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KURUŞ 

4 Kuruş Telefon: 23872 

lsveç veliahtı Güstav 
Adolf Hazretleri 

Bugün hususi yatlariyle şehrimize 
gelecekler ve doğruca Ankaraya 

gideceklerdir 

Veliaht Hazretlerinin Stokholmdeki saraylarının 
donanllmış bir resmi 

. ' laveç Veliahtı Prens Güıtav A- at ve Şefkati 
0olf H~ brıaı Prenses N · Be l 
Luis •• 'lazs Preneea 1-.rld ,._ urı Y er ya· 

.... "d k . f&lll telırimize geleceklerdir. ta gı ere mıaa • 

Misafirleri Yunanistandan ge

tirmekte olan Vesland yah Mar
mara açıklarında bir tayyare filo
muz taTaf 111dan karşılanacak fi. 1 
ı ' 1 o yata, Haydarpaşaya gelinciye 
k dar refakat edecektir. Yat saat 
I 7 de Haydarpa§a önüne gelerek Mösyö Bjöm 
demirliyecektir. Bu sırada Selimi- Prytz 

Prens ve Pren· 
sesler bundan 
sonra Haydar • 

pqaya çıkacak • 
lar, hususi trenle 
Anlcaraya hareyeden selam toplan atılacaktır. 

Vali Muhittin Beyle Hariciye 
Vekaleti mümessilleri Hulusi Fu-

Yunan güreş 
takımı 
Diğer takımlarda 

1Ja7ın qelecek 

Yunan güreş takımı 

Perıembe gecesi batlıyacak o
lan Balkan gijreı olempiyatlarma 
iftirak edecek Yunan takımı, dün 
Romanya vapuru ile Pireden teh· 
rimize gelnıiıtir. 

Yunan talamı en !kuvvetli §de· 
lindedir. içlerindeki güreıçilerin 
ekserisi geçen aenelerde Balkan 
olempiyatlarına i§tirak eden spor· 
culardır. 

Misafirler rıhtımda blaballk 
bir sporcu kafilesi tarafından kar
!J]annuf lar, ve Kontinantal oteli
ne ırniaafir edilmitlerdir. 

Difer takımlar, yarm ve öbür 
ıün konvansiyonel treniyle tehri· 
mize geleceklerdir. 

Müsabaka yeri olaralC mecbu • 
ren Fransız tiyatrosu intihap e • 
Üilmiffu. Böyle büyük bir maç i
lin, çok küçük olan Fransız tiyat
IQsunda, 8eyircilerin yer bulmak
ta büyük hüşkülata uğnyacağı 
DnıbJdı:nJduı,. 

ICl)l'l.m e ,_.. 

ket edeceklerdir. 
Misafirler Ankarada üç gün 

kaldıktan sonra Buraaya gidecek • 
ler, Tetrinievvelin 11 nci günü Er
tuğrul yatı ile ıehrimize gelecek· 
lerdir. Prens ve Prenıesler bir ka 
gün sonra gene yatla lzmire gide· 
ce1derdir. 

Prens ve Prenseılere maiyet
lerinden baıka "K. K. F.,, sanayi 
müssesesi müdürü M. Bjön Prytz 
refakat etmektedir. 

Sinemalar kapandı 

Da7ülô.ceze aidatını 
ödegincede açıldı 

Bundan üç ay evvel sinemacı • 
lar Darülaceze vergisini verme
diklerinden dolayı bir müddet ka
patılmıılard:ıı. Sinemacılar bu ver

ginin hiç bir kanuni mahiyeti ol
madığını iddia ediyorlar ve bunu 
vermemekte ısrar ediyorlardı. 

Meseleyi Ankaradan tetkik e· 
den komisyon sinemacılar aleyhin 
de hüküm vemıiıtir. Bunun üzeri • 
ne belediye latanbuldaki sinema .. 
lara tebligat yaparak bir Tepine 
kadar eski hisselerini vermelerini 
ve biletlerini damgalatmalarmı 

bildinniıti. Bu müddet evvelki ak
pm bittiğinden zabıta vilayetten 

aldığı emir üzerine dün sinema.la· 
ra gitmit ve icap eden parayı ver
miyen, biletlerini damgalatmıyan 
bütün sinemaları kapatmı§tır. 

Sinemacılar Vali Beye müraca· 
at etmiılene de Muhittin Bey ka
rarm kat'i olduğu cevabım ver· 
mittir. Bunun üzerine telefonla 

~eıncD>J 

Yurtlaş! 

Belediye seçimin
de reyini kullan! 
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1 [ {nk~a .!~~fo~ıi"] Odun ve kömür fiyatları 
Maliyeye iki müte-
hassıs getiriliyor yükseldi 

Ankara, 2 (Telefonla? -. M~- Hangisi doğru? Toptancılar bir türlü, 
liye Vekaleti Fransa.dan ikı malı· k d .1 b• •• 1.. •• 1.. ) f 
ye mütahasıısı daha getirmeğe pera en ecı er ır tur u soy uyor ar· 
karar vermi§tir. Bu mütahauıalar 
yeni teıkil edilecek tetkikat büro

sunda çahşaca:klardır. Mütahasııs 
lar hu ay nihayetinde gelecekler • 

dir. 
Maarif Cemiyetinin faallyetl 

Ankara, 2 (Telefonla) - Ma· 
arif Cemiyeti Umumi Katibi Re
fet Bey Bunadan geldi. Cemiye· 
tin mektep ve yurtları hakkında 
fU izahatı verdi: 

" - Bursa lisemizi kollej halin· 
de kuvvetlendirmek için en iyi mu 
allimlerin daimi olarak mektepte 
çalışması temin edilmiştir. Bun· 

dan başka lngilizce tedrisatında 
talebeye tam malUnıat vermek Bir odun deposu 
maksadile .Amerikalı mütahassıs • 
)ar getirttik. Müdürlük vazifesile 
beraber coğrafya muallimliğine 
daimi olarak Fakihe Hanım, tarih 

<Devamr 6 mcıda} 

Şüpheli bir ölüm 
T ahtakalede Şekerci aokağmda 
~ Efendinin fmnı w.toa~ 1 

aw 

odada yaı-. et oğlu Arif 
bu abah ölü olarak bulunmuştur. 
Arifin ölümü f Üpheli görülmüf, ce 
sedi morga kaldmlmıfbr. Zabıta 

tahkikata b&§lam;ııtır. 

lngilteredeki feci 
kazanın tafsilatı 

geldi 

Kış geliyor •• Yazın odun ve kö
mürünü almıyanlar havalar soğu· 
madan, fiatlar yükselmeden de • 
polardan, iskelelerden kıtlık ya • 
kacaklanm tedarik ediyorlar. Is • 
tanbulda iki senelik ihtiyacı kar· 
fılıyacak oldun ve kmür stoku bu
lunmasma rağmen Tr&kyadan, lz-

~hnh&u YC Kctrad~ -

niz sahilinden miı"lemadiyen odun 
ve kömür getiriliyor. 

Bununla beraber odun ve kö • 
mür fiatlannın günden güne yük
seldiği de muhakkaktir. Odunun 

Kazanın olduğu yerde yaralılann 
iniltileri tüyler öreertiyordu 

Hri gün evvel lngilterede olan 
mühim tren kazasına dair tafsilat 
gelmiftir. Bu tafsilata göre kaza 
§öyle olmuttur: 

Londradan Bekpul' e hareket e
den bir tren saatte 60 mil ıüratle 

giderken yol üzerinde bir diğer 

trenle çarpıtmıfbT. iki trenin va· 
gonlan bir körük gibi kapanmı9, 
ve lokomotifin üzerine yığduut ,. 
br.. 

Hadise yerine derhal polia ve 
doktorlar yeti§mİ§, gece karan· 
lığında otomobille gelerek, lim • 
balarının qığı ile kazazedelerin 
tren enkazı arasından çıkarılma • 
}arma yardım etmiılerdir. 

Her iki trenin makinistlerine 
de bir §~Y olmamı§br. 

Kaza yeri çok feci 'im- mama· 
ra ıöat~, tren altında kalan • 

l~·~· 

çekisi bir ay evvel 240 kurufken 
timdi 300 kuruıtur. Kömürde de 
yübelit vardır. 

Bir muharririmiz muhtelif ma· 
halle kömürcüleri ile görüpnüt
tür. Bunlar fiatlan, kömürü top • 
tan satan tüccarların yükselttik· 
Jerini söylemişler ve demitlerdir 
Ki: 

"- Biz toptancılartlan, <tepo 
sahiplerinden atrr, satarız. O~ la.

rufa aldığnnız kömürü, kilosuna 
bir kurut zanmıederelt satarız. 
Kazancnmz bir kunıthır· Ellerin
de binlerce kilo kömür, çekilerle 
odun bulmıduran birkaç toptancı 
ve depo sahibi piyaaaya hikinı • 
dir.,, 

{DevamJ e mcıda)' 

zoo,ooo 
Franklık miras 

kalmış mı, 
kalmamış mı? 

Karabet ef endige göre: 
Evet, patrikhaneye göre 

malU.mat yok.. 
Bu sabah mat· 

baamıza 55-
60 yqlarmda bir 
ayağı tahta fena 
elbiseli bir adam 
gelerek bize bü· 
yük bir hayretle 
kartı la dığı mız 
fU sözleri söy • 
ledi: 
- Benim adım Mesrup 
Meanıp Suko • Sukoyan Ef. 
yandır. Bundan üç ay evvel Patri·-' 
kaneden beni çağıtdılar ve San
framiskoda büyük bir mağaza it • 
letmetke olan kardeıim Karabet 

Sukoyan'ın hiç bir varis bırakma
dan denize düıerek boğulduğuna 
haber verdiler. :Ayni zamanda 

200 000 frank tutan servetini de , 
oradaki mümessillerinin aldığım 
ve bana vereceklerini söylediler. 
ihtiyar, fakir ve alil bir adam ol
duğumdan kardeıimin ôlümüııe 

--- ~·~ 
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Maarif 
ltekllleti 

HABER - Ak9am Posta•ı 

ispanyada kabine istifa etti 

iktisat 
it ekili 

Fabrikanın temel Talebeye tebliğ 
edilmek Üzere 

tamim lgönderdi 
Ankara, 1 (A.A.) - Maarif 

vekaletinin talebeye tebliğ edil • 
mek üzere mekteplere ıu tamimi 
gönderdiğini haber aldık: 

