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Ingiliz teklifini kabul 
etnıemiz iyi karşılandı 
Mmı Müdafaa Vekili 

19 

.. Çeşmeye gitti 
Utık·· --

U haberimizi ajans 
teyit etti 

~
n}(~·ş- adası hadisesi etrafında 
ğirn ~ger gazetelerden önce ver -
lha~~ haber teeyyüt etmiştir. 

e Ver 
1 ~~. A.nadolu Ajansı dün ge 

in b· d1ıgı hır telgrafta, ölen zabi-
ır n T tan gı ız gemisi tarafından 

etirn~sı Yolundaki teklife hüku
ld·~ızce ınm•a}akat edildiğini 
·a~tıyordu. Hadise hakkındaki 
; hnberlerini dcrcediyoııız: 
in.kara, 18 (A. A.) - lngilte

e <;ıs' s· 
'"fik 1 

.. ır .. Percy L~rraine ile 
Rııstıı Bev. Dıpburnu ha-

Büyük Millet Meclisi reisi Kazım 
Paşa Hazretleri dün saat l 6 da Galata
saray lisesinde 6 ıncı Yerli Mallar Ser
gisini açtı. Resmimiz paşa hazretlerinin 
yerli bir kumaşı muayenelerini göster -
mcktedir. Yazısı 3 üncü sayıfam•1da
da Benim Görü§ilm sütunundadır. 

Yeni 
Fırka Reisi 

l< aç k 1 k Yeni F1rka re;si Cemal Bey . a çı ) Cumhuriyet Halk Fırkası umu· 

Ş mi idare heyeti dün öğleden son· 
ebeke ra umumi katip Recep Beyin Tİ -

12 
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Metresini kayışla boğup 
döşeme altına gömmüş! 

Katil bu cinayetten sonra, kadını 
gömdüğü odada, on 
gün keqif etmişi 

Kokuya 
Karşı 
Sarımsak! 
Kasımpaşada olan bu 

cinayetin faili 
bulunamadı 

Zabıta, 15 gün evvel itlenmi§ 
feci bir cinayetin tahkikatına el 
koymuıtur. 
Şimdiye kadar f stanbulda gö

rülmemi§ bir şekilde işlenen bu 
cinayet hakkında muharrirleri -
miz esaslı tahkikat yaptılar. Al • ı 
drkları malumatı okuyucularımı -
za veriyoruz: Kaaımpafa ile Şif
hane yokutu aras~nda Ayni Ali 
baba sokağında 22 numaralı evde 
bet yahudi ailesi ile bir de Türk 
aileıi olurmaldachr. Ev Fahrettin 
a.ey· E•i-
ni oda, oda kiraya vermektedir. 

Alt kat odalarından soldal<ınde 

• 

Cinayetin iflendi§i ev, ~uvala sarllmış ceset, cinayeti 
haber veren Fahrettln Bey 

Lehistan - Almanya ile 
flörtten vazgeçmezse .. 

Rizeli Osman isminde bir rençber -------------

metresi Nazmiye ile oturmakta - Tramvaylarda 
dır. Rençber Osman odayı geçen 

Fransa kat'iyyen 
yardım etmiyecek (Arkası 10 uncu sayıfamızdadır) 

Hırsız 
üzün den 

kapıcı öldü 

birinci ve ikinci 

Geç olmakla beraber 
hakikat bir daha 

anlaşıldı 

~ yasetinde toplanmış, bam itler 

.J tlnnedildig"' inden görüıülmüştür. Umumi Katip Fırka Merkezinde 
~ah Recep Bey bu akşamki trenle An- k I . k t d 

"Şirketler komiserliiğ tarafın -
, dan son günlerde, İstanbul tram· 
vayları arkı bir teftiıe tabi tutul
muıtur. 

Bu teftiıler neticesinde Beşik
taf, Bebek, Ortaköy, Topkapı, Ye· ı 
dikule, Edirnekapı, Şitli • Tünel 
hatları müıtesna olmak üzere di
ğer hatların kaffesinde işliyen 
arabalar içinde birinci mevki ara
baların ikinci mevki arabalardan j 
bir misli fazla olduğu tesbit edil· j 
mittir. Bilhassa saat üzerinde ya-; 
pılan kontrollar Maçka - Beya -
zıt, Harbiye - Fatih, Sirkeci Tak· 

Bu sabah ge
len İngiliz gaze
telerinden "Dey· 
li Herald,, bu
günkü beynelmi
lel siyaset vadi
sinde gayet ıa· 
yanı dikkat bir 
hadiseyi haber 
verıyor. 

a geniş karaya gidecektir. çe mece erı arış ırıyor u 
a . yakalandı 

tı Uraada k l Cumhurıyet Halk Fırkası latan· ''d1 k ya a anan cigara ka-
h~~ lÇakçılığının büyük bir şe· bul vilayet idare heyetinin yeni 

dır. ~ue dayandığı anlaşılmakta- reisi Cemal Bey dün sabah Mec -
.ı •ebek · l b 1 lis Reisi Kazım Pa•a Hazretlerile "il :r enan atan u kısmın :r 

\k~~lr§an azaları da birer birer vali ve belediye reisi Muhittin Be· 
)et ~~maktadır. İstanbul Emni- yi, İstanbul kumandanı Patayı zi
kiJ· llılldürlüğü ile muhafaza lef- yaret etmiştir. 
1 iltı t 
'n la.hk~rafından yapılmakta o • Saat on birde de İstanbul vili· 
~tl'tıek •~at günden güne inkiıaf \ yet idare heyetinin mutat hafta • 

led1r 1 k 1 . . . ('1rlt • • ı top antısına rıyaset etmııtır. 
ası ıo 

uncu sayıfamızdadır) (Arkası 2 inci sayıfamızdadır' 

Fırka letanbul merkezi binası 
Bu sabat saat on buçuk sırala

rında Cağaloğlunda çok acıklı bir 
ölüm vak'ası olmuıtur: 

Saat dokuzu elli geçe Cağaloğ
lunda bulunan Halk Fırka11 bina· 
sına azılı hırsızlardan Ali iımin· I 
de biri girmit ve orayı, burayı ka
rııtırmıya baflamıtlır. 

Hırsız Ali karıttırma esnasında 
patırtı yapmıt ola~k ki, o aırad• 
kapı önünde dolaımakta ölan 
fırkanın kapıc111 ve bekçisi Emin 
Efendi içerde bir gürültü duymuı 
(Arkası 10 uncu aayıfamu:dadrr) 

M. Bartu 

Deyli Heral
d'ın istihbaratı

na göre, Fransa 
ile Lehistan ha-
rıcıye nazırı ara
sında oldukça 

~ mühim bir mü· 
nakata geçmi§· 

tir. (Devamı 10 uncu sayıfada) 

sim arabalarından ekse .Jinin bi- -------------
rinci mevki olduğu görülmüttür. 

Tramvay tirketinin bu hususa 
nazarı dikkait celbedilmiı ve el • 
velce tesbit edilen teraite göre ve 
gene hükômetle mutabık kalınan 
miktar üzerinde sefere birinci ve 
ikinci mevki araba çıkarması teb
liğ olunmuıtur. Bu kontrollara de· 
vam edilecektir.,, 

r 

Gazi 
Hazretleri 
Dün gece şehrimizi 

şereflendirdiler 

' 

Gazi Hazretleri dün gece t:aat 
ikide şehrimizi teşrif etmişlerdir. 

Trenleri saat 1,50 de İzmitten gc -

~erken vaktin gece olmasına rağ

men büyük bir kalabalık tezahürat-

ta bulunmuştur. Gazi Hazretleri 
Haydarpaşada trenden indikten son

ra doğruca Dolmabahçc sarayına git
mişlerdir. 

HABER - Yukarıya yazdığı -
mız haberi bugüp aabah gazetele· 
rinden birinde gördük. Bunun böy 
le olduğunu anlamak için uzun u· 

zadıya tahkikat yapmıya lüzu~ 
yoktu. Gazetemizin bu husustaki 
netriyati tamamiyle bir hakikati 
ifade etmekteydi. Maamafih geç 
kalınmıt olmakla beraber, gene 
tetekküre deier bir himmettir. , _____________ _. 
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Ziraat 
Bankası 

liABER - Akı~m Po•ta•ı 

~ 

19 Temmuz 194~ 
' 

lngiliz teklifiI11 

kabul etmeıniı ~. 
• • •e 

Buğday mübayaatı
nı nasıl yapacak? 

Atıkara, 18 (Husu&İ) - Ziraat Ban
kasır..-:a satrn alınacak buğdaylar t;ıli -
matnamesinin tat'3ikına ait karar::ıame 

çıktı. Bu talimatnameye göre, brır.ka, 
aşağıda yazılı yerlerde müstahıilirı ar• 
zedcceği b:.ığdaylardan yüzde hiı den 
fazln çavdarı, yüzde birden fazla e<:ne
bi maddeleri olmıyan ve hektolitre:H 78 
de;:ı yukarı bdunan buğdayların kilosu· 
nu 4,25 santimden ve yüzde üçten faz. 
la ecnebi maddeleri yüzde ür.ten faz'.a 1 
çavdtm olanlıınn kilosunu 3,80 ıanlİm· 
den ıtıtın alacaktır. 

Amerikadaki grevin •• •• onu 
ıyı karşılandı 

(Üst tarafı 1 inci sayıfada) 
b
. Ji 

seden dolayı herhangi 1r e 

kalmamasının kendiıi için.}jı 
kıymetli olacağını bildirdıgı hala alınamadı tihbar edilmiştir. A 

Vathi, -Siıam adaıı· 18 (A·00, • 
Röyter ajanu bildiriyor: L~~· I .'1. 
ismindeki İngiliz kruvaıorU 1 1tı 
mandan üç mil mesafede deJll ~ &t Halkın aç kalması 

şimdilik •• onune •• 
tehlikesinin 
geçildi 

,., 
atmıştır. Kruvazör kaptanı ·. 1 

d ı ·ı· . k ··ı.. 1dı1S 't, nın a ngı ız Vla onsu u o t\\i 
halde Türk memurlarından. ·lill 

b·ıısl' 't 
riye doktoru müteveffa Ro S } 

San F ranaisko, 19 (A. A.) -
İki günlük umumi grevden sonra 

vaziyet biraz ümitbahş gibi ıö · ı 
rülmektedir. Dün iki taraf arasın
da müteaddit konferanslar ve 
müzakereler olmuıtur. Bu müza
kereler, münazaamn hakem tari • 
kiyle halli ihtimalini kuvvetlen
dirmiş olmakla beraber, patron • 
larJa amele arasındaki ihtilaflı 
meıelelerin ehemmiyeti nazarı 

dikkate alınırsa bu ümidin tahak
kuk edeceği şüphelidir. Dün, grev 
San Fransiskonun varoılarına da 

Franı:ıisko grvcileri1e tesanütlerinil 
göstermek üzere sendikaların ya· 
pacaklt.rı bütün nümayitlere yar· 
dıin etmelerini bildirmiştir. Di • 
ğer taraftan, Amerika iş federaı· 
yonu, işsizler lehine pertembe gü
n.Ü bir nümayiş tertip etmiıtir. 

Bazı sanayi amelesi, reisicuın • 
hura telgraf çekerek seyahatin • 
den vaz geçmesini ve bizzat 
ihtilafı halletmesini istemişlerdir. 

San Fransisko, 18 (A.A.) 

Grev vaziyeti föyledir: 
San Fransisko ve civarında on 

bin işçi, Hunstville ve Alabama· 
d- 22.000 menıucat İ§çİsi, Sen 
Antonyo - T eksaıta 8.000 çiftlik 
1tç11ı, Daynville - Konnectikut 
de 500 itçi, Dansburi de 7 .000 
f&pka işçiıi, Mineapoliı'te 7 .000 
kamyoncu, Kohlerde 1.000 İfçİ 

grev halindedir. 

Bu fiat ekiıtra buğdaylar için ım\mİ 
olarak tespit edilmi• olup diğer buğday 
ların kalite farkları bu fiat eaası taze • 
ı-indcn indirilecektir. Fire farkı olarak 
tenzili lazım miktarlar letanbul, hımir, 
Mersin, Samsun &İbi istihlak ve itı ·c.cat 
merkeılcrinde borsaların umumi hü • 
küm •e taamülleri esaıları nazarı itıba· 
re alınarak komieyonca yapılır. Ko • 
mieyon, Ziraat Vekaletine bağlıdır. 
Reiıi vokildir. Buidaylar, borsalarda 
borsa olmıyan yerlerde pazarlardan 
yahut iıtaıyonlardan doirudan dof-ru· 
ya müıtahıilden alınır. Müstahıil, 
bankaNn depoıuna teslim eder. Brdel· 
leri, malın tesliminde hemen tediye o 
dilir. Banka, buğdayların alım, aatın; 

ve la.İl' iılerinde vekaletin tensibiyle 
lüzumu kadar memur, ekiıper, bek · 
çi, kantarcı, amele kullanır. Mev • 
cut mübayaa yerler& 1unlardır: Auka · 
ra, Pulath, Eıkiıehir, Kütahya, Af • 
Yonkarahisar, Ak1ehir, Konya, Ereğ· 
li, Yerköy, Sıvaı, Şarkııla, Deniz· 
li, Dinar, Tekirdağr, Uzunköprü, 
Adana, Zile, Balıkeıir. 

sirayet etmittir. Grev komitesinin -==-=--=-~===-=--======== 

aldığı tertibat neticesinde ıehrin Ga Z İ H Z. 
iaşesi iyi kötü temin olunmuş ve 

San F ransisko 18 ( A.A.) 
Malum olduğu üzere San F ransis· 
ko peıkopoıu Möıyö Hannah ta • 

rafından riyaset edilmekte olan 
ve M. Ruzvelt tarafından tayiıı 

edilmi9 bulunan hakem komisyo -
nu azasından biri, amele hemen 
işe başlamak şartiyle umumi gre
ve sebebiyet vermiş olan ihtilafla-

1 rın heyeti mecmuasını tetkik ede~ ı 
cek bir hakem heyetine havaleye 
patronların razi olduklarını be • 

yan etmiştir. 

Buğday satın alınmasına müsaade e· 
dilen yeni yerler de fUnlardır: Hu"za, 
Hacı bayram, Y ah~ıhan, Çankın, Sa· 
nköy, Bozöyük, Tarsus, Ceyhan, Il
gın, Antalya, U1ak, Bandırma, Ka
rabrga Buraa Çanakkale Lülehur · 
gaz, Çorlu, Çivril, Söke, Dikili, Ka
raman, Küllük. 

Yeni fırka 
• • re ısı 

(Üst tarafı 1 inci sayıfada) 

Cemal Bey, dün bir muhaniri • 

mize şunları aöylemişir: 

"- Fırka program ve nizamna
mesinin teıhit ettiği esaslar da -

hilinde çalıJmak başlıca vazifem
dir. Nasıl bir mesai yolu takip 
edeceğimi, bu sözlerimle ifade et

bu suretle timdilik açhk tehlikesi 
bertaraf edilmittir. Portlandda 
vaziyet her zamanki gibi vahim .. 
ve grev tehlikesi ayni tiddetle 
mevcuttur. 

Nev york, 18 (A.A.) - Sos • 
yalist fırkasının milli iş komitesi 
Amerikadaki bülün azasına, San 

•ı,ııııt1u: 11t1ı.u~nı"111mı""''",,_..."""""''"'""'''m1111mıım1111u111ınuııınıııııuııı" 

Eskı"şelıirde bir 
. orman yandı 

Ankara, 1~ (Hususi) - Eıki,ehirin 
elli kilometre •İmalinde bulunan orman 
larda yangın çıkmış ve ormanın bi~ bu· 
çuk saatlik bir muhiti yanmı§br. Yan· 
gının, ormanın ot"taeında kereste ke· 
sen köylülerin yaptıkları bir ekmek fı

rınından çıktığı anlaşılmıştır. Eakişehir 

valisi vaka yerine gitmiştir. 
Hava rüzgarlı olduğundan yangını 

söndürmekte zorlu}, çekilmektedir. 
-0-

Lehistanda seyelanlar 
miş olduğumu zannederim. Yal- Varşova, 18 (A.A.) - Dün ce~ 
nız şunu ilave edeyim ki, aiyneıin- nubi Lehiıtanda vukua gelen ıc!" 
d b . k ·· · anlı §U • lanl:n neticesinde vefat edenlerın e ır ço munevverı, c , . . . . . v 

urlu hareketli gençliği, frrkamızı bıhnen mıktarı ellıye balıg olmuş· 

Fransız mılli bayramını 
tebrik ettiler 

Ankara, 18 (A.A.) - Fransız· 
]arın milli bayramı o1an 14 tem• 
muz münasehetiyle reiaicümhur 
Gazi Mustafa Kemal Hazretleriy

San Fransisko umumi grev l~o
mitesi, hakem haklun.daki teklif· 

leri müzakere etmek üzere he • 
le Fransa rieaicümhuru M. Albert men to lanmııtır. 
Lebrun Hazretleri arasında aşağı· """"""'" ~ıı'-'""""'"'uımıı•ııı""' .. "'"""""'mıııııım"'"'IM""""'uııı 
daki telgaflar teati edilmittir: 

F~ansa Reisicümhuru M. Al
bert Lebrun Hazretlerine, 

Taggaremiz 
Tah~an da."'"'"'--=~--Franaamn miJli bayramı, bana, 

zatı devletlerine dostluğumun te- - Ank~ra, 19 (Huıuai telefonla) 
minatını tekrar etmek ve ıahıi ıa· 
adetinizle büyük dost milletin ıaa· 
det ve refahı hakkındaki temenni· 
yatımla birlikte ıamimı ve hara .. 
retli tebriklerimi arzeylemek için 
yeni bir fırsat vermiştir. 

Gazi Mustafa Kemal 
Tükiye reisicümhuru Ga:r:i Muı· 

lafa Kemal Hazretlerine, 
Milli bayramımız olan bugünde 

zatı devletlerinin izhar buyurmu, 
oldukları muhabbet eıeri beni fev• 
kalade miltehasais etmittir. Zatı 
devletlerine en samimi teıekkürle· 
rimle birlikte şahsi saadetiniz ve 
Türkiyenin refahı hakkındaki dos
tane temennilerimi arzederim. 

Albert Lebrun 

- Iran Şahentahına hediye edi -

len ve Kayıerideki fabrikada ya· 

pılan tayyare Tahrana varmıştır. 

Tayyarenin Tahran istasyonuna 

initi büyük tezahürata vesile ol -

ınuıtur. 

--o--

Hilaliahmer haftası 
Ankara, 18 (Hususi) - Yarın ak· 

şam Bomonti bahçesinde Hilaliııiımct-

150 ~cuğu sünnet ettirecektir. Hılali. 

ahmer haftası yarından itibaren br.şla.· 

maktadır. 

nun cesedini aramak üıere b~ 
sam boğazında taharriyatta. ti! lld 
lunmak için müsade iste::ıııf . 
Bu müsaade verilmiş ve tahartl 

T. . 1'rtı1P yata başlanm!~br. ıgam t , I 
na 12 İngiliz harp gemisi deı111t 
miştir. 

Ankarada teessUr 
Ankara, 18 (A. A.) - Ank~ 

mahafilinden öğrnncliğ&mize 8° 
Dipburnunda vukubulan nıi'.e§ 
sif hadise üzerine İngiliz dcP, 
masma nıensup bir zabitin ka~' 
ya uğraması memlekette ıanl~ . 
bir tees3ürü mucip o!muştur· 
vam kamaı·asmda gösterilen " 
ka ve teessür Türkiyede tanı"~ 
le anlaşrlmoktadır. 

Kaçakçılık ve her nevi "ti 

atın sık aık vukubulduğu bir 11'1 

takaya lngifü: zuhitleri:-ıin di"f~ 
si masum ve tesadüfi bir şeY 

duğunda şüphe edilmiyor. 
Vazifelerini sadıkane ve ıfl, 

sumnne ifa eden askerleriJXJİ' 
lngi\iz zabitlerine temas etti~\ 1) 

rini tahmin ettirecek herhanS"İ 
delili mevcut olmıyan şerait i~ . 
de hareket ettikleri aı,i!~r btıld 

maktadır. ·~ 
Müşterek bir tahkik heye~ı 

h
. . . .,d, 

hadisenin bu ma ır,etnll meJ 
koyması arzu ohlnınaktadır. ·d 

,A. •• ı m esele, bu müessif h3 

etrafmdaki iki tarafın efkarıı1 · ' 
tfl 

yanlış rivayetlcı-e meydan "' 
memesi ve bundan acı bir b~tl 
bırakması ihtimalinin · izalc51 

bertaraf edilmesidir. 
Burada hcreks bu hiı;siyatl 

mimane iştirak ctmektediı~. .. 
lnailiz teklifine karşı }ıı.I 

me·:';izin ald1f,1 samimi vaı'.'ı t 
lngil_iz mahaf:linc!c ~ayet ir1 i(i 
sirlcr bırakmıştır. ~ 

Ve isin sa::nimiyetle he.U0Wı 
• ı • t!lp 

cağından emın b•.ı1unmak 
1 
ar. ' 
Müdafatıı VekiH Çe'"'ef 

gidtyor . ~t 

her zaman benimsemi§ duygulu tur. 

