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'1uallimler, 24 saatten M " l •• t 1 
fazla ders alamıyacaklar . eger ros yapmış ar 
"1aarif Müdürü - - üzümlerimizi ucuzca 
1\ Haydar Bey kapatmak istiyorlar 
.~karadan geldi Hükiimet tahkika-
~ 11' hafta evvel Ankaraya git-
-.;. 

01.~ Maarif Müdiri Haydar ta başladı 
dun gelmittir. 

~·~~~~ijiil
El lzlzd e Halkevl 

Piyasa düşük ve 
hareketsizdir 

İzmir, 7 (Huıuıi) - Üzüm pi· 

lleb~ldığımız malumata göre, ec
~· ve akalliyet mekteplerinde 
!eti 1 olan orta tedrisat muallim
faaı:in vaziyetleri Vekalet tara-

lQ esaslı bir tekilde tetkik e· Elô.ziz treni qarın yasası bu sene dütkün fiatla açıl- c..- -o:.;:,· 
dilmittir. 
Haftada okut • 

tuiu ders adedi 
yirmi dört saati işlemiqe başlıyor 
geçen reımi liıe --------------
muallimlerinin ec Bulgar nazırları 
nebi mekteple • 

dı. Bu dütüklüğün ıebebi aranır· 
ken ortaya bir f&yia çıktı. Bu da, 
bazı ecnebi ihracat firmalarının 

aralarında tröst yapmalandır. 

Alakadarların söylediklerine gö -
re, ecnebi üzüm ihracatçı firma · 
lardan bazıları ,cihan üzüm rekol· 
teıinin bu ıene noksan olduğunu 

Dün yazdıpız veçblle , Parla Çıplaklar 

Cemiye ti Aı:.asmdan Doklllı Efendlnla karuı, 
çocuklannm terbiyesi kendisine tukedllmek 
için mahkemeye müracaat; etmlftl. 

DUn Beyotlu Dördüncll Sulb Bllkuk Mah
kemesinde (Madam Dokillı'ln lııtetı tızerlne) 

muhakemeleri gldlce cereyan etmııttr. Bett
mlmlz: Madam Doklllı'I biri 9 dJferl on 8ç 
yqında olan çocuklarlle b irlikte göıtermek· 
tedlr. rindeki derıleri Ü idama 

zerlerinden ahn • 

Ali bey ve Maliye 
Vekili Fuat bey 
hareket ettiler 

nazarı dikkate alarak bundan ---------------

~ mıttır. Bir kısım Mahkim edilmiıler 
it •rlf Mdr. muallimlerin ü • Ankara, 8 (A. A.) - Nafıa Ve-

., ~~»dar B. zerlerine ise haf· iki komiteci yakalandı kili Ali Ye M.lixe Vekili Fuat 
' 'lıYet mekteplerindeki vazife· Beyefendiler bu akf&JD aaat ~i Sofya, 8 (Hususi) - Georgiyef 

nihayet verilen resmi orta birde Ankaradan Kayseri • Niğ · 
lllaı.... -· • kabinesi, Makedonya komitesi 
ı.;'""'ıep ve lise muallimleri hafta. • de • Adana • F evzİpafa hattile 
"'il mensuplarını birer birer meyda· 
t..ı llleaaileri resmi mektep~_;d:e::r:ı-:.J_--.-J~rep-..ıcrr--eınnsyee:ım•1~!!; buaual bir trenle Elizize müte-
~ 24 saati dolduracak veccfhen hareket edecek ve 1 O a· 
~ ..-1--t'1en nde ancak 6 aa· 
~. verilmiıtir. 

ıuretle ecnebi ft a • 

'-....-Devamı 10 ncu sayfada-

Bunun ıebebi de, ,imdiki nazır· 
larm- MlllredObJ• killriteainclen 
ayrı ayrı tehdit mektuplan alma· 
(Arkası 10 uncu sayıfamızdadır) 

F on Papenin Sefirliği 
kabul. edildi 

' idamdan birinin 
~tzası 15 seneye 

indirildi 
l\1adam Dolf us' e 

tazminat verilecek 
V· 
~ana, 8 (A.A.) ........ M. von Pa· 

ğustos saat 16 da Elizize muva· 
ıalat eyliyeceklerdir. 

Raftın açılma meruimi o ınr 
yapılacaktır. 

Vekil Beyefendilere Devleı 
Demiryolları müdiri umumtai ile 
rüesa ve müdirandan bazı zevaf 
ve her iki Tekilet husuat kalem 
müdürleri refakat etmektedirler. 

Açılma merasiminden evvel 
Nafıa Te Maliye Vekili erile inıa· 
at mmtakuı müdürü miihendir 
Abbas, Ellziz meb'usu Fazıl Ah
met, Belediye Reiıi Hürrem bey· 
ler tarafından birer nutuk irat e
dilecek ve Elaziz istuyonuna ka
dar olan 70 kilometrelik infaatı 

hitam bulan kııon itletmeye açı· 
lacaktır. Müteakip üç aün hatbn 
ve o bavalide bulunan inıaatın ve 
Erıani bakır madeninin tef tiıile 
geçirilecektir. 

memleket hesabına değil, kendi 
hesaplarına olarak istifade etme · 
ye tetebbüs etmiılerdir. Bunlaı 

bu teıebbüılerini kuvveden fiile 

çıkararak on bet gün evvel ara • 
larında bir de mukavele yapmıt· 
lardır. 

Bu firmalar bilhaısa Londra ve 
Hamburı piyualannda rol oyna· 
mak için hazırlık yapmaktadırlar 
Tröıte dahil olanlar üzüm piyaıa· 
ımı diledikleri ve iıtedikleri ıe· 
kilde idare etmek üzere tertiba~ 
almıılardır. Firmaların bu anlat· 
mumdan alakadar makamlar ıü· 
ratle haberdar edilmit, hatta mu· 
kavele sureti elde edilmittir. Türk 
ofiıi de bu tröıt iti ile alakadar 
olmut, bu meaele etrafında baz• 
(Arkası 10 uncu aayıfamızdadır) dl" ~"'41 Avuıturya hükUmeti nez· 

i , 'e Alman orta elçiıi olarak 
,,,ı ~ dün aktamki kabine içti· 
~ e. kararlqtınlmııtır. Bu hu· 

bİ' \, resmt bir tebliğ neıredilecek· 
Almanya'nın yeni VIJana 

~- ~ ,_ •eflrl Von Papen 
'~an matbuatı, M. von Pape- --=~-----~~~--

Cezairde Y abudi müra
bah:acıları öldürüyorlar 

il' 

