖzÜnM ;lrii..a.Hi... H ... litai"1DJ-, 
J stanlt~ldaki atkımı düündüm ... 

Bu ıözleri dinliyen Şadiye, viteale
re &aı11•cHa. dtom6WI; iaua U.Wjl
tine tercüman olarak, 1tütün hıziyle 

ııyiyb•Au ... 
i;r ı&1Miff. Aifflflt9i Shff YI~ 

itiM Hrı,.u .. &tüt Maile ;elda 
tutHıılar ... 

Tütkiıt: 
.. - Demtk ki, fıiuntar, wna • ._ 

ferden Mri tUınoriü- •• ,.dU •• 

ylHltli. 
il) inid (iıü,lı): , .... ._ 

t!evt' ....._.., 

<i> wııo ıat tlie 1ıtlfitl 
ttt! (2) What ditl Mrs l\ot•- ..J 
Tini 6U Mli;T (1) Wfiiıt P' 
Hl Mlrt iıwi liifliHta? (~ 
ıtl T8i1 •ill Mat; N Wp· 

Wlllel t)Mift dil Jhe wa•t -
(i) Wt.1 4ii Jait .aıtt t• tJI. 
ftithii IMt tht ltitt ... a? (T) ,.,! 
re.it• ılttiait (1) Wht not7 fi 
lf oa A fitie aiilit that tlff 
.. arrellid? (18) Why "';tf 

qaurillinr ( ı ı) What did ~ 
wemu 4o7 (11) Where ~ 
kitten• lie ~own? ( 13) Oid 
of aôon1 

Anltarada yeni me1't 
Aldtira, 9 (HuıüiO :....

Si fiti ü64 ;eniaen iki d~ 
ltlilctlfltr. iu i8be uıs r~ 
bütçeye ~ Sifi liii ttsiUIW"' 



,.,,. 
4) 

HABER - Aktam Po~s~~~·=••;,__~===-=-=~~====~"'===============~=====!!!!======== 

L/lalılt ildısadt ianal . i ~ ~ L Resimli ı iixk lirası · dünyanın en -
Düny~~ .ij_aberl~~i ~ 1 

Beyninde bıçak 

sağlam parasıdır taşıyan adam! 
Amerikan gazeteleri haber ve· 

-.;ı~~rün Tijrk lir"" dünyanın en Türkiyenin ihracatı riyorlar: Roçcster'de Şerri ismin~ 
h •. 

141111 Paran dereceıine vaııl olmut· Sene Türk Liraıı ton 
;;·. 1~30 ıene•i batında tuiı olunan 1929 l55.214,071 669.664 C 1) debir adam on beş seneden beri, 

ı&tıkraz çok iyi sl'rt dahilinde de- 1930 151.454.371 776.670 hiç farkında olmadan, kafa tasın· 
~ etnıelcted'ir. Büt~emiz iktrıadi buh- 1931 127.274.807 883.222 da bir biçak taşımış! 
·-sn tevlit ettiği bütün mü,külata 1932 101.301.355 1.077.521 
l\inıe İnanılmaz şey değil mi? Fakat L.. n mütevazindiı:. Devletip dalgalı 1933 90.000.000(2) 1.200.000 (3) 
~larını nmiktarı tesbit o1unmuı • Çok vazih olan bu rakamlardan çıkan olmuş .• Bu adamcağız son zaman· 
ı::· 811 borçlann yekunu paramız için netice §udur: ihracatımız azalmak ıöy- }arda müthiş baş ağrıları duymağa 
tır tehlike teşkil etmekten çok uzak- le dursun iktısadi buhranın batlangıcı başlamışa, bir müddet sonra da 
'ıtiı'· Muhkem borçlarımız da son Paris olan 192 9ıeneıinden beri artını,, hat· 

ifı bacaklarından birine felç gelmiş • . mucibince memleket için çok mü- ta iki misline çıkmıştır. Fakat gittikçe 
'llt b' t• ır ıureti halle bağlanmıştır. çol mal aalmamıza rağmen elimize ge· ır. 

c·· h . çen para mütemadiyen azalmııtır. Bu- Müracaat ettiği doktor, hasta -
lq·· um unyet merkez bankası teşek· nun sebebi buhran dolayıciyle fiatlerin 
d q u tarihinde ~Teşrinievvel 1931) te- nın bir apse olduğuna hüküm et-
•viilde bulunan 159 milyonluk kağıt çok dü,ük olmasıdır. mit, fakat röntgen ile yapılan mu-

Geçende Pariste büyük beyn!lmilel kadınlar kongresi toplandı. Muhtelif ka
dınlık ve dünya işlerinin konuşulduğu hu toplantıda söz alanlar söz söylerken, 
susup dinlemeleri icap edenler de biribir !eriyle konuşmuşlar. O derecede ki ni
hayet, söz söyleme kürsüsünün önüne,. üzerine "Sükut., yazılı bir levha konul
muştur. Resim, kongre reisi L:ydi Aber deyn nutoık söylerken alınmıştır. 

ıı-.., h Dünya yüzünd' buhran dolay11iyle 
l 'L Yt u deıine almı§tır. O tarihten i- .ayene herkesı· •a•rrtan bı"r netı"ce 
1-.r T satışları azalan mallar daha ziyade bü- > :ı- 1' 

'- en ürk lirası kağıt para. olmak· dd 1 vermi•tir: Hastamn kafa tasında 
-.ıı çdan1ıtır. Hali hazırda Türk lira· yük ıanayii beıliyen ham ma e er - :ı-
"Ptt k • dir. Bizim ihracat y-!kunumuzda böyle bir bıçak demiri vardır? '- er ez bankamızın ihraç ettiği ban-
ıııoııottur. Bankanın tedavüldeki para· ham maddelerin niıbeti çok değildir. kk l 
h d Memleketimiz daha ziyade gıda madde· Hastanın başı di ate muaye· 
'- eruhte etmesiyle devlet bankaya d"ld·-· ak" b - ·· '"ld"' 
ilah leri ıatmaktadır. Bu maddelerin fiat ne e 1 ııı v ıt ıçagın goru U· 
ti~,ı 159 milyonluk bir borca girmiş-

r. dü,üklüğü buhran yüzünden bütün ğü istikamette hafif bir yara izi 
milletlerin i,tira kuvvetlerinin azalmı, görülmü§tÜr. Bunun üzerine ame· 

. De\'let şimdiye kadar bu borcun 9 
~lYonunu bankaya ödemi,tir. Mer -
~ IM.nkaıı bugün 27 milyonluk al • 
~a •ahiptir. Bu ıuretle tedavüldeki 

nlcnotların yüzde 17 albn kar,ılığr 
~"CUttur. 

olmasından ne,et etmektedir. 
Görüyoruz ki, dü,ürücülerin yani. liyat yapılarak bıçak çıkarılmı§tır. 

( devaluation) taraftarlannın iıtinat İtin garibi hastanın, vaktile ba· 
ettikleri ihracat azalması doğru deiil· tından yaralanmış olduğunu hiç 
dir. Bu zümrenin yegane dü,ünebile- hatırlamamasıdır. 
ceği fikir ihracatımızı birden bir kaç 
misline çıkarıp paramızı kıymetten dü- Mesele, uzun araştırmalardan I Diğer taraftan ticaret ve dolayııİ· 

L.~ ~ediye müvazenemiz dört seneden• 
~ı lehimize olarak kapanmakt:.ıdır. 

Para iatikrazının iki büyük manii 
!llllJ.rdır: 

§Ürerek harice çok satıt yapmaktır. sonra anlaşılmıştır: M. Şerri umu-

Zahiri faydasını ve mühim fenalıkları· mi harpte Fransa cephesinde har· 
nı baıka bir yazıda tetkik edeceğimiz betmiş, bir Alman şarapneli ile 

Rusyada resmi evlenme muamelesi, ancak yarım daki!<:a sürüyormuş.' Müra
caat edenlerin isimleri tescil edilince, resmi muamele tamamlanıyormuı. Bir Av
rupa g-.zetesi, bunları tescile ait olmak üzc:e, gördüğünüz rt''>mi basmıştır. 

l - Bütçe açığı •• Bu açığı kapa • 
~ için devletin Merkez bankasına 
ltıiiracaat ederek kendisine hazine bo
lloııı mukabilinde avans verdirmesi ve 
~ ıuretle tediye vaaıtalarını piyasa 
1?liyacrnın fevkine çıkararak (infla-
tıon) yapması. Netice itibariyle para 
lt,Ynıetinin d..,__;,~.-----~ 

2 - Tediye muvateneainin müte· 
lıltltti bir ıurette aleyhe kapannı.aıı ve 
lı.anun neticeıi olarak memlekete mcv· 
tıadundan fazla döviz lazım olduğu i
Siaırnilli para kıymetinin dü,meJİ. ' 

Türkiye için bu :ki büyük mahzur 
._tit değildir. Bütç:ımiz Cümhuriyetin 
~~ııüıünden itibaren mütevazindir ve 
b~kümetin siyaseti her §eyden evvel 
lltçe müvazcneaidir. Tdiyee müvaze-

11tıııiz de dört ıeneden beri müsait §e• 
~•it altında lehimizedir. 

k Bugün dünya yüzünde bu iki ba-
111tıdan bizim kadar iyi vaziyette bu
bll""-n devlet hemen yok gibidir. Iıte 
llrıun jçin, lımet Pata Hazretlerinin 

ttçenleı·de i§arct ettikleri gibi, Türk 
l>•taıı dünyanın en ıağ!am parası mer· 
ltL • • • , 
~sıne erıtmıştır. 

b Bütün bu açık hakikatlere rllğmen, 
llndan bir müddet evvel, ihracabmızı 
~Oialtmak için, paramızın kıymetini 

l' rniktar düıünnek lazım geldiğini 
llıiidafaa eden bir zümre te•ekkül et -
ttı• :r 
le •~ti. O zaman Baıvekil Paıa Hazret-

l'ı ve lktısat Vekili Beyefendi bu 
~\imrenin ne kadar yanlıı fikirle.,~ is
ti"-~ ettiğini ıöylemitler ve hükume· 

l'l böyle bir ıeyi aklından bile geçir-
"'-diğin k,_tiyetle beyan etmiıleı·di. 

lkb1atla uğrapn bnı kimselerin 
=n zamanlarda gene bu ıakim fikri or
t Ya ıürmek istediklerini İ!İttik. Va
•rııever]iklerine §Üphemiz olmıyan bu 
zeva~- . • 'kl . k d c'lh ... n ııtınat ettı erı no ta şu ur: 
lllQ l'acatıınız her ıene bir miktar azal· 
i . ktadır. Halbuki ıt>emleketin refahı 
~Çı~ ihracatımızı çoğaltmak mecburi • 
l'İ 'tin~eyiz. Bunun yegane çaresi ha
il ç P1Yaıalarda ucuz mal ıatml'k için 
ill'ıunızın kıymetini dÜ§Ünnektir.0 

Ilı Bu mülahaza çok aathidir. Para -
lzın ' . • 1 k . "k d" ~ . . azıyetı, mem e etın ı tısa ı !e· 

•ıtı 'h c' ' 1 racatımızın son senelerde ha • 

bu usulün muvaffakiyetle mevkii tat-
bik& konulması için ;ki §artın tahakku- yaralanmıştır. 
ku lazımdır. Harbin son senelerinde Alman 

1 - lstihsalatımızı derhal bir kaç şarapnelleri ele geçn her tiirlü ç.e-
miıline çıkarmak. l · 1 d ld ld - · · 

2 - Bütün bu mahsulü satacak lik parça arıy e o uru ugu ıçın 
mü,teri bulmak. bu şarapnelde bulunan bir bıçak 

Birinci noktanın tahakkuku malın demiri parçası da M. Şerrinin ba-
nevini. - •·•6'ia •••• ·'-•m=mak ıartiy· tına girmiştir, M. Şerri ayni za· 

-ıe ancak senelere miitevakkıftır. manda vücudunun başka yerlerin-
lkinci şıırt ta hali hazırda kabili 

tatbik değildir. Çünkü: den de yaralandığı ve derhal ba-
A - Her memlekette ithalat t'lhdia yıldığı için bunlardan haberi ol-

cdilmiştir. mamıttır. 
B • Her mem!ekct artık satın aldı- · ==================.:= 

ğı malın en ucuzunu aramamakta, kcn· 
di malını sattığı memleketten mal al
maktadır. 

Devletlerin birbirlerine bağlı bu • 
lunduklan bu takas usulünde fiat ya
ni ucuzluk meselesi ikinci derecede 
kalmaktadır. 

Bütün bunları canlı ltir misal ile i
zah edebiliriz. Çekoslovakya sanayi 
mahmulatına mahreç bulabilmek için 
17 Şubat 1934 tc kuron'un kıymetini 
düşürmüştür. Fakat istediğini elde e
dememiştir. Son resıfıi Çekoslovakya 
statistiklerindc 1933 ve 1934 ilk beş 
aylık ihracatı şöyle mukayese edili-
yor: 

İngilterenin Marlburg şehrinde bir 

tellallar müsabakası yapılmıştır. lngil

teredeki kadın, erkek bütün tellalların 

iştirak ettiği bu müsabakada, resimde 
gördüğünüz eli çıngıraklt adam birin-

Hem karada, hem denizde seyahat 1. 
Bu sıcak yaz günlerinde ikisini de yap
mağı düşünen iki Avrupalıyı resimde 
deniz üzerinde görüyorsunuz. Bunlar, 
karada bisikletle seyahat etmekte, sa- j 
hile gelince, bisikletlerin üzerinde kat- ı 
lı duran portetif sandalı açıp, bisiklet-

Mahalli 

kıyafetler 
• • 

sergısı 

Vürtsburgta Al-Sene 
1933 
1934 

Milkon Kuron 
2.241 
2.571 ciliği kazanmış, bağırış şampiyonu ol- manyanm muhtel:!· 

Çekoslovak ihracatında parn düşü
rüldükten ıonra yalnrz yüzde 13 nis
betinde ehemmiyetsiz bir fazlal!k gÖ· 
rülmüştür. Bulgarların geçen yazımız
da bahsettiğimiz bütün satışına muka· 
bil aldıkları sanayi mamulatı fiatleri 
Çekoslovakyada başka yerlerd~n daha 
ucuz olduğu halde gene takas dolayı· 
ıiyfo Almanya 631, Avusturya 156 mil
yonluk satış yaptıkları halde Çekoslo
vakya yalnız 80 milyonluk yapmıştır. 

Çekoslovakya düşürme yaptığı hal
de ihracatını çoğaltamamış, bilakis it
halatı bir miktar artmıştır. 

muştur. Yazılanlar~ bakılırsa, 

dam bir kere bağırdı mı, yedi 

bu a- yerlerinde giyilen 

millik elbiseler, mahalli kı-

mesafeden sesi işititiyormuş !... Resim· 

de bu adamın yanında duran kız da bu 
vesileyle yapılan eğlentilerde karnaval 

kraliçesi seçilmiştir. 

yafetlcr sergisi ya

pıldı. Bu sergideki 

mankenler, hep 
canlı idi. Mahalli kı

yafetleri ile sergiye 

gelen kadın, erkek, 

çocuk köylüler 1. Re-

simde, bu sergiye İŞ· 

tirak eden iki kız, 

bir erkek çocuk du

ıuyor. 

leri sandala nakletmektcdirler. Bu su

retle kah bisikletler sandalı, kah sandal 

bisikletleri ve her iki seyrüsefer va

sıtası da nöbetleşe sahiplerini taşıyor

lar. Kürekler de icabında üçer parça 

haline getirilip kısaltılmaktadır. 

Düşürme siyasetinin neticeı.i o!arak 
ecnebi dövizler Prag piyasasında yük
ıelmiş ve Çekoslovakya mütat ithalatı
için harice daha fazla tediyede bulun
mağa mecbur olmu§fvr. 

. ·~~----------------------------~~-

Hülasa edilecek olursa Tür lirası· 
nı düşürme fikrinin ne kadar hatalr o!
duğu görülür. 

