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KURUŞ SAYIFA 

24 EylUI 1934 Pazartesi Sene 4 Sayı: 865 4 Kurut 

Sa§da dUn şehrimize gelen Polonya heyeti, ortada konferans içtima salonu 
ve ltalyan heyeti, solda ispanya heyeti 

• 

Parlamentolar konferansı 
bugün Üç buçukta açılıyor 
- - - - -, 1-~nkara Telefonu_ 

Maliye Vekilinin 
beyanatı 

Ankara, 24 (Telefonla) - Ma
liye Vekili Fuat Bey Hakimiyeti 
Milliye gazetesine beyanatta bu
lurunuı ve ezcümle demiştir ki: 

- Ergani istikraz tahvilleri sa
htı memri\ıniyet verecek bir şekil· 
de devam ediyor. 

Ücretli memurların barem esa· 
sına göre, tayini meselesine gelin· 
ce, bu İ§ ~in Başvekalet müsteşa· 
rın i ığı · • 
teıkil edilmiştir. Ücretli memurla
rın miktarları ve ücretleri vekalet
ler tıaırafmdan bu komisyona veril
di. Komisyonun tetkikatı bir ra· 
porla tespit edilecektir. 

Bursa kız lisesinde 
muallim se~imi 

Ankara, 24 (Telefonla) - Bur
sa Kız lisesine alınacak muallim· 
lerin seçimi, Türk maarif cemiye· 
ti tarafından teşkil olunacak bir 
komisyon tarafından Çar§amba 
günü yapılacaktır. 

Ankara Talebe Yurdu 
Ankara, 24 (Telefonla) - Ma· 

arif cemiyeti tarafından Ankara -
da açılan talebe yurduna girmek 
üzere 150 müracaat olmuştur. Hal 
Duki yurda ancak 40 talebe alma· 
caktır. 

Hlkimlerin terfii 
Ankara, 24 (Telefonla) -:Ad· 

liye tefrik encümeni vazifesini bi
tirmip. Eski hakimlerin terfi lis· 
tesi bir ilci güne kadar neşroluna· 
cakbr. 

Ankara Jmbcrlc:rtmizin devamı l o nca say. 
fada.dır. 

Beamlnl gUrdUğünUz mt, Bağ Eğlenceml
.J ,...eıım- htfm MldM Remd Bı-ydlr. 

Mbanrlertml:r.t memnun edebllmek lı;ln 

Cok ~alrııan Remzi Beyi olruyuculanmıu. ta-
aıt.;;onız. 

Mısır kapitülisyonları 
• • 
ışı konuşuldu 

Bugün Kazım Paşa Hazretleri 
bir kabul resmi yapacaklar 

Beynelmilel parlamentolar bir- milel parlamentolar birliği huliu
liğinin otuzuncu konferansı bu- ki komisyon içtimaı vardı. Huku
gün öğleden sonra tam saat 13,5- ki komisyon bu sene Mısır mü-· 
de Yıldız sarayında açılacaktır. rahhaı heyetinin ortaya attığı 

Bu konferansa bir çok dünya dev· 1 "Mısırdaki kapitülasyonların 

etmekfedir. ıc-onteranSbinasına 

lüzumlu görülen bütün hazırlıklar 
ikmal edilmiştir. Konferans 26 
Eylul cumartesi günü akşamı 

nihayetlenecektir. 
Dün ilk defa olarak Yıldız sa-

rayı konferans salonunda beyne)· 

• JneselesinLmÜzakere edilip 
e ilmemesını tetkik et.ıiiıştir. Mı-
sır mürahhasımn hararetli müda
faasına kar~ı lngiliz mürahhuı: 

- Bu mesele bizim aramızda 
hususi bir iştir. Mısır hükUmeti 
bizimle bu hususta müzakere et

( Arkası 10 uncuda) 

Turan Cemiyeti Birlik Reisi ömer Klşlf Bey ortada 
görülen beyaz gömlekli zattar 

Ömer Kişif Bey nereye 
.. ··ıd··? suru .u. 

Bulgaristan da 
gene 250 hanelik 
bir köy halkı 
dövüldü 
Bütün iddfalarma rağmen Bul

galram Bulgaristandaki Türklere 
yaptrldan fena muamele ve taz -
yık haia ayni şidetle devam et -
mektedir. Bu hususta her gün 
yeni yeni hadiseler duyuluyor. 
Nitekim 'dün de iki yeni hadise 
bunlara inzimam etmiştir. Bun
lardan birincisi şudur: 

Bulgaristandaki Turan Cemi
yeti Birlik reisi Ömer Kaşif Nal· 

(Arkası 10 uncuda) 

Beşiktaş cin ayeti 

Katilin bugün müdafaası 
yapılacak 

Geçen sene Beıiktaşta Akaret
ler caddesinde oturan Kevser Ha
nım isminde bir genç kız niıanlısı 
Hüseyin tarafından bıçaklanarak 
öldürülmüştü. Bu·cinayetin davası 
sonlarına gelmiştir. Bugün ağır 
ce:ıada katilin avukatı müdafaası· 
nı yapacaktır. 

Bir hiç yüzünden olan bu cina· 
yet ika edildiği zaman Beşiktaş 

muhitinde heyecanla karşılanmış
tı. Çünkü katil on dokuz yaşın
da, nişanlısı Kevser Hanım İse 

on altı yaşında idi. 
Kevser Hanımla Hüseyin Efendi 

ayni evde oturuyorlardı. Hüseyin 
(Arkan 10 uncuda) 

Cüce kızartmasile 
Kedi dolması ! 

Telefonda sakın "Alo!,, demeyiniz •• 
işaretidir •• Bu bir felaket 

.. , .. 

~•hrancr.. yenryapaan bUyak 
iki aydan faZla •trandıı. dobışruı arka • 

clıııılıırmuzdıı.n Mahir ~mi Bey, oradan 
bir hayli mevzularla ytlldll olamk dllndll 
ve bunlan, HABER okuyucularına yar.. 
mak vaadinde bulundu. Mahir Selıımt 

Bey, bu yazılımnda eski lranla bugllnktı 
hanı mukayese eclooek ve Şah Hazretıe
rlnln memlckcttnl nasıl lrurtnrdığmı, nMıl 
imar ettfğlnt ım'Mı dllştlilr~ anlatacak-
tır. Bu anıda lmnlıtarm kendilerine hAs 
AdeUerlnden, yaşayış taniannda.n eğ!cn

<'dl bir tanda bnhsedecektlr. 
Bl7.C neşrMllmek Uzere bırnktığı kısmı. 

lar ddden merakla. olnmacak bir halde., 
dlr. 

Bugün ilk yaumıı neoredlyonız: 1 
Sakın ha! .. Yolunuz bir gün ı.· 

rana düşerse, bir muhaberesi bi

zim para ile iki kuruş olan telef o
nu açarak: 

Al · ' · Al ' D · ' -. o.. o. emeyın ... 
Benden size nasihat .. Fakat siz 

diyeceksiniz ki: 
- Ammada laf "Alo!. Alo!.,, 

(Arkası 12 ncidc)' 

Gelini parasız teslim 
etmiyen köylüler de var! 
istenen 15 lira verilmeyince dayakla 

da tehdit etmişler 
Nihayet 4 lira olsun 

almadan bırakmamışlar 
Dün matbaamıza okuyucuları

mızdan Çatalca köylerinden Ha
fız Abdullah, Mustafa oğlu Ha -
san Efendiler geldiler, bizi hayre
te düşüren ifadelerde bulundular. 
iddialarına göre Çatalca Boğaz 
köyünden Hasan oğlu Hüseyin, 
Hüseyin oğlu Salih Bulgaryalı 
Rahim,Hasan oğlu Osman vediğer 
arkad.fışları kanunen hiç bir hak
ları olmadığı halde kendilerinden 
zorla para almışlar ·ve dövmiye 
kalkıımışlardır. 

Hafız Abdullah ve Mıatafa 
Hüsnü Efen.diler mahkemeye mü· 

racaatları akebinde hadiseyi bize 
de anlattılar, garip bulduk ve ay
nen kaydediyoruz: 

"Köyümüz halkından Mehmet 
oğlu İbrahimin altı ay evvel Ça • 
talcanın Boğaz köyünden Recep 

Taarruza ·U§rayanlardan 
Hafız Aptullah 

kızı Resmiye ile mezkUr köy ilid
yar heyeti müvacehesinde nitan 
ve nikahlan icra kılınmııtı. Bu 
ayın 19 uncu perşembe günü "de 
evlenmeleri takarrur etmiş ve an· 
ane mucibince erkek evinde yapı· 

,(Arkası 10 uncuda), 
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Parasızlık l 

Bu yüzden Mat
buat konferansı 
toplanmıyacak 
Cenevre, 23 (A.A.) - Akvam 

Cemiyeti bütçe komisyonu, tasar· 
ruf endi§esiy]e, matbuat )confe .. 
ran11mn daveti için tahsisat ver .. 
meyi reddetmititr. Buna mukabil 
Fransa ticaret nazınnın teklifi mu· 
cibince takas mukavelelerinin tet· 
kiki için iktiza eden tahsisatı itti· 
fakla kabul etmittir. 

Birinci komisyon hukuki bir mil· 
zakereden sonra, paraguay hükfi· 
metinin reyi hilafına olarak, mi· 
sakın on beşinci maddesinin Şa
ko ihtilafına kabili tatbik olduğu· 
na karar vermiştir. 

Akvam cemiyeti meclisi Sar 
günü için, önce hafi, sonra da a· 
leni içtimaa davet olunmuştur. Bu 
içtimada Sar meselesinin müza • 
kere edilmesi muhtemeldir. Üçler 
komitesinin bazı muamelatına na· 
zaran meclis bu meselenin bu dev· 
re eımasında mı müzakere edilme· 
si, yoksa ikinci tetrin aymda ay· 
rı bir celse mi aktolunması lazım 
geleceğine karar verecektir. 

Cenevre, 23 (A.A.) -Akvam 
cemiyetinin iktisadi komisyonu 
Fransa ticaret nazırı M. Lamurö 
nün, takas ve kliring mukavelele
rinin saik, gaye, tarz ve neticeleri 
hakkında tahkikat yapılmasına 
dair olan teklifini kabul etmittir. 

Lindberg'in çocu-
ğunu kaçıran adam 

HABER - Akfam Poatası 

Çalışan kadınların hakları 
tahdit edilmemelidir! 

.M. Litvinof Maksimos, B.ulgaristanla 
Milletler Cemiyetine J k •• •d• d 
bir teklifte bulundu an aşma umı ın e 
Cenevre, 23 (A.A.) - Sovyet

lerin ve M. Litvinofun akvam ce· 
miyetnide ilk teşebbüsleri kadın
lar lehinde olmu~tur. 

21 tarihli bir mektupta, M. 
Litvinof, akvam cemiyeti umumi 
heyet riyasetine, Montevideo kon
feransında, cenubi Amerika cüm
huriyetleri taraf mdan, kadınların 
hak müıavatma dair aktedilen 
mukavelenin birinci komisyonda 
müzakeresini teklif etmiştir. M. 
Litvinof, hemen dünyanın her ta· 
rafında, kadınların hayatlarını 

kazanmak, resmi vazifeler gör -
mek ve sanat hayatına atılmak 

hususundaki haklarının tahdit e • 
dildiğini iıaret etmektedir. 

Cemiyet bürosu, bu meıelenin 
1933 heyeti umumiye ruznamesi· 
ne kaydına karar vermiştir. 

Ucuzluğun faydası 

Yunan Hariciye Nazırı Cenevreden 
döndü Atinaya 

Atina, 23 (A.A.) - Hariciye fından yapılan gayretleri takdir 
nazırı M. Maksimos dün Cenevre• hususunda tamamile mutabık kal
den Atinaya dönmüştür. dık ve bu mesai bilhassa bir Ak· 

M, Maskimos matbuata beya -
natında, Türkiyenin milletler ce • 
miyeti meclisine intihabından do
layı derin memnuniyetini bildir· 
mit ve demiıtir ki: 

"Yunaniıtan kom§u ve doıtu o
lan Türkiyenin beynelmilel siya· 
setteki ehemmiyeti ve hariciye v~ 
kilinin mümtaz §&hsiyeti milletler 
meclisine intihap hususunda ken· 
disine itiraz götürmez haklar ver• 
mektedir.,, 

M. Makaimos Balkan misakı 

devletleri hariciye nazırları ara • 
aında Avrupayı meıgul etmekte 
olan meseleler ve bilhassa Balkan 

deniz misakının akli suretiyle 
müıbet bir neticeye varına bahti· 
yar olac:aiız. Böyle bir misakı 
gerek biz gerek Balkan misakının 
diğer devletleri tamamiyle tasvip 
etmekteyiz.,, 

Yunan hariciye nazırı Bulgar 
hariciye nazıriyle yaptığı konu§ • 
malardan da bahıetmiş ve demiş
tir ki: 

Nevyork, 22 (A.A.) Lindber • Ankara, 23 (Huauai) - Yapı -
gin çocuğun kaçırmıt olma töh • lan bir istatistiğe göre devlet de· 
metiyle tevkif edilmit olan Ber • miryollarının varidatında kayda 
nard Haupmanın be§ senedenberi değer artıtlar görülmüştür. Hazi· 

Devlet Demiryolları 
varidatı artıyor 

yarım adasını alakadar eden itler 
hakkında yaptıkları noktai nazar 
teatilerinden bahıederek ıunları 

söylemiıtir: 

"Bizdeki samimi temayüllerin 

Bulgaristanda da aynen mevcut 
olduğunu M. Batoloftan duymak· 
la bahtiyar oldum. Öyle ümit edi
yorum ki Bulgar meslekta§ımla 
olan 9ahst temasım neticesiz kal

mıyacak ve kraa bir zamanda mu· 
allakta bulunan meselelerin halli 
yoluna airebileceiiz. RodoR or "' 
manları ihtilafının halli bu husus• 

"Sulhu tanin için devletler tara• ta iyi bir alamettir.,, 

zevcesi bulunan Amma Haupman K • • j K k } ran, temmuz gelirlerinde g,.,.en azanç vergısıne ayma am ar polis tarafından serbest bırakıl • -:r 
senenin ayni aylarına nazaran d • } 

mıştır.Mevkufun yeğeni olanHans daı· r hı• r tamim arasın a tayın er 
Muller de tahliye edilmiştir. 54786 lira fazlalığin 234776 lira-

Şurasını kaydetmek icap eder sı seyri hafiften 118994 lirası yol- Ankara, 23 (Hususi) - Vua· Ankara, 23 (A.A.) - Diyadin 
ki, Haupmanın fidyei necatı al • cu nakliyatından huıule gelmittir. iti nakliye iıletenlerle emanetçi kaymakamlığına Eğirdir kayma • 
mış olduğu tebeyyün etmit olmak- • ------------ ve nakliyecilerin kazanç veraileri kamı Arif Eiirdir kaymakamlıiı· 
la beraber çocuğun kaldırılması Türkiye - Holanda ticaret hakkında Maliyenin tamimine 18· na, Bayramiç kaymakamı Ze· 
hususuna iştirak etmiş olduğu an· mukavelesi imzalandı re, bunlardan ıabit yazıhane ıa· ki, Balya kaymakamlıiına 
laşılamamış olduğu gibi çocuğun Ankara, 23 (Hususi) _ Tür ki· bibi nakliyecilerden üç yüz ton· eıki kaymakamlardan Rif at, 
ölümünden mesul olduğu da sa - ye _ Holanda ticaret mukavelesi dan fazla gemi ve vapur iıletenler PetUrke kaymakamlıiı~a mülkiye 
bit olmut değildir. bu akıam hariciye vekaleti katibi beyannameye tabi tutularak verai mezunlarından Haaan Çelebi na· 

M. Condan, Haupmanın kısmen vereceklerdir. hiyeıi mUdüril Adnan, Çemiıke • umumisi Numan Rifat Beyefendi 
o adamla mücabeheti bulundug"'u• 1 H 1 d 1 h Nehı·rlerde ve Demiryolla!ında zek kaymakamlıiına hukuk me • 

:r i e o an a mas a atgüzarı Baron _ 
nu ve lakin caninin o vakit müz- h 300 tondan aııart vasait iıleten • zunlarından Aydıncık nahiyesi Haringsam arasında ariciye ve • 
min bir öksürük ile mütemadiyen Ier, ıeyyar ve ıabitliklerine bakıl· müdürü Celal, Fethiye kayma • kaletinde imza edilmittir. 
öksürdüğü halde Haupmanda öy- mıyarak gündelik gayri ıafi kaı. kamhiına Marmariı kaymakamı. 
le bir öksürük olmadığını ıöyle • zançları üzerinden vergi verecek· Nazım, Avanos kaymakamlığına 

Sıtma mu··cadele enstı•tu""su·· h k k 1 ı miştir. terdir. u u mezun arından Vehbi, s • 
Diğer taraftan C!Un Mme. Ha. Adana, 23 (A.A.) - Sıtma Nakliye komiıyoncularmdan kilip kaymakamlığına Buldan 

upman kocası ile baı baıa görilt· mücadele enstitüsü bugün saat 9 beynelmilel nakliyata tavaHut e- kaymakamı Cemal, Karaköıe 
müı ve zabıta memurları bu mü • da açılmıthr. Enstitüde 22 sivil denlerin beyanname uıulü ile bu kaymakamlığına Murat Nihat 
lakatr gizlice din1emiılerdir. 25 askeri doktorumuz vardır. Ted- iti memleket içinde yapan hakiki Beyler tayin edilmitlerdir. 

Haupman karııma, maaum ol- risat 40 gün devam edecektir. hükmi §ahıslarm safi iratlarının ratları iki bin liradan fazla olan· 
duğunu ı8ylemiıtir. Sıtma mücadelesi umum müfetti9i yüzde otuz beti nisbetinde vergi Iarın beyannune vermeleri, di • 

Doktor Gondam tethls Ekrem Tok, RUttU ve Mahmut vermesi, ancak nakliyeciliği tirket gerlerinin ıayri ıafi iratlarından 
edemiyor Beyler ders vereceklerdir. halinde ya~anların depolarının i- vergi vermeleri de bildirilmiştir. 

NeY)'ork, 23 (A.A.) - Yazı I•---·--------.... ------------------------·• 
milteha1111larr, kUçUk Lindbergin 
fidyei necat müzakereleri eınaıın
da doktor Condam'a gönderilen 
puılalarm Hauptmann'ın elinden 
çıkmıt olduiunu katiyetle beyan 
etmiı1erdir. Bununla beraber, 
Dr. Condam, Hauptmannı tama· 
miyle teşhis edememit ve Brouks 
meıarlı~ında rasladığı mahut ca-
niye benzetememiştir. 1 

Sabah qazeteleri ne diqorlar? 
VAKiT - Mehmet Asım Bey j faydalr olduğunu söylüyor. j Mn~tafa Kemal, bütün Türkiyenin 

bugünkü makalesinde beynelmilel COMHURIY~T - Yunus Na· tapmrrcasına sevdiği bfr şahsiyet
parlamentolar birliğinin nasıl te - di Bey de bugiln parlamentolar tir. Memleketin ve milletin başm
şekkül ettiği ve şimdiye kadar ne- birliği konferansından bahsetmek da ebed1yyen yaşıyacak bir ismi, 
1er yaptığı hakkında matumat tedir. Nadi Bey, birliği, aünya par bir vilayet veya bir şehre hasretme 
verdikten sonra birlik konferansı- lmanliınnın milletler arası bir par- ğe ne hakkımız var?,, diyor. Mec
mn tstanbulda toplanmasını meın Iamentosu olarak kabul ettiğini di Sadreltin Bey bundan sonra An 

44 kişi yandı leketimiz için şerefli bir hadise o- söyliyerek bu fikrini izah ediyor. karanın geçirdiği inkişafı anlatr-
Varıova, 23 (A.A) - İta iz a • !arak kaya ediyor ve bu konferans MiLLiYET - Mecdi Sadrettin yor. 

ıneleden 44 kiti, Katoviç'e dvaTın münasebetile !sta.nbula gelen mu- Bey; Ankaraya "Gazi,, ism.ımn ZAMAN - Ebüzziya Zade Ve
ta metruk bir maden ocağından rahhaslar memleketlerinde yii'K- verilmesini teklif eden bir vatan • Iit Beyin bugünkü, makalesi, diin
k8m0r topfamaktalarken, bir yan· [sek mevki sahibi şahsiyetler oldu- daşm bu hareketi münasebetiie kü makalesinde ileri stirdüğü ''fert 
g-ın neticesinde, a~ır surette yara· ğuna göre, memleketimizi tanıt- yazdığmı bilrlirdiği makalesinde yoksa, cemiyet tc yoktur.,, nazari-
1anmışlardrr. · mak noktasından da konferansın bu fikrini kabul etmiY.erek "Gazi yesini müdafaa yolludur. 

Cenevre de 
Ekalliyetler me
selesi yeniden 

tazelendi 
Cenevre, 23 (A.A.) - Polon• 

yanın, ekalliyetlere müteallik ahU 
ahkamın teımili teklifinden vaz • 
geçmesi üzerine ekalliyetler me .. 
selesinin, altıncı komisyonda, mü· 
zakereai bitmiı gibi idi. Lakin, 
Macariıatn namına söz ıöyliyen 

M. Ekhart, Romanyadaki Macar 
ekalliyetinin §ikayet etmesi, mü· 
zakereyi yeniden tazelemittir. 

Küçük itilaf mümessilleri, dün 
gece, M. Ekhart'e ağız birliğiyle 
·cevap vermeği kararla§tırdıkla
rıhdan, Romanya namına M. 
Antoniade, Yug~slavya namına 
M. fotiç ve Çekoslovakya namına 
M. Benes, kendi memleketleri da· 
hilindeki Macar ekalliyetlerinin 
vaziyetini izah ve Macaristanın 

ithamları sarih olmadığına tees • 
süf etmiılerdir. 