Katolikler hükii-
meti tutmıyacakla
rını söylemişlerdi 

~~~~~~~~~~~~~~~~at~a ~erasi~inde 

Hitlere ömür otundan bir nutuk söyledi 

l k' 
Eğirdir, 1 (A.A.) - lktıaat Ve· 

Çe en • kili Celal Bey beraberinde Cahit 
ve İzmir valisi Kazım Patalar ve 
Isparta valisi Feyzi ve diğer meb· 

Mezuniyet sınıflarında bir 
gruptan muvaffak olamıyanlarm 
yükıek sınıflara devam etmeleri 
müsaadesi kaldırılmıt ve geçen 
ders yılında keyfiyet talebeye teb
liğ edilerek ona göre çalıtmaları 
bildirilmitti. Böyle olduğu halde 
mezuniyet imtihanlarında tam 
olarak muvaffak olamıyan bir kı
sım talebe, içinde bulundukları 
tahsil devresinin icap ettirdiği bü· 
tün bilgileri kazanmadan daha 
yüksek tahsil müesseselerine gir • 
mek istemektedir. Bu isteklerini 
yerine getirmek için gazetelere 
müracaat ederek, muhtelif ma • 
kanılara istidalar vererek bu mu· 
vaffakıyetsizliklerini ilan etmek
tedirler. Böyle olan talebelerimi· 
zin lüzumsuz teşebbüslerle boş 
yere geçirdikleri vakitlerini, ya
rını kalan derslerini tamamlamak 
için sarfetmeleri daha makul ve 
daha yerinde bir hareket olur. 

lapanyada aon günler içinde fa· 
yanı dikkat bir aurette hiikUmet a• 
leyhine dönmüt olan ıiyaıiler bu· 
nun nihayet eaerini meydana koy
mutlar Samper kabinesini istifaya 
mecbur ebniılerdir. 

"Hava dalgalariyle biribirine bağlı us beyler olduğu halde hususi 

700 000 b 
trenle şehrimize gelmiştir. 

, köylüye İr DUİUk söylendi.,, § lktısat Vekili Celal Beyin 
lspartada gül yağı fabrikasının a· 
çıhtmda bir nutuk söylediğini 
dün haber vermittik. Vekil Bey 
bu nutkunda bilhassa demittir 
ki: 

Talebelerin mercileri kendi 
mekteplerinin müdürlükleridir. 
Bazan mercilerini tecavüz ede
rek vekaletimize müracaatlar va • 
ki olmaktadır. Bu tarz4a hareket 
eden dilek sahiplerinin istidaları 
mekteplerine iade edilecektir. Ve
lCi.letimiz mektep müdürlüğü ka
nalından geçerek gelen müracaat· 
lan tetkik ebnektedir. 

Smıflarmda ipka kalıp merci· 
ferini tecavüz ederek müracaat 
eden tal~benin, lise ve orta mek -
tepler talimatnamesi hükümleri 
dahilinde cezalandırılmaları için 
ayrıca mekteplerine de bildirile -
cektir. "' 

/ 

Bugün istifa eden kabine, bir 
kaç cepheden kuvvetini kaybet· 
mit bulunuyordu. Bütün hür fikir
ler, itten el çekmi§ler ve hükUme· 
ti yalnız batma fakat kuvvetli bir 
aleyhtar cereyana kartı bırakınıt· 
Iardı. 

Kralcılar hotnut değil, ve kabi
nenin istinat ettiği mühim bir kuv 
vet olan katolikler yüz çevirmit
lerdi. 4 

Kabinenin istifasını 
telgraf ~udur: 

bildiren 

Madrit, 2 (A.A)' - Samper 
kabinesi istifa etmİ§tİr. Esasen ka 
bine mevcudiyetini, 115 katolik 
meb'usunun müzaheretine med· 
yun idi. Ve dün akıam Kortezler· 
de katoliklerin lideri hükUnıeti 
!iddetle tenkit etmit ve katolik 
fırkasınm bundan oöyle hükume • 
te müzaheret ebniyeceğini söyle -
miş idi. 

Haneln, 1 (A.A.) - '(Alman-! kalıbı gibi birletik 66 milyon Al
ya) Bir dağın yamacmda toplan· man peıinizden gidiyor. Siz, 
mı§ yetmi§ bin köylünün huzuru köylüden, itçiden ve askerden bir 
ile kutlulanan "Hasat bayramı,, devlet kurdunuz.,, 
na M. Hitler riyaset etmiftir. Bay· Bu nutuktan sonra köylü bir 
ram yerine seksen tane, kocaman kadın, M. Hitlere buğday, çav • 
oparlör konmuştu. dar, arpa, mısır batakları ve 

Ziraat nazırı M. Valter Darre, ömür otu dallarından yapma bir 
iki yüz bin kadara aylağa it temin çelenk evrmittir. 
eden yeni rejimin çiftçilik siyase- Arkasından, kürsüye çıkan 
tini methetmittir. devlet reiıi, hazirunu selamladık· 

Bundan sonra ıöz alan propa
ganda nazırı M. Göbbelı, hüllıa• 
tan ıunu demittir: 

"Fürer'im, hava dalgalariyle 
biribirine bağlı yedi yüz bin köy· 
lü, kendilerine §ereflerini iade et· 
tiğiniz veVaymar hayaletinden ve 
demokrasinin saçma sözlerinden 
onlan kurtardığınız için, size mil
letin minnettarlığını beyan edi· 
yorlar. 

tan aonra, yüz binlerce kitinin, 
hiç bir ayrı maksat gütmeden Ha
melne gelitlerini Fransız matbu • 
atının ihtimal ki yanlı, tef ıir ede
ceklerini söylemi§ ve betbinane 
mülahazalarda bulunmuıtur. 

"Biz, demiıtir, kuvvetli olma· 
fa muhtacız. Bizler, ileri gitmİ§ 
bir itin değil, iflas etmiı bir mü· 
esseaenin mirasçılarıyız. Ancak, 
Alman mtlleti kendi kudretini an· 
lamııtır ve vazifesini çok iyi bil • 

Fürer'im, yeKpare bir çeli1' mektedir.,, 

Demiryollarında maden kö- Maliye müfettiş muavin-

y eni ZeJand şehrinde mürü nakli için ucuz tarife liği imtihanları 
Ankara, 1 (Huıuat) - Devlet Ankara, 1 (Hususi) - Maliye 

damlar uçtu Demiryollarmda maden kömürü vekaleti, otuz bet lira maath 
Vellington, (yeni Zelanda) 1 tatınınasma birinci tetrinin betin· müfettit muavinlik imtihanlarını 

(A.A) - Çok tiddetli bir fırtına de batlanacaktrr. Çok ucuz yeni 17 ikinci teırinde yapmağı karar· 
Vairarapa nahiyesini silip süpür· bir tarife kullanılacaktır. O gün· laıtırmıfbr. Talipler 31 birinci 
müştür. Demiryollar münakalatı den sonra, demiryollarmda tatı· tetrine kadar Maliye Vekaletinin 
durmuıtur. Telefon, telgraf hatla· nacak her çeıit tat kömürü tonun- müfetti lik reisliğine müracaat 
rı bozulmu,, yollar, yıkılan ağaç· dan kilometre batmda bir kurut edecekler ve nüfus cüzClüJarıyle 
larla kapanmııtır. Evlerin camları alınacaktır. Kok kömürü için bir adreslerini, kendi el yazılariyle 
kırılmıf, damlar uçmut, mahsul vagonun en az yükü on tondm. hal tercümelerinin huli.aaamı, as· 

Ankara, 1 (A.A.) - Haber a- büyük zarar görmüttür. Bu yeni ucuz tarifeye göre Hay • kerlik vesikumı, mektep diplo • 
lmdığma göre maarif vekaletinin darpaıadan Eıkiıehre 314, .Anka· maıım, sağlam ve yolculuğa da • 

"- Alıcılar bizden daima te • 
miz mal almak istiyorlar. Ve her 
aene değitmiyen tipler anyorlar. · 
Bunlar modern ticarette teknik e
saslardır. Gül yağcılığımızr bir 
servet vasıtası olarak kullanmak 
için bu deiitmiyen esaslı pren • 
siplere bağlannıak lazım gelir. 
Biz bütün ihracat maddelerimiz • 
de standardizasyona gitmek mec• 
buriyetini duyuyoruz. Bunun ih· 
racat sanayiinde ilk modeli ve 
tecrübesi olmak üzere gül yağı 
fabrikasını kuruyoruz. T es bit e· 
deceğimiz muayyen tipe sonuna 
kadar sadık kalacağız. Alıcıla • 
rın her sene ayni tipte ln.41 a• 
Jacaklarından emin olmaları için 
icap ederse hükiimetin garantisi • 
ni de bu ite bağlıyacağı~.,, 

"1,in teknik kısmında beheme
hal muvaffak olaeaiız. Harici 
ticaretinde de bir çok rakipleri -
miz arasında ııkı§arak yer almak 
ıuretile gül yağlarımızın sürümü· 
nü temin, itibar ve haysiyetini 
iade edeceğiz. Bunda muvaffak 
olabilmek için fuur ister ve bil • 
hassa maksada sadakat ist,.,..... A• 

likadarların bu ten>; .. ınuhitte ça• 
ıışan müstahsillerin beklenen sa • 
dakati göstereceklerinden emi • 
nim. Şu halde bütün engelleri 
yıkmak kudretine malik bulunu • 
yonız.,, 

yaptığı tetkiklere nazaran orta Ergani tahvillerinin C raya 577, Sıvasa 1179, Adanaya yanıklı olduklarına. dair raporla· 
hLhsil müess~lerinin 1933 • 1934 d 1127, Kayıeriye 967, Konyaya rmı göndereceklerdir. imtihanlar, 400 hakim terfı· edecek 

· dek 1 tertibi kapan ı aeneım i ça ıtma verimi hepi • 748, Malatyaya 1508, Ellzize maliye bütçe vergi nazariyelerin· Ankara, ı (Hususi)_ Hakim-
mizi sevindirecek bir tekilde ol • Ankara, 1 (A.A.) - Ergani 1628 kurut verilecektir. den maliyemizin varidat muhase· lerin bir de...u.e terfı'lerini go"ıt-

istikraz tahvillerinin C tertibi ı d k • "'"' ... -mamqtır. Vekalet yaptığı tet· Cümhuriyetin 11 nci be teıki atın an, isti raz nazari- ren ve adliye tefrik encümenince 
'~-1 d · • b d ki iç.in ilan edilen kayit müddeti ı · d 'kt ı k 
KIK er e netıcenın u ütü üğü. ld•• ••mü ye enn en, ı ııattan yapı aca • hazırlanan listede dört yu"z ka· 
nü . tti" ·ıı d dün akıam hitam bulmut ve her yı onu br ı 'h d ff k 1 nl ıcap e ren amı er arasın a Ankara, 1 (Husuıt) - Cum· .. · mti an a muva a 

1
• 0 a . ar dar hakimin iımi bulunduğu aöy• 

en mühimlerinin ekseriya 'ders taraftan alman .malmata naza• li . t• b" • • 1 da .. ünü uç yıl ıonra yapılacak eh ıyet ım· leniyor. Bu listelerin, tefrik en • 
d ran tertip mecmuunun 41.000 kuurıtlulye ın onk ınn. cı yıı fnu~-- n"hanında da kazanırlarsa müfet• 

mUfre atmm tanzim ve muttarit ama omısyonu, trlUUlllı • l kl d b I b. I cümeninden çıkmasını müteakip 
btr tekilde takip olunnnyarak ıe- İirailık fazla taleple kapandığı ·· d d' x.: tal' tn ·• tıt o aca ar ır, un ar ır yı ilan edileceği hakkındaki kanun 

1 
gon er ı5 & ıma ameye gore • • . A .. d ·ı k 

nenin bazı aylarında tedrisatın an aıılmıttır. aı· · · etind _ _.t...1 '---- staJ ıçın vrupaya gon erı ece • hükmünü göz önüne alarak kendi· v ının rıyaı e m.,-yaı AUUM111· I d" 
peli alır, bazı aylarınCla da faz· Büyjik milletimizin \;u veıi· danı Sıtkı Pata, Halken reiıi er ır. ne müracaat ettiğim tefrik encü· 
1 • • d 1 be • d --..•ıımtı..,___...~ınrwıamm...amu•,.... d J 
a gıbnesın en ta e nın e mun· le ile de milli ite kartı göster· Nafi Atuf, fırka vilayet idare he· gün ilk toplantıımı yapmıttır. meni azasın an ve zat İf eri mü· 

tazam ve muttarit bir surette ha • diği alaka tükranla kaydedil· yeti reiıi Mümtaz, maarif müdG· Toplanbda kutlulama programı dürü Kasım Bey bu isimlerin ya· 
zırlamnıyaraı< senenin bir iki a - mektedir. rü Rahmi Beylerin iftirakiyle bu· konutulmuıtur. kında çıkacak olan adliye ceride· 
ymda 11hhatlerini ve fikri kabili- si ile neşredileceğini daha önce • 
yellerini teteVVÜ§e ve zaf a uğra· ] den gazetelerle neırinin doğru ol· 

tacak §ekilde çalıımakta olmala. cYabah nazetelerı· ne ..:ı,·,,or lar.? madığmı ve esasen alakadarlara 
rmdan ibaret bulunduğuna kani ~~ ~' u~ da ayrıca tebliğde bulunulacağı • 

olmuıtur. Bu sebepten 1934-1935 1---------------------------------------= ııı söyledi. d 1 b • t k 1 V AKIT - Mehmet Aamı Be7 lıagtln, otlHBUBtYET - Busb febrlmlr.e C~ claa, memleketlmWn 1kUaa.cH sabada ıılclıft 
ers yı mm avama Üzere O • "mekteplerimizde lmUhaıı muIU., bıi111kJı bir cek olan lneo Vellahtı Hazretlerine taU1a yeni ~tten balıaedlyor. Nlbayet maliye 

duğu bu günlerde tedriıatm inti • makale y&m:uJtır. Mehmet A.um Be7, maka- etutı blr makalede Yunua Nadi 11&7, 1netıle teeJdl&tı vo Teqtler Uzerlnde yapllmast dllfU
zamı '1Je önümüzdeki okuma yılla· lealnde bu aeııekl mekt.ep lmUhanlarmm ce- Tllrklyenln tarl.bl mtlnuebetlerlnl talalD ec1e- ntuen detlllkUkJere plerelıc mall 96De blha

nnda daha iyi neticelerin alınma· geıı 11enelere nbbetle blru illa oldutu için rek Tttrlderce dem1rlıat kral dip tandaa • :reUne b4u- banan da bil' karwa betlana-
alman neticeden 'talebenin tlk&yetlerl batla- Ddııcl farldeD ~or. Dellten ......., catau 1111dl.d7or. 

ıı için vekalet müdür ve muallim· c1ıtmı 83yUyerek Maarif VekAletlnln talebe ba batı:ranm malılyettnl araıtırrJor. Ve tl7- ZAMAN - "Alt tahsll buhranı,, nt!an bah· 

