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23 Temmuz 1934 PAZARTESi Sene 3 Sayı: 802 

ramvay 
------

biletleri ucuzlıyacak 
Tramvay Şirketinin 926 da yapılan 

iki mukavelesi feshedilecek 
Vekiller lıeyeti, Tramvay işi hakkında 

cidden Istanbulluları memnun 
karar verdi edecek bir 

Ankara, 23 (Hususi) - İstanbul Tramvay 
Şirketi ile Nafia Vekaleti arasında devam eden 
müzakere nelicelenmemİ§, Şirket ile Nafia Vekf\ -
leti arasında 1926 senesinde akledilniiş olan iki 
mukavelenin feshi ve 1923 mukavelesine muvak-,, 

illet Paşa Hz. Lozan muahedesini ~:nzalarken katen rücu edilmesi İcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaıtırılmıttır. Bu karar üzerine Nafia Vekale
tince alınması icap eden tedbirler lesbit edilecek
tir. Mukavele feshedilince Tramvay Şirketi ·halk-

lozanın qıldönümü 
arın saat 16 da üniversitede ve tan fazla olarak aldığı paraları iade edecek, tram- yapılan beynelmilel 

alk vay ücretleri ~ekiz sene evvelki haddine inecektir. spor ıenliğinde Alman yükıek atlama 
ev• d •mıe k tlulanacaktlf rekortmeni Vaynköts, yeni bir rekor ID e ffi eraSJ U 926 muk~velesine göre, Şirket yeni hatlar ya- kırmıştır. Bu yeni Alman rekoru t,97 

~ l' ~rnmuz, Lozan sulhününl • - pacaktı. Buna karı ılık olarak ta tramvay ücret- metredir. Amerikayı Şpita'de 1,95 

,. tdıldiği gündür. Bu şerefli 1k1 _le_r_in_e_z_a_m__:y_a.:.p_ıl_m_:•ş:_t_ı._(A_rk_a_s_ı _z_in-:-c_i_s_a_yı_fa_m_ız_d_ad_ı_r) __________ at_Iı_y_a_ra_k_ik_in_c_il_iğ_i_k_a_z_a_nm_ıı_tı_r_. __ 

~Yıl dönümü münasebetile, 
l' alebe Cemiyeti tarafın • yangın 

)\tın Üniversite konferans 
1.ltıda büyük bir merasim ya
lar tır. Bu meraıi mde konfe • 

1_ • \'erilecek, nutuklar söyle • 
ıtlır 

A.. • 
l~~c:a gece Cağaloğlunda 
}'o J 1llde konser ve konferans, 
ıa~ifalkevinde de temıil ve 
Ilı 1::ı h CCClft 1 UÇ'~ d Ye 

tr-•ime herkes gidehilecktir. 

iki Y·· ı·· Ad 
1 

uzu am,, 
l'i kinci sayıf amızdahi makale

\'e l 
t llb·a.tıncı sayıfamızda, roma-

ırınci tef ıikasmı okuyunuz. 

~ta d .. . nsa a re1ımın 
değişmesi 

• • 
ıstenıyor 
(Yazısı ikinci sayıfada) 

ö 
~erdarlar arasında 

A... değişiklik 
) ~ta, 23 (Hususi Telefon
i~ l:>efterdarlıklar arasında 
. a:.rı deği9iklikler yapılacak

)t at~da Kastamonu def ter • 
~ y ~~1 Beyin Zongoldağa, Ma 
'ıı~' aleti ıube müdür muavin
dee: Baha Beyin Gaziantebe, 
t ~ efterdarı Ziver Beyin Or

··ııı~'Y~l~ye Vekaleti varidat bat 
\t,.-

1
121 Mazhar Beyin Meni

"'tı e . h diki d rı u haf la V c~tiletin 
rı en geçecektir. 

Biri dün gece, biri bu 
sabah çıktı 

Biri dün gece, biri bu sabah ol
mak i.i::ere iki yanıın olmu9tur. 
Birinci yangın Mahmut pa9ada 
Haç.,,Pt)lb ht.nmm Hnnti kabi!da 
4tô ...... .,. t ~~ .. lf\ft'· 

Yangının çıktığı oda Loiz is
minde bir museviye aittir. Luiz 
efendi iki ay evvel Uzunköprü -
den ıelmiı, bazı eıyalarını bu o
daya koyarak }'apıyı gilitleyip 
gitmittir. Kapalı bulunan odadan 
yangının nasıl çıktığı henüz tespit 
edilememittir. 

Odadaki etyalardan bir kısmı 
yandığı halde ıöndürülmüıtür. 

Diğer yangın da bu sabah sa
at sekizde olmu9tur. F.mitıönünde 
Mehmet Kazım eczanesini sabah
leyin açmaya gelen kalfa Süley -
man efendi içerden dumanlar çık
t:ğını görmÜ§, hemen itfaiyeye 1 
haber vermitlir. İstanbul grupu 

1 

gelmif, yalnız tezgahlar yandığı 

halde söndürülmüttür. Yangının 

elektrik tellerinin kontak yopma· 
sından ileri geldiği anla9ılmı9tır. 

Yunan 
Tayyarecileri 
Yunan tayyarecileri, dün haber ver

diğimiz gibi bugün misafirimiz bulunu
yorlar. Dün Yetilköy tayyare meyda -
nına bunları kar,ılamıya gidenler ara -
11nda ıehrimizin genç Rum kızlan da 
vardı. Resmimiz tayyarecileri bunlarla 
beraber gösteriyor. Yazm 3 üncü ıayı
famızdadır. 

Arnavutluk 
Balkan misakına 

girmelidir 

Balkan konferansı 
Arnavutluk reısı 

bu fikirdedir 

Mehmet Bey Konitza 

Arnavutluk Kralının T eşriniev
vel içinde Ankarayı ziyaret ede
ceğini ve bu ziyaret esnasında 

(Arkası 10 uncu sayıfamızdaChr) 

Bugünkü bayram~ 
1908 ıeneıinin 23 Temmuz 

günü Sultan Hamit iıtipdadı yı

kılmıf, millet, 32 sene kapalı tu
tulan meb'uaanı toplanmağa 'lnec -
bur etmittir. 

Yirmi altı ıene evvel bugün, 
Türk milletinin en coşkun, en ü
mitli günlerinden biriydi. Ne ya-

. t k ki, felaket felaketi takip etti. 
Ancak milli mücadeleyi kazandık
tan ıonra ve hudutlanmız içinde 
ıiya•eten ve iktıaaden hakim ol
duktan ıonra, yüzümüz güldü .. 

Bizi bugüııe eriştiren ve tarihi 
iıtihalelerimiz içinde 29 Tc,rini
evvele yükselmek için ehemmiyetli 
bir basamak olan 23 Temmuzu, 
bütün vatandaşlanmıza tebrik e
deriz. 

---------------------------

Dünyada sıcaklar bir 
f elik et halini aldı 

Telefon 
Şirketi 

Satın alınma kararından 
telaşa düşmüşe 

benziyor 
Ankara, 23 {Hususi) - İstan

bul telefon şirketinde hesabat ve 
mübayaat üzerinde umumi bir 
tetkikat yapmak üzere bir heyet 
teşkil olunmuftur. Bu heyette Na
fia lstanbul komiserlerinden mü
hendis Civanşir Bey, Ankara tele
fon şirketi müdürü Niyazi Bey ve 
Maliyeden bir müfetti§ bulunmak
tadır. Heyetin Ankarada bulunan 
iki azası bugünlerde lstanbula gi
deceklerdir. 

İstanbul telefon tirketinin ve 
mevcut tesisatın hükumet tarafın-

·iki yüz 
Kişi buyüzden öldü 

Londra, 22 (A.A.) - Bu sene• 
ki meteorolojik ahval fevkalade 
bir garabet arzetmektedir. lngil-

terenin her tarafında şimdiye ka
dar kaydedilen bütün rekorları 

kıran ve Taymis vadisinin bir çok 
yerlerinde suların taşmasına se • 
bebiyel veren bir fırtına ve bora 
:;ilsilesi hüküm sürmektedir. 

Amerika, 60 yıldanberi emsali 
görülmiyen bir sıcak dalga11 ve 
kuraklıktan muztariplir. Çinçi • 
nati şehrinde dün 105 derece feh
renhaytlan ziyade hararet kaydo· 
lunmuştur. 

dan salın alınmasına karar veril- -(Arkası 10 uncu sayıfamızdadır) 
diğinin Nafia Vekaleti tarafından 
şirkete bildirilmesi üzerine şirket- Beşiktaş 
tin dünden itibaren hükumete gös 
terilecek hesapların hazırlıklarına W • A. C. 
başlanmııtır. 
(Arkası 2 inci sayıfamızdadrr) Bugün karşılaşıyor 
~----~------~ 

Viyananın kuvvetli takımlarından biri olan W. A. C. ikinci maçını bugün 
İstanbul ıampiyonu Beşiktaş takımı ile yapacaktır. Bakalım şampiyonumu• 

bugün bu takımın karşısında ne netice alacak. Siyah - Beyazlılara muvaf· 
falaye~dilcriz., 
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UCUZltyacak 1 Yeni tefl'lbmız: 
ı. "Ik. Y ·· ıu·· (Baıı uralı ı 1111.1 ı;:ıyıf ır.ı.:.ic..dır ı 

1 

1 UZ • 
Şirketle Nafia Veklleti arasın- d 

da 928 da imza edilen mukavele - F d . . . d \ıl • • ·ı 1 Adam a al 

~:::.:;1:~:~:::.h::~:v:;~ 0

::: ransa a re11mın egıştırı - gü~:~~:.~~;~!:.k;r:~:: 
hedildiii takdirde Şirket bu hat· -•c • • ı • • • • • ı • • mantn tefrikasına batlı yor-· lardan hiç birini yapamıyacaktır. · 1 
Feshedilecek mukavelenin hatla- mesı 1 erı suru uyor Yüzlü Adam,, esas itibarie •. 
ra ait olan kısmı ıudur: liz ediplerinin en yüksekl 

"Bir taraftan hükmeti cÜm· Robert Louis Stevenson'urt 

huriye namına Nafia Vekili ve Is- Roma Ja Bı·r . Bu/ıran seridir ... Gerçi sinemaya • 
tanbul meb'usu Behiç Beyefendi U ~ serse rJ Fakat her eserin, kitap hah 
ve diğer taraftan Tramvay Şirke- nemaya çekilmit vaziyeti 

ti namdına ŞMirkeGti mebezkiire müdi · ı ffitlercilere aiddet· Krallık d Had bir safhada da :=!af,a;:h:•:~yiaud:• ranın an . ron rg mevcut T id iasında l 
mukavelelerde tesis edilecek hu - le hücum ediliyor b l ' devam ediyor leri, bol bol hareketleri, b ' U Unuyor takı.ben vak'aları, vazı"yetl.,ı 
dut ve saire hakkında berveçhi ati • J Londra, 22 (A.A.) _ Daily stres, 23 (A.A.) - Jaureı hey· "h:l f d 
tadilat icrasına itilaf eylemi,ler· Baraelona, 2 (A.A.) - Kendi- kelinin açıl..,aıı münasebetile M. t a e er. 
dir: Tdegraph'ın Roma muhabiri, ba- sine birinci Boris ismini veren ve '"r' Bugünkü sinema, konut"' 

0 h tl d "' lh s· Leon Blum, bir nutuk aöyl~mit ve L' lıbu tadilattan makıat, maru- zıcı e er en mu em ve ınyor Andorre tahtına sahip olduğu da- şey olduğu halde, ıene 111' 
P d · t b" Doumerıue kabinesinin aynen de- · kıl 

zu zikir mukaveli.tın zamanı ak • gay anın ımzasını a§ıyan ır ta- vasında bulunan ıerseri dün istiç· tam hi11iyatını, tesirini, 
kim makaleler l"ntı"aa ett•w• · h vamı ile bir de0 itiklik yapılarak k · "rd' tindenberi ahalinin muhtelif ma • :ı- r ıgını a- vap edilmiıtir. Merkum, isminin • verememe le; ınaanı, 1° 
her Vermektedl·r İtalyan atb devamının az ehemmİ*etlı' bı'r •ey b' d k" h ı· d -* halli.t beynindeki tarzı taksimin - · m u· Ko11ineff olduğunu 12 ajustos J .,. sere ır e ıtap a m e ,.,.. 