Gelecek yazılarımızdan birinde 

Amerikada İndiya
nada Lafayet şeb· 

rinde şiddetli sıcağa 
Her hangi bir spor müsabakasında karşı bir korunma 

galibe verilen kupa ile mağlübun şam- çaresi bulunmuştur. 

• panya içmesi! .. Bu adet, Avrupa ve A- Ora ahalisi, tak-~~ ve. kıymet temevvüçleri ve beyne}. 
L. el bcarete konulan ağır tahdidat gİ· 
Ql l):ı"h• 
Ott u ırn meseleler tetkik edilmeden 

'Ya atılnu§ bir fikirdir. 

( devaluation) un bilhassa Türkiye i
çin mi])j ikhıat bakımından mühim za
rarlannı anlatmağa r"'lışacağız. 

merikanm bazı yerlerinde benimsen· tıklan bileziklere ve 
miştir. gerdanlıklara, ma

deni bir kutu ilave 
l• 1Düıürme yani (devaluation) taraf
.... ll'ı "h 

'ed' 1 racatımızın azaldığından bah-
bı 'Yorlar. Acaba hakikaten ihracatı • 
._~z. azalmıı mıdır? Bu noktayı resmi 
ı· lııtildl!re iıtinat ederek tetkik ede· 
l::tı: 

Dr. Refii ŞUkrü 

( 1) Baş, adet ve metromikabı ile 
ifııde edilen miktarlar dahil de~ildir. 

(2) ve (3) Senenin son iki ayı için 
takribi rakamlar kullanılmıştır. 

Kazanan atlet kc.ızanmryan atletlere, 
. etmisler ve bu ma-

yenen takım kaptanı yenılen takrm kap- d ~ k b 
tanına, zafer kupasından şampanya i

çirir. Bu, bir samimiyet ve centilmen

lik sayılır. Resimdeki, işte böyle bir 
manzaral 

enı utuya uz yer-

:eştirmişlcrdir. Bu 
suretle giineı altın 

da terleyip bunaldık- t 'l!f ..... ..," - ··-
ça, serinlemek imkanını temin etmişler. 

1 
tirdikleri buz pek çabuk erimi yormuş l 

Rivayete e:öre, madeni kutuya yerle§-



- Böyle olmaz azizim, öksürÜ· 
ğünü tedavi için doktordan ilaç alma
lısın! 

Romancı (romanmı dikte ederek) 

-Sevgilim, seni dünyanın en derin aş· 
kiyle seviyorum. Men'ut olmamız için .. 

Hırsız - Gümüş takımlan r.eredel 
Kibar ev sahibi - Çıldırdınız ıııs"' 

azizim, beni hizmetçi mi sanıyort 
nuz? ....... ._ .............................. ~~ 

Hakim - Bu hanımı sokak ortasııt' 
da kucakladığınız zaman sarhoş oJd"' 
ğunuzu söyliyorsunuz, bunu ne ile il' 
bat edebilirsiniz? 

Steno daktilo - Bunlar da roman
da mı, yoksa ... 

Kedisi hanımından baskın! .• - Maznun - Hanımın yüzüne ~ 
mak kafi değil mi? 

J ~ §e~ ~~k~ala;~ ~ : 1 
Trende nişanlılar Birotomobilhikayesi 

Yeni niıarllanmıtlardı, ıenç kızın 
'.Adanacla bulunan halasının yanına be
raben:e gidiyorlardı. İki genç, kom -
parbmanda yanyana oturmutlardı, ne
te ile ıundan bundan konaıuyoı-lardr, 

Delikanlı, nitanlıaını çıldırasıya se
viyordu ve kompartımanın o kadar ka
labalık ol~ına da pek canı sıkılıyor· 
du. Tren birden bir tünele girdi, iki 
dakik; kadar karanlıkta kaldıktan son
ra yolcular tekrar aydınlığa çıktılar. 

Kız, nipınlnına baJnrak gülümsiyor· 
du. Genç adam, onun elini tuttu, de -
rin bir telehhüfle: 

- Ah, dedi, tünelin bu kadar uzun 
süreceğini bilseydim._ 

Genç kız merakla: 
- Ne yapardın?. 

- Seni Öperdim!.. 
Genç kız hayretle ıordu ~ 

- Ah .. Sen değilmiydin?. 

Doğru değil mi? 
- Sana geçen ıene bet lira ödünç 

' verdiğim zaman, bu paraya anc.ak bir 
gün için ihtiyacın olduğunu ıöylemit· 
tin! .. Halbuki ... 

- Doiru söylemiıtim. Bet lira, bir 
ıün içinde bitti! 

Pot~ (Çocuğa hitaben) - Çabuk, 
aon ıür'~tle takip et ve yeti§!.{. 

Refik, biriktirdiği para ile kulla • 
rulmıı bir Ford almı§h. Artık her Cu
ma kansiyle berabel' otomobil gezintİ· 
ıine çıkıyorlardı. 

Geçen gün gene gezmeğe çıkmış -
lardı. Fakat, aksilik bu ya, otomobil 
yolun en tenha yerinde birden bi· 
re zınk diye durdu! Refik yere indi, 

motörün üstündeki kapağı açtı, motÖ· 
rü kanıtırdı, benzin deposuna baktı: 
Ceketini çıkararak otomobilin altına 
yatıp kan ter içinde bozukluğun nere· 

de olduğunu anlamağa çabıtı. Fakat 
beyhude! Bir türlü keşfedemiyordu. 

Tamirden ümidini kesti. 

Şimdi ne yapmalı? Yol tenh'.l idi, 
hiç bir otomobil de geçmiyordu. Ye -
gane çare bir çeyrek saat ötedeki 

kır kahvesine kadar otomobili iterek 
götürmek, otomobil uğrağı olan orada 
beklemekti. 

Refik otomobili iterek yüriitmeğe 

baıladr. Kansı direkıiyonu tutuyor, 

otomobili idare etmeğe çalıııyordu. Bu 
it onun çok hoıuna gitmisti. 

Fakat garip değil mi? 

Yürütmeıi evvela şöyle böyle ko· 
lay gelen otomobil hazan hafifliyor, 
bazan da fevkalade ağırlaşıyordu. Za
vallı Refik kanter içinde kalmııtı, dur· 
du: 

- Ben bu iıten vazgeçiyoı'1m, ta· 
katim kesildi. 

Cemile buna üzülmüıtü: 

- Ne fena, dedi, ben de otomobi' 
kullanmasını öğrenmeğe baılamıştım. 

Fren bile yapabiliyordum. 

........................................................................................... 
·' ..,,,..,,. 7' ~~ . " 

- Şu. bizim Necli, bu kadar &enç görünmek için ne yapıyor acaba! 

- İşte son model bir radyo, efen
dim! Tcferrüatı o kadar basittir ki, bir 
çocuk bile işletebilir. 

- Benim korktuğum şey de bul 

- Sen beni öldürmekten vazgeç 
arkadaş 1 Şimdi mahkemeler tatil! İ· 

dam kararı verilinceye kadar haftalar
ca hapiste yatacaksın 1 

.. 
Plajda bir gun 
Kumsal dedi: Benim ol! 
Sevgim kumlanmdlan bol! 
Yumuşacık kucağım ... 
Sevda gibi sıcağım. 
Seni ısıtacağım ! 
Güneş dedi: Benim ol! 
Sevgim ışığımdan bol! 
Temasım yakar teni, 
Bakır yapar be~ni. 
Bakır ya payım seni ! 
Deniz dedi: Benim ol! 
Sevgim sedefiınden bol! 
Kalbim her şeyden derin 
Kollarımdadır yerin, 
Gel yıkan serin serin! 
Biraz kuma uzandı, 
Biraz güneşte yand~; 
Denizde de yıkandı. 
Oldu akşama kadar, 
Hç aşık t:ı bahtiyar! 

Kamara numarası 
Ali Veli Bey dalgınhğiyla methur

dur. Geçenlerde lzmire gidiyordu. Is • 
tanbuldan hareketinin ikinci günü o
nu Eııenin içinde bir •taiı. bir yukarı 
tela~la dolaırrken _gördüler. i Veli 
Bey kendi araıtırmasının bir netice 
vermiyeceiini anlamıı olmalı ki, niha
yet bir kamarota sordu: 

- Kamaramı bulamıyorum, numa
rasını unutmuıum! 

Kamarot, ikinci mevki kamaralara 
bakbğı için ne Ali Veli Beyi tanıyor, 
ne de kamarasının numarasını biliyor· 
du. Bunun için belki faydası olur dü
tüncesiyle: 

- Kamaranız hangi tarafta idi, 
baıta mı, kıçta mı? 

Ali Veli Bey Cevap verdi: 
- Şimdi hatırlıyorum, penc"resin

den bir deniz feneri görünüyor? 

Ne öğrendim? 
- Muallim Bey, ben bugün ne öi· 

rendim? .. 
__,Bu da ne demek?. 

- Ne bileyim ben? Babam her ak· 
Jaın "Bugün mektepte ne öğrendin?" 
diye soruyor da .. ! 

O kadar yanlış ki .. 
- Hoca, aenin vazifelerini yapar

ken benim yardım dtiğimin farkına 

vardı mı? 

Çocuk, babasının bu sualine kartı 
batını salladı: 

- Galiba anladı, baba! 
- Yaa! Nereden anladı? 

J 
Dayağın sebebi 

ne imiş? 
- Olu..- §CY değil! .. Demek sizi ı" 

ne dövdüler, ha? ... 
- Ah, evet ... Maalefes! Baksanıstı 

halime! 
- Vah, vah • anı mıyorsam, 1111 

dördüncü defadır ki. 
- Hayır .. Altıncı defa! 
- Peki, bu civarda bu kadar diif ' 

manınız mı var? .. Bu pek sakin mll' 
hitte dayak yeme vakalarının kab,. ' 
manı hep sizıiniz! 

- Hayır. Hiç düşmanım yok ... 9" 
ni tanıyanlar, el kaldırırlar mı biç! 

- Acaip! Şu halde? 
- Efendim, talihsizlik yüzül'dell il" 

§Ima bu haller geliyor. Beni başka•1 ' 
na benzetiyorlar! 

- Kime? .. 
- Fazla ücret yazan şirketin talt'ı 

ıildarına! 

Bir cevap 
Amerikalının birine sormuılar: 
- Sizin memlekette boıana.JI' 

neden bu kadar çoktur?. 
Amerikalı cevap vcrmiı: 
- Evlenenler çok ta ondan!.. --"' 

_,,...,...ıttttımnı11nrmttH11nn1•1atınt•ınnımrtıntt,........t~ 

- " Bu kadar yanlı,ı, senin yalnız _ 1'' 
batına yapnut olman mümkün değil!" -Ne tuhaf, anne! Pantalonuı111J 
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Vakit yüzme müsabakaıma ~ire~cklerc tavsiye: Kazanmak için en kolaY 



.... ağlık Öğütleri; 

~enıede çocuklar için 
temiz ve sıhhi süt 

L. 'f l llıetiuli ' 
Yazan: Pr. Santur 

"'-~ .1•ti baıehiyle ve yahut j 
-n,.eaı ıehemyle Y•vru•una ıüt vere· 
~ Anneler ekseriya pek sıkı,ık bir 
'fıı~tte kalır. Çocuk doktorlan bir 
~ ""-d Glakıo ve yahut buna müma
~ 'bö deler tavsiye ederler. Doktor • 
dıı- .. 1le Yapmakta çok hakları var· 
dilip Ç\iııkij nıenıleketimizde iıtihıal e
-.dıi:nblıia çıkanlan ıütlere inan ol-
dt 'il hundan evvelki makalemiz • 
L .• d~rı tızadiya izah etnüttik· ha ma• 
'llt e . ·~ ' 
tiıı. }\· ıçtıgimjz sütleri veren inekle-
oldu"ıç olmazsa dörtte birinin veremli 
lt,, ~ııu da ili.ve etnüıtik. Bu maka· 
dıı- it' ll'.Jctzinnız mübiin bir nokta var-

'r~ 0 da tudur: 
d~ı • ••kilerden beri malt hümmaıı 
tıırı-:' haıtaıığın Malta adaımda, Av· 
~lerd rı ~nup kısımlarında yalnız ke
S0ıt .~ ~ırayet ettiğini zannederdik. 
t~l'İi.: uç •ene içerisinde ineklerde 
~.:.rı 1~ iıkatı cenin Malta hüın • 
it teld:~~l!t ed~n mikroplardan huıu· 
Ol\}llrd ııtu ve ınaanlara ıirayet ederek 
Uttirt a ha.talık tevlit eylediği yapdan 
l~I\ tetkiklerden anJaıılmıtbr. lnek
~Ocııkf tne~~lerindeki iltihaplar, verem 
iıt\h ~ ıçın ıayet tehlikelidir. Süt 
•Ud .. '~ edenler lıer inekten aldıklan 
Jı,,,du tlfbnrlar. Binaenaleyh bira • 

... 11 ilci 
~ .. .. veremli inek bulunıa bunla-
d,11 ~~~.diğerleri ile kanıbnlacafm • 
'diahtı~~n •ÜtlC?' bulaımıı olur. Bu ver· 
llıed • ~.!ıattan anlaşılıyor ki, me • 
l~~ki S<>cu1dan böyle bir ıüt ile hes
~llt 0rı1nı rnuhakkak bir ölüme mah· 

t:>·tbJıek demektir. 
Ltor •ftcekıiniz ki, bu ıütler kayn.atı -
~ t '.h. ~ •Ynablmıı bir sütün !Üpheıiz 
~- ~ likeıi azalır, fakat bu tehlike ıı
~~ ~'.'°1t%. Bundan ha•ka kaynııblmı• . '"tii " " Çiil\k" ~. ıtdai kuvveti pek çok azalır. 
ku., \l •utün kuvvei aidaiyeaini yapan 
'tteh~tıdtr. Kaynamakla bu kürey • 
,: ~lbiliyeti hazmiyesi azalır, ve 
itte h ıçeriain eki tarzı tevzii hozulur. 
latif Utı.\ln içindir ki, ıütten beklenilen 
01111 ~tleti .elde edebilmek için 
•Ut) 11Yllabnadan içmelidir. Böyle bir 
dU:ı:.~. beıtenilen yavrular çabuk büyü-

l\l g'L• 
~ h.,. 1Ql geçen makalemizde yazdığı-
•11~tl atabldardan da kurtulur ve hu 
1>lıır. e Çocıık telefatırun önü almmıt 

ı\ 
•Ut ~l'lıPada (Çocuk ıütü) ismi ile bir 

•ttılır b • 'b 1· . • ı· tc), ; unun ıatı sa ı ıçın azım 

1 tı. ftttltt aıağıdakilerdir: 
~ltlt - İnek ahırlarmm dötenıe ve du
hııt h~ ve Yemlikleri çimentodan ve ya
~ir ~rıa nıümaıil gayri kahili nüfuz 
~llrtıe ~deden yapılır; bu ıuretle temiz-

11 kolay olur. 
~ 

Yqlı inekleri Avusturya ve Ame -
rikada 6 haftanın ıonunda ihaa eder -
ler ve inek 3 - 4 ıene süt vermeğe de
...am eder. Bu inekler gebe kaıJmadık
Jan için ıüt terkibi ıabit kalır ve onla
rin sütü çocuklara ıahlır. 

7 - İzah ettiğimiz suretle iatihsaJ 
edilen ıüt, kaynanmıı ıu içerisinde 
takim edilmit ıiıeler içerisine tevzi e
dilir. 

8 - Çocuk ıütü verecek İnekler se
nede iki ~efa tüberkülin tecrübesine 
tabi tutularak veremli olmadıktan ta-
ayyün eder. 

9 - Bu inekler için boğa dııa~ıdan 
aetirilmeyip ayni ahırda muhafaza e
dilir, hunun hikmeti dııandan getiri
len boğalardan ineklere sari iskatı ce
nin hastalığının bulaımamaaı içindir. 

10 - ineklere bakan adamlar ve 
bilhaua onlan aağanlar ahıra girmez
den evvel elbiselerini ve ayakkabılan
nı değiıtirirler, yıkanırlar ve Üzerleri
ne temiz bir gömlek giyerler. 