lere tebligat yapmağı muvafık lelı.lnde yeni bir karan dolaynDe, lmUhan le dlyorı ııedlyor. Fabt bo, Amıpada gBrtllen bir 
gömıüştUr. llfnl ta!ıllle sttlıt:ror. Ve diyor ld: ''llDIAsa bugtbı TörkJyenl.D maht.erem ml· bahnıulır. Talebeahı ve mekteplertıı çoklu· 

Gümüş paralar 
Ankara, 1 '(Hususi) - Yeni 

iGmtıı paraiarm bası1111If nümu • 
neleri kolleksiyonu Maliye Veka
letine geldi. Tetkik edilecek, be
ğenilirse basılması için emir veri· 
~ . -

''Mekteplermlzde lmtlhan ltlnJ, aahal ol • u.ftrt ol&cak olan blr.e bQıGn bMGn ~ lant!an tlklyet edll.lyor. "Zaman,, lmzal.ı bu 
maktan &lyade amamt bir prenalp meeeleel btr memleketten plmlyor_,. yazıda töyle deniyor: 'llerttırltı buhran hatı.. 
olaraJc: t.etklk etmek daha dotructur. 'Bu&11n Yanua Nadi Be-y handan aonra, ailede ra pebD.lnU. Fakat Garp mllletlerlnln bir 
tatbik edilmekte olan lmtfhan slft.em.l naza- beraber gelecek lıweo Vellahtı llMreUertnl sOn mektep fazlalıfmclan, tahsll görenlerin 
rtyat noktasından çok mttkemmd olsa bUc, Türk milleti namına en nmtml hlalerlle 11e- çoklofmıdan tlklyet f'deceklert l"e bonon 
elmdlye kadar verdiği neticeler& göro mem- 1Amlamakta4ır.. bolıran t.evut e-tmt-slnden ltorkncaldan hatı-
lekettmlzln lhttyaçlıırma lıaldkat.cn uygun :&dLLlYET - Mecdi Sadrettln Bey An· ra ~.,, 
mudorf değU mldlrf • .,1 karadan gönderdiği bir ~azıda genç Ctımhu. Zaman cazete.lndekl yazı blzdo böyle bir 

Mehmr-t Aıum Bey eski imtihan mıuDcrlnl rtyetln J!? yıı~nuı sağlıı.m bir tnııfo n" dahil YaZlyet olruadığuu söyllyerek "Garp mı-mle
gUzden g~lrereJc bugUnJtülcrle kryıııı edip nt. olduğunıı ıııll.}llyerek, Bliytllc Millet Mecll!!l- ketlerlndckl bıı garip tah"U buhranından ol
bayct talebenin ~oklul;ona da mUhlm blr me- nln toplnnt:smdıı. Uzcrlndc ç.al13ılacıi.k kanun ann vareste l<pldıf UDJzn. memnun olmnlryız,, 
Mlo olarU orta,_ abJ.oıı. IA;rlhalanndan bet MlDelJk lktüat plAnmmı • dJıor. 

Bir kadının tayyaresi 
param parça oldu 
Atina, 1 (A.A) - Avuıtural• 

yalı genç kadın tayareci Mi11 
T ompıon Attik' de yere dütmüt· 
tür. Kendisine bir ıey olmamıf, 

fakat tayyaresi parçalanmıttır. 
Kaza, yere inerken olmuıtur. 

Megara da, akşam üzeri karanlık· 
ta önünü görmediği için, Miss 
Tompson bir ağaca çarpmıştır. 
Miss Tcmpson parc:alanan tayya· 
resinin tamir edilebileceğini zan • 
netmektedir. 
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?3en; "4J - ~'!!:.:. 
Tavuk mu yumur
tadan çıkar? Y u

murta mı tavuktan 
Y akarıki sual ıibi, fU da cevap 

ıız kalmı.ıtır: 

Acaba tehrimizin balamsızlı· 
ğından belediye mi meı'uldür, a• 
hali mi? 

Selimi izzet Beye göre cevap 
vakti,.le tuYdu: 

- Belediye bundan meı'uldür ! 
Şimdi, muhterem arkadatrmız 

belediyeye intisap ediyor •. 

- Oh, yarabbi ıükür ! Nice za· 
mandır bulduiu Jppurları taıhih 
edecek! ·diye ıe•iniyorduk ... 

Lakin, akailiie bakm ... Bu ıe
fer de fikrinde bir inkilip ıhuıule 
gelmit. 

Kuıunuı ahalide plduğunu aöy· 
lüyor ... Ahali tehri pis tutarsa be
lediye ne yap11n imif ... 

Belediye intihabatı münasebe -
tile, biz de fikrimizi ortaya ata· 
hm: 

Bir tehir hallcı ile belediyesini 
ayrı ayrı mevcutlar addetmek doğ 
ru değildir. Hani meıhur bir söz 
vardır: 

"B:r millet, layık olduğu hukU
mete nail olur,, derler. 

Tıpkı omm · Wr ıehir de, 
1&yı1coNa1at.e~-~----

ı.tanbul ahalisinden, gerçi, mü· 
temadiyen işitip dururuz: Beledi· 
Yenin muhtelif tubelerdeki faali· 
yetinden, çocalduiumuzclan beri, 
Do,ana jlkiyet ederler. Fakat, a -
hali, kendini, zeytin yağı ile su gi· 

bi, belediyeden ayrı bir Jey telak
ki eder! .. Ayni noktai nazar, ekse
riya, belediyede uyanıveriyor ... 

Hulasa, belediye ile ahali, !U tehri 
gönül ferahile rahat rahat otura· 
cak bir yer yapmak için el ele ve
tt<'P.klerine, birbirlerine daram gi· 
bi haldedMer. 

Bu zihniyeıı..ı uzaklqmak la
zımdır. Bet°" . . hata uliut 
gemıeğe çıktığmm zaman bileti· 
mizi alıın, nevalemizi tedarik et
ıin diye içimizden birini aeçeriz. 
'.Ahaliye nazaran belediye de İfte, 
böyle bir manevi tahıiyettir. Onu, 
&özümüzde büyütüyoruz... Haki· 
katte, o, biziz... Binaenaleyh, o· 
ııun bütün faaHyetile alakadar ol· 
malıyız ••• 

Ancak iN terait altında aobğı
nnz tamir edilebilir, temizlene'bi· 
Hr, sulanabilir, aydınlanır ve daha 
lrir çok medeni ihtiyaçlamnız tat
min edilir ... 

intihabat ile beraber, 1:>u ala· 
Eadarbia bqlamalıyız ! Muvafık 

!bulduklarmmı seçmeli •e onlar
~ ibtiyaclllllZ olan teylerin el 
blrliii ile yapılmaamı istemeliyiz. 
;y apıhJor mu, yapılmıyor mu diye 
Cle kontrol etmeli, yapılmıyorsa 
hatmnalıyız ... 

Yolcu., lakayt liemtehrilerin be-
1edİyeai de llkayt olur. Tavuk ta 
'JUIDUrtadan çıkar, yumurta da ta· 
Taktan! 

cva-n~n 

Esnaf mürakabe bürosu 
Ticaret ınüdürlüğiinün lağvı 

dolayıııyle esnaf cemiyetleri mu • 
rakabe büroıunun oadya bajb o

~~ çab!rıa-..ı lizımgeldiği ta· 
..:?lll'l'ür etnrifth'. Ancak vilayet va· 
•ıtasiyle yapılacak muhabereler • 
de yazılan tezkerelerin bir ıureti 
~e villy~ veri'- - kti n:ce r. 

,. --, 

Hayvan sergisi dün açıldı 

·sergide 18 kısrak, 43 tay, 18 inek 
teşhir edilmektedir 

Ehli hayvanlar aergisi dün ıa· 
at on dört buçukta Edirnekapıda 
belediyenin yeni temizlik ahırla· 
nnda açılmıttrr. 

Vali ve belediye reisi Muhittin 
Beyle muavin Himit, ziraat mü
dürü Tahsin, baytar müdürü E
tem Beylerle birçok at ve hayvan 
meraklılan sergiye gelmitlerdir. 

Baytar müdürü Etem Bey sergi 
binasının önünde bir nutuk ıöy

lemiı, bu arada sergi hakkında 
§Öyle malumat vermiıtir: 

- Beygir ve sığır hayvanatı • 
--·•ımnmu llllUJlllllllJIDlfl mmau11111111111BDWUHMiUUllMlihlilUI 

Istanbulun 
kurtuluşu 

6 ~etriniııevel latanbulun kurtu· 
lut günüdür. Bu münasebetle cu
martesi günü bir merasim yapıla· 
caktır. Program hazırlanmıttır. 

Cumartesi günü ıabahleyin do· 
kuzda askeri kıt'alar, mektepler, 

· yetler Sultanahmette topla • 
.. ""yüte geçe-

ceklerdir. On 1 ...... ...ıı.. Ab• - a ı• 

denin etrafında nutuklar aöyf-.. 

nm ıslahı ve çoğaltılma11 yolun· 
da, her vilayette olduğu gibi lı • 
tanbulda da her ıene bir hayvan 
sergisi açılmaktadır. Bugün aeki· 
zinci hayvan sergisi açılıyor. Ser· 
giye 927 senesinde 176, 928 te 
247, 929 da 148, 930 ıeneıinde 
267. 931 ıeneıinde 191, 932 sene
sinde 186, 933 senesinde 167 hay· 

van girmittir. Bu ıene de 67 hay· 
van ittirak etmittir. Bu azlık, at, 
katır, merkep ve koyunların, bil· 
ha11a ecnebi ırka mensup ıığır 
hayvanatınm ziraat vekaletinden 
gelen talimat mucibince sergiye 
kabul olunmamaları sebep ol-

• 
muftur. 

Bu sene sergide 18 kııraK, 43 
tay, 18 inek vardır., 

Etem Beyin nutkundan sonra 
vali ve belediye reisi Muhittin B. 

de bir nutuk söylemif, serginin 
seneden ıeneye yerli hayvanlarla 
zenginlettiğini ve gittikçe yerli 
hayvan ~alinin 11lah edileceğini 

zikretmittir. Sonra kapıdaki kor· 
deli kesilerek içeri girilmiı, 

Boğalardan birinciliğe layık 
bulunmamıftır. Şamlılar köyün· 
den Mehmet ağanm boğası ikinci, 
Kalitar köyünden Muataf a efen
dinin boğası üçüncü olmuftur. 

ineklerden de birinci yoktur. 
Kalitaryab Oıman efendinin ine
ği ikinci, Çatalcalı Hasan efen • 
dinin ineği üçüncülüğü kazanmıt· 
tır. 

Kazananlara 3000 lira müki· 
fat verilmittir. Sergi iki gün açık 
duracaktır. 

Kadıköy-bostan
cı hath 

' SiYASET' 
- ' 

Yugoslav-Bulgar 
anlaşması 

Fransızça "Journal" &azetnindo 
§U satırları okuduk: 

Yugoalavya kraliyle zevcesinin Sof. 
yayı ziyareti, kelimenin bütün mana• 
ıiyle, c .. urane bir harekettir. Bu, ft• 

veli, ne bomba, ne de tabancadan çe-
kinen Makedonya komitecilerini açık • 
ça iıtihfaf ebnektir. Saniyen, iki mille
tin zaaf dolayısiyle değil, kuvvet dola
yıaiyle birletmeleri siyasetidir. 

Yugoslavlar, Bulgarlarla anlatmak 
husuıunda prenıip '"° fikirlerinden vaz. 
ıeçmediler. Neticede, Bulgarlar sükUn 
bulmak mecburiyetinde kaldı; onlar, 
anlatmak için yaml§blar. 

Sofyada hükiimet değiıtikten aonra, 
hadiseler, birbirini takip etti: M. Ce

orgief hükümetinin ilk iıi, Makedonya 
komitecilerini matetmek oldu. Bunlann 
reisi Mihailof, poliı tarafından takip e
dilditi için. Türkiyeye kaçtı. Bundan 
sonra, Sırp - Bulgar münuebeti artık 

vuzuh k .. betti. 
Bu itin hazırlıldan daha e-nel oJ. 

muttur. Hatırlardadır ki, Bulııar kra • 
liyle kraliçui de Belııradı ziyaret et • 
mitlerdi. Fakat, Şimdi, Bulgar • Sırp 
anlapnumın asıl hanisi Yugoalav kra
bclır. Bu zabn fikri, Bulgariatam Şark 
misakı içine sokmaktır." 

• • • • • • • 
Fransız gazeteleri, bu anlatmada, 

Romanya Hariciye Nazın M. Titülesku· 
nun da amil olduğunu ıöylediklerine 
ve Tevfik Rüıtü Beyin aon beyanabn • 
da, Sırp • Bulgar anlqmuım Balkan 
ittifakına eıulı bir temeltqı olarak 
ııöstermesine nazaran, evvelki tahmin • 
lerin doğra olmadığı anlaplmaktadır. 
Yani, Bulııariıtan, Yugoalavya11 Fran
ıız • Sovyet • Türk siyuetinden uzak. 
lqtırmq değildir. Bilüia, Yuıoılavya, 
Bulpriıtam bize yaldqtmnq ve ltal • 

cek, bir geçit resmi yapılacaktır. 
Gece de Makıim salonlarında be • 
lediye tarafından ordu erkanına 
bir ziyafet verilecektir. 

•• laananlar teker, teker tetkik 
edilmiıtir. Muhittin l1e79 ..,. ...,_ 

Kadıköy· Bostancı hattı dün 
sabahtan itibaren itletmiye açıl
mıttır. Tramvay Kadıköyünden 
Bostancıya yarnn saatte gitmittir. 
Kadrköyünden her yedi dakikada 
bir tramvay hareket edecektir. Bi
riıi Kadıköyünden Bostancıya ve 
diğeri Kadıköyünden Suadiyeye 
olmak üzere dört ve on dört nu • 
maralı iki sefer programı yapıl • 
mııtır. Dünden itibaren Kadıköy 
Bostancı arumda otobüıler ıeyrü• 
_,_.d_ 

1 
, :! ., .... Yalms F• • yadan unklaıtmmıtır. 

nerbalıçe ve Erenköyüne otobüı ~-====="=U=•=e=y=l=n=F=a=-ruı;ıı;k;;ı;:;;;;ı 

Nobarın muhakemesi 
Bir içki aleminde Nobar is • 

minde birini öldürmekten ıuçlu 
LUtfinin muhakemesi~ dün ağır 
cezada devam edilmiıtir. Muhake 
me phitlerin getirilmesi için hat· 
ka güne kalmıştır. 

Liman irketinde 
Liman ~irl<etinin tasfiye tarihi

ne kadar geçen muamelatını ve 
bu buıusta hazırlanan bilançoyu 
gözden geçirmek üzere iki maliye 
müfettiti tarafından tetkikata bat 
lanmıftır. 

Bu tetkikat 19 tetriniıanide 
yapılacak heyeti umumiye içtima· 
ına kadar bitirilecektir. 

Çocuğunu denize 
atan kadın 

Kadrköyüne giderken üç yqın· 
daki çocuğunu vapurdan denize 
atan Anenin muhakemeıi dün a • 
iırceza mahkemesinde görülecek· 
ti. Ay,e bundan evvelki celsede 
kendiıine hazan cinnet arız oldu· 
ğunu iddia etmif, adli tıpta müta· 
hede altına alınması iıtenmitti. 
Anenin bu isteği kabul edilmit· 
tir. Bu yüzden dün Ayıe mahke· 
meye getirilmemiftir. 

Derhal ceza alınacak 
Dükkanların aktamları erken 

kapanma saati hakkındaki emre 
muhalif hareket edenlerden mah· 
keme karan olmakıızm kaza kay· 
makamları tarafından bet lira ce
za keailmeıi lizımgeldiği beledi • 