Fransız murahhası M. MaSBig
li, müzakeratın, ıalahiyet sahi· 
bi olmıyan bir heyet huzurunda 
açıldığını ve binaberin ameli hiç 
bir neticeye varılamıyacağını be· 
yan etmiştir. 

ltalya murahhası Baron Aloisi 
de, yegane selahiyettar heyetin, 
meclis olduğunu söyliyerek, ekal
liyetlere ait hükümlerin meclisçe 
tadiline müsait RÖrünmüıtür. 

Asuriler Güyan'a 
gönderilecekler 

Londra, 23 (A.A.) - Lord E· 
den. varın~ akvam cemivetine. A· 

:..sürilerin, lngilterenin Güyan 
müıtemlekelerine yerleıtirilmele
ri hakkında bir proje tevdi ede
cektir. Hususi bir komite tarafın· 
dan yapılan tetkikat neticesinde 
Güyanm, böyle bir iskana çok el· 
verişli olduğu anlaşılmıttır. 

lzmirde Yerli Mallar 
Pazarı açıldı 

lzmir, 23 (A.A.) - Sumer 
Bank yerli mallar pazarının §ehri• 
miz §ubesinin bugün saat on birde 
açılma resmi yapılmıttır. Mera • 
simde Kazım Paıa, belediye rei· 
si Behçet Salih Bey ve Türk ofis 
Akil Beyle, it ve Ziraat bankası 
müdürleri ve hona komiıer vekili 
Ihsan Bey, ticaret odası umumt 
katibi ve matbuat erkim ile zeva· 
tı saire hazır bulunmuıtur. Vali 
Kazım Pata hazıruna hitaben bir 
nutuk söylemİ§tir. 

iktisat. Vekili An· 
karaya dönüyor 

Bolu, 23 (A.A.) - lktısat Ve· 
kili Celal Bey, beraberinde meb· 
uslardan Oıman zade Hamdi ve 
Ragıp Beyler olduğu halde buıün 
Zonıuldaktan yedide hareketle 
saat dokuzda Bolu hududuna ıir· 
diler. Hudutta Bolu vali vekili, 
fırka reiıi, jandarma kumandanı 
taraf~ndan karıılanddar. Saat 12 
de Geredeye muvaaalet ettiler. Ge· 
rede belediye tarafından hazır· 
lanan ziyafette Bolu villyetinin 
iktııadi itleri hakkında heyetle 
haıbihal ettikten sonra ıaat 13 te 
Ankaraya hareket ettiler. Bolu 
heyeti vekil'. beyi hududa kadar 
tefyİ etti. 

Çorumda bir köprU 
Ankara, 23 (Huıuıi) - Çorurrı 

- Sungurlu - Eerikli ıoıeıinc!c 
Delice suyu üzerine büyük bir 
köprü inşa edilecektir. 
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ebir namına misa- Fransa ve ltalya 
"The Tiıns,, 8 Eylfil 1934 firlerimizden 

utanıyorum 
Bu aeneki parlimeptolar kon

lreai gazetemizin buıldıiı f11 ıa· 
llte açılmak ~eredir. lıtanbul, 
laeJDelmilel alemde, böylelikle, 
~ teref daha kazanıyor. Şehri: 
'-lizde, bundan sonra da bir çok 
-llferanılar, kongrlere açılmuı 
lbevzuu bahistir. Türkiye, ıiyuet 
aahasmda gittikçe ehemmiyet ka· 
tandıiı için, bu, elbette böyle ola· 
c.Jctn.. 

ölçüler teşkilatı için yeni kanun 

Elektrik, su, havagazı için de yeniden 
nizamnameler hazırlanıyor 

Fransa ve ltalya noktai nazar -
)arının beynelmilel meıelelerde 

mümkün mertebe birlqmeıi ile bu 
iki devlet arasındaki bütün veya 
bir çok meselelere ait bir itilafna· 
me aktedildiğine dair akiıler ce • 
reyan etmektedir. Bu rivayetlerM. 
Barthou tarafından olduğu gibi 1-

Fakat, doğruıu ben, kendi il& 
labıma, bir lıtanbul hemıehriai 
olınak ııf at ile, gelen miaafi~leri
laaizden utanıyorum. Evinizi zi • 
)&ret eden biri, ıuıayacak olur da, 

~İzmetçi üzerinde kalıp kalıp 
)ai itleri olan bir bardakla ken • 
diıine ıu getirirıe ne hale uirar
'-nız, ben de öyle oluyorum ... 

Belki, itiniz itibariyle, yalnız 
tUndüzleri ıokakta bulunup ta 
leceleri munzam piıliğini ıörmi
)en bahtiyar hemtehrilerdenainiz. 
Onun için, ıizi can ve ıönülden 
lebrik ederim. .... 

Fakat, biraz da ıezmek üzere 
laaemleketimize gelen bu dünya 
•iyaıileri, ekıeriyet itibarile ıe
teleyin ıokaklan dolaımak itiya
dında olan kimselerdir. Maazal
lah, Babıali caddesinden, Sirkeci· 

den, Galatadan, Necatibey cadde

BGtün memleketteki ölçüler te,· 
kilitı için, lktiaat V ekileti tara· 
fmdan yeni bir kanun liyihaıı ha
sırlanmaktadD". 

Bu yeni liyihaya göre; bugün 
bet mmtakaya ayrıllDlf olan öl
çüler ve ayar bqmüfettiıliklerine 
yeni bir tekil ve cephe verilecek, 
fen •l&r memurları kadroıu daha 
gneiıletilecektir. 

Önümüzdeki içtima devresin • 
de Büyük Millet Mecliıine sevke· 
dilecek olan bu yeni tetkilit ka-

Maliye şubeleri 
için bina 

lstanbul Maliye ıubelerine ve • 
rilmekte olan kira bedelinin mü • 
him bir miktara balii olduğu 
nazarı dikkate alınarak Büyük 
Millet Meclisince k.abul edilen bir 
kanuna müateniden emli.ki milli • 
yeye ait bir laaım binalann ıabla
rak bunların ~erlerine birer mali· 
ye ıubeıi inıaıı kararlattınlmq· 
trr. 

•iııden ve diğer büyük küçük ~ Bu karara tevfikan bu sene lı
ltakıarnnızdan geçerek çöp tene- tanbulda dart, Beyoiluncla da üç 
~lerinin halini göneler, bizim maliye binası inta edilecektir. lı· 
~akkmıızda ne fikir edinecekler.. tanhuldaki maliye ıube binaların-

nunu li.yihumın teknik kısımlan 
Almanyadan, idari kııımlan da 
Fransadan alınacaktır. 

Diier taraftan, dokuz aydan
beri tatbik aahaımda bulunan öl • 
çüler nizamnamesinin de tadilata 
uğrablma•ı ve üzerinde müh!m 
değitiklikler yapılması kararlatlı· 
rılmıt ve bu huıusta yeni projeler 
hazır lanmıtbr. 

Alınan malumata göre, nizam· 
nameye mühim ilaveler yapılmak
tadır. Vekalet; elektrik, tartı ve 
tartaklar, akıcılar, havagazı sayı· 
cdarı, ıu ıayıcıları gibi ayrı ayrı 

bet yeni nizmname hazırlamakta
dır. 

Bu nizamnameler ölçü iılerinde 
rastlanan mütkülat ve eksiklikler 
nazan itibara alınarak ve bugü
nün ihtiyacına göre yapılmakta

dır. 

Bu arada, evvelce konulmaıı u• 
nutulan bir çok ölçü ve lartı alet -
leri hakkında da yeni hükümler 
konulmuttur. 

muhtelif mmtakalarda vazifelere talya tarafından da kat'iyytle tek· 
tayin edilmiılerdir... zip edilmittir. Maattee11üf iki dev 

iktisat Vekileti ölçüler ve ayar Jetin deniz kuvvetleri hakkında 
daireıi müdürü Bekir Srtkı Bey, bir tilafname aktedilmediği gibi, 
teftitlerde bulunmak üzere ıehri • Tunus ltalyanlarma ve Libia Fran 
mize gelmittir. sız - ltalyan hududu meıelele-

Bekir Srtkı Bey, burada ayan rine dair bir mukavele akti için 
fen memurluğu için yapılan ıon müzakerelere dahi batlanmamıt • 
imtihanlann neticeleri ile alaka.. lir.Şüphesiz, Pariı ve Romada ıon 
dar olmuf, Marmara mmtakaıı öl- iki noktai nazar üzerinde muhave
çüler ve ayar batmüfettiti Kudret reler cereyan etmektedir. 
Hakkı Beyden muhtelif hususat Bu muhavereler umumi bir doıt 
etrafında izahat almıttır. luk muahedesile neticelense bile, 

·-·=-··-----M"'*'"'"•=-•ıı=-·=•· .. =-' ---·-· Şimali Afrikaya ait iki meselenin 
Kasadaki paralar kolaylıkla hanoıunamıyacağı zan· 

nediliyor. Bu hususta eksper olan 
meselesi M. Soulier Romada Fransız sefiri· 

nin gayretinie ittirak etti. Geçen-
Elektrik tirketi memurlarının lerde Bari' de M. Mu11olini ile M. 

taıarruf aandığı kasalarında bulu- Souler araımda teati edilen aami· 
nan 32000 altın liranm sandık ni • mi nutuklar, iki memleket arum .. 
zamnamesine mugayir olarak pi .1 daki anlatma arzularında biraız te 
yasadan toplandığı iddiaıile tahki rakki mevcut olduğunu göıteri· 
kat yapdmıt ve gümrükteki seki· yor. . 
zinci ihtısas mahkemeıi müddei u Muıaolini cevabında, doğrudan 
mumiliği meıeleye vaz'ıyet etmit· doğruya bir Fransız - ltalyan an 
ti. laımaıından bahıetmiyerek: uı -

Mevcut ölçüler tetkilitı için 
yeniden alınacak ayar fen memur 
larmın imtihanlan yükıek ticaret 
mektebinde yapılmııtır. Bu imti· 
hanlardan alınen neticeler tesbit 
edilmit ve mUY&ffak olan 18 ıenç 

Haydi, kendimizden aıkılmı • dan hiris büyük poetahane kartı • 
roruz, bari ecnebilere kirli çama • amda1c:i ar&llJ•a,diğeri de Y enicami 
tırlanmıaı aöatermi~elim; ~~;::jL;,1 .... ••.W.~•--•Mııı,..iiiiııiılW.ıloppj~ 

Mahkeme müddei umumiıi Re· talyada Ceıar ve Auguıte'in doğ • 
tit Bey gördüğü lüzum üzerine duğu zamanlarda henüz yazm~ 
tirket müdürü M. Hanaeıle tirke • bilmiyen bir millet,, in umdelerı 
tin hat mürakıbmı ve .andık ida- hakkmda münasebetsiz mütalea • 
resile alikadar memurlan çapa- lar yürütmüttür. Almanyaya dair 
rak kendilerinden izahat almııtır. ima•ı da Franıız - ltalyan muka· 

Af k ı. ·ı ·· k renetinin ıebeplerini aydınlatıyor. 
,..,..lli..,...,..iJ<Wıı~-.. yon arte t ı e muza ere Bu iki de let. Almanyanın tektar 

A.vusturyadaki afyon falmxata silahlanmasından ve Avusturyaya Belediy~mizde temizlik fikri lecektir. 
tok madur? •• Kirli ile temizi bi· Kayıtlar yenilenecek 
tıl>irinden ayırt edemiyor mu?·· Bu sene l1tanbulda lİle ve orta 
~nnetmiyoruz... Eğer böyle ol- mekteplere girecek talebe mikta • 
'aydı, "ne yapıın, anlamıyor!,, rmı teıpit için Maarif Vekaleti bü· 
derdik.. tün mekteplerin eski talebelerinin 

Fakat, ,ehrimize büyüklerimiz kayıtlarını yenilemelerini bildir
teldiği zaman, sokakları temizle- mittir. Lise ve orta mekteplerde 
lbek, ıulamak huıuıundaki PY· tecdidi kayıt muamelesi dünden 
"etini görüyoruz da, onlar bqka itibaren batlamıttır. 
ı-.,.aflara gidince uğradıiımız ih-
"'al feci ıurette gözümüze, bur. Liman Şirketinin top-
"1unuza çarpıyor. lanhsı 

Belediye mademki sokakları Liman tirketi heyeti umumiyeıi 
bakımsız tutmanın ıuç oldujunu Perıembe sünü toplanarak tirke • 
~ili yor ve bildiiini de büyükleri • tin he1aplarmı tetkik edecektir. 
"'iz harada iken göıterdiii gay - içtimada Maliye V eklleti na • 

mma latanhal tahakkuk müdürü "etle iıbat ediyor; öyleyse niçin 
leceleyin sokakları öbek abek Talat Bey h~ huhmacalctır. 
Mp YJimlan içinde bırakıyor?. Yeni depolar yapılacak 

(Vl•nl) Belediye ıebrimizde mazot ve 

~hmet Rüstem 8. vefat mevaddı müıtaile depoları inta et 
tirmeie karar vermif ve Neft Sen· 

etti diblla bir mukavele yapmıfhr. 
Lbak Vaıington sefiri Ahmet Bu kumpan)'UUD yapacaiı teaiaat 

llGatem Bey bir müddettenberi yat muayyen bir müddet sonra bele
~ olduiu Etfal hutahaneein- diyeye kalacaktır. 
de 8lmifttür. Cenazeai buriln aat 
tı Para çalan tevkif edildi de hastaneden kaldırılarak me-
.._.lmi mahıusa ile Feriköy kabriı Çekoılovakyalı Dimitri inninde 
ltııına defnedilecektir. biri, tramvayda Yorıi Efendi İl-

minde birinin parumı çalarken ya 
il Aalen Lehli iken ihtida eden kalanaralc müddei umumllile ve • 

Saat c;alarken 
Yeniz, yurtsuz takımından 

Mustafa oğlu Ali i1111inde biri Ne
sim apartımanmm kapıcısı Hüse
yin Efendinin bir saatini çalarken 
yakalanmıttır. 

Yakalandı 

Betiktatta ldriı Efendinin dük· 
kinmda çalııan Behzat isminde 

bir çocuğun, ıbir hafta evvel 300 li· 
rumı çalıp savuımuı olan ibra· 
him yaWanmıftır. 

ŞUphell adam 
Dün aktam Kadıköy i.keleain

de dolaflll&kta olan Muhliı Efen • 
dinin harekatı füpheli görülmüı 
ve üzeri arancbiı zaman bir taban 
ca bulunduiundan hakkında taki· 
bata batlanmıftır. 

Tabanca c;e kti 
Pan.-Itıda oturan berber Mua· 

tafa oturduğu evin kiracııı Fir
devı Hanıma tabanca çekmit, ya

kalanmJ!br. 
Madamın paralar. 
Bakırkiiyünde Zeytinlik mahal 

leai odabqı ıokağmda oturan Ma 
dam Martubinin 300 liraıile 1200 
ıterlinini çalan Abdülkerim ve 
Mehmet Ali yakalanmıılardır. 

Plan hali bulunamadı 

rı karteli mümeaailleri ile yapılan karıı politikasından N.hatsız ol· 
ıon temastan kat'i bir anlatmaya maldaki müıterek menfaatleri do
bailanmadığı ma.Jumdur. Ancak layısile birbirlerine yaklqmakta· 
bu temaıbrdan müıbet veya men• dırlar. 

fi tekilde kat'ı bir netice almmıt M. Barthou'nun sonbaharda Ro 
olmamakla beraber tekrar müza • maya davet edildiği ve bu ıeyaha· 
kereye giritmek imkanları da ka • te çıkmadan evvel M. Mu11olini İ· 
toluninut değildir. le mülakatının münasip tekilde ce 

Öğrendiğimize göre, kartele reyanı temin edildiği malOmdur. 
menıup f abrikalann anlatJn&7a Bu münaıebetle Yugoılavyanm 
yanaımamalanmn bqlısa sebebi enditesi Franaanm ltalyaya yak· 
ellerinde mevcut afyon stoklarının laımaıı, ve Balkanlar ittifakında • 
henüz tükenmemiı olmaııdır. ki menfaatini koruması ile beTta • 

Fakat salahiyettar zevatm ver· raf edilmit oluyor. 
dikleri malti.mata göre, bu ıtok ya Kral Alexandre gelecek ay için-

k · ·d 1 de Parisi, ziyaret edecektir. Bir mda biteceği içın, yenı en açı a-
Küçük itilaf müme11ilinin de Ro-

cak müzakerelerin tam bir anlat • 
ma ile neticelenmeıi muhakkak 
addedilmektedir. 

Jüri heyeti toplandı 
Nikel paralar müsabakasına it· 

tirak eden ıan'etkarlarm eserleri· 
ni tetkik edecek ve içlerinden en 
muvafıkını seçecek olan jüri dün 
sabah Darphanede toplanmıt ve 

müsabakaya ittir.ak edenlerin ver· 
dikleri 27 eseri tetkik etmiıtir. Jü
ri, bunların içerisinden nikel pa-
raların bir tarafı için ressam Maz
har Nazım Beyin, diğer tarafı için 
de mimar Nurettin Beyin eıerleri· 
ni seçmittir. 

maya gideceği ıöyleniyor. 
Şüphesizdir ki bundan aonra 

M. Barthou, M. Musaolini ile mü : 
li.kabnı yapacak ve o zaman ikı 
hükQmetin ne gibi bir itilaf akte· 
debilecekleri belli olacaktır. Bü· 
tün bu gidiş gelişler, A1manyanm 
açıkta bırakıldığı hiuin~ veriyo~ -
sa da, unutlmamabdır kı M. Hıt• 
ler, Milletler Cemiyetinden ayni • 
mayı, bizzat kendisi ~ü~•ip ıö: 
müıtür. O da -M. Lıtvınoff iP• 
bi- düyanın asri şeraitinde yal• 
nızhğın karsız bir it olduğunu an· 

lıyacaktır. 

~ Gatem Bey memlekete hüyük rilmiıtir. Dimitri hakkmda temf 
İtJnetlerde bulunmuftur. Telefon tirketinin ortadan kay· Birinciliği kazanan bu eserler· 

müzekkereei ketilmi• ve tewifha-

Şehir tiyatrosu açılıyor 
Önümüzdeki haftadan itibaren 

yeni gümüt paraların da baıılma• 
ıma batlanacaktır. 

1 , bolan kıablo plim henüz buluna. den reısam Nazım Beyin eıerinde, 
ıntı·hanlara başlandı neye tönderilmittir. · ki ı ı · b mamııtrr. Şirketin muamelatı et • çıçe ere süs enmıt ir zeminde 
Liae mezunlarmdan A'l'nlp&7a Bonolar kıymetlenecek rafmda tetkikat yapmakta olan 10 kurut v 1934 yazılı, mimar Nu-

"-ıclerilecek talebenin imtihanla- Gayri mübadillere aablmak ü - heyet, planın meydana çıkanlma- rettin Beyin eserinde de "Türkiye 
' dünden itibaren İstanbul Kız zere Ziraat Banlc•ıına devredil· 11 huıuıundatirkete yeniden tebli- Cümhuriyeti,, ibareıi, ay yıldız ve 
~. Pertevniyal liselerinde batlan • mit olan emllkten pek çoiunun gat yapmıtbr. ı muhtelif dallarlaı bataklardan mü· 
~· Kız lisesinde bet kiti Per- 9ıtıta çıbnlarak iN aaretle bono- Heyetin tetkikab bir aya kadar ' rekkep bir kompoziıyon vardır. 
'- 4iJa1 llwinde eeldz kiti imti • lann kıı7metlerinin yiibelmeai ta· bitecektir. Hazırlanacak rapor Na Bu eıerler, bugün Maliye Veki· 

1l olma!ctadrr. brriir etmittir. Bundan böyle her fia Vekaletine gönderilecektir. Jetine gönderilecek, ge1ir gelmez 
'-i l11ıtihan neti~leri, EylOlün yir- •7 altı yUs emlik l&bfa çıkanla· Bundn sonra tirket pazarlık müza çelik kalıpları yapılarak nikel pa· 

..a....:!.:lıltımam~illi.Glıw..öır--..ıı.-l.-1.J:Mllr......:...._~------~_._'.J~e~rea!!ii~neuldavet olunacaktır. ,. ralamı buılmMma bqlanacakbr. 

Şehir Tiyatroıu ay batından iti• 
baren temıillere bqlıyacaktır. Tı
yatro iki kıama ayrılmıttır. Birin· 
ci kısım yalnız operet temsil ede • 
cektir. Operetler için F ranıız ti· 
yatroıu kiralanmııtır. 