de husule ıelen tahavvülitı veba· atında görülen bu makaleler, Hit- 1896 tarihinde doiduğunu ve elin- olacağım, zira her iki hldisenin makbn müatağni kılanı• 
zı hututun bili.teahhür intasına o• ler hükumeti aleyhine çok tiddet- de bir Felemenk pasaportu bulun· parlamentonun tasvibi olmadan dır. 
lan zaruretle inıaat mevaniinde li bir hücumdur. Sinyor Pgayda, duğunu ıöylemiıtir. Kendisi An- yapılacaiını ıöylemiıtir. Hatip, "iki Yüzlü Adam., asle11• 

vaki olan tereffüü nazarı dikkate f'!Zcümle: dorre üzerindeki müıterek haki • iki mecliıin de feahedilmesinin lor Cekil ve Mist~r Hayd i 
almaktır. 1 "Alman fesatçıları tarafından miyet hakkında ıaçma sapan bir ıiddetle lazım olduğunu ve Fran· ~öhret almış büyük ve ro" 

lnta edilecek hutut idare edilen haydutların Avuıtur- takım beyanatta bulunmuıtur. saya, halkın iradesini açıkça tem- bir zab?ta romanıdır. 
1 - Müıtaceliyeti birinci de - yada serbeıtçe it gördüklerine t•· birinci Boris, bu akıam Madride sil ederek mesul olacak yeni bir Zabıta romanları, 

recede olan hatlar: hit oldukça, Avusturyanın ve ci- gidecek ve orada alakadar me • rejim vermek için yeniden intihap itibariyle, yazı yazan!ar ar• 
A - Şehremaneti .aliyeıi tara - han efkarı umumiyeainin sabır ve murlara teslim olunacaktır. "San'at., diye tanınmı• olaJI yapılmasını istemiıtir. · .,. 

fından in9ası karargir olan köprü- t.ahammülü tükenmektedir.,, di· Barcelone, 23 (A.A.) - An· ince bir yaradılıt uıtalığıtııfl M. Leon Blum, M. Tardieu'nün 
nün ikmalinden sonra Gazi Mus • yor. dorre Tahtına namzet olduiunu fına airmez. Fakat tuhaftırd idaresinde bir fatist rejimi tefek- • 
tafa Kemal Pa~a bulvarından ge- Berlin, 22 ( A.A.) - Havaı a- iddia eden Birinci Boris, bugün k l k hl k 1 l zabıta romanına, dünya e 

ü ünün ço te i e i o acaiını d 
çecek ve Azapkapısına kadar tem janıı bildiriyor: Gazeteler reımi Madride nakledilecekti. Fakat bir başka ıözle bakmı~lar 

d ı Ş h b 
bildirmif, Fransız soıyalistleri ile 

dit e i ecek olan e zade atı Un- bir Avusturya tebliği neıretmek. Birinci Boris, üçüncü mevkide nak ihtiva ettiği beıeri mefhu111• 
1_ h tt d I I d'I · I , komünistleri arasında son günler· l k d -• xapanı a ı. te ir er. Buna nazaran Viyana • e ı mesane razı o mamıf, .mevii- na itibari e, en ine ayrı-

B - Eminönü - Eyüp hattının da bir polisi yaralayıp öldürmüı nin ancak birinci ımıf ve yataklı de yapılan hareket birliği miNkın yer vermiıler; üslubunu, 
Unkapanı - Eyüp kıımı. olan iki kiti t~vkif edilmiıtir. Bu vagonlarda seyahati icap ettirdi • dan memnuniyetini izhar etmit • kullanıt cihetini ve içerisİl'I 

C - Fatih hattının Edirnekapı- adamlar naıyonal demokrat fır • ğini,, söylemit, bir çek beklediii • tir. nan müthit hararet ve h• 
sına kadar temdidi. kaıına mensup olduklarını ve bu ni, tren parasır.ı kendi vereceğini Mücadelenin, kararlaıtırılmıt ıöze alarak, büyük ve daill' 

2 - Müstaceliyeti ikinci dere - sabah demiryolu üzerinde yapıl • beyan etmittir. Bunun üzerine nak içtimalardan batka, hürriyetlerin mette hakiki bir eser olaralı 
«;aM .alu hatlar: mıı olan ıuikaıtın amili bulunduk li tehir edilmittir. Fakat ~k sel· laalclarılmaaı ........ ~ talea etmitlerdir. 

D_,,,..KAJiaköy - Azapkapı, Ka- larını ve ecnebi bir memlekete memittir. Birinci Boriı, bu sabah mu haf aza tert ibatı alınması ve bil- Biinu yazan nıım.,. 
ıımpqa - Surpaıop hattı. kaçmaia teşebbüs eylemiı olduk- üçüncü mevki ile ve İspanyol hü- hassa buhrandan nıeaul olan kapi- maalesef hayli lc:ıaa 6ir h•~~ 

H - Eminönü - Sultanha - larını itiraf etmi§lerdir. Filvaki kumeti hesabına nakledilecektir. talizme müteveccih olması icap milf, verem gibi feci bir üS 
mam - Unkapanı hattı. Tuna ıahilinde demiryolu üzerin- ettı"ı- ı"nı· tasrih etm;tlir. harabiyetin pençesine d 

v T k · ı D ı b h Hamdullah suphi Bey h dl - a sım e o ma a çe a- de bir infilak vukı~ gelmiı ve ci- -o-- senelerce hem yazmıf, e 
ra11nda ittiıal hattı. Bükreı sefiri Hamdulah Suphi cen ölmüttür. 

vardaki bir fabrika da haıara se- b A 'd k U lk d •• 3 - ihtiyari hatlar: Bey uıün tinaya aı ece tir. nQ ın uşmanı "Doktor Cekil ve Mister 
bebiyet vermittir. s· h • • ' A ' ' Z - Akaaray - Silivrikapısı. ır mu amrımı~, tınaya seya· öldürüldü yahut, herkesin bildiii isıt11 

H - Kasımpaıa-Y eni,ehir- Viyana, 22 (A.A.) - Avustur- hat.inin hariciye nazırlarımn Ey· Yüzlü Adam,, Stevenson 

F 
"k" yada tedhit harekiti gün geçtikçe lülde Ankarada yapacaklan top· Şikago, 23 (A.~.) -Amerika· h 1 v eti 

en oy. d muharririn asta ıgının 
T M k B "kt f azlalatmakta ve bombalarla ya- Jantı ile alikadr olup olmdıiını lıların bir numaralı halk µfmanı d I . ti 

- aç a - efl a,. d o·ıı devresin e yazı mıı ve uı 
Y Ş h t. t f d pılan müteaddit bozgunculuk ha - sormuı, Hamdullah Suphi Bey tu diye andıkları hay ut ı inger, h 1 "h t· ... iıs 

- e remane ı ara ın an k k 1 der etmez der a to re ı .. 
diıeleri kaydedilmektedir. b · t' bir ainemadan çı ar en, po is ta-

Sütlüce civarında Haliç üzerinde ceva 1 vermıt ır: RÜ~Üne !ebep olmuıtur. 

b• k"" . • 1 d y kd" d Viyana, 22 (A.A.) - Bir nazi' "- Dört hariciye nazırlarmın rafmdan öldürülmüıtür. Polis, b ,ıı ır opril ınta o un ugu ta ır e Bu kitabın mevzuu, • 
Eyübe kadar temdit edilecek olan nin ikametgahında yapılan tahar - toplanma meselesi halledilmiş bir Dillinger, sinemadan çıkar çık • n.a bir ruhi davadır. insan 
Kaaımpafa _Sütlüce hattı. riyat neticeıinde zabita bir sandık iştir. Ben Atinaya bazı hususi iş- maz alet etmit ve onu batmdan dılıtında kimıenin inkar e 

L _Bebek hattının yukarı Bo- el bombası bulmuıtur. leıim için gidiyorum.,, ve kalbinden vurmuıtur. di'ği iyi ve fena hasletleriıı 

laziçine doiru temdidi. r l du, hunların yekdijerile dl 

T~~~~I ~--A_S_~_b_a_lı __ f_a_z_e_t_e_l_e_r_ı_·_n_e __ d __ i_q_o~r_l_a~r_? __ ~a~~ 
Aldığımız malumata göre, im· VAKiT - "A. C.,, imzalı makalede / veriyor muyuz?.,. sualiyle batlıyan Yu-ı MİLLİYET - c• * ) imzalı maka· dikkat bir t.damın bunları 

tiyazı 75 sene olan tirketin daha "Sergilerimizin gayesi ne olmalı?,. mev- nus Nadi Bey ''Bir vatandatın baıına lede San - Franıiko grev hidiselerin· rJe ikire bölmek ıuretile • 

k b. · t' h k zuu tetkik ediliyor İmza sahibi 9 Ey gelen ni•mi• tavugwun ba•ına gelmemi•,. den bahsediliyor. Mak&lede hadiseler ve I _ı i ti'.•) yanm asra ya ın ır ım ıyaz a • · · " :r :r :r :ı- -zaman arrıca ya9ama a ~ 
kı vardır, lftl İzmir sergisi için hararetli hazırlık . diyerelt bu v.\tandaşın bapna gelenleri son vaziyet anlaşıldıktan sonra den ili- mf'!ydan ala.., zulüm; vah 

Şirketin mümeaaillerinin yeniden 
hükGmetle müsait bir anlatma ze· 
mini yoluna ıidilmek arzusunu 
izhar ettikleri anlstılmaktadır. 

Evlenmek istiyen 
muallim lıanımlar 

Maarif V eklletinin aldıiı bir 
karara 16r.e kadın muallimlerden 
nlumek istiyenler eler sekiz se· 
nelik 111eeburt hizmetlerini henüz . . 
dolclurmamıılaraa, bu hh•metleri 
tecil olunacak, ve iıtediklrri tak· 
dirde, Vekllete hiç bir tazminat 
•ermeden, meslekten ayrılacak· 

!ardır. 

• 
Cemil 8. geziyor 

Onlvenite Rektörü Cemil Bey 
dün aallah, Tıp Fakültesi Dekanı 

d,,ktor Nurf!ttin Al: Beyle birlikte! 
Cernftpqa, Haseki, Gureba has
tanelerini ıezmittir. 

tar yapıldığıI)I söyledikten sonra böyle anlatıyor. Mesele hulasaten ıudur: Bu yor ki: "San - Fransisko grevi bütün 
ih rl · 1 nihayet l'OmPnımızın pek sergilerden maksat memleketteki sana- vatandjlŞ bir evle yanındaki a!'layt al- c anın naza anru üzerınc top ıyan ve I 

yi, o sanayiin mamCilitmı satan tüccara mak istemiş, biltün muameleler yaprl • sendika tarihinde mühim bir mevki aafhalarmtl•n birini te9ki 
alan ve halka tanıtmak olduğunu işaret l mış, i,, kayt ve (escil muamelesine ge - alan bir hadisedir. olan en hüyHlr milcadele 
ediyor ve f(>yle devam ediyor: "Onun 1 lince tapuda evin başka, arsanın baıka Çünkü evvelemirde vüs'at itibariyle ~itkintik .. . r>ü9ülen hatal•' 
için tefhir edilen malların fabrikalar ı namlara yazılı bulunduktan anlaplmış.. çok büyüktür. Ve Avrupanın herhangi bunların hP.p~inin fevkind• 
mamulltın ıcösteren ve tanıtan nümu- Adamcağız timdi bu pirincin taşını bir bir yerinde çıkan bir grevden da - lifin gayet ustaca bütün 

1 d "b ima ııı.- 1 ha muazzam bir işçi camiasını içine al- d•ıt ne er en ı aret o sı ıu;nn celir.,. Ma- türlü ayıklıyamamaktaymıı ı .. Diier bir pek iyi ve tamamen ken 1tl 
k 1 d · h dili' ki 4•s ·ı bi mıttır. 150 bin grevcinin kendileri a e e ıza e yor, : ercı er rtt kadının tarlası içine de ba•ka bir adam b" ·· } · 1 ) t 