yece alakadarlara bildirilmiftir. 

Harbiye-Aksaray tramvay1 

Dünden itibaren Harbiye ile 
Aksaray arasında yeni bir tram -
vay aerviai baflamqtır. 

vetlilere her lıa~an Uzerinde ay· 
rı, ayrı izahat verilmiştir. Sergide 

bulunan kıll"aklardan Çırçırlı Ha· 
mit efendlnin tahini birinciliği 
kazanmıttır. 100 lira ikramiye 
almııtır. Taylardan Bakırköylü 
Hakkı efendnin Ok ismindeki ta· 
yı birinciliği kazaımııttır. 

Ku111ar oynuyorlardı 
Haydarpqada Muharremin 

kahveıinde kumar oynamakta o • 
lan hamal Hakkı ile amele Meh -
met yakalannuılardır. 

çarp19tllar 
Vatman Ahlllet efen(iinin ida· 

re.indeki tramv&Y arabası ıoför 
Hikmetin idaresindeki otomo\Hıe 
çarpmıftır. Oto111obil huara ui • 
ramııtır. Vatman hakkmcla taki • 
bat yapılacaktır· 

Moto•lklet Cjarptı 
Mütekait haklın Necip };eyin 

kızı Mebrure hanıma Jirayr iı· 
nıinde birinin motosikleti çarpa -
rak ağırca yaralamııtır. Jirayr ya• 
kalanmıftır. 

Ankara sergisine 
hazırlık 

Cümhuryet bayrammda Anb • 
rada açılacak olan Sergiye latan
buldan müracaat edecek olan fiT
malar bazırbklannı bitirmektedir-
ler. Sergiye müracaat çok fazla· 
dır. 

Türk - Yunan ticaret 
mukavelesi 

Müddeti biten Türk· Yunan 
ticaret anlqmaıı teıriniaaniye ka
dar uzatdmıı ve keyfiyet alaka • 
darlar.a bildirilmittir. 

iılemektedir. Kadıköyünden Boa • 
tancıya birinci mevki ücreti on İ· 
ki buçuk, ikinei mevki ücreti on 
kunıttur. Bostancıya tramvay it • 
lemeai halkı çok memnun elmİf, 
tirkete teıekkür mektuplan gön • 
derilmittir. 

Maaş 
Memurların teırinievel aylık -

lan dün verilmiftir. 

Unkapanı köprüsünün 
tamiri 

Unkapam köprüsünün tamiri 
geçen ıene tahaisat bittifi için 
yanm kalmıftı. Köprünün tamiri· 
ne tekrar bqlanmıftır. 

Ali 3 sene yatacak 
Bet yaımda bir laza tecavüz· 

den suçlu olan 45 yqmda Ali is
minde bir adam dün ajırcezada 
üç •ene hapse mahkGm olmUflur. 

Birlik gazetesinin davası 
Birlik pzeleli aleyhine açıl· 

mıt olan ıiyaal nepiyat davasma 
dün ikinci ceza mahkemesinde de
vam eclilmit, müdafaa yapılmak 
üzere bqka ıüne bırakılmıftır. 

Maarif müdür muavinleri 
Bu yıl ilk tedriat müf ettiıleri • 

nin teftiı mmtakalan deiittiril • 
mit ve ilk tedriut müfettitleri a· 
rumda yeni tayinler yapdmıfbr. 
811 arada, l.ıanbul ilk tedrisat 
müfetiqlerinden Adil Bey maarif 
müdür muavinliğine tayin edil· 
miftir. Diğer muavinlite Şevket 
Süreyya Bey getirilmiftir. Vekl • 
leten vazife sören izzet ve Mu· 
harrem Beyler müfetti91ikteki va• 
zifelerine dönmüılerdir. / 

Vehbi beye ikramiye 
lktııat Vekaleti hizmetinde bu· 

lunan memurların ayni zamanda 
hocalık yapmalan lktıaat Vekale
tince meneclildikten ıonra latan· 
bul ticaret odaıı umumi kitibi 
Vehbi Bey yübek iktıaat ve tica· 
ret mektebindeki hocahiı tercili 
etmiı ve umumi katiplikten çekil· 
mitti. Ticaret odası mecliıi Veli· 
bi Beyin iatifumı tetkik ve kendi· 
ıinden izahat istemittir. 

Vehbi Bey istenilen izaliatı 
vennif, oda mecliıi bu iıtif ayı 
teesıürle karıılamıt ve on bir .e
nedir odada ça)ıf&Jl Vehbi Beye 
bir ikramiye verilmesine karar 
vermittir. Vehbi Bey, yeni umu· 
mi kitip tayin edilinceye kadar 
eski vazifesini görecektir. 

Kartel mümessille· 
rinin müracaah 
Uyuıturucu maddeler inhisarı 

müdürü Ali Sami B. Pariate kar
tel ile temaı etmif, fakat kati bir 
netice elde edemiyerek dömnüt
tü. Öğrendiğimize göre kartel mü
me11illeri inhisar idaresine müra· 
caat ederek müzakereye devam 
ilteiinde buhmmutlardır. Bugün· 
lerde konuf1Dalara tekrar bqla· 
nacaktır. 

Afyon ıatıtı ile alllCa'dar tiic • 
carlar dün Ali Sami Beyin riya· 
setinde bir toplantı yapmıılardır. 
Bu toplantıda afyon satqı üzerin· 
de bazı kararlar verilmittir. 

Diyanbekir tayyaresi geldi 
Dün sabah Diyarıbekirden kal· 

kan tayyare saat 16,5 ta teh • 
rimbe gelmiıtir. 

ZA Yl - Galatasaray Lİ8eli 5 
nci lllliftan almq oldujum tudik· 
nameyi zayi ettim. Y enİIİni çıka • 
ra:caimıdan eıkiıinin hükmü yoli-
tur. 1326 ARIE (3183)~ 



Bedia neyapacağını şaşırmıştı, evde 
bir tehlike olduğu muhakkaktı 

Pencerelerin hiç birinde kırını· 
zı işaret yoktu. 

Acaba evi tarassut mu ediyor· 
lardı? Yavuz işareti ilunal ede
mezdi. Bu kadar zeki ve her şeyin 
sonunu düşünen bir adamın böyle 
mühim bir işi ihmal etmesine im
kan yoktu. 

Bedia bir daha baktı .. iyice tet
kik ederek yokuştan yukarıya çık
tı. 

Evde bir tehlike olduğu mu· 
hakkaktı. Bedia eve yakla~adan 
geçip gitmişti. Yavuz acaba bura· 
ya gelmemiş miydi? Arka sokak
lardan dönerek tramvay caddesi
ne döndü. 

Şimdi ne yapacaktı? 

Öyle ya .. Madem ki Yavuzun 
Seyfi Beyi vurduğunu gören yok
tu. Yavuz ve Bedia neden ve kim
den korksunlardı? 

Bedia henüz soyunmamıştı .. 
içeriye girdiği zaıman ortalık 

yeni karamıştr. 

- Zırrr .. Zırrr .. 
Bu da l<im? 
Aparhman kapısı şiddetle çalı

nıyordu. Kapının zili koparcasına 
çevrilmişti. 

Bedia: 

- Bu vakit gelen Seniha Ha
nımdan başka kimse olamaz. 

Diyerek kapıya koştu. Açtı. 
Uzun boylu, sert bakışlr bir a

. dam. 
Bedia bu vaziyet karsısında 

nereye gidebilirdi? Beyninde baş- Bedia tereddütle adamın yüzü-
} ~ it l B d' .. 1 ne baktı: 
ıyan ugu u ar e ıayı sınır en-
dirmeğe batlamıştı. - Kimi arryorsunuz? 

Tramvaya bindi.. M~çhul adamın hançer gibi kıv 
Ve Beyoğluna geçti. rılan kaşlarının ucunda manalı bir 

A tebessüm belirdi: caba Seyfi Bey ifade vere· 
cek kadar iyileşmiş miydi? - Sizi arıyorum, hanımefendi! 

Bunu anlamak l~.zımdı. - Beni mi?! ... 
Bedia, yaralanan sivil memu- Meçhul adam biraz daha gÜ· 

run sıhhi vaziyetini anla.mağa mec lümaedi: 
burdu. - Evet, Bedia Hanım, sizi arı· 

yorum. Biraz görüşebilir ~iyiz? Hastahan~nin kapısına geldi.. 
Kapıcıya sordu: 

-Dün gece bir yar.alı ııetirmiş
lerdi. Ben onun akr(}hasmdanım. 
Acaba biraz iyileşti mi? 

Kapıcı sert bir tavırla: 
- Şimdi içeri girilemez. Vakit 

geçtir, dedi, yarın gel. 

- Vaktin geç olduğunu biliyo
rum, efendim. Ben de geç vakit 
haber aldım da ... 

Kapıcı iri bıyıklarını bükerek 
mırıldandı: 

- Hasta bakıcılar hastanın çok 
ağır olduğunu aöyliyorlardı am-
ma •• 

Ve genç kadmm metanetini 
muhafaza ettiğini görerek, hasta
nın vaziyetini açıkça söyledi: 

- Doktor, polis erkanından 

birine izahat verirken işittim .. 
Hastanın dili tutulmuş. iki güne 
kadar ölmezse ne mutlu! diyordu. 

Bedia bu haberi alınca kapıcı
ya tetekküır ederek ayrıldı. 

Demek ki Seyfi Bey ifade vere· 
miyecek kadar ağırlaşmıştı. 

Su 'halde Yavuz icin henüz bir 
~ ~ 

tehlike yoktu. 
Bedia hastahaneden ayrılırken 

geniş bir nefes almıştı. 
Hastahane kapısına gelinciye 

liadar, o gece apartnnana gitme
mek niyetinde iken, kapıcıdan al
Clığı malumat üzerine, doğruca a· 
partmıana gitmişti. 

Bedia kapıyı ardına kadar aç-
tı: 

- Buyurunuz efendim ! 
Bedia, bu adamı bakışlarından 

beğenmemişti. Karşı karşıya otur· 
' :ılar. " ' ffJ'.t·~ 

- Konuşmağa başladılar: 
- Benimle mi görüşmek isti-

yorsunuz ... Yoksa kocamla mı? 
- Şimdilik sizinle, Bedia Ha· 

nımefendi ! Sonra, icap ederse, ko 
canız la .. 

- ismimi de biliyorsunuz! Tu
haf şey ... Halbuki ben sizi tanrını· 
yorum. 

- Ben sizi cok iyi tanıyorum, 

hanımefendi! Siz Yavuz Beyin 
zevcesi değil misiniz? 

- Evet ... 

(Devamı var) 

Bu Perşembe akşamı. 

SARAY 
SiNEMASINDA 
JACK P A YNE ve orkestrası 

UNUTULMUS 
SENEONi 

Güzel ve hareketli filminde 
Caz, dans ve eğlenceler vardıır. 

ne:.:..:~~:~:~ın üstü·Görünmiyen 
Şayanı hayret keşfi ile 

dünyaya hakim olmak isti- ADAM 
yen ••• 

Sinema, Teknik ve Kudretinin Son Sözüdür. 
( Fransızca Sözlüdür ) 

4 Birinci Teşrin IPI ... s· d .. ınemasın a 
Perşembeden itibaren 
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Nalnl ve terdbne 
hakkı mahfuzdur 
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Kırmızı balık: Kırmızı bahklar süs 
için akuaryomlarda ve bahçe havuzla· 
rında beslenir. Bunlar sıcak sulardan 
hoılanır. Su nebatlan Üzerine yumurt
larla ve çabuk çoğalırlar. Bunların 

baılıca cinsleri yelpaze kuyruklu ha • 
hklar ile gözleri kafasından dışan fır • 
lamı§ olanlardır. 

Balık avlaması: Balık avlamasını 

evvela iki kısma ayırmalıdır. Biri zevk 
iç.in yapılan sayt diğeri ticari mahiyet
te olan sayttir. Ayni zamanda nehir 
ve denizlerdeki saytler arasında da 
farklar mevcuttur. 

Zevk için yapılan sayitlerde olta 
kullanılır. Olta uzun ve bir kamış u • 
cuna asılmı§ alet kabilinden bir tel ve 
onun ucundaki zıplundan mürekkep • 
tir. Zıpkında yemi takacak bir kanca 
bulunur. Bu kancanın ucu tersine 
dönmüş fırça gibi ince eğintilerle mü
cehhezdir. Bunlar balığın ağzına ta
kılır ve oltanın ucundan kurtulamama
smı mucip olur. Yem için ya midye 
veyahut kavrulmuş kenvir tohumu kul

landır. 

NEHiRDE BALIK AVI - Ne -
hirde balık avı ya olta ile yahut ağ ile 
yapılır • 

1 - Olta ile balık avı: Bu nevi av 
hem güzel bir spor, hem de cazip bir 
eğlencedir. Kara avında olduğu gibi 
balık avında da kullanılacak aletlerin 
iyi olmasına aynca ehemmiyet verme

llidir. 
Malzeme: Altı parçadan mürekkep 

bir oltadır: 

1 - Kamış; 
2 - Olta ipi, 
3 - zıpkın yerleştirilecek yer. 
4 - Zıpkın; 

5 - Mantar; 
6 - Kurşun.. 

A - Kamış: Başlıca üç vasf r olma
lıdır. Sağlamlık, hafiflik, bükülebil -
mek. K.anut imalinde '-!1ıca kullam· 
lan odunlnr fındık, saz, bambodur. 

Tek parça fındık dalından yapılmış 
kamış pek hafif olur ve lüzumundan 
belki de fazla bükülür. Fmdık kamı
şı yalnız lcüçük balıklan avlamak için 

kullanılır 
Sazdan yapılmı~ kamışlar kolay 

bükülür ve hafiftir. Kamış üç dört ve 
hatta beş parçadan yapılır. Bu parça
lar ayni boydadır. Yahuz en uçta o
lanı biraz kısa olur. 

Her boğmanın boyu bir metre ile 
bir buçuk metre arasındadır. Her boi
manın cegametİ o suretle intihap edil
melidir ki, kamışın siklet merkezi ha· 
hkçının eli yanında bulunsun ve iste
diği anda balığı kancalıyabilsin. Bam
bo kamışlara gelince: Saz cinsinden 
daha ağır ve daha mukavimdir. Beyaz 
Bambodan kamış ağırdır ve siyah 
Bambo kadar iyi idare edilemez. Ka
mışın olta cihetteki boğmağı ince, 
sağlam ve bükülür odundan olmalı -
dır. En iyisi fındıktan yapılır. 

B - Olta ipi: Olta ipi tutulacak 
balığın cesametine ve ağırlığına göre 
değişir. Küçük balıklar için ipek ip 
kafidir. Beyaz ipek suda ktvrddığın • 
dan yapılmış olta ipleri almak daha 
iyidir. Ekseriya suda gözükmemesi i
cin yeşil bir renkle boyanır. At kılı 
ipi suya batınca fevkalade alastiki o • • 

lur. Kuvvetli bir balık oltaya takıla • 
cak olursa uzanır ve kopmaz. 

C - Zıpkının yerleş~rileceği ma· 
hal: Burası at kılından yapılmak la • 
zım gelir. Balığın asıl görmemesi icap 
eden yer burasıdır. 

D - Zıpkın: Çelikten ve ucu sivri 
bir kancadır. Bir ucunda halka vardır. 
Bu halkadan olta ipine bağlanır. Siv
ri ucunda balığın ağzına batacak bir 