Şehir Tiyatroıu eıkiı; gibi, Te
pebafı kıtlık tiyatrosunda temsil· 
)erini verecektir. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 75 Yaz:an: ishak Ferdi 

lkbal bunları nerden öğrenmiı· Kadın aeai kapıya :yaklqtı: 
ti? 1 - Affedersiniz Celal beyefen -

Celal ıeyin Parisle muhaberesi di ! Birdenbire ıeeıinizi alamadım. 
ôlduğunu bu mektupla anlıyan tk- Çok bitkin b'.r haldeyim. Nuri bey 
bal, o gün sarayın içini allalc !bu1- beni parmağına doladı. Onun bu 
la'k etmı§ti. derece lha:yıvanlatacağmı tahmin 

Abdiı1hamit korku ve 'heyecan etmezdim. 
içinBe, 'bütün gece1erini uykusuz .I 'Celal bey iludaklarııu kapmm 
geçiriyor.. Sabaha kaaar odaıın· ıJ aralığına slkııtırmıın. 
da Clolaşıyor8u. '&7avaı :yaıvat söylüyordu: 

Jon Türk1er milleti (hürriyet) e - Merak etme, yavrucuium ! 
!kavuşturmağa muvaffak olabile • l Ben timdi efendimize giaip ba"ki
cekler miydi? kati anlatacağım. Senin maaumi • 

İ!ile Abdülhamidin bütün endi- yetine ben de kaniim. Bugün her 
§esi buydu. ha1de (af iradesi) ıni iıtihıale çalı-

(Hürriyct) ilin ediline, Ah • facağım. 
dülh3mit bütün kuv.vet ve nufuzu- Ve 'SOnra aa'ha ')'avaş bir sesle 
nu kaybedecekti. şu sözleri de ilave etmişti: 

d\.umeliden gelen telgraflar kı- - Bugün sabahleyin Yıldıza 
zıl ı:;ultanın "1"ahatını kaçırıyordu. gelirken, ıBeıikhqta doktor müş • 

tak beye raıladım. Bana senin fe-
Rumeli umumi müfetti,Şi Hüse

y · n Hilmi pnşn iki tarafı da idare 
etliyorau. 

Mabeyin hümayuna çektiği tel
grafnnmcJcr.Se sukun ve asayi§in 
muh~el olmııdıjmı bildirirken, 
Sc1anild:c g 

0

ıZli gizli i'°timalar ;ya
pılıyor, Enver ve Niyazi beyler 
askeri kışkırtarak dağa sıkıyorlar 
ve ihtilal eşkilatını geniıletmek 
için ne :mümkünse ;yapıyorlardı. 

Ncc.m!sehcr, Parise firar eden 
ya ver Kazım beye sadık kalmı_ştı. 
Pat1işahın gözünden yan düşmÜ§ 
bir halde otlasında otururken, el 
altından Parise ımektqplar gönde
riyor ve sar~yHa olup bitenleri 
Kazım beye bildiriyordu. 

aA 

Mabe,yinci Celal bey uyanık ve 
hür fikirli bir adamdı. Türk mil
letinin bir an evvel (hürriyet) e 
ikavuşmasmı kalben istiyenlerllen
di. Celal bey sarayda Nuri beyle 
izzet paşadan başka bir kimseden 
çekinmiyordu. 

İzzet pa§a ile Nuri bey paaişa
ha körü körü-.e bağlanmış, uzağı 
'görüş ka.bil'yeıindcn mahrum kim 
ıelerdi. 

Necmischer nihayet Celil beyi 
ikna edebilmişti. 

Abdülhnmid:n gözde.si zindan
da ynlnrken, Nuri beyin taarruzu; 
na uğradıktan sonra, nasılsa bir 
yolunu bularak Celal Beye gizlice 
haber göndermişti. 

Necmiseher nöbetçilerden b:.ri 
vasıta-siyle Gelal beye gönderdiği 
mektuptn kısaca unları yazmı§lı: 

"Zindanda sebepsiz olarak ya
fayorum. Bunun verdiği istırap yet 
mjyoıınu7 gibi, bugün de Nuri B., 
aç h'llrt r,ibi üzerime saldırdı. Ba
na: (Senin hayatın benim elimac
dir. Bana teslim olursan, seni af
fettir.rim !) dedi. Ben bu canavar 
ruhlu adama tırnağımı bile teslim 
edemem. Allah aşkına beni bura
dan lrurttmmz, beyefendi!,, 

Celiil bey bu mektubu alır al
maz zindana koJ!TlU§tu. :Zindan 
kapısında r.öbetçiden ba§ka kim
se yoktu. Kapı kilitl:yCH. 

Celal bey, nöbetçiye: 
- Sen biraz öteye .git ... 

Diyerek silahşoru uzağ.a gön
tierdikten sonra, kapıya kulağını 
koydu: 

- Necmiseher .. Necmiaeher ... 
İçerden ince bir sea duyuldu. 

- Allah aşkına beni rahatuz 
~eyinizi 

Celal bey tekrar ~lendi: 
- Beni ı~imden tamtaadmımı, 

favrum? Ben Celal.... - - ~ 

dakarlığının -:Pari:•~ alülir edildi
ğinden bahsetti. Göğsüm kabardı. 
Kazım bey seni unutmamıı .. ! 

Celil bey o gün sözünde dur -
mu§, meseleyi paditaha anlata , 
rak, Necmiseherin zindandan tah
liyesine muvaff a'k olmuştu. 

Necmiseher o günden beri sa -
rayaaki odasında yalnızca oturu • 
yor, hemen hemen kimse ile ihti -
lal etmiyordu. 

Bu sırada, Fehim Paşa, l>ahri
yc zabiti vasıtasile takip ettirdiği 
doktor Müştak Beyin latanbulCla
H mesaisini telleyip, pullayarak, 
)ll'cJişaha rapor ~alinae vermİ§

ti. 
~böülhamit •imdi de .yeni hir 

§ahıiyetle karJılaJıyordu: Mü§tak 
Bey ... 

Bu doktor da nereden çıkm':§tı? 
Yüzbaşı Cevat, Fehim Paşa Şe

fikadan aldığı uydurma haberleri 
aynen yazmııt. 

Şefika, doktor Mü§tak Beyi 
tehlike.ilen kurtarmak istediği için 
Cevada baştan baıa yanlış m.alu • 
mat vermitti. 

:Abdülhamit bu işin ayrıca tah, 
kikini zaptiye nazırına da havale 
etmişti .. 

Mabeyinci Celal Bey bereket 
venin ki Fehim Paşanın raporu -
nu gözden geçirmek fırsatını bul· 
muş ve ona göre tedbir almıtşı. 

Bu tedbirlerden birincisi, dok
tor Müştak BeY.in evinin Cağaloğ
luntlan batka bir semte nakli ol· 
muştu .. 

Yüzba§ı C-evadın bu ev etrafın
da sık aık dolatmağa ba.ılamaıı , 
doktor Mü§tak Bey ailesini tehli
keye de düşürebilirdi.Zaten o gün 

lerde Mü~tak Bey .Cağaloğlunda • 
ki evine de uğramıyor, hemen bü
tün gecelrini Şefikanın evinde 
geçiriyordu. 

(Devamı var) 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Hasene Hanım vekili avukat 
lhsan Rüttü Beyin müddeialeyh 
Beyoğlunda Tomtom mahallesin· 
de Linardi sokağında 46 numaralı 
hanede mukim iken halen ikamet-

gahı me_çhul bulunduğu anla§ılan 
Şevki Naz:f Bey aleyhine açtığı 

tahliye davasının cereyan eden 
muhakemesinde; mezkur 46 nu • 
maralı hanenin emrü tahliyesine 
dair kabili temyiz olmamak üzere 
verilen kararın ba§kitip ihbama • 
meıi tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilin olunur. (3124) 

-
Pratik 

Hant BUıiıi ------Nal<ıl ve 'tercllme 
luikkı ma•fa&dar 

Y.azan : M. Gafaar 
-56-

Balonun y.üktelmeıi iki sebeple o
lur: 

1 - Kum dolu torbalar ablarak 
.alonun "ıafra" ar ablır. ıBu ~kıeliı 
baloncunun arzuıuna tabidir. 

2 - Günqin ıualan gazı inbiıat 
ettirir. ''Hacminı bliY\iltür"". Ve rutu
beti buhar haline getirir. Bu yükselit 
gayri iradidir. (Baloncu " afra" atarak 
bunu ıidareye mecburdur. 

Balonun alçalmau da iki sebepten 
olur! 

1 - Balonun tepesindelci "Supap" 
kapak açılarak gazın bir kısmı dıtan 
çıkanlır. Bu alçalıt baloncunun arzu· 
ıuna tabidir. "Supap" ı yanmdaki bir 
iple idare ederek iıtediği :miktar pz 

ka_çırabilir. 
2 - Zarfın mini mini deliklerin -

den gaz ıızar, bir bulut güneşin ışık· 
lannı kapalı; ,balon soğuk bir hava 
cereyanına maruz kalrr. Bir ormanıtı 
veya bir nehrin üzerin8en geçilir, rü -
tu'Det yükü fazlalaıtırır, ıhav:a tekiıüf 
eder, ıis, yağmur, dolu, kar yağar. 

Bu takdirlerde balon baloncunun 
idaresi haricinde olarak 8,§ağı iner. 

Balonun alacağı istikamet rüzgara, 
ıürati de rüzganın şiddetine ta'bidir. 
Tecrübeli bir baloncu balonu ıevkede
cek hava cereyamnı bulup bu cereya
na balonu terketmeğe muvaffak O· 

lur. 
Balon kürre §eklinde bir zatf ile 

üzerine gcçirilmi§ İp örğüden bir ağ 
ve bir sepetten mürekkeptir. Sepet 
k.;ı~nıljlA örülür. murahba yah ıt mÜ!l· 

tatildir.. Lüzumu halinde açılacak o • 
lan ve zarfın tepesinde bulunan su -
pap iyi iılemelidir. 

Balon karaya konacağı 2aman üç 
uıule müracaat olunur. Biri halat at
mak e yerdeki!ere 1bu halatı tuttura
rak balonu tevkif etmektir. Bu uıule 
an..k -kin itir ...havada müracaat edi
lir. kincisi ~pa cmjri atmak ır. Bun
da da tehlike vardır. Çünkü demir ze
mini tarayarak zararlara ve telefata ıe
bebiyet verebilir. 'Üçüncüsü balonun 
zarfının üıt kıımından büyiik bir 
'!fetha" açmaktır. 

Bu fetha açılmca balon muhakkak 
yere konar. Onun için "fetha" ancak 
zeminden pek az yüksek iken açılma
lıdır. 

Balonla yükselecek kimse yün elbi
se ve fanila giymeli. O:ıerinde su P.S
mez bir mu.ıamba ceket bulunmalı -
dır. Ayaklani ütümemeıi için ıepetin 
dibine bir miktar saman konur. Vü • 
cudün hararetini muhafaza eden kağıt 
elbiıeler de vardır. Gıl-la olarak ,gıcak 
çay, kahve, et ıuyu kullamlır. Bun -
lar harareti 20 saat muhafaza eden 
çifte cidarlı kaplarda salClanır. Yemek 
hazırlamnk için Balsan tenceresi kul· 
landır. :Bu fenere is içe iki kaptan 
mürekkeptir. Küçük kaba mtılacak 
'ki~ konur. Kireçin üzerine biraz ıu 
dökülünce küçük kaptaki mayi ,ısı -

nır. 

Muayyen bir miktar yiikıelince 
böbreklerin faaliyetine h81el gelir. O 
vakit ıüt, ıhlamur, madeni ,.au İçmeli
dir. "Balon tutmaaı" : ahatsızlığına 
karşı tetbir almalıdır. Yükseldikçe ha· 
va tazyiki azalır, yer yüzünden 760 
metreden itibaren her yüz metrede on 
milimetroyi bulan bu tenakus 3000 
metrede barometrenin 520 milimetre
ye düımesine ıebebiyet verir. l'abii 
tazyika alı§mıt olan vücut bu tebed -
dülden dolayı sarsılır. Kalp Jİddetle 
çarpar. Kan damarlan kanın tazyikina 
tahammül eılcmiyerek ?tlıır. Gasyan 
gelir, teneffüı güçle§ir ve vücudü bir 
uyuşnl<luk kaplar . .Şu halde kilbi za
yıf olanhırla, teneffüs c.ihumda has
talık olan veya kendinde albomin bulu
nanlara ve böbrekleri bozuk olanlara 
balona binmemeyi tavsiye etmelidir. 
Bu rahatsız!ıklan olmıyanlar yanların
da oksijen balonları ve kendilerini o
ğuktan muhafaza edecek örtüler gÖ -

türrnelidirler. 
Balonda safra olarak alınacak kum 

dere kumu olmalıdll'. Beı on ila yirmi 
kilo ağırlığında torbalar!a sepetin di-

.1!!!e >:erlqtirUir. 
(Devamı var) 

Yazan: AKDENİZ KORSANl 
• • KADiR 

CAN 

fto. D ŞAHIN ~EIS' 
1 BUyUk Jnacera, qk ve harp romanı J 

Şeylı Ebüssait kırk bin 
altın istiyordu 

Biricik çare bu parayı .tıkır 
Papa hem hasisti, hem de 

tıkır saymaktıJ fakat 
hazinesi bomboştu! 

Evvelki tefrikalann ftulha•ı lhançer ıaphyarak bıraktılar. Al -
ŞBhln &ısın kumandaauUl& bir Dı'k lah ıkorudu da bu hançer kalbinıe 

kadlrgaaı lt.aıya ..ablIIQtinden Ocmyire j?'aılamadı. Y okıa mu'hterem ba • 
dofru 1ldl'rken bir Ceneviz gemisine bamıza U haberi getir,mek ,de 
rasla.mrı, onu ta.klb6 'ba.,lamTttır. "Saat-
IPn.-6 aUreo bir kovaINJMMlan aonra mümkün olmıyacaktı. 
IJ'ürk korııan gemisi Oencv:lz gemltılne 
3aklaşıyor. AraJıı.nndakl mı-ııafe pek az 
kaldığı b1r tıırat'la ŞahJn Bcl!ı ı:;emlıılnln 
nöbdltlıl haber vcrlycır: ıDört kalyon, 
altı kadlr~ıı. ,·e :ylrınl kadar kUtUk ,e. 
miden müte§ekldl Mr Ceneviz fllosu 
geliyor. 

TUrk gemisinin bu filo u,, tarpr,masma. 
lmkAn yoktur. öndeki Cenerlz gemisinin bir 
knt ı:;illlo ile dlroklerl :ve ~·elkeôlerl parta
landıl<tan sonra Şahin Relı kadlrgası dönU -

yor. 
8u 1talarda A'\.TUpada ırürk korkusu bl\

yUktu. Yalnır. F,rnmıııfar Türklerfo uy11,m11ıı
Jardı. Bu hal ..Papanın canmı tııkıyordu. 

Fransayı Türklerden ayırmak 
için her sareye baı vuruyorau. Bu 
aralık Katerin dö Mediçi isminde 
lf'loransalı bir kadını Franıa Kralı 
ikinci Hanrj ile evlendirmiıti. Bu 
kadın bir sihirbaz gibiydi. Elin
den her fenalık gelirdi. O sıralar -
da Fransa sarayı bin türlü dala
verelerle çalkanıyordu. Hergün 
Fransadaki Protestanlara kar§ı 
katolikleri kışkırtıyorlar; memle
kette, halk arasında ikilik yaratı -
y rlar ı.-----~~--~~~---

Papa, maksadına ermek için • bu kadına güvenmekle beraber, 
ona yardım edecek kurnaz adam -
lar da lazımdı. 

Vatikan'm en tilki papazların
dan kendi karde§ çocuğu tK:arC:li· 
nal Daıkari ile Clört arkadatım ve 
kırk kadar §Övalyeyi Katerin Clö 
Meaiçiye göndermek istedi. .fa"kat 
ltalyadan Fransaya kadar giaen 
yol üzerinde o zamanlar belki on 
bet kadar baıka baıka kral, kont, 
dük ve §Övaly,e vardı. Hepsi de 
yalçın kalelere ıığınmıtlardı. Ba • 
zıları, it paraya dayanınca, papayı 
filan da dinlemiyorlardı. Fazla o· 
)arak kıt ta yaklaııyordu. Alp dağ 
larınr geçmek hem gü~tü, hem de 
uzun zaman lazımdı. 

Bunun için onları Romanın is
kelesi olan Ostiya dan gemiye bin 
dirdi. Son bir iki aene içinde Bar
baToa hasta, ifurgut'ta Tarabuluı 

beylebeyi olduğu için denizde kor 
ku ;yoktu. 

Fakat evdeki pa2ar çarııya uy· 
maaı. Geminin yola çıktığı günün 
gecesi korkunç bir fırtına çıktı. 

Yolcuların gemisj, yelkenleri us· 
muı, direkler ve kürekler parça
lanmı§ bir halde Cezayir sahilleri-
ne dü§lü. 

Bir ay kadar sonra içlerinden 
birisi perİ§an bir halde Papanın 
huzuruna çıktı. Yerlere kapana
rak şu haberi verdi: 

. - Muhterem babamız! Kardi
nal Daskari ile arkaaaıları, §İmdi 
Neadeyra 1eyhi Ebu Sayidin elin· 
ded:r. Gemimiz aahile Clü§tüğü 
zaman delik d~ik oUlu. Deniz ke
narından aç :ve uıuz -.yürüyerek 
lıpanyol kalelerinden birine sığm 
mak istedik. Fakat'JYarı ıyolda tu
duk. Ben ölü gibi davrandım. 
Çok da bitkindim. Bağrıma -:bir 

Caketinin düğmelerini açmıfı 
göğıünün aol tarafında, henüz ka• 
ıı>anmakta olan bir yarayı göster 
ımitti. 

Papa diz çökmüş olan ad~mıt1 
başına elini koydu: 

- Allah :senin bu cesaretini nıU 
kifatsız bırakmıyacaktır. Haydi 
Venedikli kahraman Vaberyo ! .. , 
Seni §Övalye yaptım. Git, yen• 
vazifen için hazır ol! .• dedi. 

Şimdi papa her şeyi unutmufr 
yalnız Darkariyi düşünüyordu. C> 
nu 'Cbir karde~ değil, evlat gibi se· 
viyordu.. Zaten yajları da bir ba
ba ile oğul kadar f aiklıydı. 

ilk it olarak Ceneviz ve Vene
dik cumhuriyetleriyle, Aragan, 
Kastif, Fransa krallı1dariyle Sav' 
va dukalığmın donanmalarını Arı 
deryadorya kumandasına verme • 
yi, Cezayir üzerine göndenneYİ 
dütündü. Fakat kurduiju bir meÇ 
Iis sonun a, tam manası1e Ümıtsiı 
bir hale dü§tÜ. 

Franıa, dostluğu bozmak iıt~ 
miyordu. Genevizler ticaretleri 
ibozuluyor diye korkuyorlardı. ~e: 
nedikliler bu yüzden Türkleri' 

harp açılarak henüz ellerincle o " 
1-n Kileris adasını kaybedecekle ' 
rini ızannedi.Yorlardr. Bu üçü yo ' 
la gelmedikten sonra diğerlerin' 
den zaten fayda beklenemezdi. 

Fazla olarak kış:geliyordu. DO" 
nanmanın birle§mesine, hazırlik ' 
ları bitirmesine, kadnr denizler 
fırtınalardan geçilmez bir hale 
gelecekti. 

l!apa pis pis dütünüyor, yakın• 
larına danışıyor, fakat bir ?re bıJ 
lamıyor.du. O sırada kendisine 
haber verdiler: 

- Şeyh Ebu Sayidin elçiıi gel• 
. ' mıt .•.• 
Papa onu hemen huzunına aldı· 

Bu bozuk bir Jspanyolca ile kontl" 
§an, kara kuru bir araptr. 

Ne el Öptü, ne selim verdi. 
Dimi:lik aurdu ve şunları söyle· 

di: 

- Şeyhim Ebu Sayit diyor ki: 
"Kardinal Daskari ile arkadatlat1 
elimdedir. Onları Madeyra kale
sinde ölmiyecek kadar yiyecek -;ı 
içecek vermek suretiyle ıaklıyo· 

rum. Eğer bir ay içinBe bana kır1' 
bin -altın gönderilmezse papa haı· 
retleri bir Baha liiç birinin yüzün~ 
göremiyecektir.,, Ben, bana ,söyle• 
nenleri size tekrar ediyorum. 

MaHeyra ıeyhi Ebu Sayidiıt 
dehıeti, Barbarosa, T urguda, lJ ' 
luç :Aliye yakındı, Bu üç kahra • 
ıman denizlerde nasıl birer ejde1 

gibi iseler, Ebu Sayit te Ce.zayiriıt 
ı:sarp dağlarında, geniş çöllerinde· 
şol vermiyen ge~itlerinde bir kaP' 
lan gibi idj 

(Devamı vat) 
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Çoçuk haftası ~r-SP o R- -il Dil Bayramı 

Hediye kazananların Türkiy': atletizm. Saffet B. radqoda bir 
. . l . . d. şampıyonası kon·~erans verecek lSlm erlRl ne~f:re llJOTUZ 21ve2sEy1ü1gunteri934mev- I, 

Y simi atletizm birincilikleri yapıla· 

6 Eylül 1934 tarihli bilmeeemizd~ 1 
Kadıköy Y eldeiirmeni Fatma hanım 
1 inc:i Kadırgada Nüzhet Fahir H. 
2 inci hediyemizi kazanmıılardır. 

Kakao kazananlar 
2 - Fatila No. 13 Sabahattin Bey. 

3 - Nipntap im orta mektep 850 
Nezihe H. 4 - Km!toprak Muzaffer 
Bey km Talia Ziya H. S - Kadıköy 
No. 37 Partamiyu Eıgoponl Bey. 
6 - Uılbpanı 64 Uncli mektep Na. 
35 Aptullah B. 7 - Panaaltı No. S 
Maide H , 8 - lıtanbul 13 üncü mek·• 
tep Fikret H. 9 - Meyvahot No. 69 
Sean Eıkenazi 10 - Beıiktaı No. 9 
Mualla llyaı H. 11 - Pangaltı No. 
10 Güzin H. 12 - Pangaltı No. 57 
Malike H. 13 - Aksaray No. 58 Şük
ran H. 14 - Beıiktaı 34 üncU mek • 
tep Muttafa B. 15 - Boıtancı ilk 
mektep. 132 Naime H. 16 - Beykoz 
549 Alaettin Bey. 17 - Niıantaşı lnz 
orta No. 7 • 874 Ş.hirı..n H. 18 -
Eyilp Halil Efendi kızı Niaar Hanım. 
19 - Çem'betlitaı No. 18 Bedi Ne • 
dim B. 20 - Şehzade karakolu kartı· 
aında Sabiha Hanım. 