:r için her türlü müsait tartlar dahilinde ır soy eytf e an a ı§ı ... 
nilmune serıiıl olmaz da asırlardanberi ev yaptırarak tapuya kaydettirmiş.. k 'I k . ..,.,, 

ı bir patron ekalliyctine kartı isyan ·arı erine -umarız 1 _ı 
tanıdıftnuz ve dofrudan doğruya mils- Şimdi iş mahkemedeymiı.. il' etmeleri istisgar edilecek bir hadise daha yumutablarak ve 
tehlike satış yapan perakende pazar Yunus Nadi Bey bu misalleri saya- ı:~• 
Yerim.ne ve panayırlarına benzeti'tır· ıe , ı değildir. • müteamil bir tefrika ha u-

11 
o zaman bu sergiler aergilikten çıkmış 

olur. Böyle serıiler kapanmağa mah
kQmdurlar. Çünkü sanayiciler yaptık
lan maıraflan sergiden çıkaramazlar . 1 

Halbuki yalnız nümune teJlıi1' etseler 

rak bunların bizde emlak ve araı:i sicil-
lerinin ıslahı ne kadar lazım ve labüt Sonra bu grevin mahiyeti tamamlyle rilmit ıekilde sonubualı 

ba~kadır. ÇUnkU mesele, Ucretlerin b 1 1 
oldug- unu pek al'ık surette göıterdig-i - · yerinde ir it yapı mıt 0 

ıı tezyidi noktaaından değil, belki patron- .-111 
ne i§aret ediyor. Nadi Bey makalesinin larla amele arasında yeni münasebet Hikmet 

ler te1iai lü.ıumundan çıkmııtır. ntı111111tılttlllllHlbt1UllllfllHfft111-lflnlttıı sonlarında töyle diyor: "Kanunun Me -
denimizin bize yüklettiği en büyük kül· 

böyle masraf yapmıyacaklardır.,, Cet emlak ve arazi ııicillerinde behemehal 
Makale töyle nihayetleniyor: , kadastro usulünün tatbil.ci külfetidir . 
"9 Eytul İzmir sergisi için vakit ge· Eğer bunu yapamazsak K a n u n u 

cikmemiıse, onun memleketimizde ilk M e d e n i y i k a b ü 1 Ü n 
ni1mune sergisi olarak ortaya atılma- m a n a s ı k a 1 m a z. v e 
smı istc-rlz.,, m e d e n i i 1 e r 1 e y i ti m 1-

C'ÜMHURİYET Mak2lesine z 1 n b u a b i d c ı i y ı · 
"Kadastroya kafi derecede ehemmiyet I k ı 1 ı r ... 

Binaenaleyh grevde tamamlyle sen- Liman tirketi topl• 
dikacı bir zihniyet hlkimdir. Ve bu va- ıJ 

ziyet, sendika tarihinden aldığı bütün Liman Şirketi Heyeti 
denler, manevralar, tabiyelerle pat· yesi 12 Apıtoıta topl 
ronlara ~rtı koymaktadır. .. Heyeti umdmiye taıfi1• 

ZAMAN - Bugünkü -· 'ralede ek 
.. 23 _ ıo Tem:""'t•ı . bayr<ırı llzerinc- verdikten aonra seçilec Ş 
Z tasfiye komisyonu Lhn•ll ( aman) imzasiyle mütalca yürütülü .

1 
yor. ni yeni ıekle koyftcak ol•" 

yetine Da§lıyacaktır. 



ıtim ~: 
3 Temnı;.z cfıdffi 
Yaşasın 29 .......... 

~::::~•::ı~rk•n. Yunanlı tayyareciler bugün muhtelif 
Ya.kama rozet taktı ve • ti d b J kJa 

~=y:.'.·~~'. eli· (Pana- zıyare er e ll unaca r 
tel! gel!). ' ' 

'natot " ·· d · ' onum e, para tene-
1 takırdattı. 

Misafirler, Çarşamba doğruca Bükreşe, oradan sabahı 
memleketlerine eaa.diifün cilveıi ! 

:: ~ekteı;>lerinden birinin Üç harp tayyare.sinden mürek-

Sofyaya geçerek döneceklerdir 

tııı tıı u ile kartıla§mış ola· kep bir Yunan filosunun dün §eh
İr~ Fakat itiraf ederim ki, b ir rimize geldiğini yazmıştık. Misa

llleaelenin ne olduğunu, firler y eşilköyde hazırlanan bir 
~du~angi fevkalade günde büfede izaz edildikten sonra oto
t" g~tnuzu hatırlıyamadım. mobillerle şehre inmişler ve öğle 
1• goz attım ·, 23 temmuz! · · · · 

yemeğini tayyare cemıyetının mı· toparlandım .. li safiri olarak Perapalasta yemiş-
d 1 a ... Sahi ... Bugün 10 tem- lerdir. Misafirler öğleden sonra 
~"··Gazetelerde yirmişer sü müzeleri ve camileri gezmişlerdir. 
Yazılar var d y f. · · · f ... ,, Bugün e unan se 1rını zıya-

~k ~bakındım: Mağazalar, ret edecekler, yerli mallar sergisi-
Ut ayraklar asını§ ... Herkes, •IOm•M""' "'"""""-"""'-"""'"""""'""''woıuııııı-Hınııınıtt• 
bat İtine gidiyor... Hulasa, 120 y ugosl a V 

' \l haYranıı, üçüncü plana 
"~ 'l' eıit için pek oka dar he- t J b • J di 
~tuliinınüyor. Kimlıilir, bel- a e eSI ge 
j. &'ençlere !Öylece hatırlat
&.~ını: 

, ~ 1 enınıuz diye "yurt hil
ıtabında okudun ya ... Ha

%r ınusun? 
~ilk, Coğrafya dersinde, Por
'tı 

l l>ayrtahtını hatırlamayınca 
)'ii 

tiinü buruşturursa gene 
)-'P&.tak· li . 
&.I lllnıınm... Şey... Şey ... 

1•kan. bir talebe ise, cevap, 
: telecek; on Tem muz Bay-
ıtı .... .. ı· k t •le olduğunu soy ıyece ... 
'
2 

\\ltaa1 muhakkaktır ki, 
31' ernmuz denen, vaktile 

Belgrat Üniversitesi talebesin -
den 120 genç dün saat 14 te Kös
tenceden şehrimize gelmişler, Ga
lata rıhtımında Milli Türk Talebe 
Birliği tarafından karşılanmışlar

dır. Misafirler doğruca İstanbul 
erkek lisesine misafir edilmişler -
dir. Talebe dün akşam müzeleri 
gezmişlerdir. 

Milli Türk talebe birliği, bu ak
şam Halkevinde misafirler şerefi
ne bir ç.ay ziyafeti verecek, sami
mi müıahabeifo bulunulacaktır. 

Yugoslav talebe tehrimizde 
dört gün kalacaktır. 

o der . d' .. ' tl 
b " ece aevın ıren, umı e~ 

' l'>\lll t 1 • ı·-
ll ff , ar ı , mese a , enıçe- 1·· . h t" top>ıanama<lı 

ni gezecekler, valiyi, kolordu ku
mandanını, halkevi reisini, tayya· 
re cemiyeti reisini ziyaret edecek
ler ve gece tereflerine tayyare ce
miyti tarafından verilecek resmi 
ziyafette hazır bulunacaklardır. 

Yunan filosu ile beraber tehri
mize 14 hava zabiti gelmiştir: 

Kaymakam Temelisin riyase
tinde bulunan bu heyet yüzbaşı 

Sakturis, yüzbaşı Potamiyanos, 
yüzbaşı Frangisso, yüzbaşı Kalos, 

tinde kaldık. 
Çarşamba sabahı, doğrudan 

doğruya Bükreşe uçacağız. Ora
dan da Sofyaya geçeceğiz. Sofya
dan sonra memleketimize dönece-
ğiz. 

lstanbula ilk defa geliyorum. 
Şehrinizi, yüksek şöhretine tama
men layik olacak derecede güzel 
buldum. Burada karşılaştığımız 

hüsnü kabulü hasseten kaydetmek 
isterim.,, 

yüzbaşı Y orgos, yüzbaşı Varvare- -""'""''""""111"""'ım""""""'""""'"'"''"'-""'"'"'"" '""""'"""""'-
sos, birinci mülazim Kapasambe- Köylüler ilk mek-
lis, birinci mülazim Gurupolis, hi· • • } 
rinci mülazim Stamatyo, müla· tep JStl yor ar 
zim Karnaviyaş, mülazim Papa· 
nastasyu, mülazim Y orgukos, mü
lazim Tasyos'tan mürekkeptir. 

Atinada münteşir Akropol ga· 
zetesinin iki muhabiri de, gazete
nin hususi tayyaresiyle, filonun re
fakatinde şehrimize gelmişlerdir. 

Yunan filosu kumandanı, bir 
muharririmize, seyahatini şu su
retle nakletmiştir: 

"- Selanikten buraya kadar o
lan 520 kilometre mesafeyi 3 saat 
40 dakikada katettik. Hiç durma• 
dan, Dedeağaç, ve Edirne tarikile 
geliyoruz. Seyahatimiz hadisesiz 
ve çok güzel geçti. Yalnız Edirne 
ile Çatalca arasında bir sis taba
kasının arasından geçmek zarure-

İstanbul köylüleri maarif mü • 
dürlüğüne müracaat ederek ken -
dilerinin yardımları ile köylerin
de birer ilk mektep binası yapıl· 

masını istemişlerdir. 

Maarif idaresi vaziyeti tetkik 
etmiş ve muvafakat etmiştir. Bu 
köylerde üç bin liraya mal olacak 
mektep binaları yaptırılacaktır. 
Bunun bin lirasmı maarif müdür
lüğü verecek iki bin lirasını köy
lüler temin edecektir. Bu şekilde 
şimdilik on bir köyde mektep bi
nası yapılacaktır. Müteahhitlerin 
yaptığı binalar çok pahalıya mal 
olduğundan §İmdilik o mikyasta 
büyük mektep binaları yaptırıl~ 

mıyacaktır. 1) 'b' k .. t urı eye ı l i 1:1as1,, gı ı, anca mu e-
·,, ~~ıla.plar tarihimize intik al lstanbulda tetkikat yapan üç ~ • 1 
1 Ulunan ve bugünkü haya- ecnebi mütehassıs birer rapor '· fit L I / T E-

~et'.- ı · b' ·· d.. · l d' T kk''l d J r li~k ~e\'e emıyen ır gun ur. vermış er ı. e,e u e en u ı 

Sait B. serbest bırakıldı 
Otomobil ile Be~iktaştan ge· 

çerken tedbirsizlik, dikkatsizlik 
ve nizama riayetsizlik yüzünden 
Osman Efendi isminde bir aske· 
rin ölümüne sebebiyet vermekten 
suçlu Sait Paşazade Vehbi Bey, 
kefaletle tahliye kararmrn temyiz 
mahkemesince bozulması üzerine 
dün tekrar tevkif edilerek üçüncü 
Ceza mahkemesine sevkedilmiş-

iıı 1.'Ye, Şark aleminden garp heyeti bu raporları tetkik edecek, 
~' 1tıtikal ederken, bütün şehrin müstakbel planını yapacak 
t' llıeınleketlerinin yaptığı - mimarı seçecekti. 
rttlad!: Fransız inkılabının Raporlar hazırlanmıt fakat jü
l\~rxnı tathika çalıştı . Fakat ri heyeti henüz toplanıp raporları 
t de~Ietinin o lagar bünye- tetkika baırı.lıyamamıştır. Öğren· r,l\ ~ 
~ •ı:ı frağı uymadı: Çatır diğimize göre, jüri heyetinin faa· 

Liti'~ladı ! Her bir parçası . baş- liyete başlaması için belediye büt-
,ı~111ll elinde kald!... çesinin vekaletten tasdik edilip 

ltrı .. ~.~i, 26 sene evvelini hatır· ı · b ki kt d. f, .. k" 
~ ge mesı e enme e ır. \(Un u 

'ta. h· Ne ümitlere kapılmıştık. jüri heyeti, hakkı huzur meselesi 
~~a. ır "hac eri felsefi,, buldu- dolayısile, bütçe ile alakadar bu· 
-~ kail olmuştuk ... Hani eski lunmaktadır. 