sivri kıınca uç ve battıktan sonra çık
masını menedecek bir sivri topuğu 

vardır. 

E - Mantar: Suyun üstünde yü • 
zer. Olta ipinin suya batacak kısmını 
tcsbite yarar. Bu surette istenilen de· 
nnliv e vazedilit-. Bundan baska balı • 
ğın z1pkına ve ucundaki yeme dokun
duğunu da hareketi ile haber vem. 

(Devamı var) 

~ 
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Genç kızın gözleri yeniden ve 
garip bir parlayışla açıldı. Bu ba
kışlarda hem bir korku hem de 

' 
karşısındakine hayran olduğunu 
gösteren hisler vardı: 

. - Beni niçin babamın yanın -
dan kaçırdınız. Ah, o Tunuslu kö
leden korkuyordum zaten .. Fakat 
orada sizi görmemiştim. Adamla
rınız arap kıy af etine girmişlerdi. 

- Sizi ben kaçırmadım. O a -
damlar benim adamlarım değildi. 

Genç bir aşık gibi, tatlı bir sesle 
neler olup bittiğini anlattı. 

Genç kızın yüzünde her an ço
ğalan bir heyecan vardı. Şahin 

Reis sustuğu zaman yüzü sevinçle 
gülüyordu: 

- Demek beni siz kurtardınız! 
Yarabbi! Hiç bir şeyden haberim 
yok. Siz olmasaydınız şimdi kim
hilir o kafirlerin gemisinde neler 
çekecektim. Ah, oralarda, kafir
lerin elinde kalmaktansa ölmek 
benim için daha hayırlı idi. 

Bu sırada kapı açıldr. 
Gebeş Mustafa çay getirmişti. 
Şahin Reis onu kendi elile genç 

kıza uzattı: 

- unu içiniz. Isınırsınız! Son
ra da sizi burada yalnız bırakınz, 
rahat bir uyku uyursunuz, sabaha 
kadar hiç bir şeyiniz kalmaz... ' 

- Fakat, evime gitmiyecek mi
yim? 

- İstediğiniz zaman, istediği • 

niz yere gidebilirsiniz. Fakat bu 
gece misafirim olmanızı rica edi
yorum. Sabah erkenden sizi kendi 
elimle babanıza götürmek istiyo • 
rum. 

Şeyh Ehussaidin kızı Habibe, 
rahattı: 

- Babam beni arar. Ben hemen 
onun yanına aöilii'ieli11nr' . 

Demedi. Kendisini Şahin Reisin 
yanında, onun gemisinde, her kor-
kudan uzak buluyordu. 

Onu, babasının Uluç Ali Paşa· 
ya, Barbarosa verdiği ziyafetlerde 
bir kac defa görmüştü. Her sef e
rinde de uzun boyu, heybetli vü
cudu ve sert bakışlı yü~ü ile bü
tün diğer erkeklerden daha güzel 
bulmuştu. Arap kızları on üç ya
şına kadar her halde evlendikleri 
halde o, on dokuzuna bastığı hal
de, henüz evlenmemişti. Çünkü 
hiç bir erkeği beğenmiyordu. Ba
bası da kızını çok sevdiği için zor· 

lamıyordu. 
O zamana kadar gördüğü er -

keklerin içinde yalnız Şahin reisi 
beğenmiş, kendi kendine: 

- Eğer bu adam beni istese, va-

tırdım. 

Demişti. 
Şimdi hiç olmazsa onun gemi· 

sinde kalmaktan ve onun himaye· 
si altında yaşamaktan tatlıı bir haz 
duyuyordu. Hatta şöyle bir arzuyu 
·bile duymaktan kendini alamamış 

-tı: 

- Şimdi yelkenleri açsa ve be· 
ni istediği yere götürse! ... 

Çayını yudum yudum içiyor ve 
1 göz ucuyla Şahin Reise, ikide bir 
bakıyordu. 

Reis bu bakışların manasını 

sezmekte gecikmedi . 
O çayını bitirdiği zaman, genç 

ve coşkun bir aşık gibi, yastiğım 
düzeltti, üstünü örttü, rahat etme· 
si için ne lazımsa yaptı. 

Bu sırada Küçük Hüseyin ko§a 
rak geldi: 

-Reis, şehirde eli meş'aleli •U· 
variler dolaşıyor. 

Genç kız: 
- Beni arıyorlar!., 
Dedi, fakat yerinden liımılclan• 

madı. 

Sonra ilave etti: 
- Size nasıl teşekkür eC:leceği

mi bilemiyorum Şahin Reis! Bu 
fedakarlığınızı ödemek isterdim. 
Eğer bunu yapabilseydim, mes'ut 
olmak için başka bir şey lazım de· 
ğildi. 

Onu aradıklarım bildiği halde 
gitmekten hiç bahsetmiyordu. He 
le kaygusuz yatışı, manalı ve de
rin bakışları, sık sık inip kalkan 
göğsü, ne güzeldi. Kendi evindey• 
miş gibi rahat görünüyordu. 

Onun hislerini Şahin Reis de
ğil ya, dünyanın en aptal erkeği 
de pek iyi anlıyabilirdi. 

O, Şahin Reişi beğeniyordu. O· 
nun yanında bulunmaktan haz du 
yuyordu. Şahin Reis Küçük Hüse• 
yini savdı: 

- l<ör Aliye söyle göz kulalt 
olsun. Ne gemiden birisi gidecek, 

ne de dışarıdan bir kimse girecek. 
Anlaşıldı mı? 

aşü · e eis ! .. 
Kamaranın kapısını si\,rgüledi. 
Habibeye baktı. Onda hiç bir 

korku ve telat yoktu. Hatta bu ha· 
reket hoşuna bile gitmişti. 

Onun yanına döndü. Yanı ba§Iı 
na oturdu: 

- Habibe! .. 
Genç kız iri ~ ... 1 agözlerini çe· 

virdi: 
- Emret reis! .. 
-- Habibe .. Seni arıyorlar .. Bu· 

rada olduğunu öğrenecekler. Al
mak için gelecekler. Eğer istersen 
şimdi, fırtınaya rağmen küreklere 
sarılırım. yelkenleri açarım ve se
ni götürürüm. Fakat bunu, senin 
arzun olmadan yapamam. Çünkü 
seni seviyorum ... 

Habibenin yüzünde evvela git· 
tikçe açılan bir ümit, sonra bir kız 
gınlık vardı. Sanki: 

- Ah, keşke yapsan! .• 
Diyordu. 
Şahin Reis devam etti: 

- Eğer sen de beni seviyorsan 
ve benimle evlenmeğ razı olursan 
babandan istiyeyim !.. 

lstemeksizin elini uzatmış, Ha· 
bibenin elini avuçlarına almıştı. 

Genç kız çekmiyordu, halleriy· 
le kendini tamamiyle Şahin Reisin 
ellerine, kollarına vermeğe hazır 
olduğunu anlatıyordu. 

_ Seni seviyorum Habibe ... Se 
ninle haşhaşa, bir yuva kurmak 

istiyorum. 
Genç kız olgun dudaklarını u-

zatarak cevap verdi: 
- Ben de seni.. Sen Şimdiye 

kadar gördüğüm erkeklerin en gü 
zelisin! .. Beni babamdan iste.. O 
razı olacaktır. Çünkü benim iste· 
diğimi o da ister!.. • ' 

(Devamı var)' 



(
HABER'ln 
hıka»e•• imza atan sanatkar 

. Ne güzel kadın ... Aman yarab- 1 Çtldıra.caktmı. .. Artık laakançh· 
bı ..• Ne güzel kad m... ğım ve asabiyetim aon · raddesini 

Kendisine hayranım! ... Nice bulmuıtu. "Bu Alfom kimse onu 
Z&Jnandan beri arkaımda dolqı., öldürmeliyim!,, diyordum. .. =be··

1
·• Hem ıenç, hem de akrlb, Nihayet, son sevgilim olan Ha· 
1••• cerin de kulalı arkasında aynı 

Bir F?A ... _ .. I d • • ,., _ Ah-~ foy e emıı: mızayı görünce, tapınırcasına a· 
ihti ' eger gençler bilseydi ve ırk olduğum bu akıllı ve genç ka· 
l rarlar yapabilseydi... dmı kolundan yakaladım: 

fte, bu kadmda bu ideal tabak - Söyle. .. -diye haykırdım.- Bu 
kuk ebnit... Alfom nerededir? 
l Osmanlı guatoliıyle bir tabir kul - Paristedir. 
anaYJID: - Pariate mi? 

Kemal ile cemali birletlimıiş !... - Evet. .• 
- Demek sen, bunu sana Paris

te yapb. Fakat, bir çok kadınlarda 
. Nihayet emelime muvaffak ol- aynı herifin izini gördüm ..• Bu hal 
dum: 

• • • • • • • • • • • 

nasıl izah edilir? 
. _Nigar Hanımefendi, benim sev - Basbayağı ... Onlar da, Al· 

grlrm oldu ... Bu genç kadınla ni- f om için Parise kadar gitmişler
şanlanacağmı ..• Onunla evlenerek d , ir ••• 
meı ut olacainn ... 

O b 
- Yarabbi ... Bu ne cazi'be ... Bu 

mı, üyük bir a•kl ··"" ·· d ,_ l 
b 

... ~ a gogsume a anı, ço~ mu güze ... 
asacagmı. .. 
P~!arının ucundan başlı· Hacer, bir kahkaha attı: 

yarak, elının üstü' ·• bil ... · · k 1 - Sen gali·ba, Alfomun kim ol-. nu, egmı, o -
larmı, nıhayet yanağını, dudakla- duğımu bilmiyorsun?... Güzellik 
rmı, saçlarını öptüın ••pt" ··p- için ameliyatlar yapan, elli yqm• 
1

.. , o um, o 
um... daki kadmları yirmisinde gibi gös 

~h, artık, babtiyarnn... teren sanatkardır ... Fakat, res&am 
:1.: alnız, ben çok mutaassıp kıı· lar tablolarına nasıl imza atarlar• 
xan l.• , ç DlT adamım. Evleneceğim bir sa, bu da, şekil verdiği yüzlerin 
~adının fena bir maziıi olmasını bir tarafına ismini yazar... Bunu 
ıstemem... ıart koıar ... lıte, gördüğün yazı 

Nig~~iımm ba;yatmda hiç bir bundan dolayıdır ..• 
fena hidı .. ·olr z ı ~ i ....... _ (Hadice SUreyya) 
Hot. olmadılna .ta: ...... ~ - - • 
Zira, bunun aksini akıl kabul e- ti'\.{ Tı•• ~ ·' y vz • ... - ilk roman er mı.... aşı ne, başı ne? ... 

Nişanlnnı öpmekte devam ecli- Savaştan Banta 
~;:ı- Saçiamu, dudaklanm, ya- Yazanlar: (Va·l'tO) ile 
• _..___. kulailnı. .. Bırdenbire irkild" z· ÇUrüksulu Meziyet 

1 ... ım. ıra ku· v • kt agınm tam arkasmda b" , ı en l çı l 
..... d"'..J'- ır yazı, L" 50 k ıuaZan lK"Katime çarptı. ı: ıyatı : uruş 

'..1 •• Hani, gemiciler, kollarını döğ-
ourerek tenleri üzeruıe· 

1 
Askerliğe davet 

yazı ar ya• O.kidar Askerlik Şabai Riyasetin· 
zar, yahut resimler yaparlar ... iş den: 
te, bu da onun "b" b" 

M
. . ' • il ı ır yazıydı. 
ım mmib. · 11' nnza. •• 

Okudum: 
"Alfons !,, 

... Beynimden vunılmuıa tlön
(1~··· Niıanlımm gizli bir yerine 
bır ecıtebi, imza atam... ' 

- Bu ne? ... -di,e haykm:lım.
Kulağmızm arkumdaki imza 
ne? .•. 

Nigar, mmn kom etti. Söyle
lnedi. 

Demek ki onun bir sevgilisi 
-v_a.r •.. Hem de biri.tiyan bir eevgi
lı .. : Böyle, vücudunun mahrem yer 
lerıne kadar imza atacak derece
lere varmqlar ... Hiç ben böyle bir 
kadınla evlenir miyim? ... Tq çat
lasa evlenmem ... Allah verme, ya
rabbi ... 

Derhal sokap fırladım ... Nigi
n, yalnız bıraktım ... 

• • • • • • • • • • 

Şimdi, Hana Hanıımı sniyo
nım •.. O da, Niglr kadar genç ve 
güzel •.. Fakat, heyhat ..• Talih yar 
olmuyw ... Onu da göğıümün ü•
tün b .,-e astırır, te~, öperken ne ol-
du biliyor Dl1ll1ID1IZ? Gözüm, kula 
imnı arkasına ilifti. 

Bir de ne göreyim. 
AYltl imza: 
Alfonaı... . 
Kadıiılarmuzm harimine Mı de 

rece •oblan ba müthi• D · 
I-.!....._ _, d" y ODJU&ll 
~. - l'J'e L:ı-ı b" • d •vp ere anıyor um .•• 
'1i. Artık, bdmlann kulakları ar

ma ba'1nak benim için bir il
let olmuıtu. .. _ d • • • D"'rt ta . ~ enmız. o -
Msınde dı.lıa, •-· • k f. 
..., • J .... ımzayı et et-

eJBD mi?.,.. 

1 - Deniz sınıfına mensup Oakü· 
dar mmtakuı ahalisinden olup ıabe
miz yerli ve yabancı efradmdan 316 
ili 327 doğumlularm (dahil) Walye
aiyle sene deniz mufma memap 328 
doğumlulann 13 • 9 • 934 Cumarte· 
Iİ gÜnÜ sabah saat dokuzda Oaküclar 

111beaine müracaatleri. Deniz efradm· 
dan ha dofamlalardan bedel -.erecek· 
lerin de bede1lerinia 11 - 9 • 934 ak -
pmma kadar beclelleri kahal edile -
cektir. Da tarihten sonra bedel mua. 
meleli yapıhmyac:akbr. 

2 - Piyade, Topçu, mazika, mu • 
habere, iatihkim, nakliye ve süvari 11-

mflarma mensup 316 ili 327 ( dalıı1) 
doğumlu bakayalarla gene bu ınufla
ra mensup 328 doğumlu efradm 24 • 

1 inci Teırin - 934 Çarpmba giinü 
sabah saat sekizde ıubede iıbah vü • 
cut eylemeleri ve bu ınuflarm ve IMa 
doğumlulann bedel .,..ı.n da 23 -
1 inci Teır.in • 934 Sah akpmma ka· 
dar kabul edilecektir. Ona göre mii· 
racaatleri ilan ol11Dur. 
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li YISll~I ~ir kl~lll 
ıı~or~oıer 

Katil, kadının 
kocasıdır 

Katıl ısmall 

Ezine, .(Husuıi), - Ezineye 
ıekiz kilometre uzakta çok güzel 
manzaralı bir köy vardır: Pazar 
köy •• ~u köyde Halil oilu İsmail 
namında on dokuz yatında bir 
genç, on altı yqmdaki zevceıi 
Zelihayı yedisi arkadan ve dör
dü önden olmak üzere on bir Jn. 
çak darbesile öldürmüftiir. 

Altı aydanberi evli olan bu. 
gençler araamda geçimsizlik had 
bir §ekil almı§h. Bir haftadır ka
dın muhtarın evine iltica etnıitti• 
Maktulenin anası, ayni zamanda 
katilin babasmm zevcesidir. Ba
ba, oiul; bir ana kızla evlenmiş
lerdir. Anaamdan başka bir de 
ablası olan kız, dargmlık zaman
larını ablaımm ve muhtarın evin· 