Çukulata kazananlar 
21 - Beyoilu 31 İnci Mektep 37 

Nermin Emin H. 22 - 1. Aksaray 
No. 6 Emine H. 23 - Samatya No. 
55 Süheyla Hamın. 24 - Eyüpıultan 
No. 32 Hayriye H. 2S - Viila No. 5 
Fen'ha H. 26 - Bakırk3y Pancar ıo. 
kak Ne. 57 Hasan Ferit B. 21 - la
lik111 lisesi sınıf 8 No. 311 Haıan Bey. 
28 - B. J. H. den Mehmet Suat Bey. 
29 - Dantpata No. 38 Hasan Bey. 
30 - latanhul Ticant mektebi Na. 
1081 Sadi B. 31 - lıtanbul kız liıeıi 
730 Vedıa 11. 3:l - l:Seyoalu 46 Lqla 
H. 33 - Beyoilu Hütamettln Nuri 

Bey. 34 - Vela liaeılnden Sedat Bey. 
35 - Beyoğlu 49 Mecit Bey. 36 - Oı
küdar 102 Celal B. 37 - Unkapanı 
1 Elvan Hannn. 38 - latanbul kız li· 
ıeıi 12 Melahat H. 39 - Beyoğlu 

Tepebaıı Leyla H. oto - Kararüm • 
rilk Muıa Süheyl. B. 

Kitap kazananlar 
41 - Sultanahmet Faik Suat B. 

42 - Beşiktaı Muıtafa Nihat B. 
43 - B. z. K. d•n M•hmet Suat Bey. 
44 - PangallJ Saide H. 46 - Şitli 12 
Nezihe H. 46 - Oıldidar 13 Nebahat 
H. 47 - Knıltoprak Ziya Muzaff•r 
B. 48 - Pangaltı 12 Emel Hamm. 
49 - Kadıköy 102 Naciye Hanınt. 
50 - Oıküdar 102 Melih B. 52 -
Kadıköy Balıkpazar Katina H. S3 -
Fatih 12 Nebahat Nuri H. 54 - Ka· 
ragümrUk 1 Sultana H. 95 - Haliç 
Fener Mazhar B. 56 - Kadıköy ~1 

Nezihe H. S7 - Falih 620 Şadiye 
Nejat H. 58 - Büyükada Rafet Bey. 
59 - Samatya 1 Naciye H. 60 - Uı· 
küdar 60 Ah~t Bıt .. 

Defter kazananlar 
61 - Cerrahpafa 43 Hadi Bey. 

62 - Kaıımpaf8 46 Lütfü B. 63 -
Saray içi 64 Takuhi H. 64 - Yenika
pı 7 Şükriye Hanım. 65 - Fatih 38 
Vasfiye H. 86 - Panıaltı ~ Belkiı 

H. 67 - 1ıtanhu1 2S inci llk mektep 
472 Muhliı H. 68 - Galata 996 Ber
ber Al ılan B. 69 - Kurtulut 68 Rauf 
Bey. 70 - Oıküdar 26 Ekrem Bey. 

Kart. kazananlar 
71 - Çıft1elköy 8 Anı Cevdet H. 

72 - Gazi Oımanpaıa orta mektep 
130 Sabih B. '13 - lıtanbul Gelınbe
vi orta mektep 380 Kadri Ber. 
14 - 64 üncu mektep 53 Aptullah B. 
75 - İstanbul 44 üncil mektep 389 

Macide H. 78 - Ameli H•yat l1Hal 
3. M. c.tnal H. 77 - Moda Saadet 
Münir B. 78 - Beyoilu hatnalbaıı 

65 Fedan B. 79 - Da'baıı Çıwı 4 
lütfü B. 80 - Samat1a Huriye H .. 
-.ı. 81 - latanbul 44 üncü mektep 
S. 2. 490 Fikret B. ı82 - Samatya 
t)zcen Saffet B. 83 - latanlMıl tlca• 
1'Wt mek. 948 Ahmet B. M - Galata 

ııhiye merkezi mem. Raif B. kızı Ay· 
ten H. 85 - Muradiye Mühendiı 

mek. Hüeeyin B. 86 - Eminönü 57 

Necdet B. 87 - Fenerde Koıtantin 
Yaporldiı B. 88 - Niıantaı 15 inci 
mektep ıınıf 4 Aıüman H. 89 - Fe
ner Şahizer Hamdi H. 90 - Yenipoı· 

tahane Halil B. 91 - Sultan Selim 
Şadiye H. 92 - İıtanbul dokumacı 

Rept Bey 93 - Akif Bey ıok&k 21 

Saba Neıat H. 94 - Be:roilu Kuyu 
•okalc 14 Aıüman H. 95 - Nipntaft 
2 Behzat B. 96 - Karaaümrük 55 

Feriha H. 97 - Haman önü 3 Anka
ra, 98 - Galata Şiıhane karakol. 18 

Y. Len. 99 - Fatih 13 üncü mektep 
Neriman H. 100 - Tophane Kılıç 
Paıa 1 Fikriye H. 101 - Beıiktat 
93 Şehriban H. 102 - Galata mek. ta· 
lebeıinden Nevreı B .. 103 - Beyler· 
beyi 27 inci mektep 212 Suat H. 
104 - 16 inci mektep ıınıf 3 Melahat 
H. 105 - Bakırköy 4S Şemıi Bey. 
106 - Cerrahpaıa 8 Necdet Bey. 
107 - lıtanbul 25 inci mektep ıınıf 
3 Mehmet B. 108 - Pangalb Saksı 

aokak 2 Mari H. 109 - Bakırköy, Sa· 
kız afacr 26 Dakidia B. 110 - Kaba· 
tat liaeıi 213 Talat B. 111 - Panıal· 
tı Bilezikçi ıok. 101 Ekrem B. 112 -

lıtanbul 28 ıncı ilk mektep ıuuf 4 E
aat B. 113 - Kasımpaşa 4 Refika Ha· 
zım B. 114 - Oıküdar 8 Nihal Ömer 
H. 118 - Viıne zade 18 Muazzez H. 
116 - Simenköy 89 Metin B. 117 -
Tavıanlı Hamdi B. 118 - Oımanbey 
Suzan H. 119 - Maçka Mliberra H. 

120 - Panıaltı 20 Semra H. 121 -

Pangaltı, Etref Efendi sokak Emel 
H. 122 - f atih 12 Naiın Bey 
123 - Kadıköy 3 Neriman H. 124 -
Adapazar 16 Faruk B. 125 - Fatih 
11 Cemal B. 126 - Kadıköy 34 Gü· 
zin H. 127 - Sultanahmet 4 Nalın B. 
128 - Büyükdere 12 Süzan H. 129 -

Adana 45 Nuri B. 130 - Beyoğlu 13 

Salim. 131 - Büyükada 13 Farük B. 
132 - Adapazar Retat B. 133 - Ka· 
raaümrük Hüınü B. 134 - Beyoğlu 
Viktorya H. 138 - Beyoğlu 3 Naim 
Bey. 136 - Büyükdere 120 Mehmet 
Bey. 137 - Beykoz 1201 Nevzat B. 
138 - Adana 13 Şevket B. 139 -
Sultan Selim Şemıi B. 140 - Pangal· 
b 2 Nıaihe H. 141 - Adana MeWıat 
Fevzi H. 142 - Fatih Şemıi Bey. 
143 - Cibali :Saim Hüseyin EE. 144-

Pangaltı Mehmet B. 145 - Büy\ika• 
da Melike . 146 - Beykoz Tahire H. 
147 - Samatya Meliha H. 148 - Bey• 
oilu 3 Reıat B. 149 - Şişli 130 Na· 
zlm B. llO - Kadıköy 3 Sabih Bey. 

- Hediyelerimiz her ~fta Per -
ıembe ıünlcrl matbaamızda tevzi olu
nur. 

, _____ A_• __ k_e __ r_ı_ı_k ____ ı 
Fırka Aıkerlik Dairuinden: 

1 - Teırin - 934 celbinde bir bu· 
çuk ve iki ıenelik him1ete tabi 316; 

326 bakayaıiyle 321 dolumlulardan 

cak. Jat3nbul, Ankara, lzmir, Ba· 26 Eylül günü, Dil Kurul· r 
hkesir ve BUraa mıntakaları ara • tayının ikinci yıl dönümüne 
smda icrası mukarrer olan bu mü· rastlıyor. Bugün, Dil Bayramı 
sabakalar mevsimin en calibi dik· olarak kabul edilmi§tir. 
kat atletizm hareketi sa.yılabilir. 26 Eylul günü için §İmdiden 

Bu günün değilse bile yannın hazırlıklara bqlanmı,tır. O 
kadroıunu hazırlıyacak mıntaka • gün, Erzincan mebusu ve Türk 
ları şampiyona esilesile topbya • Dili Tetkik Cemiyeti merkez 
bilmek ötedenberi arzu edilen en heyeti batkanı Saffet Bey, rad· 
büyük harekettir. yoda bir nutuk söyleyecektir. 
Bakalım bir sene zarfında mm· Bu nutuk Türkiyenin her tara· 

taka atletizm heyetleri neler yapaı fından dinlenecektir. 
bilmiı, geçen ıene ıözümüzü 111 • Saffet Bey, nutkunu öz Türk· 
ran atletler ne kadar ileri gidebil· çe olarak ıöyliyecektir. Hiç 
mif ... Onun için atletik sporlar §Üphe yok, ki bu öz Türkçe 
kendine mahsus ölçüsü itibarile kelimeler, bellendikten sonra, 
diğer ıpor hareketlerinin yanında 
§ayanı hürmet bir mevkie ıahip - öz dilin ne kadar zengin ve ay· 
. ni zamanda ahenkli olduğu an· 

tır. 

Türkiye birinci]İk müsaba'ka1arı 
Zağrep oyunlarından ıonra Türki
ye atletizm v.aıziyetini hize li.yrkıy· 
le evvelce bilmek imkanmı vere· 
cek; bu suretle mmtakalarımız a· 
rasında kılüka.li mucip bir hal var 
58.: kolaylıkla meydana çıkacaktır. 

Türkiye birincilik müaabakala· 
rma lstanbuldan belli ba!lı birkaç 
atlet maatteessüf bizi temsil ede· 

miyecddi'l'. Bununla beraber mü -
aabakalarm heyeti umumiyesi İı· 
tanbul lehine neticelenecektir, de· 

mekte tereddüt ebnemek lazım· 
dır. Rusya ile Zağrep arasında u -

zun bir yolculuk yapan Semihin 
idmanları bizi e.ldatmazsa yüksek 
bir derece ile bu işten sıyrılacak; 
! n a ,.. erec:e umtt eıt 

tiğim kadar kuvvetli olursa bence 

kimbilir kaç kif i onun kuvvet ve 
kudretinden tüpheye dütecek! .. 1-
ki yüz ve dört yüz metre kolaylık-

la lsta.nbulda kalacak 800 metre 
üzerinde Ziya, Şevki mücadeleıi 
lstanbul lehiiıe olmakla beraber 
en zevkli bir yarıı olacaktır .. 

Bin bet yüz, bet bin ve on bin 
metreli lstanbul, lzmir ve Buraah
lar araeında ııkı bir rekabeti ıiz -
}emektedir. 

Uzun atlamada Tevfikin, yüli -
sek ve 110 maniada Sedadın, üç 
adımda Polyos v~ Selimin, ıırık 
atlamada Fethinin zaferleri de ko 

lay olacak, güllede Ate§ lbrabim 
di.ıcte Naili, cirit atmada Karakaı 
htanbulun birincileri sırasına ıe· 
çerlerken bayrak yarışları bu hü • 
yük ıUnün son selamlarını lstan· 
bullulara lier halde bildirecektir. 

latanl>ulun petinde liangi mm· 
taka sıraı alacak bilmemekle bera· 
her bizim için dikkatle takip edil· 
mele değer mıntakalardan biri 
Buraadır. 

Bir ay evvel Be,iktaşı kolaylık· 

la§ılacaktır. Yalnız, Saffet Be-

yin nutkunu iyice anlayabilmek 
için kullandığı öz Türkçe keli-

meleri evvelden bilmek icap e
diyor. Saffet Beyin nutkunda 
kullandığı öz Türkçe sözleri 
temin ederek neırediyoruz: 

l - Önder: Lider. 
2 - Budun: Millet. 
3 - Armağan: Hediye. 
4 - Zat: Yabancı. 

5 - Arıklık: · ismet; do
kunulmaz, anklık: Harimi iı· 
met. 

6 - i':cun: 
7 - Amaç: 
8 - Ulus: 
9 - Güzey: 

Cilian, dünya. 
Hedef. 

Millet, halk. 
Saye. 

ıo - Yalatumakı Parlat· 
mak, ziyadar etmek. 

11 - Ulusluk: Milliyet. 
12 - Türe: Prensip. 
13 - Güvenli: Emin. 

14 - Açar: Miftah, anali-
tar. 

15 - Gömüç: Define, ha-
zine. 
16 - Bitik: Kitap. 
17 - Gerek: Lazım. 

18 - Kongu: Tez (Th~ıe) 

19 - Yaltırrk: Nur, ziya, 
!U&. 

20 - Alan: 
dan. 

Saha, mey-

21 - Onelmek: Neşvünü • 
ma bulmak. 

22 - Özel: Evvel; özellili: 
evvellik, kıdem. 

23 - Okan: Azamet sah:· 
bi, azimünan manasına :o:ııabut 
adıdır ki buradan OkyanUJ ıö· 
zil almmı§tır. Bahri muhiti at • 
lasi. 

24 - Batı: 
25 - Yalçın: 

26 - Yaratık: 

Garp. 
Cilalı 

Mahluk. 
27 - Elciltmek: EhHletlir-

geri kalanlar, 328 doğumlu ve bunlar- la mağl\lp eden Bunahlar yakın 
la muameleye tabi olanlar celbedi!e • kom9uluğumuzdan en çok ve o 
c•ktir. niabette eıaıh İ&tif ade eden bir 

mek. 

28 - Is: Sahip, m&lik. 

2 - Deniz ve mızıka sınıfına men· 
ıup 316; 326 bakayaaiyle 327 ve 328 
doiumJuJar. 

mmtakadır. Bursalıları, Balıkesir· 
le, İzmirlileri de Ankaralılarla o • 
muz omuzaı yarıı ederle1)<en mu • 
kayeıe etmek onlarm hakiki kıy· 
metlerini anlamakhğımıza yar· 
dım edecektir. 

3 - Yevmi .İçtimaa 24 ·tinci Tet· 
rin • 934 tür. Bedeli nakdiyenin ka • 
hulü 23 • 1 inci Tetrin • 934 akıamı· 
na kadardır. Atletizm hocalarının fıuat düt· 
•. 4 - ~·.n~ 11nıfına menıup efrat tükçe dolaıtıkları •bu mıntakalar • 
ıçın ynmı ıçtıma 11 • 1 inci Teırin • d . . k b'l' l l kl b a ıyı a ı ıyet er o ma a. era· 
934 tUr. Bu aınıfın bedeli nakdiıi 10 • b h .. d" .. d 
ı inci Teırin • 934 akıamına kadar er enuz pek uıuk erecelere 
kabul edilir. 

1 

teıadüf edilmeıi oralarda itlerin 

s - Yukanda ıöıterilen tarihler- ılu tutulmadılını gösteriyor. Bu -
de ıubelerinı müracaat etmiyenler nunla beraber kimbiHr onlarm da 
hakkında Aıker1ik mükellefiyeti ka • ne hUyilk dertleri vardır! .. 

1 
nununun ceza maddesi ahkamının ömer Besim 
tatWk edileceii illa olunur, 

29 - Tarım: Istılah, tabir. 
30 - Deyim: ifade. 
31 - Soy: Kavim. 

32 - Soysal: Medeni, içti· 
mat. 

33 - Ke2: Kerre, defa. 
34 - Diltilre: Dil prensibi. 

35 - Kurum: Cemiyet, te· 
ıekkül. 

36 - lrdek: Matlep, irde· 
mek: talep etmek. 

37 - Yön: Veçhe, cephe. 
38 - Onarmak: hlah et• 

mek. 

39 - Kılında: 

mnmda. 
Yanında, hu· 

40 - Seçkin: 
zide. 

Mümtaz, gü-' 

j 
41 - Kural: Kaide. ~ 
42 - Gereklinesneler: mal-

zeme. 

43 - Diriklik: Ciyadet. 
44 - Eriklik: Kemal. 

45 - Özdek: Aul (mad • 
de). 

46 - Ezim: Mecburiyet. 

47 - Bun: ihtiyaç, zaruret 
(Bunalmak bundan ıelir )". 

48 - Un ur: Şeref. 1 
' 

49 - Yükün: Vazife (yük• 
lenilen tey). ~ 

50 - Emek: Gayret. 

51 - Cumur: Toplulv1C, 
cümle. 

52 - lrdem: hteli, irade 
{gene irdemekten). 

53 - Nedenlü: Ne liadar. '1 

54 - Asığlı: Faydalı. 

55 - Kamµmuz: Hepimiz. ' 

56 - Uza: Müddet, zaman 

(Uzamak: lmtidat etmek)'. 

57 - Genel: Umumf. 

58 - Özek: Merkez. 

59 - inanç: iman. 

60 - Bayık: Katt, munu-
kali. 

Diğer taraftan Hallievinde 
yapılacak Merasim programı 

da tamamlanmıttır. Program 
aynen tudur: rt 

Dil Bayramı, HalKevi Caga· 
loğlu merkez salonunda ıaat 

16 da atağıdaki sıra ile kutlu· 
' lanacaktır: 

1 - Hall(evi reisinin açma: 

sözü. 
2 - istiklal ve Kurultay 

marılan. 

3 - Refik "Atimet Beyefendi 
tarafm'dan "Dil hakkında kon· 

ferans,, 
, 

41 - Eıki lisanla yeni liıanm 
mul<ayeıesi için: ;r 

A)" Eski ve yeni iki !İİr. 

B )" Eski ve yeni iki nesir. 
5 - Güzde aanatkirlarmnz 

tarafından lionıer. 

6 - Bu J<utlulama meraıimİ 
radyo ile neşredilecektir. 
• 7 - Bu lWtlulamaya iıtirax 

için davetiye yoktur. 

Yeni ne,rlyat 

İ nkılapların öğrettikleri 
Mebus ve hukukçulanmızdan Vaı· 

fi Raıit Bey tarafından "İnlalaplann 
öğrettikleri" adı altında bir tetkik &

ıeri neıredilmiıtir. Gazetecilik ve 
matbaacılık ıirketi tarafmdan basılan 
bu kitap lnrk sekiz büyük aayıfaclan 

ter.lddip ediyor. Fiati elli kuruıtur. 

Tavsl)"e ederiz. 

Yeni Türk 
Yeni Türk mecmuasının a'fus -

toı 25 numaralı nüıhaıı Ali Rıza, 

Hüıeyin Rahmi, Behçet Kemal, 
Münir Müeyyet, M. Kemal, Hüse· 

yin Namık, Dr. Süheyl, Tahain 
Ömer, Ahmet Hamdi, Feridun ve 

Sadri Etem Beylerin makaleleriy
le intitar etmittir. Her kttapçı ve 

mUvezzide.bulunur. Tavsiye olu • 
nur/ -



- Hatırlıyor musun agizim? On beş sene evvel evlenmemek için bahse 
girişmiştik! 

Karısı sanmış! 
Mahkemede: 
Hakim - Demek sabahın saat i . 

kisinde mutbak kapısında Akıl Beyin 
apartıınanına girdiğinizi itiraf ediyor· 
sun uz? 

Maznun - Sarhoşhikla benim a • 
partıman zannebni§tim, efendim. 

Hakim - Madem ki, öyle de niçin 
Akıl Beyin kansı salona girince pen
cerenin arkasına sanlandınız? 

Maznun - Kanm geldi sandım! 

Acemi aktör 
Aktörlüğe heves ebni§, nihayet bin 

rica ve minnetle bir piyeste kısacık 
bir hizmetçi rolü alabilmiıti. ilk tem
sil gecesi sahne arkasında heyecanla 
dolaııyor, boyuna bir tek cümleden 
ibaret rolünü tekrarlıyordu: .. 

- Beyefendi, altmıı yaılannda bir 
hannn sizi bekliyor. 

Nihayet sırası geldi, sahneye gir • 
di. Ve rolünü söyledi: 

- Beyefendi, altmış senedir sizi 
bir hanım bekliyor! 

Daha beteri var 
Hastahanede iki yatak komıusu ko

DU§uyorlardı. Biri dedi ki: 
- Müthiı bir yağmur yağıyordu. 

Tramvay yoktu, yol da uzaktı. Buna 
rağmen otomobil masrafı yapmıyaynn 
dedim. işte böyle hastalandım. 

Oteki §Öyle dedi: 
- Ben otomobile bindimf 

I .. _ - ,-. '-- ,,_, ~ 

Telefonda 

Kadın mantığı 
Münasebetsizin biri K. Hannne • 

fendiye yaııru sormuıtu. Hanımefen• 
di biraz düıündükten sonra: 

- Evlendiğimiz zaman kocam o

tuz yaşında, ben de on sekiz yaıın • 
daydım. Kocam §İmdi altmı§ yaımda 
olduğuna göre bir misli yaşlanmı§. Şu 
halde ben de otuz altı yaıındayım. 