'· ~Jana hükUmeti tarafından Bayrağı tahkir 
~ü memnuniyetle kaydet· 

~ eden 
'\'; . . . 
~~~, 9 (A. A.) - M. Fon 
~ Viyana sefirliğine tayini 
~ da vaki iıtimzaca verilen 
r~alcat cevabı matbuat tara • 

C-. baridane karıılanmııtır. 
~ İ1ti eteler, bu huauıa ancak 
~d labr tahsiı etmekte ve ıu 

il· a bulunmaktadır: 
~ •t •areman talebini reddet · 
~~ t.t"'ulden değildir. Fazla ola· 
'~.\).Fon Papenin Avusturya 
,), llıatıya arasında bir uzlat • 
~ ile derecede gayret edece · 
'ı~•ll)~ onu it batında gör-
(~r~ute•akkıftır. 

10 uncu sayıfamızdadır) 

Bir seneye malikôm 
edildi 

Dört ay evvel Beyazıtta bakır
cılar içinde, Hakkı Efendiye ait 
bir kahvenin dııında asılı bulu
nan bayrağı almak ve yere atarak 
çiğnemekten suçlu olarak asliye 
üçüncü ceza mahkemesine verilen 
Laz Alinin muhakemeıi buıün 
neticelenmiıtir. 

Alinin cürmü ıabit görülmüt 
ve ceza kanununun 145 nci mad· 
desi mucibince bir sene müddetle 
hapsine karar verilmittir. Alinin 
ya§ı küçük olduğundan cezası on 
aya indirilmiıtir. 

isyan çıkan Kaşgarda lngiliz 
konsoloshanesine hücum edildi 

Paria, 8 (A.A) - Daily Tel· 
graf muhabirinden: 

Dündenberi Cezairde Koatan • 
tin ıehri örfi idare altındadır. 
Müslüman ve Y abudiler arumda 
fnkalide heyecan Tardır.şehirde 
intizamı kıtaat muhafaza ve te· 
min etmektedir. Salibiyettar men 
halardan Terilen haberlere göre, 
ölenlerin sayısı 27 dir. Bunlardan 
çoğu para ikraz eden yahudiler· 
dir. 

Cezair. 8 (A.A) - Umumi 
v'lli M. Carde tayyare ile Konstan 
tine gitmiıtir. Şehirde uayit ta • 
mamiJle iade ohumuttar. Son 

kavıalarda ölen müılüman ve ya· 
hudilerin cenaze merasimi bugün 
yapılacaktır. 

• • • 
Simla, 8 (A.A) - Röyter A

jan11 muhabirinden: 

400 Çinli ve 2 bin müılüman 
aıkerUrumçi ıulh komiıyonu reisi 
Ceneral Kun11enhanın kumanda
•• albnda Katıer kuabasma gir -
mitlerdir. Tungan asilerinin mağ
lubiyet ve ric'atlerinden sonra, bu 
ıehirde, vaziyet güçleımit oldu -
iundan, Katıarın bu suretle itga· 
li, İngiliz konsoloshaneıini ferah-

(Arkaıı 10 uncu..sayıfamudadır) 

Ingilterede 
Nazilik 

Bir Alman hudut 
haricine çıkanldı 

Avuıturyada olduğu gibi, Al· 
man Nazi propagandaıı, Nazi fa
aliyeti timdi de İngilterede mi baı 
göıttuiy<>r? 

Son gelen bavadiılere bekıhr
ıa, - ufak çapta da olaa- Nazi 
harekatı Britanyada kendini sez· 
dirmeğe baılamıt ve binnetice 
memleketten bir Almanın teb'it e

dilmesine kadar it varnııtbr. 
Bundan bir müddet evvel, in· 

gilizce "Deyli Herald,, gazetesi, 
Londrada bir Nazi klübünde vu· 
kua gelen bir te9vik hidiseıini 
haber vermitti. 

"Deyli Herald,, gazetesinin is
tihbaratına göre, Londradaki Na· 
zi klübüne, belli baılr 33 Almanın 
öldürülmeıini te9vik eden bir ilin 
udmııtı. 

Hitler hükmetinin gözünden düt· 
müf33Almanı, "nerede görürseniz, 
muhakkak öldürünüz. Eğer Yahu· 
di iıe, her kemiğini kmnız!,, diye 
yazılı olduğu haber veriliyordu. 

(Denmı 10 ncu aayıfada)' 

Kaçak 
Morfinler 

Şimdide yangın yerlerine 
mi atılıyor, hamal Meh
mette bunlar ne arıyor? 

Son zamanlarda İstanbulda AT• 
rupa malı kokain ve morfin aab• 
tının artbğmı haber alan sümriik 
muhafaza teıkilitı bu k~kçıhiı 
ehemmiyetle takibe b&flamıtbr. 
Takibe devanı edilirken dün Kü
çükpazarda hamal Mehmedin e
vinde 19 kutu içinde 175 tüp mor
fin bulunmuıtur. Morfinler Al· 
manyanın Merk markasını laf"" 
maktadır. Hamal Mehmet hemen 
yakalanmıf, sorguya çekildiii za· 
man morfinleri Tahtakaledeki 
yangın yerlerinden birinde buldu· 

,(Devamı 10 ncu aayıfada); 



c= Küçük san'atla; 
ve Yunanistan 

M. Çaldar ı s, a ldığımız 

•e::::,'.:~~~!.?~:~:~)ğ:::_ · lngiltere, müdafaa tertibatını 
tesinin birmuıınrriri Yunan başve· kontroJa başladı kili M. Çaldaris ile bir mülakat 
yapmış ve bu mülakatta Türkiye . 
de kiiçük sanatlnr kanununun tat· • 
biki neticesinde !stanbuldan git· 
meleri mevzuu bahsoJan Yunanlı 
Iar hakkında mütuleasmı sormu-
tm. M. Çaldal'is şu beyanatta bu· 
lunmuştur: 

ltalqa filo~u, M. Musolini'nin 
önünde manevralar qapıqor 

Hindenburgun ötüınüıı~ 
den dolayı M. HitJerl 

taziye ettiler 
Ankara, ıı (A.A.) - Hclılt:üıı*" 

Hıı.:r.rrtlrrl l\111rc1111l t 'on Hinden~ 
'eratı mUoHebctlyte Alman de\ ıetı ,.,. 
~I. HIUtre aptıdakl lelJaı.t11nı ,.,,,,,. 
ml)lcrdlr, 

Bu3 uk dc,·lcL realnin , ciaU) le .,,. 
!lıUteeııım oınrak en ıNUnlmt tadyiJetll" 
h•, 'fUrkl mllleth·te l>f!raber ~ımıın ttıl>' 
lf· tlnlıı bu nıatemİno aumi lıUrıtk ettlf 
ıııl u.tı de\· l~tır.rlne an ,.e ifade cıttrl'I" 

Gazi Mustafa Keın-1 
~I. Jlitlr r itil rr. rnbı gündnn:ılştlt: 
TUrkl,rc Hfllslcumlıuru Gatl aıutul' 

Kr ma l Hnırı•tll'rlıw. 

şe ediyorlar. Deniz ıilihlarııun yen bir devre için &likadar devlet ~ııı· du,dujıı derin ya11, zatı ctc~ıed 

lek 
!tur 
dik, 
kıy 
dt, 
le 
11.r 

- iki ıc:ne eve] Ankaraya gitti· 
ğim zaman bu husuıta teıehbüsat· 
ta bı.dunımıttum. Mevzuu bah:;o 
lan kr.nunl tedbir yalnız Yunan le 
haasına mahsus delildir. Tekmi 
ecnebileri alakadar eden bir İ!tir 
BuıUn her memleket miJliyetçi bi ı 
siyatet takip ediyor: Bir takırr 
sanatları kendi vatandaılarım 
haarediyor. Ben bu meıele hak 
kında bizzıı.t Ti.irk Başvekili isme 
Pataya geçen sene oldu§u gibi hl· 
sene de mektuplar yazdım. Tür
lciye Biiyük Millet Mecliti tarafın· 
dan kabul edilmiı olan küçük ıan' 
atlar kanunu daha ıeçen ıene tat· 
bik edilecekti. Fakat lıtanbulda 

Londra, 8 (A.A) - imparator
luk müdaf 21 a komitesi nezdindeki 
l<abine müme11ili Sir Maurice 
Hankey Avuıturyaya gitmek üze· I 
re Cuma günü Londradan hareket 
edecektir. Mumaileyh, Victoria 
hükumetinin yüzUncü yıl dönümü 
me~uiminde hazır bulunacaktır. 

Sir Hankey bu veaileden istifade 
ederek imparatorluğu tetkil eden 
muhtelif hükumetlerin mer-kezine 
ıidecek ve dominyonların mil· 
me11iJleri ile imparatorlufun mü• 
dafaaıma müteallik mühim meae

ANK1'-' 
Alman milletinin, JM\k mobeoeel "1' 

ransın toplana.mıyacaiından endi/ edilmeıi derpif oluyor ve muay- lr t rnısı l<"on Hindl'nbıırı;un 1.ıyaı dol•: 

ı 1 h :ı:in ' ıı "rllrk mllll'tlnln ııaytaımaıını ~ 
aza tı m111 veya İ" olmazıa bu· lerı'n ı'l 4 n ettı'kerı' proiramı attır· _ .. tf :T • tı•rı•n ~·Urı·kt~ıı Miılf'rl l~ln, 7.atı clev• • ..ııı ~ 

günkü ıeviyeıinde muhafaza e· maları için bir itil&f akdi teklif e· ı ıcrlndcıı , Relr h hUkOmecının en .. ..,.... İ, 

miktarları hemen bütiin diğer ec
nebilerin yekununa muadil olan 
Yunanlılara bir kolaylık olmak Ü· 

zere kanunun tatbiki bir ıene için 
tehir edildi. ZaMediyorum ki İs· 
tanbuldan Ç!kacak olan Yunanlıla 
rın miktar? o kadar çok olmıya· 

caktır. Çünkü Türkiye ecnebileri 
memleketten çıkarmıyor. Yalnız 

bu ecnebilere kanun mucibince • 
bazı küçük ıan'atları icra etmek 
için müıaade vermiyor. Nite· 
kinrbiz de .,kendi memleketimiz 
de 1;öfle yapmıyor muyuz? Ben 
Tiirkiyede Yunan tebaa11na der· 
hal memleketten çıkıp muhaceret 
etmemelerini tavıiye ettim. Şayet 

kUcük sanatlar kanunu ile timdiki 
İ!leri bırakmak mecburiyetinde 
kalanlar olursa bunlar ecnebiler 
için mmınu olmıyan diler bir san· 
at ve mesl6ğc Rİrerek kendilerine 
o ıuretle Tijrkiyede haıka bir İş 
temin edebilirler. 

leleri müzakere edecektir. 
Sabah ıazeteleri bu hidiıeye 

eerarlı mahiyet vermektedirler. 
Londra, 8 (A.A.) - Sir Han· 

keyin Avuıturalyaya aeyahatin· 
den bahıeden Daily Herald diyor 
ki: 

dl'}meı' me b h 1 k d d'J' 8 tı'Şf'hk0r1Arlnl lütfPn kabul btıJı.ırnJ8111jl bir 
ı vzuu a ıo aca yer e ı ıyor. inaena)eyh konferanım rlra rderını. 

bet bUyUk deniz devletine ihtiyaç topJanma11 ve yahut hakikaten AcfoU Hitler ljt 

ları niıbetinde istedikleri kadar mühim bir itiliı.f akdolunmaaı ih- H•rirlyı• Vrklll Tevfik HbetU ff1" 1( 

inşaatta bulunmalarına mUıaade timalleri evvelkinden daha çok rendi U~ ,·on S eurnth arasında eli ttl' ~: 
"'""'""''" ..... ıt-a'"'"'ı" y•mn•a'"'"', '"'""t" e,.,.._k,..,z ...... J.-P·'-"""""""' zayıftır, Japonya kendis1ne teklif grarı:,:,.::;t~~:,ıını~:l;~,al Hhıd~nbdtı"' 

edilen niıbetin Japonyanın teref i ' crat13 ıo ı\lman) anın dııtll1' 01:1u4u eıt"'; tlıy 

d
• 'J den •on derece mUtı•ealr olarak t.ıd,... f 

e )yor ı e miitenaıip olmadıüını ilerı' su·· · ı ·• ·~ ~ lr.rlml \l'i dt'rla ıem ... tlmln mu....-: )',, 
rUyor. Almanya bu teze dünyayı · ıradeeını kabul bu~ıırt1Mnı&ı r.atı de; ~ ... 

Bolonya, 8 (A.A) - Stefanl A· alrttırdı ve dünya delice bir ıilih ıcrlndrıı rlC'.a rck>rlnı. · ' ' 

J·a.,.· t hl. ~ d' Dr. Te .. fı·k RUttd J ..... ı e ıg e ıyor: yarış siyaıetinde ıarar ettikc.e mun • 
D 'I T J h h b • h 'ftırlıly" Hnrlell~ V.klll Doktor 1fl' di aı Y e egrap mu a irı, a İ· sif hiç bı"r fert Japonya ve AJ-·n· ..... "'' ııuetU Bt'yertndl Ha&rtlcrlnt'. 

ren, ba.zı Eaıiıtlerle bunlar meya· yanın müsavat haklarını inkar e· A N K A I& ~ 
mnda, M. Arpinatinin tevkifleri demez. De\rletler mü•lerek emni· Atmanyuııın ıt~ır 11)a1na ha,.rf'I 
k f' · · • J h ] Y hJtlraklnh:r. dair t•ıllyiıtklr sllr.I~ ~~ 

ey ıyetını tamamıy e mu ayye yet ıistemine iltihak ve mütecaviz ııotayı •mimi teıtkkürlerımın k11"9llr 

bir 'ekilde haber vermiıtir. Bu milletin tec:ıiyHlni taahhüt etme· ı.ıatı dr.,ıctıcrııı ııen rica eı111rım. ~e 
muhabire göre, federal katipler- dikleri müddetçe herkesin bizzat Reich nazırı Baroıt ~ 
den üç zat ta dahil olduju halde kendi müdafaasını temin etmesi V on Neurath 

"Sir Hankeyin ecnebi Afrika - 300 k' · k d t k.E 1 t 1f 1 a ar ev 1 o unmut ur. tabiidir. Felaket şuradadır ki hic o-""----
da, Avuıturalyada, yeni Zeilen· B "h · ha d' · k t'' ' ~ r·· k• • h L ..f1 u mu eyyıç va ısın a ıyyen bir de•let ~nah yart!IDJ arttırmak- ur ıy en ı n a K e ,,. 
dada ve Kan ıt.dada yapacağı mü- ası.I ve eıaar yoktur. Ne Bolonya•· ırzın kendı mUdafauınr temin e • · 
kalemeler mUıteana bir ehemmi· d.a, ne de ~air .vil~yetle~in hiç bi • demez. · O 1 d U lru j h İ tİ Ja f 
yeti haiz olacak •• l»utün ukeri rınde, ne sıyaıı hır ıahaıyet, ne de 1 1 fll ~ 
bahri•• havai ıevkulcevı meaele· ~ d l ,_.. . k'f d'I . • ta ya osunun manevral•rı ...._ __ 

ı re ara Kalıp tev ı e ı memıttır. 
lerine temu olunacaktır. Bund.n y l .. 1 d 'k' k. • Gaeta, 8 (A. A.) - Bahriyf 
batka ıeçenlerde Franıız erk&nı t k'af nlız, ıon ıun,erkaet ~n 11

1 dıtt müıteıarı ve erkinıharbiye reiıi ihtilafı anlatiyor ev ı o unmutıa, a ·oun ar a . 1r 
harbiyei umumiye rei•i ceneral derhal ıerbeıt bırakılmıtlardır. ıle beraber M. Musolini dün Pota Ankara, 8 (.' ) - Afı,-jjf 
Veyıand ile Jnıiliz bahriye nazırı 0 kruvazihilne ıitmittir. Orada har· tanın Ankara elçiıiyle görü~l ·f 
L d H ·ı h Ut k b'l ' T C • biye, hava müıtefarları ile fatist Elçi, İran - Afgan hudut ı'htil' or '91 1 a.mın m e a ı zıya• ayyare emıyeti mü-
retleri neticeıinde lngiliz ıiyaseti· fırkaıının umumi katibi· kendisin; nın mahiyeti hakkındaki ıualiıtl 
nin aldığı yeni §ekil de tetkik olu· f ettiıleri bekliyorlardı. cevaben dedi ki: 
nacaktır.,, Ankara, 8 (Huıuıt) - Tayya· M. Muıolini Gaeta açıklarında Çok büyilk muıibet ve fe~ 

Daily Mail gazeteıi de diyor ki: re cemiyeti müfettitlerinin ittira • 40 parçadan mürekkep birinci v~ kellere katlandıktan ıonra i• 
"Sir Hankey Londraya ancak kiyle merke&de yapılan toplantı ikinci filoların manevralarında tikllllerine ka•utan ve bunu ıtı~ 

bu ıenenin nihayetinde veya gele· çalıtma·ları devam etmektedir. Ça• hazır bulunmuıtur. Filolar iki k11· faza etmek için her mütkülü gli 
cek senenin baılannda dönecek· lıtmalarda villyetlerdeki cemiyet ma ayrılmıılardır. alan bu iki millet arasında zubıı' ~ 
tir. O, zaman aeyahati ve ittirak mHaiıine ait raporlar tetkik olun· Manenalardan aonra M. Mu · eden ihtilaf, aala izam edil111I ~ 

Herhalde §Unu açıkça söylerim ehnit olacaiı milzakereler hak- maktadır. Reiı Fuat Bey yarın solini iki filoyu teftit etmittir. değmiyen bir feydir. 
ki Tiirk hükumeti ıırfYunanistam kında mufa11al bir rapor verecek· Ankaraya ıelecektir. M. Mu•ollnl tayıerecl.. MünaziUnfih olan mesele ~~ 
memnun etmek için küçük aan'at· ti. Etkifehir borıaıında Roma, 9 (A. A.) - M. Muıo· abat namn\Clakl mahallin aid•Y~ 
lıT kanununun tatbikatını bir ıen.e Deni~ alllhlara meaelea1 Ankara, 8 (Huıusi) - Eıkife• lini bizu.t idare etmekte olduğu keyfiyetidir. Muıaibat ötede"~ 
ıeciktirmittir. Türkiyede olan Londra, 8 (A.A) - Timesten hir ticaret ve zahire bortaıı tali· üç mot6rlü hir deniz layyaresiylc ri Afıaniıtanın elindedir. trd 
Yunanlılar 8an'atlarını ve meslek· sonra bugUn de Daily Herald ıa· malnaı;neıinin bazı maddeleri de• Gaeta'dan Oıtier'ye muvaıala1 hükômeti ıon bir kaç sene zatfıl' 
lerini deiiflirmek auretiyle ıene zetesi deniı ıillhları meselesini fitti. Yeni tekle ıöre lüzum gB- etmittir. a burasının kendiıine ait oldu~, 
Türkiyede kalabilirler .. ,, mev.zuu bahıederek diyor ki: rülUne borsaya simıarlardan bat.. Tanarıcle ha•a itleri nezaret= nu iddia ebnektedir. Biz bu 1

• 

Deniz müzakereleri bir çok ka dellillar da tayin edilebilecek· müıtetan ceneral Jozef Valle, lafın halli huıuıunda Tür~ 
Değiştirileceği mü,külata uğramaktan hali kal- tir. Simıarların borsaya kayt ve fatilt fırkuı lc&tibi umumtıi, nıi· Cumhuriyeti hükumetinin hak J 

mıyor. Bu mütkülat öyle büyUk· kabulleri aboneler miıilli yapıla • liı erlclnıharbiye reiıi kont Galez· ğini teklif ettik. lran hükad'..J. 
söylenilen valiler titr ki, Londrarun 1allhiyettar caktır. ,Borıa heyeti, lıtanbül zo ve Atlaa Olcyanoau seferini bu teklifimizi kabul etmek •"~ı,· 

Ankara, 8 (Huıuıi) _ Bazı vz.l' mehafili önümüzdeki ıene zarfın· borsa heyeti ıibi intih•p ıartlarile yapmı' olan binbaıı Piıeo bulu · le hüsnil niyetini ıöıterdi. 1'• İ 
tiklerde yapılması beklenen de· da içtiJMı mukarrer olan konfe· ıeçilecektlr. nuyordu. de hariciye vekilimiz Faizi ft4 
iitikliklerin i\li tasdika ~rzedilece· met Han ve lran aefiri kebiri _."" 
ği tahmin olunuyor. Saylenildiği· r l lıEendiyari görütmütler ve bu 
ne ıöre, Ordu valiai Adil Beyin C' b lı ~ t l • d • l ? kemliii bir kararname ile &e ~j 
tekaütkığünü iatemeai üzerine JQ Q ~ 'Q ze e erı ne f 'IJOT ar e etmitlerdir. Biz, Türkiye Cudi ı 
Orduya Bolu •alıi Ali Rıza, J3alu· iyeti hükumetinin bu huıu•~~. , 
ya ireıun Valiıi Salih Cemal, \'AKIT - Mehmet Aınn &.y memlekdl- dar ciddi çalıflll&ların maluıUltı olarak f.etek- konUfulmr)"llll yapma •e kanflk dildir,. dl- receii kararı kabulde tered iJ 

Giresun& lıtanbul belediye reis mu nıbde k~Uk Mft'atlar kanununun tatlötne kil ve tıekemnıW edebilir. Pren•bl blıul olu- yor. Dnaıtm Neemı Bey handan aonra abzu miyeceğiz. Meselenin adilane -" J 
(J~llmesl ü&erlne bur Yunan sautelerlrıln narak elblrllğlle blr UC3UAclaa lfe iıetla&mak- Tarama Derglılne l•llrtrek bunda bulunan •k• , • İ pr q 

avini Hlmit, belediye reis mua· bize yaptıkları hücumları hatırlatarak bun- la bu meıtele bu umı eaumda hal yoluna ko· öz Ttırk~ kellmf'lerln kat'l bir taanye gör· her ı 1 taraEın memnunıyetııı fi ı 
vinliğine Beyoilu kaymakamı Sed lımn hepsine l ' unan Baa,·ekbı M. Ç1llclarlsln naIJmt olablllr. Haritanın iter ltllMI lJnial o· memı, otdutunu batırlatı7or ve, yaacdarın, cip bir tekilde halledilecejine ,$' 
at, Vekilet emrine alınması ile cıwap \'erml~ oldutunu tlylUyor. Asnn Be:rl llUlaD kıamuım memleketteki sabuı (Ör.leri· ılmdlkl dilde a1ıtılınıı öz Tilrk~~ kellmoler niiz. Bu münaıebetle tunu da • 

bu cevııbın bu neşriyatı durdurması t.emt'n- mlıJn önUnde karanlıktan aycbnlıta çıkanl- duıurken llalkea bWnml)'M veya pek u bl· • , • b• T" k ..,ı 
açılan Çankırı valiliiine Sinop va nlıını lzllar f!derek ''l<llelk un•atıar Jcaııunu- mıt •JJ114:dt Mr nf:lyet arzedecıekttr. Uınılde Uııtn tözler ın.ı1ıu...,.•armı tan17e edl· lemek ııterım kı ız ur t 
liıi Aabclillhak Hakkı, Açık olan nun tatbikatı yUzüı111en ftrk - Yaaan m&t-1 yelmeaakhlı: olanca Jaarttaam en lban 1au. yor. tini yerine doıtumuz addedtf !~ 

buatı ıtrasmda bqlryan mllnakaealarm var- lar takdim olunmak ıureWe parta parça tet- ZAMAN - JCbUulra Zade Vellt Bey, M. •J 1 h 1 l • • bilt.'. 
Burdur Yaliliiine Ankara belediye dıtı bn neUccyl memnunlyetle llafWt'rlı: . ., kik ,.c tt-ıkut mUmkUndUr. Rt'rbaldc Ume BJtltrln g~lerde .a~tı bir taztı f)Je ala- onun 1 er enıe un e erını ~ ~ 
reiı mua'fini Adli ~ylerin tayin· dl,ror. MtttMlllk Dlt!Mlııtn Mltllil bbtlln tevhidi mum raJC dotnııuıu berinde mlltaaea yGrtıtnyor. bir dikkat ve alaka ile takip •/. 
lerl kunetli' bir ihtimal dahilinde cUMHt1BIVET - Yunoı Nadi Bey lıu· kUll oimıııı. bile yeledlieJ'dea dalma ulıııe~ A\'111turyanrn ers~ Almanya il• blrleşetttt· riz. Öyle zannediyorum ki b~ .J 

ırUnklt makaJealnde, ptofel8t Jl&mlt Nallı: dar olacak ves-bUe ahenkli bir teaanUde t&bl nı ifade eden bu ıılSder \'elit ~ye rıSre Çok • • T' . hur•1" 
dfr. Reyin IU rneM!letl balı:kaul& JoUadJft Mr tutuımıur t'ltemdlr.,, haklıdır. ÇUnkU "Milletlerin bayatlan, ıattk· bu ıhtılUta ürkıye Cum 

1 
•tl 

mektup mllnuebf-tlle arnı metıele lbtrtadekl MIUJYJ:T - tbrahlm Mtcmt Bt1 "DU ballerl föıerlnde riyazi bir kat'lyyetle icra~, nin hakemliiini iıtemekhi1 ;f 
Muhafızırücüler Ankar ada fikirlerini izah ediyor. Jllmlt Nafiz Bey detlelmlnde yol ve gidi,., baıhkh yazısında hUkmt'den (cofran mukaddt'rat) namında yalıuz Türkiyeye kartı olan "'ıJ 

Ankara, 8 (A.A.) -Türkiye bi~ TUrklyl'!de 111 meeete.lnl h~tnw!k n meY· dlllmlzl öz tUrkçrlr.ıttlrmek C'.t'rt"yanrnda ko- bir imli nrcbr ... V"llt Bey eöyhı cleYam f!dl· ~,,.·, 
nut auları ,.yılana cıkannak için mf!lllleke- nupna dtllmlrJ anlatdmaz bir bale jteUrml'k yorr ·')(~ ... kunetll olan nf!blr~rln mec. mizi deiil, ayni zamanda (~ 

eiklet turunu tam bir muvaffaki · ti 1<•' n ;IP.olojlk bir barltaıma 1Uı:una oldofu mU· makııadı olınadıfrnr anlatarak., dU detletml· ralaruıılan taınaaıına. nıısıl hlQ bir ~ırrl Sllrk milletleri araıındaki ~ 
yetle baJ&rmı~ olan MuhaEiz gücü falflasmdl\dtr. Nadi ~)' lmnon rı:ın diyor ki: nln ll:ı:~rlne yUrlldlltu yapml\ dl1, TUrkl~rln ku~t mAnl oll\maua. Alman \ 'e Avn•hır)a- lik b ğl k t' derec:e'1 

h• .,_. ·ı . b h . 1 ·~f!mlf'k!tfn nr.ıfaual bir jeoloJlk barltatJ rllul ru~• konu tuklar:ı "" anJa9tıklan ko· lrları da, cofran vaılyf'tlf'rlnln 7.0rlll ... ,·krt· a arının uvve 1 