ı r~'tler, bu isimde bir taş a -
~ •ı. Söz de bakıra sürdük-

ttı,n l k · ı· · B' ltıe ı a tın esı ırmış... ız 

~ııı'l'\ıtiyeti ilan eder etmez 
~tird~en.net kesileceğine kana-

lçerenköylülerin 
müracaatı 

Seı~~: 1908 inkxlabında, ba
r~k~ı.kte memurdu. İttihat 
~'~d llın de tanınmış unsur• 
le b 1' Onunla beraber, Be • belediyeye yaptığı müracaat na -

~letd'a.hçesine gider, nutukla- zarı dikkate alınmış, belediye Şir-
1) ık. Ha.tipler: ketler komiserliği tetkikata başla· 

Üsküdar - Kadıköy tramvay 
hattının Kurbağalı ve Hasan Paşa 
mahallelerine de temdidi ıçın o 
mahalle halkının dört bin imza ile 

~ tib·t\'tunaınızı denizlere kon· mıştır. 
ı ,a 

l!etlt~ac.ağı:z ... lşkodrayı Ye- Diğer taraftan lçerenköy ve 
f.., ·d· ır hatlarla hağlıyaca- Kozyatağı ahalisi de Nafia Veka
b ~. ~ l}'e haykırırlardı... Jetine müracaat ederek kendi 

la.tl '!>a.ılar)a hahamların ıa- semtlerinden de tramvay geçme • 
i: a kuc•kl t ... ·· ·· 1 • · · 1 d · ~~ ... aı ıgıru gozum e sıni ıstemış er ır. 

Madamın paraları 

Kumbaracı yokuşunda Hüse
yin Paşa apartımanmda oturan 
Madam Molamonun yatağı ıçın· 

den 1700 lirasını çalan Arşak ya-
kalanmıştır. 

Zavallı fiOCu k 
Küçük çekmecede yıkanmak Ü· 

zere denize giren 12 yaşındaki 

Fa-lim, yüzme bilmediğinden bo -
ğulmuştur. 

Aya§ı kırlldı 

Dün Akşam Eminönü - Fatih 
tramvayının sahanlığından atla· 
mak istiyen Hüseyin isminde bir 
çocuk müvazenesini kaybederek 
yere düşmüş ve sol ayağı kırılmış-
tır. 

Saatı çahndı 

Kırkçeşmede oturan Mehmet E
fendinin dün yıkanmak üzere git· 
tiği bir hamamda saati çalınmış 

hamamcı yakalanmıştır . . 

Denize "düştü 
Fındıklıda Mehmet Kaptana a

it Ceylan motöründen depoya o -
dun çıkarmakta olan tayfadan 
Mustafa, denize düşmüş ise de 
derhal kurtarılmıştır. 

tir. 
Yapılan duruşmada 7 nci müs

tantikliğin kararnamesi okunmuş 
suçlu sorguya çekilmiştir. Netice -
de mahkeme heyeti, Sait Pa.şa Za
de Vehbi Beyin 1000 liralık mali 
kefaletle tahliyesine karar vermiş 
tir. 

Duruşma şahitlerin çağrılma· 

lan ve Osmanın veresesinin tah
kiki için başka güne bırakılmış

tır. Mahkeme gayri mevkuf ola-
rak devam edecektir . 

Evkafta tayinler 
İstanbul Evkaf idaresi avukat-

tarından Ziya Bey Evkaf idaresi 
varidat müdürlüğüne, varidat mü
dürü Ihsan Bey mahlulit miidiir· 
lüğüne, mahlôlat müdürü Rahmi 
Bey de Manisa Evkaf müdürlüğü· 
ne tayin edilmişlerdir. 

~ıe ·~ lia.lbuki, sonra ne fela-
·t~~ k·atşılaşbğımız saymağa 

, . · ı . ' . •. '\ •. ~ ,. . 

l ı .. 
f ~, hiJ· uı:unı var mı? .. Bunu, 

ır ... . 
• 

t , a~ · · • · · . • · 1 ~i ~k 23 Temmuzun bize va· 
'd çok §eyleri acı acı tec· 

etek • k 
t b\l} ını ina12:Iıklarını an-

11Lt 'lllluyoruz Hatt.. • d ' 
~ 'l\i . · a ,ım , 

l'tıyet,, diye isimlendir
~ 

(Vl·l'tQ) 
(~ı 10 uncu nyıfada) 

TürkiyeCümhuriyetMerkezBan.ka~ı 

lstanbul Şubesi 
Galata'da Bankalar Caddesinde inhisarlar Müdüriyeti Umuimyesinin bulunduğu binaya nalcl ile 

25 Temmuı 934 Çarşamba gününden itibaren orada muamclabna devam edecektir. Nakil 

müaaaebetile Bankamız gİfeleri 24 Temmuz 934 Sah gUnü kapah bulunacakhr. (4004) 
• - •• ~ • • • ' • # • ' • • : • " • : .. • \' ' .. • .,,. ; " • • ~ • 1 • , 

. . 

SİYASET 

Amerikadaki grev
lerin manası 

Son günlerde Amerikada bazı mü • 
him hadiseler vukua gelmiştir. Şimalt 

Amerikadaki kırk ~ekiz hükumetin en 
büyüklerinden olan Kaliforniyanın 

merkezi San - Fransisko'da askerle 
çarpışmalara sebebiyet veren grevler ol
muş, bu harekete yüz binlerce amele 
iştirak etmiş, bir çok büyük şehirler aç
lık tehlikesine maruz kalmışlardır. Vazi .. 
yet ancak dündenbcri tabii bir şekil aı .. 
mağa başlamış ; lakin hadiseler Ameri
ka iktısadiyatına yüz milyon dolarlık 

bir zarar yapmıştır. 

•.• * 
Şimali Amerika mühim vekayie sah • 

ne olmaktadır. Demokrat fırkasının 

mümessili sıfatiyle iki sene evvel iktidar 
mevkiine gelen Reisicümhur Roosvelt 
çok ciddi bir vaziyet ile karşılaşmıştır , 
1929 senesindeuberi devam eden iktısa .. 
di buhran, Amerikayı sarsmıı. ahalinin 
bankalara, bankerlere ve umumiyetle iş 
adamlanna olan itimadını kırmış, daha 
fenası, Amerikalrlarm kendilerine olaıı 
an'anevi itimadını tezelzüle uğratmış .. 
tı. 

İstihlaki aşan hol mahsuller dolayısi .. 
le fiyatlar düşmüş, buğday pamuk gibi 
maddelerin yüksek fiyat buldukları za ... 
manlarda borçlanan köyliiler borçlamu 
ödemiyecek hale gelmişler, bundan a • 
Jacaklılar da müteessir olmuşlardrr. İ§4 
tira kabiliyeti şimdiye kadar göriil .. 
memiş bir derecede düştüğünden fab • 
rikalarda ve büyük mağazalarda sto'.l( 
lar çoğalmış ve neticede bir çok fabri • 
}ar kapanmış, işsizlerin miktarı bir ara .. 
Irk on beş milyon gibi yüksek bir raka .. 
mı bulmuştur. 

il(. il(. il(. 
- .. .., .-- f 

Uzun zamanlardanberi bir felç hasta
lığiyle malUl olan ve bunu yalnız tıp ve 
doktorlar sayesinde değil, bilhassa ken· 
di azmiyle yenme~e çalışan ve yenen 
Reisicümhur Roosvelt işte yukarıda 

bahsettiğimiz bankerler karştsında kal .. 
mxş ve Waşington'da hükümet başına 

geçince, ilk faaliyeti umumi menfaat 
namına, bütün Amerikan hankalafrnt 
muayyen olmryan bir müddet için b "' 

patmak olmuştur. 4~···~ ~ 

Roosvelt, yetmiş seksen milyonu. ya .. 
ni Amerikan ahalisinin dörtte üçünü 
teşkil eden borçluların imdadına k<' Ş .. 

muştur . . ' Köylü borçları az faizle ve uzun: 
müddetle tecil edildiği gibi, bir çok 
tenkitlere uğramasına rağmen, umumun 
yükünü tahfif için, doların kıymeti yüz .. 
de kırk düşürülmüştür. l 

Lakin devasa faaliyet asd bundan 
sonra başlamıştır. Milyonlarca ame .. 
leye iş bulabilmek ve sınai faaliyeti 
tanzim için N. R. A. denilen idare tesis 
edilmiştir. Ve bu idarenin başına cene .. 
ral Conson getirilmiştir. N. R. A'~ 

patron sınıfın ıalakadar eden ve Kod 
tesmiye ·edilen emirnameler istar ettiği 
gibi ameleyi de daha sıkı bir zapturapta 
almış, lakin yevmiyelerini yüzde on ili 
kırk arttırmıştır. Ve patırdı bundan 
kopmuştur. Srrasiyle amele ve patron
lar bu emirnamelerin icrasındaki fennt 
veya diğer teşekküller yüzünden biribi· 
rine girmi~ler ve çok defalar da N. R, 
A. idaresine serkeşlik göstermişlerdir• 

Patronlar içinde Ford bile bir aralık ha· 
şını kaldırmış. meşhur tayyareci Lind • 
berg de Roosvelte karşı gelenler meya • 
nında bulunmuştur. 

İşte San - Fransisko'da vukua ge
len amele grevi patronlarla amele arasın• 

da çıkan bir ihtilaftan doğmuştur. 
Grevin en şiddetli zamanında Havai 

adalarında tatilini geçiren Roosvelt bir 
an için bile olsun sükünetini kaybetme
miş ve proğramınm bir maddesini bile 
değiştirmek lüzumunu hissetmemiştir. 

Nihayet, grevin durdurulduğunu gö
rüyoruz. Bütün bu manzaranın heyeti 
umumiyesi, Roosveltin, mevkiinde çok 
sağlam olduğunu ve Amerikayı, şimdi~ 
ye kadar mühim badirelerden nasıl kur
tardrysa şimdiden sonra da kurtarmak 
kabiliyetinde bulunduğunu gösteriyor ı 

M. R. necdet 
ımwııım1ftmnm11mıı11tııııınıııınınuA•umınNutıı11nı111ıırıttnNııMut1H1111uııratttt1uıt1 

Evkafta maaş 
Evkaf memurlarının Temmuz 

mr..a.f1arı dün verilmiştir. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 

Tarihi tefrika: 12 

Gec;en kısımların hulasası 
Abdülhamit, Paristeki Jon Türkler

le muhabere ettiği vehmiyle Tıbbiyeli 

bir genci sarayda her gece tazyık ·ıe is
tiçvap ettirmektedir. En sevdiği 1;öz • 
d:lcrinden (Necmi Seher) Hanımla Pa
risli glizel rakkasse aralarında müthiş 

bir laskançhk başlamı§tır. Bu sırada 
Naime Sultanın kocası Damat Kemalet
tin Paşa ile Hatice Sultan aralarındd bir 
sevişme hadisesi Abdülhamidi çıldırt · 
r.uştır. Hafiye çifte köşklerin bah~csin
deki çalılıklar ara::ıında takibatla meş · 
guldi~::!er. 

Aptulha.mit 1 
- Estafurullah Şevketlim! Ha

fa .. B-öyle bir ıey söylemek isteme
dim. Necmiseher Hanım latanbul· 
ludur .. Daha zeki ve anlayıılıdır. 
Elbette Saadetle mukayese edile· 
mez. 

ALdülhamit gülümsedi. 

Cafer Padi§ahın hal ve tavrın· 
daki degişiklikten cesaret alarak: 

-- Necmiseher Hanımefendi 

Sultan Hanımlar sırasına geçmeğe 
layık b:r incidir, Padişahım! dedi. 

Cafer Ağa bu suret!~ Saadetin 
ıaçlanmn kesilmesine ve saraydan 
uzakla§maıına mani olmuştu. 

Abdü!hamit çekmesinden bir 
küçük kolye çıkararak harem ağa-
11ına uz.attı: 

- Cafer! Bunu al .. Kendi elin
le Saadetin göğsüne tak .. ve yarı· 
na kadar rahatsızlığı geçerse, sa
bahleyin kahvaltımı onun getirme 
aini söyle! 

• • • • • 
• • 

Cafer Ağa huzuru hümayundan 
çıkar çıkmaz Saadetin odasına 
koıtu. 