11 - Ahır 10 günde bir defa te • 
mizlenir ve pülverizatör ile dezenfekte 
edilir. 

Verilen izahatt~n anlaıılıyor ki, 
hu tarzda istihsal edilen ıütün maliyet 
fiatl yüksek olur; böyle bir süt için 
litrede bir kaç kuru§ farkın ehemmiye
ti çok değildil'. Çünkü elde edilen men
faat hesapsızdır. Bu süt krıynatmadan 
İçilebileceği için gıdai kuvveti çok yük
sektir. Esasen tam bir gıda olduğu söy
lenilen ıüt işte bu süttür. Çocuk aütü 
sayesinde yavrularımızın telefatı çok 
azalır; hali nekahette olanlar süratle 
kuvvetlenir; ihtiyarlar da istirap çek
meden bir kaç sene fazla ya§ar. 

Amerikanın 
tayyare ihtiyacı 

Amerika. Harbiye Nezaretinde 
sabık Harbiye Nazın Newton Ba
ker'in riyaseti albnda toplanıp ay 
lardanberi tetkikat yapmış olan 
hava komisyonu bir rapor n.eşret
mi§ ve bunda Amerika ordusunun 
asgari sulh tayyare kuvveti olarak 
2320 tayyareye ihtiyacı olduğunu 
kaydetmiştir. Raporda birbirin
den ayn olan ordu ve bahriye tay
yare teşkilatının bundan sonra da 
ayrı kalması tavsiye edilmektedir. 

Çerkes düğünlerinin 
garip hususiyetleri 
Delikanlı, beğendiği kızı kaçırır, 
bundan kızın ailesinin haberi 

. ' -

vardır, fakat bilmez görünürler! 
Bolu muhabirimiz yazıyor: Ge

çen mektubumda Bolu ci • 
vannda ya§ıyan çerkeslerin adet
lerinden, hususiyetlerinden bahı~t 
miştim. Bugün de battan nihaye
te kadar dikkate şayan bir çok 
hususiyetlerle dolu olan çerkes dü 
ğünlerini anlatacağım: 

"Düğün yapmak,, demek, çer
kesler arasında mutlaka evlenme-
ği ifade etmez. Bu, birisinin evin
de toplanıp eğlenmek manasına 
da gelebilir. Ve umumiyetle genç 
kız ve delikanlılar birbirlerini bu
ralarda beğenirler. Çerkealerde 
hayat serbest olduğundan düğün 
evinde toplanmalarına hiç bir ma
ni yoktur. Hatta, buralara isti • 
yen herkes gidebilir. Çerkesler, 
ata çok merakh olduklarından dü
ğün yapılan yerlere en iyi atlarına 
biner, silah atarak giderler. 

Düğün evlerinde davul zuma 
bulundurulmaz .. İki elle çalman 
körüklü muzika musikilerini teş
kil eder. Çaldıkları hava mutta -
rit ve yeknasakdır. Buna, el ve a
yak temposu ile ve tahtaların bir
birine çarparak iştirak ederler. Bü 
tün bunların çıkardığı sesler muh
teJif tonlarda, yeknasak §ekiJde 
saatlerce devam edip durur. Bu 
sırada, genç kız ve delikanlılar 
karşı karşıya geçerek çerkes oyu
nu oynarlar. 

Çerkes oyunlarındaki kaideler 
hemen hemen garp dansları adet
lerine yakındır: Delikanlı istediği 
kızı oyuna davet eder, genç kızın 
teklifi reddetmesi ayip sayılır. 

Bu eğlentilerde birbirlerini be
ğ~nen ve evlenmek için anlaşan 
çiftler, bizim bildiğimiz usullere 
baş vurmazlar: Delikanlı, kızı 

kaçırmak'için tertibat almağa.ba! 

lar .. Genç kız da ne gün ve ne 
şekilde .kaçll'ılacağmı evvelden bi
lir. Yalnız, ebeveyn ve akrabala
rı hiç bir şeyden haberdar değil • 
dirler. Yahut ta öyle görünme • 
leri icap ettiği kanaatindedirler. 
Kızın ve ailesinin haberi olmadan 
kaçırma vakaları da olursa da, di
ğerlerine nisbeten bu §ekile daha 
az tesadüf edilit. 

Kızlarının kaçırılacağını bildik 
leri takdirde, o gün ebeveyni ve 
akrabaları yanından uzaklaşırlar .. 
Kızı kaçıracak olan delikanlı ve ar 
kada§ları birdenbire onun bulun • 
duğu yere hücum ederler. Ve müs
takbel güvey, kızı atma alarak di
ğerleriyle beraber dört nala ora • 
dan ayrılırlar ve silah atarlar ... O 
sırada, etraftan koşuşanlar da. 
sözde kaçanları vurmak için, etra
fa kurşun savururlar. Bu esnada, 
elinde sopa ve saire ile meydana 
çrkanlar atlılara hakiki §ekilde hü
cum ederler ve rasgetirebildikleri 
takdirde, ba§, göz nereye isabet e
derse, mükemmel bir meşe sopası 
ziyafeti çekerler. Kızr ·kaçıranla • 

doğru kaçırıldığını bildikleri hal • 
de alui istikametlerde atlarını 
saatlerce koıtururlar ve nihayet, 
onu bulamamaktan mütevellit bir 
yeiı içinde kaldıklarını ima eder 
h:ıreketlerle avdet ederler. 

O vakit, genç kızın ailesi, onu 
kaçırana ve ailesine ıözde müthiı 
husumet beıler ... 

Delikanlılar, kaç11'dıiı kızı evi· 
ne götüremez.. Çok iyi tanıdıiı 
bir ahpabınm evinde onu miaafir 
eder ki, eski adetlere göre bu e't' 

sahibinin bütün düğün maırafmı 
çekmesi lazımdır. 

Bilhas.aa fU buhranlı zamanlar
da, bu, bir adet değil, felaketin ta 
kendisi ıayılacağmda.n kimıen 

metruktür. Eğer bu adet eski ıek· 
linde devam etseydi, evine kaçı• 
nlmıt kız kabul etmektense, ken • 
di evini bırakıp batka yere kaç • 
mayı tercih edecekler belki bulu • 
nurdu. 

Kız liaçıranlar<ıan para almak 
makıadiyle :r.olu kapatanlar, bazt 
defa bu maksatla sopaya müraca· 
at edenler olur .• 

rın buna mukabele etmemeleri ve Kız JCaçll'anlann yolu her han· 
kamçıya kuvve kaçmalan lazım· gi bir köyden geçerse yabancılara 
dır. · gene sopa ile hücum edilir. Bun· 

Genç kız kaçırıldıktan sonra, e- dan baqka kızın misafir edildiği 
beveyni sanki hiç bir şeyden ha - köyde 'de sopa ziyafeti olur, bu 
berleri yokmuş, rızalarının aksine sonuncu dayaklar,kızı kaçıranlara 
hareket edilmiş gibi dehşetli bir husumet şeklinde tefıir edilehi· 
hiddet gösterirler, hemen atlarına lir. Fakat bun1arn biç birisine de 
binip genç kızı aramağa çıkarlar. mukabele tmek usulden değil_dir •. 
Konuşmalarından, telaşlarından, Kurtulmak iç.in, zamanına göre, 
kızlarını mutlak bulmo..k azminde para vermek veya kaçmaktan bat· 
olduklan anla,ılır... ka çare yoktur. Buna ~ağmen atm-

F akat, mutlaka bulmamak üze- dan dü§ecek kadar dayak yiyenler 
re hareket ettikleri de pek mey - olur ... 
dandadır. Çünkü, kızın ne tarafr Bu şekilde kaçınlan genç kız, 

~lltttl•lrıek ahırlanna bititik ve ayni 
ı11tı.J e ırışa edilmiı küçük bir odada 
• ıı;'ll' .. w b 
•ıı,~ .. ırı r; buraya ıevkedilecek 
111\', "l!orıce timar edilir; ayaklan yıka
'-bıı lq odaya gelen ineiin memeleri 

Günahları temizliqen banqol 
bir ahbap evinde misafir edilir. 
Bu urada, aradan epeyce zaman 
hatta bir kaç ay geçer .. Nihayet, 
kız ve oğlan tarafı sözde barıflı· 
rılr. a 1\ il \'e bol IU ile yıkanır. 

~i~ Siit~n ıa~k için evleviyetl~ 
lltl,l' trıakinelen kullanılır; bu maki
~~! Yoksa sağdıçlar ellerini sabunla 
~Oııı:: 'Ve kokuıuz bir antiseptik 'ban-

&okar, 
i-S" 

--.. , .• Ut\in toplandığı kaplar kay • 
ı,,~" ıçırtcf e temizlenir; bu kapların 

•tatı ol .. cah S rnau murec tır. 

lıııı eh; S~t ineklerine Terilecek gıda
t-dd· trııniyeti pek çoktur. Bunun mu
~~ 0lınası iç.in, edilecek maaraf a 
ıı_ ~iltoak, ziyade miktarda arpa unu 
\~tile !brıhna.11 lllımdır. Bu ineklere 
dildilc~ lrlda formülü, bir defa teıbit e-
1\ıt~d· en •onra, katiyen değiıtirilme -
ltl'lci~~· 5iinkü verilen gldanm ıütün 
'lıil b. Uzerine tesir ettiği ishal edil -
t il' ha.kit • • 
l "''l'il .. attir, memedeki çocukla-

1\ı'ıı erı •ut terkibinin değitik olma
e1:1 trı::ı.. 

G 'Ullfn bir ıarttır. 

ltibtıı.i-:; ~~t ineğinin gebe olma11 ter
~'tıl~lt tırıttirebileceğinden bu hay -
ttt- lılltı ~ıır olman müraccahbr. E • 
~liJ et· ınıkan yoksa, sütü ıık sık ''l'f til'erek • • b.. .. • • • q tdit ' cenının uyumesı ıçın 

. tltı-i erek sütte azalan madeni mad-
,,~ Yttrı i . . . 
d t-•hih Çtnsıne ılave etmek sureti 
ııa~ ~ ~bnelidir. Bir inek dcğur • 

O va.kit kıza "ağırlık'.,, tahmini 
için müzakereye giritilir. Ağırlık, 

kıza karşılık ebeveynine veri· 
len bir para. oldujundan ekseriya 
çok yüksek bir fiat teıpit edilir. 
Çünkü bu, biraz da onör .ve itibar 
meselesi addedilir. Fakat;-bu ye
kunun çok kabarık olm~ıından 
korkmağa hiç le mahal yokfur ::·O· 
nun da kolayı bulunmuftur .. Tak
sit falan zannetmeyiniz .. Daha· iyi .. 

· bir uıu!: Yüksek rakamlar1a tak • 
dir edilen meblağın aynen veril • 
mesi icap etmez ... Buna mahsuben 
hayvan,. eşya, bilhassa at verilir .. 
Bunlam fi~tlerine lüzumundan 
fazla; hakiki satı§ fiatlerine nisbet 
edilem!yecek derecede kıymet ko
nulduğundan, kıza kar~ılık tutu -
lan yüksek yekun be tekilde dol
durulabilir. Bundan sonra, kızı 

ı · . · ı ogt~ evine götürmek için icap e -
: 1 den~ m~raıime ve orada geçen tu

haf adetlere sıra gelir. Gelecek 
mektubumda bunlardan bah_sede-'~d -...qllll 't'el'd' w. •• 'k k 6 •t; g" ıgı ıut mı tan pe 

it lıllt'll\:n ~tikçe bu miktar artar; Hindistanda ~lccfısill'r, hl'rs!'ne mua~ ~-rn ı;ün?rı· ıl" ~-ıtpılan dini merasim esnasında. Gttnj nehrinin mulrnddeı sularında yı.kanan-
lla"-,._ n lonunda ıüt miktan haddi larw bir &ene Jı;i!ıde l~lcdlklerl günahlardan lrurtuldufu ltlkadmdadular, Resmimiz Kalküta civarında bu acnekl meraılml gösteriyor. 

"'1-ır. 

ceğim .•. 

t. _yASFt 
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üzüm mahsulü bu sene 
çabuk erdi 

Afyon 
inhisar idaresi iz

Bartın· köylerinde tarihi· 
bir ev yandı 

mahsulün az olması üzüm mirde alışa başladı Bu "evin Haydut oğlu,, Yeni 
fiyatlarının 

isminde bit 
Yükselecegv ini gö steriyor ı~mir, 4 <Huauso - inhisar Derebegv İne ait oldug" u söyleniyor. 

idaresince afyon mübayaaıına dün ~ 
İzmir, (Huıuıi) - Bu yaz ıı- 1 

caklar hem sabuk ba§ladı. Hem-1 
de pek tiddetli oldu. Gölgede ha
raret derecesinin 42 ıantigrada 
çıktığı görüldü. 

Bunun için halkın banyo ihti
yacı da bütün tiddetile hiaaolun
du. 

Belediye Karfıyaka'nın Osman 
zadeıin<len lzmirin Güzelyalııma 
kadar 30 .- 35 kilometre süren 
ıehir dahili sahillerdeki banyoları 
kaldmmtf buralarda denize ,gir
meyi yasak etmitti. Gıiya ihtiyacı 
kar§ılama'k için de Oıman Zade 
ile Giizely:ahda birer denıı banyo-~ 
su yaptırdı. ; ~ 

. HalbUki ıehrin ep kestf yeri~ -~ 
rınd~ oturan, umum nüfusun yüz-ı 
de seksenini teıkil eden halkın Os 
man zadedeki 'banyoya gidebil
meleri için 46 ve Güzelyalıda\ci ' 

için de 30 - 40 kurut vermeleri 
lazımdır. . 

Hergün yalnız banyo için bu 
masrafı yapacak kabadayıya bu 
zamanda az tesadüf olunur. Hele 
aile efradının üç veya bet olduğu
nu ve hepsinin de inıan olduğunu 
göz öniinden ayırmak ıafletinde 

buluo~..ıi v9 halimize •.. 
Halbuki deniz kenarında evleri 

ve ahbapları olanlar bu yaıağa al
dırmıyorlar. Aktam üstleri yasak 
mıntakalarda yüzlerce insan yıka
nıyor. D;ğer zavallılar da hasretli 
hasretli onlara bakarak bir kat 
daha bunalıyor, terliyorlar. 

... ... 

Üzümlerin hasat zamanı ,geldi. 
Bağcılar yeni mahsulün kurutul
maar içi,n hazırlanıyorlar. Bazı 

mıntakalarda !İmdiden üzümlerir 
1 er ildi ğ i görülüyor. Halhuki ge-
çen ıenelerde üzümlerin ıeriJme

sine Ağustoıun onundan hatta on • 

mÜ!lÜr. Taneler Qf:ıktır. Seyrek
tir. Bazı bağlarda hiç yoktur. Re
koltenin yüzde kırk it.dar eksik o-
,lacağı muhakkakt!r. Yalnız üç 
dört gün evvel yağan bir kaç saat
lik ve bol yağmurun geç verimli 
bağların mahsulü bes)iyeceği .söy
leniyor. 

Geçen sene üzüin fiyatları çok 
dütükl:ü. Hele ıon aylardaki sat19-
lar bağcıları meyuı etmitti. Yeni 
ıene mahsulün az olması ve gerek 
Kalifomiya l'erek Avusturalya ve 
Yunan üzümlriniiı af ete uğradık
larına dair çrkan Jayialar çiftçiye 
ümit vermitti. Çekirdekıiz kuru 
üzümün hiç olmazsa on: bef, on se
kiz kuruştan satılması l:;ekfeniyor
du. Halbiıki on ğün xadar evvel 
:senenin ilk mahsulü olarak Mene-
menden boraaya rarzedilen üzüm
ler ancak kiloıu on bir kuruttan 
ıattldr. 