t1ıtaetçı en uıün !e rimıze ge · elbette uzunca Mr samaa ye fazla oldulla ka natma dlll dl'fUdlr. ~l1ftlnnek, ortadan tıtı yoldan hiç bir ku~ çavıreme-... gösteren özlü bir misaldir. 
mitlerdir. kalılrrmak lstcnllt'n dil, yazıda kullanılan ft 



'1.) Aluatoa 1834 

~Dul,• •• •• •• 
~rff.-~:-
"rkadaşım haklı mı 

haksız mı? 
D" lek un aktam, eski gazeteci mes-

L ~tnnız Ahmet Hilalinin yeni 
lllltdu"' ·ı d'k ıu ııı e yuvasına davetliy-
~ · Yani köyünde, tam deniz 
d Yııında, Kuleli yalının rıhtımın· 

1 '· gruba kar§ı oturarak, seneler· 

Yazlık at yarışlarından üçüncüsü 
yarın Velief en dide yapılı yor 

... e 'Yn' •. l _,,_ 1 ı muessese er~ ayni oda 
rı~tda Çalıtmıı arkadaşlar, Hilali· 
d ın ikramını gördük.. Maziyi ya· 
/derci(, hali hazırdaki gazetele 

Yarın ki beş yarışa 38 
Bu seneki yarışlar 

at iştirak edecektir. 
rağbet görüyor. 

dı~ tuya sabuna dokunmıyan de· Vilayet Baytar müdiriyetince :.&,·e edilir. Satış fiah 600 lira ve 
1 0 dusunu yaparak, dereden te· tertip edilmekte olan yazlık at ıiaha aıağı olanlardan altı§ar kile 
r~den konuıtuk; nihayet, neşe yarıılarının üçüncüsü yarın Velie- tenzil edilir. Mesafesi; 2.100 met 
Çıtıde, otomobile binip Haydar- fendide yapılacaktır. Bu seferki redir. 
:lfa.ya geldik... Oradan, son va· yarıılara 38 at iftirak edecektir. ikinci kotu (Handikap) -
"l'a Yetif tik. Koşular f U şekilde yapılacaktır Dört ve daha yukarı yaştaki yeı 

~i Güvertede henüz yerletmi~til Birinci koıu: (Satı§ kotusu) - :i yarımkan Arap ve halsikan A· 
b·' ~rkadaşımız "S.,, .Beyin sonsuz Üç ve daha yukarı yaftaki halis · •·;ı.p at ve kısraklara mahsustur 
it ınfiale kapıldığım gördük. kan İngiliz at ve kısraklara mah· B:. koıuya sekiz at iştirak ede· 

likl' ". Yanıbatımızda sekiz on kifi· ıuıtur. Yarıat yedi at ittirak ede.İ c~ 1'tir. 
h hır grup oturmuı, yüz kadar Birinciye; 120 lira, ikinciye 50 Ji. ikramiyesi 190 liradır. Birinci· 
.'ıırunun sükutu fevkine seıle· cektir. ikramiyesi 190 liradır. ye 120 lira, ikinciye 50 lira, üçün· 

'illi Yükselterek, fransızca konu- ra, üçüncüye 20 liradır. cüye 20 liradır. Duhuliyesi 1,9( 
kltorlardı. Duhuliyesi 1,90 liradır. Sıklet liradır. Mesafesi 2200 metredir. 

lçlc~·iııden bir ikisinin telaffu. üç yaımdakiler S5 kilo dört ve Üçüncü kotu - Üç ve daha yu· 
~\: .ı l" .. ld ki . h k k'l 60 k'l ta k k' l" k ı . b , · "'..n ·~r. ı musevı o u arı zı· da a yu arı yafta ı er ı o · arı yaşta ı yer ı yarım an ngı· 

rap ve haliskan arap at ve kısrak· 

lara mahsustur. Bu koıuya (8) a 
iştirak edecektir. 

ikramiyesi 190 liradır. Birinci 
ye 120 lira, ikinciye 50 lira, üçün 
cüye 20 liradır. Duhuliyesi 1,9( 
liradır. Sıklet dört yaşındakiler 5f 
kilo, beş ve daha yukarı yaştak: 

1er 58 kilo taşıyacaklardır. 
1934 senesi zarfında kazandrğ 

ikramiyeler yekunu 300 liraya ha 
liğ olanlara ikişer, 600 liraya ba 
liğ olanlara üçer kilo, daha fazla· 
sını kazanmış olanlara beşer kik 
ilave edilir. 

Hiç koşu kazanmamış olanlar 
dan dörder kilo tenzil edilir. Me · 
safesi 1800 metredir. 

·'ıı h•v,·et e hu~ııl oluyordu. ııyacaklardrr. Satış fiab 1500 lira liz at ve kısraklara mahsustur 
d' İşte, "S .. , Beyi, bizzat "şamata,, \:e daha yukarı olanlara beter kile Bu kotuya on bir at iştirak ede· 
.'Ye tavsif ettiği bu mükiılemeleı ---11-•1U111111111_..ı..ı ...... - ........ ıımunıı....-- cektir. -· .. ,. ·-·~·-·---·-.... ----.-... 
~~irhntl;rrniş. Müdahale etti. T. Şirketi komİS• ikramiyesi 360 liradır. Birinci-
·;\~ ·ı:::ca konu~:.mlardan daha ye 285 lira, ikinciye 55 lira, üçün: 
~ıt.ı~~- t"' 3t:n:: ı;a baılıyarak, bu YODU toplandı cüye 20 liradır. Duhuliyesi 3.6(l 
~%\\leketin Türkiye olduğunu, liradır. Sıklet üç yaıındakiler 5C 
~lda hakim sesin türkçe olma· Dün Telefon tir~etinde, tirke- · kilo, dört yaşındakiler 60 ki101 

'
1 1ktıu. ettiğini haykırdı. tin hesaplarını tetkık eden ko· beı ve daha yukan yaştakiler 62 
, . QUnun üzerine, . fransızca din· misyon ilk to~lanb1Jnı ~ap~ıtlır. kilo tafıy~caklardır. 
dı. Toplantıda, fırket komııerı Nu - Mesafesi 1600 metredir. 

l_Sonradan öjrendim ki, "S.,, rettin, Müfettit Celal Sai~ ve N~- Dördüncü koşu (Handikap) -
~. bütün umumi yerlerde, ayni yazi beylerle lstanbul nafıa komı· Oç ve daha yukarı yattaki halis • 
~etle müdahalelerde hulu_.ls _... CITan~tr :ıley hazır bulun· kan İngiliz at ve kısraklara mah· 
'ııtk~ed- .-1'1'1 yiiKıek mükile· mu,Iardır. Sabahleyin erkenden sustur. 
~leri bastırmak itiyadmdaymıf. ba,lıyan içtima ak,am geç vi.kte Bu koşuya dört at iştirak ede· 
~ l!ir müddet geçmiıti ki, yanı· katlar sürmüştUr. cektir. lkramiyeıi 300 liradır. Bi· 
~ ~ gelen gençler, "S.,, Beyi rinciye 225 lira, ikinciye 55 lira, 
'~lı buldular. Maltepe yangınından üçü~üye 20 liradır. Duhuliyesi ~ 
~'Sense, dütünceye dalmrıtım. çıkanlara yardım liradır. Mesafesi 2200 metredir. 
!' ~lerimin önünde, Viyanada, Hili.lihmer reisi Ali p&Ja, Mal· Betinci kofu - Dört ve dahcı 
~~·•te bizzat geçirdiğim mace- lepe yangınında açıkta kalanlara yukarı yaıtaki yerli yarımkan A 

l.t canlanmıttı. k 
ı · yapılacak yardımı tesbit etme Ü· 

ı., 917 de, Viyanada, hatta ku- ~ere Maltepeye ıiderek, kaza 
"it kulağa konuıulan fran11zca1 1)1'\ l<aymakamı, Hili.liahmer ve bele-

ı...., llın nazik halkını galeyanlara B 
~ıc d c~iye reisleriyle görütmüttür. u 
tı_ e erdi. Haydi, neyse, 0 zaman gfüüşmede kısmı azamı gayrimü· 
"tp •ardı diyelim.. Lakin, 1931 ha.dil olan 183 nüfus hakkında ya· 

'

, "eainde, Pariste, Kupol kahve· 
ttıt pılacak yardımlar, ve belediyece r "hll bar kısmında iki İngiliz ah- :lüfus ba§ına verilen bir okka ek· 

ı... -l'lnla almanca konuşmıya kal· 
~ l-1eğe bir kap da çorba ilavesi dü-

- ~. ııtım da, yan masalardan Ü· t-ünülmüttür. 
l"ib\ize yürümütlerdi .. 
J) Bundan maada Hili.liahmer ta· 

11 " Ütünün: Orada, dil kapitülis-
'~ rafından on çadır, bet top kumat fi' .1 Undan kurtulmak mücadelesi 

Kumar oynıyorlardı 
Mustafa, Refik, Şerafettin, 

Hasan ve Yahya isimlerinde beş 
kiti dün gece Sarıyerde Münir e· 
fendinin kahvesinde kumar oy· 

narlarken yakalanmıştır. 
Amelenin parası 

Belediye bütçesi 
dün geldi 

Be!ediyenin 1934 bütçesi tas· 
dik olunarak Dahiliye Vekaleti 
tarafından tehrimize gönderil • 
mittir. 

Bütçenin yalnız tef errüatmds 
bazı değiıiklikler yapıJmı§ ve ye 
kun aynen kabul edilmi,tir. Ge · 
çen seneye nazaran bütçenin be· 
lediye varidatı 991.927 lira nok
sandır. Vilayet varidatı ile birlik· 
te bu varidat 9,449,440 lira tut· 
maktadır. Bir iki tahsil şubes· 

lağvolunmuştur. 

-~----0-----

K aça k ç 1 b:r Bulgar 
yakalandı 

İstanbuldnn Avrupaya hareket 
eden konvansiyonel trenine Kara· 
ağaçta binen Bulgar tebaası Fav· 
1: Naygirof isminde birinin muha· 
tt\.za memurları taraf mdan ahval' 
şupheli görülmüş ve Bulgarın ' 
linde bulunan kemanı muayene e· 
dilmiştir. Kemanın iç kısmında 

beş yüz liralık bir levanın olduğu 
görü.lmüs ve derhal müı:adere o • 
!urımuşh.:r. Bundan maada bir 

SİYASET 

Uzak Şarkta 
gerginlik 

Geçen gün ıunu yaznuıtık: Ameri• 
kanın dahili vaziyetinde hayli bozuk· 
luk vardır. Bütçenin varidat kıımiyle 
maıarif kısmı birbirini tutmuyor. Yedi 
milyar masrafa karııbk ancak üç mil· 
yar varidat kaydediliyor. 

Bundan dolayı, artık, Amerika bir· 
letik hükumetleri, Bahrimuhit Japon
yaya kartı eıkiıi gibi ıert hareket ede
miyor. 

Manevralar yapmak, bahri tea1ihatı 
ve üssiibahrileri dolu dizgin inkiıaf et
tirmek meyli geçmiıtir. Hatti, Ameri· 
ka, Uzak Şarkta, Japonya İmparatorlu
ğunun hükümranlığını bir emrivaki ola• 
rak kabul etmİf bulunuyor. 

Bu vaziyet, Japonyaya emellerini ta
hakkuk ettirmek için cesaret vermiılh·. 
Son bir kaç gün zarfmda, Uzak Şarkta
ki gerginlik artmııtır. Şimdiye kadar, 
Amerika ile anla,mıt olmak ıayeainde, 
Sovyet hükumeti, kendini kuvvetli ad· 
dediyordu. Birleşik cumhuriyetlerin 
birden bire vaki olan bu ıiyaıi ric'ati 
üzerine, Japonya, kendisini pek müaait 
vaziyette hissetmiı; Mançuriden geçen 
Sovyetlere ait demiryollarının Ruslar• 
ca terkedilmesine dRİr kat'i bir nota 
venni~tir. Bu notanın "son defa o'arak 
diyoruz ki,. dive bir knmı vardır; adf'· 
ta "b:ınu kabul elm:zseniz, cebren ya· 
pariı:!,, manasınadır. Uzak Şarkta, bu 
yüzden harp çıkmak ihtimali tekrar be

lirmiftir. 
JaponlRr, Mançuriden geçen ve 

Sovyetlere ait bulunan demiryolunu, 
Rus memurlan tart ve yerlerine Man• 
çuri memurları ikame suretiyle, bilfiil 
benimıemiş~erdir bile... Mesele hukuki 
tarafta kalıyor. Sovyetler, hiç olmazsa, 
hattı yüksek bir bedel mukabilinde ıat• 
mak istiyorlarsa da muvaffak olamıy01'• 
lar. 

Diğer taraftan, Mosknva, Çinin or
tasında, komünistleri kııkırtmışhr. 

Bunlar, sahillere doğru iniyorlar ve Ja. 
pon donanması, Çin sahi!lerine toplan• 

mıı bulunuyor. 
Gerçe, Sovyetler, Avnapa &ar:tklln!laerı 

emin o!mak için, Şark Lokanaoıurw ilı· ı.. 
das etmiıler; hemen bütün büyük v• 
küçük devletleri, Franıanın yardımiyle, 
Avrupa cihetinden kendilerine taarruz• 
dan masun bir hale sokmu,lardır. ffl• 
kat, Amerika gibi ehemmiyetli bir mü· 
zahirin anııızın ortadan çekilmesiyle, 
Sovyetler, Şark tarafında zayıf ka1mıı· 
lardır. Çin dahilindeki komünittlik ha· 
reketinin ne dereceye kadar istinat ed~ 
lecek bir kuvvet olduğu cayi süaldir. 
Her halde, Jnpo ı'ar, şimdiki vuiyeti, 
Uzak Şarktaki emellerinin tahakkuku 
için pek miiıait addediyorlar. Avrupa 
buhranlar içinde kıvranırken, harbin. 
Sovyetler ve Jııponya arasında. şu sın• 
tarda, patlak vermesi çok '!'uhtemeldi"'. 
Sovyet doıtlarır.ıızın temini ve basireti 
olmasa, esasen. hu emrivakiyle şimdiye 
kadar karşılar'"llıştık bile .•. 

Hüseyin Faruk 11, "e 100 kadar kasket ıönderilmit· i E .loktu; ikinci Kurultayın arİ· 
~lt\de de değildik.. tir. 

Ortaköy vapur iskelesinde a · 
melelik yapan Ali efendin in ku
lübesinde sakladığı 445 lirasın 

çalan bekçi Hüseyin yakalanmı§· 
lıq yüzlük leva daha bu!unmuş - -------~=~===-=-=---= 

._ltöprüye çıktıinnız zaman, "S,, 
' ~. ha.na, hak11zlık edip etme· 

111ıı:.· 

~ 

" ı r 

111lİ ıordu. 

">\. ......... Bu gibi hareketler, daha zi· 
,,}6 üniversitenin genç ve ateıli 
"Cltll• d' 1Yetperverlerine yakıtır .. • de· 
~lttı.. • Sen ise, mücadeleni yazı ile 
~alrsm .. 

~-:-- Tahammül edemiyorum, a· 
~ ... 

~ ae· • . 
/ dılı .l~i tab'ımda zorbalık olma· 
~I ecs Jçırı, ben kendi hesabıma, 

ı,Jf ~,, .~Jin, benim grupumdan 
d~kaeltmesini ve üzerımızE 

t' d1 ti celbetmesini hot bulma· l ~~· F•kat, daha ho, bulmadığı~ 
ı ~, ' 01\\ın galeyanına sebebiyet 
/, 'it~ l'e hütün Türkleri mütees• 
11 t\w ~erı "tamata,, dır .. Filhakika. 

ıt ~~eden gayri mükalemelerin 
f ~ ıezinti yerlerine halle 

\. ben, vapur ve tramvaylar· 
,ı~ tlı. 'hdca çıkma11, hiçbirimize ti· 

1i te?Gnnıüyor ... Ses çıkarmıyan· 
(Vl·"G) 

(Alt tarafı 12 inci sayrfada) 

-o---

iplik imalı 
Sümer Bank tarafından mev · 

cut fabrikalarımızın ıiddetle muh· 
taç bulunduğu ve hariçten getiril· 
mekte olan Kamgam ipliklerinin 
burada imali hakkındaki tetebbü-
satı iyi neticeler vermektedir. 

Baıvekil ismet Pata Hazretle· 
ri Sümer Bankın fehrimizdeki 
fabrikalarını ziyaretleri esnasın · 
da Kamgam ipliklerinin memle· 
ketimizde yapılmuı için bazı işa· 
retlerde bulunmutlardı. Bundan 
sonra Sümer bank elindeki vesa· 
itle tecrübelere başlamıf ve bu 
günlerde yeni makineler celbin< • 
teşebbüs etmitlir. 

--o--

Hakkı Tarık Bey 
Giresun Meb'uıu Hakkı Tarık 

Bey Fırkanın Umumi idare Heye· 
ti Azalığından istifa etmitlir. Ta· 
rık Bey dostlarının tavsiyesiyle 
bir müddet mutlak bir istirahate 
çekilmeye karar vermi!tir. 

tır. 

Denize dUştU 
Unkapanında oturan Mehme' 

efendinin çocuğu yedi yaşında 

Ali dün Eminönünde denize düş· 
mütse de kurtarılmış ve Çocul· 
hastanesine kaldırılmıştır. 

30 lira dolandırdı 
lnıaat kalfası Ömer isminde 

biri Hatice hanım isminde bir ka· 
dının çocuğunu mektebe yerleşti
receğim diye otuz lirasını do nn· 
dınnı,, Ömer efendi yakalanmış· 
tır. 

Çahp kaçarken 
Taksimde, Y eni,ehirde oturar 

Marikanın bahçesine astığı çama· 
§ırları sabıkalı Muazzez çalrp kn· 
çarken yakalanmı,tır. ı 

Rigada konsolus'uk 
İktısadi temaslar bakımmdar. 

görülen lüzum üzerine Rigad2' 
bir konsolosluk ihdas edilmiş, M 
Patanella isminde bir f abrikatÖ> 
ta)jn olunmuıtur .. 

1 

tnr. Suçlu bu paralarla beraber 
:hı isaa mahkemesine verilmiıtir. 

--o--
ihtisas mahkemelerinin 

müddeti 
Adli ve a!'keri ihtisas mabke 

melerinin kazai müddetleri kanu 
nuevvelin on beşinde bitecektir 
Halen faaliyette olan 14 ihtisar 
mahtter.ıe:;inin k~zai sc' · '·•yct!er · 

tem::li~ edilmezse mahkemeleı 

bu tarihten itibaren davaları rü 
yet edemiye::.ektir. Bu taktlirc' 
mevcut davalar asliye mahkeme · 
lerine intikal edecektir. r. an' a· 

ih:isas mahkemelerinin faydalar · 
nazara alınarak bu müddetin tem 
didi için mcdise bir layiha veril 
mesi muhtemel görülmektedir. 

-o-

30 talip 
Matbuat Umum Müdürlüğü 

bürosu için açılan mütercimlik 

İmtihanı dün İstanbul Halkevindf 
yapılmış!ır. Müsabakaya 30 ki~· 

iştirak etmiştir. 

Amele ücretleri indiri
lecek mi? 

Tramvay ıirketi ücretlerde ya
pılacak tenzilat dolayısıyle dahi
li bütçesinde tasarruflar yapniı· 

ya karar vermiıtir. Bu meyanda 
işçi ücretlerini de indirmek tasav• 
vurunda olduğu söyleniyor. 

-o-- l 

Borular ters mi döşendi 
T erkos ıebekesi ıslah edilir • 

ken yeniden dö§eneıı boruların 

bir kısmı ters dütmüştür. Bu ıe • 

kilde döşenen borularda yeniden 
tamirat yapmak icap etmektedir. 
Belediye sular idaresi bu kısımla· 

rı tetkik etme1<tedir. Fakat bunun· 
la beraber üç gündür sular ak
mamaktadır. 

-o- ....,._~------

t\'eş'et Ömer bey gitti 
Dün Romanya vapuru ile eski 

üniversite rektörü Profesör Dok· 
tor Neıet Ömer bey g uzun bir 
müddet kalmak üzere Avrupaya 
gitmittir. 
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Abdülhamit F!~~a en'!!~~~~:~ Güvercinler lJDVrularını 
dereceklerin yazılan; bunda nepedi
lecelmr. Yalmz ba fıkraların U&Ull ol· sütle beslerler/ Ve 

Gözdeleri mamuı. ıeçme olmaıı ve okunakb 
ya.zdmaıı IUı.mdu. 

Tarihi tefrika: 29 

O gün ıarayda bütün hafiyeler 
ayakta .. Bütün muhafızlar İ§ ba
tında dolatıyordu. 

Franaız Sefiri Zatıtahaneyi zi· 
yarete gelmi~i. Sefir Cenaplarımn 
Abdülhamidi niçin görmek istedi
ğini herkes biliyordu: 

Fraıuızlar tarafından rakkaıe
nin tahliyesi isteniyordu. 

Abdülhamit büyük bir kurnaz· 
lık ve Fransızlara kartı bir dostluk 
eıeri göstermek için, Matmazel 
Meyanın serbest olduğunu ve iste
diği zaman istediği yere gidebile
ceğini söylemiıti. 

Sefir Abdülhamide teJekkür e
derek saraydan çıktı. Fakat, Pa
ris!i rakkaseyi henüz tahliye etmc
mitlerdi. 

Matmazel Meyan hususi yatak 
odaıında ıüsleniyordu. Cafer ağa 
kapmm dibinde kendi kendine 
ıöylendi: 

- Ayakta durmaktan dizlerime 
kara su indi. Bu ne süs .. Bu ne 
tuvalet, yarabbi! 

Rakkaıe arabm mırıldandığını 
iıitiyordu. 

Matmazel Meyanı Kızıl Sultan 
çağırtmıttı. Yirmi sekiz günden be 
ri sarayın tq odalarında tecrit e· 
Clilen Paris 'dilberinin rengi soluk 
olmakla beraber net'esi yerinde 
idi. Padifahı görür görmez kendi
ıine ilkönce Fehim Paşadan tika
yet edecekti. Meyan buna yernin 
etrniıti .. 

- Paditah, iıterse hiddetlenıin .. 
İU.M' beni tekrar zindana attır· 
•~amın yaptığı hakaret ve 
itkenceyi anlatmadan duramıya· 

cağım, diyordu. 

Bu rnüli.kat belki de Abdülha
mitle son ve doıtça bir temas ola
caktı. Rakkue o gün kendisinin 
Fransız Sefarethaneıine gönderil
mesinde iarar edecekti. 

• • • 
• • • • • • 
O ak,.:ım Fatihte Haf ızpa§a 

caddesinde boyasız büyük bir ko· 
nağın bahçe üstündeki odaların

dan birinde iki genç bat bata ko
nu§uyordu: 

- Bugün Zaptiyekapısma bir 
kaç maznun getirdiler. Bunlar Ka
dırga.da bir evde içtima halinde 
yakalanmıılar. 

- Bizimkilerden olmuın sa-

Tefrika numarası : 42 

Yaun: ishak Ferdi 

kın .. ? 
- Bir §ey anlayamadım .. Fakat, 

hafiyelerden biri komisere §U iza
hatı verirken kulak misafiri ol
dum: "Paristeki haşaratla muha· 
bereleri varmış. Malfun ya böyle 
mallar her zaman elimize düşmez. 
Aman, göreyim seni komiserciğim, 
şunların zabıt varakalarını adam
akıllı yağlayıp balfo.yarak hemt;r 
Zaptiye Nazırı Paşaya taktim et! 
Artık bu tevkifde de terfi edemez· 
sek, vay halimize.,, 

- Alçaklar .. Bir takım masum
ları felakc..te ıürükliyerek kendi is
tikballerini temine çalışıyorlar. 

Ben bu gece sarayda nöbetçi ol· 
saydım. dönen fırıl ~aklara yakın

dan şahit olurdum. 

Akhni bozmadı 
Bir seyyah dünyayı devre çık· 

mıştı. Seyahati eanaımda ayağını 
yerden keamemeğe ahdetmitti. 
Bir gün kırk kilometre yürüdü. 
Tahammülü kalmadı. Yağmur da 
ya.ğıyordu. Nihayet bir otele girdi. 
Güzel ve temiz otelin karyolasına 
ağzmm suyu aktı. Fakat... ahdet
mi,ti. Eıyalarını karyolanın üılü
ne koydu. Kendiıi karyolanın altı
na girip yattı. 

Emin 
.,,.,_..,ew•wıınıu ___ ,_,..,ru _____ .,.. __ ,.w""' 

var kıyas et ! 
- Maamafih diğer kadmlann 

köpek ıadakatile kendisine bağlı 
oldukları muhakkaktır. (Necmiıe

her) ıeni sevdiği için, Padi,ahtan 
yüzünü çevirmeğe mecbur olmuş-
tur. 

- Ben sana bir fey söyliyeyİ.m· 
mi, dostum: Ben Necmiıeheri gü· 
nahım kadar sevmiyorum. O kum
ral, mavi gözlü bir kızdır. Ben iıe 
esmer ve kara gözlü kadınlardan 
hoşlanırım. Fakat, siyaseten onu 

- Kuzum Kazım Beyciğim, ya
rın Yıldıza gidince ilk işin bu ha
disenin iç yüzünü öğrenmek olsun. 
Çünkü bu Kadırgalılar arasında 

Saffet isminde bir delikanlı gör
düm .. Bu çocuk benim mektep ar
kadaşımdır. Kendisinin ne Parisle 
ne de siyasetle alakası vardır. Bi- sever gibi ~örünüyorum'. 
çarenin başında sekiz nufusu mü·· - Bu ııyaset ne vakıte kadar 
tecaviz kalabalık bir aile var. Bun devam edecek, Kazımcığım? Ya

ların maiıetini temin etmek için 
geceli gündüzlü çalışır, taştan ek· 
meğini çıkarmak için didinir du-
rur. 

- Merak etme azizim, saraya 
gider gitmez jurnalları okumak i· 
detimdir. Lakin bu vesile şunu da 
ıöyliyeyim bugünlerde hafiyeler 
kuduz köpek gibi etrafa öyle sal