- Kızı sevindireyim... Necmi
ıeher de kıskançlığından patlasın. 

Diye söylenerek kapıyı açmak 
istedi. 

Oda kapısı içinden sürmelen -
mitti. 

Cafer Ağa yavaıça kapıyı vur • 
du: 

- Saadet .. Ben geldim. 
Cafer kapının önünde bekler· 

ken, Necmiseherin Saadet hakkın 
da uydurduğu yalanları düşüne

rek hiddetinden homurdanıyor: 
- Bu temiz yürekli kız Padişah· 

tan başka kimseyi sevebilir mi? 
Diyerek, Necmiseherin tezvira

tına §atıyordu. 

Tefrika numarası : 25 

Yazan: ishak Ferdi 

Cafer Ağa içeriden akseden ha
fif bir mırıltı duydu .. Kulağını ka
pıya yaklattırdı. 

Harem ağasının gözleri birden 
bire dı~arıya uğramı~tı. 

Kendi kendine: 
- Aman Allahım .. Neler işiti

ycrum ! 
Diy:? söylendi. Kulağını kapıya 

iyice yapı§tırdı. 
Arabın ağzı bir karış açılmıştı. 
Saadet, odasında yabancı biri

ne anlatıyormuı gibi, kendi kendi
ne konuşuyordu: 

- Sevmek günah mı, canım? 

Kim ne derse desin .. Kafamı kes • 
seler, gene seveceğim. Zindana at 
salar, gene seveceğim. Ölünciye 
kadar seveceğim. Allah, Allah., Be 
nim kalbimin kahyası yok ya! Her 
kes sevsin, birbirile cilveleşsin de, 
ben nicin sevmiyeyirn? Neden bir 
erkeğin kolları arasmda yatmak 
saadetinden mahrum kalayım 

Cafer Ağa derin bir şaşkınlık 

içinde: 
- Vay kHir vay! Demek ki 

Necmiseher yalan söylememiş. 

Ben de aptal gibi onu müdafaa e • 
diyorum ... 

Diyerek şiddetle kapıya vurdu. 

Saadet kapının birinci çalınışı· 
nı zaten duymamıştı. 

Derhal kapıyı açtı ve Cafer A • 
ğayı görünce sevindi : · 

- Buyurunuz Efendim! Bu sa
atte sizi buraya hangi rüzgarlar 
attı? 

Cafer Ağa kaşlarını çatmıştı. 

Odadan içeriye girdi ve kapıyı ar· 

dından ıürmeliyerek bir koltuğa 

oturdu. 

- Adapazarındaki aşıkın çok 
mu güzeldi? 

Saadet hayretle ağanın yüzün<" 
baktı: 

- Hangi itıkım? ... 

- Canım, anlamamazlıktan 

gelme! Hepsini biliyoru~'·· Hat -
ta yalnız ben değil, efendimiz de 
biliyor. Bu yüzden saçlarını kö· 
künden keseceklerdi. Ben şefaat 

ettim, Fakat, yanılmııım. Keşke 

ağzımı açmasaydım ... 

Saadet, ağanın omuzlarına sa· 
rıldı: 

- Neler söylüyorsun ağacığım? 

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

Ge~en kısımların hUllsası 
İlhami Bey, servetini kaybetmiş 

bir Pa?z&ıdadir. Fakat, eski debdebe~i 
hayatı terketmek i&temiyor. Onun için, 
kızı Ttirkan Hanımı Cemal Bey ismin
de bir zengine vermek emelindedir. 
Halbuki, Türkanla Fikret sevişiyorlar. 
İlhami Bey, Fikreti, oğlu gibi büyüt
mektedir. Ona, kızdan vazgeçmesi için 
rica ediyor. Banka memuru olan Fik
retin önüne, te~:ı.düf, Şadiye Hanım 

isminde zengin bir kadın !iıkarıyor. Bu 
hanım, da delikanlı ile alakadar oluyor. 

- Emin olunuz, yalnız zahiri tarafla
rınız benziyor •• -dedi.- Kocam, çocuk 
cibi, İradesiz, her tarafa ıürüklenir bir 
erkekti. Siz ise, bilakiı, çelik gibi aağ
lam bir azme sahip duruyorıunuz .• Ma -
lMYİ ta...n.nnrzda taban tabana zıddiyet 
nrdır. 

- M~, onunla doıt ve arkada!· 
mııımrz .. Demek ki, asıl manvi tarafla • 

rını beğeniyonnuısunuz •• 
- lhıana karıı niçin merbutiyet hi:;

ıettiğimi ıuurumla tayin edemedim ... 
Onu sevmediiimi, kendiıine yalnız ıcf· 
kat beslediğimi sanıyordum. Halbuki, 
ölümünden sonra, yalnızlığımı anladım •. 
Hiç bir gün aklımdan çıkmıyor .• 

Gülümsedi: 
- Sizi karıımda gördükçe, onu diril

mi! sanıyorum.. Hem de, bl'ğcndiğim 

manevi tara~arını tashih ederek ccl· 
mıf ..• 

Fikret te, kendi huıuıiyetinden bah -
ıetti .. 

0

1lhami Beyin ve Türkanın ailesi
ne karşı nasıl merbutiyet duyduğunu an
lattı .. Onlann evinde vaziyetini muhla· 
ıarca hikaye etti. Fakat, bittabi, hia 
taraflarınıı dokunmadı .. 

Buna rağmen, Şadiye Hanımın aklı 

hu cihete takıldı: 
-Türkan Hanım kaç yaıında?. 
- Güzel mi?. 

- Sanıın mı, ıiyah mı?. 

Fıkra müsabakası 
En iyi, en ıüzel fıkralan bize gön· 

dereceklerin yazılan; burada neıredi
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol· 
mamaıı. ıeçme olmaıı ve okunaklı 
yazılması lazımdır. 

Merhaba hasisler 
Birkaç kiti bir bahçede oturmuı, 

yemek yiyorlardı. Adamın biri yan 
larına geldi: 

- Merhaba hasis adamlar! de
di. 

Yemek yiyenler, tanımadıkları 
bir adamm kendilerine hasis de • 
mesine fena halde kızdılar ve ıor • 
dular: 

-·- Sen bizim hasis olduğumuzu 
nereden biliyorsun? 
Hoı söz!ü olan l '-= adam şöyle 

cevap verdi: 

- Canım kızmayın. Bir parça 
ekmek verin de hasis olmadığınız 
anlaşılsın .. Bu suretle benim yalan
cı olduğum da meydana çıkar! 

Selirniye: Nfü.ıhet 

Senim Adapazarında aşıkım falan 
yoktur. Ben oradan çıktığım za· 
man küçükcük bir çocuktum. Hiç 
bir şey bilmezdim. 

- Şimdi de şeytanın bilmedik
lerini biliyorsun! 

Saadet, Cafer ağanın yanakla
rını okşamağa baıladı. 

- Vallahi timdi de o vakitki 
gibi saf ve temiz bir kızım, ağacı
ğ;m ! Kimseye fenalık yapmasını 
bilmem. Kimse hakkında fena dü
şünmem. Hatta kuyumu kazanlar 
hakkında bile .. Hele söyleyin ba
kalım, ne olmu§? Efendimiz bana 
gazeplendi de ıiz şefaat mi etti
niz? 

- Öyle ya... Saçlarını kökün
den ustura ile tırat ettirip köyüne 
gönaerecekti. Ben affettirdiın .. Le· 
hinde söyledim. "Saadet ~dık ve 
vefalı hir kızdır.,, dedim. Bu söz
lerim Padişahın hoşuna gitti .. Ve 
bak sana neler ihsan buyurdu?! 

Cebindeki kolyeyi çıkardı: 

- Gel boynuna takayım ... 
yorsun? Ver bakayım ağacığım ! 

- Ah, ne güzel! Sahi mi söylü-
- Y ook .• Olmaz. irade yerine 

gelecek. Efendimiz: "Kendi elinle 
göğsüne takacaksın!,. dedi. 

Cafer ağa, Aptulhamidin verdi
ği kolyeyi Saadetin göğsüne tak
tıktan sonra: 

- Sultan, dedi, bana Hakikati 
söyle bakayım! Sen kimi seviyor
sun? 

- Vallahi kimseyi sevmiyorum, 
ağacim ! .• 

(Devamı var) 

- Orta boylu mu, uzun mu?. 
- Zayif mi, toplu mu?. 
Bu neviden sualler yağdı.. Fikret, 

hepsine liıkaytlikle cevap veriyordu .. 
Nihayet, hcpıini !lirden kellirip atmak 
için ıu ıua1i ıorulmamıı cevabı verdi: 

- Niıanlandı gibi •• Yakında evlene • 
cek ... Cemal Bey iıminde bir gence, 
babaar, onu veriyor •.. 

Şadiye Hanım, rahat bir ndes aldı ... 
Sonrz, gülümsiyerek: 

- Amnn, ne uı;lu, ne itaa~li hanım • 
mı§ bu? •. "Babaeı veriyor ... ,, öyle mi ? 
Zamanımızda böyle kızlar hala var de
mek! .. Yoksn görücü ile mi evleniyor •.. 

Fikret, içinden: 
"- Ne uslu, ne iteatli olduğunu bir

de hana sor!.., diyordu. 
Fakat, yiiksek ııcıle: 
- Tabii değil mi? •• Bir baba, kızının 

ııaacletini ister •.. 
- Demek ki, Cemal Bey, Tiirkan 

Hanımı mes'ut edecek .. Zengin olduğu 
İ!ihı mi? .• Zcnı:inliğin snadett" imil ola· 
ceğını zannediyor mmunuz?. hte bu
nun aksini ispAt eden benim .. Emin olu· 
nuz ki, haylltım, felaketten felİ\kete ıÜ· 
rüldenmiştir. f nun~rı, her ş~yd"n ev • 
vc1 ta!i olmalı.. Deminki şiirde hem 
zengin, hem güzel, hem ıık olduğum 
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64-
Stearin mumları yapmak i~in öküz 

ve koyun içyağları ıu, yahut hamızı 

kibrit, yahut kireçle sabunlaştırılır. 

Huıule gelen asid gralar ıu buharı ce
reyanında taktir edilir. Sonra keten 
torbalara konur. Evvela soğukta ıc.n· 
ra kırk derecede torbalar ııkıştırııa -
rak aaid oleik tefrik olunur. Aıid ole
ik torbalardan süzülerek yalnız aıid 

palmitik ve asid stearik kalınca bur • 
lar izabe edilir ve ortalarında fitili o • 
lan kalıplara dökülür. Mum imal edı -
lirken ıabun imalinde kullanılan aıid 

oleik ve gliserin elde edilir. 

Sab.unlar 

Sabun "Şahmi hamız,,ların esaslar
la ittihadından huıule gelen milhtir. 
ıabun yapmak için 11§ahmi,, yRni gı es 
maddeler potas, sud, kireç gibi esas
larla tasabbun ettirilir yani ıabunta,lm· 

br. 
Sabunların muhtelif nevileri vardır. 

En müıtamelleri potaslı ve sudlu aa
bunrlardır. 

Potaslı sabunlara yumuşak ıabun 

yahut arap aabunu, ıudlu olan sabunla· 
ra da sert ıabun veya çekirdek ıabunu 
denir. Ev işlerinde sert sabun kullanı
lır. içinde kalevi olan aabunlıır su ve 
iıpirtoda erir. Kalevi olmıyan sabun • 
lar iıe ıuda erimez. Eğer kireçli suya 
veya acı ıuya bir miktar sabun mahlu
lü koysak kireçli sabun husule gelir. 
Bu da eritilerek tortu halinde dibe çö
ker. Keza bir bakır milhi üzerine bi
raz ıabun mahlulü ili.ve edersek ye • 
şilimbrak bir tortu hasıl olur ki bu da 
bakır ıabunudur. 

Sudlu ıabunlar, İç yağı. hurma yağı, 
cinsi fena zeytin yağı gibi "şahmi,, 

maddeleri ıudla aabunlaştırarak y;tpı
lır. Bunun için iptidai maddeler ateş 
veya buharla ıarhlan demir kazanlara 
konur ve durmadan karışbnlır. Bu es
nada sliaerin ile aabun huaul~ gelir.Her 

ikisi de suda erir. Sabunu su ve gfü.e
rinden ayırmak için sudlu mahlulü ila
ve olunur. Sabun tuzlu ıuda erimedi • 
ğinden mayi.in sathında toplanır. Gli
ıerin iıe suda erimiş bir halde kl'lır. 