~~.:~i~irij:~~7:::c•1.~~~k;,~:~:~l ·r--cv··a-b_a_lı __ na_z_e_t_e_l_e_r_ı·.----d-ı·q_o_r_l_a_r-.?----]. 
ha§mda çalışmak, benim içm bu· A.)~ 4§ 1 ne 
yük bir bahtiyarlıktır.,, =-----··-----------------··----.--lll!lml----------= 

Maliye Vekili 
Fuat Bey bu sabah tef

tişler yapt, 
Ankara, 19 (Hususi, telefon· 

la) - Maliye Vekaletinde bir 

bankalar murakıplığı teşkil olun· 
inuftur. Buraya Cümhuriyet Mer
kP7. Bankası memurlarından Sü • 
leyman Beyin tayini söylen.mekte
dir. 

Maliye Vekili Fuat Bey bu sa
bi'lh erkenden vekalet dairelerini 
ayrı ayrı teftiş etmiş, memurla
rın önünde bulunan evrakın tarih
lerin.i gözden geçrimiştir. Yeni 
tetkilat dolayıSJyle Ankara def · 
terdarlığından açıkta kalan bü
tün memurlar yerleştirilmiJlerdir. 
Adana, İzmir, Buraadaki münhal
lere de sık, aık toplanan Maliye 
Vekaleti intihap encümeni me· 
:uurlar tayin etmektedir. 

V AKIT - "İğneyi kendine, çuval
dızı başkasına.. başlığını koyduğu 

makalesinde Mehmet Asım Bey, ge • 
çenlerde bir gazetede çıkan ve sana ~ 

yileşme hareketimizde san'at erbabı 
yetiştirmek için faaliyet sarfedilmediği
ni iddia eden bir yauya cevap veriyor. 
Asım Bey tahkik etmi~tir, mevzuu ba -
his makaleyi rakamlarla cerhediyor: İs
tanbul Sanayi Mektebinden istipdat za
manında senede vasati 12 talebe ~ıkar -
dı. Bu miktar meşrutiyette 17, etim.-
huri yet devrinde 3 7 olmuştur. Derr:.ek 
ki mektep geriliyor değil, ilerliyor de
mektir. Diğer vilayetlerde de sanayi 
mekteplerine ayni ehemmiyet verilıyor. 
1925 te 9 sanayi mektebi varken 1929-

da bu miktar 13 olmu§tUr. 19?~ te 
sanayi mekteplerinin talebesi 1039 iken 
1929 da 1293 sü bulmuştur. 
Asım Bey yukarıya hulasa ettiğimiz 

kısımlardan sonra beş senelik 5anayi 
planımızda İ!Sİ yeti~tlrmc işinin kat'iy -
y~n ihmale uğramadığını anlatıyor vema 
kalesini şöyle bitiriyor: ''Bugün mcm -
leketimizdeki sanayi mekteplerinin ha
li bizi memnun edecek derecede alını -
yabilir ve öyl~dir. Fakat mevcut c·an
ları görmemek de doğru değildir.,, 
CUMHURİYET-Abidin Daver B. 

bugUn altıncı Yerli Mallar Serıisindcn 
bahsediyor. Daver Bey yerli malların 

sürümıüdüğünü hatırlatarak 9imdi ta· 
nınmı§ olmalarının scrciler aay~ıinde 
olduğunu i§aretliyor ve göyle di~ or: 
"Cümhuriyet idaresinin iktıaadi savaş
ta da muzaffer olduğunu tekrarlamak 
için Altıncı Yerli Mallar Seriııiıinirı a
çıhırnı yeni bir vesile addederiz. 

MtLLİYET - Siirt melı'usu 
Mahmut Bey Pı:.riı:ten gönderdiği baş
makaleıinde "Emniyet ve müdıafa:ı te
zi,, etrafında fikirlerini söylüyor. Mah· 
mut Bey evvela Fransanm milli müda
faa meselesine verdiği ehemmiyeti an • 
latıyo:-, İtaly::ının ve İngilterenin a!ke· 
ri kuvvetlerini te~yide karar vermit 
olduklarını hattrlatıyor ve şöyle diyor: 
"Her halde ati karanlıktır ... 

ZAMAN - Ebüzziya Bey "Riyasız 
dostluk: Dünya sulhünün temeli., ser
levhalı makalesinde İran hariciye rıozı • 
rmın İran meclisinde Türkiye aey•hati 
etrafında söylediği nutku mevzu ol;ırak 
almıştır. Doat devlet hariciye naımnın 
TUrk - İran münasebatını riyasız doğ
ruluk kelimeleriyle tarif ettiğini iıaret
liyerek diyor ki: "Bugün dünya millet
leri arasında bir türlU tam bir anli\şma 
yapılamıyorsa bunun ba§lıca sebebl ti · 
yasız doğruluk düsturunun henüz garp 

diplomatlarına rehber olmamasmdan lzmir, 18 (A. A.) _ Millı .... ~ ,; 
ibarettir.,. Velit Bey dünya dip!•Jmat- b tt\.11' '41 

dafaa Vekili Zek~ i Bey UCJ 
6 

\ 
larmm bu düsturdı.n ibret almalıırını k d , . ·ı;c • '~ 
tavsiye ediyor. trenle An ara an şe .. ~·u11J i'i l 
AKŞAM - "Akşamcı .. da Mch . miştir. istasyonda vaH ınıl~ ~ 

met Asım Bey gibi bugünkü yaııı.mda, Saip bey, müstahkem me\')(ıe 
sanayile§me hareketi hakkında itir,ızlar m:lnclanı Müm~az paşa ve i.is"lı,I 
yürüten yeni bir sabah gazetesine cc • lk' hı. P 

yı askeriye ve mü .ıye ve 1 vap vermektedir. "Akşamcı .. m.:vzuıı • }(J 
rafından samimi bir sure~te b bahis gazetenin evvela ktiçük sana ti.ara I ·ıe 

· k 1" lanmıştır. Askeri bir kıt'a ı ,,1 ~ ehemmıyet verme azım geldiğ'ı yo: 1 
1
,. \ 

!undaki iddiasını hulasa ederek ~oyle pc·lis müfrezesi ve ban.d~ tıl\{e~ ~i 
diyor: "Aşkolsun alim muharrire! D~- ihtiram resmini ifa et.:nıştıt• elt ı~ 
mek ki marangozdan kereste fabrikası- Bey doğıuca İzmirpalas ot S 
na mühendis, çilcngirden demirhaneye 

inmiıtir. e' ustabaşı, terzi çırağından dokumıı fah- Ç atll 
Yarın ögw leden ıonrıı e5 

rikasına makineci yetişecek?. 
Küçük aan'at bilgisi ile büyük fab- gidecektir. 

rika tekniği aralarında hiç münase!Jet ;;....;;==========---~ 
olmıyan ayrı ayrı ıeylerdir. 1 Riyasız 

Bu srrada fabrikalar dünyanın her 
tarafında makine cıanayiinde ııcuza mal 
çıkarırken, memleketimizde küçük tıan
at erbabı yetlıtirmek, işsizliğe ve sefa • 
letc mahküm insanlar yetiştirmektir. 

Jt 

Mithat Paşa IT)erhum sanayi mekte· 
bi açmakla memlekete iyilik etmi§·· Bu 
muhakkak.. Fakat kaç sene evvel? O 
zaman belki atlı tramvay bile yoktu .. 
Maziye rücuda mutlaka fazilet mi "ar-j 
dır?.,. 

Tahran, 18 (1-İuıuıi) ..,.., ~ 
Hariciye Nazırı Iran MiJlet ~ ~ 
liıinde beyanatta bulu~•r~1e hontah Hazretlerinin Tur" ·~e ' 
yaretlerini anlatmı~, Tih'1'1 JC 

.. b "R" ası:ı: , ran munase atının lY' ıciıl' 

ruluk,. üzerine kurulmut 0 

nu söylemittir. 



~: 
ae~r.....__..,,;v;_.ata;d;; 

•erriyi mutlaka 

HABER Poataat 

~=z1:ie~!~~! sergisi, Köpeklerle olduğu gibi hastalıklı ve 
. ~l,d:,a~~::;s·:;ıe~ıi!iünR:~:t kuduz kedilerle de mücadele edilecek 

Pata Hazretleri tarafın -

~.1lnııttır. Kendileri bundan s· • • • 
•• l he, •erginin de küıat me- ınsı, sı nsı 

ille • lef ~ıyaget buyurmuılardı. 
lıt trkı açılmada, Vali Muhit

insanları 
tılarak 

serseri kedilerin 
lazımdır 

zehirli yen 
öldürülmesi 

topla-

), tehrimizde bulunan meb-

. \~ ~~e~ me~urlar, iktısat 
~ttiınızın belhbaşlı mümes

te lllatbuat erkim davetli 
. orlardı. İhsan Beyin ri

dtki bahriye mızıkası lara
Çtfınan istiklal martı din-

Son zamanlarda lıtanbul so
kaklarında küçük, ve hastalıklı ke
dilere sık sık tesadüf ediliyor. 
Hayvanları himaye cemiyeti, yir • 
mi gün içinde İstanbul ıokakların· 
dan bet yüze yakın kedi toplamı§, 
fenni tekilde öldürmüştür. Bunla· 

. il aonra teıebbüsün reh-- ______,,""" ______ __ 

.~ltıı Sanayi Birliği Umumi Dil kurultayına 
1 ~azmi Nuri Bey, §İmdiye 

, 'çılan beş ıerginin tarihini, hazırlık 
t te ihracatımızın geçirdiği 

. , 260 milyon liraya va
~i.tımızın 160 milyonluk 
·;ıeızül gösterdiğini anlatıp, 

'ıı sonunda, Meclis Reisini 
·· terili duran kırmızı beyaz 

oı , •h kesmeğe davet etmİ§-
r. ~ h. 
n ,~Jikle, altıncı sergi açılmıt; 

etliler, bütün ıubeleri geze
-iie11eıe sahiplerine bir çok 
•ormuılardır. Bir ınüddet 

~ 8urıadan henüz gelen lktı
•ltili Mahmut Celal Bey de 

.. İttirak etimttir. Saat on 
•ularında ahali içeri alın

' bil\a .. e bahçeler tıklım tık
~lmuıtur. sergi, dün akşam 
on. b~uğa kadar açık kal· 
r. Bugün ~e müteakip günler 
açıktır. Gidip geziniz! 

. •on beı sene zarfında ıana
~ akill-.ra hayret verecek de· 
ılerlcmiştir. 

18 Ağustoıta toplanacak dil ku 
rultayı hazırltklarını yapmak üze
re şehrimize nakletmiş olan Türk 
dili tetkik Cemiyeti umumi katip· 
lik burosu Dolmabahçe Sarayında 
faaliyete geçmi§tir. Cemiyet ku· 
rultayda nutuk aöyliyecek olan
ların tezlerini kabul etmektedir. 

--o-

Seyyah geliyor 
Temmuzun 22 ıinde Beri in va

puru ile ıehrimize 300 den fazla 
Alman seyyahı gelecektir. Son iki 
gün zarfında Teovre ve Heluan 
vapuru ile ıehrimize 100 kadar 
seyyah gelmiştir. Bunlarda bugün 
avdet edeceklerdir. 

--o-

Komisyon kuruldu 
Undan alınan vergi kanununun 

mühim ülkü\erimizden biri 
be, senelik plan tatbik edi -
' epey kuvvetli bir sanayi 
~tketi haline gireceğiz. Daha 
iden, bir adamın tepeden tır- Bey, Tüccardan Burhanettin, Kim 
kadar yerli malı giyinme~i yaker Hulki Beylerdir. 
~ ir. Netekim, ben, şu satırla· Komisyon tereddütlü görülen 

lrken gömleğimden, elbise· noktaları tetkik edecek ve Un cin
~rabımdan ayakkabıma ka- sinin tasnifi ile de meJgul olacak· 
lirk eıya11 giydiğimi mem· tır. Komisyon bu günlerde tople.

\.'~le düşünüyorum. Halbuki, nacaktır. 
~eşyamızı bile Avrupadan -<>-

S i~iz,_ hatta bunları ~ene- sabık Maarif Vekili geldi 
dukkanlarından aldıgımız Sabık Maarif Vekili Hikmet 

~hatıramızda taptazedir. B~y dün Ankaradan ıehrimize 
~ ı yerli mallar sergisi, şüp- gelmit ve Haydarpaşada dostları 
'ı- ~. itibariyle takdire çok tarafından kartılanmııtır. Hikmet 

"e her hemşeri tarafından Bey, Dil kurultayının devamı müd 
~ i zaruri olmakla bera· delince ıehrimizde bulunacaktır. 1 

ilim dütünceme göre, bazı -<>--

't ~fek noksanlar arzediyor. Mahkum oldular 
'bu teşebbüsü benimseme- Rüıvet almakla maznun beıin-

1 l'dık: "Oh, oh, maşallah!,, . · · k h~k' ı·v• k" 'b' E · t cı ıstınta a ım ıgı atı ı mın 
t''çerdik, fakat yedinci yerli 
"" Efendi ile bu rüıvete tava11ut ey· 
.,•ergiıini llltıncıdan daha 
' lemekle suçlu komisyoncu Muıta· 
. ek iatediğimiz için, dik-

rın çoğu sokaklara atılmış, cılız 
kedi yavrularıdır. Bundan başka 

öldürülen kedilerden bir kısmının 
da kuduz oldukları anlaşılmıştır. 
Geçen senelere nazaran kuduz vu
kuatının fazla bul~.mduğunu gös· 
termektedir. 

Bir mütehauıs lstanbuldaki ku-

hemen kuduz müeuesesine vakit 
geçirmeden müracaat etmeleri 
kendi menfaatleri icabındandır. 

En fakir ailelerde bile · kedi beı
lendiğinden lıtanbulda çok kedi 
vardır. Serseri kediler de hayli 
yekun tutmaktadır. 

duz vukuatının azalması için ser • 3 
seri ve hastalıklı kedilere karşı da 

Yunan tayyaresi 
geliyor bir mücadele açılmasını ehemmi· 

yetle tavsiye etmektedir. Mütehas• 
sıs diyor ki: 

"Kuduz, insana hayvanlardan 
geçen sari bir hastalıktır. Bu hay· 
vanlardan en çok köpekler hasta· 
lığın menbamı teşkil ederler. 
Köpeklerden sonra kediler gelir. 
Büyük şehirlerde kediler köpek· 
)erden daha tehlikelidir. Çünkü 
dan dama geçen serseri kedilere 
köpeklere kartı her zaman müca· 
dele yapılmaktadır. Halbuki dam· 
karşı mücadele yoktur. 932 sene· 
sinde gerek Ankarada, gerek Is • 
tanbulda \iilhaua Şişli, F eriköy 
cihetlerinde kedilerde sair senele • 
re nisbetle fazla kuduz va kası gö• 

Olur şey de§il 
Kumkapıda Kal af at yerinde 

ablasile oynamakta olan Zuhal, 
Takunyenin çarpılmaıile kaleden 
•taiIYa yuvarlanmış ve ağırca 
yaralanmıştır. Polisçe tahkikat ya 
pılmaktadır. 

Tramvaydan düştü 
Takıimde oturan on iki yatla

rında Lutfi tramvaydan atlarken 
yere düşmüş ve başından yar.P..lan· 
mııtır. Çocuk tedavi altına alın -
mıştır. 

Çarpıft ılar 

Mecidiye köyünde Büyükdere 
caddesinden geçmekte olan Ali 
Bey iıD'!inde birine ait spor otomo 
bili ile 1964 numaralı otomobil 
çarpışmışlardır. Her iki otomobil 
haıara uğramıştır. 

~----~o----~--

Üç Yunan tayyareıi yarın (Cu
ma) Selanikten İstanbula gelecek 

tir. Rakipleri bir Kaymakam ku-
mandasında "14,, tayyarecidir. 

Bunlar lstanbuldan sonra Bulga -
ristan, Romanya ve Yugoslavya 

ya gideceklerdir. Yunan tayyare
cileri Ye,ilköyde Tayyare Cemi-

yeti erkanı tarafından karşılana

caktır. 

-<>-

Arsalar satılmıyacak 
Haydarpatadaki ıabık Tıp Fa

kültesi ile Selimiye kıflaıı önünde 

ki ananın ifraz edilerek ötekine 
berikine ıatıldığı hakkındaki ha-

herler üzerine tahkikat yaptık. Al 
dığımız malumata nazaran filha-

kika bu arazi milli emlak idaresi 
tarafından emlak ve eytam ban
kasına devredilmiş ve bankaca da 
satışa çıkarılmışsa da ciheti aake-

riyenin pek yerinde bir müdahale 
sile bundan sarfınazar edilmiştir. 

Yalnız o civardaki cüzi bir kı
sım arazi Petro isminde bir şahsa 
pederinden intikal etmiştir. Petro-

ya ait bu arazi Hzerinde eski bir 

iki parça emlak vardır. Bununla 
beraber bu kısım arazide inşaata 

müsaade edilmiyecek ve ilerde is-
timlak olunacaktır. • 

--<>-
Saat küresinde tesisat 

Birkaç gündenberi Kandilli Ra 

sathanesile, Galata kulesi arasın

da Tayımbol için yapılmakta olan 
otomtik tesisat dünden itibaren 
faaliyete getirilmiştir. 

Dün Tayımbol, rasathaneden 

idare edilmiş ve küre, kendi ken • 

dine müteharrik üstüvane vaaıta· 

sile duşürülmüş, düdük de aynı 

zamanda ölmüştür. 
Apdülhahk beye geçmiş --o-

olsun Husrev bey Fransaya gitti 
i~ fa Efendi haklarında üçüncü ceza 

Ça.rıfan nokıanları aaya- mahkemeıinde devam edilmekte Eski Maliye VekiJi Abdülmalik Tahran Sabık Büyük Elçiıi Hus-
t~ li olan muhakeme neticelenmiştir. Bey gözlerinden tedavi edilmek rev B. refikasile birlikte berayı te-
. e ·, milli sanayiimizin en c·· 1 . b' 1 k h "k' .. c h L h . davı' Fransada Bonyol Delorn ban "' urüm erı ıa ıt görü ere er ı ı- uzere erra paşa ~asta anesme 

.-Uknü olan Devlet fabrika· · · d h · 1 · · J d Abd Jh l"k B yolarına gı'tmek l·,·zere du"n Komlal hi sının e üçer ay apıs erıne ve yır- yatmış ar ır. ü a ı eye '1 . rçokları, mesela, kosko- mi beşer lira, para cezasile teczi- ıağ gözünden ameliyat yapılmış- dol ya vapuru ile Tiriyesteye hare
a.. er Bankın devasa F eshane 
°'it f yelerine karar verilmiştir. tır. ket etmiştir. 

·~ ~ 1.brrikaları iştirak etme· il••······································· i b \lbuki, sanayiimizin bel ke· 
~ lbüe11eaelerdir. 

· '•i: Sergide bariz bir cez
' h Öfretici ve propaganda 

,. "•uıiyet göze çarpmı
'r Çok küçük dükkanlar, 

· ~ kaikmıtlar da buraya 
'tı iıı~ibaını veriyor. Bun· 

lerın gayeai olan "mal 

(Vl-nO) 
<~ıt tarafı 8 inci ıayıfada) 

TürkiyeCümhuriyetMerkezBankası 

Istanbul Şubesi 
Ga!ata'da Bankalar Caddesinde inhisarlar Müdüriyeti Umumiyesinin bulunduğu binayı nakl ile 

25 Temmuz 934 Çarşamba gUnünden itibaren orada muımellhna devam edecektir. Nakil 
müaaaebetiJe Banka gitelerimiz 24 Temmuz 934 Salı gDnü kspah bulunacaktır. (4004) 

SİYASET 

Almanya müşkül 
mevkide bulunuyor 

Almanya aylardanberi Fransız poli
tikasının yeni tezahürlerini derin bir 
merak ve endişe ile takip etmektedir . 