dırıyorlar, öyle masumların canını 
yakıyorlar ki .. 

- Her gelen jurna1a ehemmiyet 
veriliyor mu? 

-Efendim, sinek pis değil ama, 
mide bulandırır derler.. Mr.lum· 
ya! Bir adamm aleyhinde ıöz söy
lemek çok kolaydır. Fakat, bu sÖ· 
zün yaptığı tesiri izale etmek ko· 
lay değildir. Padişah çok kutkulu 
ve eıen rüzgardan nem kapan bir 
adamdır. Hiç jurnala inanmasa hi
le, hadiselerden okadar çok korku· 
yor ve etrafındakilerden o derece 
şüpheleniyor ki, hazan en sevdiği 
kadınlaı·ı bile yanına sokmak iste-
mi yor. 

- Hakkı da var ya ... 
- Doğru. (Necmiseher) gibi en 

ıadık zannettiği bir kadın bile 
kendisinden yüz çevirirse .. Ötesini 

rın hu itin foyası meydana çıkarsa 
ne yapacakım? · 

- Gönlümü zorla ıatm alacak 
değil ya. Şimdilik avutmak siyase
tine devam edeceğim. Benim onun 
la evlenmeme imkan var mı? 

- O evlenmenizde israr edi· 
yor mu? 

- Israrda laf mı yahu .. ! Her 
gün bir mektup yazıyor: "Beni ne 
vakit kaçıracaksın?,, diyor. Saray· 
dan bir kadın kaçırmak kolay mı? 

- Hastalığı nasıl oldu? 
- Her gün doktorların biri gi· 

dip diğeri geliyor. Abdülhamit te 
onun hastalığına o kadar çok e· 
hemmiyet veriyor ki,. 

- Sebebi? ... 

- Sebebi malum.. Padiıahın 
yatak odaaı önündeki revolveri 
{Nemiseher) bulmut ve korkara•k 
haykrrmağa başlamış. Padişah o· 
dadan dışarıya uğrayınca sevgili 
gözdesini baygın bir halde yerde 
görmüş. 

- Bunu Nemiıeherin ıadaka· 
tine atfederek kendisine eskisin
den fazla iltif.at ediyor, değil mi? 

- Şüpheıiz ... 
(DeT&mJ var) 

Yazan: Pr. Santur 
Güvercinlerin hayab ve tabiatleri hak· \ 
kında aayet nefis bir etüt yapan Bü
fen erkek güvercinlerin en ağır ev iıle
rine iıtirak ettiğini zikretmeği unut
mamııbr. Filhakika erkek güvercin 
diıinin hizmetlerini ıeve seve yapar; 
yumurtalraın ve yavruların üzerin~ 

oturur. 
o vakitten beri alimler boı durma- ı 

dı; bu sevimli hayvanların hayatını tet
kik ettiler ve gördüler ki yumurtadan 
yeni çıkan yavruların gıdasını temin et
mek için erkek ve diıi güvercin yemlik
leri (jabot) üzerinden bir nevi "süt0 if. 
ra.z eder. 

Bu hi.diaeden ilk defa bahseden Hun· 
ter isminde bir alimdir; Klot Bernar 
derslerinin birinde tatbiki olan bu garip 
fisyolojik hadiseden be.hsetmiı ve gü. 
vel'cinlerde yemlik ifrazının memeli 
hayvanların ıüt ifrazına benzediğini 

keydetmiıtir. Bu ıüt ifrazı gerek er
kek ve gerek diıi güvercinde, yavrular 
yumurtadan çıkmazdan evvel hatlar, ve 
yavrular çıktıktan sonra bir kaç gün de
vam eder. Bu zamanda yemliğin üze· 
rinde hakiki guddevi bi~ yeni uzuv tc
ıekkül eder; yemliğiı1 dıı tarafı yani a· 

· dali olan kısmı olduğu gibi kalır; iç la· 

rafı, yani ıııayı muhati büyür ve di
maim telafifine benziyen bir takım 
ivicacat peyda eder. Yemliiin damar
lan da hacmen artar. 

işte bu gııayı muhatidir ki, pıhtılaş· 
mJf süte benziyen beyaz bir madde if
raz eder. Ana ve baba güvercin bu be
yaz maddeyi ağzın& getirir ve l>ununla, 
yavru ile ağız ağıza celerek, onlaı·ı 
besler; ıüphesiz ki bu, yavrulann yu ~ 
murtadan çıkbğt ilk ıünlerde olur. 

Hunteı- ve Klot Bernardan ıonra 

Güvercin sütünün gıdai kıymeti n• 
dir? Biliyoruz ki yavru güvercinlerin 
neıvüneması gayet seridir. 

Matmazel Kofman yeni çıkan gü • 
vercinlerin 48 saat sonra vezinlerinin 
iki misli olduğunu tespit etmiıtir. Li · 
enhartd1 çıktığı zaman 20 gramdan iba· 
ret olan bir yavrunun 20 gün sonra 435 
gram olduğunu beyan edi,ror ki bu bir 
neıvünema rekoru olduğunda - ıüpbe 
yoktur. 

Matmazel Dabrovska yeni çıkan gü· 
vercinlerin ilk haftalarında bu kadar ıÜ· 
ratle neşvünema bulmasını ana ve baba 
üstüne atfeder, ve ilave eder ki güvercin 
sütü, protein ve ıahmi maddeler itibari• 
le tavıan sütüne benzer. Filhakika ta• 
nınmıt memeli hayvanlar arasında tav• 
şandan çabuk büyüyeni yoktur. 

Şimdi bu süt ifrazının sebebinin ne 
olduğunu mütalea etmek kalıyor. GÜ· 
vercinlerde süt ifrazı daimisi olan gud• 
deler tahtı tesirinde husule geldiğinde 
şüphe yoktur. Tanınmış bir çok müel· 
lifler güvercinin yemlik ifrazı ile tena· 
süli guddeler arasında büyük bir mü
nasebet olduğunu kabul etmiılerdir. 
Matmazel Kofman ve Dabrovskanın 

araıtırmaları bunu tamamiyle ispat et
miştir. Bu müellifler güvercinde ıiit 

ifrazının cinsi onnon ile pek sıkı mü· 
nasebette olduğunu göstermİ§lcrc.lir : 

Filhakika azayı tenasüliyesi ameliyat 
ile çıkarılan (erkeklerde husye, diş>l~r
de yumurtalık) güvercinlerde süt ifrazı 
kurur. Kabil güvercinin uzvu tena• 
~üliyeııi çıkarıldığı zaman, dişiıine yar· 
dnn etmek için yumurta ve yavrul.tr il· 
zerine oturur ise de yemliğin bünyesi 
gayri faal olarak kalır ve zamanında süt 
vermez. 

güvercin sütü ile bir çok tanınmış bi • ~~~-~"""!!!!!!!!'!'!!~"""!!!!~~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!! 
yoloji mütehassısları alakadar olmuı ve 

&u hususta derin etütler yapmııbr. 
Güvercin ıütü, Klot Bernann zan • 

netliği ıibi yalnız kııa bir müddet ifraz 
edilmez; oldukça uzun zaman devam e· 
der, Çok me§hur biyoloji mütehassıs
ları bu ifrazın, yavruların çıkmasından 

seki:a gün evvel başladığım ve ancak 
yirmi gün sonra nihayet bulduğunu tes
pit etmiılerdir. 

Yemliğin ifraz ettiği madde beya • 
zmıb.rak bir kütle olup hakiki bir süt 
bulamacıdır. Kimyagerler bu bulama • 
cın terkibini tesbit etmişlerdir; Bu küt· 
le, buğday ile beslenen güvercinlerde 
100 de 18 • 25, fasulye ile beslenenler· 
de 100 de 14 • 20, nisbetinde kuru bil' 
bakiye bırakır. Bunda Glüıit mevcut 
değildir. Bilakis ,ahmi madde, protein 
çok miktardadır. (Maddei şahmiye yüz· 
de 25 - 29 Protein yüzde 13 • 14,5) 

Bundan baıka kalsiyom, potasyom 
ve fosfor gibi madeni maddeler vardır. 
Ayrıca hamirleri de mevcuttur. 

Yukarda söylediğimiz ıibi bu mad
deyi ifraz eden yemliğin ıııayı muhat\. 
ıidir. Vakti geldiği zaman tefellüs e
der ve memenin epitelyom höcreleri gi· 
bi bu da ,ahmi küreyveler ifraz eder. 

lstanbul liman şirketinin 
tasfiyesi 

Ankara, 8 ( Husu&i) - Dir -

kaç gün evvel buraya gelen 
lıtanbul liman ıirketi ~üdürü 
Hamdi Beyle görüştüm. Bana ıirw 
ketin tasfiyesi hakkında dedi ki: 

"- Şirket heyeti umumiyeti 
bu ayın 12 sinde toplanacaktır. 
Tasfiye işi mümkün olduğu ka· 
dar çabuk bitirilecektir. Şirket 

ondan ıonra mülhak bütçe ile i
dare edilecektir. Tasfiye dolayı~ 

ıiy]e hiçbir memur :- : , ·., kalmı
yacaktır. Süngercilik şirketi ni· 
zamnamesinin tasdikı muamelesi 
bitmek üzeredir. Bir aya l<ada 
faaliyete ba§lanacakbr. Şirketi 
sermayesi 100.000 liradrr. Teşrini 
evelden itibaren sünger mıntaka 
larında tetkikata hl\şlanacak v 
gelecek seneden itibaren de prog 
ram dahilinde sünger istihsal edi 
lecektir. 

--dC_____ bekledi:-Sonra, yavaı yavaı yerinden ~ünde, boş bir takti dunıyord~lç!n 
atlarken, hırsnlama, arkaya baktı: Türkan, önündekilerin ıöyle konuı- çıktı. Kanapeye oturdu. Orada duran 

Aşk mı, Servet mi? tuklannı iıitti! iki çocuk, onun belirdiğinin fark1n3 
- Biraz ıurada oturalım mı?.. ~armıılardı .• Teaccüp ederek kendisin~ 
- Oturalnn... bakıyorlardı ... Fakat, buna bir mana V:?• 

Görünüyor muydu?. 
Yok, hayır ... Çok şükür, siper yer. 

deydi. 

Nakili: 
Filrret: 
- Muhakkak, muhalıkak ... 
- Buna emin olabilir miyim? 
- Elbette ..• 

- Söz veriyor musunuz?. 
- Veriyorum. 
- Daima görüıeceğtt... Hem ban· 

kada, hem de, dııarıda ... Benim evime 
ıelecekıiniz,_ Mahzur görürıeniz, gez· 
mefe gitmiyeceiiz, fakat, iki erkek ar
kadaı ıibi konutacaiız.. Dertleteee • 
iizf ... 

- Evet ... 

- Ya Türkan Hamın, buna mani 
olursa? 

- Zanaettem ... 
- Ah, kachnlann girift düşüncele· 

rlni bilmezsiniz .• 
- Bilakiı, gayet iyi bilirim... Bil

,..._ Ti!'klm! ... O, bütün ta!kınlık • 
Jmna ralmen, çok dofnı düı1inceli 
hir lmdn-... Katiyen söriiımemize ma-
ni olmaz ... Zin1t kendiaini ne 'derin bir 

(Va - Nu) 
aıkla sevdiğimi biliyor .. , 

Türkan: 
" - Zor •• Zor sizi görüttürürüm ... 

lıte1 herfeyi bildin1 bunu bilemedin .. • 
diye kendi kendine söylendi •• ben doğ
ru düıünceli bir kızmışım da onun için 
ıörüşmenize mani olamıuıruıım ... Bil
ha11a, bunun için mani olurum .. Doğru 
dü,ündüğüm için .. Beni, derin bir a,k. 
la sevdiğini bildiğim için ... " 

Fikret, birden bire silkindi: 

- Ne garip ... Sizin teıiriniz altın
da kaldım, Şadiye Hanım ... Sanki Tür· 
kanla t>vlenmeğe sahiden karar ver • 
mi, gibiyim .. Halbuki, vermedim .• Bu
na imkan yok ... Evlenemem... Nasıl 

evlenebilirim? .. Ben, betbaht olmağa 

mahkum bir insanım ... O, istediği ka· 
dar bana varmağa çalışsın... Arzuları 

çocukçadır... Benim varidatımdan on 
mfsli fazla maırafı olan Mr mn yGkD
nü nasıl ıırtnna alının?. 

Bu eınada, Tarabyaya gelmiı1eı-· 

- Evet, denize nazır ne güzel bir remiyorlardı. lhtirnal oyun yapıldığını 
kahve vardır .. Haydi, inelim de soğuk ıanmaktaydllar. 

bir ,ey içelim... Türkan, kahve tarafına bakınca. 
Aaraba yavaıladı. Fikretle Şadiyenin hetr.en oracıkta otur 

Genç kız, usulla, aıağıya doğru kay- duğunu gördü. Otomobili, her hangi 
dr. Ayakla basılan yere indi. Diz örtüsü- bir taarruzdan ma1un kalsın diye, gÖ· 
nü ba§ına çekti. rünür yere bırakmışlardı. Türkan, çe 

Öylece bekledi.. vik bir hareketle aıağı atladı ve nas ıl 
ilk defa olarak heyecan duyuyor. görünmediğine kendi de taşb. Filha· 

du: kika, kadrola erkek azıcık bqlannı çe · 
"- Ya inerken mevcudiyetimi faı·· virıeyditer onu farkedeceklerdi. 

kederlerse ... ,, Ve kimbilir ne düıünecektirler?! .. 
Ve kendi kendine !atıyordu: Nasıl §aşacaktılar ... Gözlerine inanamr· 
" - Amma da cesurmutum .•. Naıd yacaktdar .. 

oldu da, ta yanı hatlarında tereddütsüz Hani insan kilometrelerce yür~r yÜ· 
oturdum? ... Ya kafalarım azıcık çevirse- rür de menzile bir kaç yüz -netre kala 
lerdi? .• Mutlaka mevcudiyetimi hisse- tahammülünün son dereceye vardığını 
deceklerdi.,, hi11eder. I,t~, Türkan için de vaziyet 

Fakat Şadiye ile Fikret, o derece ayniydi. Deminden beri burunlarının 
dalgındılar ki, hiç bir ıeyin farkına var- dibinde oturduğu çiftin, kendisini, ,im· 
madılar... di fU lilızede görebileceğine kail olu· 

Otomobi!in kapmnı kapadılar ve yol'du. Yaylım ateşten kaçarcasma, a· 
dofruca kalıveye gÜ-d11er... deta saklanarak, gizlenerek, karıı kal· 

Türkan içerde1 bir müddet daha dırnm tuttu. Orada, Tokathyanın ö • 

- Çek, 1 stanbula... • 
Arabanın içinde, görünmemek ıçı 

gizlendi. Hatta, bir hayli uzaklaştıkta 
sonTa da, bir kaç kere: "Acaba arkada 
geliyorlar mı? Görüyorlar mı?,, diy 
dönüp, dönüp, baktı .. 

"' "' ... 
O akşam, Türkan, eve döndüğü :ı: 

man, dadısını görünce bir kahkaha a 
tı: 

- Sizi nasıl korkuttum... Sahid 
birisini vuracağımı ıandın değil mi? 
Halbuki, işte, tevkif edilmedim.... E 
dönüyorum ... Tabancamdaki kurıunl 
da tamamdır .... İşte .•. Bir, iki, üç, dö 
beş, altı ..• 

Dadısı: 
- Aman, yapma ... Oynama, küç 

hanım .....• derken. altı kurtunu da, 
ker teker yere düşürdü. 

Diğer hizmetçiler de, tabanca ma 
zarası kar§ısmda çığlık kopardılar. 

Bu sırada, ilhami bey yemek odaı 
dan dııan çıktı: 

'(Devamı var~ 



Radyo Programı 
12 A§ustos Pazar J 

ISl'AtıffiUL • 
ıs · 
rk;ao 1 l'IAk, 19.ZO: A,ıııne bııbcrlerl. ı U.30 ı 

1~: Aıkert orkestra konseri. 19,45: Hn.rbl 
umamf hnhralnrı. 20: l\lııhtellt, 20,15: E111· 
kt oarkılar. .20,40: Tagıı.rıııi (Plyano rt>la
katlyle). ı• Musahabe. 21,01: Aktiln.lltt•. 
21,12: Pll\h:. 21,40: l'opUJcr orkestra kon-

, rnuııııu Rl'ı_<rlyatı (Kemani Reıat, Me11-
7 Cftnıı, l\laz:ııffer ooylt!r \'O \'eclJıc. l'cdlu 
:a hanımlar.) :?l A~ Güne:; klübün
n llaklen konrr.ranıı AJanı nı boraa ha· 
rfrrı. ' 

·
3
0: Orkestra kllrışık pro,,-tftm, 

!?33 Khz. \'ARSO\',\ 1315 m. 
18.Lo· • • • 

• Solıııı koıı$t'tl (piyano - ı 
~llnıııı. 10: l\luıoıahabe. 19.l:i: Tlnn!I pllık-

. l9.1.i: tınııuııi harbin ll!ıu (konfPranıl 
: :ı1 
11.Jıı. Uhklif .. !l,Jıj; l'<>pi\Jrr komırrl, 21.liOI 

a.ıi~"r. ZZ: f.ıl'mbcrgdl'Jt: Nc,,r.11 neşriyat. 
ti· · ' UabrrlPr. 28.80: SCAll fllınlerdrn ,ar-
. ır. hıl:iltl 23.0i;: l\tıı'lahttbP. Zt.10: Dan'I 
ltslf<1$1. 

n~~ Kh Bl) 
1 ?.. HnEş, 3aı nı . 

., 1•S!l: Dini nr. ti\ııt. ı J.4G: Dlııl mu .. ıkl 
~ı ı . 
:ıt 1"dro orkPstr:ı!!t. 13.ır.: Glindsl ne!'jri· 

'· 18: Köylii """riyıttı. 18.115: Coıru-rı 
11 ~ikı,1, 18.ııo Hıırt:ı !('mali. 18.45: f{ö1·rn v . 

1, ntı. l!l: Hnrn rn}lorıı. 19.0.'>: nan~ mu-
<lqf. !!0.M: Kr.nrerımt11. 20.45: Plak. 21 · 
rııırl'tıın~. 21.u: BclClkt\ muslklııl. ZZ 
llPr, 2'?.ıo: nomf.'n muıılki!'ll. 25: Hah"r
r, !!n.:ııı: J,ldo hı>fırolanndıın nııkl<'n lrnr 
r. 

;•.; Khz. BUD.\PEsTE. :;:;o m. 
fJ.31): "Şıı.rap .. l~lmli ltÖ,\ ili pi~·r~ı. 23· 

118 musiki<;!. 23.•.,: Rudaı>'"rctP. orke!trıuı 
'lıııerı. ı: Burıı. Sigan muıılklııl. 
\h7• \'tUANA, ö07 m. 
ıo,Z;)t rl;\"aJIO tl"fOkAti:çlf' \ ' fynna !,!ıtrkJ

l~I, 21 :\Til,::ıhabn, 21.();); Bargg:.rten'dl'n 

ll'luıuı bahc:ıı) open't parc:.alan, 23: D311~ 
1191kı~ı. 20.30: Hahı>.rl('r. Damı mm,11,Mnı 
~\'[\h 

... ı. ~ UiO: nııl'laıı~tcılrn nlll<lı:-n ~l~AJ• 
''•l\,;,..ı , 

13 AAuatoa Pazartesi 
ISl'ANHUL ı 
l8,31): Franııızca ılers, 19: Ruşrn J-'('r\t n 
tPlyatr: (Y,krıım, Rıı!)(!n, CJ vdrt, kE>manl 
ewıet, ŞrrP.f, tbrfthlr:ı beyl<'r ve Yccll 

11TI.) 21.20: i\Jıını \'C borl!R hal>E'rll'!r' 
2t,ııo: Bedrl\c Rıuılm hıııımını l~tlral<l;\·lr. 
11~ı> \'O roı ~tltııstrnııı. 
ııs Kh7.. \'AR~O\'A, U4:J m. 
1 8.ioı Tııaannlll koıuıer. 10: l\I1111ahabE'.1f 
~· l9.4li: l\luhtellf bahlılr.r. 20.401 PIAk 

lnlku takımı). 20.;o: Ha~rlrr 22: ~IUıı!J
• :n.J!: Ta nnU'--......," ımll!Jl'r. 23' 

bl ~--··'" 3.lli: Damı nıuslklıl :H: 
ah11br. U .10: fnılllz:co koııtcranııı. J>o 

hldn. l\Vctlık, 

&ıa Khz. ncımEş. 86'1 m. 

ıs.ıa Gilndilt neırllatı. 19: Hıua rapo• 
• 19.03: 1'.ıirıt11ıl< f<onacr. 20! KonfP.raıııı. 
18: OrJ<CIJtra konserinin de,·amı. '21: • 

ll!ifcran~. ıı ,tG: Oda muılkb•I. 21.4~ı l\fu
lbe. !!: J, :Uıuıolc.ko tarafından taran· 
ıı,aoı l'llmc Nlna AJek anaro tararın
tn((nnnı. 'lllı Hnl><-rtı•r. 23.30: f(ah\'chıın" 

~'1\rrl. 

3-t; kh:-~ Bt DArE~'I'E, ô3 Om. 

~l.O.i: Nc,ctı monolol. 22: Salıburgdal' 
itlen 84'rnlıarıJ Pauru~artnlıı idareıılnck 

11Bdlst caz: taltımı. 9D:JJ 

rrıı\\ttardnn mUrckl<P[I l..:on<ıı>r. 2~.30: l\J:ııı 
ts rar. tnkımı. :?4.~0ı lı;-an mmılld ı. 
t(lı7, \'IYANA, li07 m. 
20·30: SrMnherrln ldareılndo rad\'o or · 
trııat, ıı.so: B!ldlrllrrt:l\llr. 22.13: Salt 

t•~n ecrC'na4Jım:lnn mllrekke>p , . ., ~lo
rt lıı.kmıı tarafınd1111 orlioııtra l<cm!l.rri 
•
11
fl: Son hAb"rlrr. 28.:iO: Al.şanı '"'"~'" 
1: rıAlt. 

14 A§ue•os Sah 
:!)"r,\Ncur. : · 
8·80: l'lfık ııc,rh•·tı. 19 Mcs'nt C('mi' 

~· tararındıın ~ocuklarıı ma al, 
rk musiki ıır•rı . .,.. 1 <:;"hı1~·0 ın.7: he~·ct ' 
., lltfat bey Bclnı... ''··hllkn hammJar). 

crf. 12,15: Haberler. 22,25: Hafif musiki. 
23: ~ııor haberleri. 28,15: Neşeli nC',rlya.t. 
21: J\lusııhahe. 24,0!5: Dans plAkları. 

823 Kh7.. BÜKREŞ, 861 m. 
13 - 1:>: GUndU7; nı>şrlyotı. 19: Hava \· 

ııoru. 19,0lS Orkt'stra. 20: Ünlvcrııtte. t0,111: 
Rad~·o orkcstrft-•tıııııı d<'vomr. 21 ı Kon/o· 
ranı. :Zl,13 Radyo orkcatraıunın ııe,.·amı • 
21: Konfcranıı. %1,115: Soll!ıt Kon!'ICr (Vlyo• 
lonl!E'l ı;olo). 21,!5: !\lusııhabc. 22: Tagım
ni. 22,30 Klarlnet kon"!erl. 23: Haberler. 
28,SO: Kohn~haııe l<oıı~erl . 

.'>15 Kin:. BUDAPEŞTE, 3M m. 
2l: Kiiçill< rad~·o tiyatrosu. 22,15: tmre 

l\lııyıırı !'lan tııkımı. 2S,30: Cilt otl<!'stra-
81.. 2'1,11} rl~l'lllO l<on!'l!'rl. 24,!i) \'('t('~. 

slan talumı. 

Khz:. \JlYAJ'.liA, 1507 m. 

20.40: Vorc :!!clıvrın ı,tırak ve ICrlch Mel
lc>rln piyano refııkatl\·le ~arkılıır. 21,2:1: 
",JoJınn Ml'ııt<-ro~·.. lslnıll f('m,11. 23,40 JTa
berlrr. 21: Ac;krri lrnnsı>rl. 1,tO: Ptllk. 

16 Ağustos Periembe 
İHTANBUL : 
HUO: Pliık ne,rlyatı. rn.ıoı Ajanııı hn

berll'ti, 10.30: Tilrk mıı~il..I n4',riyatı: (K('· 
m11l Nly:ı:r.i, Azmi bryl<'r \'e HoyrfJC, MU· 
zeyyen hnnınılar.) 21: S('llm Sırrı Bı-y ta
rafındıın lfonfC"rans. 21.SO: Nurullah Şevke! 
bry tnrarınilan t111JannJ ''o ıtlldyo orkestra· 
111. 

22JI l{h7. V~RŞOYA, 184iı m. 
20,trı: Oda nn!"llkl&I. - Mııhtcıır. 21.12: 

Pl:\k. 21,:>0: Ha!>crlrr. %!: Mu111\Jıal'I'. 22, 
12: Sollı.t lrnmırrl. 23: ~{tı"llhabP.. 23,15: 
D:ınt11 mıı~lkl .. ı. 2t: :\tmıahab('. 

A'?S Kh.,. BVKRF;~, 884 m. 
18 - 15: Glindüz: nrşrl~·atı. 19: Han 

raporu. 1!).0.l Rarı!Jtlc konlK'r. 20,16 Kon· 
frraıı,. 2(1, 1.'i: J.A'oncn\·ollonun csnlcrinclcn 

blr Jl"rdt'lil< • Pal~·a<;>o., opr.uı.iJl<' ;\!ascagni
nin ı:-('ne bir pıırdrllk "Cu\·nlleril\ Rusti('I\ -
n:ı., opf'rn,;ı. 

.'H.; Kh7:. B\.lDAPE$T11l. 550 m. 
21: 1\Ilı.ahl ıı<~,ri:rııt. 21,ıı.; Haberfor. 

21,ilO: Ha~h:.r~ ı~ı.: :a.a.osı Ope-
N orlir!'ltrasının 21,30 Ll'n 8akC'r 
caz takımı. 

J\hz:. '1\'ANA, 507 m. 
20.~5: \'hana nııısikl~I <:\tandel kuart('tf 

ve Oret.e Holmun i,t.ırald~·lc). :31,50: l\111-
ııahabı>. 2~: m'lllscrlıı dcvııhıı. 22,SO Aldıı· 

alitc. 2Z, I i: Çift kC'moıı lmııaerı. 23,30: 
Habrrll'r. 23.:JO: ON.'c l<On"<'rl. 

17 Ağusto• Cuma 
ISTANBUL : 
12,30: Plili< nl'şrt.ratı. l8.30ı l>li'ı.k ne~rl 

Jatr. 19.20: Ajan• ha~rlı>ri, 19.80: f:" 

huslkl neşrlf:ıh: ("P;krrnıem Ru,en, cr,·det 
Beyler vr Vecih(', N"edlml'. Nazan Fl'.'rldun 
hanımlar Onlk efı•ndl.) 21.20: i\jan'.11 , ., 
borsa habrrlc-rl. 21.:t-~: H:ıılyo orkestruı tn· 
rafrod1111 lnllr musild. 

223 Klu. \',\R~OVA, taM m. 

20,t:>: Dan' plı\ldnrı. - ;\fuhtellf. 21,12· 
'C'nfonllt ııtüılyo l•onliPrl. '!1 ,llO: H:ıb<'rclrr. 

22,12: &nfonlk tcoıııııNlıı dcvıtmr. 23: Jl'öy
ton, 23.lii: Daıı!I muiılklııl. :u: i\luıuıhabP. 

BHi l\.h7. llUOAPE,TFJ, MO m. 

20,30: J\Tm•:\hahı>. 21: Bııdapeıtc konser 
orkc,trMı. :!2.:iO: Dan' musiJ\l,i. 28,83: 
l\l'ml\n kllnllit'ti. 24,tl'.I: \'ere~ stı::on tıt.lHmı. 

19,fi.j: llnbt'rll'r. 20: S:ıat Rl'ftrı. 20· 
Muıı;nhabe. 20.~;: ııtlllzbıır tan nnkll. 20,30: 
Stran·ıırırtıın ırnlılllct. n. F!tr:ıunuıı bir o
pereti. :!2: l\ln~alıal>f'. 2'.!,1!5: nntl~-o pi~·csı. 

2:J.t:>: Plfık. 23,4~: Rul'~:ı hnb<-rln. 

Rhı. '1YAllı-A, 507 m. 
• .. (): AJtınoı ve bors" haberleri. 21.:)flr 