Böylece elde edilen sabun tekrar tuz
lu sud mahlulü ile kaynatılır. Sonra 
kalıplara dökülerek dondurulur. Sabun
nun donmaıı çabuk veya geç oldujiun· 
na göre renı::i beyaz veya renkli olur. 

Potaslı ıabunlara gelince bunla .. eı
mer yahut yeıilimsi renkte olurlar. Sud 
lu sabunlardan rniieısirdirler. Pctaa 
1ı ıabunların imali sudlu sabunlarır i
mali gibidir. Yalnız sud yerine potas 
konur. Bunlar fıçıl?.ra konarak ticaı e
te sevkolunur. Arap sabunu cilt haa • 
talıklannda, sanayide kumaşların yağ
dan tecridinde kulianılmnktadır. An • 
cak yünlü ve İpekli kuma§ları temiz • 
lemek için kullanılan ıabunda az po • 
tas olmalıdır. Yoksa kumaş yanRr. 

Adi sabunlara süblime, asidfen:k 1 
gibi müzadı tenffün • Dezenf t'tt:ın- lar 

yazılıydı. Dizim memleketin şeraitine 
göre çok zengin olduğumu s.ıklamnm , 
boş ve m5nnsız bir tevazu olur .• Güzel • 
liğime, şıkhğıma emniyetim yok.. Size 
gayet garip bir ııey ıöyliyeyim mi, zev
cim öleli on seneden fazla o!uyor •. Be -
ni o zamana kadar pek çok kimıe almak 
iıtedi, fal.at, bunların hepsinde ikinci 
bir m<:ksat sezclir.ı: Param için beni İs· 
tiyorlar 11and:m .. Belki de bunda hak-
sızdım .. Elbette, bir kadını kendi ı r;ın 

istiyen erkekler de bulunur .. Fakat ben 
de, hep aksi fikir hasıl oldu .. Evleneme· 
dim .. )::ğer param olmasayd•, belki de 
çoktan evlenir ve $aadcte kiwuıurdum .. 
Görüyorr.unuz ya.. Servet, her zaman, 
insanın saadetini temin etmiyor •• Sazan 
da saadete mftni oluyor.. Zengin bir 
inııan, a~k hutusunda, §ehre gelip le 
daima dolandırı!mağa müheyya bulu -
nan bir zcngi:ı köylü halindedir .• Zen
gin olan aıktn kaybeder .• 

Fikret, dudak bül:tü: ~:J'i 
- ihtimal.. - dedi.. •;;r-o !"'.T"""" 

Gözleri dalmı,tı .. 
Şimdi, bamba,ka bir ıey düşiinüyor· 

du .. 
Hayır, bu kadın, hayalata kapılıyor • 

dul. Kendisi, zengin olmadığı için, aşkta 
kaybetmiıti... Cemal, zengin olduğu 

ilave edilerek tıbbi aabunlar 1' 
T"e gibi boyalar ve esanslar ı a d' 

te tuvalet ıabunları yapılır. /ıt. 
1 

reçine ilave edilirse reçineli .ı 
elde edilir. Bunlar tuzlu suda 

köpürür. ti• 
Adi sabunun imalinde k~ 

maddelerin miktarı şu nisbet . 
600 gram iç yağı alınarak bJf 8 

na konur. hafifçe 11ıtılır. suıı• ~ 
Bome kesafetinde 200 kilogr'd 
iyeti ıodyum mahluJü ilave e •• durmodan kanıtırarak ısıtırı•I 
olunur. Kua bir müddet sonr' 
husule gelir. Sabun husule 
başlayınca mahlule 12 • 8 B~ 
fetinde 200 kilo doha maiyeti 
ilave edilerek karı§tıra karıttl~ 
natılır. Sabun dah"l kesif bir tıı 
der. Mahlul bir müddet kafrı' 
sonra üzerine 18 • 20 Bome k'o19 
de 200 kilo daha maiyeti soM 
ve edilerek tekrar kaynatılır· J. 
dört saat kadar sürer. 

"fi' Yağın tamamen sabun halı 
gelmediğini anlama~< için kat:1111 

lınan muhtelif nümuneler caı1I 
lar üzerine konur. Nümunelet 
ken berrak ve şeffaf olmalı, •

0 

ca yumu~ak olmamalı, katı o 
Soğumuı nümune dile dokurıd 
ca lezzeti yakıcı olmalıdır. f.itl' 
mıyoraa kalevi ilavesi lazımdır· 

Yağın tamamen sabunlaştı~ 
ıılınca ıliserinden ayırmak ıÇ 
mahlulü katılır ve hepıi on bet 
kaynatılır. Bu ıefer aabun su ,,1 
mamen ayrılarak satıhta toplıı 
tık kalıblara dökmesi lcahr. 

Karbon idratlal'1 

"Hydrates de kartJ" 

Karbon, oksijen ve idrojend~ 
rekkep uzvi cisimlere karbO" 

1
• 

rı denir. Bunların içindeki ok•; 
idrojen suyu teıkil eden rıi1"6' 
hılinde ir. Nazari l;ir "'"'.ruııe 

domları ile ıu meleküllerirıİ"ı~ 
mesinden huıule gelmiı oldıl 
karbon idratı iımini alırlar. 

Muadili çok olan küulleri" 
hammuz mahlulleri karbon İ ( 

Meseli glikol dediğimiz C' 11
1 
> 

nin tahammuzu ile elde edile" J' 
glikol = C2 (lP O): bir idrat 

bondur. 
Terkibinde iki karbon ola" 

lara biyoz denir. Aldeid gli1'ol 
Biozdur. 

Muadili çok küullerden 
1 

ilk tahammuz mahsulü olan şl. 
rcıin de bir idrattır. Aldeid 1

11 

düıturu O (H2 0) 8 tür .. 

Muadili çok küullcrd"n 
I·P (O H ). nın ilk tahammül 
olan glükoz C4 (H~ 0 ) 4 da bİ< 
tır. 

Altı kıubonlu ohm idratlıtr'ıı' 
zoz denir. Glükoz bit· hck::oı:d 

(Deval11
1 

için, sevgilisini ondan alını§ll· , 
" z•• wff d "" "b" h yıııd, - ugur un nnsı ı a ıV 

ye dü~ündü.- Sözde Türkarı ~ 
k w b . 'e ıı ruya. uza tan uzaga enırn • 1, 

Fakat ,hakikatte onunlıı c~ ,JI 

Muhavere bir daldan bir d 
yordu .. 

deli~ 
Yukarıki muhavereler, ~ 

·ı . d • d ·ıele ı crı ogru a ım atmasına ı . 
olacak tarzda idi .. Zaten, bU ~ı 
den evvel, Fikret kendini yo~be'i 
hala Türkinın nüfuz ve cll;r;ı 
dutunu hiıısetmişti .. 

Kendi kendine kızıyordu: p 
"- Deli miyim ben? .. Su l<~,ıı 

tün lıtanbul gençlerini s<'virıÇ jıJ1 
tacak bir fırsattır.. Vakıa b~j 
büsümü kıracak sözler sö>"lc tıi 

b'- .. .. b" k d" >"11P teşe o;ıuau ızzat :?n ı .1, 
Beni buraya çağırması, davetl~j 
birinin gelmemesi, muhavcr~ıfll" 

b. f . w • b" k ç cıl ıa ıyet, aar cttigı ır ıı f 
bunlara delil değil midir?. ıılı 
kendimi yoklıyorum da, o,,ıl 1~ 
siz olduğumu anlıyorurrı·• ,G 
beni de kendini de felakete 

cek bir zevce olur •. ,, 
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~~tiaftaf 

Fransa ile münasebatı
mız .. Mark tehlikede 

Son zamanlara kadar Fran•a hari· 
ci ticaretimizde ehemmiyet itibariyle 
başta gelen devletler meyanında bulu· 
nuyordu. Fakat bir kaç ecncden beri 
F ranıa ile ticaret muvuencmiz çok 
daralmıştır. Bu daralma niıbcti diğer 
büyük devletlerle aramızdaki ticaret 
nıuvazenelerinde ıörülen daralma ni•· 
betlerinden çok daha fazladır: 

Franıa ile bet ıenelik ticaret 
muvazenemiz .. 

Sene İhracat (T.L.) 
Sene lhracat(T.L.) lthalat(T.L.) 
1929 19.618.000 26.690.000 
1930 18.457.000 15.499.000 
1931 12.156.000 12.788.000 
1932 1:s20.ooo 1.100.000 
1933 4.300.000(1 )4.400.000(2) 

(112) 1933 senesinin son iki ayı 
İçin takribi rakamlar kullanılmıştır. 
Diğer taraftan Fransa hükumeti tarafın· 
rıefrc]unan son reımi statistik1ere na· 
2'.aran 1934 ıeneıi ilk beı ayı zarfında 
hu memlekete yaptığımı?: alış ven§ ye· 
künu şudur: 

1934 ilk bet ayı: 
İhracat (T. L.) ithalat (T. L.) 

1.360.000 2.760.000 
Bu muva:teneden çıkan netice bu 

&enenin ilk beı ayı zarfındn Fransa • 
dan neırolunan son resmi statistiklere na 
fazla mal a\mı§ olmamızdır. Bu hal 
Fran:;cı için çok memnuniyetbaht bir 
vaziyettir. Franıanın her devlet gibi 
umumi ihracatı azaldığı bir :zamanda 
Ti.irkiyeye kartı bu müsait vaziyeti 
ktndiıi için tabii çok muvafıktır. Bu 
husuııu resmi etatistiklcri tahlil eden 
Franım: gazeteleri de açıkça yazmak
tadırlar. Yine ayni statistiklcre naza· 
ran Fransa 1934 ilk be, ayı z11.rfında 
bize 1933 ilk bet ayı zarfındakinden 
lamam 11 milyon Franaız franklık ya· 
ni 900.000 Türk lir11.lık fazla mal ıat· 
rnı,trr. Bu da ıöıteriyor ki, Franaanın 
Türkiyeye olan ihracatı geçen ıeneki
..,_: •-;ı-- -~a;roc ·nın of halindedir. 

Bundan ka tevarG• etdtimiz Oa· 
rnanh devleti borçlan alacakhlannın 

kıımı azamı Fransızdır. 1933 Nisanın· 
da imzaJadıirmız itilaf mucibince bu 
borçlann yüzde 715 tan faizlerini ver· 
rnek ve sermayeden bir kısmını itfa et· 
rnek için 1933 senesi Haziranından iti· 
haren Fransaya senede 700.000 altın 
vermekteyiz. Bunun kağıt lira11 tutarı 
altı milyonu geçmektedir. Bütün bun· 
lardan anladığımıza göre Fransa ile 
tediye muvazenemi:.ı:: senede altı ila ye
di milyon kadar aleyhimize kapanmak
tadır. 

Son iktııadi harekat ve münasebat· 
ta devletler arasındaki ticaret itilafla
rında nazarı itibare alınan nokta ta • 
kas uıulüdür. Hatta takas uıulü dev
letler arasındaki yalnız ticaret muva· 
zenesine değil, tediye muvazenesine 
de tetmil edilmektedir. iki memleket a· 
ra11ndaki tediye muvazene•İne birbir
lerine ihraç ettikleri mal, navul, sey· 
Yalı masraftan, sigorta primleri, ban • 
ka karlan, borç faizleri ''c amortis -
llıanlan, tabalannın vatanlanna gön • 
derdikJeri ta.arruflar, sermaye iJh ... 
dahildir. 

Hülaaa edilirse ıörüyonız ki, hali 
hazırdaki Fransa ile tediye muvazene· 
llıiz pyii tabii bir vaziyette bu mem· 
leketin çok Jehinedir. Franıanın, bu 
hali g8z önünde bulundurarak, bizim 
kendisine yaptıimuz cüz'i 1.ıracatı tcs· 
hil •tm .. i lazım gelir. Halbuki bilhas-
aa ...... ta . • 'h •. h ,, .. ınur ve mcır ı racatrmız ıçın 

u devletin aldığı son kararlar tama· 
~en nıakustur. Her ıene kendisine ye· 
dı mil ı· d·~· . b' 1 k yon ıra ver ıgımız ır mem e • 
etle iktııadi vaziyetimiz tabii bu ıu· 

l"etle devam etmiyecektir. 
Franıızlarla yapılacak yeni ticaret 

anlatmasında bütün bu noktalann na
zardan uzak tutulmıyacağı bedihidir. 