Bağcıların en büyük dertleri Ü· 

. zümün 50~0 kuruş ettiği zaman
larda yaptıkları borçları bugünkü 
aıağı fiyat üzerinden ödemeğe 

mecbur olmalarıdır. 

ba~lanmıştır .. Tüccarlar, inhisar Bartın (Hususi) - Kurucaşile- mit, tavan ve kapılardaki 
idaresine müracaat ederek ellerin· nin T ekkeönü Hisar köyünde Çe- ı ka:rane oyma ve itlemeler 111er • 
deki af yon miktarlarını tespit ve lebi ojlu Mustafa beye aif tarihi . ıeyredilmiıtir. Hatta zarif. "'1J 
kaydettirmektedirler. bir ah9ap ev yanmıttır. Yangının ce i§lemeli bir kapıya vaktıle 

İnhisar idaresi tüccardan aldığı kazaen çıktığı zannolunmaktadır. lira kadar para verildiği halde .. 
afyonun bedelini dö.rt ay sonra ö- Ateş evi ıüratle sardığı cihetle pek günkü sahibinin razı olmadıjı ,o 
diyecektir. a.z e§ya kurtarılabilmi9tir. lenmektedir. 

d k l Bu eıki evin o muhitte masal- .. ___ ---"- L.•1 
Şehrimiz e .i afyon tüccar arı , • Ad d J t nv" 

İzmir §Ubesinin de lstanbulda ol . lara mevzu olacak kadar esraren . ana an s a 
duiu gibi peşin para ile mübaya _ giz ve meraklı bir macerası vardır, J b• h t JjyOf 
atta bulunmasını istemektedirler. ki babadan oğula, hurafelerle ka - a ır eye ge 
inhisar idaresi bizzat müstahsilin rıtarak söylenir. Bu rivayetlere Adana 3 (Husuıi) - Ulu (,I' 
de satacağı afyonları alacaktır. göre evin yapılıt tarihini 300 yıl zimizin Cumhuriyet meyd~ ' 
Ancak müstahsilin getireceği af - evveline kadar çıkarmak mümkün- dikilecek olan heykellerinin " 
yonlarm 75 kiloluk kaplar içinde dür. Nitekim ıon tamir tarihini • deıini gösteren · reıimlerd- fJI' 
bulunması zaruridir. gösteren bir levhad8: 1225 tarihi o· rini ıeçmek üzere dün aaat oo ~ 

Mu""stahsillerİn bir rog""unda ise kunmUftUr. d b'd k • L:ı.ıedir ~ .. .. . a a ı e omuyonun oc ..ı• 

bu kadar afyon mevcut değildir. On buyuk odayı, ıenıt sofaları de vali vekili Osman Nuri ı,eyr · 
inhisar idaresi de bundan az mik - havi olan bu büyük ahfap ev, vak- . I' "" ' it d t 1 t r " re11 ıgı a ın a op anmıt r • .t 
tarda olan afyonla_rı kabul etme • tile, Haydut oğlu,, adında bir de- Bu komisyonda heykeli yaP""': 
mektedir. rebeyinin mali1'inesi imi9. Ev, de- 1 h k it t deli o an ey e raf an mo · 4 Bunun için müstahsiller birle - niz kıyıamda, üç tarafı yalçın ka - h 1 d i d . l n rıır 

azır an ı ına aır ge e 
•erek ellerindeki afyonları 75 er yalar ve methali de ıurla kapalı t d ku b n al :r • • • up a o nmuf ve unu 
kiloya iblag"" edecekler ve inhisar bir sahaya inıa edılmııtır. Bu ka- . d 1· . d t tk•k .. e f . . rıne mo e ı yerın e e ı • ~.ı 
idaresinin talep eyledig~ i . •ekild· le duvarı fımdı k11men harap ol- I . . k .. Jır.r 

:r • • pı maaına ızın verme uzere 
.atacaklardır. . . mut vazıyettedır. b l b" h t .. d 'I ·- ~ . u a ır eye gon erı meıı..-

Afyon müstahsilleri mahalli ti· Bu, dört taraftan emın duvar - .1 • t' 
l l .1. l'k.. d h!!'- rar verı mı9 ır. w1 

caret odalarından da vesika almak ar a çevn t ~a ı ane e nüm Gidecek olan bu heyet beted'r 

mecb.urı'yetı'ndedirler. süren derebeyı, burada karakuti . . T h C l b • • ·-·A • .. .. . reısı ur an ema eyın rıy~ 
Bir taraftan sergiler için liazır- . muhakemeler gorur ve ıdama mah- d d . .. .. 1 ... d'J 

d 
. . e ve aımı encumen azaı .. 

lıklar yapılırken diğer taraftan a- Muhtar dayak ye İ kum ettıkl.erıni, kale • .duvarından Fah"ri, belediye azasından H•~ 
lacaklılar, icra vaıı!tasile takiple· aşağı, denıze attırırmış... d" d ~··h d' z· . . ı za e JUU en ıı ıya ve 
rini yapıyorlaı: ve haciz yapıyor· Biğada Dur~i köyünün muhta- Bu derbeyıne ve bu eve aıt, bu· b k"I' "h d' z· L'-"Iİ . .. . aıve ı ı mu en tı ıya ocı 

l ı ag"" a tar asında çalı•ırken na benzer hır çok efaanevı rıvayet d .. kk t• ar.. rı sa ' 't ... en mure ep tr. . -·• 
Piyasaya c_ok miktarda uzum bazı yabancı kimseler birdenbire ler pek çoktur; fakat çogunu ma· H · k' t l 1 t ... Jrl". ... . .. eyet yarın ı ren e s ••· ,; 

gelip te borsada faaliyet batlayın- üıtune atılmıılar, adamcağızı fena saldan ayırt etmege ımkan yoktur. 'd k . G'd k I b h•Y" . h Ik k gı ece tır. ı ece o an u J( 
cıya kadar fiyatlar biraz yükselir- halde dövmüşlerdir. İsa ağa ye- Yıllarca o havalı a ını or • h k ı· d"k"l · t•' ey e ın o u meııne nezare · ,.t 
se köylünün yüzü biraz gülecek - diği dayağın tesiriyle hastalan - kutan, titreten ve sonra mahiyeti • k d · d ~ 

S d l k h db. 1 d O d 1 "" nı' kaybe..ı-rek yalnız eski bir ev ceği gibi seçilen ai e içın t ..at 
tir .... im i i ir te ır a ın ığı mışhr. sır a sa aganın yanın· ~ tehasarılarfa ve alakadar ,_r 
yok. Zaten bütiin iktisat düsturla- da bulunan Mehmet adlı bir köy- olmak itibariyle merak uyandıran kt 

l d b b h ı 1 d hd. d'l · M h t k bu tarihi ev, yanmazdan evvel bir karlarla da görütece ir. ~ 
rııu a tüst e en u u ran a ına- ü e te ıt e ı mış, e me or- Heykelin kaideai için lazrıı' f~ 
cak te:lbir mi bıraktı?.. kudan aklını kaçırmı§tır. çok ziyaretçiler tarafından gezil - k f len tatlar T oprakkaled~ i ta ·V 

--------...... ------------- caklarından getirilecek ve k11 
.. ~ 

nin bir an evvel yapılması~ Y' · 
ıılacaktır . 

Adanalılar betinden aonra batlanmııtr. B~ 1 
ıene erken ba,Ianmaıının sebebi 

Mayratan sonra yağmur yağma- G } • • •• .h b" k b k 
ması ve henüz Haziranın on beti raf o OJI mute assısımız, asa 1 ve kıs anç ir ariimize 
iken ,iddetli ı•caklarrn olmasıdır. " b h" k• ) • • • } k • d• 
Fazla hararet mahıulü çok evvel asa lDa a im 0 maSI IÇID ŞlŞDl3D 1 tavsıye e IYOF 
erdirmiıtir. 

Kuraklıktan mahsul zarar gör-

Selim Sabit Ef. yi 
vuranlar yakalandı 

Adana (Huıusl) - Hadırhda 
bundan bir kaç gün evvel büyük 
bir kavga olmu! Mansur oğlu top
çu alayında asker Bililın attığı bir 
kurıunla ayni köyden Selim Sabit 
efendi omuzundan ağır turette ya
ralanmıt ve hastaneye götürülür· 
ken ölmüttü. 

Yakalanıp adliyeye teslim edi
len Bilal ile Süleyman oğlu Mus -
tafa, Yuıuf oğlu Recep, Salih 
Mahmut ve Mehmet oğlu Salih ile 
Bilihn karıaı Fatma, Salih in karıar 
Lütfiye ve diier F atmanın- ikinci 
istintak dairesinde iki günden be-

' ri de-Yam etmekte olan illiçvapları' 
bitmiı 'Ye Uç kadından maadaıı 

hakkında dün tevkif kararı verile
rek hapishaneye gönderilmi9ler • 
:~.tr. 

1 - (Ortaköy) 150 Muuffer: 
(İm.ıanrzdaki harfler ıotik, mektup 
metnindeki kelimeler de italik hatfler-
le yazılmı§. Yazınız çok kısa. Hiç ol
mazsa toplu bir halde dört be§ satırlık 
yazınızı ıörmek lazımdır.) 

2 -•Y. T 1. 1. Etem: Müvesvis ve 
mütecessis tiplerden. Nefsine itimadı 

vardır. İradesi zayif, hafızası kuvvet
lidir. Musikiye istidadı vardır. Maddi 
itlerde muvaffak olur. Müsrif değildir. 

3 - (Ankara) Gültekin: İtidal ve 
muhakeme sahibi tiplerden. Unğı gö
rUt kabiliyeti tedricen inkiıaf etmek
tedir. Ba§kalannın hukukunu kendl 
hukuku gibi gözetir . .Muhitine faydalı 
olmak ister. Bazan milariftlr. lhtiyat
klrdır. Biraz likayit ve ihmalk~rdır. 

4 - E. 1. T. Y.: Asabi ve mütcccs
ıis tiplerden. Kıskançtır. İhmalcidir. 
Muhitine itimadı yoktur. Münakaşayı 

sever. Bazan inatcı. bazan uv•ıldır. 
PaNya dütkün değildir. 

5 - 365. W.: İşlerinde vuıuh ve 
intizamı sever. Mutabaıbıs ve riyakar
değildir. Makulata kartı daima testi -
miyet gösterir. E goist dostlarına kar· 
~I vefak!r değildir. Sürati intikal ve 
zevki selim sahibidir. 

6 - (Erzurum) B. H. Beyhan: 
Hassas ve asabi tiplerden. Zeka ve ha
fızası tedricen inkişaf etmektedir. Mu· 
sikiye istidadı vardır. Fikir sahasında 
bir mevcudiyet gösterebilmesi için sı
kı bir aile disiplini altında çalı§tmlma

lıdır. Hüsnüniyeti vardır. Muhitine kar· 
şı vefakardır. İsrafa meyli vardır. Biraz 
mübalağayı sever. Dostl;ırına iyilik 
yapmaktan hoı:lanır. 

7 - "P. M.": Asabi ve müteveh
him tiplerden. ·Kimseye itimadı yok -
tur. Ekseriya tereddüt ve ,;üphe için
de yaşar. En büyük kus•Jru kararsız
lığıdır. İsrafa t emayülü vardır. Uzağ ı 

görüş kabiliyeti tedric::n inkişa f et -
mektcdir. 

8 - (Üçyıldız) Nur: Asabi ve mli· 
t ereddit tiplerden. Nefsine itima dı ve 
hüsnüniyeti vardır Maddi işlerde mu
vaffak olur. Scbatkc'.ir değildir. Dostla
rının vefasızlığından müştekidir. Mu
hitini değiştirmekle l:ayatında da bir 
değ i şiklik husule gelebilir. Hafızası 

zekac-ından kuvvetlidir. M ukter.it de
ğildir. 

9 - (Ankara) Ihsan Nlıri : Asabf, 
kıskanç ve mütereddit t iplerden. Kim-

seye itimadı yoktur. Riyakar delildir, 
fakat lüzumundan fazla mutavazidır. 
Maddeye düşkün değildir. Bazan ıü -
kunet arar. Kalabalıktan kaçar. (A· 
sabına hakim olması için biraz titman 
lamahdır.) 

10 - (Ortakö1) Celile Kemal: 
(İmzanızı tahlil ediyorum .. Yazını.! 
çok bozuk!) M uııikiyc fcvkallde isti
dadı vardır. Kavgacıdır. Asabına ha
kim değildir. Her şeyde ifratı sever. 
Fazla atılgandır. Müsriftir. 

11 - (lzmir) M. Kadri: Hayal
perver tiplerden. MütkUlpesent ol
makla beraber makulata kartı tf'slimi
yet göıterir. Ekıeriya inatçıdır. Se
batkarlığı meziyetleri sırasında sayıla

bilir. Kimseye fenalık yapma~ını ve 
tabasbusu sevmez: 

12 - (Ankara) 560 Mc!ahAt: U -
zağı görils kabiliyeti sUratle inki~af 

etmektedir. Fikriyat ileminde mevcu
diyet ~österebilecek tinlcrdendir. 1-
dealistir. Azim ve irade sahibidir. Sil · 
künet ve itidill ile karar verdiği her 
işte muvaffak olabilir. İsrafa ve mü -
bala~aya meyli yoktur. 

Or. W. 

Yıldız parkın~a güıel 
bir gece g~çirdiler. lı' 

Adana (Huıuıi) - Çart~ 
günü ak9amı Halkevi temıil f ifı 
gençleri halka Yıldız parkı11d• 
bir gece ya§attılar. ,.,ı 

s.at dokuzda küçüklerin °" J 
mar9iyle bathyan müaamere !r 
~üzel devam etmi,, bilhasf4'! 1~{ 
bek danıında küçükler çok ' 

lanmı,lardır. . . , t" 
"Yarım Oıman,, p1ye111ıı 

1 
,.; 

sH eden geneler de dakik• e 
i\lkıtlanmıtlardır. ~·· 

AmllltÖr gençler rollerine tı ~'' 
r b'llıt'• 

miyle intibak etmitlcr, : ttillr 
Suat, Ayhan, Ezher, Salah'ff'~ 
Vecihi, G~ni beyler çok 11uı"' 
ohnuılardır. (~ 

' 'Yarım Osman., dan soııriJ ,rç' 
vl!r bey kemanla iki ıüzel p 

Memlekt 2 kJ9ıı• Türkiıtanlı aenç1er ~ok al ~ 
nan yerli havalar ıöylerni,Iet 
tekrar ettirilmişlerdir. ,e 

Bunu Ayhan beyin uzu'1'~ıııit 
giilün~ hir monc1o~u takip • · 

t-'' ve proaram nihayet bulııuıt 
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~e.:~, Zümrüt yüzük ve Karayılan - 1 
~ - ~ ~ıın 

sayfadaki resme bakınız!- dü§üncemle pek mükemmel hulu· 

G~~eli~e ! Melina ! .. Seni ıevi
·~ ~nınle buradan kaçmak 
' tuın B ı· h ''k .. d y'r ••• 1l za ım u um arın 

tııı hayd. ı k d 1 lt ' ı, ge , ter e e im ... 

1 llet olgun ll .•. 
f ru.z Şahının aıncazadeai G.a • 

• ~l' Şeh d 
il' Af 

1
. za e, belki, yüz kere-

ord~~ trı•ya bu teklifte bul~l}U-

~· r•nç eıire, her seferinde ......._ l 1 vennekteydi: 
i ntkinı yok ... imkanı yok ... 

~~ ~ddi, manevi bir çok rabı-
C \lraya. bağlamaktadır. 
e.ıa.nf , er soruyordu: 

? llerha.lde, Sahı sevmiyor• 

........ Ne nı·· b ' r~t unaıe et.... Ondan 
~diyo-· f t ........ t\_ • u.m, n.e re ... 

......._ vyleyae? 

~ldif ~~inı ne !eraitle buraya 
1rı tını hilnıiyor musun? Sen 
~ t~ekette nasıl asihen, ben 

. et\dı d" d .. 1 d' ıııt ı .. ıya.rrm a oy ey ım ... 
11ı.ııc ı. k uındarlarından Sirapu· 

ol~ı:ırn . ., Ordumuzun mağ
llıııd "'tunu, babamın saray mey 
tld a. tahtı \.!zerine oturtulup 

i~il~~~~' .henw buraya cariye 
.. 

1tıtn1 ve rakı talimi gördü-
11 'l~tt b'l' G ' ~.. e ı ıyonun... erçı , 

ll?tı \tçiikken bura ya getirildim ... 