de P9lnaiıtir. 

Pazarteai .ana, llltia Ye ana 
ICasabaya, pazaTa inmi~ler. Za • 
vallı genç kadm, kim bilir hangi 
bi11in sevkiyle, kapıımı kilitleyip 
günlerce semtine uiraJDadığı evi
ni kollamağa gitmif, koca, esa • 
ıen kansns uzaktan takip etmekte 
imiı, kadm eve girip odaya çıkm· 
ca hemen arkasından üzerine hü· 
cum ederek kudunnufÇ&lma elin
deki keskin bıçaiı zavallı genç 
kadmm vücudünün rast geldiği 
yerine saplamaia batlamı§, kadm 
yere yuvarl&DIDI! ve oda kapın• 
nm yanmcla kıvnlarak can vermit· 
tir. Katil kanlı bıçağı Ye kesilen 
elile gelip jandarmaya teslim ol-

1D11ftm'. 
Vakayı liaber alan müddeia • 

mumi Hüsrev, Doktor Mitat, jan· 
duma kumandam Şükrü Beyler 
derhal vaka mahalline otomobille 
yetiıerek tablrikata bqlamıtlar
dır. 

Köyde lialaı;alılC bir &Cim gnı• 
bunun içinde feryadı göklere yük
selen maktulenin ablasmm 1e1i 
ortahia büziin Yeriyordu. Kati • 
lin ve bu itle e.lüadar ıörülen 
babaıllUD ifadeleri almmıfbr. Bu 
çok feci ölüm hadisen muhitte 
derin bir teeuür uyandnmı§br. 

Kiralık hane 
Bakirköyünde Kartaltepe' de Ak 

1U caddesinde 11 Nmn&Jtob 6 o
dalı Ye 13 Numaralı 10 odalı elek
trik IU11I ve M.annara'ya tam ne
zareti havi fevkalide havadar bü· 
yiik bahçe içinde iki kötk ayn ay
n Ye büyük kötk te tam veya b • 
men kiraya verilecektir. Aya· 
ıofya meydanına nazır Alemdar 
caddesinde tramvay durağmda 
köşe bqmda 2 numaıralı hanenin 
Ült katmdaki 4 oda elektrik, gaz 
Ye suyu havi daire de kiralı'ktır.Ga 
lata Melek Han 7 numaraya mil • 
raeaat. l(3148)J 

!Bulqatistaa ~ 

Bulgaristan Türklerinin 
nefretini kazanan ocak 
Şumnudaki "Medresetünnevap,~ arhk 
kapılarını kapamak mecburiyetindedir 

Bulgaristan Türk akalliyetinin 
yıl:lardanberi bnmı emmeğe, 

mahna, canına kutetmeğe doya • 
mıyan Medretetünnevvap, bu bay
kut kaynağı, bili, Bulprl.tanm 
Türirii en bol bir yeri olan ''Deli 
Orman,, mmtakasmda Şumnu ka· 
aaıbasmcla, hayattan hiase almak 
cür' etinde bulunmıya çalıpn bir 
irtica ve tausup yuvaııdır . 

Ne kendini ve ne de tuttuğu 
yolun nasıl bir yol olduğunu bil
miyen ve bilemiyen bu (Hayırlı!) 
müessese, bugün unutuhmya mab 
kOm bir vaziyette bulmmıaktadır. 
Merhumun - Artık nerede ise 
rahmeti rahmana kaVUf8C&ğm • 
dan buna (Merhum) demek daha 
doğru olacakbr - bayatından ve 
sağlığındaki faaliyetlerinden, bir 
az olsun, bahaebneden geçemiye
ceğim. 

Doğrusu bu müessese, arkaım
dan söylemek gibi olmum ama, 
biç de iyi bir miietseee değildi. 
Nalmcı keseri gibi yongayı hep 
kendinden yana yonması, batlıca 
kötü tabiatlarmclan birini teıkil 
ediyordu. Zavallıcık menfaatine 
çok dütkün olduğu için, Bulgarlı· 
tan Türk akalliyetinin ki.b beyni· 
ne bir yumruk, kih kalbine bir ıi-

Ü kendini kmtaramazdı. 

Camide tarikatı uğruna adam 
öldürenleT, cebinde silahı ile vaa
zedenler, hizmetçisinin ırzmr, na• 
mUIUDU payimal ettikten sonra 
üste rii§vet makamında para ve • 
rerek o bigünabı kocaya veren • 
ler, komtuıunun haram malma 
göz dikenler ft daha ne çeşit bal· 
tedeceğini bilemiyenler hep bu 
müessesenin elebqrlan, kodaman 
larrydı. 

Orada eberiyeti umu • 
miyeyi methur yiİz elli-
likler tetkil ediyordu. Türkiyeden 
beline yediği tekme ile ilk soluğu 
"orada,, alan vatan hainlerine, 
pranga kaçkınlarına, bu miienele 
mütfik bir anne gibi kollarmı açı
yor, onl.an bağnna batıyor, ve 
kat'iyyen bu mel'unlara yalnızlık· 
larmı biaettirmiyordu. 

Bilhaua "para,, için biç ııkm· 
tı çektikleri vaki değildi. Çünkü 
bütün Deliorman onlar için çab
tlP didiniyor ve beri taraftan da 
hülriimet, bunlara icap eden ko • 
laybğr cabaaiyle beraber göster
mekten de Bali kalmıyordu. Olan
ca kuvvetiyle, gayretiyle çalıtan 
bu softa fabrikuı ramazan ~idi 
mi faaliyetini bir ay için tatil ~ 
yor, kendi terbiyesince yetiştirdi· 
ği yüzlerce çömezi, yüzlerce ma• 
sum yatan evlidmı, cerre salıyor, 
onlara bilmediklerini öiretiyor, 
yapmadıklarım yaptırtıyordu. Ra· 
mazandan ıonra ııra harman cer
rine geliyordu ki, hakikaten bu, 
evvelkinden daha ömür bir faali • 
yet mevzuu teşkil ediyordu. 

Çömezlerin okudukları ders
ler de pek mahduttu detem yalan 
delildir. Çünkü bu müeuesenin 
hakiki maksadı, ders okutmaktan 
ziyade, körpe dimağlar üzerine 
telkin ile tesir edip taauup Ye irti
caı tam manasiyle qılamaktr. 

Daha türkçesi, bugünkü TürkiY.e-

ye ve Türk idare rejimine muha • 
lif bir 1IDl1ll" yetitti.rnıekti. Yoksa 
ilim namına talebeye ancak "Kö
pek kadar karmca !,, tahsil ettiri• 
lebiliıyordu. 

• • • 
Bulgaristan Türk akalliyetinin 

hemen hemen ekseriyeti umumi • 
yeıini teıkil eden cahil tabaka· 
dır. itte bu hallan "Din,, vasıta• 
siyle zayıf damanna. batan bu 
milliyetsiz yobazlar gene ''Din,, 
perdesini kendilerine ıiper ederek 
bu zavallı halka kartı yapmadık
lan adiliği, itlemedikleri denaeti 
bırakmamıtlardır. Sırf paraka· 
zanmak kaygıuiyle fırıab gani • 
met bilerek halkı soymuılar soy
muılar ve çeşit çeşit wopaga.ıda 
usulleriyle, o zavallı köylücükle • 
rin masum çocuklarını, adeta zor
la ellerinden almışlar, ve bu za • 
vallı masumlara da "Menfi terbi· 
ye,,yi aşılamak çaresiyle uğrapr· 
)arken bunlan kör cahil bırak· 

mıtlardır. 
Mollalara Türk haraı, Türk İn· 

kılabı, daha doğnmı, bir kelime 
ile ''Türklük,, bakkmda hiçbir fi • 
kir verilmediği gibi kendiliğinden 
uyanna, kendinin ne olduğunu öğ• 
renmek istiyenleri de o baykuf o
c:agmda ,..,...ııau-wslar_ hu sribile
re lmqı lizmı~len tedabiri al -
makta da gecikmemiılerdir. Bet 
vakit namaz mecburi olduğu hal
de bu kaideye riayet etmiyen, fe
sine ıarrk samuyan, pantalon gi
yen ve fikrinde en zayıf bir yeni• 
lik eseri hissedilen mollalara melt 
teplerinin kapılan daima kapalı 
kalmı§tır. Zaten onların yegine 
yapabildikleri iyilik de bu değil 

id. , m ır .. 
Fakat bugün herkesten evvel 

hatları ıdalan bu softalar, bu çö • 
mezler, en ıon ilticagahlarmı ev • 
velce beğenmedikleri, mühimse • 
medikleri o muazzer Türk toprak· 
larmda aramak mecbııriyetinde 
kalmıtlardır. Hatta içlerinde daha 
timdiden: Oraya gidenem Med • 
retetün!M\vvap veya onun küçüli 
kardeti olan Medreaetünaliyeden 
aldığım paçavradan bqka her te
ye benziyen, diplomalarımla aca• 
ba beni hangi mektep, hangi mü· 
ettese kabul eder?!,, diye dÜ§ü
nüp rüyaya yatanları bile var •• 

Soranın size ey ıofta fabrika • 
smm çömez bozuntulan !. Sizin 
öğreticilerinizin buraya gelmele • 
rine etaten imkin yoktur. Fakat, 
ıiz, ya ıiz buraya ne yüzle gelip, 
kendinize bir de mektep veya 
meslek anyacalumız?. Senelerce 
dört -bir yana küfürler savuran 
yaygaralarmızı nasıl saklayıp in • 
kir edebileceksiniz?. Türk ana 
yurduna ne yüzle ayak buabile • 
cebiniz?. 

Fakat ıiz de bilininiz ki, bu 
vaziyetinizde ana yurdun tefka • 
tine, ulUvvücenabma güvenerelC 
kuturlanmzm affım istemektea 
bqka ıizin için yapacak bir feY 
kalmannıtır. Çünkü Bulgaristan 
sizin ocağınızdan fayda değil, bi· 
liki. en büyük fenalığın geldiğini 
anlallllfbr. incir dikilen ocağım • 
zm bmidan aonra tütmesine im .. 
kin yoktur! 

Bulgarlstanll H. Behçet 
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Alman yada' Ruamla mücadele 
başladı Mark kıymetinin indiril

Hastalıklı hayvanlarını m.esi Sarda Almanya aley 
saklıganlar ce2a görecek hınde hava mı uyandırır? 

R h t 1 .. · ı .. d 1 Almanyada yeni bir iktısadi 

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

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU uam as a ıgı ı e muca e e, . ~ 
1 

d.. d · ·b b l t S h vazıyet hasıl o mut ve Sar mese _ un en ıtı aren af amış rr. e - . 
· b' k l . d ~. lesmden ıonra bunun da her hal· 
rın ırço yer erm e ruam muca· . 
d 1 · t n1 1 t B . de hallıne hat vurmak kararla§ -e e ıs asyo arı açı mı§ ır. u ıs· 

1 d k. 1 k mııtır. 
tasyon ar a ı memur ar mmta a· Alın dakik d • 

Tefrika rto. 49 ·ı;,;~ ,,., 
!/~'' 

d l k h 1 
anya fU a a gergın 

larmda o a§ara ayvan arı mu· b' 'kt d. b h . . d b l ç·t• l k 1 
d e.kı d. M 1 ır ı ıaa ı u ran ıçın e u unu- ı ımanın ası arı arının ıu • rarak, harpten yeni dönen Çiti • 

ayene e ec er ır. emur ar l . . ti l d d ki 
f d .... 1 h t l ki h yor. hracatı azalan sanayıcıler, ra arı ası mıt, u a arına takılı manın yanına Abdulfaki ilerliyor· 5 ................. 1 

tara m an goru en u a ı ı ay· ) . . .. .. h Ik 1 l • d 
1 h . t k d b 1 Aman markmın kıymetını duşur· a a ar çene erıne ütmü9tü; Çi- du. Ayni zamanda kolundan tu· iYazan: van ar angı mm a a a u unur - . .. .. . • 

mek suretıyle bunun onum~ geç • tıma: tarak Blantı sürüklüyordu. .i Rıza sa o mıntakamn istasyon memur-

1 
mek istiyorlar. - Bu geceki iyin için bir esir Vahtiler bir fırtına gibi sürük· ~ 

luğu tarafından Fatihteki hayvan Ş k • 
Alman markını dü•ürmek için, seçiniz, diye bağırdı. lenip ilerliyen bu reı·ıin misafirine :.·. e ıp hastanesine bildirilecek ve hasta· :ı 

Nazi liderleri Reiıicümhur ve Baş Karılarından biri Aıitayı •Ö•· yol açtılar. t··---nenin nakil vasıtaları ile hastane
ye ta~ınacaktır. 

Dündenberi Kasımpata, Edir • 
nekapı ve Şehremini semtlerinde 
üç hayvanda hastalık bulunmut, 
bunlar hastaneye tesllm olunmu!· 
lardır. 

Hayvanı hasta olduğu halde, 
mücadele ;stasyonlarına malumat 
vermiyenler hakkında fiddetli ta· 
kibat yapılacaktrr. Hayvan hasta· 
nesine yatmlan hayvanlara çok 
iyi bakılmaktadır. Bundan maada 
Mevlevihane kapısında mandra • 
nın birinde üç dört hastahklr hay· 

"' vanın bulunduğu baber alınmıt· 

tır. 

Bu haberi alan Şehremini mü • 
cadele istasyonu derhal faaliyete 
geçerek iki hasta hayvan bulmu,
tur. Hayvanlar hastaneye yatml
ıru,br. Hayvanlar iyiletmezse öl • 
dürülecek ve sahiplerine tazminat 
verilecektir. Ruam mücadelesi bü
tün Türkiyc4c başlamqtır. Teıri· 
nitani nihayetine kadar bütün tek 
tırnaklı hayvanlar muayeneden 
geçirilmiş bulunacaktır. 

Ruamla mücadele neticesinde 
çok faydalar temin edilecektir. 
Memlekette ruam hastalığının önü 
alınacağı gibi bu hastalık dolayı • 
siyle yapılamıyan hayvan ihracı 
da çok artacaktır. 

Maarif Cemiyeti
nin faaliyeti 

( Ba§ ~rafı 1 incide) 

Aualliınliği~ Muhtar Şevket, ri· 
yaziyeye, Avrlı. Beyler fizik mu· 
allimliğine üniversitenin bu sene 
mezunlarmdan Naime ve kimya 
muallimliğine de Aliye Hanımlar 
tayin edilmişlerdir. Fran~ca mu· 
allimliği için <Je Mabnazel Liza 
getiıilmiıtir. 
D6rtyol ticaret odasının 

dil eki eri 
:Anbra, 2 (Telefonla) -D&rt· 

yol Ticaret Odası namına bir he • 
yet albı tehrimize gelmif, navlun 
vo ambalaj meseleleri hakkında 
D3rtyol Ticaret Odasmın temen· 

nllerhri havi mad;atayı Türk: ofi· 
se vermiıtir. 

-Belediye seçimi münase-
betiyle merasim ve temsil 

Halkevmden: 
İstanbul mnumi meclisine aza 

teçimi münasebetiyle: 
1 - 4 Birinci teşrin 934 per· 

ıem'l;e gUnii aktamı eaat 20,30 da 
Tepebqmda Meırutiyet cadde
.mdekl (Beyoğlu kıamı) mızda 