1 1tr .. ıt. La,in•ld, hzet :!'-
llıil ~~ ler t."J'l!ftnılan odıı musiki~!. .... 
·~a Khz. \'.\R!;iO\'A, 13i5 m. 
20 ı· 

' u: \'lyoloıısd konseri. 20,10 r'lllk, 
: haberleri. 21,12: Kadınların en J:Ü7.di 
kit \'. Brommcun opereti. 23,161 ÇO<.'uk 
~~1• 28.80: Danıı mu!lildııl. 21 :Ma88-

20,30 ı 1Ucmlct<ct hnbNlcrl. 20, liJ: Salz
burıtnn 'F.ll'ktrn,, Mmli tem"ll (Rkhard 
Str:ın&'I). '?2,30 \'i~ana hamlan. 2~: l\fo
ıart orl<"<ıt rıı<ıııım konsnl. (Bunların J;;'\ r
fc!lll Sıılzhurgtıın nnklrdlll'c-cktlr.) 2 ı, ıo · 
Gt'C" konııt'ri. 

ll•ıı 
.. Khz. DOKREŞ, 864 m. 

13 
llo - 16: Oündüz: ne,rlyatr. J!): Ha\':ı 
rııt11 • 10,0S: Kan•nk l•onst'r. '!0,SO Üni
ı ~ radyosu. 21,lli: Senfonik koMer. 
,. U&tıbabe. :?2,JIS: nfonlk ı,onresln 
ıs:;ı1• 21': Haberler. 23,SO Pliil,, 
J 1'hz. BUDAPEŞTE, 530 m. 
0
•1.l: l'tfu!inhabe. 20,20: r·-orlni tara!ııı

ıtıı:-Caıını. :?1: (Tragcdie de l'hommc•) 
i{ı. leınsu. (Sr.egettl'.'n naklen). 

ıı:. Vh·A"-... "'01 
ıo ""'• " m • . ııo. n 

11 
• onıantlk opera nıuıUdsl. 22,'!3: 

•o haY\·an hiklhefori. 23, 1 o: Habl'rln. 
" Gece konseri. • 

~a A§ustoa Çar9arnba 
8 .\Nnuı. : 
·80· F' 
tro~ ranaıua dcrı. J9ı Mtnolog-: Şehir 

tk u artl•tlerlııden Muıı.mmer bey. J9.30 
elet nıustkl nctrlyatı: (Ekrem, Ruıcn, 

18 A~ustos Cumartee• 
tsrANBUL : 
18.SO Fr.ınsızca ders. 1Dı Pll\k netri~atı . 

ll>.30: TUrl• musllil nc,rlyatı. (Fahlrtf hımın 
\·e Uctll<, Mkrt>t be~ lcr.) 21: E'rfe Şl'll' 

B";\' tarafındıuı 1-ınnf , • .,.ı... 21.llO: Stüdp 
•"ıZ \C tnnıco orkcıtrosı. 

228 f(hr.. VAn. O\'O, J:JtJ m. 

20,lli: ropiller ın11:11Jld lrnn•"l'i. 20,uO· 
Spor. 21 :1'oloııt'7. mu!llli.,I. :ıı ,So lnglllzC'P 
konfrramı. '?l .10 l\oro luııı,NI. 2~: lllıı'!a
h:ıhc-. 22,12: Hnflt orlu•,rta koMf'rl. :ı:ı: 

Aktli!.ılitc. 23.10 J>l-il<. '?l,O.i Dan" musl· 
klıl. 

BZR 1C117.. nUnmı;~. ıını ı •. 
13 Y 1:'i: Wirıtlü:r. nr.,rlJalı. 19: Hııva ra

ponr. lfl,O.'.i Kıırıc;ık l<omrr. 20,30: Konft'
ı·an... 20,l:'i: Pl:ilc. 21: Koııf<'run'I. 21.l,j: 
nııfö·n otl<('Strn~ı. 211,lill lfohv!'lınnc 1 nn · 
ııcrl. 

M~ Khı. 8UD.\l'EŞTE, !'\~O. m. 
21,ZO Orkl'ı.trıt l>on11ı-rJ. 22,liO i«ıın t A 

hımr. 24: Dans muııikhl. 

HABER - Aktam Postaaı 

Almanyadaki hava trenlerinin en yüksek istasyonu, ?;ıünihtcdlr. Bu il.tas yon, 2.960 metre yüksekliğindodir. Bu· 
rada iş temini piyangosu denilen bir Alman piyangoaunun aatı§ ıubesi vardır. Resimde, karlı tepeye, tellere bağlı ol .. 
rak trrmanan hava treniyle çıkanlardan birinin piyango bileti aatm aldığı &Örülü yor. 

___,. \.l =e art 

Otomobil yangınla
rını söndürmek için 

İngilizler, itfaiye memurlarını ya • 
nan otomobil ve tayyarelere yaklatma • 
tarını temin yollu çare aramıılar, ni 
hayet bulmuılardır. 

Reaim<l'? gördüğünüzı ıekilde, bpkr 
Amerikadaki "Ku • Kluks- Klan,, ismini 
ta,ıyan gizli cemiyet mensupları gibi 
eiyinen itfaiye memurunun elbisesi, el
divenleri, yüzlüğü ve ayakkaplan, alev 
lHİr etmez bir nevi mu§ambadandır. 

Üstelik elinde de, icabında alevlere kar· 

tı kalkan gibi kul1anacağı ayni cinıten 

bir şemşiye vardır. itfaiye memuru, bu 
suretle infilak ve İ§tial halinde olan 

otomobil yahut tayyarenin yanına da 
yaklaıabilmektedir. 

Eski ve yeni 
devirlerde 

mayolar nasıldı? 

En şık mayolu kadın, yalnız 

gençler arasında mı aeçilir? •• A· 

merikalılar, bu fikirde delil .. Ko• 

ney Izla.nd denilen yerde, büyük 
anneler arasında da en tık mayo 

müsabakası yapılmıt~ır. Bir çok 

ihtiyar kadın, bu müsabakaya iı
tirak etmi§tir. Ancak, hayli ka;>a· 

h mayolar giydikleri halde! 

Resimde, mayoları be.i,tnilen 

ihtiyar ve genç kadınlar bir arad 
~örülüyor. 

' llluııtara 003ler ve \'AC.ihe, &-mIJııı 
114). ~ •) 11.20: Aja.OA Ye bor8:L hAl>E'rlcrl. 
9 3· llldyo caz ve tango ork<'tıt ruı. 
&.14~hz. VAR"OVA, ıu.; m. 

Hhz. VITANA, iı07 m. 

20,20 )Jax Schönhl'r ldıırr111lndC'\ rad~ o or
kcıııt rııı.1. 21,llO: "Otil~n Uçüncll,. l'lmlnıMd 
r:ıdyo plJr.sı. 211,SO: 1'1011 hıibfırlcr. 28,(iO: 

Almanyada plaja gidenleri eğlendirmek için, bazı yerlerde atlı tramvaylar harekete aetiriliyor. Bunların, kıamen 
8 

içinden geçitleri, mayolu ve pijamalı yol culann pek ho§una gitmektedir. 

• Polonez muılkiıL - Musahaoo. 19, ~c.e koneerı. ~PIAk), j 
Denizi derin olmryan bazı sahil kısı mlanna, su altından döşenen tramvay hatları, ath tramvayın geçiıine müsait vaz;i 

yeti ortaya koymuıtur. Tekerlekler ctra fa su ııçratarak, tramvölym gesiıi. içinde kiler için çok doyumi:ı.ı oluyormuı ı 



1 
KUtjUk 
hlklye Verilen •• soze 1 saygı 

katili idi. V llldiyle Araplar ispanyaya hakim 
olduklan zaman ıenç bir lspan)'Ol bir 
Arap delibnlrmu öldünnüttii. Bu ha· 
ber her tarafta çabucak duyuldu. O • 
len Anbm arkaclqlan katili taiip edi· 
yorlardı. Tam onu ~ac:aldan za. 
man lıpanyol IKr dunra tırmanarak 
gözden kayholclu. Dunnn iç tarafında· 
ki bahçede süzel bir çadır, ileride de 
bir ev vardı. Çadmn yanında ihtiyar 
Arap oturuyordu. lıpanyol hemen o
nun dizlerine kapandı ve: (Beni kurlan 
nız • diye yalvardı • demin bir adam 
öldürdüm, timdi onun doıtlan beni ta· 
kip ediyorlar.) 

ihtiyar baba vicclaniyle mücadele 
.diyordu: 

1 1 1 BI 1 1 

- Şimdi ıiz benim miaafirimizsi -
niz • diye ihtiyar Arap cevap verdi. 
Bu ev ıizin için emin bir yerdir. 

ihtiyar bunlan aöyliyerek miaafi • 
rini çadıra yerlqtirdi ve Çekildi. 

Henüz bir kaç aaat seçmemitti ki, 
ihtiyar Araba fena bir haber ıetirdi • 
ler: Oilu bir kavğa esnaımcla senç bir 
Jıpanyol tarahndan öldürülmüıtü. O 
zaman ihtiv"r acıklı hakikati anladı. 
Evinde 3 :,. verdiö-i bu adam, oilunun 

lıpanyolu ne yapım? Öldürsün mü? 
Eler öldüriine aözünden ıeri döne· 
cek, öldünnezae katil cezasız kalacak. 
Uzun müddet dütündükten ıonra aklı
nm emrettiji ıeyi yapmaia karar ver
di. Çadıra pderek lıpanyola ıitmek 
için hazır olup olmadığmı aordu. la • 
panyol tefekkiir etmek için kendisini 
kurtaran adamın elini öpmek isteyin -
ce Arap onu iterek: 

- Bana dokunma, ıefil adam, elle
rin oilumun kaniyle lekelidir. Oldür
düiün ıenç oğlum idi. 

l spanyol korkudan gerilemit ve 
titremeie llatlamııtı. Arap devam etti: 

- Korkma, seni cezalandırmıyaca· 
tım, IKzde misafire dokunulmaz, &en 
venliiim aözü seri almam, senin itini 
Allaha hıralayorum. 

Bunları aöyliyerek lıpanyolu ahm· 
na ıötürdü ve ona en iyi atmı vererek 
aelimetledi. 

O. D. 

Bugünkü bilmecemiz beş harfli 
bir kelimedir. Sağdan ve soldan 
okunduğu halde manası ve ahen· 
gi değişmez. Onu hepimiz yeriz. 

Doğıu halledenlerden birinciye 
çok şık ve zarif bir, 

FOTO<iRAF MAKtNESl 
tkinciye bir kilo şekerleme, ü -

çüncüye bir albüm ve aynca 150 
kariimize de • muhtelif hediyeler 
veriyoruz. 

(Bilmece müddeti 15 gündür) 
- Bilmeceleri şu adrese gön-

deriniz: • 
HABER Gazetesi 

"Çocuk Haftas,, muharrirliğine 
tsanbul 

Talili/er 

.. .-.... -..-........ iiiii ..................... ~ ... ~--------------------c.: z c1 nazları j •und•n Dund•n: 

B111ımız döndüğü zaman 
Bapmız clöndüiü zaman niçin etra· 

funızdllki q,anih döndüiiinü zan ede-

A vrupada harp tehlikesi arttıkça, 

Belediyeler tarahndan halka zehirli 

ıazlara kartı tahaffuz cihazlarımn ıu

reti istimali söıterilmektedir. Bu ci -
bazların en pratikleri ve ucuzları Al· 

manlar tarafından icat edilen n he
yeti umumiyeai bir ufak kutu içinde 
bulunan tahaffuz aletleridir. Bunlarm 
nuıl istimal edildiii her sün halka ta• 
lim edilmektedir. Resimde sönliiiü • 
nüz tahaffaz aleti ban ucuz, hem ele 
istimali kolaydır. 

Güneş 
Bizde aon zaımınlarcla doktorun mü

aaadeaini almadan önüne selenin sünet 
banfoıu yapması moda oldu. Halbuki 
A vrupacla ıüaeı banyosu bir ihtiyaç Ü· 

zerine ve doktorun müaaadeıiyle yapı· 
lır. Bir çok hastabldı çocuklann bu yiiz- 1 

den telef olduklan ıörülmüıtür. 
Sabahtan akfUIMl kadar plijlarda 

süneı altmda dolatan foculdana adı • 

hatlerinden hibalckin endite eclilellilir. 

Ginet banyosu muanen uman ve 
saatlerde faydalı olahilir. Fazlua ma· 
zır hatti tehlilrelWlr. Dikkat ediniz! 

riz. / 

Çlnldi .......... clöntliiii - di • 
matmm pderimizin hareklbm idare 
edemez. Ozaman ıözlerimis her iıti· 
kamete ve hatta bir Wrin den müstaki· 
len dönmeie bqlarlar ve bize etrafı -
llllZdMİ efJUID döndiiiü zehahmt '\'9-

rlrler. 

Eıkiden ititmeie yaradıiı zan edi • 
len bu uzuv hakikatte bizim muvaze -

nemizi temin eder. 

Baza imanlar clA bir haıtahk neti· 
c:eai iN uaT muhtel o1muı bulunur. 

Bu kiımeler llat dönmuinden muta • 
riptirler. 

Hepimiz bilirizki ayni istikamette 
bir çok defalar clöndiiümüz zaman 
MflWZ döner '" h....,U. döndüiiinü 

zaa ederiz. Çiinki t.a dönme netice • 
ıinde ,akarda bahletdiiimia muvaze • 
ne unu muhtel olur ff INze ba hiui 
vwir. Akai iıtibmete döndüiiariiz 
uman iN uzay eski Yaziyetini ahr ve 
bizde talNi halimizi iktisap ederiz. 

Geçen haftaki 
bilmeccmizdc i -
kinci hediyemizi 
kazanan Kadır -
gada 61 ıncı 

mektep 3 üncü sı
nıftan 165 Suzan 
Hanım .• 

Geçen haftaki 
ı:Hlmeccmizdc · Ü· 
çüncil hediyemi -
zi kazanan latan
bul 21 inci mek
tep 4 üncü muf
tan 2l4 Hayri 
Ali Bey .. 

Birinci gelen 
On bet gün evvelki bi......._,ma 

mükif atı olan 5 lirayı Harbiyede 
Keariyan apartmanmcla 24 üncü mek· 
tepten Belkıı Hanım kazammıbr. 

Hediyelerimiz 
Her hafta P..,embe sünleri mat· 

1-amızda tevzi olunur. 

Dikkat! •. 
Haber'in Çocuk Sayıfa11 bilıne

celerinden 5 defa hediye alanların 

gelecek haftadan itibaren resimle • 
rini neıre baıhyacaiız. Arzu eden
lerin fotoğraflanm Çocuk Sayıfaaı 
muharririmize göndermelerini rica 
ederiz. 

Dalgın adam/ Yüzme lıaouzları 
Dalsın adamın arkaclqı, liateye fÖY· 

Çocuklara ,üzme öjretmek için A· le bir göz atar atma mmldandı: 
m.-ikamn deniz olmıyan ıehirlerinde • - Ne berbat yazı! 
()"ÜzıM havualan) yapılmaktadır. Dalsın adam peçeteaini düzelterek: 

Her çocuiun hayatta 7izme bilme- - Mükemmel, dedi, iki poniyon 
ıi çok etz.n ve faydalıdır. ıımarlıyahmt 

Vapur kanlarında ölenlerle boiu • Yumurtanın muagene&i 
laaların yüzde aektenini yüzme bilmi • 

1 - Yumurtanm aivri tarafları dı· 
yenler tqkil etmektedir. tarıcla kalacak ıurette avucun içine 

Bizim bü ... -:1. sahil ·-'"=rlerimizde bu 
T- r.u konduktan aonra sünete ve yahut IKr 

na ihtiyaç yoktur. Deniz kıyılarında lambanın ziyaıına doiru balulır. Bir 
çomlrlara kolaylıkla yüzme öfretmek leke ıörünüyona yumurta tazedir. 
miimkündir .. 2 - Tuzlu bir ıuyun içine lmaJa. 

Anadolunun lluı denizsiz kasaba • lan yumurtalann buılan dibe iner, 
lanncla bu tecriibel• yapılırsa fÜphe bazıları da ıuyun ortaımda Teya üa
yok iri çok faydalı neticeler alınır ve tüne yalan bir yerde dururlar. Dille i· 
köylü çoculrlanna da yüzme öfrettiler. nen, en taze, üıtte kalanlar Myattır. 

l : !:olls i{öpe.kleri r !~2§°?§::.ug 
lanna yerlettirilerek büyük tehirlere 
ve ecnebi memleketlerine gönderilir. 
Onun için tavuk beslemek çok faydalı 
ve kazançlıdır. 

Köp.lderin ea ziyade hauu aala· 
n bmanlandır. Hatti ıılenil .. ilir ki, 
bu ba,....Jar koku almakta diler hay· 
vanlar anamda Wrinciliti kan..Wlir
ler • 

Bua cinayetlerde hiç bir aJimet ve 
bir ip ucu bulunmadıiı halde böyle va· 
kaları meydana plrarmakta köpeklerin 
büyiik hizmetleri söriilmüttiir 

Yedi teldz HM enel, Tral.oncla 
(Kesik hat) cinayeti isminde bir vaka l 
olmuttu• Bir admnrn öldiriildiiü iti-

tiliyOl'cla. Fabt nerede ve kim tarafın
dan öldüriildüiü bir türlü anlaplamı~ 
yordu. Polisler ıtiphelenclilderi bir e
ve yaalarma m köpek alarak sirdik· 
leri aman hayvanın bahçenin t.ir ta
rafında toprait koldadıiı ve ayakla -
riyle yeri kazmaia koyulduğunu gör
düJer. 

Bunun üzerine oraıı kazılınca ölü. 
meydana çıkarıldı. Polislerin bu gib; 
-nblar için terlliye ettı'kleri köpekle
re (Poliı köpekleri) denir. 

HABER 1 
Çocuk Sayfası Kuponu 1 

...... 9ITlemmu• z1934 ...... ~ 

1 
Mer•kh 
bahlaler 1 Parmak izleri J 

Her hanıi bir ıeye elinizle dokunu· 
nuz, parmaldarnuzın orada haf'ıf bir 
iz IMrakbiuu sörecekıiniz. Bu iz deri
nizin yaib İfrazabndan husule ıelmit· 
tir "Ye tekli de aahit.inin dolumundan 
ölümüne kadar aynidir. Şimdi kili de
recede kuvvetli bir pertavıızla derini· 
ze bakınız, orada küçük delikler (ter 
suddeleri) ile lleraber parmak izinizi 
teıkil eden çizıileri daha açık bir ıu • 
rette ıörecekıiniz. 

Hiç IKr kimsenin parmaiı diğerinin
kine benzemez. Dikkate değer ki, bir 
adam ne kadar zeki ise parmak izini 
teıkil eden hatlar o .lcaclar kanııktır. 
Aptal, ahmak, budala insanlarm par
mak izleri dıfer ta&ii insanlarınkinden 
daha sadedir. 

Pannaklarnuzdaki hatlar yqla H
raber daha ziyade ıeniılerler. Genç 
yafta bu hatlar daha ııktırlar. Eter 
parınak izinizin ortaımdan bu hatlara 
amuden bet milimetrelik bir çizsi çizi· 
lirse bu çizıi çocuklarda 15, 18, yirmi 
yapndaki pnçlerde 10 hatb ıeçer. 

Böylece parmnk izinden bir adamm va· 

Şundan bundan. 

Balinaların sonu 
Auba balinalar ıitıide bitece&cler . ., 

mı. 

Bir ilimin diyifine bakarsanız bu 
tehlike çok yakındır. Bu ilim seçen 
yaz Norveçli babkçıların 42.000 balina 
yakaladıklanm, ve böyle devam ederse 
Cenup ~ .......... ,alanlanta hiç 
bir balina kalmıyac:afnu söylüyor. 

Hakikaten Norveç, balıkçı gem.ileri· 
nin çokluğu dolayııiyle balina avım İn· 
hisara alımı sibidir. Bu itte kullanılan 
aletleC' o derece ilerlemittir ki semi sa· 
hipleri .....- ıoao wın. ~
larsa !İkiyet etmektedirler. 

Balinalarm IKtmeıi zamanı zanne
dildiğinden daha yaimdır. Çünkü, eler 
Kutuplardaki yaz sininün müteınadi 

bir surette denm edip ıemilerdeki tay· 
falarm 12 aaatte bir nöllet deiİftİrİp 

pnde 24 aut çalıtbiı dütünülürae, 
bu fikrin yanhı olmadıiı anlaplır. 

Zenginlik! 
Kaliforniyacla T oma iıminde bir fa· 

kir çocuk vardı. Kimaeıizdi. Bir kun· 
dura tamirciainin yamncla çahııyor ve 
ancak karnım doyurabiliyordu. 

Bir sün T omıun karnı çok açb .• O 
ıün uıtaa ela bir it yapamamıftı. ikisi 
de paraıız idiler. 

Tomu, uzaktan siden bir ihtiyarın 

ufak para çantaamı düıürdüiünü sör -
dü.. Koıtu.. Çantayı aldı ve ihtiyann 
arkasından yetiıenlc batırdı: 

- Durunuz.. Para çantanızı dütür· 
dünüz! 

ihtiyar ce1tini yokladı. Telita düttü. 
Baımı çevirdi ve Tomıun kendisine doi· 
ru kottuiunu sördü. 

T omaun azatbiı çantada a.ir mil • 
yon dolar vardı. ihtiyar çantayı Tom· 
aun elinden aldı'" çocuia aadeceı (Te
ıekkür ederim 1) diyerek ayrıldı. 

Toma o sün uıtaıiyle beraber ak· 
fUD8 kadar aç kalmıttı. Fabl, bir sün 
aonra dikkinm önünde duran bir oto
molKl ikisini de aldı.. Kaliforniyaclan 
Nevyorka ıetirdi. Kundura tamirciıi 
büyük bir khele falwikumın direktörü. 
Tomı da onun muavini olmuıtu. 

lıte doğruluiun mükifatı. 

ıı kestirildiği gibi kesik, silintiye .,... 
zer iıaretlerden iti de tayin edilebilir• 

Bir ad~mın parmak izini almak içİ' 
parmaklanna matbaa mürekkebi ıüri
lür ve dıtardan içeriye doğru be1,. 
bir karton Üzerine bastırılır. HayatP 
ve kartnmzda olan bir şahıs için bil 
uıul pek kolaydır. 

Eğer parmak izi her hangi cilalı bit 
eıyanın (bardak, şiıe, cam) üzerindl 
ise buraya hususi bir toz ekilir ye 

0 

yerin fotoğrafı alınlT. Bu fotoğraf bi
yÜtülerek - eğer aranan suçlu ise "" 
evvelce alınan kendi parmak izine ~i
bik edilir. Bu usule daktiloskopi -.ıtJ 
verilmektedir. Çok eskiden beri ınal~ 
olmakla beraber Alphonse Bertillotl 
(Alfons Bertiyon) ismindeki bir fratl" 
sız tarafından henüz yakın denilebi1 ... 

cek bir zamanda tatbik sahasına kr 
nulmuttur. Daktiloskopi aayesind• 
karanlık kıt!acağı zannedilen bir ~ 
cinayetlerin düğümleri çözülmüt ~ 
bir çok caniler adalete teslim edilrnir 
tir . 

Vahşi kediler 

Afrikada ormanlarda yaııyan ~ 
ti kedilerin kuyruktan SO • 60 santi* 
kadar uzundur. Bu kediler çok ,at 
terbiye edilmektedir. Bunların pencıl' 
leri anlan pençesi ıibi büyük ve ~ 
nakları uzundur. Son zamanlarda AtıtP. 
icada vahti kedi lleılemek modası tJ" 
ammüm etmiıtir. Bunlar, vahti haf1" 
nat mürebbileri tarafından terbiye ~ 
lel'f'k satılmaktadır. 

Kitap &e,.gis.ini gezinil 
Halkevi kütüphane ve neıriya~ -~ 

besi tarafından 19 Aiustosta Gala.,.. 
ray lisuinde açılacak sergide harf ~ 
lihmdanberi çıkan bütün kitap, il"'"" 

mua ve ıazeteler teıhir edilecektir· ~ 

Çocuklar! Bu ıerıiyi mutlaka ,r.· 
. ' nız. 

Tavşanların sür'ati 
Bir tavMnın saatte kaç kil~ 

kottuğunu ihtimal merak etmitıi~, 
Tesadüf bir Amerikalıya otomobili 
bunu ö!çmek için yardım etmiıtir~) 

M. Gabrielson (Amerikalnun --~ 
500 metrelik bir yol üstünde ta•~ 
aaatte 50 kilometreye yakın bir ~ 
koıtuğunu görmüıtür. 

Bir adamın azami sürati ... tt9 
kilometredir. 

Dünyanın cazibesi 
Dünya madem ki, bu bdar bızJı 

dönüyor biz ortaımda kalabili7oruz? 
Neden bir sapan taıı sibi fırlatmıyo • 
ruz? ince bir ipe tat baflanaa ve ip 
hızlı çenilse ip kopar, taı pek uzakla. 
ra ıider. Peki dünya üzerindeki deniz· 
lerin aulan neden tqmıyor, clökülmi· 
)'Or? SebeW ıudur: Arz: üzerindeki 
her ıeyi merkezine dofru çeker. Eli
nizdeki kitabı lnrakın yere dü...-. Ha· 
vaya dojru ııçrayın, tiddetle yen i • 

nerıınız. her ıey serbest kaime& t/I 
dojru sider, çünkü 7er onu çekd• 
miknat111n İğneyi çekmesi sibİ ~ 
Arzın böyle üıtündeki her ıeJİ "i
ze doiru çekmesi kuYTetiae CAf. 
derler. ..,t-

Arz bu kadar ıiddetle döndüli,.,.,. 
de iıte bu kuvvet sayesinde b~ 

yıp .ritmiyoruz. ~-· 
!ular ve diğer ~ylerle berabel' 

ya yüzünde kalabiliyoruz. 



Si~EMA 
~istler 
lnı~ ~ocu~lırını 

ıizle miyorlnr 
~n ~larda, atiratlerin çocuk
"f.,,_ dair o kadar havadis çıkımı, ve 

.... 11 arti . 
"'" •hn bir çocugw u olmu•tur'' 
ı• "rı· "' iıa 1 an artistin ıu yaıta bir çocu· 
•ardır• d" . llıeyc1.._ ıye rıvayetler o derece 

h lıi alrnııtır ki, hakikatin ne oldu
.: anlaıdamaz bir haldedir. 
~ reltet versin, Amerikadaki ıon 
dtıı " ~eferberliğiyle, filmlerin çoğun· 

cın • • ·~ ıı ca:ı.ıbe" meıeleıi kalkmak 
e olduw "b" • t1 • "'le . ru gı ı, art11 enn zırt zırt 

:'}P botanması da menedilmiıtir. 
Qatta bo . . b"I ""' • ıanan artrite, ıı ı e ver • 
I lazım gelmektedir. 
f hu cihetten biraz durdu: 

- ·Falan gene botanıyor. 