Antika 
Antikacı dükkanında: 

- Bu tüfek ta Cengiz Han zama
nından kalmadrr. 

- Alay mı ediyorsunuz? O zaman 
tüfek yoktu. 

- lıte onun için bu tüfek nadir 
ve çok kıymetli ya! •• 

iki yaş 
Küçük Selime ya§ını sordular. ce: 

vap verdi: 
- Evde bet buçuk, tramvayda 

üç! •• 

Reklam 
Amerikada reklam fevkalade iler • 

lemiıtir. Reklam için en akla gelme • 
dik şeyler yapılrr. Bir misal: 

Nevyorklu bir lokantanın kapısı 
önüne §U levha asılmı§tır: 

" Yemeklerimizden memnun kalır· 
sanrz gene geliniz, memnun kalmaz • 
sanız dostlannızı gönderiniz. Bu on • 
lara iyi bir muziplik olur! 

Her türlü ıikyetler için oğluma 

Şimdi duymuyorsam da o sıcak nefesini, 
Bari uzaktan olsun İ§İteyim sesini! 
Böyle teskin edeyim gönlümün lıevesini, 
Beri uzaktan olsun işiteyim sesini! 

B'aktmı ki hiç gelmiyor bu ayrılığın sonu, 
Dedim: Nasıl arasam ben nasıl bulsam onu , 
Ben İ§te bugün açtım nihayet telefonu, 
Bari uzaktan olsun İ!İteyim sesini! 

Seni hatırladıkça ağlayıp inliyorum, 
Hemen telefon edip biraz serinliyorum, 
Reseptör kulağımda söyleyip dinliyorum, 
Bari uzaktan olsun işiteyim sesini! 

Hokkabazlık! 
A vram ve Kohen bir ziyafete da • 

vet edilmişlerdi. Ev aahibi zengin bir 
adamdı, her tarafta kıymetli kıymetli 
eıya bulunuyordu. 

Kohen bu cici bici e§yadan bir ta· 
nesini olsun kendisine mal edebilmek 

hırsıyl eyanarken Avramın bir çift 

gümü§ çatal ve kaıığı gizlice cebine 
sokutğunu gördü. 

Ne yapmalı? Kendisi de böyle bir 
gani";'et istiyOl"du, fakat yanı pek ka· 
lahabk olduğu için arkadaşı gibi ha -
reket etmesine imkan yoktu. 

Birden aklına bir fikir geldi ve ya
nındakilere: 

Benim hokkabazlık bildiğimden 

haberiniz var mı? 

Diyerek sordu. Etrafındakilerin 

bir marifetini göstermesi için 11rar et· 
tiklerini söylemeğe hacet yok. 

Kohen ısrarlara dayanamamıı gibi 
yaptı: 

- Pekala, dedi, size bir tecrübe 
yapayım. Bakın §U önümde duran ça· 
talı ve kaşığı cebime koyuyorum. He· 
piniz gördünüz ya .• Şimdi sayıyorum: 

Bir- iki .• üç .. Avramın cebine bakı • 
nız, çatal ve kaşık ona geçmiştir. 

Sevgili Hanım biraz geç kalmıı 1 

-~Üracaat ediniz. Öğlum boks ıampi-:-
yonudur!" 

- Namus dairesinde para kazan nıanm bir tek yolu var<ııt, · 
- Nedir o? · 
- O yolu bilmediğinizi ben zat'!n anlamı§tnn. 

Açlığının sebebi? 
lskoçyalılar hasislikleriyle meş • 

hurdurlar: lskoçyahlara dair bir fık • 
ra: 

Bir lskoçyalr Londra ıokaklann • 
da gezerken düşüp bayılmı§, hemen 
hastahaneye kaldırmışlar. Muayeneye 
gelen doktor adamcağızın üç ıündür 

bir şey yemediğini anlayınca ıormuı: 
- Demek bu kadar parasız kal • 

mıştmız? 

Iskoçyalı cevap vermiı: 

- - Param var, fakat çok aradığnn 
halde fskoçyalrya tesadüf etmemİf • 
tim. 

- iyi amma niçin lskoçyalı an • 
yordunuz? 

- Niçin olaca? Aldanmamak için. 
Fiatler- haldc1nda bir vatandastan..ma• 
Jıimat almak istiyordum. 

Bir cevap 
Edebiyat meraklısıdrr, yeni bir ıür 

kitabı çıkarmıştı. Selami izzet "Soh· 
betler" inde bunu adamakıllı tenkit 
etti. 

Geçen gün kar§ıla~trlar. Şair hid • 
dctle bağırdı: 

- Nedir bu yazdıklann?. Sen beni 
sersem mi sanıyOl"sun? 

Selami izzet cevap verdi: 
- Hayır azizim. Fakat anlamı§ ola

bilirim! 
NOT: Bu fıkra adaptedirl 

Kurnazlık 
Kamil Bey, Kadıköy iskelesinde 

vapu.- bekliyordu. Bir boyacı çocuiu 
ona adeta musallat oldu. 

- Boyayalım beyim... 
Kamil Beyin vakti yoktu, fakat ço

cuk ta, bir türlü onun pqini bırak • 

-;;;yordu. Nihayet elinden kurtulmak 
için boyacıya yÜz para venneie rau 
oldu, 

Çocuk müthit seYinmiıti. Teıek • 
kür etti; sonra: 

- Ben çalıımadan ~nenlerden 

değilim. Borcumu ödeyeceğim. Ayak
kabılarmrzt bedandan temizlerim. 

Kamil Bey çaresiz J'BZI oldu. Ço • 

cuk, kunduranm bİI" tekini ayna gibi 
yaptıktan sonra kalktı, ıibneie dn· 

Kamil Bey: 
- Peki amma öteki? 
Boyacı cevap verdi: 
- Otelci bet kanıt! 
Çocuk bet kunııu aldı .. \ 

Başka ne bilirsin? 
Yakup itsiz kahnııtr. lrktaılann • 

dan bir zenginin yanma giderek it is
tedi. 

- Açım, dedi, evde bir kamnla 
on bir çocuğum var. 

Zengin adam ;,ıe meığuldü, hatm• 
kaldırmadan fÖyle dedi: 

- Pekala •• Baıka ne iı bt1ininiz? 

Mektup 
Sevgilim! En gönülden, candan itiraftır bu, 
inan ki ağlıyorum yazarken bu mektubu! 
Hangi akşam olacak bu hicranın gurubu? 
inan ki ağlıyorum yazarken bu mektubu! 

Neden bir bakı,rnla aardm muhayyelemi? 
Neden artık bitmiyor yokluğunun elemi? 
Titriyen parmaklarım tutamıyor kalemi! 
Sevgilim! Ağlıyorum yazarken bu mektubu! 

O pamuk ellerinle bu zarfı yırtacaksın, . :t 

Belki de okumadan bir yana atacakım, 
Söyle bana: Ne zaman yüzüme bakacakıın? ._ 
Sevgilim! Ağlıyorum yazarken bu mektubu! 

' 
Şeytan 

'----~---..--------------------------------.... 

Şeytan I Tanışdıktan yirmi sene sonra .• 
----- _____ ,_, __ ._._. __ ._,_,_,.._.,.,_, ____ "™""™"--"™" ____________ ..... ____ .---.:. 

Yapılması düşünülen, fak at yapı!mıyan şeylerden: 

Maruzatta bulunacaktlm, 
müdür umumi beyefendi .. 

• • • • 

• 
) 

• • • • • • • • • Arzı hürmet ederim beye· 
fendi hazreUerl. 
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~ ildısadt icmal 

Bizde ve yabanda g~çin
me. ihracat mallarımız 

1929 aenesinden beri hububat ve 
cliier ~da maddelerinde baıbyarak 
bütün ham maddelere ve dolayısiyle 
amai mıunulata sirayet eden fiat düı-

künlüğü geçinme tartlannı çok kolay
laıtınnııtır. Bilhassa 1930 dan itiba-
ren hayat her sene büyük nisbetler 
dahilinde ucuzlamaktadır. 1930 da beı 
kitilik bir ailenin bütün ihtiyaçları i
çin aarfettiği paramn yekununu (100) 
itibar ederek lstanbulda ve belli batlı 
memleketlerde müteakip senelerde u· 
..Wama nİ•betlerini mükayeae ede • 

m: 
1930 senesinde 100 itibar edildiği· 

ne göre: 
1931 senesinde: 
lstanbulda: 94 Almanyada: 93 
Franaada: 98 lsviçrede: 95 
Belçikada: 90 ltalyada: 97 
lngilterede: 85 laveçte: 90 
Birleıik Amerikada: 90 
1932 senesinde: 
lstanbulda: 92 Almanyada: 82 
Fransada: 90 lsviçrede: 88 
Belçikada: 81 ltalyada: 89 
lngilterede: 65 lsveçte: 66 
Birleıik Amerika da: 82 
1933 senesinde: 
Jstanbulda: 82 
Fransada: 89 
Belçikada: 80 
lngilterede: 60 
Birleıik Amerika da: 

Almanyada: 81 
lsviçrede: 
ltalyada: 

lsvcçte: 

84 
85 
59 

59 

Bir çok hesaplardan sonra or • 
taya konulan yukanki statistiklerden 
kolayca anlatılacağı gibi geçinme 
dünya yÜzÜnde yüzde 11 i11' 41 nisbe
tinde ucuzlamııtır. 

Ucuzluğun en ziyade göze çarptı· 
it memleketler İngiltere, İsveç ve A· 
merikacbr. 

Buhra n' tice i e ya fiatleri he • 
men her yenle as pak •:mi nia1-tler 
dahilinde düıtüğü halde niçin bu üç 
memlekette diğer memleketlerden bir 

kaç ,ruıli fazla ucuzlamıthr? Bu hadi
senin sebebini uzun boylu aramak la • 
znn değildir. 

1931 senesinde evvela lngiltere ve 
Dominiyonlan, on lan takip ederek l s
kandinav memleketleri ve nihayet 
1932 de Birleıik Amerika devletleri 

milli paralannın kıymetlerini yanya 
yakın bir nisbette düıürdüler. 

Bu memleketlerde düıünne keffi
yeti batka baıka sebeplere istinat e • 
diyordu. Fakat hepsi bir noktada mu· 

tabık bulunuyorlardı: Memleket dahi
linde paranın düıme nisbeti dahilin· 
de eıya fiatlerinin yükselmesine ma

ni olmak. Sanayi ıubelerine li.zım olan 
ham maddeleri memleket içinde isrih
aal eden bahsettiğimiz memleketler 

bu politikalannda ıimdiye kadar mu· 
vaffak olmuı vaziyettedirler. Fakat a· 
caba bu muvaffakiyet devam edecek 

mi? Son gelen haberler Amerikada ve 
İskandinav memleketlerinde 1934 ten
beri eıya fiatlerinde hiaaolunacak de· 
recede yükselmeler kaydedildiğini bil· 
dirmektedir. 

Görüyoruz ki, para kıymetini dü • 
türme bu memleketlerde ıimdiye ka· 
dar iyi netice vermiıtir. Dahilde ha· 
yat ucuz!amıı, mallannın ecnebi pa
nuna göre yan yanya düımeai neti· 
c:esi olarak ta ihracatlan bir miktar 

artmııtl1'. 

Bu iki hususu l.irden temin etmek 
~ parasını düıünneği düıünen ~em
leket zirai ve sınai maddeleri dahılde. 
istihsal edebilecek bir vaziyette olma· 
landır. Bu cihet temin edilmeden pa· 
ra dütüriildüğü takdirde dahilde ha • 
yat palıalılatacağı gibi düıünnenin 

hütün makUs neti~eleri de memlef•'!lİ 
yeni bir l»uhrana ıürükliyebilir. 

Bu son mülahazaya istinat eden 
ınemleketl.r bugün haklı olarak para· 
lamu korumak için bütün vasıtalan 
kullanmaktadırlar. 

ihracat maddelerlmizln 
son vaziyetleri 

Tütünr 
!ttn.ul mmtakalannda ıatıı de

'\'am etmektedir. 1934 mahsulü Eğe 
._ Samsun mrntakalarmda hem keyfi-

sayet iyidir. Fakat ihracat miktarı bil· 
hassa son sene zarfında üçte bir nis· 
betinde azalmııtır. 1932 - 33 ve 
1933 - 34 mevsimleri ihracahnı muh· 
telif limanlar için ıöyle mükayeae e
debiliriz: 

(Kilo hesabiyle) 
1932 - 33 1933 - 34 

lstanbul 
lzmir 
Samsun 
Muhtelif 
Yekun 

9.736.626 7.769.593 
18.388.631 10.381.081 
2.098.917 2.091.073 

553.519 442.776 
30.777.693 20.684.523 

Son iki sene zarfmdaki müıteri 
memleketler ve satın aldıktan tütün 
miktan da ıöyle hülasa olunabilir: 

(Kilo hesabiyle) 

Almanya 
Amerika 
ltalya 
Çekoslovak. 
Belçika 
Mısır 

Avusturya 
Holanda 
lngiltere 
Muhtelif 
Yekun 

1932 - 33 1933 - 34 
12.367.921 7.600.415 
5.736.632 3.806.916 
2.187.294 2.151.056 

774.989 
1.478.405 
1.432.846 

670.278 
3.756.609 

1.988.409 
1.601.781 

879.384 
803.599 
375.156 

532.261 231.826 
1.840.458 1.225.981 

30.777.693 20.664.523 

En mühim ihracat malnnız olan 
tütün bilhassa Almanya, Amerika, Çc· 
koslovakya, Mısır ve Holandada mü"° 
teri kaybetmiş vaziyettedir. Bu sü • 
tunlarda evvelki yazılanmızda tütün 
ihracatımız hakkındaki fikirlerimh:i 
yazdık. Meseleye matbuatta lazım R'&

len ehemmiyet verilmif, bu hususta 
uzun izahat verilmittir. 

Jktısat Vekaletinin, bilhassa Türk 
Ofis'in bu iıle yakından meığul ol -
duğuna hükmetmek icap eder. 

A&oaı 
Son iki ay zarfında afyon piyasası 

durğunluğunu muhafaza etmi§tİr. r U· 

hisar 1934 mahsulü için aabn alma fi. 
atini tesbit etmİ§tir. Fakat henüz mü
him satıılar olmamııtır. lstanbul pi • 
yasasında fiat kilo baıına 600 ile 625 
kuruı arasında dolaımaktadır. lnhisal" 
idaresiyle merkezi Pariste bulunan 
afyon sanayii karteli arasındaki müza· 
kereler son günlerde müsait bir saf • 
haya girdiği için yakında mühim mik· 
tarda ihracat yapmamız beklenmek -
tedir. Hali hazırda Türkiyede 7.500 
sandık kadar afyon stoku bulunmak • 
tadır. 

Tiftik: 
Bu sene tiftik mahsulü Anadolucla 

pek mebzuldür. 
Haziran ayı zarfında pek sakin lr.ı· 

lunan piyasa, Temmuz ve Ağustos ay· 
lan zarfında Rusya ve Almanyaya 
yaptığımız ihracatla hayli canlanmıı· 
tır. Sovyetlere kilosu 41 kuruıtan i -
kinci derecede maldan 2300, Alman • 
yaya kilosu 44 kuruıtan 3.100 balya 
tiftik satılmııtır. Hiç beklenilmiyen 

Alman talebi Türk - Alman ticaret 
muahedesinin kliring esasına hamlolun· 
maktadır. 

1934 senesinin ilk altı ayı zarfında 
muhtelif memleketlere tiftik ihracatı· 

mız !Öyledir: 
Rusya 9.000 balya 
İngiltere 5.000 " Almanya 4.000 ,, 
ispanya 1.000 

" ltalya 400 
" Yekun 19.400 ,, 

Milli mensucat sanayiimiz piyasa
dan bu müddet zarfında 600 balya 
tiftik salın almııtır. Mahsulün çoklu
ğu dolayıaiyle Türk tiftik stoku A • 
ğustoı nihayetinde 50.000 balya kadar 
tahmin edilmekte idi. Bu stokun 30.000 
balyası lstanbulda, 18.000 balyası A· 
nadoluda ve 2.000 balyası lngilterede 
bulunmaktadır. 

Yün: 

Temmuz ayı zarfında Rusyaya 
3.700, Almanyaya 800 balya ihracat 
yapılmııtır. mtler kilo haıma 34. 3S 
kuruıtur. Yerli fabrikalarda bu müd 
det zarfında 600 balya yün almııla ... 
dır. "Anadol" cinsinin sahtı kuvvet1f. 
dir. Buna mukabil "Rumeli" cinsi fi• 
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Almanlar, geçenlerde bir "Alman milliyetçiliği günü" hazırlamışlar, bugünde memleketlerinin her tarafında 
merasim yapmışlardı. Yukandaki resim, Bertin stadyomunda mektepli kızlann yaptıktan idman şenliklerinden bir inti• 
badır. Bu resim, muhtelif idman numara lanna başlamadan evvel, mektepli kızlar bayrak sallama adetini yerine getirir• 
l<en alınmıştır. O gün Berlin Stadyomunda böyle binlerce kız bayrak sallamıştır. Resim, onlardan bir kısmını gösteriyor, 

Amerika Hariciye nazın Corç H. 
Dern, gençliğinde altrn arayıcıiığt ile 
uğraşırdr. Harbiye nazırı, şimdi yaz 
tatilini geçiriyor. Bu sırada da altın 

tozu bulunan kumlu sahada altın ara
mağr, kendisine bir eğlence yapmış

tır. Resim, onu altın arayıcı elbisesi 
giymi_ş olarak, içinde kum taneleri do
lu bir liğcn elinde tutarken ahnmı~· 
tır. 

--~ ...... ...-
Alman yada bir şehirde büyük bir şa· 

rap fıçısı yapılmıştır. Bu prap fıçısı, 

o kadar büyüktür ki, içi bir kere dol:" 
duruldu mu, artık binlerce kişiye yeti -
şccek şarap temin edilmiş demektir! 

Resimde, fıçının musluklanru gö • 
rilyorıunuz. Musluklar, arka tarafta-

dır. gördüğünüz kapı, fıç1 boşken, içi
ni temizlemek, havalandırmak içindir. 
Fıçının içini, yirmi beş işçi birden, yı
kanmış olarak, çırçıplak bu açık kapı
dan girip, bol su ile temizliyorlarmış r 

atlerinde hafif bir düıülclük görülmüt· 
tür. Önümüzdeki aylar zarfında yerli 
sanayi tarafından mühim miktarda 

yün satın alınacağı muhakkak adde • 
dildiği için fiatlerin bir miktar daha 
yÜkseleceği tahmin olunmaktadır. 

Halı: 

Mayıs ve Haziran aylan zarfında 
250.000 liralık bir muamele gören ha· 

lı piyasası Temmuzdan beri nisbi bİT" 
durgunluk içindedir. Yeni gelen 40D 
halya halı da stoka ilave olunduğu i · 
çin fiatlerde bir miktar düıiiklük ka)'
dedilmittir. 

R. ş. 

Tayyareden paTaşütle atlama tecrü beterinden evvelce bu sütunlarda bah
setmiş, bir kaç ta resim koymuştuk. Gör düğünüz resim, bu tecrübelere ait yeni 
""' :laha Dnn'afflik bir en11tant8ftedfr. Bu reafmtrc, adıy-dmn atlayl§lll "tlk anında· 
ki vaziyeti, açıkça bellidir. Atlıyan, son hızla aşağıya iniyor. Bu anda henüs 
paraşüt açılmamıştır. Dolayısiyle en teh tikeli vaziyet ... Ancak paraşüt açıldıktan 
sonradır ki, bu tehlike bir dereceye ka dar ortadan kalkmış olacaktır 1 

Viyanada sonbahar sergisi açıldı. Bir çok seyyah tarafından ziyaret edileıı 
bu sergiden bir köşeyi, resimde görüyorsunuz. Ticaret odasının nezareti altında 
hazırlanan serginin bu köşesi, yerli men sücat kısmındadır. 

Bu resimde, bir sinema operatörü nün Almanların Nümbcrgte, Hitler de 
hazır bulunduğu halde yaptıktan tantanalı merasimin muhtelif safhalanru ıine
nJa havadis gazetesi için filme alırken görüyorsunuz. "Teleobjektif" denilen 
&ördüğünüz makine, tıpkı bir havan topuna benziyor, değil mi?.. Bu, son ıi~ 
~bir üettir ve örnekleri arasında en lıliyüiüdü.rl 
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T ekirdağının su meselesi 
halledilemiyor 

Vilayet yollarında inşaat 
faaliyeti devam ediyor 

Tekirdağ, (Hususi) - Tekir • 
Clağın en mithim ve ezeli ·derdi 
su meseı\eıidir. Vilayet dahilinde 
içilmeğe elveri§li bir ıu yok gi· 
bidir. 

J:laJkın içtiği sular yüzde 45 
nisbetinde kireci ihtiva etmekte
dir. Çe,melere gelen suların mec• 
raları açık olduğundan yağmurlu 

havalarda ıular çamurludur. 
Mevcut sularımızı içmek 11hhi 

nokati nazardan tehlikeli ise de 
halk mecburen bu tehlikeye e· 
hemmiyet vermiyerek bu suları 
içmektedir. Tekirdağınm iyi ıu 
ihtiyacını temin eden, tehre (20) 
kilometre mesafede bulunan (l. 
nanlı) suyudur. lki sene evvel 
bu suyun T ekirdağına getirilmesi 
için bir (Memba Suları) Şirketi 
tetkili kararla,tırılarak bazı te· 
§ebbüslerde bulunmuştu. 