Dünya asırlardan beri devam eden 
Fransız - Alman rekabetinin, Fran
sız - Alman dramının yeni bir safha. 
sına şahit olmaktadır. Almanya d;ıhi
linde ve haricinde büyük müşküller kar 
şısında ve bilhassa tamamen yalnır kal
mak tehlikesine maruz bulunmaktaaır. 

Alman ve Fransız milletleri gibi bü
yük iki milletin münasebetlerine dünya 
sulhu noktasından bigane kalmak im
kanı var mıdır? 

Asırlardan beri bir türlü anlaıamı
yan bu iki milletin banımalannı te
menni etmemek kabil midir? Bu anlat
ma bir gün olabilecek midir? 

Maalesef ne kadar uzak bir ihtimal. •• 

• • • 
V ersay muahedesini imzaladıktan 

sonra, Almanya, İmparator Vilhelm'in 
ihmal ettiği lakin Bismark'ın ziyadesi
le ehemmiyet verdiği "Şarkta metıul
ken Garpla, ve Garpta me~gulken Şark
la iyi geçinmek,. siyasetini takip etme
ğe başlamıştır. 

Siyasi hasımları tarafından 1924 de 
katledilen Waltcr Ratevav gene bu yo· 
lu ciddiyetle takip etmİ§ ve 1922 de 
Rusya ile çok sıkı bir mukarenet ifade 

eden Rafello muahedesini im.ıa etmit
tir. Bismarktan sonra en meıhur Al
man siyaset adamı telakki edilen 
Streseman b uyoldan asla ayrılır.amıt 

ve Hitler iktidar mevkiine gelinciye ka
dar Alman harici siyasetini idare eden 
Brüning ve diğer devlet adamları Ruı
ya ile iyi geçinme siyasetine ehemmi
yet vermişlerdir. 

Şarkta serbest kalarak Fransaya 
karşı gittikçe kuvvetlenmek, V e-rsay 
muahedesini hükmünden düşürm!k ve 

Alman yanın 1914 teki vaziyetine irca, 
Hitler gelinciye kadar mühim muvaf
fakiyetler kaydetmiş ve zaman zaman 
bilhassa, ingiltere ve İtalyanın '!T'Üza
heretine nail olmuştu. 

Hitler 1930 senesine kadar muhte
lif Alman hükumetlerinin takip ettiği 
politikayı terkederek Rusya ile bozuş

muş; silahlanma politikası ile, iktiaadt 

ve mali mesailde takip ettiği uıuller 

İngiliz menabiini haleldar edebilecek 
bir yol takip yüzünden İngilterenin şüp 
helerini uyandırmıştır. Bundan bir kaç 
ay evvel aktedilen Almanya - Pclon

ya itilafı büyük bir muvaffakiyet iı.e de 
ve Almanyanın şarktaki ağır vazi}ttinl 
biraz tahfif etmişse de, büyük Alman
yanın sıyasi bir infirat halinde bulun-

duğu inkar edilemez. İtalya ile ötc
denberi dostane ve hatta samimi mU
nasebetler tesis etmiş olmak, Alman
yaya bazı menafi temin etmekle bera
ber, dün de burada izah ettiğimiz, 

İtalyanın İ_!1giltereden ayrılmak iste
memesi ehemmiyeti haizdir. Resmi İ
talyanın İngiltereyi takiben Berline 
mevzii ihtilaflar lehine bazı v•caya

da bulunması ve hatta İtalyan guetc
lerinin dün ~~n beri lisan dcği§tİrerelıc 
Almanyaya itidal tavsiye etmeleri ta· 
yanı dikkattir. . ... . 

Siyasi yalnızlığın. on beş günden 
evvel Almanyada cereyan eden kanh 
hadiseler üzerinde, manevi olsun, tt'ıir· 
leri muhakkaktır. 

A!manya. Rusyaya karşı bir şiddet 
politikası takip ederken, Fransa Rus· 
yaya yaklaşmağa çalışmış ve M. Bartu
nun Londrada elde ettiği muvaffak:yet
ler Almanyayı adeta müşkül bir vazi
yette kaymu~lardır. 

Almanyanın bu ihata çenberini nasıl 
yaracağı merak uyandıracak bir mne
ledir. 

Fransanın teklif ve İngilterenin tas
vip ettiği şark Lokarnosuna Almanya
mn kolayca iştirak edeceğini zar.net· 
miyoruz. Meğer ki Almanyaya lratı 

olarak her şeyde müsavat bah1edilmit 
olsun. 

Fransanın kolayca buna muvafakat 
edeceğini zannetmiyoruz. Almanya her 
halde mü~kül bir siyast vaziyet knJt· 
smda bulunmaktadır. 

M. R. "•cdet 
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lnglllzce dersıeıt Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 9 

Ge4jen kısımların hulasası 
AbdUlhamit, Paristeki Jon Türkler

le muhabere ettiği vehmiyle Tıbbiyeli 
bir genci sarayda her gece tazyık 7e is
tiçvap ettirmektedir. En sevdiği göz -
delerinden (Necmi Seher) Hanımla Pa
risli güzel rakkasse aralarında müthiı 

bir kıikançhk ba§latnl§tlr. Bu sırada 
Na.ime Sultanm kocası Damat Kemalet
tin Pap ile Hatice Sultan aralarında bir 
sevi§me hadisesi Abdüllwnidi çrldırt -
mı tır. Hafiye: çifte kii§klerin bahçesin
deki çalılıklar arasında takibatla meı -
roldü der. 

Ba§ mabeyincinin elinde bir 
!kaç kağıt parçası vardı. Abdülha· 
mide: 

- Kemalettin P&1a hakkında 
\;eklediğiniz haberleri getridim 
ıevketmeap !.. 

Diyerek elindeki jurnalları uzat· 
tı .. 

Abdülhamit çok heyecanlıydı. 
-Oku bakalım! .. 
Dedi ve ·odanın solunda duran 

bir tezlonga dayandı .. 
Celal Bey birinci jurnaldan !U 

aatırları okumağa batla.dı: 

"Kemalettin Pa§a bu sabah gü-
. neşle beraber bahçaye indi. Set 
ba§ındaki ceviz ağacının dibinde 
·oturdu.. On beş dakika kadar 
sıgara içerek kendi kendine vakit 
geçirdikten sonra, birden bire aya
ğa kalktı. Öbür taraftaki duvarın 
arkasından yani Hatice Sultan 
Hazretlerinin bahçelerinden bir 
Kadın görünmüştü. !kisi birden 
duvara yakla..~tılar. Kemalettin 
Pa§a hürmetkarane bir tavırla ha· 
nımef endiyi selamladıktan sonra: 

· ''Sultanım!,, diye hitap ederek 
konuşmağa başladı.,, 

Abdülhamit yumruklarını sıka· 
rak: 

-Alçak. .. 

Diye bağırdı. Ve Celil Beyin e
lindeki jumalı çekti.. Battan sonu· 
na kadar okudu: 

- Belki batka bir kadındır di
ye şüpheye düşmÜ§tÜm. Fakat ma
demki : "Sultanım!.,, diye hitap 
elmİ§. Bu kadın şüphe yok ki Ha • 
ticedir .. 

Celil Beyin elindeki kağıtlar· 
dan 'bir diğerini çekti: 

- Bunu oku bakalım!. . 
Celal Bey ikinci jurnalı okudu: 
"Bu akşam güneş battıktan ya -

rım saat sonra Damat Pa.~a ile 
Hatice Sultan Hazretleri tekrar ay 

Tefrika numarası : 22 

Yazan: ishak ferdi 
ni duvarın dibinde buluştular. 
Kemalettin Paşa sultan efendimi· 
ze derin sevgisinden ve geceleri 
u~ku uyumadığından bahsetti. 
Kulunuz duvar dibindeki çaldık -
larm içine gömülmüş, en yavaş ve 
mahrem geçen muhavereleri bile 
dinliyordum. Sultan efendimiz 
de ayni muhabbet ve hissiyatla 
muk~lb~le ettikten sonra, ertesi sa
bah tekrar buluşmak üzere ayrıl -
dılar.,, 

Abdulhamit bu satırları dinler· 
ken hiddetinden ateı püskürüyor • 
du: 

- Muhabbetleri derinleşmiş .. 
Zavallı Naimenin bir şeyden ha
beri yok .. Alacağı olsun alçağın. 

Diye haykırdı .. Asabı fena hal • 
de bozulmuştu .. 
Padiıah odanın içinde bir kaç 

dakika dola§lıktan sonra Celal Be. 
ye sordu: 

- Erte.i sabah tekrar buluşmut· 
lar mı?. 

- Bu raporlar bugünkü müıa· 
hededen ibarettir, şevketmeap ! 
Bahsedilen mülakat yarın sabah 
vaki olacak. 

- Pek ala! O halde bu gece 
mahut duvarın dibindeki çalılık
lara .Arnavut muhafızlarından si· 
lahh birkaç nefer gizlensin .. Ve 
Kemalettin paf&Yl konu§urken 
yakalayıp buraya ıetininler. 

Celal Bey o aece icap eden ter· 
tibatla me11ul olmuıtu. 

Sabaha kartı dört Arnavut ne· 
feri çalılıklara gönderildi ve jur· 
nalı veren ıivil memur delaletiyle 
Naime Sultanın bahçesine airerek 
evvelce tayin edilen yerde yerleı· 
tirildi. 

Celal beyin tertibatından sa • 
rayda paditahtan başka haberdar 
olan hiç kimae yoktu. Abdülha· 
mit kendi ailesine taalluk eden 
bu meselenin çok gizli kalmasını 
arzu ediyordu. 
- Hemşireme ihanet eden bu he 

rif in cezasını veryim de aklı ha

§ına gel~in. 
Diye bağırıyor, neticeyi alma· 

uyumamııtt. 

Abdülha~it çok kinci bir hü -
kümdardı. Kemalettin paıanm 
karnını ihmCll ederek komtuıu 
Hatice sultş.na temayül gösterme
sine tahammül edeınemiıti. 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili : (Va - Nfı) 

Get;en kısımların hUllsası l im:, ıözuDde devam ediyordu. K.imin-
llhami Bey, serYetini ~ay,betmi§ le görÜJÜyonun ki? 

bir Pa~adadir. Fakat~ .eski debdebeli Nereye Jidiy~raun ki?. Bankadan 
hayatı terketmek i&temiyor. Onun için, eve, evden bankaya ... Bazan da Be • 
kuı Türkan Hamını Cemal Bey ismin- yt>fluna ufruyoı, geç vakit eve ,get: • 
.de bir zengine vermek emelindedir. yonun .. :Likio, getirdiiin kadınların 
Halbuki, Türkanla Fikret ~evijiyorlar. üç dört tanesini gördüm .. Bu11lar iç.in 
İlhami Bey, Fikr.eti, ojlu gibi büyüt- göz yatı dökeceğini hiç te sanmıyorum. 
mektedir. Ona, kizdan vazge5mesi için Bu ..özler Fikretin ,ne kadar ıiniri • 
rica ediyor. Banka memuru olan Fik- ,ne batmıştı. Biliyardu. Susmak daha i
retin önüne, tesadüf, Şadiye Hanım yi idi! Cevap verilemez, aksi ispat ecii
ismind~ zengin bir kadın Çikanyor. Bu lemezdi. ,ftdıat, biL' küçüklük yaptı. Ar
hamm, da delikanlı ite al!kadar oluyor. zuıu lhilifı,,ıı şu .özleri aarletti: 

Bu istihza karııaında, Fikret, izze· 
ti nefaWo fena halde rencide olduğunu 
hiuetti. A§ağı kalmamak istiyordu. 
Ciizel kıymetli bir kadın tarafından ıe
Yilrnek, gij:teJ, lnyrnetli bir kadını ın· 
mek imkiinmda olduğunu, bir an icin
.. lraf1mnda1ône iııpat etmek istedi: 

- Zaten hayalının tarzı adamakıllı 
bir kadınla tanıımai:ı mani .. Diye genç 

- Ban~l\da çalı§ırken, hanım mÜ~ · 

terikrir.ıiz ıun:::rda ıevilebilecek k::n. 
ıelerle tanıtmI§ olacağımı .a,&Rauyor 
muıun? .. 

Türkan, bir an durdu. 
Fikret, bu geve~liiinden utennvı· 

h. 
Ayağa kalklı. Güldü ve İ§i ıakaya 

Yurmak iıtiyerek, Türkanm omu7.u • 

Fıkra·müsabakası 
En iyi, en süze! fıkralan bize sön

derecekle.rin yazılan; bu~da D'fredİ· 
lecektir. Yalnız bu fılaalann uzun ol· 
mamaıı, seçme olması ve okunaklı 
yaz;ılmıuı lizundır. 
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Sahte peygamber 
Hindiıtanda müslüman bir ra

canın huzuruna bir adam getirdi· 
ler: 

- Bu adam peyıamberlik id
dia ediyor ,dediler. Raca yalan -
dan peygamberlik iddia 4;den bu 
adama sordu: 

- Senin mucizen, hünerin ne • 
dir. göster bakalım. Peygamber 
olduğunu nasıl ispat edeceksin?. 

- Ben sizin kalbinizden ne geç 
tiğini bilirim. 

- Peki, o halde benim kalbim· 
de ne geçiyor?. 

Yalancı peygamber cevap ver· 
di: 

- Sizin kalbinizden benim ya· 
lancı olduğum geçiyor. 

Paşabahçe: Ne~ihi 

- Bundan büyük rezalet olur 
mu?. 

Diye' bağrıyor, neticeyi alma· 
dan kimseye bir §ey ıöyl~miyor· 

du. 
Damat Kemalettin paıanın cür· 

mümeıhut halinde yakalanması 
uzun sürmemi§ti. Güneı doğduk· 
tan biraz ıonra her zamanki JI)Ü· 

lıikat mahalline gelen Kemalettin 
pafa o ıabah her zamankinden 
çok daha fazla süslenmiıti, Yeni 
trraf olmuı yüzüne pudra ıürmüı 
ve saçlarını flördamur lavantasile 
taramııtı. 

Damat paıa mahut duvarm di· 
bine aeldiği zaman, çalılıkların 
arasında sinen memurlar latif la· 
vanta kokulariyle meıtolmuılar • 
dr. 

Kemaldtin paıa duvar dibinde 
fazla beklemedi. Hatice ıulta.n Ö· 

bür taraftan zarif bir ipekli mat· 
laha bürünmÜJ olduğu halde ya· 
vaş yavaş ağaçların araaından sü· 
zülerek paıanın bulunduğu nokta 
ya gelmitti. 

Gene her zamanki gibi evvela 
Kemalettin paıa batını iğerek 
Hatice sultanı manalı bir tebeı· 
sümle selamladı. Hatice sultan o 
sabah çok netellydl. Kolunu du • 
varın üıtüne dayamıf :ve ıağ elini 
paıanın omuzuna uıatmııtı. 

Hatice sultan: 
- Aff edereiniz pafam J CPk 

arzu ettiğim halde, nasıl oldu bil· 
mem, bu sabah da gene neden son 
ra geldim. 

(Devamı var) 

24. A clay in June 
lt waı a hot day in June. Mary end 

Jane had come to ıpend (ıpend) the 
geçirmek 

afternoon with their cousinı. it waa 

Edith'ı birthday, Mary and Jane had 
wiıhed ( viıd) her Many happy returnı 

diledi 
of tbe day, and had looked at her 
presentı (prezentı). 

hediyeler 
Then the girlı and little Frank 

had played İn a meadow ( medo) neP.r 
çayll' 

the house. The long gran had jult 
(jaıt) been cut (kat) and there wera 
tam keıilm!J 

aeveral biı heapı (hipı} of hay 
yığılır 

(hey) After a ıood game (gem), they 
ııunan oyun 
ali come indoorı (indors) and hl'ld 

ev içi 
tea. 

Now they were ıittinı İn the garden, 
under the great boughı (1'aviı) o~ a 

dalar 
fine ~plı (mepl), it wa1 beautifully 

dut ajacı 
( buyutifuli) cool tbere. t 

görünce 

"What Shall (Şel) we do?,, Aıked 
çıkacak 

Aınea. 

"1 will read you a ıtory, if you like" 
Said Edith. 

''Ohyeı, pleaae do!" Exclaimed 
( ekıklemd) ali the othen. 

"But what it ıhall be?" E dith 
aıked them. 

A&'nea Said: ''There are many 
ıtroieı in the book that Aunt Grace 
gave you won't (would not) you 
read uı one of them? l am sure we 
ıhall like it, becauıe Aunt Grace givea 
uı intereating (i"tereıtin) bookı.'' 

ihe ran inll .. ra •lltl aoon c•me with 
the bOQk. 

Edith at the page (pec) of ,Çantenta 
aanf a 

(kontenta). 
muhteviyatı 

She excleimed, " Here is the story 
about the rah and their little daushtcr! 
Have you ever heard (herd) • ıtory 

i§itti 
about rata, Mary? 

"No, do reıui jtl ıJJut 1 am ı:ad 
SnowlııoP it Jlot here; ıbe iı afraid .of 
.. t1, you know ( nov). 

bilir 
So when they ali made themselveı 

( [* zem selveı) comfortable 
kendilerini 

(koııfortebul) E dith read (red) theoı 
r~at okudu 

Jl jale (tel) about the rat and their 
liJjle daughter. 

hikaye ;; 
Myıelf (mayıelf): kendim 

nu okıadı: peyce vakti vardı. Banyoy~ girdi, İtjua 
- Haydi, kızım .. Allah rahatlık ile hazırlandr. Niyeti bir lokantada 

yersin ... Bittabi, taka ettim. Yalnız karnmı doyurmaktı. Lakin, lıbami 
ciddi söylediğim bir ıey varsa, o da Bey, haber yoUatmıı. Onu yemeğe 

senin evlenmeni iıtedifimdir.. Cemal çağırmıf. Gitti. 
bey mükemmel bir kocadır .. Bana g~ • Bab.a Juz, aa.lonuydJlar. 
linc:e, her)<eıin bisaiyatı kendine .• An· Daha ~kte görj.i.nür göriioıne~,. U-
cak senin için ağlamadığıma emir. o- ~Bey: 

labilirsin... - Ooo.. Bu ne .şıklık... • Dedi. 
Yürüdü. K.öıkiinün kapmndın içe· Sabahtan beı·i ıorduruyorum, sordu -

ri girdi. TürJsan, olduğu yerde kaldı. ruyorum, "daha kalkmadı" diyorlar. 
Fikret: Nihayet, kalktığını haber verdiler. Fa-
"-Her halde içine kurt düJiirdüm.. kat "aeçe.de ~ıWlı?" Dedik~: "Banyo

- diye _dÜ§ÜnÜyordu. • K.e.ııdiai ~in Jlıi· da ... Traı oluyor. Giyiniyor h..fıer • 
laınadığıma jnaDdı .• Yahut ina.nmağa )erini ,ıetird,iler ... Bu seferki haurlan-
yakbştı ... ,, man her aeferJPnin üç misli ıi,irdüiü-

Gcns kızro yür~İlıe, ıahide» lcµt ne ~zarNJ, iJW.o de üç misli .mühim 
dü§mÜştü ... O da, kapanan köşk k& • olduğu anlaşılıyor... Bugün Cdma ... 
pısının arkasından bir müddet baktık- Bir y•e gideceksin galiba? ... ljem de, 
tan &onr.a, aheate .. ~rla kon~ öyle bir yer.e k.!, &olt · tinayı ,icap etti-
doğru yürüdü. r&yor .. 'Eh, ... tabii .• .Gençlik •• Allaiı ver-

. . . • • • • • ıin.. Ben de, ıenin yatındayken bö}' • 
Erteşİ aabah, Fikret, öğle üuri leydim .. fakat, o zamanki me!ek~yle 

kall<tı. Zira, gece, fafak ıökü~eye ıka- her ~ldayışmın manasını anhyo-
dar uyuyamamış, .aıabiyet ıi.çinu, bir r.um: lkiadi üstü, pek ehemmiyetli bir 
yandan bir yana dönmüş, durmuştu. hanımefendi ite randevün var, d~ğil 

~. bir sarAofUD aı~aı 1'AAil~den ıni? ... 
daldr. Fikret, rürki.nm kızardığını, aarar-

Kalkar kalkmaz ıaate baktı. Şadi • dığını, morardığını hiaaetti. Yüreğiu • 
ye Hanımın evine gitmek için daha e· ~ deki §üphcnin bıııbuı ıtarahadan teyit 

Y ouraelf ( yuraell) ' ke11.li~ 
Our1elvea ( averıehes) : 
Younelveı (yone!ve•).~ k~~ 
Himaelf (himıelf): (nıu~~ 
Herself (heraelf): (roüenne• 
Themselveı (zemıelveı) c 

Hear (hir) i!itir, heard ( _J 

Rear.d (rid): okur, ıead c~ 
Spend (a~nd) grfew•e 
(ıapent) urfetti, g~di f. 
Cut (kat kuer, cut (kat) je 

Müfret 

lahall go: gide5;eğİJn 

Y ou wiJI go: gideceğıİl1 
He will go: gidecek 

Cemi 

We ahali go: gideceğiz 

You will go: gidecekairıİI 
Tbey will go: gideceklef' 

Y esterday WH ıunday 

Dün idi p~t 

Today iı Monday 
Bugün djr ,,_Mı:te•i 
T~ow will ~ t,ueadıf 
YAJ"ın olacl\k #h 
Zül ifiıfl 

T~U aöyler, Jale J»kiy.e 
.Return döner, return d~ 
İade eder 

Contain ihtivar eder, c 
teviyat 

:Wiıh diler, :wiıh dilek 
Okunmuz: Wiahed, 1 

workqd, ~inte.d, mel'ldow, 
her, year, heard, cl~r, ea~ 
loujh, houıe, town; excePL 
ınterf)ıtin_g, evening, evetf 
page, change, hunger, thiııl 
knowı. 