~::.Falan artist, falanla evlenmek Ü· ....... ,. 

- Filan artist yeni kocaıiyle: .. 
...._~ havadiı ve ... im altlan arbk 
~tn:· Hakikat meydana ve de • --s..._ bır haldedir. 

~ ~ - bu defa pek huıuıi bir 
dt 1ıtla :- artistlerin çocukları hakkın· 
kftli "'-ltıınatın doiru1maıı, en hakiki 

ahna.ı İcap etmektedir. 
~OC\aiu olan artist, bunu hazan sak· 
>'\ • .. lcendisine ihtiyar diyecekler di-

IOJleıniyordu. 
'14.J-ki, Amerikada artistler ara • 
~ ht artık teeuüı etmiye baılıyan ta
"-i Jattan sonra, çocuklarda tam ma· 
lııt. tle bir öiünme vesilesi olmut • 

~ ~n artilller de, çocuklarını ken· 
lııı.a..~na alarak aokağa çıkıyorlar, 
·~gidiyor ... 
~~' arbk nihayete ermiıtir .•• 

.. ÇOc:ukla gidilmez. .. 
~~da yeni ahlak cereyanın· 
~~ çocuiu olmıyan evli artist
liİL.... 111Je• arbk "çocuium :var" m. 
.. ·~nden geri kalmamağa çalııma-

....... teıneı görülebilir. 

• ~ llJloma aletler içinde" filminde 
f'tiıiz rolünü oyniyan meıhur ıitman 
~ - artiati Çarlea Loton, bu defa 
,~ rnüaabakaaına giriımiı ve 

l• koyduğu gibi yapmııtır. 
~t hayli kilo azalmııtır. 
~ aiin sayet az yemek yiyor, ıa· 
~ tiddetli bir çabalama halinde ı 
~üzmektedir. 1 

Luiz Ccnueıi son moda mayosu 
ile plajda 

Meri Pi~f on me~us 
namzedi! 

• Doilas Fer bankı ile Meri Pik· 
fordun araları açık olduiu malUın .. Son 
:ııamanlarda bu iki ulistin bantbklan 
yazılmıttı. Fakat doğru olmadıiı anla
plıyor. Çünkü her ikiıi de ayrılmak 

üzere re1men mahkemeye müracaat 
etmit bulunuyorlar. Doilaı seyahat et· 
mektedir. Meriye gelince, onun da se
lecek Teırin intihabatta namzetliğini 
koymak üzere hazırlandığı söyleniyor. 

* M. G. M. Şirketinin 1935 seneıi 
için, yalnız Amerika, yapacağı reklam 
ve propaganda ma1rafı nedir biliyor 
musunuz: 500 Bin dolar! 

* Cin Parker, aon 
zamanlarda bir yel
kenli semi ile açık 

deniz seyahatine çık

ımı ve s..UJi ken· 
di idare el:mİftİr. 

• Paramavnt 

Dresler 
ölen yıl~ızın 

tnr~esine mirası 
Mqbur ve ihtiyar artiıt Meri Dreı

ler, öldükten aonra, vaıiyetnameıinde 
yazılı olduiu veçhile, lngilteredeki kız 
kardeıine 50 bin İngiliz lirası kalı • 
yor. 

Meri Dreıler, 10 bin fnsiliz liraıı 
da iki Zenci hizmetçiıine terketmiıtir. 
Hizmetçiler, 15 seneden beri, Meri 
Dreslerin yanında bulunuyordu. Ve 
aaclıkane hizmet etmitlerdi. 

50 bin liranm kendiıine terkedildi
iini, Insilteredeki kız kardeıi iıitince 
fevekalide tatmııhr. Çünkü, bu mü • 
hiın para, evveli 70 yaıındaki bir ih
tiyar kadına dütmüı oluyor. 

Meri Dreslerin Londradaki kız kar· 
deıi, onun ablasıdır. 70 yaımdadır • 
Bekardır. Tek batına bir evin yakan ka 
bnda oturmaktaydı • 

"Şiındi, diyor, artık, yüzlerce arka· 
dqım olur. Artık lüks bir hayat ya • 
ıamak lizondır •. " 

Dreılerin abla11, bunlan taka ola· 
ralc söylemittir. Bu parayı o da ölünce, 
artık bir fakir müeueaeıine bıraka • 
cakbr. 

Meri Dreılerin bu ihtiyar 
abla11ndan bafka, dünyada bir akraba

" kalmamıttır. 
Birlikte Kanadada büyümüılerdi. 

Sonra biri Amerikada, öteki lngiltere
de kalmıttır. Meri Dreıler, fnsiltereye 
kq brdeıi& ziyarete geldiii zaman 
kim.e farkında bile olmaz ve bu bü • ' 
yük aktrisi teıhiı edemezlermİf. 

Bilhuaa bu kadar mutevazi bir ku 
kardeti oldujuna inanmazlannıt· 

Mirasa •onan kız karcletinin, bir 
diğer hayret ettiii nalcta da ıu: 

"Meri Dresler o kadar eli açık ve 
fıkarayı sever bir kadındı ki, bütün 
hayatınca avuç doluıu para aarfettifi 
halde, l"ene böyle yijkaek miraılar bı
rakactt kadar na11l tasarruf edebil • . " mıf •• 

Çeki Kuganın aşk 
macerası 

.* Ceki Kusan, büyüdü. Ve timdi To· 
bi Ving'le bir aık macerasına baıladı
iı söyleniyor. 

Tobi Vins ıimdiye kadar, hakkında 
bir çok rivayetler çıkan genç bir kızdll'. 

Tobi Viq'in, Kari Lamel'e de niıan· I 
landıiı aöylenınittir· Fakat bu l"enç ' 
kız, timdi, kalbinin tamamen delikanlı 

Ceki tarafından iıgal edildiğini bildiri
yor. Yakında belki evlenecekler. 

Çeki Kasan, ıimdiki halde HrVeti 
on bet milyon dolan atan bir artiıttir. 
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Meşhur olunca 
akraba cçoğalırmış 

• Türk~ bir ata sözü "Düıenın 
dostu olmaz!" vardır. Bunun aksi de 
doğruymuı .. 

Komik Edi Kantor aialabyor: Si • 
nema hayatına baıladığım zamanlarda 

. haftada iki dolar kazamyordum ve biç 
akrabam yoktu. Yıldız olarak ilk filmi 
mi çevirdiğim aırada akrabamdan on 
dört zat meydana çıkıverdi. ilk sesli 
filmi ~virdiğim zaman ise 32 çift am
ca ve halam, 212 yefenim ve yepyeni 
bir büyiikbabam peyda oluvermijti. 
Her yeni akrabam benden para iıti • 
yordu. 

* Con KroTford ıimdi neye biıikle
te binmiyor deniniz? 

Eskidp ~ .aWa • 
zintiye çdrardı. •r•ıMı•!!!!llll._, 

Son zamanlarda bunu y11pm1yor. 
Çünkü, bir aabah sene böyle biıildef 
le gezerken, arlcuında bir kız görü. 
o da bisikletle celiyordu. 

Sonra bu kızlar lairden üçe çıktı. 
Bet - on - yirmi •• Ve hep te köte 
batında Con Krofordu yakalıyarak frii. 
çücük defterlerine imzasım atmaıını ve 
hayatını anlatmaıını istiyorlardı. 

Con Kroford, bir defa yirmi imza 
attıktan ıonra, bir daha görünmez ~1-
muıtar. 

• Sandı-a Şcw iıimli artistle 
henüz evlenen ve bu yaıa kadar be • 
kar kalmıı bulunan Geri Kuper, bü • 
tün günlerini Spor müaabakalannda ge
çirmektedir. 

kumpanyası 24 ya· ~~~~~--~~------~~~--~--~~~~--~~~--~~~-------- • Keten Mek, her aabab iki saat 
terbiyei bedeniye deni alır. 

lld Yeni yıldız : Kler Ovens (üstte), 
Una Markel ,(altta), 

pncla •• clariilfünun 
mezunu bir sençle 
mukanle aktetmiı· 

tir. Gencin ismi Con 
l-"!ori'dir. Holivud 
stüdyolarında tel· 
kilder yapmaktadır. 

Rejisör yetiıeeektir. 
• Çekoalovakyalı 

senç artist Fransis 
Lercler, sece ziya
fetlerine katiyen sit
memekte ve bot za· 
manlannda tam bir 
münzevi bayab ya
§Amaktadır. 

Bot vakitlerini, 
tarih, felsefe, edebi
yat okumakla seçi
riyor. 

"Çılgın Holivud 
ziyafetlerinden ha!· 
ka her teY beni ali· 
kadar ediyor,, de
mektedir. 

• Tallula Benkhed 
1902 senesinin 31 
Ki.nunu sanisinde 
doimuttur. Ameri· 
kabdır. fngilterede 
töhret kazandıktan 
sonra Amerikada ta· 
nınmııtır. 
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* Meıhur Amerikan artisti V allaa 
Biri, sahne hayabna, beıinci derecede 
bir muganni olarak baılamııtır. 

* Con Blondel "Bana bir defa da
ha vur" diye bir fılm çeviriyor. 



lzmir Valisinin kazalar 
hakkındaki mühim emri 
Otomobil kazalan yüzünden on ıoför 

lzmir hapishanesinde yahyor 
ı..1r, (Huaut) - Kamyonla· 

rın, Eula rolcu almak auretile bir 
çok kazalara •bebiyet verdikleri· 
ni nuan itlllara alan Vali Kbım 
P1ıp, belediyelere, jandarma ku· 
mandanbklanna, Emniyet müclür 
lüfüne ve kaza kaymılcamlıklan• 

halarmclan Ye ldiçGk lair kazanç 
yüzünden bir çok aile ocakları 
kapamqalda olduiu ıilti bir çok 
vatan yavnılan ela malul kalmak
tadır. Bu yüsden katil vasfını •·la
rak elyeYlll lzmir hapiıhaneıinde 
10 ıofir mevkuftur. 

na fU tamimi göndermİftir: 8" 1 h h" ka b ,, ınaena ey ıe ır, ıa a ve 
Urlanın 8 ve 35 numaralı kam- · k.. h d tJa ki lak 

yonlan bunca ihtarJ.al'a kutı gene oy _:_~ rına ya a~U'. r en 
k :1..a.:a- L- 1 1• k veya çıaaraen ekl8riya ıı•lıce ya-

amyon ~-• IHlVa e ı eıya oy- la f 1 kıb 1 d _,_ b" di ek .1 k pı n ve ec a el er oturan 
maa:, ın rm ıuretı e ıere b k h _,_ · · •-- ,. u ay ırı araaetın auretı ae.t ıy-
kamyonlarmı Ye ıerek yolcularını .:ı •• •• 'im ..• bu h 
tehlilmeye dütlrdülderinden buna yeae onune ıeçı eıını ve " • 

.. . ki .1 ıuıta mU.ıamaha eden allkadarla· 
ıoz yuman ve ııte erı e yapan 

rın tecziyelerinin mukarrer oldu • toflrleri 15 er liraya cezalandırıl-
mıt ft belediyeye de teaçil etti- tunu ehemmi,..de teltlli ec1..-.,, 
rilmittir. Bu ve emsalinin bu tarz- J • d •f • 
Clald haribtleri tekel'l'ilr ederse zmır e su tarı esı 
ltMGn tMltlin ıan'·dtan da menedi
lec:elderdir. bmir, CUuaual) - Nafia Ve

klleti lmtlyulı ıirketler •mn 
mı•1r -.mi E11ıia ..,_ Nllll
li altında toplanan ıu taıVe D
mieyonu au ıirketinin iatinlaltan 
timdiye kadar olan &ütün heaap
larını battan bata tetkik etmiı •• 
dün yeni au tarifeaini tMplt etmlt· 

Belediyenin ve emniyet lqki· 
lltmm kendi hudutluı dahilinde 
keneli tı11kilitları. ile n hudutları 
t.riclnde de IMltün yollarda jan· -..anm tam bir mUNlrahe yap
malan Ye hattl kamyonlan dur· 
durarak kamyon üzerindeki ad.am 

tir. lan indirmeleri ve toförler hak· s. tarlf•i bundu 1alr .... .. mıcı. takibat ,..,ılmak Gure •a· 
bit .....U.ı •n•hn etmelerini e • 
liemmiyetle iıterim. 

ŞofCirleriıı hu yoldaki müaama• 

AYd~~1ii~~~~. 
• • • 

gezıntisı 

..... - dalı• kunt .... ,.. ... .. 
tılltlllat neticeainu on yedi kuru-
ta indirilmifti. Son komiıyon bu 
fly&tı da çok slrmlt Ye tarifede 
bir kurut daha ten•illt J&PIDlfbr. 
Su tarifeai bu auretle metre milrl· 
t.ı on altı kunıt olarak teeplt edil· 
mittir. Umumi çetmel• için ıu 
tirbtinin belediyeden metre mi· 
klbı 1aatına aldılı yedi bnat le· 
ret te çok ılrillmUt •• llu miktar 
da db kuruf& indiriJmittir. 

:-·:·.·.\il 

Mücadele /Adanadafecibir kamyo~ 
Beyşehirde bir kazası oldu 
sıtma yuvası 

kurutuldu Soför ve kunduracı Adem efendi 
• 

Konya, ( Huıuıi) - Benehri 
kazaıınm Hortu 'köyü hududu da· 

kazaya· kurban gitti 

bilinde 10 kilometre tulünde 1! 
kilometre ıenitlilinde büyük ba· 
taklık, etrafında bulunan Hordu, 
Ebülvefa, Budak, Yenice, Çukur · 
kent, Selki köyleri halkının yüz -
lerce ıenedenberi umumi ııhba • 
tini bozuyordu. Halk, ainiıinek 

ler yüzünden daima sıtma hutalı· 
iının kurbanı oluyordu. 

Bu defa Konya ırtma mücade
le heyeti reiıi Ceydet be1le dok· 
tor Fuat beyin ııtma mücadele 
kanununa teYfikan mealdlr batak· 
lıfın kuruhılmaaı hulUIQDda Kıre· 
1i köylerinin mükellefiyetine dair 
verdikleri karar üzerine ite baı · 

Adana, CHaıuıl) - Adana ilel 
Bürücek yaylaıı aruıncla iılemek 
te olan Ye toför Ahmet ŞBlniinün 1 

idareıinde bulunan 2 numaralı 
takıi kamyonu 11 yolcu ile Bürü
cekten Adana1a ıelirken kamyon 
inhisarlar idareai tütün faJ,rikuı 
cİTarında tof&riln dikkataialiii yü 
zünden elektrik .clireklerine çarp
mıı ve cacldein berine devril
mittir. 

Şoför bm1onun albncla kal· 
mıf, yolcular da cai4•1• dökül
mtiıtUr. 

Bu ani aademelenle yolcular
dan kunduracı Adem utanın bqı 
elemin çarpmrı •• .ldılı 1aradan 
aiiteeealren veftt etmlttlr. Şof8r 

lanılmıt ve BeJtehiri 1ilÜnde11 ~Mll!!9-·.-~~bl!ll!!!!!1!'9!11) 19iımd-.-.;~~. 
Eflatun ıuyu bqına kadar 8 kilo· 8DIS8 e e JyeSJ 
metre imtidat eden .\ataklık bir çok çalıcmalıdır 
kanal açılmak auretıyle kurutul - Y 
muıtur. 

Edirnede hacı 
Tevfik öldürüldü 

Edirne, (Huaual) - Tahtab· 
le ~ıemda eebwl AH, daldtln 

Manisa, (Huaual)- Mani• laü· 
J1k Wr tehir n tlcart bir --. 
olmuma rafmen helediyenin Ya· 
ridat azlılından olacak bir türlü 
bakılamIIJor. llektrlk ıantralı ol • 
maıma rajınen elektrikten eaub 
bir ~kilde lıtifade edilemiyor . 
C 

tA '!/ , ,,,.. • 

erela.n e,.ıe~ ı•rrı hll!,UiıtU&ni 
bir ıurette veriİi7or. ~tartan 
ise :ruın tozdan, krflD çamurdan 
ıeçilemiyor. Bu ıteaklanla 10kak· 
lenn bir kere auland1tmı aBrme
dim. Bir araba, bir otomobil ıeçti 
mi toza bulam7or. 

iae memleket hu,. ... __ 
nakledilmit ise de orada 
tür. Yolculardan iki kiti de 
lanmıttır. 

Cumhuriyet müddei urD 
linin ve poliıin yaptıf1 ~ 
ta kazanın ıoförün dikkati 
ve aeyriiaefer niaamlarına rİ' il" 
ıizliii ve ehliyetaisliiincleô 
ıelditi anlqılmıttır. 

Haber aldıtımıaa ıöre 
Şükrü Efend in toförlük • 
nameıi de yoktu.Hatta bund 
bundan bir hafta enel zabıttl 
lediye ae1rüıefer memurl 
mürKUt ederek kendiaine l,ir 
ıika iıtetinde bulunmuttur• 

Denizlide 
Buğday alınırket' 
suiiatimal mi olcJıl 

lzmir, (Huaual) -
pseteıl ile dlter paetelerbl 
dıtma ıöre Ziraat BlnMll 
faMlaır Duwi mıntaku11uıal. 
.ıılaa buiday müba,.a ,. 
ıuHıtimal olmuftld'. Mllha~ 
dilen buidaylar için möıtaJdP' 

rin mllracaat ııruuu temin ~ 
.. dlyle datıtrlan numara ~ 
rmm bir kısmı köylGye ~ 
kabiliade yerildiii ve 
mevzuatına lire mObayaayt 
olmıyan butdaylann aabn 

jı, buidaylann mübayaa ve 
lümünde aatıcdardan rüıvet 

A7dm, (Husuıl) - Hililiah· 
mer •e Verem mücadele cemiyet· 
ferinin birlikte tertip ettikleri Nr 
zilli • Ödemiı seyahatleri dün ya
pılmııbr. Seyahate, Nazilliden Sö· 
keye kadar olan iıtaıyonlarda 

500 clea fnla JUrttaf iftirak et
mittir• 

clılı anlatıl...-. Satın . 1 -.-..... ---.~..-------------------·---.-. ... ------....-•! llaldaylarelan aal»arda tenı•' 

komtuıu 65 yqında Hacı Tevfik 
ile bir alacak yüzünden uv1a7a 
tututınuftur. Kavıa ıiddetlenince 
Ali bıçağını çekerek Hacı Tevfi· 
kin kalbine aaplaauftır. JCaypyı 
ayırmaya ı•lea Hacı Tevfikin ol· 
hı-26 J&flllda. Ahmet ile Haıpal 
Htimü ele Alinin bıçalı ile yara • 
lanmıtlardır. Hacı Tevfik aldtiı 

yaraların teairile ölmüıtür. Katil 
ymlanmııtır. Dii•r ,...ahlar haı 
tahanededir. 

Yeni tarife tudlk lçla Nafia 
V ekllet;ne ılnclerilecektlr. 

Bununla laeraber belediyenin 
mefldb' bir hizmeti ton amanlar· 
da neticelendi. O da, tehr• ıu 11&
leaidir. O zaman belki ıokaklar 
ıulamr ... BelediY.eden Manisalılar 
daha büyük f•aliyetler bekliyor. 

Hu.1 katar aaat 9 da Tireye 
aftmlttlr. Yolcular burada iki sa· 
at dolqtdctan ıonra tren Ödemİff 
ıeçmlt ve U:&t ıs te o~-·· iı • 
tuyonuna vanlmqtrr. Huıual tre· 

-dilen fNlalıtmın, tanalm e 
aahte fitler ll• 1-Dkaya tekt9' 

bldılı •• tUccarlarla mUtt 
plyuadan bultlar toplryarall 

haık tara1mc1,n candan t•z•hür Bazı karilerimiz bir mektupta iki tu .. rlu·· harf kullanıy 
lerle kartılanmıfbr. 

kaya lab,t ,apılel1l1 
ıılmıtbr· Btltüa bu 
lt ... ikleri ıe.Mt üllen 
mukim 0-1911 ılraat Bir sabıkalıvuruldu tahlil güçleşiyor iyi netice ala bilmek için bir tür 

göndermelisiniz lzmir, 7 (Huıul) - Enelki 
ıece saat yirmi birde Kemercle 
bir Yak'a olmuıtur. Sabıkalılar· 
dan Pepe Kemal nammcla birisi 
bir kadm m•.a..indn mulber 
olduiu kuap Huan otlu Sarı 
Muatafa'ya ıilllı çekmit Ye ateı 
etmek iiureybn Salih iaminde 
birinin mütlahaluiyle mu•affalr 
ol•mam1ıtır. l•timdat düdükler' 
çalmmıt ve Pepe Kemal civanla
ki harahelere kaçmlfbr. 

K-er mukea komi•ri Na:"" 
mi .. , kndlıiıai takibe batla· 
llllft Pepe Kmaal bu defa elinde ta..._ oldulu hal.. komi•r 
Nami lle,U. berine ablmııtır. 
Namal a.,; aefılni müdafaa içir 
sillladl aMf etmit ve Pepe Kr-
li '*I blç-.mdan yaralamıı Ye 
k•dlalai tutmu9tur, Tahkikatr 
mGddel'1m11181 muaYini Şev~: 
taralmdan mılanmıttrr. Yaral• 
-lelret haltanetino lcaldınl • ....... 

yazı 

ı - er ..... > Alelui Teocloridiı: 
MUtibakJdm Tt asabi tiplerden. Nefsi
ne itimadı vardır. Riyakir delildir. 
Blru mUarif olmakla beraber ekseri
ya iktisada da riayet ed«. Maddi it
lerde muvaffak olur. 

2 - CE:rlpeultan) Hatice Nlshetı 
lna~ıdır. HUanU.Uyetl ve vefau var· 
dır. Mulye ve hatıralara hUrmetktr
dır. Xlmaeyl rencide etmek latemu. 
En büyük medyed nfaktrhltdır. Bir
u mU.rlftir. 

1 - (ICanslmrfik)t Şadi,. Hlk· 
matı Mualkiye latidadı vardır. Biraz 
korkaktır. Atılian delilcllr. Doltlart· 
na itimadı yoktur. Pula mUırlftlr. Ha· 
fızau aaylftlr. 

4-(---) ......... ....,.., 
İnatçı Tt mUtece..ıa tiplerden. Z.lılll 
vaktinden enet lnkltaf ttmlt*• N•f
ılne itimadı yoktur. Sebatkh Olmakla 
beraber iılerinde muvaffak olamu. 
En bUyilk kuturu faslı ecoiıt oluıu -
dur. 

1- (Ualdldar) Rept Katlriı Faa
la da,unen, 11 alyllyen 1raranrı tfp
lcrdcn. Daima huta ve mütevehhim • 

dlr. (Muhitini delifdrm.Uyle haleti 
ruhlyealnde mUıbet talaawUller huıu
lt ıetmeal kuvvetle memuldür.) Ka
dmlara fula dUtlrilndUr. V efaama gü
nnllmta. 

1 - Clll(IÜr) Rıaa Mulaittin: Ego
ist ve inatçı tiplerden. Mealeiinde da
ima muvaffak olur. MUbal&layı ve ta
baıbuıu aevmea. Mukteaittir. Kimac • 
ye fenalık yapmaktan hoflanmu. Te
ndilflerden latlfıde etmcılni blllr. 

7 - (lıanir) V. M. Kemal. 187: 
tllm aahaunda teferrUdU aeTer. Nef
ılne batkalanndan faala itimadı var -
dır. Fula hotbin olmakla beraber, ma
JNMta kartı ekseriya teslimiyet ıBttc
rlr. Zeki ve çabpandır. Yerinde mU
lill&fayı ve inhlnayı sever. 

1 - (ıc.p,.b) M.._t '9maet· 
tiat Kıılranç ve kibirlidir. Fikirlerinde 
ittirat yoktur. Evhamlıdır. tarafa mey
li vardır. Minnet ve inhinayı sevmez. 
Kendinden batkauna fenalık yapma -
lllU bilmez. Muıilclye ietldadı vardır. 

Blru korkaktır. 
9 - (Fatih) AH Beh~. 18 - A· 

tılgan ve azimkardır. İtlerinde intizam 

ve dojnalafu sever. Muftffak ... 
Mullkiye iatidadı yoktur. ttl,alıılt 4. 
iUdirı Tabaabuıu aevmec, Mütıalt· 

tir. Zeklu bafıuınadan kuvvetlidir. 

10 - (l....ıt) M. Rasim: Ha1al
perver tiplerden. Herkese itimat ed,r. 
Muhitinden ayntmak iatemu. Vefa
kardır. ttmudr tevtnez. Zekatı Ndrl· 
een lnkitaf etmektedir. Cilrttklr de .. 
fildir. İhtlyaı. riayeti .... Mukte
ılttir. 

t l - (Talcalm) 8. tı. Hartmaaı 
(İki tUrlil yaıı yaımlflllll&. tmnn•11 
ı.hlit ediyorum.) ~ok aMlıt " mUtt • 
ceaslı tiplerden. Muhitin• " doltlan· 
na kaflı vefaklr ,arUndr. Acltlt l•lt* 
muvaffak otur. Hafızası lnanetltdlr. 
tarafı sevmez. 

12 - (Fatih) Aliye R ... b Catr 
keHmcden de baıı kimselerin tftlf " 
hUviyetlerlnl tahlil ve tcsbit ltlMk 
milmkUnae de: ılı:, yazdıJınu: bir n. 
Jimede rotik \'e italik yani dik ve çar
pık harnerl bf r arada kttnandıfınızdan 
tahlile imktJ! hut1 olmamıştır. t .<ttfcn 
bet satır yazınızı tekrar gönc!erfnh:.) 

Dr. W. 

ahık mlMJU memuru 
••Yinl Cntltt. depo 111c 

Baki, Ulallt •.,o memuru 
ekiıpret&ril, kantarcı 
ml, llUçl Siren• efenclflerJe 
tarla mUıterek t.areket et 
anlatılan hacı lhrabla ye 

Um Rıa efınclUer 
nlsll adll191lw taWd'etf 
mlfbr. lamitd• bulunanl 
• .. ıaretl,le lfad.ı.rt 
ben ıehrlmi• WrlMI 
litia• talimat .. bqiftlr • 
tikHk l.ır•• W 
n dfnH1•nk taulm -~ 
ldkat enalaaı Dalall',. 
ncelldr. 

~t 
M. tok kal&DCIDdan 11111 

t ... maf wa.tfendir, boıc•fl 
Bunu iyi bil, belle .e- 1~ 

Milli lktıaat n Tasarruf Ceatı• 
nm•aaarr11•:11:11m•nu: 
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Güreş müsabakaları 
Kuzinim İzabelle candan sevi

Ş:n iki çocukluk arkadaşıyız ... Bi-
21 ailelerimiz ihmal ederdi... An -
Cak ikimiz biıibirimize destek