Fakat bazı zenginler bu tirke
te para yardımlarında bulunma· 
clıklarından o hayırlı teşebbüsler 
Üe akim kaldı. T ekirdağmda i
çilm~ğe elverişli bulunan yalnız 
'(inanlı) köyünde bulunan ve bu 
isimle anılan sulardır. Bu suların 

r 
§İtesi (60) kuruştur. Damacana· 
larla getirilen bu ıu huıusi bir 
memur tarafından mahallinde 
mühürlenir. Bu temiz ve sıhhi su 
lar da ,imdiye kadar tabii bir 
halde bulunuyordu. Vali Haşim 
Cevat B.in himmetile inanlı suyu· 
nun kumluk kısımları açtırılmış 
ve suyun kaynakları tesbit edil
mittir. 

Hatim Eey eıki inanlı çeıme
Rini yıktırmı§ onun yerine bu ıu • 
yun' ehemmiyetine layık bir tekil· 
"de asri ve abideli bir çe9me yap • 
tırdma11nı emretmiıtir. Derhal 
çe!menin planı yapılarak zemine 
tatbik edilmi§ ve yeni çe9menin 

in§ asına baılanmııtır. T emizliii 
Ve' lezzeti itibarile lstanbulun en 
güzel sularına muadil olan inan • 
h suyunun T ekirdağına kadar ge
tirilmesi çareleri düıünülmekte • 
dir. Bu su Tekirdağına getirile • 
bildiği takdirde ıehrimiz tabiatın 
en büyük nimetlerinden birine 
kavuırnuş bulunacaktır. 

Okuma odası 
T ekirdağında iki ıene evel a· 

çılıuı bir okuma odaıı vardır. Bu 
ıene Halkevi üzerine alınan oku • 
ma salonu l'ünden güne tekem • 
mül etmektedir. 

Odaya yevmi gazeteler, mec
mualar muntazaman gelmektedir. 
Bu ıalon memleket halkının oku· 
ma ihtiyacına cevap verecek bir 
ıekilde ilmi, içtimai, edebi eıer • 
lerle zenginleıtirilmiıtir. Bura • 
dan bir çok gençler, istifade eder• 
lerken, bu ekuma yurdunun mev· 
cudiyetinden bile haberdar olmı • 
yan ve oraya kartı lakayt kalan 
gençlere de acımamak mümkün 
değildir. 

Bütün halkın buradan istifade 
etmesini candan dileriz. 

Meb'uılarımızdan Celil Nuri 
Beyin Halkevine hediye ettikleri 
yüz cilt kitap gelmiı ve kütüpha
neye yerleıtirilmiıtir. 

rlııfıa itleri 
Vilayet yollarındaki inıaat fa· 

aliyeti devam etmektedir. Geçen 
senelerden bakaya kalan bedeni 
mükelleflerde yollara ıevkedil • 

mektedir. Çorlu - lstaıyon yo
lunda iki, Saray - Çerkesköy 
yolunda bir silindir ıilindiraj yap· 

maktadır. Tekirdağ - Hayrebolu 
yolunda da intaat ve taş ihzarab 
yapılmaktadır. 

Adanada umumi hapishane 
binası yapılacak 

Adana, 20 (Husuıi) - Viliye· f mağa elveriıli görülürse reıim ve 
timiz dahilinde umumi hapishane projeleri hazırlanarak vekilete 
yapılmağa elveritli bir yer bulu· gönderilecektir. 
nup bulunmadığını tetkik etmek Heyet buradan baıka T oroıların 
üzere bir heyet teıkil edilmitt\r. Tekir mevkiindeki İbrahim Pata 

Adliye vekileti müfetti9lerin • tabiyalarında ve daha bazı yer • 
den Nuri, Cümhuriyet müddeiu • lerde de tetkikatta bulunacaktır. 
mumisi Münir, Nafia bat mühen• Vilayetimiz dahilinde yapıla
diı vekili Zekai ve hapiıhane mü· cct.k olan umumi hapiıhane 5-10 
dürü Hilmi Bt\}'lerden mürekkep bin kiti alacak derecede genit 
olan bu heyet ;arm Payaıa gide- olaniından binaaının aeçilmeıi • 
rek oradaki kaleyi gözden ıeçire- ne fevkalade ehemmiyet verile • 
cektir. cektir. 

Burau umumi hapiıhane ol • ' ' 

Bartında kasaplar grev yaptı 
Bartın, 20 (Huıusi) - Beledi

ye encümeni, dün bir kararla et 
narhını indirerek manda etine 5, 
karaıığır öküzüne 7,5, ineğe 10, 
\eçiye 12,5, erkeçe 15 ve koyun 
.tine 17,5 kurut fiyat koymuştur 

Kasaplar, bu fiyatları çok düt· 
~ün bularak belediyeyi protesto 
;-ıakamında bugün hiç ha,...an 

kesmemiılerdir. Kasaba etaiz kal· 
mııtrr. 

Belediye, narhı panayırdan ıon 
ra indirmiı olduğu için, evvelki 
fiyatlara göre panayırda çok mik
tarda hayvan alan kasaplar, son 
narh üzerine satıı yaptıkları tak
dirde zarar göreceklerini ~ddia et 
mektec:lirl~ 

.... ,. . 

Bartın da 
Müessif bir 
hadise oldu 

Barbn, 21 ,(Huauıi) - Evvel
ki gün ak.tam üzeri Ömertepeıi 
mevkiinde müe11if bir hldiıe ol· 
muıtur. Yol parası borcu için 
hakkında tevkif müzekkereıi ke
silen kasabadan bir ıahıı, ayni 
zamanda panayır yerinin inzibatı 
için ikame edilmit olan iki jan· 
darma neferi tarafından teıhiı ve 
derdeıt edilmiıken, naıılıa yolu· 
nu bulup kaçması üzerine, jan • 
darmalardan birisi korkutmali 
kastiyle ıilih atmıı ve firari tek
rar yakalanmııtrr. 

Bu ıırada mevkufun akraba ve 
arkadatlarmdan bir kaçı, borcu -
nu vererek onu kurtarmak iıte • 
mitlerse de, jandarma ·neferi pa· 
ra almağa ıelihiyeti olmadıimı 

söyliyerek bunu kabul etmemittir. 
Orada bulunanların söyledikleri • 

ne göre, bu esnada jandarmalar
dan birisi, g6ya, bütün halka kar· 
şı umumi bir tahkir kelimesi ıar • 
fetmi,tir. Bunun üzerine halktan 

bazı kimıeler neferin üstüne hü· 
<'Um etmi9ler; kııa bir arbede ol
mut; yumruk ve tekme istimal e
dilmittir. 

Hldiıeye dttrhal hükGmet.çe el
konularak, kavgaya bilfiil ittirik 

edenlerden teıhiı edilebilen on 
bet kadar ,ahıs derdeıt edilip 

haklarındaki tahkikat evrakile be· 
ıaber adliyey~ verilmittir. Tah· 
kikat devam etmektedir. 

Bartında köycülük 

Bartın, - Kazamızda batlryan 
köycülük seferberliğinin ilk eseri 
olarak geçen sene bir çırpıda on 
dört köy mektebi yapdmııtı. Kay· 
makam Nazım BeY. bu ıene bütün 
gayretini köy yollarına verdi ve 
ilk olarak yirmi kilometrelik Koz· 
cuiaz youlnu bir ayda yaplll'dı; 
ondan sonra da Amasra - Kuru· 
catile ve Bartın - Filyoı yollarına 
baılattırdı. 

Kozcuiaz yolu kadar ehemmi• 
yetli olan bu iki büyük köy yolu • 
nun inpatına iki aydanberi hara• 
retle devam olunmaktadır. Filyoı 
yolunda muhtelif parçalar halin
de olmak üzere taı dö9enecek yal· 
nız iki kilometrelik yer kalmıttır. 
Bir taraftan da menfez ve köprü· 

lerin inıa11 için hazırlık yapılmak· 
tadır. Otuz bet kilometreye ya • 
kın olan bu büyük köy yolu üze
rinde dört büyük köprü ile 71 
menfeze ihtiyaç vardır. Köprüler 
betonarme, menfezler iıe tama • 
men kirgir olarak yapılacaktır. 
Köprü ve menfezlerde aiaç kul • 

Mersin limanının f aaliye
ti gittikçe artıyor 

Hergün sekiz vapur hububat 
ve pamuk alıp gidiyor 

Merain, 21 (Huıuıi) - ihracat 
mevsimi olma11 itibarile Mersin 
limanında faaliyet her gün biraz 
artmakta ve ıayıaı hiç bir gün 
ıekizden aşağı düimiyen vapurla
ra mütemadiyen ihracat eşyası 

yüklenmektedir. 
Liman §irketinin bütün veıaiti 

faaliyete geçirilmiı olmasına rağ
men geceleri de çahıılmakta ve 
vapurları fazla bekletmemek için 
büyük gayret ıarfedilmektedir. 

ihracat iskelesinde depo edil-

Manisa mebusu
nun tetkikleri 
Maniıa, 20 (Hususi) -Meb

usumuz Tur gut Bey 9ehrimize 
gelmiı ve dün ilkmektep muallim
lerinin mesleki mahiyette aktet
tikleri konrrede hazır bulunmut· 
lardır. 

Bunu müteakip C. H. F. idare 
heyeti ile belediye ve Halkevini 
ziyaret etmiıtir. 

Turgut lJey lrugüı'r de t:iÖ'ree., 

ticaret oda11 erkanı, tacirler ve ü
züın müıtahıili ile yakından te
masta bulunmuttur. 

Maniıa bağcıları alabeı ıatıt 

yaparak üzüm fiyatlan dü,üren • 
ler hakkında büyük bir nefret ve 
asabiyet izhar etmektedir. Buna 
mukabil hükUmet ve fırkamızın 
müstahıili korumak için aldığı 
tedbirlerden büyük bir memnuni· 
yet izhar etmektedir. 

lktııat Vekilimiz Celil Beyin 
bu münasebetle vaki beyanatı, 
muhitimizde çok iyi tesirler hı· 
rakmı9tır. 

Geçen ıene yalnız Maniıa mer 
kezi 140 bin çuval üzüm iıtihsal 
etmiıti. Bu sene bütün vilayet, 
yani Manisa, Kasaba, Salihli, A· 
laıehir ve Akhisar'ın istihsalat 
mecmuu, ancak bu miktarı doldu· 
rabilecektir. Rekolte çok azdır. 

Kilyos demiryolunda 
inşaat 

Abdurahman Naci Bey gurubu• 
na ihale edilmit olan Filyos • Ça
talağzı demiryolunun İn§aata ha • 
zırlıkları bitmiştir, ite ba,lanmak 
üzeredir. 

Çatalağzrnın Zonguldağa bağ
lanması için ıon zamanlarda bir 
fen heyeti tarafından tetkikat ic· 

mit olan hububat ve pamuk ta hüs 
yük bir yekUıı tutmakta oldutl 
gibi hinterlanda dahil vilayetler • 
den her gün bir çok vagon ihraÇ 
eıya11 gelmektedir. 

Bütün kıt mevsimini ve hatta 
Nisana kadar bu faaliyetin devam 
edeceği umulmaktadır. Limandan 
içeri giren en çok demir yollan 
ve fabrikaların malzemeıidir. 

Mevsim baılanııcından timdi• 
ye kadar yapılan muamele 120 
bin tona yaklatmıhr . 

Adanada sıhhati 
koruma komisyonu 

Adana, 23 (A.A.) - Sıhhati 

koruma komiıyonu bugün topla • 
narak belediye tarafından aıri 

mezarlık yapılmak üzere iıtimlik 
edilecek 100.000 metre murabba
lık yerin bir an evvel abnmaıınm 
belediyeye yazılmasına, ilk mek • 
tep talebeıiyle, fabrika ameleıi • 
nin bulatık hastalıklardan korun• 
maaı ~ -•1ct.P:-.-.f ah•.ilca. dele: • 
torlarının derhal faaliyete geçme· 
lerine ve ıehrin piı aulardan kur • 
~nlmaıı için ıimdilik bir örnek 
olmak üzere belediye tarafından 
§ehrin muhtelif yerlerinde 18 ve 
35 metre derinliğinde tecrübe ku· 
yuları açtırılmasma karar veril • 
mittir. 

Bir kadın çocuğunu 
düşürmek isterken öldü 

Bartın, (Huıuıi) - Evelki ak· 
§am F ermit Kadı köyünde bir ce
halet facia11 olmuf, çocuğunu dü • 
§Ürmek istiyen 'bir genç kadm ze· 
hirlenerek ölmüttür. Bu cahil an· 
ne, Gökmen oğullarından ibra • 
himin kansı 25 yatlannda Ayfe • 
dir. Çocuk iıtemiyen kadın, te • 
darik ettiii meçhul bir koca kan 
ilicmı içmif, biraz ıonra fena • 
latmaja ve karnı ,i,meğe baıla• 
mıf, dayanılmaz acılar içinde. kıv· 
ranarak ölmüttür. 

lzmlrde Dil Bayramı 
lzmir, 23 (A.A.) - 26 Eylul 

Dil bayramını kutlulamak için 
Halkevi tarafından güzel bir proi 
ram hazırlanmaktadır. 

ra edilmittir. Bu kısmın da hemen 
yapdmaıına karar verilmiıtir. 

Bu kıımın azaltmıya çıkarılma· 
sı için emir beklenmektedir. 

lanı~=~~urucatile yolunun ,~mı-=;;=M==:=Nnmı ORwıwAwwwwul 
da Gövelese kadar olan 30 kilo • J ,,h 
~etrelik kısmı t~mamen bitmiı - "MiNORA tıra bı a~ı l!I 
tır; yalnız ıon yaımurlardan ıon • . " .. Ş Ç 6 • 
ra menfez açılmasına ihtiyaç göı· herkesın bıçagıdır ve en 1 
teren 8--10 yere menfez int~aı ile ucuzudur. 10 -adedi SO ii 
mefpl olunmaktadır. Göveleıten kuruş iken simdi 35 ku- ;İ 
Kurucaıileye kadar olan k11ım Ü • 1 
zerinde de faaliyet devam etmek- ruşa tenzil edilmiştir. Hergerde satılır. (2816) ii · 
tedir m111 121m1111111111mm111D111111-•••••-· 
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Bu hikaye, bu müthiş atk hika

Yesi, Erenköyündeki mütevazi 
'&.yfiye evlerinden birinde cere· 
h.n etti. 

Mütevazi, fakat büyük bir say· 
fiye eviydi bu •.• Ve ilk sahip, eski 
l>lfalardan biri olduğu için, bina• 
llın yarısını harem, öbür yarısını 
İae selamlık dairesi suretinde bi
n. ettirmişti. iki kısım, birbirine 
rtıerbuttu. içlerindeki merdiven· 
ler ayrıydr. Daireler, atağı yuka· 
rı birbirine benziyordu. 

Gel zaman, git zaman, harem 
•elıimlık kalmadı. Binayı, ufak 
bir tamirden sonra, iki aileye ki· 
ra.Iadda.r. 

Vedat beyle Lem'i bey, pek eı· 
ki dosttular. ikisi de, yirmi ıene
denberi ayni t1rkette memurdular. 
tvJi olduklarını da ilave edelim. 
lCarıları, olgun, kamil kadınlardı. 
8.irbirlerini ep,yce zamandanbe • 
"İ tanımaktaydılar. Eskiden, epey
cede ıevi~iyorlardı. 

Erenköyünde, altı ay süren sa· 
inimi komşuluktan sonra ise, yek
diğerlerinden son derece nefret e· 
den iki düşman ha~ine geldiler. 

Ah, birbirlerinin ellerine geç • 
&eydiler, memnuniyetle, gözlerini 
Çıkarır, saçlarım yolarlardı. La· 
kin, mevkilerinin ,erefiyle böyle 
hir hareketi münasip bulmuyor -
lardı! 

Vedat beyle Lem'i bey, karıla • 
l'nım hırıltıımdan illahlah demi§· 
lerdi. 

iki ailenin çocukları da, kadın· 
ların kavgasından ayni suretle mu 
ll.zzepti. Vedat Beyin kızı Nevin 
on yedi yaıındaydı. Lemi beyin 
oğlu alip te yirmisindeydi. 

Bu iki genç, vaktile, çocukluk· 
ları esnasında, beraber oynamı§ • 
t~dı. Şimdi de, birbirlerine kar • 
ft meyil duyuyorlardı. Lakin, 
heyhat ki, görüşmelri, buluşmala
t'ı haram olmuştu. Zira, Vedat 
beyin zevcesi, evlerin arasındaki 
kapıların kapatılıp örülmesini em· 
l'etmİ§tİ. 

Kendisinden evvel dawanıldı
iını gören Lemi beyin hanımı da 
GaHbe emretti: 

- Haydi çabuk, dikenli tel al .. 
~ahçenin yarısına üç sıra çek ... 

Zavallı delikanlı, itaate mecbur 
kaldı. Elleri kanıyarak, annesinin 
bu emrini yerine getirdi. Yalnız 
elleri değil, yüreği de kanıyarak.. 

Vedat bey, alay ediyordu: 
- Şimdi, mitralyöz tertibatını 

da almak, hudutlara nöbetçi dik
lrlek lazım! 

Çocuklar, sabahlan, trende bir· 
hirlerine raslıyorlardı. Anneleri • 
llin kin ve nefretine tamamiyle 

higane, aralarında dostça konufu
)'orlar, gülü§Üp oynaşıyorlardı .. 
Ah, eğer, evden bu kabahatleri i
titilirse ... 

Bir gün, Nermin şöyle diyecek 
olınu!lu: 

- Anneciğim, Galip sizi ve ha· 
ha.mı ziyaret etmek, ellerinizi öp -
!bek istiyor. 

- Niçin? ... Yoksa süpürge so
l>'8iyle kovulmak mı istiyor? 

- Galip, benim desti izdivacı• 
Itır istemek niyetinde ... 

kadm, elini salladı: 
- O, senin desti izdivacmı de

ill, benim desti tedibimi alır ... 

sun? F akE.t, kafi derecede para 
kazanamıyorsun. Biraz daha bek· 
lemelisin! 

Anneıi: 

- Kimi almak istiyorsun baka· 
lım? •. Birini seçtin mi? .. diye sor
du. 

Galip, soğuk bir ifade ile: 
_: Nermin Vedat hanımı dedi. 
Anne, kükredi: 
- Ne? ...• Nasıl? 

Sonra, kocasına dönerek 
etti: 

ilave 

- Bey! Bu oğlanın haddini bil
dirmek için ne bekliyorsun? 

Bunun üzerine, Lemi bey, oğlu
na, istem iye istemiye dedi ki: 

- Oğlum ... Yok, bak... Böyle 
bir izdivaca imkan tasaYvur edi • 
lemez ! dedi. 

Ertesi sabah, yedi 
muvaffakiyetsizliklerini 
lerine anlattılar. 

Nermin: 

treninde, 
birbir• 

- Birbirimizi seviyoruz .. Üzül· 
me ... dedi. Nasıl olsa, bu it olacak· 
trr ... işin bir çıkarına bakarız. 

- Peki, şimdilik? 
Oğlan, sözünü bitirmedi. F akıt 

genç kız anladı: 
- Şimdilik? ... Üzülme... Ben, 

,imdiden senin olacağım. 
Ne memnun edici bir vait, de • 

ğil mi? .. Lakin, pek büyük müş -
külat var •.• Düşünün ki, ikisi de, 
sabahleyin yedi treniyle lstanbula 
iniyorlar, ak§am üstü, geç vakit e
ve dönüyorlardı. Şehirde, genç 
kız, sıkı bir kontrol altındaydı. 

Galip, bu vaziyetin içinden sıy· 
rdarak bulufmak için bir çare dü· 
şündü. Meramın elinden ne kurtu· 
lur? Çareyi buldu! Battal edilen 
kapılar arasındaki bir kaç tuf layı 
söküp çıkardı. Böylelikle, kendi 
odasından Nermininkine geçmek 
imkanı hasıl olmuştu. Bereket 
verain ki, bu açılan delik, Nermi· 
nin dolabı arkasına raslıvordu. 

Delikanlı, hinihacette, bunu, 
kolaylıkla kımıldatabilirdi. 

Bir yaz akşamı, bu mesaiyi ni
hayetine erdirdi. Kızı çağırdı. O
na haber verdi. Öpüşüp ayrıldılar. 
Kız, evine girdi. 

- Aman kaç ... Annemin oda • 
sında bir kımıldanış var... Bizi, 
konuşurken görmesinler ... Bu ge
ceye ..• 

- Evet ... Tam gece yarısı ... 

• . . . . 
Bütün bu hadiseler cereyan et • 

tiği sırada aradan iki ıene daha 
geçmiş ve Nermin on dokuz yaşı • 
na, delikanlı da yirmi ikisine bas • 
mıştı. Eğer bu yaşlarda iken, ha • 
şmızdan bir aşk randevüsü geç • 
mişıe, hu gençlerin heyecanını 

tasavvur edersiniz. Ah, saatler ne 
yava§ geçti, ne yavaf ... 

Saat tam on ikiyi çalarken, Ga· 
lip, elini delikten uzattı. Dolabı 
itti. Nermin.in odasına girdi. Bu 
odada tam manasile bir zifiri ka • 
ranlık hakimdi. 

- Nermin ivi etmiş te lambayı 
söndürmüş ... Böyle işlerde ihtiyat 
lazım ... 

El yordamiyle, odanın soluna 
doğru ilerledi. Karyolanın orada 
oldu~unu biliyordu. Elini uzat· 
tr. Parmaklarmm altında bir ıaç 
tomarı h!asetti. Genç kız, kımıl • 
damıyordu. Ya uyuyor, yahut ta 
uyuyormuş gibi yapıyordu. 