2 -- C.vap ~eriniz: 
(1) W. o w • Mw.r .Md 
their copıİDı? 
(2) Whoıe birthday wı it?t 
(3) Wabt de you say to at\) 

birthday it iı? 

( 4) Where did the childre' 
( ) h i hay? 

(6) Where cİid they '11 '1•~ 
(7) Where did they w,attA 
(8) Wa1 it hot there? 
~9) 'Wb.at did · b dg? 

( 10) WJ.• p,d ,ıiveo N.m 
('11) Who fetched (fetcad ' 

book? f 
( 12) Pid ıhe watk or rurll 

( 13) Why Mary was gla~ 
bati waı not there? 
(14) What do we ct,11 tht 
today. · I 

3 - Şu cü.wleleri tekıtıa 
lwaıh myself, you -, 

ıve -, you -, they -, 
hhall come, you -, Jı' 

they -. 
4 - Şu kelimelerin ~r 

nuz: 
(1) Oı.at of ,doorı, (~) !Aftl 

1 
( 4) bad1 ( 5) little1 ( 6) h~~ 
(8) heavr (9) upper, (10) 

(IJC 

edilişi, T.Y.rkinı ~~tarif) 

halde, ııenş kız, d,ijnkü . 
babau,,._a hiç bahıetmernit1" 
bu hakikati, llhami Bey "eıı 
anlamı§tı ...• 

Delikanlı ıöyle dü'Ü"j 

"- Madem ki, her "' 
mana1ını anlıyorsun ni'çİll 

diğimin, onu rneı'ut J1 
farkına varmıyorsu.a, t_... it 
rını kıımıyorsun, daralttt'l1 

r.ewn budutlwı haricüııe .~alı 
B _ı • · ? B rurr'.ı u..,.u n,ı,çm. .. e•, .., f '1 
gin Cemal Beyden dfh• 
edebilirdim ... " 

"l}t
Gen5ler ne kadar durt '1 

celi iseler, lthami Bey,~ j 
nundu ... Gülüyor, kon V 

Hatta, bir aralık, Y 
da, dedi ki: 

- Dün alqam, .~ -/: 
ları ~e:k iyiji, ~ör~ .t,I·"~ 
de elli ~midimi ~iiiel'lı 
de~ire oluveriıi beni ~ tt• 
yor .. Yoksa, halimiz ~'~cP 
vimiz elden gidecekti... ' 
mız alt üıt olacaktı ... t '/(! 
iuun I~ zamanı yakl•t' 

<P 
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Sai7da. : Afrikada medenileşmemiş kabileler arasında en müthiş tecrübelere başvuranlar 
\tar , R~simde Yeni Kineli bir zenciyi iki ucu eğrilmiş bir kamış yutarken görüyorsunuz. Zen 
cj kamııın bir ucunu midesine itinciye kadar ağzına ıokmaktadır. 
Solda: Sibirya sahi lleri acıklarmda buzlar arasında kalarak parçalanan Çelyuıkin vapuru f aciaıı ve 
Yolcuların kurtarılması,;dan sonra, Sovyet Rusyada bunu tarihe ge~irmek arzuıu uyandı. Moıkovada 
kıııl meydanda resmimizde modeli görülen bir abide kurmak mutasavverdir. Abide; buzlar ara • 
sında sıkışıp kalan Çelyuskin vapurunu göstermektedir. 

11 
tnı:füzlerin yaptıkları hava gösterıı tecrübolerinden geçenlerde bahsetmiştik. Deniz tayyarelerinin de tııttrak ettiği bu ma· 

ıt'tala.rda ıs.yanı dlltka.t tecrübeler yapılmıştır. Bu e.rıı.aıı., resimde gördüğünüz, çok sür a tll motörler son hızlarlle giderlerken üzerle 
.11e bombardıman tayyareleri tarafından bombalar atılmı§, motörelr ntşangO.h vazi fesi görmU,tur. Bu bombaların patıamu Oln· 

@ınden olduğunu derhal, haber verelim! 

Nevyorkta nüfusun kesafeti seyriısefer 1t 
!erini çok güçleştirir. Şehrin altı ve Uatü trer. 
Jcr, yeraltı tr~nlerlle örümcek atı gibi örUl· 
düğü ha lde nakil vasıtaları ihtiyaca. k!fi gel 
memeğe başlamış, üstelik haUarm çok sıklı 

Aı kaza ihtimallerini de çoğaltmışbr. Bunur 
üzerine şehirde yeniden havat bir tren hattı 

l'tı Londra.nm (F il ) lııimll bir semtinde hayvanat bahçesinden bir .hastaha ne mUst yapılmıştır. Caddelerin seviyesinden yukarı 
li~r~::inc gölUrülcn bir hakiki fıl, lceyifl enlp yftıvcrmlş. Resimde, toplanan hıı.l lu ve fi da inşa edilen bu hat 20 milyon !ngili:ıı Jirr 

"Jinl görüyorsunuz. ama mal olmuştur. · 

~ccı., l taJyado. bl\yUk Karnaval ""Clmi,. 
~rcıt ' t l ., ., 

gı iğini gösteriyor. 
bulu nuyor. Bu resim R oma ııokakJaruıcla, milli ~ıy&!eUe, balkın IJlr muzlkacı peıtn®ıı dan • j 

-· .. 

Her vatandaş sergiqi 
mutlaka gezmelidir 
(Üst tarafı 3 üncü sayıfada) J 

tanıtmak,, tan ziyade ''mal aat· 
mak,, gayesini aülüyorlarmıt ze· 
habını hasıl ediyorlar. . 

Meseli, sergilerde, bir çocuğun 
bile kolaylıkla anlıyabileceği min· 
yatür fabrikalar yapılır. Arzedi· 
len malın rakiplerine f aikiyetini 
gösterir levhalar canlandırılır. Di· 
agramlar aaılır. Bir iki küçük nü· 
munecik iıtiına edilirse, bunlar, 
yok gibi ... 

Halbuki garpte yapılan üç be§ 
sergiyi gezmek bana naıip olmuı· 
tur. Gezip de kapıdan dışarı çık· 
tığınız vakit, altı senelik bir mek· 
tep değilse bile, altı aylık bir kura 
bitirmit gibi malumatınızm geniş· 
lediğini hissedersiniz .. 

Bu sergiden çıkınca ise, şu ba
sit suallere olsun cevap verebili
yor musunuz: 

- Bet ıene evvel, hatta geçen 
senler, neler yapılamazken şimdi 
yapılabiliyor? .. Her tubede yerli 
malların mümeyyiz evaaf ı nedir 
ki, onlara bakarak ecnebilerden 
ayırt edelim? .. Hangi maldan ne
relerde ne kadar ve nasıl iıtihıal 
edilip şehrin içinde nerelere satı• 
lıyor? .. İptidai maddelerinin yüz
tle kaçı nispetinde yerli malıdır
lar? .. Beş senelik program tatbik 
edilince ne gibi yeni milli mallara 
sahip olacaiız? .. 

Garptaki ıergileri gezen, bu ne· 
vi bin qir suale kendiliğinden ·ce
vap verebilir .. 

Biliyorum, derhal itiraz ede· 
cekıiniz: 

- Efendim, bizi Avrupayla ni
çin ölçüyorsunuz?. 

- Niçin ölçmiyeyim?.. Buda
pefle ıersiıinde, Türk paviyonu 
birinci gelmedi miydi?.. Demek 
ki azmedince bir hamlede garplı· 
tarı aeçmek kabiliyetini gösterdik 
bile .. Lakin, o ıergi, bu anlattığım 
"Cezbedici, öğretici, propaganda 
yapıcı,, eıaıı Uzerine teşekkül et
mişti. Bunda iıe o mübrem husu· 
siyetleri bulamadık. Süngercilik, 
halatçılık gibi birkaç bölüğün gö· 
zü ok,ıyan cazibeleri hariç, öte
kiler ya ıeçen seneler ayniyle gö· 
rülmüş manzaralar, yahut da mi· 
nimini ve hiçbir tasnife tabi olmı
yan ıatıf barakaları. 

S\?rgiden gaye propagandadır. 
Propagandanın da ruhunda biraz 
müballia ıizlidir. Halbuki, ser· 
ai, deiil ıanayiimizin eri§tiği 
mazhariyetleri mübalağa ile na
zarlara arzetmek, hatta mesela 
bir F eıhane fabrikasını gezmiş ve 
eanayiim ize dail' bir makale oku
m ut kadar bile insanı mütehay
yir, müteha11iı etmiyor: 

- Aıkolıun yahu.. Bizde de 
neler varmış da haberimiz yok .. 
Demek ki geçen ıenedenberi bun· 
lar yapıldı .. Bari artık o ecnebi 
memleketin filanca malını alını· 
yayım da bunu alayım.. Çünkü 
hakikaten bunun üıtünlüğüne, u
cuzluiuna, hilesizliiine kail ol
dum! .. • dedirtmiyor .. 

Biliyoruz: Bu sergiyi tertip e • 
den muhterem :zevata, tenkitleı-i
miz acı ıelecek. Lakin, hüşnüni
yetle yaptıiımıza kail olsunlar. 
Esasen, bi:ı--de onların hüsnüniye
tine kaniiz. Serginin bu kadarı 
bile faydalıdır. Hem, şimdiye ka
dar bet sergi yapan ve memleke· 
ti için diğer müfit i şler gören bu 
gayretli vatandaşlar, yedinci ser· 
aiyi de elbette açacaklardır. O za· 
man: "Hah, bu olmuı !,, dediği-

mizi okuyunca, samimiyetimize 
kat'iyetle kanaat aetirirJer. Yok • 
sa, her yapılana "Bravo!,, deme· 
miz bekleniyorsa, kalemimizi kı· 
ralım, matbuat vazifemizden iıti· 
fa edolim. 

Batka bir cihet daha.. Luna 
Park denen ve eilence kıımını 
tetkil eden bahçede, ıirince ıağ 
tarafta, ıize üç çomber uzatıyor· 
tar: 

- Bet kurut verin .. Bunlardan 
birini fU titelere geçiriraeniz tara· 
bı alacakıımz.. • .;...ı 

Geçiriyonunuz .. ~·-- -· 
- Olmadı efendim .. Çemberin 

yalnız tiıeye ıeçmeıi ki.fi deiil, 
şişenin altındaki tahtaya da geçe· 
cek. 

- Peki, ıiz elinizle i4!1İçrin .. 
Muhatabınız: bozuluyor .. Eliyle 

geçirmeye teşebbüs ediyor. Fakat, 
muvaffak olmak için itmeıi ve a• 
vucuyla pat pat vurması lazımse· 
liyor ! 

Yerli mallar sergisinde ve umu· 
miyetle yerli malda hile olamıya· 
cağını tertip ve teftit heyeti la
zımgeJenlere anlatmalıdır. 

Sonra, bir soğutma dolabının 
kaça &atıldığını ıoruyorsunu:ı. Ba 
şmda bekleyip ıucuk ticareti ya· 
pan kadın yanındakine hayretle 
dönüyor: 

• 
-Waıaagter?. (=Ne diyor?) 
iki baraka ötede, kutularda bir 

şey görüyor ve ne olduğunu öğ· 

renmek istiyorsunuz. Kapları par• 
latmıya mahsua tozmut. Bunun 
satıldığı barakada dijer malın 
zeytinyağı olduğunu anladığınız 
için aoruyoraunM: 1 

- Bu parlattc:I tozun zeytinya· 
jı ile ne alakası var?.. Meseli. 
zeytin ç~irdeğinden mi istihsal 
edilir?. Burada sade bu iki şeyin 
ıatılmaıının sebbi nedir?. 

Y ailı boya pırıl pırıl mavi ha· 
rakadaki üç kişi , "Bu da naul ıu· 
al? ,, gibi, hayretle yüzünüze bakı· 
yor .. Sonra, aralarında muıevi 
iıpanyolcaııyle bir müddet mü· 
zakere ediyorlar. Cevap: 

- Bilemeyiz ... •• 
Ticari ıırlarmı mı saklıyol'lar? 

Hakikaten bilmiyorlar mı? .. 
Tekrarlıyoruz: Sefgiyi her va· 

tandaş görmelidir. Buradan eli 
boş çıkmamalıdır. Zira, her şey 
ucuzdur. Hem, bu alı§veriş, bara· 
ka sahiplerini te!vik eder; gele • 
cek sene, gene iştirak ederler. Ma· 
amafih, bazı barakalarda, ıergi 
masrafı edildiği için, mallar, dı· 
şardakinden daha pahalıyadır. 
Sergi idareıi, bunun önüne geç· 
melidir. 

Gelecek sene, yedinci aerıi, 
mutlaka, daha ıan' atki.rane, da· 
ha öğretici ve daha propaıanda 
yapıcı bir mahiyette tetkil edilme· 
lidir. 

(Vl·rtO) 

80 muhacır geldi 
Dün 9ehrimize Bulıariıtan ve 

Y ugoslayadan 80 kadar muhacir 
gelmiştir. Bunlar Silivriye sevk 
ve orada iıkin edileceklerdir. 

it alyanın Londra sefiri 
İtalyanın Londra ıef iri Sinyor 

Grandi. Londra sefaretinden alı • 
narak Moıkova sefaretine atyin 
edilmi§tir. 
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Jiyor ve bir manıa-
Küçük piyanist 

1 

1 
Meraklı bilğ_iler--.:_ 

Civcivin annesi yumurtayı yumurtlıyan tavukmudur, 
yoksa ~uluçkaya yatan tavuk mu? 

Bu adeta, çocuğun annesi, hakiki 
annesi midir, yoksa onu ısıtan ateş veya 
sütiyle besliyen inek mi? Diye sorma
ya benzer. 

Maamafih yine bu sual sorulmaya 
ve cevap venneğe değer, çünkü tavu
ğun civciv çıkarmak rolünde iki cihet 
vardır. · 

Biri maddi, cismani cihetidir ki, bu 
hakiki, anneliktir, çünkü yumurtadan 
çıkan civ civ hayatını yumurtayı yu • 
murtlayan tavuğa medyundur. 

Maamafih yumurtlamakla da iş bit· 
mez ve hakiki validiyet her iki ciheti 
mültezimdir. 

Fakat yumurtayı ısıtarak civ civ 
çıkarmanın çok kolay olduğunu ve 

Küçük 
Macaristan da 

küçük çocuklar a
rasında balolar 
tertip etmek eski 
bir ananedir. 

Geçenlerde Vi
yanada verilen bir 
çocuk balosunda 
terbiye, dans mu
aşeret noktai na • 
zarından Jozef 
Brener isminde bir 
çocuk birinci gel
miştir. 

Resmimizde ço
cuklar balosundan 
bir sahneyi görü -
yorsun uz. 

Okcu 
kızlar 

lngilterede mektepli kızlar arasın· 

da ok merakı artmıştır. Şefilt Üniver

sitesindeki genç kızlar sık sık ok o • 

yunlariyle idman mümareseleri yap • 

maktadalar. Resmimizde Üniversite 

talebesinden bir genç kız elire muav • 

yen bir hedefe ok atarken görülüyor. 

hatta bu vazifeyi bir nevi kuluçka ma· 
kinesinin de yapbğını dütünürsek han· 
gi cihetin daha mühim olduğunu anla
rız. 

Öyle ki, sual şu şekle dökülebilir: 
"Civcivin annesi yumurtayı yumurt • 
lıyan tavuk mu, yoksa kuluçka nıakİ· 
nesi mi?" Cevap katidir. 

Fakat şunu da ilave etmeliyiz ki, 
yumurtayı yumurtladıktan sonra ko • 
loçkaya yatarak muhafaza eden ve 
sonra da civcivi bakıp büyüten tavuk 
yalnız yumurtlamakla iktifa eden ve 
civcivi çıkarmak için zahmet ihtiyar et
miyen tavuktan daha tam ve daha mü
kemmel bir annedir, öyle değil mi? 

balosu 

Talihliler 

Evvelki hafta
ki bilmecemizde 
ikinci hediyemizi 
kazanan Sivas li -
sesinden 192 nu -
maralı Mümtaz 
Bey •• 

Güneşe dair 
Güneşin nısıf kutru (693,193) kilo -

metre, meıahei sathh:esi (6) tirilyon 

kilometre mürabbaı ve hacmi (1,4} ka· 
trilyon kilometre mik'abıdır. 

Güneşin hacmi arzın hacminden 

(180) kere büyük, kitlesi arzin kitlesin
den (355000) kere ağırdır. 

Güneşin içindeki hararet bir milyon 

derece santigrattan ziyadedir. 

* * * 

A vrupada küçük musiki§inaslı:.nn 

adedi çolğalmağa baıladı. Amerikada 
bir çok küçük kemancılar muvaffaki • 
yetli konserler v•rcliler. Geçenlel'de 
BerlinCJe de Missı. Sleneznski isminde 
altı yaşında bir küçük piyanist verdi
ği konserde çok büyük rağbet görmüş 
ve alkışlanmışbr. , 
Albayrak mektebi marşı: 

Biz ve mektebimiz 
Bu al bayrak mektebi, 
Bizim güzel yuvamız. 
Büyük alimler gibi 
Öğrenmektir davamız. 

:f. ~ ~ 

Albayrakta şen yıldız, 
Marifetle yanşan. 
Biz yavrular erkek kız; 
Gece gündüz çalışan. 

:(. :(. :(. 

Göğüs kabarır sesle 
Mektebimiz Albayrak. 
Kardeş, yürü herkesle 
Bilgiden meş'ale yak! 

~ ~ :{. 

Biz ve bu mektebimiz ..• 
Ondan nur alacağız, 
Büyüktür rehberimiz. 
Vatana yayacağız: 
On saflardır yerimiz, 
Biz ve bu mektebimiz. 

Ankara: Sabri Gültekin 

DiKKAT! 

Bilmece zarflarını şu adrese gön
deriniz: 

Haber gazetesi 
(Çocuk Hafta11) memurluğuna 

- Vakit Yurdunda -
İstanbul.. 

BiRiNCi GELEN 

Beyoğlu 15 inci ilk mektep talebe· 
sinden Maide Hanım birinci, ve Yıldız 
Hakimiyeti Milliye Şehir yatı mekte· 
bi müdür muavininin kızı Rennan Ha· 
rum ikinci hediyemizi kazanmıılardır. 

Diğer kazananları yarınki ve öbür· 
Güneşin ziyası ayın ziyasından ( 470) günkü nüshalanmızda okuyunuz .• 

bin kere büyüktür. Güneş arzı, bediı· ha· ~ 
linde bulunan aydan (300) kere ziyade • H A B E R 

aydınlatır. ı Çocuk Sayfası Kuponu 

* * * 19 Temmuı: 1934 1868 de güneşte görülen bir kabarcı · 
iın yüksekliği (130) bin kilometredir. 

Yeni ve eski lokomotifler 
( Newcastle ) 

ıehrinde 1814 ta
rihinde yapılan ilk 
motörlü lokomotif 
saatte yirmi kilo
metre mesafe ka
tediyordu. 

Bilallara 1829 
da tadilen yapılan 

lokomotif saatte 
32 kilometre yol 
almııtı. 

Resmimizde 
methur mucit h
tefanıon tarafın • 
dan yapılan ilk lo
komotifle saatte 140 kilometre giden 

1 
asri lokomotif yanyana görünüyor. 

1 

Bugünkü Bilmecemiz 

Yukardaki çizgilerin arasından kaleminizi kaldırmadan yol bulup çıkaclil!C· 
sımz ! Girilecek ve çıkılacak yer okla gösterilmiştir .. Takip ettiğiniz ,,olu bo· 

yalı kalemle çiziniz! 