:ik. .. Nihayet, mektepten kaçma
ga başladık. lzabelin annesi olan 
~eyzem btmu haber alınca, kızını 
lstintak etti: "Yoksa sevgilin mi 
Var?,, diye sordu. 

Halbuki, bu sıralarda, annele
rimiz, bir miras meselesinden do
layı bozuşmuştu. Bir kaç yüz bin 
frank etrafındaki ihtilaf, onları, 

can düşmanı haline getirmi§ti. 
Ho~, izd~vacımız aleyhinde hulun 
malarma başka sebepler de vardı 
ya ... 

Pazar günü öğleden . 
sonraaya kldı Muhtelif milletlere mensup profesyo-

- Flirt mi, anne? Sen beni ap-
lt.I • 

Yerıne mi koyuyorsun? 
. Teyzeme, samimi bir deh,et i

r.•nde bakıyordu. Ağzı yalan ıöy
lYehiHrdi. Fakat, gözleri? 

- Peki, öyleyse, öğle Üzerleri 
b.. - Yapıyorsun? 

l lıabel, bütün yaptıklanmızl an
'-ttı. Teyzem, kızma karşı öyle 
~ıtıuıak ve müsamahakardı ki, 
aulüınsed" M kt ''d" .. IA ı. e ep mu urune a-
~lftı gelen cevabı verecegv ini ve he
l'I' 
klftı a.nnemle babamı da üzerime 
l'Jkırtnııyacağını vadetti. 

. Söylediğim gibi, baba.m, be
:ı~~e. ıneıgul değildi. Annemi de 
: sılıtn filan nlakadnr etmiyor-

"· 
. lıa.beUe ben, ba:kaloryamızı ay-

~.1 triin zarfında ikmal ettik. Mu
~ıe ney'inden muvaffak olduk. 
l l'hk ondan sonra, darülfünun ta
ehesinin rahat ve teftişsiz hayatı· 
~ kavuştuk. Maamafih, o bar se
~'tl, hu kabare benim dolaımak
t. I\ da geri durmuyorduk. Evvela 
1>1ı· 
d 1 Cezbeden Sorbon, çok geçme-el alakadar etmemeğe bat1adı. 
l' ~a.bel, tenbeldi. Lakin son de· 

ıı , ece :zekası ve 8.deta tahsil i~in 
t~ki tabiisi vardı. Bu sayede, im· 
~ \nl~rda muvaffak oluyordu. 
) el'lde bu hasletler olmadığından 
) '11: Yolda kaldım. Kuzinimi her 
t};~e takip etmekle iktifa ettim. 

~ §et· e ~ene, öyle havai ve öyle ne
'o l)'dık ki manasız danııingler 
tı ~derece ho§umuza gidiyordu. 
~·~ el, orkestranın ilk nağmeleri· 

ı •a·r ~ : 1 ır İ§İtmez heyecanlanıyor, 
fı~l'lt ~e arkasından sürüklüyordu. 
~ın"Val üzere nbahlara kadar 
~U •

1 
Yor, ancak gün doğarken, süt 

1 ehe b ·ı J • • • • ,.,~ ra er, aı e erımızın evıne, 
·~~ 'kapıdan giriyorduk. Lakin, 
~eltte 0 nda gene kalkıyorduk ... 
ı, k·· he uğrayorduk. Arkada§lar 
lled \lçük bir münakaıa, kütüpha· 
d~ e !Öyle bir görünü,... Sonra, 
>o~:ıca., bir otel odasına kapanı
'(l)'l ıdc... Orada ne yaptığımızı 
"'i~t•enı güleceksiniz. Elbiseleri· 
~~\tı çtkannadan, yanyana yatağa 
~t~t ~?r ve müthiı yorgunlukluı-

pr ~ll\-d~:tılendirmek için uykuya da 
k ... 

>e1_. ~~dan ıeytan1ıklar geçmi
t,"ti ~lddi. Lakin, lzabel, hakim 

f ~l>l: e Ü~erimde, .öyle nafizdi ki, 
1 det\ k feyJe-r istemediğini bildiğim 
tf 1 t~d d . 

1 •tt1l' ll1l- a kendımden uzak -
~ lı' ' ,ll'ırr. diye korkuyordum. 
t' • • • • . . • 
~( ~h . 

~l~l?t kl'ikulade ba.ya.bmız, para-
ıu ... .J olın. - .. . . d k 

.-<..1\i. J\: ~~•_ı yuzun en, pe. az 
.r~ ~'k, h ılenıızın yardımını ııte

~~i'fi~ ?Ylln eğmek lhım aeldi. Bi 
ıı ı "Clf!t ~ıe nıeylimiz olduğunu söy 

~r \ • llU tat,• 
ıı' l· ~el~. li . 11', ne kadar da doğ • 
• 

1 
t)lttl\ ilt~!cıltllten, biribirine mey· 

,, 
1 ~e ağaç gibiydik. An· 

,::' 

Gaıatasaray ~por klübünün ya- nel güreşçiler 17 agv UStOSİa karş1Jaş1yor 
rın toplanması ıcap eden fevka· 

Babam: 
- On sekiz yaşında bir oğlan, 

on altı yaşında bir çocukla evlenir 
mi hiç? -diyordu. 

lzabelin annesi ise, hiddetin· 
den küplere biniyordu: 

- Kuzenlerin evlenmesi fena
dır. 

Biraz daha sabretmemiz lazım 
geldi. Gençliğe he.s bir itimatla, 
zamanın bize yardımçı olacağını 

sanıyorduk. Lakin, arkadaşları-

mızm"Hazreti Yunusun zayıf öküz 
feri., diye isim tatktığı buhran se
neleri ba!ladı. Annemin fabrikası 
kapandı. lzahelin babası iflas et· 
ti. Ailelerimiz, bizim dırdırımız -
dan bizar olarak evlenmemize rı-
za gösterdikleri vakit, artık, bize 
yardım edemez hale gelmişlerdi. 

Yalnız evimizin kirasını vermeği 

Üzerlerine aldılar ve bize pekaz 
mıhtar bir para verdiler ki, bu, 
ancak, bal ayımızı geçirmemize 
kafi geldi. 

izdivaçtan sonra, daha büyük 
bir azimle derse çalıtmağa ba~la
dık. Lakin, arbk diplomaların fay 
da vermediği söyleniyordu. 

• • • • • • • 
Geçen sene bir erkek çocuğum 

dünyaya geldi. ismini Bemard 
koydum. lzahel onu seviyordu. 
Lakin gündüzleri bıraıkıp derse, 
geceleri de dansa gitmek mecbu • 
riyetinde kalıyordu. 

Nihayet. babamdan aldığım 
para ile onu, bakım evine vermek 
mecburiyetinde kald!m. Babam, 

iade kongresi, denizcilerin yarın
ki deniz kürek müsabakalarına 
iştirak etmeleri yüzünden kongre· 
de bulunamıyacaklark düşünüle -
rek, kongre pazar günü öğleder 
sonraya bırakılmıştır. 

Geç.en sene klübün geçirdiğ: 
büyük anarşiden sonra idareyi el
lerine alan Reis Ali Haydar, T ev· 
fik Ali, Ihsan ve Naci İpekçi Bey
ler gibi çok kıymetli ve temiz zat· 
larm büyük gayretlerle klübü, 29 
senelik mazisinin en karışık de • 
virlerinde hile geçirmediği, klübf 
kökünden yıkmıya götüren bü· 
yük bir tehlikenin önü alınmış ve 

gene ayni şahsiyetlerin mükem· 
mel idaresiyle, Galatasaray klü
bü, bütün müşkülata rağmen, es
ki senelerden daha çok iyi bir şek· 
le getirilmiş ve bilhassa klübün 
daima 'fena giden ve her sene 
borçla kapanan bütçesi şimdiyf 
kadar görmediği bir hal almıştı. 

İhtimal isimlerini yukarda say
dığımız kıymetli Galatasaraylılar. 

klüplerine bugüne kadar yaptık
ları hizmetlerin daha çok fevkin· 
de işler göreceklerdi. Fakat tees· 
ıürle öğreniyoruz ki, bu 'zatlar. 
klüpte eskidenheri anarşiyi yara· 
tan ve bugün artık Galatasara:·ı11 
kurtulduğu bir parazitin, el'an 
klüpte kalan birkaç kırıntısı yü· 
zünden hep beraber kongreyi top 
la.mak için istifa etmişler. 

Bütün Galatasaraylıların tam 
bir itimat ve muhabbetini kazan· 
mıt olan yukarda ismini yazdığı· 

mız klübün başındaki şahıslar i
çin, yapılacak en kolay ve doğru 

parayı verirken: 
hareket klübün içinde Galatasarayı 

- Utanmıyorsun! -dedi.- Oğ • yeni kurtulduğu bir felakete tekrar 
lun var. Onu geçindirmekten aciz ıürükliyecek muhalefet havasını 
sın. yaratan mikrop kabilinden şahıs· 

- Neyle geçindirebilirdim ki? .. 
l,im yok... Parayı nerede bula~ 

yım? 

Bir sabah, lzabel, yataktan 
kalkmak kuvvetini ke,ndinde bula 
madı. Gözleri sönmü§tü. Avuçları 
yanıyordu. Annesini çağırdım. O 
kadar heyecanlanmadı, lakin dok 
tor, vakit kaybetmeden izabeli 
Sanatoryoma yollamak lüzumun
dan bahsetti. Bunun üzerine, tey
zem, bana lanetler yağdırdı ve kı· 
zını öldürdüğü.mü söyledi. 

ları, kolundan tutarak, oturdukla· 
rı yerden ve klüpten dışarı atmak 
tı.. Biz böyle düşünüyoruz. Ve ü· 
mit değil, kat'iyetle eminiz ki, pa· 
zar günü toplanacak olan Galata
saray klübünün istikbali için, çok 
titiz hareket eden heyeti umumi· 
yeıi de ayni surette düşünecek ve 
klüplerini gene Ali Haydar, T ev· 
fik Ali, Ihsan ve Naci Beylerin 
kıymetli idaresine verirken, bnşı· 
nı kaldıran değil, fakat çabalıyar 
bu yılanı, nefes aldırmadan eze · 
cek ve zararsız bir hale koyacak 
hr. 

izzet Muhittin 

bulmak için herşey yaptım, fakat 
bulamadım. Halde sebze ayıklayı 
cıhğı, lokantalarda bulaşıkcılık ... 
Herşey ... Lakin, bütün işlerden, 

heni, beceriksizliğ:m yüzünden 
çıkarıyorlardı. Sok'iklarda serseri 
gibi dolaşıyordum. Mağazaların 

aynalarında kendimi görüyor da 
tanıyamıyordum. Bazan, beni ta
nımayan yolcular bile, sokakta, 
merhametle yüzilme bakıyorlardı. 

Bütün işim. 1zabe1e mektup 
yazmaktı. Sab3h]eyin kal'dıeım

dan akşam yatacaı? ırr:" k!'\dar bu· 
nunla meşgultWm. Y n 'lada bile 
yazıyordum. Bittabi, eks~r yazdık 
larım yalan şeylerdi: 

intikam almak için, karımı 
mümkün olduiu kadar uzak bir 
İsviçre Sanatoryomuna götür(lü. 
Menhus damadın!n oraya kadar 
gitmek için parası olmayacağını 

düşünüyordu. 

Ta1hnıininde yaıulmamıı, 

"Kıravat iğnem, ho.:ı · şa senin 
verdiğin değil de an.nemin verdi· 

Müterc!m•: IHatir.f" ~üre•nıa) 
para (Alt tarafı 12 inci sayıfada) 

Muhtelif milletlere mensup, bir 
çok profesyonel güreşçiler gele
cek hafta içinde Tak~im stadında 
tertip edilen münhakalarda bir
birlerile çarp?şmağa başlıyacak1ar 
dır. 

Gelecek hafta başlıyacak olan 
bu büyük profesyonel güreş müsa· 
bakalarına iştirak edecek olan 
muhteJif milletlere mensup müsa
bıklann isimleri ve kazandıkları 

derece şunlardır: 
Kujanpan Mauno Laponyanın 

son seçmelerdeki birincisi. 

Marunke Richard Almanların 

en yüksek ağır sikleti. 

Muhtanen Otto F enlandiya 
şampıyonu. 

Bu güreşçi dünyaca meşhur O
limpiyat şampiyonu Histromu yen 
miş bir üstattır. 

Ollveira Emanuel İspanya şam· 
piyonu. 

piyadı şampiyonlarından. 

Labusehko Anton Polonya pro
fesyonel birincisi. 

Sabo Michı:e) Macar profesyo
nel birincilerinden ve Paris Olim
piyadı galiplerinden. 

De la Motte Jozef Belçika şam
pıyonu. 

Draghieeanu lstvan Romanya 
prof esyonelJerinden. 

Olachovaki htvan Sabık pro
fesyonel dünya şampiyonu. 

Sarady lstvan Macar profeıyo· 

ne) birincilerinden. 

Reago Al bert Batonya prof es• 
yone) şampiyonu. 

Krauser Max Musevi tampiyo· 
nu Polonyalı. 

Bunlardan başka daha bazı gü

reşçilerin de bu müsabakalara İJ• 
tirak etmeler~ muhtemelse de bu 
henüz kat'iyyetle anlaşılmamıştır. 

Profesyoneller arasında olması 
Ficher Pran Paris Olimpiyadı • dolayısile, beynelmilel pek büyük 

nın birincilerinden. 
kıymeti olmamasına rağmen, gele 

Nagy Bela Macar güreşçisi Yu- cek hafta şehrimizde yapılacak o· 
goslav birincisi. lan bu güreş müsabakalarında, 

Chirtep Jean Romanya profes• bizden, Mülayim, Tekirdağlı Hü-
yonel şampiyonu. seyin, Rifat, Kara Ali gibi meşhur 

Rolüban Fran Serbest güreşte pehlivanlarımızm, ecnebi rakipler 
bir çok kereler birincilik almış karşısında sıkı bir imtihan geçir
Macar. meleri hakikaten meraklı bir ha· 

Mavra Josef Amsterclam Olim • dise olacaktır. 

""ı~vı 

Mevsimin en güzel 
m rl 

deniz müsabakaları 
Vakit'in tertip ettiği bu müsabakalar 

yarın Modada yapılıyor 

Vakıt yüzme müsabakalarına iştirak edecek olan 
Beykozlu yUzUcüler 

V AKIT refikimiz tarafından, 

günlerden beri zengin bir program 

içinde hazırlanan, gençliği deniz 

sporlarına teşvik mahiye~indeki 

büyük yüzme mi.!sabakalan, yarın 

Moda deniz hamamlarında yapı

lacaktır. 

Geçen sene büyük bir rağbet 

gören ve buna hakikaten h? k ka

zanmış olan bu müsabakaların, 

yarın yapılacak olan ikincisi mu -

hakkak ki, ilkinden daha çok gÜ· 

zel olacaktır. 

Bütün hazırlıkları bugünden ik

mal edilımiş olan müsabakalara, 

yarın saat 13 ten sonra başlan:>.; 

caktır. 

Bir kadirşinaslık 
Vakit gazetesi Muhafız 
Gücü bisikletçilerine 

kupa veriyor 
Gençlik ve spor işlerinde dai· 

ma bitaraf ve teşvikkar hareket· 
lerden çekinmiyen V AKIT refiki· 
miz yerinde bir kadirşinaslık gös
termiş, ve Ana'doluda büyük ve 
muvaffakıyetli bir turne yapmıt 

olan Muhafız Gücü bisikletçileri• 
ne bu muvaff akıvet)erinden do· 
layı güze) bir kupa yo.Jlamıştırt 
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Cezairde Yahudi
leri öldürüyorlar 

(Uat tarafı 1 inci eayıfada) 

landırmııtır. Aradaki fuıla eına· 
ıında, buı hırsız makulesi, İn· 
ıiltere konıoloshaneıini bile aoy • 
muılardı. 

Çinlilere yardım eden 1'eyaz 
Ruılardan mütetekkil bqka bir 
kuvvet te Aksu Ye Maaall•ta 
ıelmiıtir. Y akmda Kaııara tay· 
y.arelerin de ıelmeai beklenmekte 
dir. 

Çinliler Y arkent İllikametinde 
demiryolunu korumak üzere kü· 
çük karakollar ikame etmiılerdir. 

J eneral Kunı,enghan ile müs· 
lüman a.lcerin kumanda heyeti a· 
rasmdaki ihtilaf emarelerine rağ· 
men Taziyet timdilik istikrarını 
muhafaza ediyor gibi görünmek· 
tedir. 

Kalküta, 8 ( A.A) - Mahallt 
bir bayrama ittiralc eden müaellah 
150 müılüman Kdnitadan 20 mil 
meaafede bir poliı karakoluna hü· 
cum etmif, binayı tahrip ederek 
karakolda bulunan 3 polisi yarala 
mııl.ardıır. Hi.icumun sel>ebi, meç· 
fıuldür. 

Kaçak morfi "'ler 
(O•t tarafı ı inci uyıfada) 

tunu Ye eYine ıötilıdüiünü IÖy· 
lemiftir. Hamaıl Mehaiedin bu id· 
tliuı pek l&Jrİ Y&rİt ıöriilmekte
Ciir. Haldlraten 500 llnıı lo,ımetin· 
de olan bu mallan hamal Mehmet 
ubn al•cak Yuiyette de;ildir. 

ilk talılDbta nıan.ran llu mol"" 
finleri yansın yerine attıklan tah· 
takip edildiklerini anlaymca lftOI"" 

fineri yanpn yerine atbklan tah
min edilmektedir. Diler llir tah
mine ıöre de, lair te'beke halkı hu 

_._'riiiıf un ze9hire alıflmnak ve bu su· 
retle kendiaine bir pi,... temin et 
mele ıayeaile 'böyle yerlere morfin 
ler bır•kmaaktacbr.Bu vak'a'dan em 
niyet müdürliiiü de haberdar edil 
mit, müttereken tahkikata ıeçil· 
mittir. 

Adada tenis maçları 
Adaları Güzelleıtirme Cemi· 

ye:ti tarafmdan tertip olwwı teniı 
turnuYUı Heyheliadada Pllj ıa· 
zinosu yanmdald kortta yapıl• 
maktadır. 

Bu cuma Daicıbk klülN teni•· 
çileriyle Adalar tenisçileri arum• 
da aon maç yapdacaldır. Mmçı ka
zanan tarafa Adalan Gibelleıtil"" 
me Cemiyeti tuafmdan bir kupa 

··---1..L! ven.-..u.ar. 

Tramvay ücretleri 
Yalanda tramny ücNtlerinin 

tamifDI için ıirlmete Yerilen müh· 
let Wtec9k Ye 1923 mabYeleaine 
nuaran yeni ücretler tatbik edil· 
meye ltatlanacaktır. 

Şirket, ücretlerden yapacaiı 

tenzilita mukabil amele yevmiye
lerinden indirmeye karar vermit
tir. Nafıa Vekaleti ve Belediye 
yaziyetten haberdar olmuı Ye bu 
meaele hakkında müteyakkız dav· 
rumıııya karar YenDİftİr. 

Bir kayık bath 
Betikb.fta Silim iıkeleainde 

nyrkçı Çorlulu Mehmet Ali be
yin eahibi olduiu Teceddüdü bah· 
rl motörü Betiktat maYn& iakele • 
ıine yanatmalrtaylren ıüratini ke
ıememit ye orada !nılunan üç ka
yıta çarparak ayıklardan birini 
hatmnlfbr. Zalntaca tahkikat ya• 

~malda.m. 

Papenin sefirliği 
kabul edildi 
(Uıt tarafı l inci nyıfada) 

Şuşlnig radyoda bir 
nutuk söyledi 

Viyana, 8 (A.A.) - Baıvekil 
M. Schuschnig, dün alqam radyo
da Franıızca olarak söylediği bir 
nutukta M. Dolfusun katli hadisa· 
tını hatırlatarak dem ittir ki: 

"- M. Dolfus, Avuıturyayı e· 
ıir etmek için hiç bir vasıtadan çe· 
kinmiyen caniyane tecavü;-~ 

memleketinin istiklal ve ıerefin i 
müdafaa hususunda iki sene müd
detle aziır.kar ve yorulmaz bir mü· 
cadele yapmııtır. Bir sulh eseri o· 
lan Dolfuıun eıerine devam ed:' 
cek ve tiddete kar!ı hak, cinayete 
kartı adalet ve cinnete kartı akıl 
ve mantıh çıkarılacaktır.,, 
Alman radyoları Avus· 
turya aleyhinde faaliyete 

başlamışlar 
Viyana, 8 (A.A.) - Alman 

radyo istasyonlarının dün tekrar 
Avusturya aleyhinde faaliyete 
ıeçtikleri görülmüttür. Viyana da 
ehemmiyetle kaydediJdiiine ıöre 

Almanya, A vuıturyamn iatikli.li· 
ne riayet edileceği sözleri arkaaın· 
da bu memleketin itlerine devam
lı ıurette müdahale fikrini takip 
eylemektedir. 

Alman batvekili M. Hitlerin iki 
ıün evel intipr eden mülakatı, 
bu noktai nazarı teyit ettiii sure · 
tinde telakki olunmaktadır. Çünki" 
bu mülakatta M. Hitler, Avuıtur· 
yalılar hakkındaki dütüncelerinde 
deiitiklik hasıl olduğunu bildir· 
mek ıöyle duraun bilakis Avustur· 
yada Anschlu11 lehinde kuYVetli 
bir cereyan mevcut olduiunu id· 
dia etmektedir. 

Ernest F eike asıldı 
Viyana, 8 (A.A.) - 25 temmuz 

iıyanma karıtan Ernest F eike dün 
sabah idama mahkum olmuf ve 
adliye sarayının avlusunda aııl· 
mıttır. Aıilerden Koatelniıin Ö· 

lüm cezaa: reiıicümhur tarafındar. 
on bet tene hapıe çevril mittir. 

Madam Dolfus' e 
tazminat verilecek 

Viyana, 8 ( A.A.) - Y llrt rea 
mi "Wiener Zeitunı,, ıazetea~ 
Madam Dolfuı'e bat7ekilin almı~ 
olduju maaıa muadil bir tazminat 
Yerilmeaine dair olan kanunu net 
retmektedir. 

Kanunda Mme. Dolfua, evlen 
dili tıı.kdirde çocukların istikbal: 
~in munzam tazminat verileceğ i 
de taarih edilmiıtir. 

Komiteciler 
(0ıt tarafı 1 inci sayıfada) 

aıdır. Tehdit mektuplarında na· 
zırlann komite tarafından idama 
mahkum edildikleri ve hepainin 
mutlaka öldürülecekleri bildiril • 
mektedir. 

Bunun üzerine hükumet biı 
beyanname nefretmiş ve vazifele· 
rini yapan nazırların ölümden çe· 
kinmediklerini, komitecilerin, her 
türlü vuıtaya bat vurmak ıuretiy
le yola ıetirmeğe çalıtılacağın 
bildirmiıtir. Sofyada birçok yer 
lerde taharriyat yapYlmakta ve a· 
zıh komiteciler birer ikiıer ele ge· 
çirilmektedir. 

Komite reisi Mihailofu ararker 
yakalanan komite kasadan Yor · 
dan Çakarofun üzerinde bir mil· 
yon levalık bir çek bulunmuıtur. 
Yakalananlar araaında Makedon· 
ya ihtilal komitesiyle münasebat· 
ta bulunan Katrof da vardır. 

-
Meğer tröst 
yapmışlar 

(Üst tarafı 1 inci ıayıfada) 

ıiizüm tüccarlarımn 

müracaat etmiıtir. 
malumatına 

Diier taraftan üzüm piyaaaaı· 
nrn açılmaaı bir hatadır. Piyua· 
da mühim miktarda üzüm toplan· 
madan piyuanın açılma11 fiat dü· 
tüklüjüne sebebiyet vermittir 
Dün borsada 37 çuval yeni mah· 
sul üzüm on bir buçuk kuruı • On 
buçuk kurut ara11nda muamele 
görmüttür. Geçen tene malından 
128 çuval üzüm 8 ; 12,5 kurut a· 
ruında satılmıttır. Piyua her ıün 
dütmek tehlikesi ıöıtermektedir. 

Dün öğleden ıonra lzmire mülha
kattan 500 çuval üzüm ıelmiıtir. 
Piyasada kafi miktarda üzü~ 
vardır. Üzümcüler yarın umumi 
bir toplantı yaparak ihracat me-

Muallimler 24 saatten 
fazla ders alamıyacaklar 

(Baı tarafı l İ 'lci sayıfamızdadır) 

leriyle beraber 24 1&ate indiril· 
mittir. 

llkmekteplerin kacfroları ya • 
kında Haydar Beyin riyaaetindc 
toplanacak olan komiayon tara· 
fından yapılmıya bqlanacaktır. 
Nakillerini iıtiyen bazı ilkmektep 
muallimlerinin arzuları da imkan 
dahilinde iı'af edilecektir. Bu se· 
ne hiçbir çocuğun mektepsiz kal· 
mamaaı için Maarif Müdiriyeti i· 
cap eden bütün tedbirleri almak· 
tadır. Merkezde birçok aemtlerdr 
yeniden mektepler açılacaktır. Br 
mekteplere Ji.zım olan eıyanın te· 
darikine batlanlllJ!br. Mekteple· 
rin ilk smıflarına bu ıene yalnr 

927 doğumlular kabul edilecektit· 
Yer olduğu takdirde 928 doğuıo· 
lulardan da alınacaktır. 

Lise ve orta mekteplerin iDii" 

allim kadroları hazırlanmıfld'• 
Maarif Vekili Beyin taıdikınd•O 
sonra alakadarlara bildirilecelr' 
tir. Taıdik işi ay nihayetine ıı-· 
dar bitmit olacaktır. Kadrolard• 
mühim bir değiıiklik yoktur. 

Liıe ve orta mektepler yirnıi ı· 
ğuıtostan itibaren yeni talebi 
kaydına baılıyacak yirmi eyJtllC 
kadar bitirilecektir. Yirmi bir ef 