Alrnanyada para meselesi 
henuz halledilemedi 

d .. ~lnıan hükumeti Reichıbank mü· 

1 .~ru Dr. Schacht'in cösterdiği kati 
~zunı üzerine bir müddet evvel bari· 
cı borrlan • · 1 • ~ ıçın a lı aylık bir morator· 
Jom ılan ettniıti Al h.'k" t' t tat d · man u ume ı a· 

"' •n alınan bu tedb!t"i evvelki ya· 
~-·l~nıruzd? tahlil ederken bu memle -
·Ctin yenı bir para siyaseti buhranı 

Deniz kenarında oynanan 
komedi ve Vodviller! 

PIAJlardan 

Hani etek ıudan geçmezdi? j 
Geçmez mi? Alimallah öyle bir 

geçiyorki... Yenikapı kenarların• 

dan tıpı§ tıpıf ve keyifli keyifli de· 
nize girip yirmi otuz adım aittik· 
ten sonra: 

- aHniya, dahada vaı· mı? 
Diyor. Var ama, oradan öteııini 

e§eğin kendinin değil de sahibinin 
pek gözü tutmuyor; su hayvanın 
çenesine yakla9ınca: 

- Yeter ulan ölüıü elektrikli, 
bir iki adım daha atanan, karıı· 
mam nalları dikersin ha! diyor. 
Ve sonra ilave ediyor: 

- Senin nalları diktiğin bir §CY 

değil, bizim yirmi bet papel ıider, 
ona yanarım ! 

Kenarda manzarayı seyreden· 
lerden fiyaka dütkünü biri toru· 
yor: 

- Sülüman be, oldu olacak, tu
na bir mayyo al be! 

- Akıama arpayı bulıunda 
mayyo ıonraya kalaın ! 

Batka bir yarı kopuk alay edi· 
yor: 

- Süleyman, çelebiyi ( e§eği) 
ara ııra Altrnkuma, Floryaya fi • 
lan da götürüyor muıun, yoksa 
ıalt burada mı ·banyo ettiriyorsun? 

- Ak,amları burada... Sabah
ları da öte beri almaya gittiğim za
man ara ııra Meyvehoıun orada! 
sokuyorum denize! Suya öyle ahı· 
tı ki e!§oğlu, geçenki aıcakta Bakır 
köyüne giderken azkalıın ırrtında 
ağız ağıza dolu armut küfelerile 
birlikte kendisini bez fabrikası ya
nındaki dereye atacaktı! 

Kenardakiler buna gülütilrken 
, sanki bu lakırdıları anlamı! gibi 

bizim ııu içindeki kalender de ol· 
duğu yerde batladı ara nağmesi· 
ne: 

den dolayı son itilafın kendiıine ver
diği ıaJahiyetle Banka iç Anadoludaki 
ıubelerinin bir ktımını kapamaia ka • 
rar vermittir. Bankaya Filiıtindeki §U· 

beleri çok iyi kar bırakmaktadırlar. 

Bankanın ıon beı senelik karı şu tarz· 
da tehalüf etmi,tir: 

1929 229.069 İngiliz lirası 
1930 
1931 
1932 
1933 

110.952 
77.582 
74.484 
76.820 

" 
" ,, 
" 

" 
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Macarca "Peater Llyod" ıazete
sinden: 

A a a ... 1 ... A a a ... 1 ! 
Derken denizde ve kenarda ne 

kadar çoluk çocuk varsa hep bir· 
den kahkaha ile karııık bir vavey: 
ladır kopardılar .. 

Eşek, ıahibi ile beraber banyo· 
dan çıkarken sahilde ikinci ve da· 
ha enfes bir komedi başladı: 

- Yapmayın yahu, boğulur.! 

Balıklama dal be!.. Önüne bal< 
motör geliyor!.. Arkana dikizet, 
kayaya çarpacaksın! .. Hi9t, hemşe 
ri, kulağına yengeç kaçtı!.. Bıra• 

kın ulan herif biraz kendine gel-
. ' sın .... 

Etraftan ufak ufak taşlar, 

avuç avuç kumlar başladı sarhoşun 
üzerine yağmağa ! .. Kendisini ora· 
ya getirip açılsın diye suya sokan· 
lar da bu hale gülmeden katıhyor· 
lardı. Bu aralık yukarıya aşağıya 

doğru yarım yolla gelen kocaman 
bir gaz şilebi bir kaç mil öteden 
kalın düdüğünü öttürmeğe batla
yınca beriki ıuyun içinde yarı doğ· 
ruldu, gözlerini ,ilebe dikti, sonra 
elile gemiyi tehdit ederek: 

- Gelme ulan, 0 dedi, yakarım 

va ilah, bill~.h ! Artık kimde can 
kalır, aeyircilerin kahkahası orala· 
rını Çınlatırken denizdeki ~ocuklar 
hep birden tutturdular: d 

- Rumbada .. Rumbada .. Rum• 
ba! 

Deniz kenarında güneş banyosu yapanlıJr 

- Sokun yahu, bir şey olmaz, 
açılır! 

"::_ Canım, sokmayın, bir kena· 
ra oturtun, teneke ile suyu alıp ha 
şına dökün! 

- Olmaz, olmaz! Dayanın su· 

- Sarho§ denize düt tü cumba! 

Sıcaklar böyle sürene, deniz 
kenarlarında kimbilir daha ne ko· 
mediler, ne vodviller göreceğiz 

Osman Camal 

------·----------------------yun içine de biraz aklı batına gel- ..•.......•...•••.•..•.••••••••.•.••.••••.••....••••......•• 
sin ke,anlmın, (keş demek> if'o· .. ·······A····-

1
··-····--·t·-···A··--· ........ fi 

ı · · k · 1 · · çıka- =.·.·ı= r. ıme sım ==.!= - yı ama, ıs arpın erını 
rın yahu! H Doğum ve kadın haıtalıklarıU 

- Ziyanı yok, iskarpinler. de Hmütahasıııu. n 
biraz serinlesin! Bu münakaşa ara H Muayene: 10 - 12 Ortaköy~i 
sında arkadaıları omuzlarından gşifa Yurdu 16 -- 18 Beyoğlu ls·ii 
sıkıca dayanınca beriki kör lcandil iitiklal cad. 193 n 
haydi cumburlop suyun içine! g Telefon: 4.2221 - 4.1960 !f .. .. 

A l d h 1. k ···········ı··························-··········· .. ··-··· va , o e şet ı eıca ta ikindi ••·•··•••·• ··············································--
vakti çekmiş pırnayı, çekmiş pır· -
nayı, tam manasile zum olmuş! Ö- DOKTOR 

nü deniz mi, hasır mı, yoksa yumu· N 
şak dö,ek mi? Hiç farkında değil ?! · ışanyan 
Üsttaraf ı yarı soyunuk ve ayağın· i Hastalarını hergüıı ak~ama kadar 
da iskarpinler olduğu halde suyu!' l k}Oğlu Tokatlıyan oteli yanında 

içine yatar yatmaz ön.ce bir şaşa· \tektep sokak 35 Nu lı muaycncha· 
·ladı, 80?ra geniş bir ~efes a.l~rak: ı nesinde ıeda\·I eder Tel. 407:..J 

- lyı ... Ama ... dedı .. : Su bıraz.. A l 
Soğuk. .. Şu sıcak... musluğu a· ce e satılık 

* çın!.. Kadın ve erkek beraber dükka· 
Hırbo kendisini birden bire nı Beyoğlu Te~başı Amerikan 

sıcak hamama girmiş sand!. Der- Sefareti karşısında 141 N. Yanın-
ken çocuklar etrafın sardılar: daki Mısır kolacısına müracaat. 

-Kulaçla be! .. Çömlek kır be!.. (2773) En yükıek ve ıon bir merci olan 
Reich mahkemesi, ırk ve men!e itiba • 
rifo bir hıristiyan ile yahudinin teıkil 
etrniı oldukları izdivacın muteber sa· 
yılıp sayılmadığı meselesi hakkında 

bir kaide tcıkil edecek olan hükmünü, 
Kanunu medeninin 13/ 33 Üncü mad • 
desine tevfikan ,u suretle ilan etmi' - 1 

tir.: "İzdivacın akti srra11nda bir taraf ı 
diğer tarafın ırkan yahui!iliğc men~up 

-.SA 1 İ Enin 
Yerli Mallar 

Sergisinde 
açtığı daireyi mutf aka ziyaret ediniz. 

Orada f aideli yenilikler bulacaksınız. 

eup olduğuna vukuf keıbetmemit bu- 'I 

lunuyor idise bunlann izdivacı mute· , 
ber sayılmaz." • 

D. Retli ŞUkrU ~r• 



Maniler 
Mendlilirndc kara var, 
yüreğimde yara var, . . 

Ne ben öldüm kurtuldum, 
Ne bu derde çare var. 

Dut ağacı değilem, 
Yel vurdukça eğileın. 
Eğil, eğil öpeyim, 
Ben yabancı değilem. 

Bir cigara ver bana, 
Dumana bak, dumana ... 
Ne ben öldüm kurtulduv 
Ne sen geldin imana ... 

Niçin köpek almıyorsun 
Bir genç kaTı ve koca, birbirle

riyle ağız kavga11na tutuımutlar 

ve yarım ıaatten fazla bir müddet 

çekitmitlerdi. Kocaıı bundan çok 

üzülmüt ve karııının kendisine bir 

türlü arkadat olamıyacağrnı ıöyli· 

yerek, yanındaki çok sevdiği köpe

ğini oktadı ve: 

- Hayatta dedi, köpekten baş

ka be~i anlıyan yok.. Hayatta o· 

nun kadar yakın bir dostluk göı • 

teren yok, dedi. 

Karııı: 

- Niçin köpek almadın, diyece· 
vap verdi. Sen ancak onunla an • 

latabilirsin? 

- Eller yukanr .. - Revolveriniz için size on lira veri

riın .. 

- Yirmi liraı .. 

.ımııaaın .. :=::::.--•. ::::::::::::::::1:::1 .. 
Mani u 

Dar sokaktan geçemem, İ 
Onluk paket içemem. :: 
Bana derler: "Yardan geç,,, ft 
Yar şerrinden geçemem. H 

u ••n:::ı.mm::::::w .. :::::::::m:m: 

1 
4 

- Peşin peşin 30 lira .. 

- Bir güzel brovningi:n de var .. Fa
kat bunu elli lİ'adan aşağı satmam. 

Kadın, Aslan ve güneş 

Ahmet, bunu duymuıtu. Genç 
kadına iki adım yaklaıarak yer• 
lere kadar iğildi ve: 

- Benden izim, hanımefendi, 
dedi. Adım resaam Ahmet .. 

Genç kadın: 
- Çok memnun oldum, efen

dim, sizden bir şey rica edebilir 
.. ? 

mıyım .. 
Ressam Ahmet, muhakkak por

tresini yaptıracağına hükmede
rek: 

- Rica ederim, emrediniz, e
fendim, dedi. 

- Bu portresini yaptığınız ha· 
nımın terzisini öğrenmek ister
dim .. Acaba imkanı var mı, dedi. 

•Wf• •t ... 

L,z ~:.:~ö~e~ım ! 
Bütün dünya karardr. 
Saçlarını öreli, 

Gönlüm bile sarardı. 

Gözlerin yeşil engin 
I3u enginde sensizim! 
Ben değil miyim dengin'! 

Gönlümde yok mu izim: .. 

Bakışlaıın ne derin, 
Kalbimi yere serdin ... 
En içli bir kedeıin, 
Hiiznünii bana verdin.: .• 

Ablasının kim öpmüş 
Küçük Nejat birdenbire baba• 

sının odasına girdi. Odada bet 
altı erkek misafir vardı: 

- Baba dedi, komşunun oğlu 
ablamın yüzünü öptü .. 