'"· F 0 Zanıan bir !eye ermiyor
' d·· t.kat, sonraları, damarlarım 

, • Otı~ k ·· li 1\ an, tuuruma hükmet· 
hllı: ha.kikati anladım ... İnruz 

• 11 ~n nefret ediyorum ... On • 
~l lrlak iıterim ... FaJcı,t, buna 
~~~ RÖtenıiyorum ... Zira, bir 

~ '!~ ·t'' köpek balıklarının biri
\f\ ~ Y'a.rıttrklarr deniz... öte 
~~tı··. bal .. t t'' • \ltenne ıan arr ıınesı· 
\f~~~n bir bataklık. .. Diğer ta· 
~l l);dt. d ''het L k)' ~1 11,} , or u , no oe ıyor ... 
~ ~· arkamız, vahti hayvan • 

1 
' &.l'llatbiı orman ... Nereden 

1 ~-tl:z: ... 
r ~-1\fer : 
. ~ ' s ~1· en, o ciheti bana bırak ... 
t ' •• li '~dtt? erhalde, bana itimadın .... 
r \:Var, Sehzadem ... Olmaz o-
( \ "'t\l? . 

llt~ ' ·· Senin muharebelerde 
l ~\ti:~ 0 rdulan nasıl sevk ve ida 

~ ~~d~~~i dünya biliyor... Fakat, 
~,l\ tgıtn gibi, beni buraya bağ-
~t~:addi manevi rabıtalar 
"" "~" Onların ne oldukları -
ıc~ •oyliyeyim ... 

~)~l ~"ela, lıvuz Şahı, habamnı 
~ ~1Ynıettar bir zümrüdünü 
~~ ... 

8 
erek huinesine koymuı-

1ı ~' u 1:\iınrüt, bizim d;nimize 
' , bt k •f '>,~ \l a.ddeıtir... Onu h•ırada 

tı>k ~, lça.nıam ... 

1
.11 , ~'-l\fer: 

1 ~ ~'di ... tt~di-ğin o olsun Melina ! 
) ~~ ~Uftırüdü de alırız... Hazi 
{ ~tk h l'le. suretle oluna olıun 

ı... ~. ~1/tıını elimdedir... Zaten 
' ~~fıtl ~iti ba.bamm da bir çok 

() ~~~~'°~ili aaspetti. Zümrüdün 
oır k"'... b k rı. ~ , a.gıt yazar, ıra ırım: 

,. ~'l'tıt'•l olanları almıyorum ... 
,~ ~~~ci··kıYmetine tekabül edecek 

jl1! \ İlt)~ b •~ıyorum !,, derim ... Böy
t~ ı.. ~)d '~ıneden hıraızlık etmiş 

-ıı, ~~, G" ·· M 
Ilı ı le • .. oruyonun y.a, e 

ıt ' t:"t~ .... _ Rıt o kadar ıeviyorum ki, 
'1~ -~e"' · 

~~ ~ 't\~ın her §aria razıyım ... 
~ .. 

ı~· \.~ ~· k~ak vücudunu bü
,e · ıa.denın yanına aokul· 

'li ,e '-bf!t~ını? 
.,~?' 

jf t( fl.?ta ... 

\~'ti~ ~(tar Y61Uek dütünüt· 
~a.de hir erkebin.. Seni 

ediyorum... Aklımla, 

yorum ... Lakin, ben, hi11imle hat· 

ka ~i::~::o:~;.:ı;;;;dilik on -Ellı· yıl evvel T.ra· 111 va 
dan ayrılamryacagım.. .1. l 

Şu.= .. !7.:·::?~.aksarkadaıın? .. $irketi ve lstanbullula 
Şehzadenin dudakları ucuna 

bir çok kelimeler gelmişti. Fakat 
çok terbiyeli, çok ince ruhlu bir 
çocuktu .. . Suıtu. 

Melina devam etti: 
- Evet, sizin bildiklerinizi ben 

de biliyorum... Royun ne ahlakta 
adam olduğundan haberim var .. . 
o, Şahın adi zevklerinin aletidir .. . 

Istanbulda tramvayla~ın işlemeğe 
başlam~sile beraber halkın 

şirketten şikayeti de başlanııştır 
O, yalancıdır, dolapçıdrr ... Bütün 
fena ahlaklar onda vardır... Fa· 
kat, Roy, sade bana kartı samimi· 
dir... Sade beni sever, ıa-

de beni aldatmaz. ... Bana, 
köpek gibi bağhdrr ... Onun için 
~;mdilik onu seviyorm ... Eğer ka-
çarsam onu da beraber kaçıraca· 

ğrm ... O, benim ayni zamanda sa· 
na. ait olmamı hoş görür, Gazan· 
fer Şehzadem... Eğer seni de bu 
hale tahammül edersen ... 

Gazanfer: 
- Bu bale tahammiH etmem ... 

-diye kaşlarını çattı.- Fakat, batka 
bir teY yaparız.. Ben, sen, Roy, 
bir de uşağım, mücevheri alır, bu 
uğursuz memleketten kaçarız .. 
Sen, Royun ıevgiliıi olarak ya.ıar
ım ... Ne zaman benim ona faiki
yetimi görürsen kendisini terke • 
der, bana gelirsin... Ben de ona: 
birlikte götüreceğim mücevherler· 
den bir tanesini veririm ... lıtediği 
memlekete giderek hayatını te· 

min eder ... Olur mu? ... 
• • • • • • • 

Bu ıeraitle yola çıkmıtlardı ... 
Gazanfer Şehzade, hakikaten, 

zümrüdü hazineden almıt ve ıev
giliıine vermi,ti.. Melina, bunu, 
bütün ecdadının ye.digirı olarak, 

1ıtanbul tramvayları, latanbul 
halkın.ı hiç memnun edememiştir. 
Hatta Aksaraydan Bebeğe kadar 
yayan gidildiği devirlerde "atlı. 
tramvay,, adıyle İstanlul sokakla
rında arzı endam ettiği vakit bi
le .. 
Miıal mi istiyorsunuz? itte: (1) 

Gazetenin adı: Hadika. Numa· 
ra 15, miladi ıene 1872 de. Atlı 

tramvay için yazılan bir kaç ıatır: 
"Tramvay -veya adam kasa· 

hl- .Jiin akıam da önünden gİ· 
den vardacı (atların önünden gi • 
den adam) !ar.:1an birini Sultan 
Beyazıt mevkiine varacak yerde 
nasılsa ayağt kayarak düş.mü§ ol
maaından üzerinden geçip çiğne· 
mittir.,, 

Bu ıatırlar gösteriyor ki o va· 
kitte tramvaya "adam kaıabr,, 

deniyordu. 
O vakit bugün vatmanların e

linde kaldığı iddia edilen on pa • 
ralara henziyen şeyler de vardı. 

ikinci bir miıal: 
Terakki gazetesine bir okuyu· 

cunun yazdığı mektup: 
"Geçen gün Köprü batına git· 

mek üzere Bayazıttan tramvaya 
binmiıtim. 

"- Bilet almız • 
koynunda ıaklıyordu ... ~ . . "Diye o ıaat biletçi geldi. Her· 

Bütün tehlikelere ragmen, ıkJ keıin aldığı gibi biz de almak üze 
haftadanberi vah,i hayvanlarla ===========~=== 
dolu bir al"azide yürüyorlardı. Ga· Fa.Kat, bir saat dolattıktan ~
zanf er Şehzade ve uşağı, bir çok ra, müthi, bir çığlık it ittiler. Bu, 
aslanlar, kaplanlar, yılanlar öldür Royun sesiydi ... Üçü de kottu]ar 
müşler, yol açmıtlardı ... Onlar bu ve kocaman bir yılanın genç aıığı 
kahramanane hareketlerde iken, bir ağacın göğdesine sararak yam 
Melina ile Roy, aşk ve sevda ha- yassı ettiğini dehşetle gördüler ... 
yah yatıyorlardı. Gazanfer Şehzade, bıçağını 

Nihayet, ~araydan kaçtıklarının çekti .. Yılanın üzerine yürüdü. O· 
onuncu günü, Melina, bir geyik nu öldürmekte güçlük çekmedi. .. 
öldüren ve pitirmek için Ufağına Fakat Roydan hayır kalmamııtı ... 
teslim eden Gazanferin yanına ağ Ölmüttü ... 

lıyarak ko,tu: Na'şı üzerine eğildi. Ağzından 
- Ah ... Fel~ket, felAket... çıkan kanlar arasında yetil bir taş 
- Ne oldu? parlıyordu. 

- Zümrüt, koynumdan kaybol- Derhal anladı: 
du... " - Bu ormandan kurtulduktan 

Gazanfer, dehtet saçan gözleri· sonra, k'ymettar taşla birlikte ka
le Roya baktı. Delikanlı, renkten çacaklı.. . Fakat, ömrü vP.fa etme-
renge giriyordu: di .. .,, 

- B·enden tüpheleniyorsunuz... Rakibinin bu alç.akhğını sevgi-
Biliyorum •. Fakat, işte, arayın... Haine söylemeği küçüklük buldu. 
Üstüme baımıa her yerime ha· Onu, teseUi etti. Göz yaşlarını sil-
km... di... Ve, ormandan kurtuldukları 

Ve her yerini açıp göıterdi: gün, zümrüdü kendisine iade etti: 
-Görüyorsunuz ki yok ... Nere· - Royun uğradığı felaket es • 

ye saklamıt olabilirim?... Bu or· nasında bunu bulduğumu ıize ha
manlardan yürüyüp gideceğiz... her vermemiştim ... Tam o feryadr 
Geri dönüp ıakladığrm yerde ara· kopardığı l!rada, ben eh• zümriidu 
yamam .• Zümrüt, maalesef kay- başka bir yerde 'bulmuştum ... -de
boldu. di.- Kendisinden nafile yel'e süp -

Gazanfer, hazin hazin, ıevgili· helenmiıi.m .. Vicf'lan ?. ... al:n çekiyo 
ıinin yüzüne baktı: rum... Herkese karşı h:lc yapan, , 

- Nerelerde oturdunuzsa ara· gayri samimi olaT" hu ı:-rlam, sizel 
ıak ... Belki bu ıuretle buluruz... karşı cidde-n ~~.mimi idi. j 

Avcı hattma yayıldılar ... Züm· Melina, ağhyarak: 
rüdün kaybolduğu zamandanberi - Görclüm .. , Karıla.- iç=r.fen 
nerelerde gezdiler1e bakacaklar· ziinnüdü atd~ğınızı $:Ödi.~m ... -di-

d ye Gazanferin boynuna sarıldı . r ••• 

latanbulda 28 yll evvelki ath tramvaylar Hareket 
ordusu yarahlaranı taşıyorlar 

re para çıkarmak için elimi cebi ·'ı 
me ıoktum. Ufaklık bulamadı· 
ğımdan üıt taraf mı vermek üzere 
herife bir Oımanlı altını verdim .. 
Meğer tramvayda altın yüz yirmi 
kuruttan ziyade elmezmit ! ! !. He
rif dört tane mecidiye ve yirmi iki 
kuru! ta bakır para verdi. lıtan· 
bulda liranın yüz yirmi beş ve me· 
cidiyenin yirmi dört buçuk kuruta 
ahnıp satıldığını söyledim ise 
de:,, 

" - Bizim idaremiz almaz. Biz
de aleueviye yüz yirmi kurut iti
bariledir. dedi.,, 

"Nihayet ben ve benim gibi a ~ 

rabada bulunanların umumu hay
rette kaldık ve göz göre göre beş 

kurut ziyan edip Beyazıttan köp
rüye kadar altı buçuk kuruşa gel
dim.,, 

Gazete, kariinin tikayetini 
koyduktan ıonra kendi mütalea11· 
nı ilave etmişti. işte gazetenin 
mütale.ası: 

"Filhakika tra.ımvay arabaların· 

da lira yüz yirmiden ziyade kabul 
olunmuyor. Ve bunun da idare ta· 
rafından biletiçlerin aldığı emir 
üzerine olduğunda hiç şüphe ol
masın. Tramvay idaresi biletçile
rin yüz yirmi bet kuruşluk altını 

beş kuru! nokıamna almaları için 
talimat vermektense müşterilerin 

para keselerini almalarını tenbih 
buyursa elbette daha ziyade i~ti • 
fade eder.,, 

Gazete uzun uzadıya mukabil 
cevaplar verdikten sonra şunları 

ilave ediyor: 
"Tramvay idare~i hic:; olmazsa 

yüzde kırk para sarraflığa veya 
daha doğrusu gaddarlığa razı ol· 
ıa, böy]e para hozduraJl.lar vüzün 
den fazla varidat olarl'\k sandığı • 
na yev.mive bes on kmuş fazla gi
rer. Ve hem de kırk para za
rara uğrayan\ar "verecekleri sa
dakaya tutup., seslerini çıkarmaz· 
lar zannederiz.,, 
gazeteleri daima kartt kartıva 
1lelmis1erd1r. GazetelPr h,..,. vesile 
ile şirketin , memurlarının ~alka 

karşı alması lazım gelen 
leri saymışlardır. 

Bunun da bir misali: Gene T 
rakki gazetesinin yarım asırd 

evvel yazdığı bir fıkra: 
"Şu tramvay kumpanyası y 

mu? Şirketi Hayriye idarei aa 
kasına hayır dualar okutacak d 
receye geldi. Zira bu idare va 
tabiisint'..en çıkmağa ve şeraiti i 
tiya2iyeyi ayaklar altına alma 
baıladı. Vakıa vaktile şirket u 
mun memrıuniyetinden ziya 
nefret ve nefrinine mazhar ol 
ve hatta harekatı hotserane ve 
nun şikenanesi hasta bir asker 
ferini rüzgara karşı oturtmakt 
haya etmiyecek mertebeyi bul 
idiıe de dııarı atacak. .. ve ina 
ıızhğr her ne hal ise ihtiyar ey 
memişti. Lakin tramvay mem 
ları askerlere muamelei zalim 
ve muhkiraneyi dahi reva göre 
vücudu milletin ruhu revanı ve 
biri sahih ile vatanın kurbanı o 
bir neferi Hamidiye Türbesi 
gahmda koşup tramvay arab 
nın en arkadan giden birinci m 
kiine binmek üzere ayağım a 
banın eşiğine kor komaz; bil 
namındaki haini bimerhamet, 
feri merkumu nişangahı tiği 
olan göğsünden kemali şiddet 
hiddetle iterek yere düşürmüş 

" - Bura11 askerlere yuak 
Galiba yirmi para ile şirket va 
!arına binmeğe alıstımz 

mi?! ,. gibi herzeharhk ta et 
tir. 

"KE>ndisi de o süngünün s 
hıfz ve emanetinde yaşıyor. E 
sizliğin manası yoktur.,, 

• * • 
lstanbulda tra~vay itlem 

hatladığı günden bugüne ka 
çıkmış olan büti.in gazetelere 
kınız. Hepıinde tramvaydan 
kayet edildiğini göreceksiniz. 

rtiyazi Ahmet 

( l ) Bu misaller değiştirilm 
rek g?.zetenin üslubu ·nmhafaz 
dilmiştir. 



anuen ,. eri' teki cene Ati nada 
Ali Osman Raşit 

Adında biri yakalandı rallar kulesi - (Ult tarafı 1 inci ıayıfada) ı 

•tff!R 1mJ, Mtrm!ill ülül 
1914 te Tanenberı mubarebeıini 
·fiffe '!mit plclu~ •Dfraller te• 
Pettnclf !!JaJdP-af ttl'Wlqk9J. 

Hobenıteinden Tanenberıe ka· 
Ô.F, binlerce ~a.zi miliı aıkeri, el· 
lerjnde mettJeltırt- ııray,. dizil&o 
ceklerdir. 
Tanenberıte tabut, Jeneraller 

kulesine nakledilecek, orada bir 
aandukaaıo ü'erine pp•caktır. 
Sandukanm etrafında hükumet 
erkanı, ıefirlu h'yeti, ~teveff a· 
nm ailesi ve elki imparatorluk 
crdwu m~euilleri için yerler 
aynlmıttır. 

Meraaim e111~1ında tayyarele • 
rin on kilometrelik bir muhit da· 
1ı·um1e :uçfll•}wı JMDedilmjıtir. 

N,,.tleckt 5 ( A.A.) - Marep.I 
Hi...ı~ıun ceMzeıini himiJ 
~, ~art.eti7e !kadar orada 
kfl,.P üzere, ~Yeffanın ~ -
l1Mif odatına nakledilmiJlir. Ma· 
rtfflia Pi elie.&le marepll• a· 
,,,., ~l eliU. iN ~r pi dem~i 
~ır. ı:eJM.Z•J• Sen JJn fÖv•l· 
y~ia s~ O.yaz mantoıu 

trif nazın l'yl. Ruıt, bir nutuk itat 
ederek demi9tir ki: 

"- Ren qehriyle Mant denizi· 
ni11 öte tarafındakil~re bazı iza • 
bat Yermenin zamanı gelmit gibi· 
dir. Alem, Alman milletinin bu· 
ıünkü ileri hareketinin ne ~emek 
oldujunu ıprµp duruyor. Bilıin· 
ler ki, her teşebbüsümüz, yıkıl • 
maz bir millet haline gelmek mak· 
ıapına mebnidir.,, 

Viyana, 6 (A.A.) - Nim reııni 
Reichpostgazeteıi Y'2ıyor: 

Almanya ka'bjneıi tarafıpdan 2 
Ağustos tarihinde neşredilen ve 
d~vlet reisliği vFzaifi ile hükumet 
reiıliği VFzaifini tevhit eden ka • 
nun, yeni bir rejimin ifadesidir. 

Bunda naıyonal sosyalizmin 
"Monokraıi,, denilebilecek olan 
filai mündemiçtir. 

Dünya yüzünde ii~ünc.ü Alman· 
yanın fuhreri M. Hitler derecesin· 
de ajır meıuliyetler yüklenmit hiç 
kimıe yoktur. Fakat ıuraıı da 
muhakkaktır ki bütün dünya ken· 
diıine Tarbeyen kayasının ~apitol 
d•n µzak olmadıiını söylemekten 
zevk duymaktadır. 

,.....,, ... ,....,.. ................ , ,,muıtt9tttl"'M"'n""""""ı'"""IVlftlltn'""twllfll8 

Atina, 4 (Huıuıt) -)"Jın•n z~· 
brtau, uyu§turucu maddeler kaçak 
çılıjı yapl9:n bir §ebekeyi ya ala • 
mağa muv ff ak ohııuıtur. 

Pire gümrük muhafaza teıkila· 
tı, hariçten Yunaniştana UfUJtlifij" 

cu madde) r ithal ediluı~kt, ohhı· 
Şunu haber al~ıimd'11 h•riçte~ 
gelen tüpheli yolcuların takip Yf 

tara,sutH için tfribatt almı§tı. Son 
günlerde pireye sıkan fÜpheli yol
cular arasında, 33 yatlarında Ali 
Oıman Ra,it nammqCL biri de bu· 
lunuyQrd~. Kendiai Atinada Er· 
miı oteline inmif, ve bazı ticari 
itlerini görmek icin Atinada bir 
kas ıün kalactiJn zabıtafa ıöyle· 
mittir. 

Fakat Ali Oaman Ratidin zabı· 
taca takip ve tarauudundan, ken· 
disinin heroin, kokain :veıair uyu9· 
turucu maadeler kasakçıhğı ile 
maruf bazı ethula temaı ettiği 
görülmüt haUi. refakatinde lıtiran 