Doğru halledenlerden birinciye 
bir büyük paket şekerleme ve 150 
ler vereceğiz. 

büyük bir pCl et çuku]ata ikinciye 
nciye kadar da muhtelif hediye

BiJmece müddeti 15 gündür. 

Küçük muharrir neler düşünüyor? 
Belkis Hanım 1 

edi yaşına henüz 
basmışbr. 

Masanın üstünde 
:içük bir bebekle 

1eraber · çıkarıl • 
nış resmini kita • 
1nn arasına soka • 
·ak : 

- Sakın bunu 
-razeteye koyma· 
rnız ! Darılırım .. 
Dedi. Fakat, hen 

hu resmi gözle kaş arasında çal
dım. Darılacağım bildiğim halde 
neşrediyorum. 

Belkis Hanım dört yaşında o · 
kumağa, beş yaşında da bütün. 
gördüklerini ve düşündüklerini 

yazmağa başlamıştır. Konuşuyo· 

ruz: 
- Okumak ve yazmak merakı 

size nerden geldi? 
- Ablamdan. Mektepte mual

limedir. Akşamları koltuğunda 
bir yığın kitap ve gazete olduğu 

halde eve gelir. Sabahleyin ken • 
disinden çukulata istediğim halde 
bana akşam üstü gelirken resimli 
mecmualar getirirdi. Bu mecmua· 
lan yavaş yavaş çukulatadan faz
la sevmeğe ve okumağa başladım. 
Bir senedir de İngilizce öğreniyo· 
rom. 

- f ngllizceyi kimden öğreni

yorsunuz? 

- Bir İngiliz muallimindeP. 
Haftada iki defa eve geliyor, deri 
veriyor. 

- İngilizce mecmualar okuyor 
musunuz? 

- O kadar çok okuyorum kİı 
artık Amerikayı ezberledim. Meş• 
hur binalarını, fabrikalarını, ak • 
törlerini, bankerlerini ve büyük ş6 

hirlerini helki sizden iyi tamyo • 
rum. 

P k A 1. S Dı'tre~t - e a a.. orayım: ı 

şehri nerdedir? 

- Kaliforniyada.. Dört yii:Z: 
bin nüfusu vardır. Çok mamur .,e 
fabrikalarile meşhur bir şehirdir· 

h (Hoo· - Şimdiki Cüm urreisi 
ver} i tanıyor musunuz? 

Belkis Hanım kaşlarını çatB-' 

rak güldü: 
- Haydi canım .. Benimle aJa1 

mı ediyorsunuz? O eski Cümhur• 
reiıti idi. Şimdikinin adı.. ŞeY•' 
Durun bakayım .. Hah.. Buldurfl: 

Ruzvelt. 

- B·ravo kücük hanım! BiiY~· 
düğünüz zaman. ne olmak isters•• 

niz? . 
- Ablam her zaman: "Si.i5li.l 

fakat manasız sözlerin, kalp pa~ 
gibi hiç değeri yoktur.,, diyere.' 
beni az söz ıöylemeğe ve çok ~~ 
grömeğe teşvik ediyor. Büyük bl 
adam olacağımda hiç şüphe yo1'·· 
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i Florin Mek 1 
~Kinney'in sı
! cakla arası 5 
ihiçiyi değildir! 
~Yazın serinlel 
imek için başi 
:vurmadığı Cj&·i 
ire yoktur. Bu~ 
irada onu buz: 
idolabında fe·S 
İ rahlanırken ! 
i +görUyor i 
: sunuz. 1 . . : ............................. : 

Albertina 

Raş 

0vyet rejisörü Ayzenştayn çok 
bir film yaptı 

~rt beı sene evvel Pariste ikameti 1 
,1~rıda. Sovyet rejisörü Ayıen§tayn 

ıı.!~ •ık görüımek fıraabna nail ol
~ d .~. Bu, ateıli, tezatlı, dikka
!~Jcj egel' derecede kültive, harikulade 
lpt.' ~:•t-i bir ne§eye sahip bir adam· 
~ pl&.n~" ""•'4iıindeki eterlerini .ikhi· 

filo lll saYtııakla öğünür, kendisini 
2of b" 

la.rııı ' 11:' fikir yayıcı diye tam -
ı ter 'h 

fikirle , cı ederdi. Herkes, hat -
el\}e b? 0ııtınkilerle en az tetabuk 
Ubd ~. ıle ''Potemkin zıhbsı,, filminin 

eıı et f 
1,.wg h" ra ırıda toplanıyordu. O, sol 
.. llt" 

ti R tırı hayranları arasında '\'azi -
ı •Yet iyı· 'd .. b'I" d ıt •tk .. ı are etmesını ı ıyor u. 
illa 102 alır ve çok orijinal bir ak -
lti;ın ~1.tanzlannın tenkitlerinden hiç 
() ~- en fikirlerini açıkça söylerdi. 

· !e:unden beri. Ayıenıtayn bize hiç 
11 hı! "erınerni§tİ. Gazeteler bize o -
1-tdekaikada çalıştığını haber veri • 

lrdı. Hatta tuhaf haberler çıki:.rl • 
ı· c· ,. · uya Moskovayt. döruniye • 

aıı~ • ...1•• iUya k .. . l'd l • ,Qlt'k omunıst ı er erı onu 
a ete sokmak istemiyorlannıtı 

~ il h,ı, 
h lt erleri manasız.lıklarmdan do -

l 'l'dediyorum. 

~ili {~' htıgün de bu büyük rejisörün 
~ it' e • kar 
~tıd sen şmndayız: Meksika 

e Rök gür .. ıt·· ·· & u uıu .. 

~"""' ~ ''er "ok "'ki"" ··k ) .,-, ..... ~ Yu u, mu emme ve 
~ ·••Qs "d' ~ c! ll\ı'J ır, ihtİ§amlar, kusurlar 
~~illa erılerle doludur. Başlangıçta 

le. llter gı"b· .. .. d'" w .. h ld b. f'l ı •iil" .. ı gorun ugu a e ı -
1.taı.ı. ge "ld'w• • J • çı ıgı zaman takıp erı, 

işkenceleriyle macera ruznameye dönü· 
yor; nihayet sonunda Pudovkinin Aı· 
ya üzerinde fırtınasını hatırlatan bir 
bitiıle milli ihtilal neticesinde iıtiklali 
ve makineleşmeyi tasvir ediyor. Eserde 
birlik noksanı göze çarpıyor. Merke• 
zi mevzu çOk zayıftı•. ~ tarafla
rı ıml mevzu ile ~lakadar gibi görün -
miyor, talakatli olmasına rağmen Sov
yet nazariyatına biraz aykırı kalıyor. 

Fakat bu ufak tefek kusurlar müstesna 
güzellik, mana, resimlerin üslubu, 

bağlantılar kıyas kabul edilmiyecek 
derecede güzeldir. Belki sinema maki· 
nesi hiç bir zaman bir memleketin ha • 
vasmı, çehrelerin hayatını, insanlann 
ruhunu bu kadar kavnyamamııhr. Böy 

le bir mükemmeliyet, böyle bir kud • 
ret akla durgunluk veriyor. Aysenş • 
tayn ıükutlardan ve birbiri üzerine çe • 
kilen resimlerden cüretle istifade edi -
yor ve bunları tekrarlıyor. 

Eserdeki memleket dekorları arala
rında hatta filmin hudutlarını bile ge -
çen, hikayeyi muazzam bir göz ziya -
feti haline getiren bir dram temsil edi • 
yorlar. Bu sahnelerin ressamı bizi top
rakla, hava ile, bulutla, nebatla, in-
sanın sözle tarif edilemiyen hisleriyle 
bizi anlaştırmamn yolunu bulmu§, ve 
rüzgarla sessiz muhaveresini bize işit
tirmiştir. Aysenştayn bizim oda içi in
kılaplamnızın kaybetmİ§ oldukları kla
sik sinema an'aneıini en yüksek dere
cesine çıkarmıştır. 

Aleksandr Armı (Nuvel Literer) 

• 
geçmıye 

başladı 
Kimin hatmn 

dan geçerdi lü, ço· 
cuk artistler, bü • 
yüklerin -hatta töh
retini tehlikeye 

dütürecek 
muvaffak 

Jar. 

kadar 
olsun· 

Şimdi Holivut sinema yıldızlar. a· 
rasında mühim bir dedikodu ba§gÖs • 
terdi. Sinema sütunlarında yazılan ya
zılar, halk arasından gelen takdir ıea· 
leri, mütemadiyen çocuk artistlerin 
muvaffakıyetini gösteriyor. 

En şık adam diyen tanı~an Adolf 
,Menju, bugün çocuk artistlerinin en 
gözdesi olan Şerli Templ içint geçen
lerde, "eğer kendisile bir film daha 
çevirsem aktör olarak bütün §Öhretimi 
kaybedeceğimi zannediyorum.,, demİ§· 
tir. 

Çocuk artistler bu kadar beğeriili • 
yor ve maharet gösteriyor, 

Bu küçük kafilenin reiıi denebile -
cek olan ve §İmdi artık büyücek bir 
mektep talebesi olan Ceki Kuian bir 
vakitler Şar1onun ıöhretini üleşmqti. 

Bereket Şarlo da, ayni kuvvette bir 
artisttir, ayni derecede herkes onu ae· 
ver. Vaziyet o kadar bllrİz görünmedi. 

Ceki Kuper isimli bir diğer küçük 
artist, Vallas Beri'yi gölgede bırak • 

mıştır. Hele ismini çok işitti~i;z: Bey
bi Lö Roy'un Moriı Şövalyeye mey• 
dan okuduğu söyleniyor. 

Şerli Templ isimli küçüğün yem 
rakipleri , Geri Kuper'le Karo] Lom· 
bard'dır. 

"Aptülhamit,, filmi 

iki kUçük ylldız: Vera Su ve Ceki Kuper 

Meşhur Alman rejisörü Friç 
Lang'ın en tanınmış filmlerinin 

senaryosunu eski karısı T ea Fon 

Harlen yazmıştır. "Metropolis,, 

filminin senaryosunu da yazmış o· 
lan bu kadın Abdülhamidin ha -
yatma dair çevrilecek bir filmin 

de senaryosunu hazırlamıştır. Bu 
filmin çevrilmesine yakında Al
manyada başlanacaktır. 

}ren 
Hervey 

L 

_._, 
Bambaşka bir qıldız 

Katrin Höpbörn 
Onun ne hisleri karıştıracak hali,ne de 

öyle iç çamaşırları vardır! 
"Katrin Hepbörn, "küçük kadın,, fil-ı sız bir şey midir? Katrin Hapbörn sa

minde dünyanın kalbini fethetti. Bü- yesinde insan bu imkana inanıyor. 
tün Paris bu fiJmi gönniye ko§makta Bu temizliğe, hisJiliğe, dönÜ§Ü iki 
ve salondan büyük bir memnuniyetle seneden beri bekliyordum. Böyle bir 
çıkmaktadır. Senenin film vadisinde - film yapacaklar, servet kazanacaklardır 
ki bu en büyük kazancı bize neyi ifade diyordum. Temizliğe dönüşe İnanı • 
ediyor? yordum. 

Yalnız Kntrin Hapbörn'ün temiz. Evvela Seksepilli, yıldızdan bıkkınlı-
• K tr" H b.. M 1 D'trih" liği başka şey, riyakarlığın taarruza 
gı... a ın ep orn ar en. ı ın 

B• • H ı • t thd B geçmesi başka şeydir. Yeni edebiyat-ve ırgıte e mın am zı n-. a- "" 
caklannr göstermez, me§um kadın de- ta unutulmuş olan insanların '6u en es· 
ğildir, hisleri karııtıracak ne bir .-uhu ki rüyasını, genç kızı dirilten bu kıy-
ne de iç çamaıırları vardır. Arzuları metli sanatkar fenalığa karşı gfiya is
tahrik etmiye çahımaz. yam temsil eden riyakar hareketi hiç 

Manalı ve ifadeli olmrya ça1ışır ve bir zaman mazur göstermez.,, 

Şarlodan sonra bu vadide en fazla mu - -~~-~E.,m·a~n.u .. · e .. l~B-er~l-(~l 9•3•4,.'.d.en•)
vaffak olan sanatkardır. ~ Berlinden gelen haberlere gö· 

Saniyen karışık, ümitsiz, daussılalı re aktör Hans Albers, Ari ırktan 
ve zenci tarafları l 

o mıyan bir kadınla evlendiği için 
olmıyan hakiki his 

boykota uğramıştır, kendisine iş ve iyilik filmine 
verilmiyor. 

dönü,ü. Doktor 
Sevimli yıldız Marta Eggert 

Marı'ın dört kız • 
de "yarı yahudi,, olduğu anlaşıl

ları annelerini se· 
dığı için bir daha Almanyada film 

verler, babalarını • k M · d · çeviremıyece tir. arta şım ı 
severler, biribir • J K l b Niste, tenör an ipura i e era· 
lerini severler, ço • , her yaşamaktadır. 
cuklarını ve hatta 

şüphesiz kocalarını 

da sevecekler dit. 

Bu tamamen imkan 

Vilgan 
Hanri 



. . ~ . 

·::·.·.'\fi, 

Ramazan ağa bir otomo-1 Yamanlar 
bil altında can verdi suyu 

Bu ders senesi başında bunlar~. 
le Soför kazadan sonra sür'atle savuşup 

kaçmıştır şiddetle aranıyor 

Akıtma merasimi 26 
Ağustosta Başvekil Pş. 
tarafından yapılacak 
lzmir (Hususi) - Yamanlar· 

daki membalardan KarJıyakaya 
hepsinin mekteplere sevkine~ 

Malatya, (Hususi) - · Pütürge zan memleket hasta.nesine kaldı • getirilecek su tesisatı yakında bi
nin Sinan nahiyesinden ')şık tarla nlmış ve tahkikata başlanmıştır. tecektir. Suyun Karşıyakaya akı
adlı 65 yaşını geçkin bir adam Yapılan tahkikatta kamyonun tılma merasimi 26 Ağustosda Baş 
köyünden iki kadın bir erkekle Arapgir 8 lavhasmı taşıyan bir Vekil Pata tarafından yapıJacak
tehrimize gelirken dokuzuncu ki· makine olduğu ve şoför Giresunlu tır. Yamanlar suyunun açılma me 
lometrede ElazJz tarafından ge- Mehmcdin idaresinde bulunduğu raıimi Kar§ıyakada Belediyenin 
len bir kamyonun önünden kurlu anlaşılmıştır. Diğer taraftan şofö- Çocuk Yuvaunda .olacak 0 aktam 
lamamış ve kamyonun tekerlekle· rün makineyi şehre uğratmadığı Baş Vekil Pata terefine bir gar
ri altında kalmıştır. da tesbit edilmiştir. Bu vaziyete d~nparti verilecektir. Karııyaka 

çalışılacak J 
Adana, (Hususi) - Vilayeti· Bunun 6537 si erkek "'' ~ 

mizin merkez Kazası ile diğer do- kızdır. .t 
kuz Kaza ve bunlara bağlı nahiye tik ve orta tahsil mektet' 

de yac.ları 16 - 6 arasınd• ve köylerde okuma çağında bulu· :r 
nan ve yekunları altı bine 

nan 54355 çocuk bulunduğu Ma- talebe okumakta olduğun• 
arif Müdürlüğünce tesbit ettiril- şehrimizde okuyanların ~~ 
mittir. daha fazladır. 1.. Ramazanın arkadaşlarının fer· göre kazayı müteakıp izini kay· da ıu şebekesi bitmek üzeredir. 

yadı üzerine ıoför makineyi dur- betmek maksadile şoför Mehme • Ufak, tefek bazı işler kalmıştır. 
durmut ve kamyonun içinde bulu din kamyondaki yolcuları şehrin . 0 , ___ _ 

nan bir k111m yolcularla birlikte gireğinde boşalttığı ve kendisinin E d kt t• • 
• k 1 b k l kamyonla Sivas taraflarına saVUll r e e zey ın Si-yere ınere yara ıya a mış ar ve :l' 

hiç bir şey olmamış gibi tekrar o - muş olması ihtimali kuvvetl~dir. neği ile mücadele 

Bunun 30580 ni erkek ve 

23775 !i kızdır. Yalmz Adana ıeh 
ri içinde okuma çağında bulunan 
çocukların yekunu 12333 tür. 

Maarif müdürlüğü bu d 
nesi ba§ında bunlardan 
bir kısmının okutturulro~ 
lazım gelen tedbirleri al•' 

tomobile binmişlerdir. Bundan Jandarma bu yoldan takıbatı -
sonra şoför bütün süratile maki- r.a başlamış ve civar kazalara ha- ediliyor 
neye yol vermic. ve hi.dise yerin- her vererek şoförün ve makinenin E d k (H .) z t• • 

:l' ld d'l · · b·td' . . M r e , uıuıı - ey ın ıı· 
den uzaklaşmıııtır. e e e ı mesını ı ırmıstır. em -· .1 .. d I b l t 

:l' • J negı ı e muca e eye af anmıt ır. 
lekct hastanesıne kaldırılan yara· Mü d I B d S -

Hanım elektf Bandırmada Şerife 
cereyanından kömür oldu 

Yaralı Ramazanın arkadaı ları . . ca e e an ırma, uııgır· 

P k l 1ı Ramazanı kurtarmak ıçın yapı- l k E d k z· F 1 ınarbaşı kara o una koşarak işi . ı ve r e ıraat en memur a-
lan tedavıye rağmen yaralı kurtu· 

haber verince merkeze telefonla 
larnamı§ ölmüttür. 

malumat verilmit buradan gönde- --....... ~~---....... =--~~~~,,.....,,=ı 
rilen bir otomobil ile yaralı Rama 

rı tarafından idare edilmektedir. 
Vilayet Ziraat Müdürü Hüdai Bey 
de mücadeleye nezaret etmekte
dir. 

Zeytin sineği ile geçen ıeneler-

Bandırma, 17 (Hususi) - Ka
zamız zabıt k~.tibi Ömer Efendi
nin zevcesi Şerife Hanım dün ge
.ce elektrikle uğraşırken müthit 
bir cereyana tutulmu§. Bütün vü
cudunu kaplıyan elektrik cereyanı 

zavallı kadmı 

tür. Ömer Efendi kar:ıını 
mak icin derhal n.tılmışsa 0' f 
rin kopması ikinci bir facİ 
nünü almıştır. 

Cinayet 

Kocasiyle giden kadını 
bir kurşunla öldürdü 
Balıkesir, \ 7 (Hususi) - Dün 

KÜi,eı~r'(n~hiyesinin Bagalan kö· 
yünde kanii bir vaka olmuttur: 

Tren bir kadını 
çineyerek öldürdü 

Malatya, (Hususi) - Menin· 
Malatya treni Haydarlı • Gölbaıı 
istasyonları arasında bir kadını 
çiğniyerek öldürmü§tÜr, 

de de mücadele yapılmı§ ve iyi ne z· 
ticeler almmıftı. Bu seneki müca- ıraat 
deleden de iyi bir netice alınacağı 

bankası Adanadan 3,5 mil 
tahmin edilmektedir. kilo buğday satın aldı 

Bagalan köyünden Yusuf oğlu 
İbrahim, lıınail Çavuş ile karısı 
Firdevsln değirmene gidecekleri
ni anlayınca yollarını beklemiş 

ve bir kaç el kur§un atarak Fir
devai karnından yaralamıştır. Fir
devs bir müddet sonra ölmüştür. 
Cinayetin sebebi henüz anlaşıla
mamıştır. Katil henüz yakalanma 
mıştır. 

-o-

Bir çocuk araba 

~ 

Hasan Bandırmada 
Ölen kadın civardaki Çelik kö· K 

.. d t 25 d - ara yun e o uran ya§ın a sagır ve 
dilsiz Aytedir. 
Kadın demiryolunun ıolundaki 

tarladan topladığı nohut ekinle
rini çuvala doldurmuf, yolun sa
ğma geçerken ansızın tren çıkmıf, 
yolun dönemeç olmasından dola
yı makinist treni durduramamıt· 

tır. Makine kadına çarpınca Ay§e 
yolun kenarına düşmÜ§, baıı par
çalanarak derhal ölmüştür. 

idam edildi 
Bandırma, 17 {Huıuıi) - Ev

velce Erdek'in Yukarı yapıcı kö· 
yünden bir kaç kitiyi öldürdüğü • 
nü yazdığım Kara Hasan ismin
deki katil işlediği bu vak'alardan 
idam ceza11 yemitti. Bu karar tu
dik edilmiı ve Kara Hasan dün 
sabah saat iki buçukta Bandırma 
da idam edilmittir. 