lulden otuz eylule kadar ikmal idi' 

tihanları yapılacak ve tedriıal' 
bir tetrinievelde baılanacaktır. 

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

selesi etrafında ıörü,eceklerdir. , 

Diğer taraftan inhiear idareıi lstanbul Tramvay şirketi evkat tarifeSl 
İzmir mmtakaıından ıaraphk Ü· 

ZÜm almaya karar YenDİftir. İn· 1934 senesi 21 temmuz gününden 
hiaarlar umum müdürlüiü imalat • • • A • k d• 
ıubesi müdir muavini Adnan Bey itibaren J)8DI ahıre adar muteber Jf 
bu iş için lzmire ıelmittir. 

Diier taraftan Aydm Ye lzmiı 
bahçelerinde ıerıiye incir alın· No. 
mıya bqlanmııtır. On aüae ka • 
dar turfandanm çıkacaiı anlatıl· 
maktadır. incir maluulü iyi ve be
reketlidir. 

lngiliz nazileri 
CBa-, ta ra f ı ı ı:ı::ı ~ny ı tanı>•l,r' r' 

Bunun üzerine Londrada deh • 
ıetli bir tarama ameliyeai baılıya· 
rak, bunu yapan adam ele seçiril· ·; 
di. ln.giltereden çıkanldı. j 

Almanyada, altı ay hapse mah· Jf. 
kum edilmesine rai~en bundan :;. 
bir kaç ıiia eyyel, aerhest bırakd· ;ıs. 

dığı ıayi olmuttur. 
Fakat, her ihtimale karıı, bu 

Nazinin lnailtereye ıirmeeine kat' 
iyyen müsaade edilmiyecektir. 

Diğer taraftan timdi İrlanda Ye 
lskoçyada meydana çıkan Nazi 
kararıahlan da, hilhataa bu haYa• 
liyi Nazilerin merkez ittihaz ettik· 
lerini anlatmaktadır. 

Ayni gazetenin aon bir nüsha
sında Dablin tehrinde faaliyette 
bulunan 30 Alm•n Naziainden 
bahıedilmekte ve poliain dikkati 
altında bulundurulduklan yazıl· 
maktadır. . .. 

Dablin' den lnıiltere propaıan· :1 
~aunm idare edildiği öirenilmit- ~ 
tır. 

Ayni zamanda lngiltereden de f 
Almanyay~ haberler bu vuıta ile l:i 
gitmektedir. · 

"Deyli Herald,, ıazeteai, bu 
merkezin mahiyet ve faaliyeti 
hıtkkında töyle diyor: 

"Hatta, Almanya ve Avustur. 
yadaki ıon hadisata ait malibnat 
bile, hadiıeler daha meydana ıel· 
memifken bu mecradan ıeçtiii 
söylenmektedir.,, 

Leh~ reldi J 
Dil Kurultayına iftiralr etmek ~ 

üzere dün Lehistandan tehrimize J 
Leh ilimlerinden mürekkep biı ! 
heyet gelmittir. i 

--o-- - ....... -
Dr. Hafız Cemal 

HUDUT HAREKET 
Fasıla ilk SoO 
dakika barelcet har~ 

1aat ıı•1 

f Şitliden • Tünele 
_ı_o_.Ş._it..,l_i _-_T_im_. -8-1--l Tünelden • Şiıliye 

J Harbiyeden • Fatihe 
iZ Harbiıe - Fatih l Fatihten • Harbiyeye 

15 Taksim_ Sirkeci {T~ai~den • Sirk.eciye 
----------- Sırkecıden • Taksıme 

t 6 Maçka _ Beyazıt { M.çkadan · Beyazıda 
----------- Beyazıttan - Maçkaya 

M--'- Em' .. .. { Ma~ac:lan • E. Onüne 
- ...-- IDODUE "' d M k • un en • aç aya 

17 5 Şiıli a Sirkeci f Şiıliden - Sirkeciye 
f Sirlceciden • Şitliye 

_ Takaim _ Akaarar{Taksimden. Akaar~ya 
---------- Akıaraydan • Tabım• 

f Kurtulut tan - Beyazıta 
19 Kurtulut - Beyazıt~ Beyazıttan . Kurtulut• 

. ( Kurtulu,tan • E. Onüne 
~ Kurtulu.-Emıninü l E.Onünden • Kurtulut• 

B. Tattan - Bebeje 
•• - E. Onüne 

Bebekten -
Z2 BMek - Eminönü " 

Eminönünden · Bebeie 
Bebekten . B. Taıa 

230ıtalcly Ak {Ortaköyden. Alcaaraya 
-..ı-lııiııııiiııiiliiiiıi._-... ~aa~r,;;ıal'- Alraaraydan. Ortaköye 

_ Ortaldi, • Eminönl f Ortaköyden • E. önüne 
\ E. önünden • O. köye 

34 B ikt9 _ Fatih ( Beti~t&ftan • Fatihe 
!I (Fathıten • B. Tata 

1 
A. saraydan ·T. kapıy• 
T. kapıdan • Sirkeciye 

32 Topkapı _ Sirkeci Sirkeciden · T. kapıya 

1 
T. Kakıdan Beyazda 
Beynıttan T. K•pıya 
T. kapıdan • Aksaraya 

1 Abaraydan. Y. kuleye 
33 Y edikule - Sirkeci Y · kuleden • Sirkeciye 

t 
Sirkeciden • Y. kuleye 
Y. kuleden • Aluaraya 

f 
Akaaraydan- E. kap11• 

37 Edimelrapı • Sirkeci E. kapıdan • Sirkeciye 

l Sirkeciden · E. kapıya 
E. kapıdan · Aksaraya 

3. 6 5.31 23.4' 
9 5.SJ 2.f 

s. 7 6.32 ı. 
9 S.49 2.f. 

5 7.30 19 
7.50 19. 

5-8 5.S9 
17 6.41 

7 6.57 
14 6.29 

8 6.26 
12 6.58 

18 7.02 
37 7.38 

6-9 6.00 
17 6.45 

7 7.11 
ıs 6.39 

5.26 
6 5.36 .,, 
10 
10 5.48 

5.56 

8 5.50 
15 6.35 

18 6.26 
20 6.52 

7 6.34 
· 4 7.16 

5.24 / 

~ 5.40 
~ 6.17 
8 24.04 

24.30 

b 5.32 
ıo 5.48 
16 6.20 -
5 5.24 

10 S.48 
ıs 6.17 

f'3hilf hastalrldarı -·;tehaHrn 

Cuma ve pazardan bqka s(ialercle 
lleden M>nre 1Ut 21 ek 8 1• kadar 
lıtanMlde Diftll70hmcla (ili) .... 

marab buıuai kabinesinde .............. 
kabul ecler. Maa1••m• " .., t,.' • 
fona: 2239& 

Y ulrll ikametslh telefonu ICaMili 
31-~lte;ri41.. 

Nafıa Vekiletinden: ti 
Mıntaka Erkek San'at mektepleriyle Ankara 1apat ~ 

mektebine bu ftff de mhabalca iJe leyli mecunl tale... ~ 
calrbr. M8Hbaka imtihanı her Villyet llerknincle 20- 8 • 9" ,1 
ribinde yapılacaktır. TaHplerin bir iatida ile VilAyete .,ır 
etmeleri iAAa olaar. (4470) 



HakikT, saf. kati tesirli ASPIR1N, (B m.rk• 
sına taıır. AOrıları çabuk ve emniyetle glcter• 
mele için baıvuracaQınız deva, dGnyect. 
me,hur ,. .,,.. "müstahzara olmalıdır. 

lsrarıa 4ASPİR• 
'2 ve '20 komprımellk ambalajlarda blllunur. 

.........ıı~ .... 
Am.balajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasın• dik· 
kıt ediniz 1 

Tt!JO KiVE 

t 1 QL\LlT 
BANKA51 

' 

HABER - Aktam P~o~•=ta==~~'==:::::::::======-=----..1:1ım1-=--===========•---=----=-=--1-1--=~ 

.. 

Savo piksin saçların 
hülisasıdır. 

Sabtı Bahçekapı Zaman ecaa dt>,po-
au. 

Y enipostahane ittiaalinde 17 numa· 
rau ıtri,at majua11. 

Ankaraı Şark Merku ec:u depoau 
n Wltmam eaahane ve ıtri1at mai•aıt· 
lanndan isteyiniz. 

<;PA f<lA~l(A 
Müslahıaralı 

HUBUBAT UNLAR/ 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

Ortaköy 

Şifa Yurdu 

lstanbul Posta T. T. Baş 
Müdürlüğünden: 

İstanbul, Galata, Seyyahiin şubesi ve Beyoilu Merkezleri aruın• 
da motosikletle telgraf ve bet kiloya kadar mek\up nakliyab kapah 
zarf usuliyle münakasaya vazedilmiştir. Münkua 19/8/ 934 pazar ıü· 
nü saat onda yapılacaktır. Talip "lanların kanunen itası lazımgelen 
vesaik ve teminatı muvakkate akçe lerini hamilen yukarda yazılı ıün 
ve saatte Batmüdiriyette müteıekkil komisyona ve ıartnameyi ıör· 
mek için de her ıün Baımüdiriyet tahrirat kalemine müracaat eyle-
meleri. "4278,, 

Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
Şartnamesi veçhile yüz on yedi ıer bin adet Ramazan ve Kurban 

afitleri tab'ettirileceiinden taliplerin 15/ 8/ 934 Çarıamba ıünü saat 
on bette komisyona müracaatları. "4551,, 

Kiralık köşk 
Bakırköyünde Kartaltepede 

Meırutiyet caddesinde 13 numa· 
rah ve on bin &r!ın bahçeyi havi 
fevkalade nezaretli elektriii su • 
yu mükemmel on iki odalı bir 
kötk tamamen veya kısmen ucuz 
fiatla kiraya Terilecetinden ta· 
liplerin Galatada Melek hanında 

7 numaraya müracaatları. (2855) 

ZA YI - Tatbik mührümü kay· 

Denizcilik Heyetinden: 
lıtanbul kürek ıampiyonası. 

10/ 8/ 934 cuma ıilnü lstanbul 
mmtakası kürek ,ampiyonluğu 

müsabakaları Y enikapıda icra e -
dilecektir. Müsabakalara ıaat 10 
da batlanacktır. 

Klüplerin proırmlarda ıöste
rilen saatlerde hakem dubası ya• 
nında hazır bulunmaları teblii o • 
lunur. 

bettim. Yenisini kazdıracajımdan --------------
eskisinin hükmü yoktur. 

Bahriye aüvert~ yüzbatılı -
lqıdan mütekait Hasan 

Hüsnü (2854) 

Osküdar icra memurluiundan: 
Bir borçtan dolayı mahçuz 'fe 

paraya çevrilmesi mukarrer bir 
takım erkek elbisesi 12/ 8/ 934 T 
ne müaadif pazar aünü 9 dan 1 Oa 
kadar Otlriidar Bit pazarında a· 
çık ar\tırma ıuretiyla ıatılacaim
dan talip olanların yevmi mez· 
ktlrda mahallinde hazır buluna -
cak memura müracaat etmeleri 
illn olunur. 

İstanbul Denizcilik Heyetin· 
den: 

Yüzme antrenörünün evvelce 
ili.n edilen çalııtırma ıünleri 
hakkında klüplerden aldıiımız 
tezkerelerde bu ıünlerin kendile· 
rine mani teıkil ettiiini bildirdik· 
lerinden günler aıaiıdaki vaziyet· 
te deii•tirilmittir. 

Cumartesi, ıalı, perıembe: Mo-
da banyoları. 

Pazar, cuma: Bebek, Galataıa· 
ray klübü. 

Çarpmba: Ortaköy idman yur-

du . 

Yeni Kitaplar·_ ....... -" -
(Dün ve Yarın J 

Tercüm~ Külliyatı _,,, 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktııadi, mali ... en muhal· 
let eserlerinden ıeçme kitapların tercümesi ve "DON ve YARIN,, 
tercüme külliyab ismi albnda, yılda muntazam faıılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir lcitaphane vü · 
cuda ıetiri\mesi temin edilmittir. En kuJretli kafaların, kalem · 
lerin yardımlarına müracaat olunmuıtur. ~~hlp ve mUdUrU 

Dr. Aı.tMET ASIM 
lstanbulun enr ıüzel, en temiz 

ve en ucuz huauıi haıtanesidir. 1 
Yatak fiyatları: 2 liradan i

tibaren. Dolum 'fe hertilrlü kadın 
ve erkek ameliyatları: 10 günlük 
ikametle beraber 40 lira.,, 

---w Altıncı Kitap __ 
• 

]. Rasin Külliyatı 

Telefon 422~ 1 

HABER 
Akşam Postası 

ISTANBUL AN 
KARA CADDESi - - -l'elpal Adrealı ISTANBUL BABEK 

felefon Vuı : U8'7t ldareı t4S10 

" ABO"E 'ERAITI 
ı ı ı U ayldl 

l'lrklye: l!O iM IMIO ıtoe lllf. 
Ecnebi: 160 MD IMO 1810 

ILA" TARIFES1 

HABER gazetesi 
El yazıaı tahlll kuponu 
ısım . 

Ahmet Reşit (H. Nazım) 
Fiatı: 75 Kuruş 

'fevzi merke.zi: VAKiT KUtUphaneal btınbul - Ankara cıddeal 

Şimdiye kadar basılanlar 
l - lfAFO, Dode - Haydar Klfat 100 Kuruı 

2 - AiLE ÇEMBERi, Monıa - 1. B. Alttan 100 • 
S - TiCARET, BANKA ve BORSA, iktisat doktoru 

Muhllı Etem '75 .. 
4 - DEVLET ve iHTiLAL. Lenin .....: Haydar Rlfat '75 .. 
5 - SOSYALiZM: Kaulakl - sablba 7.ellerlya 15 • 
8 - Kt)LLl\'AT .1. RASiN. B. Na&QD 13 • 

Yakında basılacak olanlar 
l - lŞÇI SINIFI tHTtLALl. Lenin - Haydar Rlfal 

Z - ISFAl:IANA OOORU, Plyel' Loll - 1. B. AlltaD 

a - KAPiTALiZM BUHRANJ, Pi'Oletar Plro - Alamet &ameli 

• - KIRMIZI \ 'e KARA, ti&eftclal, OlZUAEUNlN IL\YA11. A. atc-ru 
' & - GORIO BABAı B&lak - Haydar Rlfat 

• - l8A: Parlı Bulllyat mektebinde Pr<ıfeair 41ok&or lllne ...., .. - Baydar RUat 

1 - STlKA ı &ropoUda - Ataotta AlllDI& 

8 - iÇTiMAi KANnNLAR, Greef - Rauf AlllDle! 

" - uro1:a111K ouonııth ea.1&n1ı s.ra 
10 - RURI Hı\\'ATI'.\ L.\ŞUUR. Dr. l '. \'unı - Prof. n. M. Raynua-

11 - ('O<.' UK nt'ŞtlRTESLER H. Gonı.ahe, Mtnuııler - l'rof. D. M. BU• 

rullatı 

it - \ 'ERTER, (iotr. - A. Kimi 

• 



• 

Reisicumhur Haz
retleri M. Hitleri 

taziye etti 

Sevgilinin 
mektupları 
(Üst tarafı 9 uncu sayıfada) 

ği, epeyce para etti. Yakında ya· 
nına geleceğim ... Sana sürpriz ya
pacağım ... ,, 

O da bana hergün mektup ya· 
zıyordu.Müvezzii kapıda bekliyor 
fom.Eğer gecikirse basamaklara a· 
turuyordum. Komşular, halimden 
şüphelenip "deli mi?,, diye sorduk 
lan vakit, kapıcı: 

- Hayır ... Karısından mektup 
bekliyor! Cevabını veriyordu. 

izabe): 

- "Beni unutma ... Ben ölünce 
haıkasile evlenme... -deye yaz· 
maktaydı.· Hali ateıim var... U
zun yazamıyorum ... Fakat manen 
kendimi yanmda hisaediyorum ... ,, 

Evimde herıey onu hatırlatıyor 
du. Masalar, perdeler, fildi~ elile 
ördüğü yatak 8rtümüz •.• Elbisele· 
rinin asılı durduiu dolabı açtıiım 
vakit titriyordum. Sokakta onunla 
r.irmedilim bir dükkan bile yoktu. 
Koaförün anilnden seçerken kıt 
günleri donaralt fakat sevinç için
de onu beklecliiimi habrlıyordum. 
Tramvay duraldannda, köte bat
larmda, her yerde onun hayalini 
görüyordum. Parlain beraber do
l&fllladığımız, randevu vermedi
iimiz bir tek yolu, bir tek halıçeıi 
yo,muf meler ••• 

Bazan bana itler havale ediyor 
du: "Bllna kataloilar ıönder. Ter 
zilere bak. Modamn nanl detiıti· 
iini &Dlat.,, 

( Aslanlı Hükümdar ) 

Süleymanın Oğlu 
Aılanb hükümdarın peıine düten bet 

on Cezayirli, bqlanna gelecek feliketten 
habersiz, ayak izlerini takip ederek, onun 
bazan serinliğinden iıtifade için bulundu· 
iu maiaranfn yanma kadar ıokulmut-
lardı. • 

Bur~ya kim IOlndabilirdi? Bunlar, bu 
cesareti ner ... ~? 

Afrikamn, lloSltir ve ormanlarının ye
gine hikimi, kendisi de bir inıan olduiu 
halde vahıi hayvanlar tehlikesini iman 
tehlikeıinden daha hafif, daha ehemmi· 
yetaiz bulurdu... .... ... ~ -~ 

Yarından Sonra 
Çocuk yurduna siderek otlumuza 
bakmamı yamıftı. Gidip baktım. 

Yanaldan tombal tombuldu. Doi
duiu zaman, doktorun söylediği 

tözler aklıma geldi: "Zevceniz za 
yıf. Çocuk yapmamalıydınız.,, 

HABER sitanlannda biiıik bir merakla takip 
edeceğiniz bir eser olacakbr. 

Kıravat iğnemi satmama dair 
yalandan M>nra, diler yalanlar uy 
durup karmu oyalamak mecburi
yetinde kaldım. Otomobil alacalı 
mı, modeller beiendilimi yu• 
dım •.. Fakat bir ıabah, saat ıekiz .. 
de, müvezzi bana mektup verme· 
den 1~· Odama dindüm. Büyük 
ltir iatirap içinde iki saat onu bek· 
ledim. Gene mektup yok. Sendele 
dim. Kendimi divanın üstüne at
bm. Alqam üzeri, miiYezzi, bana 
ltir balo davetiyesi bıraktı... Bu 
davetiyeye, bakbm, baktım, bak· 
tım ..• Sabit nuarlarla baktım. 

111.1 Tlzll Adam a.-- BUtUn dUnJaca ta111nmıf, fevkallde meraklı zabıta ve tahlll romanı __ _.. 
Tefrika ": 15 8·8.984 Çeylren; BUunet MIJntr 

A~at, kitibi Mister Gest'e 
kartı ketum davranırdı. Bu• 
nunla beraber, ·her 11m da ondan 
saklı tutabildiiine kani değildi. 

Ged, birkaç defalar, doktor 
Cekil'in evine ıitmiı gelmiıti. U
fak Polü tanıyordu. 

Mister Hayd iıimli bir diieri· 
nin de, o eye ıirip çıktığını elbet· 
te rlibidi. Bunlar hakkında 
bellibqlı bir fikri olduiu da mu
hakkaktı. 

Bundan sonra da ıeceler, ıün· 
düzler, yafmurlar, ıünefler, nete· Acaba, ıu mektubu ona ıöıter 
li gürültüler var ... Dünya yüzünde ae nasıl olurdu?. 
lıili aeviten inaanlar, danı eden Avukat kendi kendine böyle 
ı~ kızlar yqıyor... Mektuplar, dütünüyordu. 
kitaplar, sözler, cümleler mev- Bundan batka, kitibi Geıt, 
cut... el yu11mdan anlar, onun üzerin· 

Likin bunlar, olmuı, olmamıf, de tetkik yapmıı bir adamdı. 
neme lazım .•. O, bana yazmadık· Bu vaziyet, avukata daha cesa• 
tan tonra... ret veriyordu. 

Sorbona ve akrabamın yanmıa Gut konutulacak bir adamdı. 

hareket eclecetini tayiıı edebilir· 
di. 

Söze törle haıladı: 
- Sir Danvera' e cidden yazık 

oldu! 
Geat cevap verdi: 

- Evet efendim! Halkta bü· 
yük heyecan uyandırdı .... Öldüren 
adam, her halde deli olacak! 

Ateraon, bu defa mektubu çı· 
kararak: 

- Senin, bir ıey balckmda 
fikrini almak isterim. Bende el 
yazııiyle ıöyJe bir vesika var. 
Yalnız, kimse duymum. Çünkü 
ne yapacairmı henüz bilmiyo
rum. Fakat ıeni tam mi.naıile ali 
kadar edebilecek bir mevzudur. 
lıte, bir katilin el yazuı .• 

Katip Geıt'in, gözleri parlaaı. 

Bu ıırada, avukatın himıetçi•i 
elinde bir kağıtla geldi. 

Avukat elinden kiiıdı aldı, 
okudu. 

niz? 
ATUkat: 
- HaJll' oilum. Sadqı-e

ğe davet ed~. Fakat• PP&· 
cakam? Al bakayım .• 

Kitip~ a~ elinchm k&iJdı 
alarak enelld mektapla: ,_.. ıana 
koydu. Ve dikbtlice, her ddsini 
de ırra ile •• bir ona, 'bir diierine 
bakarak ılsden ıeçirdikten son· 
ra, tekrar aTUkata dönerek: 

- Çok pyanı dikkat bir el ya
zııı efendim! dedi. 

Bir lihza aestiz kaldıl..-. A
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Şikayetler, Temennile!!, 

Bir Türk kaptanının 
başına gelenler 

lstanbul limanına mensup "ffiidr 
verdi,, İsmindeki geminin kaptanı h~' 
il oğlu Hakkı bey; Türkiye Cumbol'I' 
yeti V ama konsolosluğuna hitaben ,. 
çık bir mektup göndenni§tİr. Bu rıı'*' 
tupta Hakkı bey, baımdan geçen bir 11" 
kayı anlatmaktadır. Kaptan mektubOO' 
da diyor ki : 

"lstanbuldan 23 temmuz 934 ~ 
hinde takaa muamelesiyle zeytin ~ 
hamsi balığı yüklü olarak "Hüdavercliır 
ismindeki gemiyle hareket edip Bur ... 
za gittim. Burgazdan da kömür yiW 
lüyordum. 

31 Temmuz sah sabahı saat dört'İ 
kaptan kamarasının üstünde yatarlı* 
tanımadığım iki resmi polis gelerel' 
ıert bir muamele ile beni uyandırdıİ" 
ve dıtan sürüklediler. 

iskelede bulunan ve türkçe bilen~ 
aümriik muhafaza memuruna baiırar.-:: 
llanJaiom m latediklerini sordum. G .. 
rük memuru meseleye müdahale -" 
rek, jandarmalara IC)l'da.. ..:1 

Onlar da geminin direiinde ~ 
bulunan Türk aancajmm, Boltevik 
raiı olduiunu iddia ederek, beni ~ 
kola ptünnek iatedilderiai aöyl 
O 11Nda eıen riizıar aaıncaillll!I 

dalıalaniırarak ay ile yıldızı gör 
rincle ......... lmabrak • 
Ben de mahalli liman reisine Wr 
bal "Nl'el'ek tiddetle ıikiyette hu 
dam. 

..,._...... ticareti bahriye 

a..- IY•n+. •• yanlarına liman 
11111111 llhnadan cloirudan dojruya 
mi:re girerek Türk ıancainun 
rencide etmek iltiyen mezkUr 
muhakkak surette teçziyeleri için Is 
balda Jizım gelen makama m~ürac:aal • 
deceiim sibi bir Türk vaclandat ı 
le bu 5irlda lldl_.lıeyi aize 
bir borç ve icap eden tetebbüı6n ı •· 
le icramu rı. ederim efendim.,, 

(Baş tarafı üçüncüde) 

lanmıa bile, buna ıinirlenmeıctf: 
dir .. 

Bunu ıözetmiyeDler, elbed!' 
Jıiç ele hoı olmıyan ~üdahalel-' 
karıılatabilirler.. Mukadder ilİ' 
raz mal6m: 

- Öyle ama, lıtanbulun ıef' 
tal\ tehri olma11DI iıtiyonu; •.• 

Fakat, eeft1n da hazır: 
- lıtiyoruz da oluyor 

lıtanbula 1eyyab aktıjı 
ltcUe ıiyuetimizi defi 
Haa de .erak etmeyin, 
md, dün ıelmit dil bilmez 
'iriyi kırk yddanberi latan 
mayıp lı&yatmı burada 
fakat türkçeyi iıtiJıkar 
berhat ,forıonJar geveliyenler 
ayırt eder. teıayiz haısaıı 
vetlidir ... 

Bütün umumi yerlerde 
aeı türkçe olmalıdır. Bizzat ta 
frenkleri, gençlerimizin müd 
lesine lüzum kalmadan 
kendiliklerinden idrak etmeli 

(Vl·"O) 
citmemeie yemin ettim. Zira, ba· Anlayıılr, bilıiçti. Bilhaua bayle 
11& sual sorarlarsa "öldü!,, Demek kendini allkadar edecek bir ya• 

Ve mektubu, ıiddetli bir merak
la gözden geçirmeie batladı. 
Bir müddet ıonra: vukat nefıiyle adeta mtieaclele e- ----- --- - --

diyordu. ZA YI - 5688 ıicil n ... 
•aıeliyordu. Yahut onlardan: zı meeelesinde, mektuba dair u • 

ü ... ,, diye if itecektim... Yok, fak bir if&l'elte bile bulunmadan 
ayır •.• Belki gelir .•• Son ümidim geçemezdi. 

kinlmaem... lıte bu iıaret, bu küçük izah· 
NÜtta"~,•t: (Hatice Sll'ef»a)l la, awkat Atenona, ne yolda 

- Hayır efendim, dedi. Bu a
dam deli değil •• Fakat o kadar tu 
haf bir yazı ki .• 

Avukat: 
- Yazan da pek, ama haddin· 

den fazla ~fbr .•• 

Sdnra kAtibe sordu: 2-8- 934 tarihli motoıiklet 
- Yazdan niçin mukayeıe et· liyetnamemi zayi ettim. y., 

tin. Geıt? alacafım. 
Kitip: ..,,..-. · BeYoilu Valdeçeıme No· ( 

(DC'ftmı var) Oaep Roaaoa1aa. 
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