calı ve y orgiyadiı namında iki ıa· 
bıkah bulunduğu halde lbazı füphe 
li yerleri ziyaret ederek ıabipleri
ne heroin aatmak tetebbüıündr 
bulunduğu anlaıılmıtbr. 

ı;r-t~ir. 
ı;r ~ k;)ylül••• ~aha haf1ı• Trenlerde 

si7ar.e~iler, Neudecke alnn edi • 
yf)nar. Re1111I ııft.tı h~iı zey•t 
il,, NIDİ~I dettları, Neudeck köy 
lüleri ve ıazetecilerden maada, 
cen!!enip y,a.nınl kimıeyj hırt~ • 
mıyorlar. 

tenzilat 
Bunun üzerİl)e kendiıi otelde u· 

yuduğu sırada bavulları araıtırıl
mıf ve içinden yarım kilo heroin 
çıkmıttır. Ali Oıman Ra,it ile ar· 
kadaşları lıtirancalı ve V orgiyadir 
derhal yakalanmıılardır. 

Reylam va Franaız gazetelerl 
P•riı, 5 (~.A.) - 19 AjUJtoa· 

ta Almanyada y"ıll.C&k 7eyiim· 
Cltn ~~eden Ppti Jıırnal diyor 

( Uıt tarafı 1 inci aayıfada) 

rünıiinü kolaylattırmak için dahi· 
il piyaıa ve pazarlarla ve müteka· 
)>ilen dahilde~i tüccarlarımızın 
9J!ihim ticaret ve sanayi merkez. Orta mektep kadroları 
lerimizle devamlı ve kolay müna· 

Ankarada Maarif Vekaletin~e 
ıeb~tler leıiı ,eylemeıi jcap F.diyor 

kadro toplantıları yapılmıt. B!J eı· 
du. Bu mak~tla halk ticş.ret bi· l nada liıe ve orta melqep kadro a-
~tleri na!J1J al~mda gayet mute· rında hiç bir de~itiklik yapılma· 

.. uivet 
(Uıt tarıfı 1 iDP .. yıfada) 

kaıet ı:apıldıjmı :n bU hak•NI fÜ 

•AA~ H himü! AIY mm· 
nın pe~ f sm• bir hflp 4 ~ t· 
sn,}<t, plff U~ffU ~7lü7or: f• 
kol komiıeri ~ ıa~P. if acieıini 
aJıyor kar111ru mH JFIJfJe ıönde· 
riyor. Kad~ Tı~bı ğlJd ~ fHD 
kaldıktan ıonra ~!ad, ~~yjunu 
doğuruyor. Tıbbı Adi! !p. frııdan 
da k ~ının ~~ 4cıiu1~yiunu 
ve çocuiun tam vaktinde dojdll" 
Junu. vaz'f h!m1~ ~iç bir f~ ~ol· 
mtdığını ·~t,.rir 1tir 1f por. vsri· 
lince k 1a~~J kgJPiaeri t'f\fınd n 
Şefika Hanımın kmaı A~et ~ • 
fendi hakkıP.fft cifrijm tı .. ii ıu· 
~un~Jff ~eibat 1ap,ıh1or. AhfJıet 
YFndj JJJP.V Q~ ! a~JiJF.J• verili· 
yqr. F\Jff! •~UY lMlfilf!t ı rt· 
kıllfla no~J!ff ~örüld .. jii ~in ta ----.,.---,---.--'!-- bıJ 
pı.ınJan~~ ·· ~•F• efl"!kı il• te~· aohanın arkaaında yerde 
r•r karM.91! 1ö9derili1or. l r. Bir zabılfft 4FR~jıini ~ 

Bu HfffB b111~ EfelJd., ~ak· meye ıevk~fjiyorl,r. fÇ.eJP* 
Jppdaki ı.~ik~g, lehiH• oJ~rak di 37 gün müteferrikadı. P 
yapılmaaı i&isa !!f!fol p@liılerin· J.ltımJa Aulundpl"flq~t~q "' 
'den ~emal Ef'-ndi7 riff e~İJ r· l~Ykif efliliyor. Tevkifh~ 
K~mal E.femii Rı:ffıu ~ .. bul ~·- lµfl y~t11or. ~ eMtr ~ık. 
)'İ~ bu d ft .M1fllel ~f~~i Yu • v~ "endiıini D!küğ'r F~ 
mJ• i•IJli~~· bir lfff!P.P.r~YJ ite yorlar. ~ 
vı11t~ ediyRr· Yu~• Efeıı~i ~p· Kem J t:.f m:Jipirı, Y&ii"'f~ 
..,al Ef,.ndiye pı\ir!Efft ~iy.or. m~Jık,rnesi~e bµ~n YI~~ 
Kemal Efen~i )mny !it r ddtdia· h~~•meainj, mügdei u~'Jf'f' 
ce bet lira tatlı parapı y•r~riini n~~trah 1'ı,.µa muf:iqifff' ' 
ıöylemekle h.rıber merkeai ha· fini itt~it )''- '11alıkem' ~ 
berdar ediyor. V•rilecek ~f lirJ• k"nuna UYIUJl hul~rJk ~,~ 
ıu~ mtP,N',•• l~ıgit ejiljyor. ~r- tevkif '1•ittir. 
kezden me11Wr eJijl~n ltirioci :ve İ· Afuıtoıup en betine "' 
kine\ komiı•Tler ktr•kPhm •k•· mulaakemed• ıalıitler diol 
fmda bftlerk.eıa V Uflı&f i-f f P.,di it· ve ondan ıonra Kemal f.f 
r&koldan i~ri ıiTip '*"-'' ~9Mİ· hakikaten parayı .alıp atııı•~ 
aerler karakolu D&Mf~ ~,mtl ~- yerde bulunduiu için KeOJ 
fen.dinin üaeriıai anyorlf.1· Ffk&t diain nai yokıa Yunuı f,f 
parayı üzerinde bulamıyRrlar, .t· mi yere attıjı anlaıılmıt 0 

rafı arıyorlar, nihayet IJet lirayı tar. ' 
"i: 

"Hitler, \c~ım t•wi&> p~e~i 
• ~ip miJ~e mHr·~ ~9p*.en hiç 

bir ıehJik#ty,e mw\Jı buhıımıuyo;. 
lff· r~1jf1R, kir ri1~4~ 9Mlcf gir 
ıey det;Jdir. Ç~nkü f~b1er biJeli 

YBni Kitaplar-
qil ijfretli hir tarife hazırladı~. maaına karar verilmi9tir. Komiı· 
JJH 9i~Her ,qn beı ,aünlük~ pir iVf! yon muallimlerin c:Jera ıaati tevzia- ...... 
jJ9 aylı~ RJmaM< üzer.e ~ ,eri üze • 

»iı,,H)J RY'>UJ~r.,, 
ET• Nq~y_elJe ~iy~r )Fi: 
"jıt'r A~ry,a,.,,.., leıi, iııw 

:4Jm~yapıe 1.en1"1Fn ,iJjJ?lanmf • 
ı ey• j~'r tır\c miıakı meYf.8U 

11t:h1~11,,q 'r#hN~ryor miJIP.tJ,rin 
••Jfı )>ff' .fl.J'~~ ~F,-ifi met~ eY1)e· 
JerjJJ.,e hiç bir 1uıtn b&ı~9pdep 
~i119• Nı»Pf re ibtiyı~ '11111 oJ· 
•!IJUft,r. Ş\tlh-,yn Rl\lhtfa1U}ı 
f r ,,~ j)e J~ly'''Q }1ijyü~ bir ga· 
ıire~ ye &1'im §:ÖıtefftlC~rjJte btıi· 
)~ır,,, 

A}ffi cf \1 P~ple, 4iY«>r Jıi: 
"Almf'1>'f• ~iıi »~ ıi)ı; •kiJ.>et· 

}ere ,w;;)!)iyece)j 1,, 
Jlu .ı~et,, A"ff Ptmn ~niyeti 

»!-nfJJ!J lt•JYJ j)e bir itili-f a}4e
.djlg~irn *'v'i"~ elJ!eWedir. Y!· 
kari, iJFi J~ti9 miJl~i1 birbirin~ 
Yfk!MtırmıJ ve opJarın araıınd~ 
}»ir ıııenaf i vala~elj vücuda Jetir· 
1!iJtir. Ş~ ~aJde ikj meıııleket a· 
rpı~claki rabıtal~r} •!kltJlırm•k 
~ip b~ Y..f,f retten nişjn iıtif fde 
~eJıı•Jiyiz?. 

Avrııp~Dın emniyeti, anca1' Ak 
~eıı,izin ikj ~üyük milletinin Vt • 
1ıi111 rıea•lelari 1ö1 kır1Ç•k11~ın 
Clerpif etmeleri ve ltalyanın met· 
ru temayül~til~ Fran.1amp mvlfad· 
Cleı .hukuku n~arı itibare alın· 
mak f&rtiyle ceaurane }:ıal ıur~tle· 
ri aramalan ıay~ıil)de temin olu· 
ubilir. 

f rtnıJ. ile Jta)Jf ar~ım#a, H- .. 
~ec., )Jipj bir j~i~ •bıjil,•~fa· 
H e'ff'Rf gıüf~jJ i~f•IF nıey~ıır 
u\ahjffir. 
M•arlf neıır1111n allzlerl 
Frankfurt, 5 (A.A.) - Profe

. törler Me ...... ıu .. ı. federaayı>nu 
· .-m lı•ıreat.U, A.Jaanya ma • 

r;nP- ter•ip olunmıutur. J3u pjJetle· tiyle de nıeJ8uJ olmaktadır. 
r r. t rrw ı- Ankarada Vekaletle temaıta bu-

T~D hamilleri ver.ece}fleri mutedil lunan İstanbul Maarif müdürü 
Pir iifret mvh;ıbilinde Rflum~~ Haydar bey yeni den senesi kad· 
DFYlet DemirfRlJp.rı ilıf!rjmle bıl!' roıu hakkında izahat vermittir. 
fASJla sey b•t e mek fe cji}edjhle· 

-1" ' Ayni zamanda bu temaılar e1na · 
ri istaıyonlarda inmek, binmel~ ve 

11nda latanbuldki ecnebi ve ekal · 
durmak ba~lpl qaiz .ol•caklar• l 

rr :r: liyet mekteplerinin türk~e mua • 
dır. Htlk ti.ç~ret biletlFrinin Hcuz· limleri kadroıu rla tetkik olun • 
lugyu §Öyledir: Herl,engi pir yolcu 

muştur. Maaqıafih bu ka?rolar · 
ii&~ncü mevJfi~e 0 r>: }>eş ~~P. ıey~ • da da eıash değitiklikler yapıl · 
bat için } 7,S lir~, pır ay ıçın 30, ı · 

k · B mamıstır. _ .. . . ki ay kin 35 lir°" verece tır. P : _ f .. Birinci sınıf vek~let mu ettıtı 
tenziJi.t ikiPFi ye bir;n.cj mevkjler· 
de cie t•tJ1jk ,e~ilecektir. Tren yol- Ali Rıza bey ilk tedriıat umu:ıp 

· müdürlüğüne tayin o1unmuttu. 
culugyunu tezyit ve inkitaf ett1r· . 

Kendisinden münhal kalan vazı · 
__ ı, iç.in alıPJm•kta olan bu tedbir . . 
~ - feye Ankara erkek liıeıi rıyazıy~ 
ile beraber eıya nımliyat mevzu • k l · · vı.. mualliıpi ve Maarif Ve i. etı za' 
JargJı da esa•l1 bir ıurette tet~ı.!"a işleri mü~ürü Rasjm hey tayin o . 
batladık ve icap eden ~enıılatı 

K b lunmuştur. 
Y.ı>b~. M#.!SEJıi l:ıp:ıir .- c,.s~ a Gazi T erpiye Enıtitüıü edebi · 
baltf ü~ri'1P~ Wll kılorneırtmne yat Jt!U&llimi bulunduğu sıralar . 
}O,§? ~µruı ~piye eden h~h.' ae • da tetkik ve tetebbüde bulunınalc 
ılf~z kuryı§a ~affllr ~reı te~ıye ~- üzere Avrupaya gidip avd~t eden 
den IP.f&Dl, yuınurta, ~ytmY2'-il lsm~il Hikmet bey birinci unıf 
ücretler;ni 5,~5 ~P.piş~ in~irdik. müfettiıliğe tayin edilmiştir. la · 
~rH ıeb~ ~~rif ~ıi de yj..izde 50 tanbul erkek liıesi fizik muallimi 
in4irilnıit1ir. ~·~•h ihr.ac~t 111ad- Ali Hikmet bey de münhal hulu -: 
deleriJJıi~den olan tijtün ha~kında . 

.ı 1 k nan ücüncü müfettiıliğe tayın o · 
da ayni .ı.ıretle hareket ~Hiferı: -t 

lzmir mıntakaıında pek yükse~ o· lunmu!tur. 

( Dün ve Yarın ) 
lf erı~ı Külliyatı 

Bütiiıı :ıııiJj#~rİ'I e4elı!. j5timf i, i!ıt11a4ı, P!f!i, ·· en !"~ 
let @.-,lerjn~ ~~·· ki~tRların tercijmııi f! "DÜN ve YA;i 
teJ~JP• w,illjr!P iııpi Jl\ıffflJ., yılda muntazam f aııl~larla, ~ 
cilt ~!ftllffJ! fıffrflpıfıı. f'l~!~yle YÜl! c!JJJi~ b!r kıt!phane1 ., 
qıdf ı~jril•!H f.ffffia tthh"JtlJr. ~ ~u9retlı kd•ltrnı, k•rr· 
lerin ~f!'ftn11ltrıat ·~~~ p)u~IJttur. 

_.... .... Altıees !(itap~ 
J. Raşirı Külliy11tı 

AlJmet Reıit (H. Naıım) 
filİJ; '/6 Kuruş il' 

Tevzi merieıi: y~"IT KUtU'h•••I İlt•l!~l - Aakırt ef 

, , , Şimdire kadır basılanlar 
1 - SAFO, Doft - Hay4r Rlfat 100 Kunıt 

:t - AJLE 9ı:MBı:at, Morua - t e. Ali,.. ıee H 

a - T1CA~~T, !f.~• vı ao111u. lktıaat doktonı 

Muhllı Jitem 'ti .. 
' - DE\.LE'f Ye ~tJ4L, l,ılnla - ıı.1•r Rlfat '5 .. 
6 - sosı·~J.lZll: &ff~kl ::- ~Zekeriya 

r 'ti .. 
""' 1 - (\OLLIYAT J. Jl~S~, B. Ntzf!! ' 

ti .. 
lan nakliye ücretini yüz.Qe 50 in· Barem vaziyeti dolayniyle or~ 
dird~k. Hali hazırda mütait bir ta- tedrisat umum P,1Udürii Haatn .\U ---~ Yakınd~ basılacak o),n)ar 
rifeye ta}>i olan sebze mey.va nak· bey tekrar umumi müfftttiıliie ıe· .. ._.. M 

liyatına ait ücretler de gö~den 1ıe· tirihpiıtir. Kenpiıi umJ.Jııı pıüdür· 1 - llÇJ 'JNP'ı mJh.t.Y. ~Dbl - IH#-r .., •• 
çirilmiıtir. HıLlkın gıdaşmda müs· IUiü de vekjılet~n ifa edecelJ:tir, ı - ı l".\JMJi4 00~8Vı flyeı ~ti - ı. il.· A!1tP 
teına bir mevkii olan bahJdarın ------------ 1 - JJ.,4.PlT4~ aU~l'I. rr•fnör flru - ıı\lflMt l(.e~· 

hı d · ı••ll Uro'oi · Operatör "_ 5Jq~ •·• J41l~ ~dfl, PIMA~MNJJti ~fATh 4· 'tf•"" de.miryolları güurg~ arın a ıı · -·" 
tihlikini kolayla9hrm~~ için teş· Dr. Reşit Sami 3 - ®"JP. •~••= '441tk,,. ın·Hr lll'•~ y 

ı · fi _ t8A: Parla Ruhiyat a.ıekte~ froıeııor doktor Blae S&nıle -: S..3'.., 
viklıir bir tarife tanzi:n edi,mt§ idrar yollan tıa>talıkları mütehassısı 

kl. ·· 1· l k·ı etre 1 f- E~.4: ,.r,"tkı. .,.. 4fMIJU Ah~ 
ve~· ıye ucre 1 on 1 om Beyoilu, istiklAI caddesi (Mulen 

b k t ı b · ~ s - ıç~ı. 154 ·u ~ ''"" ~ a.tvt ü~ patın!- on e9 urut ıan :ya l)ız ır Ruj karşısı' Vehap B. Ap. No.61 
kuru.ta i11dirilmiştir. Memba sula· e .,,.. ı:.Wa&&E(IJ. Ufi<;(IVÇ; hfNDI Sf.1• ~ 
n tarifesi de indirilmİJlİr. Bunun· .:..------~,..,....,.,....,...~......,.,T.°""':"..,,,,........ 10 ,_ •l11Jf IUl".A'J'.'TA ~fl1U&, l)r. c. l:u.ı - Prof. n. ~. 111 ~ 
la beraber tetkikat henüz bitme· neticelerden memnunuz. Demir ıı _, ~tr& DCftlJı'.fl•Ua JI. c;.ıp.a.ht, Meuuııer - l'rot, p, pAf 

Nİttir, tahakkuk edecek ihtiyaçla· ,-ollarımızda halkın beklediği da • 1 ~ 
ra ıöre tedbirler alınacaktır. Ye· ha feyizli bjt devrin baıladıiınıı il - "~flTı;I. aft. """ •· U... 

ni tarif• tenzilitından aldıiımıı ıöyliyebiliriz.,, •••••l.ll•llJl•••lllllİ•••••••••·..,... 



Bir saat 
gibi 

hassastır 

"Friıidaire" in ,ıari bütün mamulltanı müde

kkik bir surette hesap etmesidir. 

Bunun neticesi olarak ta vücude ıetirdili 

elektrikle solutma tertibatının makanizması 

bir saat ıibi tevazun etmektedir. 

Bunun meydana getirilmesi için hiç bir şeyden 

çekinilmemiştir. Ne paradan, ne de saiyden. 

Daha ucuz sotutma dolaplarında vaki oldulu 

ıibi ''Friaidaire" de katiyen tehlike mevzuu

bahis delildir. 

Bununla beraber, meıbuk muvafakkiyetleri 

kendilerinde sabit olmamıt diler markalara 

nisbeten "Friıidaire" in fiyatı hiç de 

oahah delildir. 

FRIGIDAIRE 
BOURLA BIR~DE~LER vı Şeı 

Galata ithalat Gü\l!rüğü istikbalini dütünen btr genç 
hanımın en ehemmiyetli vazifesi 
nip•l•ım cihumı buırlamak 
ıabn almaktır. Zamanımızın İca· 

batmı idrak eden zeki 1'ir hannr 

~ Müaür iılünden. 
Galatı yolca ıı,oau MDdirlDiü Deniz ve yan cepbuinin 

llarailya tuilaaile 6rt1Umllf lnımı aıtar macun ve 3 kat aıı boya
ıUe, demir direk, 1aça1' Ye kapı pençereleriaia de tımiıleaclikten 
I011ra macun Ye atılyen llzerine 3 kat yeıil renkte yaila boya ile 
l»oyaamaaı kqifaame ve ıartnameıi muc bince münakasaya ko· 

DAViD 
BUyUk 9öml•kCjlllk 

tlcarethane•I 

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

No. 

·-.. 

HUDUT - HAREKET 
F aııla ilk Son 
dakika hareket barek 

{ 
Şi,liden - Tünele 

.ı .. q.l!'oıi§ .. i.ıl_i _-_T_iın_' _e_ı __ Tünelden • Şitliye 

ıaat saat 

3. 6 5.31 23.42 
9 5.51 24.02 

{
Harbiyeden - Fatihe S • 7 6.32 1.00 

12 Harbip - Fatih Fatihten • Harbiyeye 9 5.49 24.20 

IS T ka' s·r1c . {Taksimden - Sirkeciye 
a ım - 1 ecı Sirkeciden· Takıime s 7.30 19.20 

7.50 19.40 

8 1 Maçkadan . Beyazıda 5 • 8 5.59 23.21 
16 Maçka - eyazıt \Beyazıttan . Maçkaya 17 6.41 24.02 

M ka E . .. .. { Maçkadan • E. Onüne 
- aç - mınonu E. Önünden • Maçkaya 

7 6.57 20.19 
14 6:29 20.47 

en. 17 Şiıli - Sirkeci { 
Şiıliden - Sirkeciye 
Sirkeciden • Şiıliye 

8 6.16 19.59 
12 6.58 20.31 

.... 

.1 
J 
~ 

. fTaksimden. Akaaraya 18 7.02 19.5d 
- Taktım - Akaaraz l Akıaraydan • Takıime 37 7.38 20.35 

· { Kurtuluttan • Beyazıta 6- 9 6.00 23.14 
19 Kurtuluı - Beyazıt Beyazıttan. Kurtulup 17 6.45 23.56 

• . { Kurtuluıtan • E. Onüne 
- Kurtulut=Emm6nil E.Onünden • Kurtulup 

1 

B. Taştan · Be bele 
,, • E. Önüne 

22 BeL-•- E"-· • Bebekten.· ,. 
uea; - ..... ınanu ______ ...__,Eminönünden · Bebeie 

Bebekten • B. T ata 

7 7.ıt 20.2 
ıs 6.39 20.s 

5.26 
6 5.36 
10 o 10 5.48 24.4 

5.56 1.20 
1.57 

:r f Ortaköyden- Akıaraya 
~ 23 Ortaköy - Aklaray \ Akıaraydan. Ortaköye 

8 S.50 20.SO 
ıs 6.35 2ı.32 

l 
- rıaaoy • ınonu .. .. .. O a-•-·· Em" .... {Ortaköyden - E. önüne 

E. onunden - O. koye 

( Betiktaftan · Fatihe 
34 Betiktaf - fatih l F athiten • 8. T &fa 

18 6.26 23.56 
20 6.5l 24.12 

7 6.34 
14 7.16 
~uım ıu.:» 

20.54 
21.3 