Galip, eğildi. Sevgilisinin yüzü· 
nü, büyük bir arzu ve ihtirazlR öp· 
tü ... 
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Çer kes 
Mitat Pş. nın konaqını basan Çerke 

Hasan nasıl bir adamdı ? 
- Serasker Paşa davranma! .• 
Devrin ve hükllmetin en nufuz. 

lu ıimaları bir odada toplanmış· 
lardı. 

Çerkes Hasan 

Mithat Paıanm Beyazıttaki ko· 
nağımn aela:mlık odalarından hi· 
rinde, Sadrazam Rüştü, serasker 
Hüseyin Avni, Bahriye Nazırı Ah· 

met, Hariciye Nazırı Raşit, Maa • 
rif Nazın Cevdet, Defteri Hakani 
Nazın Yusuf, Tophane Müşiri 

Rıza Paşalar, azadan Şerif Hüse-

yin, Halet P~alar, Sadaret müste· 
şarı Sait Efendi, mektupçusu Mem 
duh, amedi hulefasından Mahmut 
Celalettin Beyler toplanmışlar, 
müzakeratta bulunuyorlardı. 

- Serasker Paşa davranma!.. 
Bu ses hepsini birden yerinden 

sıçrattı. Kapının önünde Çerkes 
Hasan elinde tabanca, gözleri kan 
lı duruyordu. İsmail Bey isminde 
esircilik eden bir Çerkes beyinin 

oğlu olan Çerkeı Hasan; o vakit 
lstanbulun korkunç bir siması idi. 

Harbiye mektebinden mülazim· 
Jikle çıkan bu adam, müthiş nişan· 
cı, emsali bulunmaz binici idi. 

Ayni zamanda korkunç bir kül· 
hanbeyi olan Çerkeı Hasan, Be
yoğlu aleminin olduğu kadar ls
tanbulun bu yolda şöhreti etrafı 
ıaran simalarındandı. 

Çerkes Hasan, kapıdan böyle 
bağırarak saldırdığı saniyede ilk 

mulmıyan bir hadise oldu. Galibin 
a§k ve lezzetle titriyen dudakları· 
na bir sakal deymİ§ bulunuyordu. 

Yataktan hakikaten de, sakallı 
ve beyaz gecelikli bir adam fırla· 
dı: 

- Katil var ... Katil var ... diye 
haykrrmıya başladı. 

Zavallı çocuk, nereden bilsin 
ki, o gece, geç vakit, Nenninin da
yısı çıka gelmiştir. Gece yatısı 
misafir kaldığı için, ona, Nermi • 
nin odasmı vermişlerdir: ve genç 
kız, Galibe haber vermek imkanı· 
m bulamamıttır .•. 

Bu mesele üzerine, artık, iki a• 
ilenin zıtlaşmak imkanı kalmadı •. 
Gençleri evlendirdiler ve Vedat 
beyle Lemi beyin zevceleri, bu 
münasbetle barıttı; öpü~tüler ... 

kur§unu sıkmı§tı. Hedef Serasker· 
di. Tabii ilk kurşunu göğsünün or· 
tasına yiyerek yere serilmişti. Pa • 
talar, tekmil konağın ihtilalciler 
tarafından sarıldığını zannettiler. 
Hiç biı-i, tek kişi olan katili yaka

lamağı aklından bile geçirmedi. 
Bir dakikada oda boşalmı§, yalnız 
Har:ciye Nazın Raşit Paşa ile Ah· 
met Paşa kaçamamışlardı. Ahmet 

Pa§a, nefsini müdafaa etmek va • 
ziyetinde idi. Birden katili kolla

rından yakalamağa. uğraşıyordu. 

Fakat gözü kanlı Çerkes Hasan, 

onun gibi bir kaçını haklıyacak 

kuvvette idi. Derhal sıyırdığı ka • 

masile Ahmet Paşanın üzerine sal 

dırdı. Zavallı Paşa, kendini Mit· 
hat Paşanın kaçmağa muvaffak 
olduğu harem tarafına atıp kur· 

tardığıı vakit, vücudunun muhtelif 
yerlerinden yaralanmı§, bitkin bir 

hale gelmişti. Odada yalnız kalan 
ne yapacağını şa§ıran Raşit Paşa 

da bir kurşunla yere serilerek can 
verdi. Çerkes Hasan, kudurmuş 

gibi etrafa saldınyor, eline geçen 

Serasker Hüseyin Avni Pş. 

eşyaları kmp döküyordu. Yere u

zanmış Serasker Paşanın cesedine 
yaklaştı. Tek kur§unla öldürdüğü
ne esef ediyordu. Kamasını çıka· 

rarak saplamağa, parçalamağa 

başladı. Her kama sapladıkça, üs· 

tüne bir de tekme vuruyor, 'cesedi 
parçalamağa uğraşıyordu. Çerkes 

Hasan, bu §ekilde uğraşırken, as -
kerler haber almışlar, odayı sar· 
mışlardı. Canavarcasına etrafa sal 
dıran Hasan, birden sarıldığını, 

kurtuluş yollarının kapandığını 

görünce süratle mumları söndür -
dü. Perdeleri tutuşturmağa başla· 
dı. Fakat, bunda biraz geç kalmış· 

tr. Süngülü askerler üzerine hü· 
cum ettiler. Çerkes Hasan, elinde 
tabanca gelenlere ateş ediyordu. 

Askrlerden biri, sadaret yaverle· 
rinden bahriye kolağası Şükrü 

Bey de burada kurban gitt'. Fa
kat, nihayet kendisi de yaralı ola· 
rak yakalandı. 

"' .. 
Çerkes Hasanın bu cinayetleri 

niçin yaptığı tarihin müphem bir 
noktaaıdır. 

bir halde yapmıştı. Serasker Paşa• 
ya hıncı, günlerce devam etmişti. 

Çünkü Serasker Paşa, rütbesini 
kolağalığma terfi ettirerek Bağ· 

Raşit Paşa 

dat ordusuna göndermek istemiş• 

ti. Çerkes Hasan, esasen mektep • 
ten çıktığı vakit oraya memur e

dilmişti. Fakat bazı akrabalarının 
himayesile lstanbulda kalmış, Şeb 

zade Yusuf izzettin Efendiye ya -
ver olmuştu. 

Çerkes Hasan, Beyoğlunun se• 
fahet 6.JemJerine dadanmış, orala
rı kasıp kavurmağa ba§lamıştı. ls
tanbuldan uzaklaştırılması istenin 
ce, düşünmüf, lstanbulu bITakamı 

yacağma karar vermiş, gene Be • 
yoğlu alemlerine devam ederken 
Serasker Paşaya açıkça sövüp say 
mağa başlamıştı. Hüseyin Avni 
Paşa, bunu haber alınca: 

-Tevkif edin edepsizi .. 
Diye onu yakalatmı§, hapise at .. 

tırmıştr. 1 

Hapise girme, Çerkes Haaanı 

küplere bindirmişti. Vakit geçir· 
meden şu haberi gönderdi: 

- Yaptığıma pişman oldum. 
Vapura binip hemen Bağdada gi· 
deceğim. 

Bunun üzerine Çerkes Hasan 
da serbest bırakılmıştı. 

Çerkes Hasan, hapisten çıkar 
çıkmaz Sirkeci iskelesinde bir 
meyhaneye uğradı. Kafasını iyice 
tütsüledikten sonra, yapacağı ışı 

kurdu. Doğru Serasker Paşanın 

Kuzguncuktaki yalısına koştu. O· 
rada bulamayınca, Mithat Paşa• 

nın konağında soluk aldı. 
Çerkes Hasan divanı harpte, 

cinayetleri, sırf şahsi husumeti 
için yaptığını söyledi. işte tarihin 
tereddüdü: Acaba Abdulazizin 
dostu olduğu için Padişah hal' e • 
dildiğine mi kızarak bu cinayeti 
yaptı? Belki .. 

* • • 
Bir Cumartesi günü sabahı, Be

yazıt meydanından geçen halk: 
- Belasını buldu .. diye söyleni

yordu. 
Orada, büyük kapının yanında· 

ki dut ağacında Cerkes Hasanm 
Bu müphemiyet, devrin siyasi kaslcatı kesı'lm· .. d k , ış vucu u -Gar ıyor -

Ayni gün zarEmda, buna ben -
~er bir sahne, Lemi beylerin evin· 

1 de cereyan etti: 
- Ay, ten evlenme1' mi ittiyor-

işte tam bu urada, hem de - u· ~ ftaklli (Hatice Süreyya) 
vak alanndan doğmaktadır. Bel· 

1 
du. 

ı ki ~a~ise tarihin . kaydettiği gibi J 
hasıttır. Hasan, cınayetleri sarhot 

tliyazi Ahmet 
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Cüce kızartmasiyle 
kedi dolması! 

·· (Baş tarafı l ineidc) 

beynef milel bir tabirdir. Dünya -
nın ho·~ tarafında telefonla konu
!uJurken muhataba evvela böyle 
hitap edilir. 

Buna rağmen ben size halita
ne tavsiye ediyorwn. Sakın şey

tana uyup ta böyle hareket etme
yin. Zira be§ dakika geçmez e
vinizin önüne ahali toplanır. Ka • 
pınıza inen balta sesleri arasında 
itfaiye otomobillerinin homurtu -
sunu duyarsınız .. "Ne oluyor?,, 
diye pencereye kottunuz mu yan
dığımzm resmidir. Derhal itfa -
iye hortumlarının vakitsiz banyo
suna maruz kalırsınız. Ez kaza el
biseniz de kırmızı iıe vay halini-
ze ... 

Çünkil Alo Farsça "atq, yan
gın,, manasına gelir. Hani Dizim 
"alev,,dediğimiz şey.Telefonlar da 
otomatik olmadığından bu sözü 
ıantrala söyliyecekainiz. Bunu 
'duyan telefon memuru - dikkat 
edin telefon memuru diyorum. Zi
ra henüz telefon memuresi yok-· 
vakit kaybetmemek için derhal 
itfaiyeye haber verir. Bunun yü
zünden itfaiye bir ~ok defalar 
beyhude yere .ağa ıola kotmut . 

Bu iltibasın önüne geçmek 
için telefonda: 

- Ağa diye hitap ediyorlar. 
Hakikaten tayanı dikkat .. lran

ldar, develt, ıevket, alev, pilav, 
çilav ... gibi kelimeleri: 

- Dolet, şoket, alo, pilo, çilo .• 
ıeklinde telaffuz ediyorlar. 

Va - Nu Bey anlattı. O na da 
babası anlatmıt, babasına da ga
liba dedesi: 

''Vaktile Şiiler Sünnileri Met
li.ede -Şiilik mezhebini kuarn 
methur imam Rizanm türbesinin 
bulunduğu yer- aokmazlarmıt •• 
Sünnt ülema da toplanmıf. Dü
tünmüşler, taşınmıtlar. Nihayet 
şu kararı verınitler: 

- Mademki Şiiler bizi Met· 
hede sokmıyorlar, biz de bilmüka
bele onları Mekkeye ıokmıyahm. 

Fakat itin ameli k11mı . hiç te 
nazarisi gibi kolay olmamış. Zi-

Ömer Kaşifi bey 
nereye sürüldü? 

(Baş tarafı 1 incide) 

bantof Efendi 17 EylUl 934 pa -
zarteıi günü öğleden sonra saat 
2 de iki resmi polis tarafından 
tevkif edilerek meçhul bir yere 
götürülmüştür. Hadise gayet giz
li tutuluyor. Kendisinin nerede ol
duğu ve hayatı hakkında malu -
mat yoktur. Rivayete nazaran 
Katif Efendi Petriç taraflarına 

sürülmüştür. 
İkinci hadise malını mülkünü 

Bulgariatanda bırakark Edirneye 
iltica eden 120 ev halkının anlat
tıklarıdır. Bu muhacirler kendi -
)erine pasaport çıkaran ve ayak -
larına bi11er pabuçla başlarına bi
rer kasket alıp kendilerini Türk 
hududuna kadar sevkeden Bulgar 
simsarlarına bütün mallarım ter -
lietmişlerdir. 
Bunlardan birinin anlattığına göre 
Kediören köyünde bir gece Bul -
gar mezarlarından bazılarının 
taşları kırılmıttır. Bunu yapan -
larda bizat Bulgarlardır. Bunun 
ertesi günü bütün civar köylerde
ki Bulgarlar birleşmişler ve 250 
laneden fazla olan Kediören 
T'urk 1dSylü1erini ba§tan başa da
yaktan geçinniılerdir. 

Bu esnada zavallı TürlC halkı-

yarete gelen adamlarm Şiti mi, 
Sünni mi olduklannı tefrik etme· 
nin bir türlü imkanı bulunama -
mı§. Bunun üzerine: 

- Şiileri, Sünnilerden tefrilC e
debilecek evıafı kim biline fU ka .. 
dar mükafata nail olacak.. diye 
tellallar çıkartmışlar .• 

Nihayet sivri akıllılardan biri 
bunun için mükemmel bir usul 
ketfetmiı. Bunwı aayuinde hiç 
bir Şii Mekkeye giremez olmu§ •• 
Bulduğu çare de tu .. 
Kapıdan girenlere soramıı§ : 
- Pilav de .... 
- Pilav .. 
-Ala geç .• 
Adam pilav demeyip te kaza-

ra: 
- Pilo. 
Dedi mi derhal lranlı ve dola

yııile Şii olduğunu anlar, hefiri 
kapı dıtarı ederlermiş. 

lranda pek büyük bir kütle teş
kil eden Azerbaycanlr Türklerin 
konuftukları Türkçe ile Bizim 
Türkçemiz arasında da epey fark 
var .. Şive farklarından ısarfı na
zar, onlar ön, ileri kelimesi yerine· 
(Kabak), arka yerine (dal), ta • 
vuk yerine '(cüce), kabak yerine 
(kedi), bulmak yerine (tapmok), 
fabrika yerine (karhane) .... keli
meleriı.ıi kullamyorlar. 

'O 

Bu kelimelerle söylenen cüm -
leler de insana tuhaf bir tesir ya
pryor. 

Mesela; 
- Kabaktan yürü. 
- Dalda kalClı. 
- Size ala bir cüce kızarttım .. 
- iyi, taze kedi dolmamız var. 
Dendi mi inıan gayri ibtyiari 

manalarım unutup şaıırıyor. 
Osmanlıcaya ne kadar Arapça 

kelime girdiyse Farsçaya da o 
derece girmiş .. Türkçeye bir sürü 
Farsça kileme girdiği gibi Türk -
çeden F ançaya da mütekabilen 
bir çok kelimeler girmiş. işte iki 
tanesi: 

"Yavaf, yavaf,, ve "ıağ ol,, ke
limeleri, daha doğrum tabirleri .. 

Ma ' Selami 

Beşiktaş cinayeti 
{Ba~ tar3fı 1 incide) 

marangoz yanında çabşryordu. 

iki genç arasında batlıyan m~na -
ıebet gittikçe kuvvetlenmİf, biri -
birlerile evlenmek için söz alıp 

vermltlerdir . 
Bu münasebet iki sene sürmü§, 

Te biribirlerine kuvvetli bir sevgi 
ile bağlannıışlardır. Fakat Hü -
seyinin babası ile anası son za· 

manlara do~ruKevserin bal ve tav 
rını beğenmemeğe batlamıtlar ve 
oğullarının iarar ettiği izdivaca da 
mlni olmıya çahfmıjlardır. Hü· 
ıeyinin baba11 ve anası kızın ağa· 
beyiıinden de bu izdivaca mani 
olmasını iıtemi,lerdir. 

Diğer taraftan Hüıeyin ile 
Kevİerin gezmeleri, konutmala • 
rı da devam etmektedir. Günün 
birinde Hüseyin her 2:amanki gibi 
kıza gezme teklif etmİ§tİr. 

Kevser bu teklifi birdenbire 
redettiği gibi gayet ağır küfür • 
lerle de mukabelede bulunmuştur. 

Sevdiği kızdan böyle ağır ha -
karet gören Hüseyin hemen bıça
ğını çekmit, nişanlısını yaralaya
rak öldürmüştü. 

nı kurtarmak iatiyen Fehim ağa 

isminde bir ihtiyar: 
- Hepsini ben yaptım. Kaba

hat benimdir. Zavallı halka zü -

HABER - Ak9am Poatası -
Her parçası ayn bir heyecanla okunacak macera. 

kıskançlık, kuv.vet, aşk ve seyahat romanı 

AStANLI HÜKÜMDAR ~-:.-

SÜLEYMANf N OdLU 

Süleyman, Abdül Fakinin ima· 
nı tiksindiren yüzünü görmemek 
için gözlerini kapadı. Elleri aer· 
best bulunsaydı, kulaklarını da ka 
pıyacaktı. Fakat mukabele etmek· 
ten de geri duramadı: 

- Utanmr.z herif diY:e bağırdı. 
Kafarun içinde dolqan menfur 
dütünceyi anlamıyor değfüm •• Sen 
meğer insanların en utanmazı, ah
lak düşkünlerinin en önde gelen
lerindenmitsin .• 

· Abdül F aki Süleymanın bu ağır 
sözleri karırımda kızaracağı yer
de soğuk soğuk güldü: 

- Batma gelecek feci ölüm ye
rine beni kızdrrara.IC: silahımın al
tında can vermek istiyorsun.. Fa· 
kat hen bunu yapmıyacağıım .. 

- Hayvanlar ıenden daha in-
sandır .. 

.,/ .... ,. 
Tefrika no. 43 f;;,, ...... 

- Nasıl insan olduğumu yalfın
da anlarım.. 

Abdül F aki Süleymanı bıraka ................... 

1 rak Blanşa yaklaştı, onunla da bir i:'lazan: 
k~dına hitap edilemiyecek kadar i Rıza 1 
pıs konuttu. ı ı 

Sonra, vahrilerin reisine döne· Şekip . 
rek bir. §eyler D11r1ldandl. Reisin ! ... --··-· 
hareketlerinden Süleyman, ıbir az tında sürüklediler. 
evvel gidenlerin nerderse gelecek Süleyman, a:rrılıyordu. Blanf 
lerini söylediğini sezinlemiıti. galiba orada kalacaktı. Çünkü 0 ,. 

Kendilerine ne y.apacaklarmı nun kaUcmasma müsaade etme--
bilmemekle beraber, Abdül Faki- . . .. . 
nin söylediklerini muhakkak su- mıtdlerdı. Hergul de '1erınde duru" 

1 

yor u. 
rette yapacak kadar ahli.ICıız ol· 
duğuna iman etmiJti. Süleyman nereye götürüldüğü• 

Ç k ·d a.kl I nü bilmeden başı gnünde ilerli" o geçme en uz ara açı ıp 
giden vahtiler ko§arak döndüler.. yordu. Çok uzakla§maddar .. Bu• 

Süleymanı, bağlı bulunduğu ka lundukları yerden üç yüz metre 
zıktan çözen on vahşiyi önlerine kadar uzakta ye~il ağaçların ba1 .. 
katarak mızrıaklarnıın tehdidi al. ladığı noktaya vardılar. Buradan 

··-·· .. ·-·---..... '"'• __ •• ..., ..... - ...... - ... - .................. -. sağa sapan dar; bir yoldan yürüdü-

Parlimenfolar konf e- ler. Uzaktan kulaklara çarpan bir 
au ıeainden bir ırmak yatağına 

yaklaşbkları anlaşılıyordu. Biraı 

evvel dönüp gelen vahşiler de bu 
semtten gelmişlerdi. Muhakkak 

burada bir şey hazrrlamıt olacak· 
lardı. 

ransı bugün açılıyor 
(Ba~ tarafı 1 incide) \ ta bir çok devletlerin ınüralılias -

mektedir. Binaenaleyh bura'da lan latanbula vasıl olmuşlardır. 
müzakeresine lüzum 1oktur. diye Bugün saat 15,5 a kadar bütün 
cevap vermİ§ıe de Mısır mürah - misafirler gelmiş olacaklardır • 
haılanndan Haaan Hümü Bey Bütün rivayetlere rağmen Al -
tekrar söz alarak kapitülasyon manya parlamentosunu temsil et-
meselesinin yalnız lngiltereyi de· '~ ·· t ·1 1 ..... h . meK. uzere ayyare ı ege ecegt a-
ğıl. 12 devleti alakadar ettiğini b ·ı G .. • ,. 1 • 
ileri sürerek müzakeresi lüzumu- er verı en orın,eın ~ mıyec;,e • 

ği atfi sure le an Cl§ıliiiijtu:. ,,.,"""~~~d 
nu ileri ıürmiittür. Bundan 7 ae-

Bugün konf eranıtan ıonra ne evvel kendi ihtiyarlarile kapi· 
tüliıyon hukukundan vaz geçen Dolmabahçedeki ikametgahların 
lran mürahhaslan ve Türk mü • da Kazım Pata Hazretleri bir res
rahhasları da Mıaırlıların arzula· mi kabul verecekler, ve 26 Eylul 

rına hararet ve samimiyetle işti
rak etmişlerdir. 

Nihayet heyeti umumiye bu 
itin müzakeresini kabul etmiştir. 

Diğer taraftan dün ve bu ıabah 

çartamba günü a.ktamı da Dol -
mabahçe sarayında bir süvare ve
rilecektir. 

Bu münasebetle bütün mebus
lar da davet edilmektedirler. 

Filhakika, çok geçmeden her• 
şey anlatıldı . . Vahşi hayvan aV1 
için evvelce hazırlamnı§ olan ge• 
niş bir çukurun üstü ağaç dalları 
i'e yapraklarile f arkedilmiyece1' 
bir ıekilde ört.ühniiftiL.Süle;vma" 
nı götüren vahıiler bu çuliurun ke• 

narındaki kaim bir ağaca çözül " 
mesine ve koparılmasına imkan 

olmıyacak bir halde sıkı sıkı bağ· 
ladılar .. 