bir temsil. 

2 - 8 Birinci teırin 934 pazar• 
te.I gilnü akfamı saat (20,30) da 

<:eğaloğlundaki merkez salonun • 
a bir komer verilecektir. Arzu 
•enler temsil davetiyelerini Bey
ellu psmı ve Konser dayetİyeleri· 
ni merkez idare memurluğundan 
lıer gün alabilirler. 

vekil Hitlere devamlı tavsiyelerde terdi: Çitima, Abdül Fakiyi genç, gü· 
bulunmaktadırlar. - İtte, dedi. zel ve beyaz •bir kızla beraber gÖ· madığı Dinga lisanını diline dol~ 

Fakat bu it, her halde Sar me· - Haya, onu kurban ve~em. rünce, pf&}adı; bu hiç beklemedi- mıttı Mütkülatla: 
selesi reyiama konduktan sonra Bu, harbin en kıymetli hediyesini ği hadise karşısında ne söyliyece· - Reis, sana dünya-da eti az 
halledilecektir. Alman parası tim· kendime zevce diye ayırdım. Baş· ğini bilemiyordu. Bu genç kız bulunur bir hediye getiriyorum. 
di düşene, bunun Sar mmtakaam· kasını bulunuz. kimdi? Abdülfaki bunu nereden diyebildi. 
da Almanya aleyhine daha çok Siyah derililerin uğultuau ayu. bulmuftu. Reiı: 
cereyan uyandıracağı ve Alman ka varıyordu. Gerçi kendiıi dalla savaıtan ye. - Bunu nerden tiuldun '.A'bdul-
taraftarlarının emniyeti zail ola • Birbiriyle konu§&Dl&m, ortada ni dönmüttü. Bu zaman zarfında faki, diye ıordu. 
cağını tahmin etmektedirler. hiç. bir §ey yokken zıphyanlarm e· köyde olup b!tenden haberi yoktu, - Günlerdenberi, bunun petin· 

Fakat vaziyet gittikçe . ehem· ıirler arasında en dolgun, en göı• daha kimse kendisine bir §ey ıöy· deyim, Çitima. Gecemi, gündüzü· 
miyet kespebnektedir. teritltsini seçmek huıuıundaki mü lememiıti. me kattım ve evvelce elimdn ka· 

Bir an evvel alınması lazımge- nakaıaların haddi heıabı yoktu. Abdül Fakinin telitlıı hali, Gato çırdığmı bu avı, tekrar yakalamı· 
len hu tedbire, iktısat nazırı ve Tam bu sırada kalabalığı ya. lCadar kuvvetli ve düzgün konuta· ya muvaffak oldum, dedi. 
Ray•bank direktörü doktor Şaht S 

~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••• .. •••••••• onra: 
kat'iyyen muarızdır. Bu takdirde 1 g·ıt d k. kazaf Yunan takımı - Bu hediyeme mtıKabit, bize 
iki ayrı mesele bulunuyor. n 1 ere e ı vereceğin esirlerin adedini arttı. 

Sar mıntakaımın, Almanyaya (Bat tarafı 1 incide) 

mı, Fransaya mı, yoksa ıimdiki ların, vagonlarda ezilenlerin inil· 
gibi cemiyeti akavm idaresine mi tisi uzun bir mesafeden ititilmiı
terkedileceği hakkında, Sar aha· tir. Kazaya uğnyanların bir kımıı 
lisinin reyine müracaat günü olan ıonradan ölmüt, çoğu da sakat 
kanunu.ani baılan.gıcma kadar, kalmıtlardır. 
ilrtıaııt nazın ile markın ıymetini . . • _ 

d .. ·· k · t' N • l"derler·ı Tren liazaaında ıdCrtıp 1Calan 
uıurme H ıyen azı ı • • . ... • • 

nin araıı açılmamasma fevkalade · bırçok dıgerlerının kurtarılma11 • 
dikkat edilmekte olduğunu lngi • na hala devam edilmekted1T. Bü • 
lizce "Deyli Herald,, gazetesi bil· yük bir itina ile vagonlar yerle • 
dirmektedir. rinden kaldınlmakta, kazazede• 

Odun ve kömür 
(Ba~ tarafı 1 incide) 

Diğer taraftan maruf bimaç 
depo sahibi ile de görüştük. Odun 
deposu sahiplerinden Ali Haydar 
Bey dedi ki: 

ler çıkarılmaktadır. 

Y aralanan1ar araım.da birço1' 
JCadm ve çocuk vardır. 

Tren civarı, bir ara, bir liasta 
1Coğuıu haHni a1mııtrr. 

Böylece İngiltere.de Uç liafta 
içeninde iki mühim tren kazası 
olmuı bulunuyor. 

Eylulün altıııılda, ilCi yolcu 
treni Glaskovda çarpıfmıttı. Do • 

1Cuz kiti ölmüt, otuz kiti yanlan• 
nuftır. 

Bu yeni liazanm lCur'l>anlanm 
gösterecek tam rapor on 'bet gUne 
!liadar neıre'dilecektir. 

Yaralananlardan bir iliıamı ha· 
la liaatanede yatmaktadırlar. 

(Baı tarafı 1 incide) 

Yali ve belediye reisi Muhittin 

bey de binayı bu müsabaka için 

Te1'11leyi, ancak izdiham vukuun -
da en ufak bir tahribat bile yapıl· 
maması gibi çok aiır prtlar dahi

linde vermeğe razı olmuıtur. Biz

zat vali ve belediye reisinin inti -
hap edeceği adamlar tarafından 

kapdarda çok 11kı bir kontrol ya -

pdacak ve en küçük bir kantrkb· 
ğa bile meydan verilmiyecektir. 

Tiyatroda ancalC sekiz yüz ki· 
tllik yer vardır. Bu yüzden davet• 
liler haddi asgariye indirilmit ve 
bütün yerler bilaistisna numaralı 
yapılmııtır. 

Paradi (50) kiırut, ilk ön 'dört 
a1radan gayri diler bütün yerler 

(l 00) er kuruttur. Karıııkhğm 
önünü alabilmek için bilet aatıtı 

per§embe günü ıabahı saat 10 da 
baılıyacaktır. 

lıtiyenler, pertemDe gününaen 
itibaren, diğer günler için de nu• 
m&nLlı biletlerini tedarik edebile
ceklerdir. 

"- Bir iki gazetenin yazaığı 
gibi odunun çekisi dört liraya, kö· 
mürün kilosu 6 kuruşa çıkmamıt· 
tır. Kuru o'dunun kilosunu eve teı· 
Hm §arliyle üç liraya satıyorum. 

Kömürün kilosu da üç kurut tur· 
Küçük esnafm, mahalle bakkal • 
}arının odun ve kömür fiatlarmı 
yükıeltmiJ olmalan muhtemeldir. 
Çünkü bunlar, kilo kilo ekseriyet• 
le veresiye verdikleri için fakir ta· 
baka halk odun ve kömürü palia • 
lıya almaktadır.,, 

Gene Kadıköyünde o·dun aepo· 
su aahiplerinden Ekrem Muhtar 
Bey 'de dedi ki: 

Bir miras meselesi Tiyatro aoıar 'dolmaz bilet ... 
tqı ela nihayet bulacaktır. 

.,_Depocuların o'd~ ve kö· 
mür fiatlanm yükselttikleri masa 
başmda yazılıyor. Kuru Rumeli o
dununun çekisi Jialen piyuada 
280. 300 kuru§tuT. Anadolu me
,esi ise 250 kuruttur. Kömür 'de 
üç 'kuruta sab1ıyor. Geçen seneye 
nazaran fiatlardaki farli ancak 
bet, on kuru.ftur. Öyle yazıldığı 
gibi odunıun çekisi, 400 kurup çile 
mamıftır. Eğer fiatı ıurada bura • 
"da piyasa harlci yi.ikaeltenler var• 
sa onları kontrol etmel' lazım -
C1JT.,, 

Be~·diye reis muavini Hamit 
Beyle de görii§tük. Hamit bey ae 
dedi ki: . 

"- Biz Kooperatife üahil me
murlarımıza odunun çekiıini 290 
kunıttan veriyoruz. Hem de tak • 
ıitle ve iyi odun •• Hariçte de odun 
300 kuruştur. Bundan fazlaya sa• 
tddığı bize ihbar edilirse hemen 
kanlmt takibat Y,aparız. 

(BaJ tarafı ı incide) 

müteessir 01ma1c:ıa &ralier ını pa· Sinemalar kapandı 
:ramn gelmesini Allahm bi1' letfa 
gibi telakki ettim. Fakat aratlan ı 

,(Bat tarafı ı incide) 

tam üç ay geçti. Mütemadiyen pat ~ya müracaat etmitler, fa· 
rikaneye gidip paramı iatiyonım. kat oradan da "Vali Beye müra· 
Henüz gelmedi diye beni atlatıyor caat edin,, cevabım almıılardır. 

lar. Halbuki ljen paramın geldiği• Ba,b bir çare kalmadığını gö· 
ni duydum, biliyorum. itimi takip ren sinemacılar da bilmecburiye 
edecek kimsem yok. Patrikane be-
nim açlıktan ölmemi ve parama 
konmayı Utiyor. Bu eözleriml net
retmenizl rica ederim. Belki tesiri 

olur da bana paramı verirlerı Ben 
de tefaletten kurtul1D'Ulll.ı 

Darülaceze hiaaelerini vermitler, 

biletlerini damgalatmıtlardır. Bun 

Clan soma mühürlenen ıitelerle 

sinema aaireleri açrlm19 ve ıine

malar da oyunlarına ba.tlamr§trr. 

Meselenin ne Clereceye liaaar ------------
Cloğnı olduğunu anlamak için er-
meni pat:rikanesine telefon et.tik. 
Bize !U sözleri söyledilerı 

- Vakıa bu adam bunClan Uç 
ay evvel bize müracaat ederek kar 
de§İnİn öldüğünU söylemit ve mi· 
raaım almak için tavaısutumuzu 
rica ebnitti. Biz de Amerikaya 
1azdık. Fakat daha henüz birce• 

np almadık. 

GarülU,.or ki iki tarafm sözleri 
birbirini tutmamaktadır. Memıp 
Suk~yan Efendinin iddiası doğnı 
olduğu takdirde patrikanenin pa· 
rumı venneıi icap ederdi. Biz 
Patrikanenin böyle zavallı hir ih· 
tiyarm parasına göz koyacağına 
ihtimal veımiY,oruz. r 

racağmı umanın .. 
Çitima Abdulfakiye cevap ve • 

recek halde değildi. Önüne bakan 
bu ıslak gözlü beyaz güzelin kar
tıamda dili tutulmufa dönmüıtü. 

Abdulfalri, bu dakikada iste • 
seydi, Şilok eıirlerinin hemen hep 
sini ele geçirebilirdi. Ahdulfaki, 
Çitima zayıflığım onun fır fır dö· 
nen ve açılan gözlerinden okuyor. 
du. 

Bu zamanın en liaçırdmaz bir 
fırsat olduğunu an1amııtı. Blant
la, Çitimanın arasına girerek: 

- Evvela paazrlığı yapalım re· 
is .. dedi. 

Çitima: 
- Ne istiyorsun? 
- Yüz eıir .• 
- Gatonun payı da l>una <ıahil 

mi? 
- Hayır.. Ben yalnız kendi 

liakkımı istiyorum. Bu beyaz ka • 
dmı yakalamakta onun en küçük 
bir hizmeti bile geçmedi. 

- Fakat, Gato da benden esir 
iatiyecektir. 

- Onu zaten verecektiniz.. Bu 
baıka, o batka •• 

Çitima iıtediii baar esir vere
bilirdi. Sığır iateaeydi buna imkan 
yoktu. Bir beyaz kadını bir sığıra 
bile değitnıezdi. 

Neden sonra: 
_Peki, dedi, iste-diğin esirleri, 

eıirlerim arasından ıeçebilirsin .. 
Abdül Fakinin ağzı kulaklarına 

varıyordu. 
Kimbilir Gato fil avından dö· 

nütünde ne kadar sevinecek ve 
Abdulfakinin eıirlerine de ıahip 
çıkacakb. 

Fakat o, planmı 'dalia ,imdiden 
liazırlamıt bulunuyordu. Artıl( 
Gatodan ayrı, it yaıpacak kadar 
bir sermayeye sahip bulunuyor 

d ekti (Devamı var) em • 
-Doktor. Operat6r ••--

Ahmet Asım 
Doğum ve kadm hastalıkları 

mlltebauw 

Doktor - Operatör 

iffet Naim H. 
Cerrah! hastalıkları mlitebassısı 
Muayene saatları: 10-12 Ortaköy Şifa 
yurdu. 15-18 Beyoğlu lstiklAI cad. 19 

- Telefon : 42221 ve 46901 -
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Komogene 

KANZUK 
saç losyonu 

Kepekleri izale ve açları lteıliye· 
rek dökülıneaine mini olur. Depo· 
su: Kanıuk eczaneıidir. Belli bat· 
lı ltnyat mağazalarında ve her ec
zanede bulunur. 

ihtar: Kanzuk aaç loıyonu ınü
münıaıilleri ıibi yağlı ·değildir. Teıiri kat'i ve rayıhaaı latif 

bir loıyondur. 

F T 356 

TüDK Eski LONDDA 
Lokanta ve Birahanesi 

4f Tetr~ievvehl Perteınbe aktamı açılıyor. Şehrimizin en ma· 
ru ve yüksek anını ve , tL~ 1 d" 1. k .. ıan a K&r arını ın ıyece ıınız . ...... -=ın saat 18 de batlıyor. 

. - - - ------ -

1 1
" · t 8 n1: u ı E e tediyesi ıtiln ıarı 1 

--""bg~taÜn~b;ullKH~el~~~---~.....:~~~:.:.:__:.::.:.__:_.:......~--~ 
an Belediy e ıyeaıoden; Daimi Encümence karar albna alı· 

ket edenle .e tembihi aıağıda yazllıdır. Bu tembihe aykm hare· 
Hali rın ceza. göre.cekleri ilin olunur. (6294)\· 

auJU ile ç ~ahıllerındekı Un değirmenlerinde buğdayların ha ıç 
ile yıkan yı anına11 yasakhr. işbu buğdaylar ancak Şehir suyu __ _... acakhr. 

o 

cın 

Tt:J Q t< i~E:: 
l 1 RLlAT 
SANKA51 

7 

Kız-Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi 

HAYRiYE LiSELERi 
Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 

Resmi liselerin bntün imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif Vekaletince MUADELETi muıddakbr 
Tedrisatındaki ciddiyet ve intizamiyle talebenin sıhhat ve gıdasına itiouile tanınmış olan 
mektebimiıde kayda baılanmııtır. llk kısımdan itibaren ecnebi Jisanı baılar. Talebe mektebin 
hususi otomobil ve otobOılerile nakledilir. Cumadan maada her gün 10 dan 17 ye kadar 
müracaat edilebilir. isteyenlere tarifname ganderilir. Bakalorya imtihanları IEylOlde baılıyacaktır. 

Kese: 

Telefon : 20&30 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

271911934 vaziyeti 
AKTiF 

Lire 