~~~..,,.---------- •" t!'kt ''1;/ 

1 
A..aaraydan -T. kapıya 
T. kapıdan • Sirkeciye 

32 T k p _ Sirkeci Sirkeciden • T. kapıya 
op a 

1 1 T, Kakıdan Beyazıt• 
Beyaııttan T. Kapıya 
T. kapıdan • Akıarayll 

$.24 
5.40 

5 6.1'/. 
8 24.04 

24.~0 

6 S.32 

23.31 
24.02 
l. 15 
1.30 
1.45 

- . 
-.ıauı ve 7 Aiuatoa 934 Sah gOnü saat 14 de Galata ithalit 
Comr&jllnde mOtqekkil komiıyon tarafından ihalesi mukarrer 
bıalun•uı oldaiundıa İlteklilerin ,. 7,5 beaabile 2~ lira teminat 
Pıraaile beraber meıkur tarihte komiıyona mOracaatları illa 

-; 
lıtiklil caddeıi l 78, Galataıara) i 
Liıesi brııaındaki maiazaların· ~ 
da, kemali memnuniyeti mucip -
olaralc zengin ve mutena mallat 
bulunduiu, yani, gömlek, pija· 
ma, robdötambr, çorap, kravat ve 

J 
Akıaraydan- Y. kuleye 

33 Y d'k l s· k . Y. kuleden • Sirkeciye 
e 1 u e - ır ec ı l Sirkeciden · Y. kuleye 

10 5.48 23.23 
16 6.20 23.54 

olaaaur. (39151 .... 
ı·---------• a11m11•ım11aımuaemaspm:m111111111111111111111wm11D111111:ma:mmıı 

Y. kuleden • Aksaraya 

r 
Akıaraydan- E. kapıya 

37 Edirnekapı • Sirkeci E: kap.ıdan · Sirkeciye 

24 'ı7 

s S.24 
10 5.48 23.~0 
15 6.17 23.59 

24.30 
kabil dejil hiçbir tnıı bıçağı . ı!l '"P 1 

SOUPLEX '°' ». I 
tık ve elegant zatlara mahsus bi· -----------------------

- l Sırkecıden • E. kapıya 
E. kapıdan · Akıaraya 

dar tatlı tr•t edemez. DUnfa 
ela 80,000,000 klfl kullanır. ~ 

lflm\ım çamqır takımlannın en 
yilksek neYİ 'fe çe9itleri mevcut 
olduiunu bilir ve kemali itimat vt 
emniyetle David mağazalarına 

müracaat eder. SOUPLEX - PLA TiNE ise ; 
2 

; 1=1• " ATI E a. bı~ak~ıhk teknlllnln bir harlk•· ~ : il ~----8-•E-•R--.lllıı b •• HA aı~ar. Ve bunun fevkinde ~k olamaz. !! ...... ________ ınan:an:n:ımıaım llWl&llllDWJDdimıillmz:ma:ı 

M 08, • L y A Salon, Salamanje ve yatak 
1 odalarınıa enYaını ucuz fiatla 

lat.nbulda Rızapafa Yoku9unda 88 numarall 

Asri Mobilya ma~azasında 
bulabiliniaiı. Telefon: 23407. Ahmet Fevzi 

l Galatada Topçular cadd~ıinde 
f Ot numarada Fenika tat ve huru- İstanbul ikinci icra memurlu

ğundan: 

934/1642 
Yukarda yazılı dosya num•ra · 

.'\k•am Postası ----ISTANBUL AN 
KAR4 CADDESi -reısraı Adresi: ISTANfttJL RAISl!:H 

Telefon Vazu SSITS idare: t-1110 

ABOnE ŞERAiTi 
1 1 1 Uqidı 

ftrld1eı 110 158 llO 1168 K'lo 

Ecnebi: 1 iMI '40 HO 111 O 

ıLAn TARiFESi 
flcaret U&a.lannın •tın 11.H 

RMmJ Ulalar 10 L"UnJttur. 

lt 1"athaaaı ıirketinin taıfiye mu
'-eleti l>itmek üzere bulunduiun
::-- alacaklı ve borçlu veıair ali.
~· darlardml2 Aiuatoı 1934 tari-
•ııe llriiıadif pazar ıününe kadar 
~her ıün öfleye kadar - Gala
g da. Manukyan hannda kat 2 No: 
it et. tasfiye memurlan awkat Ali 
._'~, Alailya ve Ali Şevket beylere 

aında mahçuz ve ıatılmaaına karar Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
verilen kanape takımı, ayna, halı HASAN RASiM 

Ura.caatlan lüzumu ilin olunur. 
Hali taafi)'ede 

1" "FENIKS,, 
'I Ye 1'uruf at matbaası tir ket 

tufiye metn\lrlan 

vesaire 8 ~934 tarihine müsa· Bwldıfl ,.erı (VAKiT) Ma&lluaı 
if çar9amba ıünü saat 8 den itiba-11••••••••••-• 

ren µleli apartmanları önünde a· 
çık attırma ve pe9in para ile aab· 

Jacaiından talip olanların mahal -.. 
linde hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilin olunur. (2841) 

HABER gazetesi 
El yazı•ı tahlil kuponu 
l•lm . . . . . . • 

lstanbul Asarıatika Müzeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Heki•otlu Ali P•ıa Camii ittisalindeki harap aebilın mev· 
cut plln ve projesine göre tamiri 20/8/934 tarihinde mGleabidine 
ihale olunağından talip o!anlarm fenni teraiti anlamak Dz~re 
Cumarteaı, Pazartesi, Pertembe günleri ö}'leden .sonra Auraatıka 
Müzeleri Umum MDdOr16iü Mimarhima müracaat etmeleri (4335) 

Fıtık ağnlarından ameliyat· 
sız kurtulmak iatet~niz, ölçii 
ile yaptıjımız ıon ıiıtem f enn; 
kaıık bağlarımızı kı:llanıhz. 

Galata, Karaköy, poğaçacı 
f ırmı yanında No. 38 

Daktilo aranıyor 
iki haftahk muvakkat bir it. Bir 

daktilo isteniyor. Bu bir tecrübe 
iti c!e olabilir. Ağızdan Türkçeyi 
_çabuk, katiyen taıhihıiz yaza• 

1 caktır. isteklilerin buıün, yarm 
idarehanemize müracaati. 