Adana;"' (t:h.iiuıi~ ........, Eylillde 

yapılacalC belediye intihabatı ha-. 
zırlıklarına hararetle devam olu
nuyor. Belediye tarafından tabet
tirilen ve alakası olan memurlara 

verilen cetveller doldurulmakta • 
dır. Bu cetveller noksansız olarak 
15 Ağustoıta vilayet 
verilecektir. 

makamına! 

Vilayetimizdeki bataklıkların 
kurutulması için yeniden ve esaslı 

altında parçalandı t~. 
lzmir, 18 (Hususi) - Dün öğ-

1~ üzeri Şirket bulvarında acıklı Grafoloji . mütehassısımız gönderilen tahlil mektuplarının 
hır araba kazası olmuş ve dört ya- ' 

şmda bir çocuk kömür yüklü bir yalnız latin harfleriyle yazılmasını rica ediyor 
arabanın altında can vermiştir. 
Burnuva Belediyeıine kaytJı iki 
numaralı araba kömür yüklü ola
rak Kavaklıdereden lzmire gel
miştir. Mustafa oğlu Bahrinin ida 
resinde olan araba Şirket bulva· 
rından ·geçerken babasının yanın
da oynan•ahla olan Şerif isminde 
bir çocuğa çarpmış, tekerlekler Ü· 

zerinden geçerek zavallı çocuğu 
öldürmüştür. Arabacı Bahri tutu
larak Adliyeye verilmiştir. 

Köpek bahkl arı lzmir 
körfezinde ne yapıyorlar 

İzmir (Husud) - lzmir bahk
cılar cemiyeti büyük köpek balık· 
larının körfez ağzında küçük ha· 
lıkları yediklerinden şikayet et
miş, bu İfe bir çare bulunmasını 

1 - (Çapa) Perihan: Asabi tipler- fazakardır. hibidir. Müsrif ve inatçı değildir. Res-
den. Kimseye itimadı yoktur. Kıskanç- 5 - (Şiıli) Ali Seyfi: Bir bank•m o- me istidadı vardır. Dostlarına inanır 
tır. Riyakar değildir. Az söyler. Mu - labilir. Hesap ve ticaret i~lerinden an- ve muhitine fenalık yapmaktan korkar .. 
sikiye istidadı vardır. Hayalperverdir. lar. Bu sahada sebat ederse rtıuvaffak Kadına karşı zaafı vardır . 

Vefakardır, olabilir. Müteyakkızdır. A§k ve ent· 9 - (Ankara) Bekir Kemal: Z•kası 
2 - V. L. Muzaffer: Mütevesvis tip- rikadan hoşlanmaz. hafızasından kuvvetlidir. Müdebbir ve 

lerden. Dostlarına itimadı yoktur. Her- Hayat hakkında milattan evvelki te- ihtiyatkardır. Müsrif değildir. Biraz 
kesten ve her şeyden şüphelenir. Mad· lakkilere bağlıdır. İzdivacı ve çocuk fazla söyler, fakat dinlemesini de se · 
di işlerde daha fazla muvaffak olur. Ba- yapmayı manasız ve yorgunluk adde . ver. Nefsine itimadı muhitine itima -
zan inatçıdır. İıırafa meyli vardır. Ze- der. dından fazladır. Eğlenceden hoşlanır. 

kası ya§iyle mütenasiben inkişaf etmek- 6 _ (lzmir) Saime Necati: Asabi ve Maddi i§lerde muvaffak olamaz. 
tedir. Ekseriya mutedildir. nıütecessistir. Bazan vefakardır. bazan 10 - (Beykoz) C. Selami: Maddiya· 

3 - (lstanhul) A. A. 8773: İhtiyat- en ço~ sevdiklerinin bite dostluklarına ta düşkündür. Görmediği §tye inan -
kar ve mutedil tiplerden. Uzağı görüş inanmaz. Kararsızlığı ku~urlarinın ba- maz. Egoisttir. Yalnız kendini dt:~U -
kabiliyeti vardır. Zekasına güvenir. şrnda sayılabilir. Zevki selim uhibi - nür. Baıkalarının menfaatiyle ancak 
Nefsine itimadı vardır. Müsrif değil • dir. Müsrif değildir. El ve ev itlerine kendi menfaati mevzuu bahııolduğt. za
dir, fakat muktesit de denemez. Fikri karşı lakayttır. Zekası hafızasından 1 man alakadar olur. Hasistir. Kıs-
sabit ve zevki selim sahibidir. Sürati kuvvetlidir. kanstır. 

intikali ve tahlil kudreti meziyetleri a
rasında sayılabilr. Kıskançlığı hasta -
lık halinde değildir. Daima makul ve 
mutedil kalmak ister. 

7 - (Mersin) M. N. Ihsan: Sebatkar 11 - (Takıiın) A. B. Agapyan: (Az 
tiplerden. İşlerinde doğruluğu sever. ince yazmıtıınız? Bu harfler üzerinde 
Kirlt işlerde zekasını rnuvaffak:yetle etüt yapmadığım için tahlil edemedim. 
işletir. Tenbcl değildir. Daima hareke- Lutfen latin harfleriyle yazınız!) 

lktsat vekaletinden rica etmitti. 4 - (Btındırma) E. N. Ekrem: İnat
Vekalet balıkcıhk mütehassısını çı tiplerden. En makul fikirler kar.şı -
b J ·ı l 1 k ·· sında bile teslimiyet gösteremez.• Ge -

u mese e 1 e mefgu o ma uzere . . d' y ·ı ·ı d'k u ·f 

ti ve müsbet işler üzerinde çalışmayı 12 - (Bebek) 672. M. Selim: Arıabi 
sever. Çok zengin olabilir. V efak~r · ve muıikitinaa tiplerden. Biraz mi\srif· 
dır. tir. Hayalperverdir. Mübalagayı ve şa-

8 - (Nitantaı) A. B. 72 Bedi: Ge- kayı sever. Hafızası zekasından kuv
ı . .. . çımsız ır. aşı ı erı e ı ç~ m srı o -
zmıre gonderrneye karar vermı§· Jacak e enerjisini kaybedecektir. Genç 

tir. Müthauıa yakında gelecektir. llğinde fazla çalı§ması ve hayatını ka -
zanması lazımdır. Ketumdur. Muha-

çici hevesleri kendisini muvaffakiyet -
sizliğe düşürmektedir. En büyük ku • 
suru: Sebatsızlığıdır. Hüsnü niyet sa • 

vetlidir. Nefsine itimadı \'ardır. 

Dr. W. 

bir çalı ma baı1amıthr. 
makamı nafill daireiintlerı 
te mevcut bataklıkların n1 

göıtcren bir cetvelin sürat~ 
lanmasını istemiıtir. 

Un fabrikasının piyaat .. 
losunu bir buçuk kuru§• 
buğdaylardan çıkardıkları 

çuvalını 500, 350, 480 kur. t 

dar satmalarında açık bir 1 
., 

gören ticaret odamız un fi . 
nın buğday fiyatlarile IIJjjl 

surette indirilmesi hakkınd' 
yet makamına mfüacaatltı 
muştur. 

Ziraat Bankasının dün' t 

piyasadan aldığı buğday 
3)5 milyon kiloyu ge;:mi!ti': 
lnr değifmemi§tir. Kıbri& 
ki!osc 3, yerli cinsinki 2, 76 
tur. 

---o---~ 

Mersinden ihrac't ~ 
Mersin, (Hususi) - ti 

ayında Mersinden yaba~erd' 
ket'cre 34854 lira kıymtıl1 
van ve hayvani maddeler 

mıştır. Bunun için de 54:;8 
2836 keçi, 39 kaplumbai• 

Buna karşı yaban~ı el ' 
9800 lira kıymetinde 3741 

ham manda de:-isi ithal ' 
tir. ----o, ___ _., 

Antalyanın irn't1vı 
Antalya, 18 (A.A) ....... b~ 

iduei hu,usiyesi sahiJdelı• 
kını ziynetlendirmek içirı .t' tı 
bir sazineı İH§aımı ka.rıı~l .ı• ~ 
tıı·. 1nıaRtı müteahhide ıb 1~,, ' 
miştir. Gazi pnrkından ~· . ., 
lavlıkla dm;İ,.P inmesi ıÇdİ 
sahilden •lf,nize ~ahit met 
inşa edilmektedir. 



l'etrn. . • • . • • 
le~ .. 1f sene evvel kaptan
.. o:ltde çıkarılmı§ bir ihti
. da.n evvel b .. t.. .. .. 
ı~lerde . , . ~ un omru 

t, t geçırmıştım... Kaç 
nd' , , 11'nubi Amerikaya gidip 

,,
1 

a.h bilir ... 

·~ l, 'rda, Cenubi Amerika· 
bij~a.nyolJara ait bulundu-

.. ı)I 1}orı F trleti . unuz... akat, bir 
tik Ilı de henüz zaptede

'tit: 'tti ··· Junkıl denen halta 
' t ! orrn 1 s ) 'lfil an arda kırmızı de-

, 76 tırı ~~ Y&§ıyordu. lıte, biz, 
t ~ .. '" oy terine hücum ediyor· 
~ı~ l ' 
la.r ' ara maruz bırakıyo; 

C
.st ı, •. a. uğratıyor; böylelikle 
.,, l'1}or 
ti tetir· \'e vatammıza fan, 

t· 'Yorduk 
•)ar h ... 

ti'-1 akkında "bunamadı 
. •rna. b .. ı . .. : ' 
•çil\ ' u soz erı soylemıı 

azıc•k l 
~ ( !) · ıapıtmıı o ması 

1ttla. .• 
1 h'""- r •çın intihap ettiğimiz 

-•qen d · 
t .\" aıma, bizden evvel 
~a.)~Pa.lınrn ayak basma

ı •di e· 
t lti.·d · ır ıahile yanaıır, 

.. l'ı en .. k 
~rlrdık mure kep bir hey-

~~la.,rrl ... Onlar, ketif kolu 
teti ~' etrafı tarassuttan 
te .. ~onerlerdi. GetirdikJe
. ,.ore h k 1tt ah I are et ederdik ... 
•t \.. trl arında daimi suret· 

h... ~. erd'k --qıı1 1 ... Bunları keı· 
.ı _11 ~ at~: a.~~ına verirdik .. :Ken· 
p-· - ""'- -.ıtund .. tW -" it e goren yerliler 
• t 'll&nır A o f 

ır.. '-~ra. I ' manevı hır he-
"' • r ardı z· h . aıt>i, .\ . 'kıra, erkesın 

tit~i .rnerı aya at, Avru· 
!lır. Kıt'anın '- f' · Kef ın· 

den evvel, burada beygir yoktu ... 
Kırmızı derili insanlara, beyaz de 
rili bir suvari, göklerden İnmit bir 
ilah tesirini veriyordu ..• 

Santo Luçiya ismini verdiğimiz 
bir sahilde durduk... Keşif için 
bet suvari ayrılsın ... -dedim.· Gö
nüllü var mı? ... 

Derhal, Mokini ailesinin beş 
oğlu birden ortaya atıldı: 

- Biz, aramızda kararlaıtık. .. 
Beşimiz gideceğiz ... 

- Pek ala ... -dedim. 
Maamafih, işin içinde bir hile 

sezmiştim ... Herhalde, bir niyetle· 
ri vc:.rdı.. Zira, kaptan bulundu
ğum gemiye sonradan gelen dört 
Mokiniyi, gözüm, o kadar kesmi
yordu. Bunlardan birincisi ve en 
büyükleri otuz seneden beri ya • 
mmdaydı. Her baskına onunla 
birlikte iştirak etmiştim... Adam 
akıllı zenginleşmitti. ispanyada 
şatoları vardı. Fakat, bir türlü 
benden ayrılamıyor; rahatına ka
vuşamıyordu. Gemiye, kardeşleri· 
ni teker teker taşımıştı. Önce ge· 
len, daima, !lonrakinden zengin· 
di ... En küçük fakat en haylaz, en 
tenbel, en korkunç ve en iri yarı· 
ları olan Karlo, beş parasızdı .. Es· 
kiden kimbilir nerelerde sürtmüş, 
bahriyelilik te bilmiyordu. tik de
fa olarak sefere çıkıyordu. 

Atlarına bindiler. Kementleri
ni alarak çıktılar... Biz, aahilde, 
sabahtan akıama kadar bekle
dik ... Akıam üzeri, Karlo, dolu 
dizgin geldi ... Hün.gür hüngür ağ
lıyordu ... Kendini yerlere atmak 
istiyordu. 

- Ne oldu? ... Ne var? ... 
- Ah, daha ne olacak? .. Sor· 

mayın, sormayın ... Vahşilerin el • 
)erine geçtiler ... Ben,' zor kurtul· 

dum ... 
- Ne tarafta oldu bu? .. 

- Vallahi, tayin edemem ... 
Herhalde, ağabeylerimi öldür· 
düklerini gördüm ... Bir daha on • 
ları göremiyeceğimize dair ıizi te
min edeyim ... Gidelim, kaçalım ... 
Kırmızı derili adamlar müthiş ... 
Şimdi, bize de bir fenalık eder
ler ... 

- Yok, sen merak etme ... Hiç 
bir §ey yapamazlar... -dedim.· 
Ben, ağabeylerini bulmağa gidi • 
yorum ... Haydi, çocuklar, arkam· 
dan ... 

Karlo, itiraz etti: 
- Fakat, hangi semte gidece· 

ğinizi hile bilmiyorsunuz? 
- At nalı izleri, bize, yolumu· 

zu gösterir ... 
Karlo, bozuldu ... Fakat bir §ey 

söyliyemedi. .. 
yerler, adeta bataklık olduğu 

için, at izleri, epeyce uzak bir ye
re kadar devam ediyordu. Fakat, 
bir ağaç altında, bir müddet etin
dikten sonra, dört at, batı boş, 
muhtelif istikametlere dağılıyor • 
du. Yere inen insanların ayak İz· 
lerine gelince, bunlar, be' insana 
aitken, birdenbire dört insana ait 
oluveriyordu... Bu dört insandan 
ikisi yüzü ileri doğru müteveccih 
olarak, ikisi de yan yan yürümüş· 
tü. 

Gittikleri istikamete bakarak, 
tüylerim diken diken oldu: 

Kocaman bir ağacın dalJarına 

yüzlerce yırtıcı kuı konmuştu. Ati 
farın da maslup bir halde, dört ce
set sallanıyordu. Bunların dört 
kardeş olduğunu tanımakta güç· 
lük çekmedim ... Fakat, nasıl ol
mus ta bövle asılmıslardı ... En bü
yük ağabevlerinin altına kadar, 

(Alt tarafı 12 inci ıayıfada) 

"Viena,, Yarın F enerbahçe 
takımları karşılaşıyor 

ltienanın V. A. C takımında meşhur 
müdafi Sesta da OlJnılJor. 

Vienar atletik klubUnUn dört oynncusu 

F enerbahçe yarın tekrar bir ec· 
nebi takımıyle karşılaşacaktır. 

Viyanamn tanınmış takımların • 

dan (V. A. C.) Viner Atletik 
Klupte, A vrupanın en meşhur mü
dafilerinden Sestanın da yer al· 
ması, yarm sahada göreceğimiz 

Avusturya takımına bir kat daha 
ehemmiyet verecektir. 

Viyana takımı bu sene yaptığı 

maçların ekserisini kazanmıştır. 
Onun için yarınki maçta da F ene· 

rin karıısında zorlu bir rakip ola
rak görünecektir. 

Fenere gelince, geçen haftaki 
Yugoslavya maçlarında, ilk oyun· 
da hakikaten fevkalade oynıyan 
sarı licivertliler, ikinci oyunda 
da o nispette muvaffak olamamış· 
lardı. 

Onun için, yarınki maçın neti
cesi üzerinde bir fikir yürütmek 
iaterekn, evvela Fener takımının 

bu sefer nasıl bir oyun oynıyaca· 

ğını bilmek lazımdır. 

Eğer sarı lacivertliler, Yugos • 
lavyaya oynadıkları ilk oyun aya-

rında bir varlık gösterebilirlerse, 
V. A. C. takımının kuvvetli olma· 

sına rağmen, galibiyet~ hemen 
tamamen yaklaŞ!Jll§ olurlar. Fa -

kat yukardaki tahminimizin aksi 
de, Avusturyalılara galibiyet ka
zandıracaktır. 

Her halde çok seri ve topu hiç 
bekletmeden oynıyacağını tahmin 

ettiğimiz Viyana takımı karşı11n· 
da, F enerbahçe için de, yegane 

çıkar yolun ayni sistemde bir o • 
yun oynamak olduğunu zanedi • 
yoruz. 

Artık tamamen kapanmak üze
re olan futbol mevsiminin bu son 
ecnebi maçlarında, kıymetli F e· 
nerbahçe takımının çok dikkatli 
oynamasını ve muvaffak o!masını 
temenni ederiz. 

fzzet Muhittin 

9lftllfitftl4!ttt ir.ftfll,.....m"""""""""""'"""'"""'"""'"""'""nml\JMtH1'1!rttlaJ,. 

Şilt maçı 
Beşiktaş F. bahçe 
ile 23 Temmuzda 

karşılaşıyor 
Bu seneki şilt maçlarında fina· 

le kalmış olan İstanbul şampiyo• 

nu Beşiktaşla, ikincisi F enerbah-

çe arasındaki final maçının bu 

cuma oynanması icap ediyordu. 

Halbuki bu cuma Fener bahçe· 

nin bir ecnebi takımla maçı oldu

ğundan bu müsabakanın yapılma 

sı imkansızlaşmıştır. Gelecek haf· 

talar için de iki takım oyuncula • 

rından birçoğu Rusyaya gidecek

lerinden bu maçın gelecek hafta • 

larda yapılmasına ve bu seneki 

şilt maçlarının bitmesine de im • 

. kan kalmıyordu. 

Bunu dütünen fu!boJ heyeti, j. 

!İltiğimize nazaran, final maçı • 

mn meşrutiyetin ilanına lesadü~ 

eden 23 lemmuz bayramında ya-

ni önümi.i :.~ eki pazartesi günü oy· 

nanmasına karar vermiştir. 

Şilt maçlarını bitirecek ve ge

çen seneki gibi yarıda kalmaıına 

mani olacak böıle bir sureti hal 

bulmakla futbf,,1 heyeti hakikaten 

çok isabetli h..ireket etmiştir. 

Atletizmde yerimizi kimler alıyor 
Evvelce sessiz sedasız verilen 

bir kararın bugün şayanı dikkat 
neticeleri:ıai burada yazmak mec
buriyetinde kalıyorum .. 

Atletizm işlerimizin girintili, 
çıkıntılı taraflarını eskidenberi 
fırsat buldukça deştiğim için, ye
ni bir tehlikeden burada uluorta 
bahs~tmekliğim bermutat muhit -
te lazım olan alakayı uyandırma
yacaktır. 

Zamanla netice tarnamiyle ak
ıilesir yapmıya başlayınca gene 
hep beraber şöyleydi, böyleydi, 
yazık oldu diye arpacı kumrusu 
gibi düşünmeye .başlarız! .. 

Atletizm sahasında mücahitli • 
ği, tabir caizse bayraktarlığı öte
denberi elden bırakamadığım İ· 
çin bu işlerin günahı vebali ki -
min boynunadır bilemet:"I !.. 

Galatasaray klübün;jn 6 8, 13, 
ve 15 temmuz tarih!cr in <le tertip 
ettiği beynelmile l a~:e!:zm maçla· 
rının galiplerini şöyle bir tndat e· 
decek olursak memleket hesabına 
yüzümüzün kızarmaması için yü
reklerimizin liizumundan fazla 
geniş olması icap eder .. 

Bu müsabakaların en şayanı 

hayreti 1500 metre koşusu idi ki, 
bu müaabakada yer alan atletle
rin yedisi rum, iki taneciği de Be
şiktaşa mensuptu .. 

Bu hakikatin ifade ettiği mana· 
yı vaktimiz olur da hep beraber 
düşünecek olursak şu basit neti • 
ceye varmış oluruz .. Rum atletle
re aramızda yarışmak ve nihayet 
bizi milli müsabakalarda temsil 
etmek hakkını verdiğimiz gün bi
zim atletlere paydos borusu çal· 
maktan başka yapabileceğimiz iş 
yoktur. 