~~~:;~~-~'.~~-~ .. ~.::~:~.-~-~-~ 1 ~ ~;:~!:: ~ 1 s.r-r•--~ l!ı. 
5 

_'.:' __ ,. _________ 
ı 5.000.000. -

Ufa.Idı k ··-······-·-··---··--·-···- ,, 678.729. 30 35.245.520~6 

Dahlldekl Muhablrler ı 
Altın. Saa 1\g. ···----·- I.788-024 1 L 2.515.004. -
Tür.< lirası ____ ...................... - ,, .488.061.82 3 003.065.82 

Hariçteki Muhablrler : 

, ihtiyat akçesi ..... - ------···---
T edawUldekl Banknot lar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lerine tevfikan vaki tediyat 

Deruhte edilen eYra ıu naktJye 
bakiyesi ..................................• 

iL. 158.748.563.-

9.484.929.-

149.263.684.-ı\lun: Safi kilogram 8.807· 017 ~ 5.354.885.48 
ı\ltına tahvili kabil Serbest dövizler il 5 000.377. 74 10.355.263.22 1 Karşılığı tamamen altın olarak 

Hazine Tahvlllerl: 
Deruhte edilen evrakı naktiye ~ 
karşı lığı L. 158.7 48. 563. -
Kanunun 6 ve 8 inci mad-
dcılerine revfikan vaki tediyat ,, 9.484.929.- 149.263.634.-

Senedat CUzdanı: 
Hazine bonoları ········· · · · ············ı L 3.735.740 -
ficarr senetler -····················· .. 3.924.093.02 

tedavüle vazedilen ................... . iL 8.688.000. -

TUrk Lirası Mevduat 1 : 

1 
20.485 636.70 

- -
Vadesiz - ·--·- ·····-····- ----
Vadeli --·--·-·- -

Döviz Mevduatı: 

~ 
Il.089.143.51 

.836.731.18 

Esham ve Tahvilat CUzdanı : 

Vadesiz 
Vadeli 

7.659.833.02 Muhtellt .. _ ............................... 

"e. kı nakriye k:ar§ılığı ., 27.748.632 .n 
esham l Deruhte edilen evra-ı 

tahvıl&t [ itibari kıymetle ] 
l!:shım ve TahVf!At ................... _ 4..530.534.69 32.279.166.91 

Altın \'e döviz üzerine avans 
T ahvillt üzerine avans 

101.939.53 
2.395.94 10433547 

Hlssedarlar .. ············-······················· ··············· 4 500 ooo -

so .663.914. 

157.95( 634, 

20.485.636.7 o 

11.925 874.6 

48.673.350.6 

9 

4 

muhtelif 12 289 591 58 
Yekin 254.700.4to.3a Yekin 254.700.41033 

2 mart 1833 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi ,uzde S 1·2 - Altın Uzerlne avans ,uzde 4 1·2 

DÜN ve YARIN 
TercOme KOlliyah 

ıo uncu Kitap 

RASİN KÜLLİYATI 2 
' H. NAZIM Fiyatı: 75 Kuruş 

-. - ~ ,,_, 'F7 - - - ~ - ~ - - - r 

BASJLANLAR: 
ı - SAFO, Uodll - J1a7c1ar Bilal "' llO Sanıt 

Bütün milletlerin eClebt, içti

mai, iktısadi, mali..... En mü· 

hallet eserlerinden ıeçme kitapla· 

rın tercümesi ve DON ve YARIN 

tercüme külliyatı iıimi altında, 

yılda muntazam fasılalarla otuz 

cilt kadarının çıkardmaıı ıuretile 

yüz cilt vücuda getirilmesi temin 
• 

edilmittir. En kudretli kafalarm, 

kalemlerin yardımlarına müraca· 

at olunmuttur. 

10 
uncuıu çıktı. 

~ · 

1 - AtL1!1 ÇEMBtıBf, llorua - ı. B. ADta 100 • , 

1 - TIOABSI', 84NU " BOBI•, lk1ua& doırtoıa 

HuJıll8 Dem • 71 

& - DIDVLET ve blTllAL. 1.-1D - Ba7da1' Bilal 71 

ı - 8081'ALtZM: Kaateld - 11eb1ba ZekerlJa : .., 11 
. ' 

8 - IU1LLl1'AT '· RASiN, B. Numt _. 11 

1 - iŞÇi SIND'I tBTl1ALI. l.eDID - Ba7da1' Bllat M 

8 - BUBi BAYATl'A IAŞut1R, Prof. Yans - Prof. Dr. 

M. eayrullalt eo 
9 - ISFAllANA DOGBU. Plyer Lotl - L B. jUpu IOG 

10 - KCLLh'AT '· RASiN O, B. Nazım W 

BASILACAKLAR: 
1 - OOKIO BABA: ISalzak - Baydar Hilal 

1 - U.KBARAB SELLERi, tvıuı TDrsenle. - Samlucle S&reyya 

1 - _EMIYJCT, MabJttla 

& - KAPiTALiZM BUllBA.NJ. Profnör Plra - A.Jamet llamdl 

1 - J' ·-1\tlZJ " KAKA. Staadal. 

\ . \ 
• 
• 
• 
. ı 

• t 

• 
• 

8 -1.SA: Parla Ralal1JI& mektebbİde Profelör doktor Bine Saıı,l'le - llqdar Bllat 

7 - ICıTllU .: K.ropotldn - Afaotlo A.luDel 

11 - tgrl:MAI KANUNLAR, Greet - Rauf Ahmet 

t - Ç001JK Dtl,'OBTBNLl:B B. Goazalve, Heamler - Prot. Dr. M. llQ· 

raUab 

10 - l!ALUIBO, Flober - ı. e. Allpn 

11 - &UdMl BAADıı:T, Tol9to7 - L B. AUPll 

1J - DIZBAELtNIN BAYATI. A. llıloraa 



lktilaf: 

lürkiyede tiftik 
i liği yapılabilir mi 

Ceaaı,.tbı bir tet-bbitl • 
~-- Jllillelwillerinin iftb 'Piti• 

..... lllifi~--

CI fekafiiti 
G~~-

XbdifAltr·~ 
didiyor ki: 

-Ben bura· 
nıa ldnci dere • 
~e hali 7eriıı • 

'· emafı _,. -
rmt. Fakat ma • 
aleaef altı aydır, 

~ 
1 f tı ss 

birlçşik Aınerikad 
buhran 