Vahtilerin bağlama itini bitir 
mel erine yakın Abdül F aki ve ar• 

kasında kalabalık bir vahşi çen • 

beri içi;.de Hergülle, Blanı ta g&' 

tiriliyordu. 

Gelini parasız teslim etmiyen köylüler _____ <_Dc_vamı_var_> 
Ankara telefonu (Bat tarafı 1 incide) 

lacak kına gecesine hazırlık ol -
mak üzere 17 Eylul salı günü ge
lini almak için dayııı olmak dola
yııile ben ve köyümüz halkından 
bir ahbapla bir kaç kadm olduğu 
halde köye gittik. 

Merasimden sonra a.Tdet etmek 
üzere iken köy halkının 'hiç um -
madığımız bir taarruzuna maruz 
kaldık. Arabamızın tekerleğini 
ıakladrlar. Ve 15 lira vermedi
ğimiz takdirde gelini ve arabayı 

serbeıt bırakmıyacaklarmı ıöyle· 
diler. Paramız olmadığı için iı· 

tediklerini veremedik. Beı altı 
saat süren bir münakaıadan son• 
ra para alaınıyacaklarını anlayan 
köylüler sopalarla üzerimize hü
cum ettiler. 

Yola zincir gererek geçmemi -
ze mani oldular. Her ne kadar ya
rım saat mesafede bulunan Der -
bent jandarma karakoluna müra• 
caat ettimse de vaktin geç. olması 

lum yapmayın demek ıuretile ge
ne bulgarlar tarafından yapılan 

kabahatı kendi omuzlarına almış· 
trr. 

Fehim ağa 600 leva tazminat 
ve on bin lira kefalet verdiği hal
de bili mahpustur, 

ve kendi mmtakaları dahilinde 
bulunmaması hasebiyle müdaha-

• 
le edemiyeceklerini söylediler. 
Karakol efradından Ahmet Efen-

di de her ne kadar idareten müda
hale ve ihtaratta bulundu İle de 

mütecavizler dinlemediler. Mü -
racat ettiğim köy idare ıheyeti de 
bir teY yapamadı .. 

Bunun üzerine fena bir hadise 
cereyan ebnemesi için gene köy 
halkından Mustafa oğlu Hüseyin-

den dört lira alarak kendilerine 
verdik ve böylece işi kapatabil -
dik. 

Mezkôr köyün ihtiyar· heyeti • 
nin bu kanunsuz hareketinden, 
yol kesmek suretile mecburi para 
isteyen ve bizi sopalarla dövmeğe 
Kalkışanlar hakkında mahkemeye 
müracaat ettik.,, 

lstanbul - lzmir ı1olu 
Ankara, 24 (Telefonla) - iz " 

mir - Kasaba Devlet demiryolla• 
rının devletçe sabn alınarak ta .. 

rif e deği§ikliği yapılmaar, 1 -
10 - 934 tarihinden itibaren iz" 
mir yolculuğunu on yedi saate in• 

dirmektedir. Bu tarihten itibaren 
her hafta Cumartesi, Salı günleri 

saat on beşte lstanbuldan kalka• 
cak vapurlar Bandırmaya gidince 

hiç beklemeden hemen kalkaca1' 
olan ekspres trenine b!necekler 
dir. Trenler Pazar, Çarşamba gül1 

leri 8,5 ta lzmire varacaktır. 

Ankarada defterler asırdı 

Ankara, 24 (Telefonla) - An .. 
karada intihap defterleri bu sa' 

hah asıldı. intihap etmek hakkın• 
Emlak sahiplerine malik olanların 40 bini geçeceği 

Epey zaınandanberi muhtelif anlaşıhyor. 
-~----------._.--~~ han ve apartımanlarda kapıcılık 

yaptım. Hüsnühal varakalarını Kibrit fiyatları ucuzladı 
vardır. Maçka palaata da kapıcı

lık ve halen Beyoğlunda Metruti
yet caddesinde Saadet apartıma -
nında 88/ 5 numarada kapıcıyım. 

Arzu edenlerin adresime müraca
atları ilan olunur. 

HIRlSTO '(3127) 

1 Teşrinievvelden itibaretl 
kibrit fiyatları yeniden inecektit• 
Halen 70 paraya satılmakta oleJ' 

büyük kutu kibritler 60 paray~ 
halen 60 paraya satılmakta ols1' 
küçük kutu kibritler 50 paraya ı•' 
tılacaktır. 
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DÜN ve YARIN 
T ercnme Knlliyab 

9uncu Kitap 

ISFAHANA DOGRU 
Yazan : Piger Loti - Çftliren: L H. Alişan 

Fiyah: ı Lira -

Bütün milletlerin edebt, içti· 

maf, iktııadi, mali..... En mü· 

hallet eıerlerinden ıeçme kitapla· 

rın tercümesi ve DON ve YARIN 

tercüme külliyatı iıimi altında, 

yılda muntazam faıılalarla otuz 

cilt kadarının çıkanlmaıı ıuretile 

yüz cilt vücuda ıetirilmeıi temin 

edilmi9tir. En kudretli kafaların, 

kalemlerin yardımlarına müraca• 

at olunmuıtur. 

9 
uncuıu çıktı. 

- ~ FQ - - -

_____ ,.,... 

BASILANLAR: 
l - lılAJ'(), l>ode - lla7daı atlat 

ı - AlLll (lUlllmd, llorua - ı. B. ~ 

1 - TlVARll:T, BANKA •• BOllSA, lktua' doktora 

Hlllı.UI &-.. 

1 - Dl:VUT H lllTtLAL, LeıalD - lla1c11R Bilal 

1 - IOIT A.LIDI ı Kaatül - ll1Ullla Zell....,_ 
• - KCLLIYAT a. UalN, B. NUllD 

'1 - iŞÇi BINIFJ blTILALI, LenlD - ll&Jdaı IUlat 

ıeo 

100 

,. 
15 

'11 

H 

IO 

1 - RUBI BAYATl'A IAtumı. Prof. Yaar - Prof. Dr. 

il mat 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

H. 11a7ra11a11 eo • 
t - IU'AllA!fA 000f&1J. P11er l.otl - J. iL Autu 100 • 

BASJLACAKLAR: 
l - KULLl'l'AT •· &ASIN O. il. N ... 

ı - uoaıo BABA• ...._.. - 11a,yc1ar auat 
a - ILIUIAJIAR emu.aaı, bu Tllrpale• - la'"'ud• llıena 

t. - .. UıdYST, llubl&tla 

1 - KAPiTALiZM amuu.ıın. Profel&r Plra - A.Jumt llamdl 

• - f ' ""'!\llZI " llA&A. ...... 

1 -IMı Pa.U ııtalaJJat melrtelılDde l'rof9e!Jr doktor Bln9 kqle - l!Qm BUat 

1 - liTlK 1 ı KrO;otldm - ~a AluDet 

• - iÇTiMAi KANUNLAR, Oreel - .. af AJuDet 

10 - Q0011K DOfhT&NU:B B. Gomıal"' Heoaaler - ProL Dr. iL Ba7· 

rallU 

ll - MLUlllO, ...._ - L B. Allpa 

u - a.udMI IAADWI'. 2'Wto7 - ı. B. Alı ... 

11 - Vll&TllB, Ol .. - .&. ..... 

1' - DIZ&Am..tNIN BATA.Ti, .t.. K019a 

Kı~ -erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlannı havi 

HAYRiYE LiSELERi 
• 

Fatih - Saraçhane başı Horhor caddesi Milnürpaşa Konalı 
Resmi liselerin blltlln imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif Veklletince MUADELET! muıddaktar 
Tedrisatındaki ciddiyet ve intizamiyle talebenin sıhhat ve gıdasına itiaaıile tanınmıı olan 
mektebimiıde kayda batlanmıthr. llk kııımdan itibaren ecnebi liıanı baılar. Talebe mektebin 
husuıi o?oınobil ve otobDslerile nakledilir. Cumadan maada her giln 10 dan 17 ye kadar 
müracut edilebilir. isteyenlere tarifname gönderilir. Bakalorya imtihanları IEylillde baılıyacaktır. 

Telefon: 20831011•••••• 
IA& u. :ıı:=::::ı:ı:mm::::=rm:m::::11:111mmn111U1mnm:m:::ım:::m:ı::::r.:::m::ıl 
ı: 
iİ Karacl§er • Mide - Ba§1raak • Taf, Kum haatahklar.na 

~ 1 U' '7LA içmeler~ ve 
11 ~. Oteli q 

DOKTOR 

.Nışanyao 
Ü Hergün Köprüden 6,30 - 7,35 • 8,05 - 9,50 • 11 • 131,5 • 15,10 - 16,45 tc ı: Hastalarını hergün akşama kadar 

Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında 

Mektep sokak 35 Nu. lı muayeneha· 
nesinde tedavi eder. Tel. 40843 

&I Haydarpaşayı giden vıpurlınn trenleri içmelere giderler. 
• ic;m• ve tren tııatlar1nda yeniden mUhlm I 
:ı::m:::::::c.-a::::r.:a::-.:ır.:ıa:m!:::~~1~~!11~=:::.T!::~ı~:mmm:m:::::::::::m::::::::::::l~===========:'I 

' Istanbul Gümrükleri Baş 
Müdürlüğünden: 

GümrDklerce dotrudaa doğruya k6ntenjın tahsisatı tetkik 
müdürJOğUnden celbedilenler ve birde meaıei Japon olanlar 
müstesna ve hariç olmak üzere tescil edilip kontenjan tabıiıatı 
bulu•madığından dolayı esbabı yedinde kalmış olan bilcümle 
beyaonameJeria .. tarihi ne olursa o!suo" 25/9/934 Sah günü ak· 
tamına kadar Bat mUdürlük kootanjın b6roauua tulimi kendi 
111enfeatleri iktizasıadan bulunduğu ilin olunur. (6036) 

Devlet matbaası müdürlüğünden: 

HABER 
Ak•am Postası 

danban .. iı 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 
-----~-reırrar Adnalı ISTA.NBUL llA.BIC& 

Telefon 'Faaı 118'f2 ldaıeı Ml10 

r . 
ABOnE ŞERAiTi 

ı ı ı ua1~ 

l'Orkl1eı uo l60 eeo uao a,.. 
Ecıatlılı 150 Mo IMO aeıo 

iLAH TARiFESi 
ncaret Ut.alarQua •tın ıı,150 

Heamf 111.alar 10 turDttur. 

.... 

' 

rl:.:J OK iVE 

l I Ri1~1 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-~ObQ 

Sel inik 
-ıı•ıııııı 

Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
181 AN BUL idare merkezı : 

TUrklyedekl Şubeleri ı 

lstanbul C Galata ve lstanbul • lzmrl. 
Samsun • Mersin • Adana 
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Parlamentolar 
birliği konferansı 
bugün açılıyor 

r __ M_ el~!".!: ~~0~!a~ !!y~!!~~~~: Kadın 
Ben sokağa çıkarken polis, dör sordu. 

cıüncü ltata sesleniyordu: Ali beyin katları çatrk, ağzt aı-
- Kim var orada?. Bu gürültü- kılmıştı. Sağ eli hiç adeti olmadı-

yü ikim yapıyor?. ğı halde pantalon cebinde fluru-
Köıede bekledim ve üç dört da- yordu. 

kika soma Ali beyin köpürmüş bir Acaba orada ne var? .• 
halde dıtarı fırladığım, otomobile Ben de her akşamki yerime 
girdikten sonra kapısını hızla ka- geçtim; yalnız bira istedim. Şar -
padrğını gördüm. 1 kılar, oyunlar, danslar batladı. 

- Çek, ıoför !.. Bu sırada Ali Beyin arkada§ı 
ıw: l/o lf. geldi; onun yanına oturdu: 

Zehra belki beni biç aff etmi- - Kırk yılda bir benim hatırı-
yecek ve hayatlarımızı yeniden mı saymadın!.. 

birleştirmek kabil olmıyacaktı. - . • • 
Yüzde doksan dokuz bunun böyle - Haydi kalk da gidelim, beni 
olduğuna aklım eriyordu. Fakat kırma! .. 
pek az da olsa ümit vardı. ikimiz - . . • 
de bu kara toprak üzerinde kal- Ali Beyin ağzım bıçak açmıyor-
dıkça bir gün anlaşabilmek ihti· du. Birdenbire önündeki rakı ti§e-
mali yok değildi, sini kadehine boşalttı. Sonra ça -

Fakat ölürse!.. talla tabağın kenarına vurdu. 
işte o zaman bu yüzde bir ümit Garson geldi: 

ne ölecekti. - Ne emriniz var efendim? .. 
İşte asıl o zaman, ben, onu da, - Rakı! .. 

ayşıyabilmek kudretini de kay- Garson gitti. Masa arkadaşı an· 
betmiş olacaktım. cak işitilebilen bir sesle sanki yal· 

Her ne pahasına olursa olsun varıyordu: 

bu son ümidi yaşatmak la21mdı. - Bu akşam içme çok. Deli mi 
Çünj<ü bu ümit gemisi batan kap- oldun Aliciğim! Hatırım için hı • 
tanın elindeki tahta parçasından rak.. 
farksızdı. Karaya varmak için Sonra rakıyı getiren garsona 
başka gilvendiği yer yoktu. döndü: 

Akşama kadar oralardan ayrıl- - İstemez, geri götürün .. 
mcdım. Fakat Ali bey rakı şişesini ala· 

Gece saat dokuzda kapıya bir rak masasına koydu. Arkadaımı 
o'"omobil geJai. Zehrayı aldı ve bayağı azarladı: 

gitti. - Rica ederim Cemal, benim 
Caddeye geçtim, yoluma çıkan işime karışma! Aklım başımda 

ilk taksiye atladım. Bara gittim. benim. Vasiye ihtiyacım yok. 
Kapıda ve koridorlarda hiçbir - iyi ama .. 

bnşkalık yoktu. Bense Zehramn - Eğer istemiyorsan gidebilir· 
har sahibine haber vereceğini, işe sin. Bu gece beni rahat bırak.. 
polisi karıştırmak istiyeceğini um- - Fakat .. 
muştum. Demek ki aldırmıyordu. - Son sözüm budur; beni hiç 

Salona girince ilk işim Ali be- kimse kararımdan döndüremez .• 
yi aramalc oldu. Tek başına her - . 
geceki masasında oturmuştu. Ar· - • • • • 
kadaşı gelmemişti. 

Masanın üstü her zamandan Perde açılıp da Meral, çıplak 
daha kalabalıktı. Garson bu cö· denecek kadar daracık kızıl elbi
mert müşterinin etrafında fırıl fı- sesiyle görününce yaman bir alkış 
nl dönüyordu. Hatta barın sahibi bütün salonu sarstı. 
iki defa, bir emri olup olmadJtını (Devamr var) 

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

Alman yada son hafta içerisinde es R; zamanda moda olan plaj kıyafetleri
ni bir arada göstermek için hoş manzara teşkil eden bir plaj eğlencesi tertip e
~ilmiştir. Bu eğlencede gösterilen seki plaj kıyafetleri, kahkahalarla karşılan

~uştır. Lüzumundan fazla kapalı olan <:ski mayolar, bugünkü mayolara benze
ır.ekten hayli uzaktır. Yalnız plaj bijama farı, bugünkülere oldukça yakrn bir ben
?.ryiş ortaya koyuyor. Yukarıdaki resimde, 1903, 1905, 1908, 1910, 1912 senele
rine ait plaj kıyafetlerini görüyorsunuz. Bunlarla bugünkiller arasındaki bariz 
farkı--i:tqiıı~t:m~~bir ~olmasa gettkl -

Romanı 

Apartman kapıcıları bele- Küçük sanatlar ve 
diyenin yardımını istiyor b• b 

1smini söylemek istemc .. liğimiz ecne 1 te aaSI 
bir kapıcı matbaamıza mürac!\at lstiklal caddesinde 44 ıtuma-
etmiştir. Şikayetini aynen dercedi rah dükkanda mahallebici Zeke
yonız: riya Efendinin nezdinde Şerif Ef. 

Biraz da bizini gibi zavallı ka· matbaamıza gelerek şu şikayette 
pıcılarla meşgul olun. l§imiz vazi· bulunmuştur: 
femiz nedir bilelim. Ev ahçısı mı, "Yeni çıkan it Kanununa naza· 
çocuk lalası mı, makinist mi, uşak ran ecnebi tebaası olan küçük 

mıyız? san'at erbabının itlerini terket-
Ekseriya evli olduğumuz halde mesi lazım geliyordu. Böyle ol -

hiç bir saat durmamak dinlenme· duğu halde istiklal caddesindeki 
mek şartiyle, karılı kocalı bir a· bir çok birahaneler, lokantalar ve 
parlıman halkinin işini başaramı- kahveler itala Bulgar ve Yugos· 
yoruz. 3 numaraya limon lazım, lav tebaasında işçiler kullanıyor -
koş .. 2 numaranın çocukları mek- 1 ar. 
tepten gelecek çabuk. .• 1 O numara Sıkı bir araştırma yapılarak 
sigara istiyor, yalla:h ! ... Hele bir- bu gibi hakıızlıkların önüne ge • 
den sonra kumarcıların işi bitmez. çilmesini ve Türk işçilerine İ§ bu
Allahtan ki şimdi artık dükkanlar lunması hakkında gazetenizin at
erken kapanıyor!. Zrrrr. Ne o?.. vasutunu rica ederim.,,, 
Dahili telefon ... "Aman ne yap et, 
hiş şu elliliği bozdur! Sigara da 
lazım.,, Haydi efendim yataktan 
kalkarsın, kar demez yağmur de· 
mez; sokak sokak, dükkan dük
kan dolaşırsın! Bari giderlerken 
bahşiş verseler! Tamam!. içlerin
den cömerdi mutlak kaybetmiştir 
tabii! Metelik tutmaz!.. Zaten 
bahşişi bir kişiye yükletmek iç"n 
hepsi birden dışarı fırlarlar, on on 
beş kişi namına elime on kuruş sı
kıştırarak geceyi savuştururlar. 

Bir kapıcı katlara gelen misa· 
firlerin işini görmeğe mecbur mu
dur. 

Fiyatlar indiği için apartrman 
sahipleri de para vermiyorlar. Kı
şın kalorifer işi de i.istelik caba! .. 

Aç kalmak korkusu ile şikayet 
edip ses çıkarmıyoruz.Allah rızası 
için belediye bizim de vazife?eri -
mizi bildirsin, biraz bizimle de 
mefgul olsun. 

Şeker ve vejetalin 
satarken 

Tuzcular caddesinde Karaca -
bey şirketinden Şeref bey diyor 
ki: 

"-Teraziler doğru ve inükem· 
mel olduğu halde bazı esnaf yan· 
lış tartarak doğru ve namuslu es· 
nafa zarar veriyorlar. Belediye
den bunun önüne geçilmesini iıte· 
rız. 

Mesela ben, şekerin sandığın
dan beş kurut kazanırım. Bu a· 
damlar benden ucuz satarlar. Fa· 
kat mükemmel ambalajlı sandık
lardan şeker aşırmasını bildikleri 
için benden çok kazanırlar. 

Mesela teneke ile satılan veje
talinden ben, yalnız bir kunış ka
zandığım halde bu adamlar tene· 
keyi delerek bir kiloaunu bopl· 
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" p ı· .. d .... ... o ıs mu uru, 
maktulün başında 
durdu: 

- Paşam, bu siyasi 

bir cinayet olsa gerek. r 

Ölünün cebinden (Ferit 
Paşa) nın imzasını ta

şıyan bir mektupla, 
gözleri oyulmuş bir gen .. 

cin fotoğrafı çıkmıştJ.~,, 

ishak Ferdi Beyin bu 
çok güzel geni romanına 

bir kaç güne kadar 

başlıyoruz 

o 
Şirket memurlarının 

kılık kıyafeti 

Telefon şirketinde on sekiz litıı 
maaş alan bir memur yazıyor: 

"Bir §irket, ütüaünün tamamen 
izleri kayholmuf, uzun dar paça • 
larmrn ·kıvrrmları yırtılmıt bir pan 
talon giyen, ayakkab111 üstünde 
büyük mürekkep damlaları gibi 
yamalar olan, sakalını bir aydan 
beri keımiyen, saçlarını ıevki ta • 
biisine bırakan, kıravat takmıyan 
bir i~sam memur kabul eder mi? 

Bir memur, yahut bir memur 

namzedi bütün yoksulluklarına 
kartı kendini temiz tubna11 tirke-

tin şerefini her yerde temıil etti• 
ğinden b:r kat yükseltmez mi? 

Eğer bu fikri doğru iıe niçin 
bana: 

- Şirket (Telefon Şirketi) ıe • 
nin temiz giyinip giyinmediğine 

karışmaz! .. deniliyor. 

Şu halde benim bütçem müsait 
ol~adığı için yukarıda taıvir etti
ğ:m bir halde vazifeme devam et• 
sem, kabul eder mi? 

tırlar ve sermayesine sattıkları 

halde benden 15 kuru§ fazla ka· 
zanırlar. Bunlar namuslu esnafa 
fena bir misal olmakta ve bu va• 
ziyet kar~111nda rekabet yapamı• 
yan bu zavallıları da fena yollara 
sevketmektedirler. 

Maktu vergi işlerinde bir çoli 
niıbetsizlikler oluyor. Defter tut• 
mak ve bu suretle vergi vermek 
istiyenlere hükumet müsaade et• 
melidir. Çünkü hakikaten muw 
tazam defter tutanlar bulunuyor-
d ~· u.,, 

Sebze halinde sebzeciler diyor 
ki: 