933 Balkan oyunlarında verilen 
bu karardan Papadopulos ve 
Karakaş istifade etti. 
Şu iki kişilik kadroya bir sene· 

de dört ki§i ilave ediliveraiğini 
yazarsak hayret e!memeii ! .. Şu 
hesaba göre bir nispet yapacak o· 
lursak inanın ki beş sene sonra 
Balkanlarda yapılan olempiyat o· 
yunlarında Türk atletizm takımı
nı temsil edenler arasında Ahmet 
veya Mehmet bir nazarlık şeklin
de bulunab;lecektir. 

Bir ay sonra Zagrebe şöyle bir 
takım pek ali götürülebilir. Papa-

dopulos, Teoharidis, koşularda: 

Pulyos yüksek ve üç adım atlama
da; Sava disk atmada; Karakat 
cirit atma, Viçaropulos sırık atla
mada!.. 
Umarım ki 934 yılı için bu ka

darlık namzet kafidir. Artık ge· 
lecek senelerin bilançosunu her· 
kes kolaylıkla yapabilir .. 

Bunlara Futbol lik maçların • 
da da oynamak fırsatını verebil
sek de birinci sınıf tak•mlarımı· 
zın alacakları nc~i:eleri de atle
tizm sahasında olduğu gibi ölçe· 
bilmek imkanını rahatça bulabil • 
sek!.. 

F enerbahçe, Karancopulos, Pa· 
padopulos, Pulyos, Manol gibile· 
ri bizimkiler de Karakaş, T eoha· 
ridis, Madencidis ve Falkopulosu 
bir yandan kaçırmamağa gayret 
edenlerden benim şimdi bütün me 
rakım 938 senelerine doğru yapa· 
cağımız Galatasaray • F enerbahçe 
atletizm müsabakalarının alacağı 
şekli düşünmektir. inanın ki pek 
yakında bu kabil müsabakalar 
çok cazip olacaktır. 

ömer Beaim 

.. 
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· Metresini lloğup döşe 
altına göm-müş ! 

(Ust tarafı 1 inci sayıfada) j Osman gittikten sOJ1~ 
Rilıtem, saray rıhtımına yana • yok .. Elverir ki Rus korsanlarını Diyerek Rüstemin yanına otur • sene F ahrettin l>eyden beş liraya katında ve Omıanın . 0 dr. 

şrncıya kadar kayıRta teşrifatçı sahillerimize tasallut etmel<ten du... tutmuştur. Osman Rizede evli ve danın tam üzerindeki~ 
Nuri Beyle muhtelif mevzular üze- mene muvaffak olasın!. demişti... Rüstem, b-aş mabeyincinin bir çocukları olmasına rağmen Naz· ran Madam Ester tah d . . ' rinde görüşmüttü. . Rüstem Bahriye Nazırının söz • şeyden haberi olmadığını anla • miyeye gönül vermiş, kendisini dan uyuyamadığı ıçın 

Nuri Bey Rüstemi şüpheye dü - lerini hatırlıyarak: mışti: evleneceğim diye kandırarak be - olan alt kattaki Oıınatl~Jl 
şürmemek için şen kahkahalarla - Böyle icap etti, beyefendi! _Siz korsan (Ştanka) nın kim raber yaşamıya başlamıştır. Naz- inmek istemiş, ev sahibl 
sözü latifeye dökmüştü. . dedi, Dundan daha erken gelemez- olduğunu bilmiyorsunuz? dedi, miye 28 yaşındadır. Serl:iest ve Beyle uyuşmuıtur. M . 

Nuri Bey bir aralık: dim .. O vakit korsan (Ştanka) ile Ben size onu tanıtayım: Haliiki cerbezeli bir kadın olduğundan nihayet dün öğleye do~ 
.- Ruayada Ali Babaya rastla • anlaşnıamız imkanı hasıl olamaz· korsan (Ştanka) Siberyaya nefye• kendisine deli lakabı takılmıştır. süpürge ve kova ile alt~ 

madımz mı?. dı.. dilmiştir. Bu korsan (lkin~i Osmanın elinden her türlü iş gel· kapıdan girince burnu~ 
Diye sorunca Rüstem büsbütün Baş mabeyinci hayretle gözleri- Ştanka) namiyle maruftur. Ve Ça- mektedir. Bazan rençberlik, ha • bir saman kokusu gelııı.A 

kuşkulanmağa başla1dı.. ni açtı: rın yaveri iken pederinin Çar ta • zan duvarcılık yapmakta, hiç iş daha içeri girince sal'll' 
_ Hayır, dedi, rastlamadım.. - Ştanka ile anlaştın ha?.. rafından öldürülmesinden muğ • bulamazsa kuş kafesi yaparak suna başka piı kokular 

Siz Ali Babanın Rusyada olduğu. Aman yarabbi... Neler işidiyo- her olarak donanmanın başınA.. geç satmaktadır. Osman ile Nazmiye ğmı duyunca vaziyetteJI~ 
nu nereden biliyorsunuz?. rum? ! miş ve hükumete isyan etmİ§lİr. dört ay kadar iyi geçinmişlerse mif, hemen ev sahibi f~ 

- Rus elçisi Sadrazam paşaya Ve sigarasını .ya~arak: ,. . . Kendisinin asil ismi (Petroviç) tir. de sonradan araları açılmış, dai. yi Haberdar: etmiştir. f . 
söylerken ititmiştim.. - Ben efendımıze bu hadıseyı yedi parçadan ibaret olan do- ma kavga etmeye başlamışlardır. Kasımpaşa merkezine f.

1 

B kı h R .. t · ·~ nasıl anlatmıstı?. nanmanın bac.ma geçerek Rus sa- Osman iş bulamadığı zaman Naz- kaç memurla eve gel0'11 
u sa mu avere us ettıın zın· D d. R··· b " b " .. f il 'ı' 

nini kurcalıyordu. e 1••• ustem us ulun a a a- hillerini titretmiıtir. Bütün ge • miyeyi şuraya, buraya çalıştırmı- araştırma yapmıılardıf· 
'-' L' • mıştı.. mı·cı·ler ve sahı·l ko··ylu"lerı· kendı·51• • ya gönderir, getirdiği paralarla kokunun yerdeki tahta~' Rüstem sarayda oas maoeyincı- N. . b f bii 

. · - ıçın şaşıyorsunuz, eye en· ni severler .. Ve bu adam Veliaht rakı alır içermiş .. Kavgaların ha- dan çıktığı anlaşıhn~ 
nın odasına nl· ... mıştı.. d' B k (Şt .k ) ·ı I 

ı. en orsan an ay ı e an aş (Alekaandr) ın Çarlık makamına zan bu yüzden çıkhğı da oluyor· murabbaında lJir tabı. ~ 
• ~araya bu ita.dar kolaylıkla ge· mamı! olsaydım; bütün Karade • gelmesi için bütün kuvvetiyle ça • muş .. Bundan on beş gün evvel koku ziyadeleımiş, toJ'r 
tırılen Karadenız ko.rsanı,_ zatı .. ş.a • n1°z s"'hı0llerı· harap olacaktı.. O 1 N · k t b 0 k d ı· c1" 11' - .. lışn ı : 'ttr. Ben Petroviçin babasını sman a azmıye gene avga e • ca ır a ın,e ı mey • 
hane tarafından taltıf edıiecegınc - o hayduttan her şey u"'mit e- . l d. B. k .. d ııı Tiflisten tanırdım. Bu tanışıklık mış er ır. ır aç gun sonra a tır. Nihayet vaziyetteıı . 
inanmışıtı .. Fakat, baş mabeyinci- diler. Fakat ben senin o haydutla O b 0 b t.ı d d b h d d·~ 

ı R · · b yl'1"zünden kendisiyle de denizde sman ır sa .. au o asın an a -
1 

mumilik haber ar. e ı. 1 nin tok bir ses e üstemi ıstıçva " l d. ~ 
l an aşmanı i!mit etmez ım.. ahbap oldum VP- bu suretle gemi· çeye çıkmış, ust katta oturan ya- dei umumi muavınlertfl 

başlaması, Rüstemin stanbula ge- -
- Ni~in? · ]erinin Türk ıanillerine tecavüz hudi ailelere; Bey Öaşka bir vazif eys 

lir gelmez mütliis bir tuzaga düştü- C ·ı · b. b' d ı.~ 
- - ün (Ü senı ıze cesur ır e- etmemelerini temin ettim. Bu hiz- - Nazmiye beni brrakrp kaçtı. ü çsaat sonra vak'a ııı•'' 

g., ünü gösteriyordu. · · d" · · 1 d' p l .. n.ızcı ıye tavınye etmış.er ı. e • metimin zatı şahane tarafından Ama, dönüp dolaşıp geleceği yer miş, çuvala konmuş 0 ••· 

Baş mabeyinci soruyordu: derin bile senin cesaı-etinden hah · burasıdır, demiatir. rak altından çıkarılntJ takdir edileceğini umarak gelmiş • 'ı' 
- Sadrazam paşa sem saraya setmişti ! Halbuki "en K.aradenize Evin diğer odalarında oturan evde olan Muıevi kadıll 

davet ettiği zaman Bahriye Nazırı çıkınca korkudan hemen düşman- tim.. yabudi aileleri, bu haberi işitince j terilince bunun on gürı 
paşa da buradaydı. ÇolC İyi hatır- la anlaşmışsın! Aman yarabbi .. B~.? -Yoksa?.. pek fazla ehemmiyet vermemi§ler bolan Nazmiye olduğu 
)ıyorum: Bu iş nihayet bir ayda bi- olur,ey mi hiç?. -Yoksa gelmezdim .. Beni han· dir. Çünkü Deli Nazmiyenin azılı tır. 
tirilecek ve derlial lstanbula avdet Rüstem, kendisine korkaklık at· gi kuvvetle ve nasıl celbedebiJirdi- dostunu bırakıp kaçması akla uy-
edilecekti. Sen işi dört be§ ay u· fedildiğini görünce dayanamadı: niz?. gun gelmittir. Nazmiyenin kaçtı • 
zathn ve Ruslarla aramızın ger • _ Beyefendi, ben korkak bir a- Baş mabeyincinin birden kaş]arr ğı haberinden sonra Osman gün-

Nazmiyenin boğazı"• 
bir kayışla boğulduğu 
tür. Budan başlta sağ t 

marları da kesilmiştir.~ 
manm Nazmiyeyi gec;t 

iken boğduğu ve sonra ~ 

yarak odanın altın a 1'J 
kura gömdüğü tahmin 
dir. Osman cinayetin~~ 
için cuvahn içine haylı 

ginleşmesine sebebiyet verdin.. dam olsaydım, Çarın yaverini avu- çatıldı: düzleri gene bahçede kuş k.afesi 
Anlat bakalım, neden vaktinde cumun içine alıp, aylarca deniz or· - Küstah .. Dilini tut! tleri gi· yapmakla, ak§am üstleri de oda
dönmedin? · tasında on parasız geçinmenin yo- diyorsun! Ağzından çıkanı kula • sının önünde rakı masası kurup 

Rüstem böyle sıkıya düıeceği • lunu bulamazdım.. ğın işidiyor mu?. gramofon çalmakla vakit g ·r -

ni tatı"'min etmediği için, birdenbire Dedi.. Rüstemin çehresi kıpkır - Rüstem cevap vermeğe valtit diği görülmüttür. B1rkaç gün ev- ! 
!>ocalamıştı. Bu suale ne cevap mızı olmuftu.. Baş mabeyinci bu bulamadı... vel evin sahibi Fahrettin bey, 
verecekti?. sözlerden oi~ §ey anlamadığını ih- Birden arkadan uzanan iki si- Nazmiyenin evden kaçtığın haber 

Halbuki Ballriye Nazırı, Rüsterr sas ederek: Iahtoı-un kuvvetli kollan arasında 11hnca zaten bir türlü Nazmiye ile 
İ:itanbuldan ayrılırken, ona: - Hangi Çarın yaverin.den sarsılıp kaldı .. Ve bir batka el Rüs- nikah yapmıyan Oımanı yanma 

~ ı 

sak Koymuştur. Bu sure 

- Bu işi senin dirayetine terke· bahsediyorsun, oğlum? Sen aklım temin ağzını kapa.mııtı.. çağırnu-t; 
kokusunu ıarmıs.ak kO~ 
dermek gayesini gütıtl~f 
miyenin boğulduğunu ~ı 
da oturan Madam Ester 
ği gibi diğer kiracılar Jş 

diyor:..tm .. Biraz gecikt~n de ziyanı mı oynattın?. (Devamı var) - Sen artık bu evden çıl,, git. 

Lehistan-Almanya 
ile flörtten .. 
('Ost tarafı 1 inci ııayıfada) 

Son siyasi anlaşmalar, ve bil -
haasa "Şarki Lokarno,, planının 

ihdaımdan sonra, geriye Alman • 
ya ve Lehfotanm i§tiraki ve ltalya 
mn ta.svibi kalıyordu. 

Lehiıtanın Fransadaki sefiri, 
Fransız hariciye nazırı Mösyö Bar 

tuya, "Teklif edilen misaka gir· 
miye henüz hazır bulunmadıkla-

rını,, söyılemittir. 

Lehistan hükumeti, vaziyetin 
"Daha ziyade tekamülünü,, bek· 

}emektedir. 

İngiliz gazetesi, Lehistanın 
Londra elçisi ile, Fransa Harici • 

ye nazırı arasındaki konuşmanın 
mutadın fevkinde bir tonla cere

yan ettiğini yazıyor ve Lehiıtanm 

Almanyayla "flirt,, nde devam et
tiği müddetçe artık Franıadan ne 

siyasi, ne mali, ne de aıkeri yar

dım beklememesi söylenildiğini 
kaydediyor. 

Lehistan, Almanyanın da fikri· 

ni öğremnek niyetindedir. Ve Al
martyanın noktai naza.rınm, bir i
ki ıüne kadar hariciye nazırı Ba-

ron Fon Nörat tarafından izah e

dileceii Berlinden gelen haberler 
araıındadır. 

Kapıcı öldü 
( Üst tarafı 1 iı.ci sayıfada) 

ve yavaş, yavaş içeri girmiıtir. E· 
min efendi bir adamın içerde do
lap ve çekmeceleri karıştırmakta 
olduğunu görünce hemen üzerine 
atılıp yakalamıttır. Bu esnada 
hırsız ile Emin efendi arasında 
haylice boğuıma olmuş ve bu bo· 
ğuşmayı gören bir yolcu, gidip 
noktayı haberdar etmiş, uokta bek 
liyen polis memuru, hırsızı tes • 
lim almıştır. Kendisiyle yaptığı 

mücadelede hırsızın çok kuvvet • 
li olduğunu anhyan Emin efendi, 
hrnızm polisin elinden de kaçaca
ğını düşünerek bir kolunu kendi
si ve bir kolunu da polis . tutmuş 
ve Karakola doğru gitmeye baş
lamışlardır. 

Zannedildiğinden 
daha geniş .• 
(Ost tarafı 1 inci sayıfada) 

Dün gece, inhisarlar idaresi· 
nin fabrikasından aJınan kırpıntı 
kağıtlardan cigara kağıdı yapılan 
imalathane meydana çıkarılmış -
trr. Bu imalathane Aksarayda, 

Çünkü öelcir bir adam aileler a • 
rasıuda oturamaz, demiştir. 01 -
rııan Fahrettin beye: 

- Zaten köydeki knn.mdan 
mektup aldım. Birkaç güne kadar 
gid~ğim cevabını vermiJtir. 

Dün aktama doğru Os-
man odaaındaki eıyalarını topla
mı§, bir hamala yükleterek evden 1 

ayrılmıştır. Soranlal'a da artık 1 

m~mleketime gidh--orum demiştir. 

miştir. 

Osman dün öğle üzetİ 
Cümhuriyet vapurile oa; 
ne gitmiştir. Cinayet ıl 

d. - '1' se mce vapurun ugra .
1 

k·ı ·.tı lelere telgraf çe ı nıı, 1 
morga kaldırılmış~ır. 
devam edilmektedir. 

Horhor caddesinde TayyaTeci ıo· M t 
kağında 23 numaralı evdedir. Bu eDS1:lC3 sanayii makinelerinin 

bir kararname hazır~ evde oturan da Gönenli Mehmet- line dair 
tir. İmalathanede çalışanlar ara -
sında inhisarlar idaresinin Ciba· 
lideki fabrikasında amele Ali 
ile karısı Ayşe hanrm da vardır. 
Burada yapılan cigara kağıtları -
nı da Bursaya götüren Gönenli 
Esma hanımdır. Aksarayda Ah · 
mediye caddesinde 8 numaralı 

Tevfik Beyin evinde otar an Esma 
hanım dün akşam yapılmıt 6 ki
lo cigara kağıdını kaçırırken ya· 
kalanmıştır. lmala.thanede henüz 
yapılmamış kırpıntı kağıtlar bu -
lunmuştur. Tahkikata ehemmiyet
Je deva.m edilmektedir. Diğer ta· 
raftan Bursa emniyet müdürlüğü 
İle muhafaza teşkilatı da Bursada 
b.hkikatı derinleştirmektedir. 

sokmak, i~letrr.:ı için kifi 
darını ispat etmek, müe• ~ 
yete geçirilmesi içi fabritıs" 

Ankara, 18 (Huausi) - Pamuk ip
liği ve mensucat sanayii husuıi teşeb
büs erbabının memlekete sokmak İdiye 
cekleri makinelerin bu sanayiin in!ı.i~1 metleri tutarının yüızde .~~ 
düşünülerek, ithaline dair iktisat Veki- vekaletçe kabul cdilebi.lfl'~J 
letince. hazırlanan çok mühim bir ka- vermek, tesisata mükt.rJ:İ. fi'' 
rarname projesi bugünlerde Başveka· davil sermaye miktarın• 
lete verilecektir. Projedeki e1aslara gö bildiı·erek fabrikn plan "e ~ 
re timdilik memlekete ithal edikcek vekalete tasdik ettirmek·· 
malzeme 25.000 iğ ile 600 tezgahı geç· Makinelerin memJcket~e ' 
miyecektir. Makine ve pamuk İ~·liği mali no~iadan fU etası-' 
namile memlekete gİrme3ine mü'aade tutulacaktı.: ·' 
edilecek aletler ıun!ardır: Pamuk ta - 1 Kananuevnl 934 '-
ramağa mahsu& bgiht..r, pamuk cer gümrüJderimize p1lp te. 
makineleri. alelumum fitil makine • tisat Vekaletine bildiriJ~fef' 
Jeri, iplik makineleri, sa1faktör te • ipliği ve mensucatı rna1'Jıl ıı 
rağının genİ§liği 40 santimetreden vu • karıda yazıh miktardan ~ 
karr bulunan dokııma tezgahları. ithaline müsaade olu...,r·.; 

Bunlardan baJka doğrudan doğ1uyıl ile viicuda getirilecek ~J. 
iplik imalinde yahut dokumada l.: ıılla - name şartlarına tahi tol a 

Her üçü de CağaJoğlunun arka 
sokağından geçerlerken bir ara • 
hk hırsız kaçmak maksadiyle sil
kinmi' ve Emin efen dinin tuttuğu 
oklu kurtarmıya muvaffak olmuş
tur. Hırsız diğer elini de kurtar
mak için polisle ititirken serbest 1 

bulunan kolunu tekrar tutmak is· 
tiyen hademe Emin Efendinin 
göğsüne indirmiş ve Emin efendi 
derhal ora:ra düşüp ölmüştür. Hır-

mlıp pamuk ipliği sanayii mensucatının ME.vcut olmryan veY• ~ıı 
ihzar~ ikmal ve boya terbiyesinde kul- lacak dokuma fawika:ı.r;. 11-' 

sız Alinin eli Emin efendinin kal- ::::::::::::::::::=::::::::.m:m:::::::::::::m:::::mı: lanılan alelumum makinelerin vedek imal usulü itibariyle irıı<' -
bine isabet etmiş olacak ki Emin Ü DİŞ DOKTORU li parçalarrnm ithali eskiden olduğu gibi yan fito,, kadife, h•"'""~ 

f d. h• d :: •• •i umumi hüküm!ere tabidir. Yukıu ıda • perdelik gibi pemul.taıt .1'\" .[ e en ı , ıç çırpmma an can ver- :: U b ey t Sa 1• t i· .,fF, 
:1 •! ki makineleri rMmlekete ıokmak i,ti - larla; hayvani, neba*1 

miştir. Bunun üzerine polis taban· i F .h K .. ük' T i: .. hbi 1 lk . V kAI • ._1k ..,,....,.uklu menı··-.. tJ 1 ..ti 
k · h b .. l k :: atı aragumr ramvay :. yen muteıe 'er, tisat e a <'!bne ,., .--·· -- ,,.,. 

casını çe mış ve ırsızı oy e a· !! d ., N 4 U kar§ı aynca §U tcahhüdata girecekler - vclıiletin müsaadesiyle 1 

k 1 .. .. .. t•· V k' .. d i! uragı o. "5: '·"' ra o a goturmuf 4!r. a a mu • IC : dir: Makineleri iktisat Vekaletinin ta - kuma tezgahlan da bu,,.... ... 
d • ·ı·" b'fd• ·ı • • =:::::=::::::=:;:=:,.-:-11 llJ:Jll•-•H•• t ttW 
eıumumı ıge ı ırı mı§tır. yin edeceği muayyen hudut dahilinde zılı ,artlarla mukayYe • 

---------------~~~~------~~...;;...~~~~_.:;:__~~~--~~~----------~---



hastahanelere, Klinik ve sanatoryom1ara her vakıt 
faydalı bir yardımcıdır. 
Ehemmiyetsiz bir masrafla Friaidaire ylyecekteri 
her türlü bozulmalardan korur ve hastalara tazi 

ve aoiuk içecek temin eder. 
Laboratuvarlarda da mikrop kültürlerini, aerom ve 

ilaçları her vakıt muhafaza eder. 
Yüzlerce "Frlaldaire ••, hastahane, fakülte, klinik ~e 
aıtılhat evlerinde kullanılmaktadır. 