Kaponeridi ıi;===::=~:·~:::~=:~~:~~m 
•I. 1 inci sınıf 

Mide, baraak ve karın kor· 111" S •• . E • 
ıeleri yapılır. (1558) u unnetçı mın 

l'Iİ Ankara Himayei Etfal ıünne .. 
K• j! tini yapmıı ve dönmüıtür. Ter·ıı 

---- ımyager --.. ıiı kettiğim eıki kabinem ve iıiır ·ı· 
Hu S A M E D D • N lı mütabeheti dolayııiy)e muhte·İ: 

1 Ilı rem müıterilerimin yandmama··ıi :: ı 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. fi sı için yeni adreıim: !' 
Bilumum tablilit. Bahçekapı il Betiktaı: Benzin depoıu ya· I 
Emlak ve Eytam Bankası kar· H nında Erip Bey apartmanı. Tel: f 
tııında izzet Be, Hanı U Kabine 44395 ev 40621 1 

___________ _. ı:ı::=ımmn.-n:ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

• 



Ali Fedai 19 sene 
hapse mahkum 

oldu 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 

I 

Kartpoatal kazananlar 
Kız liıesi 769 Şükran 126 - Osküclar 
Selimiye mahallesi 2 Hikmet 127 -
Darüuafaka lisesi 9 İsmail Hakkı 
128 - CibaJi Yenikapı 13 Ketit oilu 
129 - 3 üncü mektep Kenan Kimil, 
120 Goldsmit mektebi talebesinden 
Menahem 131 - Yüksekkalıclmm 33 
Mediha 132 - Golsmit mektebi tale
besinden 126 lsrail 133 - Ka.4nnpaıa 

•Karaman mahallesi 26 Muzaffer 134-
Kadıköy Rıhtımboyu 21 Hasan 135-
Yefa lisesi 610 Sabahattin 136 - De
niz liseıi 173 Vahidet Feyzi 137 -
Sen BenoYa mektebi talebesinden Be
ciia Rahmi, 138 - Takıimde 27 Anas· 
\aıya, 139 - Beykozda Ahmet HulU.. 
al, 140 - Sanyerde piyua caddesinde 
1 Hikmet, 141 - 15 ind mekteptne 
Mehmet Suat, 142 - 'Ankarada Hacı 
Bayramda Nad Kemal, 143 - Antal
yede Arif Hikmet, 144 - lzmitte Ze
ki Mesut, 145 .. - j\,Dbrada M. M. 
m~ktebinden Sallhattia, 146 - Ameli 
l~n:2t lisealndm Necati, 147 - ltal • 
~,-:m rr.ekteWıiden Mehmet Narettin, 
1 <18 - Paıapltıda Rqel M"ızrahi, 
ı 19 - Balatta F ..... caClc!esin'de Pe • 
rüktır Mehmet, tlO - Ortaköyde th
Gnn Ncri Bey ft Hmumlar. 

- Hedi,elerimb her hafta Perıem· 
be günleri matbaamızda teni edilmek· 

9Je1ıim q,ödişiilff: - ,_, ~ - ----~ _......._., 
(Bi\~ tarafı 3 üncü sayfada) 

ıerbeıtliyor; harekatına bir emni
yet geliyor ... 

Anadoludan "dönenler, eıkiden 
çökük omuzlu, fersiz 'Dakı,h olur• 
du. Şimdi iıe, yüzlerinde bir nef • 
ıine itimat tebe11ümü var... Eier 
mukayese ıinninde iseniz, buna, 
elbette ıiz de dikkat etmitıiniz· 

dir ... 

• 
Fmcat devletle ali.kadar kimıe· 

]er hari~, halkımız, vatanı pekaz 
dolaımaktaydı. Hatti tu Türk de
nizi olan Mamıara'nm bile çevre
ıini bilen, vatanda,1arımız arasın· 
da on binde birdir ... Hemterileri· , 
mizin yüzde onu bile Ankarayı 
görmemi,tir ... lzmiri keza ... 

Şimdi, memnuniyetle öğreni
yoruz ki, Nafia Vekili, on yedi bu· 
çuk liraya on bet gün, otuz liraya 
bir ay ve otuz bet liraya vadeli bi
letler ihdas etmit. 1 Bunlardan bir 
tane, o müddet zarfmda bütün 
hatlarda nereden nereye iıterae 

vakf eli vakf eli ıeyahat edebile
cekmit. 

17 buçuk liraya on'bet gün ıe· 

yahat ... 35 liraya ise iki ay... Ha· 
vadan ucuz, ıudan ucuz ... Memle· 
keti tanımak ve kimbilir, betki de 
insanın hayatında amil olabilecek 
bir kP.rlı itin İpucunu yakalamak, 
bir baltaya ıap olmak ... 

Ecdat, oğluna bir at verir, "Hay 
di, git, hayatını temin edecek i§ 
bul!,, dermit··· Devlette, on yedi 
buçuk liraya bir bilet veriyor: 

- Bugünkü dü~anm en iıu· 

de en emin vatanı olan !U Türki· 
ı 

yeyi gez, dola, ... Ve gözünü aç ... 
Ba:k baf<alım, nerede kendine mu· 
vaf ıık bir faaliyet zemini bulur·' 
ıun ... 

Bu biletler, bence, mem • 
leketi bütün vatandaılara tanıt· 
mak fırıatmı vermekten maada, 
bilh'uaa, böyle bjr it iıtik,afma 
yarayacak v~ pek çok hemşerile
Pİn taliaf teıebbüılerini lialkede-
eekti.. ·-

KUP.On 

217 
8·8-1934 

,,,,. 

Şelür ~ 
Kadıköyünün Ga1-
banesil Ammad• 

gönül açıcı yernıİf 

.ıL 

Melinanın gözleri önünde, &şıkını, kara bir yılan, ağaca 
sarmış sıkışbnyor, sıkqbnyordu. 

(Yazısı hil\AYe sütunıunuzdadır) 

iki Ylzll Adam 
BUtUn dUnyaca tanınmıf, fevkallde merakh zabıta ve tahlil romanı . 

Tefrika n: 12 8·8.934 Çe'firen; Bikmet Mtlnir 
Ge~en kısımların hUlaaaaı 

:tkı arka48§tan biri, bir aqam gezlntWn
dt', bu romanm en korkunç plıslyetl olan a
dama clalr, batıraamı aalatıyor: 

Bu adam, bir get'.e dokuz yaımda kadar 

blr çocutu çlfnerken yakalanmıı ve kendi· 
alnden bir miktar para istemek kararlatmııt-
tı .. , 

Adam kendisinden hiç omulmadıl't halde 
bu parayı kııımen nakit, kııımen de çek ha
linde derhal veriyor. Fakat çeke attığı imza 
Ue, krndlnl tanıttığı lslm arumda fark var
dır. 

İki arkaclattan biri &\"Ukat Aterson o a-ün 
e\inf! dönUnı~e. kenifüılne esrarengiz ahbabı 
Doktor Cekll tarafından '\·erllml!f uygunsuz 
bir vaıılyetname3i tekrar gözden geçirdi. 

Şimdi, arkada91 doktor Cekll'in, bu kor
kun adam yllzUnden uğrayabllec~I felaket· 
lerl dU1UnU3or: 

Hayd isimli korkunç adamı bir gece J olu· 
nn bekll~erek sördü. 

Bundan ıonra Hayd'ın sopayla. bir adam 
bldürmeslnden bahsediyorlar. 

Arn:kat Atenon Yak'nyı tahkik lı;ln polis
le herl\ber çıkıyor. 

Avukat: 
- Pek ili .. decli. Mister Hayd

ın oturduğu odaları gözden geçi· 
receğiz. 

Kadın itiraz etti: 
- lmkinı yok efendim!! 
Avukat bunun üzerine, yanın· 

daki tahım hüviyetini belle et
mek lüzumunu hissetti. Ve onuıı 

poliıten, Mister Nevkomen oldu
ğunu ıöyledi. 

Kadının yüzünde garip bir me
ıerret 19ığı yandı. Bu ıefer: 

- Aman, diyordu. Ba,ma bir 
ıey geldi muhakkak!.. Nasıl ol
du?. Söyleyin .. 

Zabıta memuru ve avukat, bi
ribirlerine bakııtılar. 

Zabıta memuru: 
••- Miıter Hayd'ı pek sevme

diii anlatılıyor,, diye itaret ettik-

ten sonra kadma dönerek: 
- Haydi bakalım, dedi. Şimdi 

benim ve bu efendinin, evi ıöyle
ce bir dolatmamıza müaaade ede· 
cekain .•• 

.. 
Miıter Hayd'rn iki oda i91al 

ettiğini gördüler. Fakat bu odalar 
fevkalade tekilde ve zevkle dö
ıenmiıti. Bir dolap, prapla dolu 
idi. Tepıi gümüıtendi. Peçeteler, 
gayet iyi cinsten •. Duvarda, güzel 
bir tablo aıılıydı .• Avukat bunun 
gene Dr. Cekil'in bir hecliy~ıi ol· 
duğuna hükmetti .. Güzel renkli 
halılar göze çarpıyordu. 

Bununla beraber, fU dakikada. 
evi bir hınız taramıt gibiydi. 

Her ıey yerini deği9tirmiJti. 
Oraya buraya elbiıeler ablmı,, 

elbiıelerin içi dııına çevrilmi,ti. 
Çekmeceler açıktı. 

Ocakta, henüz yakılmıt olduğu 
hi11ini veren bir kağıt külü yıiıru 
görülüyordu. 

Gene bu kül yığını araıında 

polis komiıeri, bir çek koçanı 
gördü. Koçan, sık ve katı olduğu 
için, ateıe mukav~met etmiı. yan• 
mamııtı. 

Kapının arkaımda, mahut baa· 
tonun öbür yarııını buldular. 

Polis memuru bu izlerden fev· 
kalide memnun olarak, hem, hü· 

viyeti henüz tayin edilebilecek çek 
koçanını bankaya gönderip, hami 
li namına binlerce liranın mevcut 
olduğunu öğrenince tam bir itmi· 
nanla ayrıldı. 

Bütün bu delillerden sonra, a· 
vukata: 

- Artık katil elimde ıayılır, 
diyordu .. Bu adam deli olmalı: 

Butonun diler parçaaını evinde 
bırakıp ıiditi ve çek defterini ki~ 
milen yakmayı ihmal editi hiç de 
akıllı kin delil .. Şimdi, onu ban
kada beklemeliyiz. Her halde pa· 
raya ihtiyacı olup ıelecektir. 

Fakat bu aon karan yerine ıe· 
tirmek biraz güçtü. Çünkü Miı\er 
Hayd'la çok az kimse ülfet et· 
mitti. Ailesini bulup çıkarmak 
mümkün delildi. Fotoğrafını al
dırmamıttı. Onu 9eklen tarif ede· 
bilecek birkaç kiti varsa, her biri 
batka hatka ,eyler aöyliyordu. Yal 
nız bir noktada ır.üttefiktiler. Bu 
adam, hepıi üzerinde de ayni ma · 
IUl inıan teıirini bırakmıştı. 

Mektup meselesi 
Aktama doğru Miıter Ateraon 

Dr. Cekile gitti. Kapıyı açan u9a
ğı Pordü. 

Avukatı bir avludan ıeçirdi. 
Bir zamanlar, güzel bir babç~ 

olan bir avludan .. 
Sonra, laboratu•ar, yahut teı· 

rih odası,, diye anılan bir yere 
ıirdiler. 

Doktor, burayı, gayet me9hur 
bir cerrahın variılerinden &lmıt· 
tı. 

Kendi metguliyeti, daha ziyade 
kimya üzerinde olduiu cihetle, 
bu yeri iıtediii gibi değittirmit, 
lüzumu dereceıinde bir tekil ver
mitti. 

Ateraon, ar-kadaıı Cekil'in BU 
odaama d&ha ilk defa ıiriyordu. 

Af al af al ba~arak etrafı tetli:i
ke koyuldu: 

Öğle vakti Kadıköy iskelesinde bİt' 
birimizden ayrıldığımız arkadaıla .k• 
ıam areç vakit gene orada birleıtik. 

O gün o, Moda, Kalamıf, Cadd• • 
bostanı, Suadiye plajlannı dolaıllllfr 
ben bir ahbabı ziyaret için Acıbadd' 
kırlarına çıkmıttım. 

Aktam üstü beni tekrar iskel~ 
gören arkadaı yüzümü, gözümü, iisto" 
mü, baıımı hayretle süzdükten ıoll • 
ra: 

- Bu ne hal yahu? 
Dedi. 

- Ne var halimde? 
- Daha ne olacak, ıeç ayn ..... 

kar,ısına da suratına, ıaçlanna, rödl ,. 
leğinin yakasına, pantalonunun pa~ 
11na, iskarpinlerinin yüzüne bir bd 
Küllükten mi geçtin, külde mi yu'lat" 
landın, yoksa bir evin balkonundl' 
üstüne minder, kilim, hah, haıır ıiJıl 
bütün ;v eıyaıını mı silktiler? 

O zaman arkadaıın ne demek istr 
diiini anladım. Acıbadem kırl;ınnb" 
dönerken t.keleye karadan areııneti 
tercih etmit ve ağaçlıklar arHınclıl' 
Uzunçayır tarafına inip Gazhane yoJlf' 
le Kuıdi!ine çıkmııtım. 

Fakat nasıl çıktığımı iskelede •Y • 
naya baktığım zaman anladım ve ~ 
pur Köprüye gelinceye kadar vapu ..... 
kuytu ve lot yerlerinde vakit ıeçir • 
dim. Çünkü aynaya baktığım uma* 
hani, diyebilirim ki, bende kalaı,.1111 
yanına çıkaçak yüz, aurat ka!mamıt 
biydi. t skarpinlerimin burnundan 
kamın tepeaine kadar her tarafım 
içindeydi. 

Hem öyle bir toz ki, terle kant' 
yüzümü, adeta, Akay vapU1'lannıa 
ni işten çıkmıı kömürcülerine dönd 
müıtü. Gazhanenin tozu nedenıe W 
ka yerlerin tozundan daha çok ., • 
mer .• Adeta koyu kurıuni •• 

Onun için insanın çok terli yiisl' 
ne yapıtlı mıydı, İnsan biraz il 
kömürcü çırağına dönüyor, ıonra, rı' 
taJJah, lstanbulun hemen hiç bir ur" 
fında bu kadar bol toz yok ... Sade H' 
mu ya, buradan aittikten ıonra, ıelit' 
ken sağda kalan teneke mahalluiıJ' 
evlerinden bu ,topukları geçen to_, 

üzerine yer yer ve renk renk ıular aktsf 
aribi oradaki temizlik amelesinin pı) 
biçimsiz, pek aröze çarpan haWarıJlll' 
simsiyah ınayileri de bu tozlu ~~la !..J 
kıyor. Sonra Gazhane çeıme11nuı lt/l!f 
öyle pis, öye berbat, • öyle iirenç. lıİ4 
halde k.i, inaana adeta caddenin ortti 
ıında uluorta ~e kapkara bir lafun ~ 
jusunu Yeriyor. Tiİo dolayısiyle Şil
taralmdaki açık liinn)ar kapatıl..:.-r. 
Kadıköyünde Gazhane ınahaUeaioi' 
hu mundarbjma da bir çan 1.uı....
az fena olmaz! 

Talimhaneden Acıbademe gİMD Jıi 
Kadıköyünü Çamhcaya bağbyan r."! 
da adamakıllı tamir istiyor. 

Hole bollun ha•• olmU için~ 
lıcaya çoktqmdıiı bumevsimde tü 

çukurlu, fakat çok işlek yola ba 
da içimden bari kuvvetli bir ya 
yaiaa, dedim, buralardan ıelleT _,. 
belki bu çukurlar kendiliklerinden dr
lar, ve tümıekler kendiliklerinden dl' 
zelir, o zaman halk ta: 
- Bereket venin yağmura!. 

Diye Raıatbane müdürü Fatin 8" 
ye tcıekkür eder!. 

Seyyar habere~ 

Cekilin yığınla talebeıi, kell.fi' 
ıini terketmit bulunuyordu. 

Ortalıkta ölü bir ıe11izlik ~,.t-
dı. "' 
Odanın zeminini, paketle~ 

dökülmüt bir takım tala9lar Ö 

yordu. 
Masalar üzerind~ kimya ~ 

vatı, balonlar, tüpler göze çatP 
yordu. 

(Devamı .,.r) 