" Prl9ldalre" hakkında laladan ıaahat lateylnla. 

•• Prlgldalre" adını tatlmlran her soluk hava• tertibatı 

BOURLA BiRADERLER VE Ş• 

'L~4:!~!d9.lrDOLA~ 

Savo pikıin ıaçların 
hillaasıdır. 

Sallfl ......... r-.... - .,.. ... 
y ......... JttlMU= .. 17 -· 

,.... dlipt-.. ••· 
AMıitaı f-11 Mil .. - .... ... 

.. .... il ..... "ltrbat ... .... ...... ...., ..... 
f'1AJtl(A 
Muala~ı 

HWl/IATl,/lll.ARI 
SıMMAT 

'YS 

Kuvvıt 

Kirahk ardiıe 
Ulkiürm _.... ftPtlN iilafleıi ci

wrm41a"... ......... F.Wl&Qa 
ehwitli .._ a .. t iç katb Mi,ak W&ir ... 

lhfiktq OrtHahçe cadclui No. Z4 . 
T 21m1 (2722) 

Sahhlc bina 

, • 

• 

SAT 1 E 
tarafıad•n Veresiye Atılan 

elektrik cihazlan sayesinde 

YFiYEDE RAHAT 
YEDi SATIŞ MA~AZASI: 

' .... ,. Hu 
ea.1uarı,e1 ..,c1 ••• 
Necati ı,, caddtıi 
llektrlll E.ı 
llaYakldtla- cacl. No. 83 
şneu Harrl1• iakeleei 
2S Niaaa caddeli No. 19 

Bey otlu 
Taklim 
Sah Paı.
Heyaıd 
Kadık&y 
Oıkildar 
8Gylkada 

Telef• 

" .. .. .. .. 

44800 
40911 
45439 
24577 
60790 
60312 
55l~ 

" 122 • 

1 tanbul Tramvay Şirketinden: 
latealnal Tra• .. J Şirketi, Tramvay arabalan IOD hareket• 

lerlaln 1enl bir lt'ar• kadar ıu ıuretle dej'iftirilmit oldajua 
malatere• abaH1e •neyler. 

N, Hat lıtikamet 
12 Harbiye·Fatih Fatihten Harbiyeye 

Harbiyeden Fatihe 
,..,. ........ , .. ı .. i ..... 

Saat 
24,20 

•• EminlaGndea Bet.efe 1,20 ( HHblye •••· 
balarile ,, ... 

Galatada altında diikklnlan dilf eder.) 
bulunan Ye ayda (90) lira iradı• S2 Topkapa-Sirkeci Beyaııttan Topkapıya 1,!0 (Harbiye ara• 
laa iki bina .u.alt flatla acele .. bılırile ı .... 
tllıkbr. def eder.) 

Ga,.,_cla Necati Bey (Topçae Toplcapıdaa Be~a11la J,10 

B t t ~~m~n~•~-~~~~ ~~~~lll~•~-~~-----T_o_~_•_P_~_a_d_a_k_u_~~Y_• __ ı_A_, ____ _ 

~-o __ o __ o_._~e.r.ia·b-it•e•m•~-'e.m.•.i.~.n.s.o.T.o.r.~.·-~.~~~-·.b~··r~~=~ G~~&n~tlarAbdemi~ 

Sıhhatini Sevenlere 
Müjde 

Afıonk••hlaar Maden•uıunun baıimılzli· 
le. karacifer Ye bGbrek rabat111hkJarana kartı 
fifa! baaalarındao iıtifacle edealeria •dedi p 
ıeçtikçe artmaktad11. 

AFYONKARAHISAR Madenıuyunu 
içealere kola1bk olmak &zere ıu kamyonetle mOı· 
terileriDia yerlerine kadar ıaaderilmekte Ye ay· 
nca oa titel k kaıalarla da ıu Yerilmektedir. 

Umamf Sat11 Yeri: 
Y •i Pollane ci•nada Aktaraylalar banmda 
Hilaliahmer Sattı .. ;.ı .. uhr. Telefon: 20062 

......... 1 1 

2000 liraya fevblide fınaL Müdürlüğünden: 
Taralayada 9 CMla Uç alon Java Alra ... lmiatle muhtelif ıubele rin bir Haelik ... ıiıiai ıillerea 
anuç Ye elektrik teeieatmı baYi llir 1erp açılauıbr. 
nük...,mel t.ir hane pk ucu ace- 8a eersi, 15 Temmmclan 30Temmua kaclat hersin 
le eatılıktır. Pera Palu brtıam- pktır. "3840,, 
da (1. T. A.) acent•iu eaat 10 • ---.. -rl'-~A-ı-rt~A~m-a-tö_r_ü_n_V~e---..D_ü_n_y_a_n_ın ____ _ 
12 araamda müracaat. ttlefon E ; A a1. .. k J r "' f aı_L • 
43542 nrennıınıı emme rotogra ın~ınesi 

Satılık kamyon 
Hali f..U,• dlrt l&etiii yeaai 

ve 934 ....mm kuaneı nrilmlt 
Şnrole marka llir kamyon eabbll
tır.Gönaek ;.tiyenler lıtanhul Ha· 
medar cadtlede 7Z numara" 
müracaat.ııaler· 

Kiralık 
T ....... malı- edn. Wh1mam .._. 

hra ha'fi Yeai P•tue arlsuaMI• Ata' 
"9ncli cadcletİDM Tirlsi1e hannMla o • 
... depo " -tualar kira,. ..;ltak 
t,tr. Fiyatlor ......... 11irla,e hama• 
(3) 11cı1 ..... Rittl g,_.,. miJaaa• 
ldolunmuı. 

Giz Hekimi 
Dr. SileJ.lllan Şükrii 

Habıttı_ Anklrı caddCSl NC\ 60 
Telef"°" HS6f\ 

. KONTAKS 
84X38 mm.flllmler l~ln ..... hut 

febrlkaler1n ın 
... 8011 

.z.Efm 
IK~riJ 

.. h•Hrl 
Emıalaiı •• ı•yn laabili lnyaa bir 
dereceJİ mlkemmeli1etle 1•1•t claldll 

fotoJraf maldaeıi. 
KONTAKS botla malriatleri biri"° 

tiren yerl•e makhu~cllr. 
F evaidi meyanında Yeni ZEISS So11· 
nlr J, l ,5 kadar eatwpejabl. dlla · 
yanın ıon derece liyadal" o~jektlfl, 

mı11fetl otemati1r, optlraHSr perdeli ll&&ik •• k•t• delil 
llad•14i• "* unıyen:n 1 1000 e kader malda•le do' cha111la111 
•• kw •1• timcliJe kadar f6rl'memıf ıOr'at. Kata'oj Ye f•ala 
•alOlatl için, lttubul Dilııı Zıcle Jaaaaada 14 27 aumara•a 

JACK ROTTENBERG 
Haber, Valnt. Soa Posta, Akpm, Mılli1et, Zaman gaıetelerl 

•• H A. S A N kre•ile IJ~SAN Z.1tia1a1t ileHASAN 1 ı· 
':i'k::.:r-_ 'b;.:.e . tuva et ve g ı 

KONT AKS makiae!e"8i kallao••ktadarlar. 

1•-illl'lllllaı.Pot, kutusu Jsıanbul ı 14 Telefon No.13769 1 4323'61'--• . b 1 10 ve ıs lr11rat 

erın sa un arı E=' d.;: .. 
T optıacılara teılai 



Yerli mallar sergisi 
dün akşam açıldı 

iktibaslar 

Istanbul 
•• • • • 
unıversıtesı 
Macarca Pcşter Loyd gazetesi ya

zıyor: 

"lstanbulun yeni Üniversitesinin ta
rihi, yüksek mektepler tarihinde daima 
batlı baıına bir nümune teşkil edecek
tir. Menıei Kayser Theodosius zama
nına raci olan eski İstanbul Darülfünu 
nu 21 Temmuzda hükumetin bir ka
rarnameıile ilga edilmiş ve 1 Ağustos
ta yeni İstanbul üniversitesi açılmııtır. 
Yeni üniversite ile yeni Türkiyenin fik
r itemelleri atılmıı, ve bu müessese, 
l"ürkiyenin kültür merkezi olarak milli 
sahada fikri bir Elite zümresi yctiıtir
mekle tavzif edilmiıtir. Bu Elite zümre
sine Mustafa Kemalin ve mesai m-ka
daşlarının eserini sistematik bir tarzda 
devam ettirmek ve tam bir inki§af dev
resine götürmek vazifesi dü1üyor. 

Türk hükUmeti yiiksek tahsil ısiaha
tr yapmak imnm geldiğini görünce ah
val ve ıeraiti mahallinde tetkik ederek 
bir ıslahat projesi yapmak üzere bir 
mütehassıs tavsiye ebnesini İsviçr~ l t
tihat hükUınetinden rica etti. 

Bem hükumetinin tavsiyesi ile meı
hur pedagoji müteha11ısı ve Cenevre 
üniversitesi sabık rektörü Prôfesör 'Al
bert Malche birinci defa olarak Istan
bula davet edildi. Mumaileyhin hüku
mete verdiği rapor, heyeti umumiyesi· 
le kabul ve profesör bilfiil ıslahatın 

tatbikına memur edildi. 
Yeni üniversitenin açılıı zamanı Al

man yüksek mekteplerinden yüksek li
yakat sahibi ve meslek erbabının, bazı· 
larınm uzaklaıtınlması zamamna tesa
düf ettiği için bunlar arasından zengin 
bir irıtihap yapılması mümkün oldu. 
Yalnız Zürihteki "Alman ilim erbabına 
yardım birliği,, vasıtasile 35 profesör 
alındı. 

llmi lisanın terminologie' ıinin daha 
büyuk bir kısmı yarahlmak lazım gel • 
diğinden üniversiteler dahi lisan ısla -
batı faaliyetine koyulmu,tur. Lisan 
ıslahatı metodik ve ilerliyen bir kültür 
hareketi olup Gazi'nin en mühim teJeb· 
büslerinden biridir. 

Üniversitenin idaresi altında ve Prof. 
Malche'in te§ebbüsü ile bir tercüme 
heyeti organize edilmi,tir ki, her bir 

izlerin vardığı ağaçta, yirtici kuşlar tüneyordu ve dallarda 
dört maslup sallanıyordu 

Yazısı bu nüshamızdaki '(Haberin Hikayesi) dir. Resimli hikayele -

rimiz birer günlüktür, yani mabaatsızclır. Gazetemizde her gün böy
le bir hikaye vardır. 

/W~tt,,?/:.·,,-.:_:;:.~ .. , L 11~ t fJ;; .• '. . 1 
ilim ve ihtisas ıubesinden lisan bilen • 

~~.:.:·~· ··{.~~:. ~.: ~::.;~~-: :_ '6-

KUP O rl 
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Korkunç bir kati~, 
(Üst tarafı 9 uncu sayıfada) 

dört ayak izi geliyordu. Daha kiİ" 
çüğünün üç, daha küçüğünün iki, 
daha küçüğünün bir ... 

Ve bu, bir iz, Karlonundu .... 

Sonra, nemli topraklara ba!a .. 

rak, atının y~nına avdet etmişti.•• 
Ve atla, gemiye gelmişti .... 

- Ağabeylerini miraslarıJl3 

·konmak için astın, değil mi? ••• 

Karlo, küstahane : 

- Niçin ben asmış olayım?··· 
·dedi.- Vahşiler astı. 

- Aptal herif! ... -diye haykır 
dım.- Bu adamların nasıl atları 
yoksa, ipleri de yoktur... İpi an• 
cak eski dünya adamları keşfet• 
mişlerdir ... 

- Vahşiler izlerini belli etmenık 
için, dallardan dallara atlıyarak 
üzerimize geldi... Bizim kement· 

leri alıp onunla kardeşlerimi ar 
tı ... 

- Şu izler, herşeyi ifşa ediyor 

ama, etmese bile, tevil etmeğe inı• 

kan yok. .. Zira, ipi keşfetmemİf 
bir millet, adam asmağı neredeJt 

bilir? ... 

Karlo, artık çıkar yol olmadığı 
nı gördüğü için, herşeyi itiraf et ' 

ti: ilk önce diğer kardeşlerile bir• 
!eşerek emektar tayfamı, zengin' 

liğine tamaan, mirasına konma1' 

üzere, asmışlar. 

Sonra, ikinci ve üçüncü karde'• 

leri hakkında da, ayni şeyi yaJ"' 

mışlar •.• Nihayet, son kardeşin~ 
Karlo, kendi asmış ... 

Bittabi, bir esfan lbaide lapan• 
yo) kaplam olmak f t'1e m"h 
keme reisliği yapm~kta hürdüm •• • 

Derhal, oracıkta hükmümü ver 

dim: lz ve iple idam delillerİı 
Karlonun kard~ş katili olduğunll 
dair kafi ispattı. Dört kardeşini1' 
yanına onu da astım ... 

işte, hayatımın en müthiş vak'• 

11 budur ... 

Türk mütehassıslanru burada toplamak 
suretile en iyi ve modern ecnebi atan -
dard eserler Türkçeye nakil ve tercü • 
me edilecektir. 

(Hatice SUreyya) 

lül Vern'in muhayyilesinde bulduk---··----··----
Yni üniversite Istanbula fazla mik • 

tarda talebe çekmiıtir. Şimdi dört bini 
mütecaviz yerli talebe ile yiiksek liya -
katlerin cezbettiği bir çok ecnebi tale • 
beler üniversiteye mukayyettir. 

Gazi: "Biz daha çok çalışmağa ve 
1 O senelik ihmalleri telafi etmeğe mec
buruz,. demiştir. 

Yeni T ürkiyenin natıl durbinane ve 
muayyen hedefleri göz önünde tutarak 
nasıl seri bir tempo ile çalışmak isledi
ği hakkında yeni İstanbul üniversitesi 
kültür sahasına ait güzel bir misal teı· 
kil etmektedir.,, 

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

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar'\ ,... · ·tehasaıs1 

Cuma ve pazardan başka günlerde 
· ğleden sonra saat 2a dC' 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda ( 118) nu· 
maralı hususi kabinesinde bastalannı 

kabul eder. Muayenehane ve ev t<"1'.! 

fonu: 22'.j9d. 

Yazlık ikametgah telefonu Kandili 

38 - Beylerbeyi 48 .. 

····-·· .. ······-···--·· .. -·······-···-··· ........... . ::-.............. ___ ................... -··········-== 
~~ Dr.Al1met Asım !i .. .. .. .. 
!i Doğum ve kadın hastabklarıii .. .. 
::mütahassısı. ii .. .. 
si Muayene: 10 - 12 OrtaköySi 

ilŞifa Yurdu 16 - 18 Beyoğlu ls-U 
~!tiklal cad. 193 n 
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/arından biri daha hakikat oldu 
Meşhur Franu.ı: romancm Jül Ver· 

nin "Deniz altında yirmi bin mil,, isim· ı 
li eserini kim okumamı§, yüzbaşı Nö
monun denizlerin altında rasladığı hay

ret verici manzaraları görüp onun hava 
tazyiki ile işliyen tüfengini kullanarak 
avlanmayı· kim özlememİ§tir? 

Deniz tayyareciliğinin eksiklerini 
tamamlıyan bir çok aletler icat etmiş O• 

lan Fransız zabitlerinden binba§ı Lö 
Priyör, vaktile Jül Yemin roman kah-

-;:amanları için tasavvur etmiş olduğu 
deniz altında dola,mayı temin eden a
letin küçük bir modelini bÜ sefer tahak
kuk ettirmiştir. 

Fransız binbaşı11 bu aleti meydana 
getirdikten sonra tecrübelerini kendisi 
yapmış, başkalanna ve hatta bir kaç 
genç hanıma da yaptırmıştır. 

Bu alet kauçuktan bir maske ile gö
ğüse ve omuzlara kayışlarla takılan bir 

hava şiıesinden ib::ırettir. 150 kilo taz
yikle doldurulmuş olan bu şişede 3 lit-

re hava vardır ve garajlarda otomobil 

len havanın tazyikini bildirmektedir. 

Bu tazyik suyunkinden biraz fazla ol • 

mak ve bu suretle maskenin °kenarla -

nndan ıuyun sızmasına mani olmakla 

beraber havanın da çdonasını temin et • 

mektedir. Eğer havanın tazyiki ıuyun 
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ILArt TARiFESi 
rıcaret llllnlarmm aatın 12,150 

Resmi llAnlar ıo kuruıtur. 

lastiklerini şişirmekte kullanılan eksi- Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
jen tüplerinin eşidir. Bundan dolayı HASAN RASİM 
yenisini tedarik etmek veya tekrar dol- Bas.ddığ"I yer: ( v AKIT) Matba.aaı 
durmak daima kabildir. Bu şişenin ağ• •••••••••••••-~ 
zına çift kadranlı bir manodetandÖ'!' ko-
nulmuştur. Bu kadranlardan şişE'deki 

• 
h'lvanın tazyikini göstermekte ve bu 
!Urıotle şişede daha ne kadar ihtiyat ha
va 1ıuJ.ınduğunu tetkike imkan vermek
tedir. İkinci kadran iıe maskeye ge -

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . 

tazyikinden daha az olursa supap vazi· 
fesi gören lastik maıke yüze yapı§ır ve 
böylece su tazyikinin fazlalığı anlaıı • 
hr. 

Göğüıe takılan ıiıe, ayni zamanda, 
bir safra vazifesi görmekte olduğundan 

suyun içindeki inıana, balıklar kadar 
hızlı değilse bile, onlar kadar kolayJıkla 

hareket etmek kabiliyetini de vermek -
tedir. 

Binbaıı Lö Priyör bir de pnömatik 
(hava tazyikile iıleyen) tüfek icat ctmi§ 

ve bununla bazı deniz altı yolculukları 
yapmakta bulunmuıtur. 

Bu ba§kalarının yardımı olmaksızın 
çalışan dalgıç aletinin ameli faydalan-

na gelince: 3 - 4 metre derinliklerde yir 
mi dakika ve 9 - 10 metre derinliklerde 

nisbeten daha az kalmağa müsait olan 
bu alet İ§lemesi güç ve pahalı olan dal
gıçlar yerine kullanılabilir,eski zincirler 

arasına 11kıımış bir vapur demirim kur

tarmak, bir tele takdmıı pervanenin 
hareketini temin etmek, ilah gibi .... Ve 

hatta denize düşen birini kurtarmak i · 
çin yirmi dakikadan fazla zamana lü -

zum yoktur. Sonra, deniz altından 

başka bunu karada da kullanmak ka • 

bildir. Boğucu gazlara karıı, 3 litre -
lik bir §İşe ile, açık havada tazyik ol -

madığından, iki saat kadar maskeyi ta • 
kıp temiz hava teneffüı etmek kabil 
dir. 

1 - En lezzetli ve en şifah ol• 

ması, 

2 - Bütün maden sularının el' 

tazesi olması, 

3 - Herkesin içebileceği dere' 
ccde ucuz olması. 

Her yerde büyük §İşeler ı<J 
İ<üçükler 10 kuruştur. Ayrıca 51'1' 
ruş şişe için depozit alınır. 

Müşterilerini abone kaydede' .. ., 
ve arzu edilen mahalle kadar s0 

derilir. Ayrıca l.üyük tenzilat Y~ 
pılrr. 

Satış deposu: Sirkeci Deınir1'ıı' 
pı nöbethane caddesi. 