Nejadm babası yerin 
getçi. Mahcubiyetini gidermek i· 
çin misafirlerine şöyle izahat 
verdi: 

- Sizlere bir şüphe gelmesin·· 
İşte yanlışlık yok, Nejadm ken• 
disinden büyük bir ablası var• 
Nejadm sağ taraf mdaki yüzüniİ 
ben, sol tarafındakini de ablası 
aldı. Ben sol taraftan öpmediğİJJ1 
gibi ablası da sağ taraftan öp· 
mez. Nejadın demek istediği şıı 

olacak: Nejat buraya gelirken 
komşunun oğlu kendisini tutmııf, 
ablasına ait olan yanağını ÖP"' 
müş .. 

• 

- Çocuğumun düdüğünüzü öttürmesine müsaade eder misiniz? Cidden 

çok memnun olacak .. 

Yataktan bir ses - Kazım, kapan 111 sesini işittim .. Biı fare yakaladı ı• 
liba. bir baksana ... 

. ....................................... .-. ..... ~·=···· ·•·················································· :: 

!! Mani .. .. 
ii Bizim bağın başını .. 
:: Varam dövem taşım .• 
İi Ne yaman özlemişim 
U Kanmıın kardeşini.. 
!i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ınııı•ı•ı .. 

~ 

Musiki akademisine giden bir hcveskar diplomaaınr aldıktan sonra hayatını nasıl kazanır?. 

s 
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-!tactUistmı mddUSu 

Macar müzesinde Türk 
eserlerinden sergi 

lski Tiirk mensucatı sergide büyük 
bir alaka uyandırdı 

ı 
\?i 

~i .. i:) 

Macaristan tezyrni san'atlar müzesi binası 
İB..tda.peşte, (Hususi Muhabiri - Kaşmir §alları, altın ve gümüf· 
a;11Yazıy~r) - Macar tarzında le işlenmiş, 17, 18 ve 19 uncu asır
~ ınış güzel bir bina önünde du laraait iHnt kumaşları çok güzel-
c:ıruın B .. . . d e .. • urası aanayıı tezyını· ir. 

~l\~Uzesidir. Kapısındaki bir ilan Serginin en zengin kollekıiyo • 
.e a, tnüze binası iç.inde şark nu, eski Türk dokumalarından, 
tı~' ... ~c~tından bir sergi tertip e- el işlerinden ibarettir. Türk eser· 
ll~ gın.1 anlattı . Bu ilan, burada leri her biri ötekinden güzel 55 
deafaza edilen bir çok güzel e • parça ... 
l\a l'l arasında eski Türk tezyin 16 ve 17 inci asır eserleri olan 
'lh t arına müteallik debialann, 

1 

brotatlar, o zaman papaı elbisesi 
l\:~sa halılardan müteşekkil yapılmak üzere terziler tarafın • 

, İ~e t. arnıa müteallik bediaların, dan Avrupa.da biçilmiş olmasına 
tıni de bildiriyordu. rağmen şayanr hayret derecede 

e ~emen içeriye girdim. Sergi _ nazarı dikkati celbediyor. 
lı~İdiınin fevkinde bir kıymet Müzenin kendi koJleksiyonuna 
~t l S "d M ait brokattan, par1ak renkli gü -u~ 1 !1 aştım. erg1 e acar 

0l'll e etınde ve hususi kollekıi • müt ve altınla İ!lenmi, eıki Türk 
l a.rtnda bulunan şark mensu - çadırı görülmeğe değer .. 

Cse. I l l · Gayet güzel ve temiz renklerile el'I b· ;· erinin en kıymet i erın • 
tt d göze çarpan eski hah, Türk hah -~ . .. er nümune var ı. 

'Ylu cılığının terakkisine kafi ve yega· 
a Se umum müdürü Vegh Gy- ne bir misal olabilir. Brokattan 
er:ç b~Y, müze memurlarından bir hah taklidi, 17 inci asırdaki 
felldi 

1~ alim olan Barany. Ha~ım Türk sanatinin Macar sanatine te· 
i. a }'ı hana rehber olarak ver - sirini gösteren bi reser halindedir. 
i, i U gene ve nazik Hammefen- Ba•ka bir camlı dolapta çok kıy 

tıtihaJ - b' T'" k . :r 
~ ~ arımı ır ur gazetesı- metli Üsküdar kadifeleri. Bunla· 
l'~~acağını anladığı için bilhas 

~ ~·~tk eserlerinin bulunduğu ye
~or· 

t\ııı Utdij ve Türk güzel sanatla· 
~~)\i~ Macar eserleri üzerindeki 
4ı ,

41 
\re dikkate değer tesirleri -

..... il.ttr. 
·li~Jt 

~e~i eserlerinin Macar eserleri 
İbi t\de~j tesiri - Anlatıldığı 
'lıı.~ 'bilhassa sili.hlarda, doku-
~ ~ll\' a., el itlerinde, elbiselerde 
dtt 1 

aanayiinde göze çarpmak· . 
ll'lt •e • 

• ~ Qa rg1!1!n açılmasındaki baş-
ı~ }'e Ma fk '"' • e ,. • car e arı umumıye-

rın 16 ıncr asirdan kalanları Çin 
tesirini, . 17 inci asırdan kalanla· 
rı da Frenze tesirini göstermekte· 
dir. 

Türk güzel sanatinin 18 inci a· 

sırdaki el İ§leri Macar el İ§leri ü
zerinde çok bHyük tesir yapmış -
trr. Türkler yalnız ve ya]nJz bu 
eserleriyle iftihar edebilirler. Her 
biri, o kadar güzel ve o kadar ca
na yakındır. Güzel at örtüleri 
bunlara bir örnektir . 

ipek üzerine çahtılan Türk el 
işlerinde Fransız tesirinin izleri 
görünmektedir. 

1 : /?e~~ml~ 1 
"' 

t :.::·. 
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Almanların Frayburgt aki meşhur l!nivcr~itesi yandı. Resim, bu yangını gösteriyor. Bina ile beraber, bir çok k itaP. 
da yanmış, yalnız dünyada tek oJan büyük bir kitap kurtarılmıştır. 

Felemenk Kraliçesi Vilhelminenin 
kocası, Kral değil, bir prensti. Prens 
Haynrih., bu ayın başında elli sekiz ya
şında olarak öldü, Kendisi , aslen Al· 
mandır. 

Resimde gördüğünüz Kuğu, Londra 
hayvanat bahçesindeki Kuğulardan bi-

1 

ridir. Bu bir erkek Kuğudur. Erkek 
Kuğular, dişi Kuğulara karşı tam bir 
kavalye gibi hareket etmekle, icabında 
on]arı müdafaa için öleisye dövüşmeyi 

göze aldırmakla tanınmışlardır. 

Amerikada·sahil kısmında kaçakçılıkla 
mücadele eden pofüler, çelik miğferli, 

gaz maskeli ve elleı:-i göz yaşartıcı du -
man dağıtan tabancalı olarak nöbet 
beklerler. 

lıı.~'anatkarlarına şark doku· 
• 'bir arada gösterebilmek· 

g; 

Seı-
Sergide çok ince Çin gobelinle· Amerikanın petrol Kralı milyarder Con D. Rokfeller, dok-

l:..c ""· ~ 
Hindistandakı Budistlerin ruhani reisi,. Buda· .. :l ve-

t tide rr'' "I •ıt l)oru en en eski eserler 
ltt.ı eserle . d. 
~l M rı ır. Bunların ua -

'-la.llla .s. 4 \re 5 inci asırlardan 
dıı. "1 "ardır. Mısır mensuca-

'I\' e'lvela B' t ~ l 'tiirk ızans, sonra skit, 
. 'ı> te,. I "e onuncu asırda da 

•1 ~a.tı, ~r eri hariz bir §eki)dedir. 
1 ~trd ensucatı arasında betin· 
ı c an kal 1 .o~ g·· ına a tın dokumaJa-
S llteldir 
~r • . 

11 I~ il de b • d 
ı= . n ır e İran eseri var· 
jİ .'~•t. uOn beşinci asırdan kal -

ı
:.. 11\d stüne ··k ] e b · go · ve a tın ren -' ~ı t • ır anlc k · ı 
• lltr ,.. a uşu IJ enmiş gü-

l t"arçad B , '"'-'fit rr. unu takip eden 
~ ~ti, lt , d~ çol< zarif lran elbi

~\>cl.tk..q o.:n el işleri ve brokatları 
'~'lr. 

rini ve kadifelerini seyrettim. Fa· san beş yaşma girişini tesit etti. Kilised en çxkarken, bir yaşın
kat bunlar üzerinde c:ok durma _ da fakir bir çocuk, bu zengin ihtiyara bakıyor ! 

kilidir. Şimdi Şanghay'dadır. Bütün memleket i dolıı:;acak. 
Resimde aŞnghayda radyo ile vazederken, görülii:·~:" 

dan kendimi yeniden Türk eser -
]eri karş!.unda buldum. 

işte, diyorum, Türk dokuma sa
nayii bir zamanlar ne kada,. iler
lemİf. Şimdi Gazir..in Türkiyesi 
de mensucat fabrikalarının kurul. 
masına ve bu sanatin yükselmesi
ne uğraşıyor. 

Eski aurlarda THrk kumaşı yül·, 
sek değer buldu. Zenginler ara -
sında yalnız Türk kumaşı moda 
oldu. Yeni Türkiyenin genç men 

1 
sucat sanayii de gene bir gün ger. ... 

ve güzel eserlerini dünya piyasa·: 
sına dökecek ve raknbet edilemi · 
ycek bir dereceye yük3elecektir. 

Vejh Jenö 
IngılLlcr, I!. .. _J:-.1...ı 1.ii:yül~ bir tayyare ~ergisi açtılc.r. Bu sergid~ l;:r~~ muhtelif ü:n~k .::._::.: a ': ...., ! 1. :-1..!r. , :;sm 1. :1eş

rettiğimiz t ayyare, sergide bulunan bir gece bombardıman tayyaresidir. Bir A vrupa gazetesi, Sovyetlerin sergiden bir 
çok tayyare satın aldıklarını yazıyor .• 
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Seyyar muhabirimiz Bafradan yazıyor: 

Bafralılar, Ziraat bankasının hima
. yesini esirgediğinden şiJ<i yetçidir 
Bafra, (Seyyar muhabirimiz • 

den) - Samsun - Bafra arasın· 
daki 51 kilometrelik şoseyi, iyice 
bir otomobille Karadenizde fırtı· 

Harap bir halde bulunan Bafradaki Kızll 

Irmak 
&.Jprü 

"' ff 14 > w ıe' 

naya tutulmut bir tekne gibi çal • SÜ ve 
kar..:ı çalkana, ancak üç ıaatte kat keresh 
edebildik. Nadide tütünü ile dUn· fabri· 
ya piyasasında yüksek bir şöhrete 
sahip bulunan Bnfranın, Türk ec· 
nebi ziyaretçileri oldukça yüksek · 
bir yekune baliğ olmaktadır. Y ev· 
miye asgari ŞO - 60 kamyon ve 1 

bir hu kadar otomobilin geçtiği 1 
bu yol çok bozuktur. . 

Bu azap verici seyahatten sonra 
muazzam bir kereste fabrikası, 1 

muhteşem, temiz ve asri binaları 
müteaddit tütün depoları ile ve 
zümrüt bir ovıı ile çevrilmi~ 
olan Bafranın umumi manzarası 
insanda asri bir Avrupa şehri his· 
sini veriyor. Bu birbirine kaynaş 
mış olan tabii ve medeni güzellik 
bütün yorgunlukları gideriyor Şe· 
hire gidit ve bunu takip eden bü· 
tün yollar iyi ve temizdir denile
bilir. 

10.000 nüfuslu kasabanın bele
diye bütçesi 36.000 liradan iba -
rettir. Şehirde hususi bir şirkete 
ait bir elektrik fabrikası, bir de 
buz fabrikası mevcuttur. Bir a -
rozoz ve motopomptan ibaret o
lan itifaiyeteşkilatı ihtiyacı kar -
,.tayabi'le~k bir haldedir. Yal .. 
nız en ziyade nazarı dikkate alın· 

ması laz•m gelen mez.baha işidir. 
Filvaki eski mezbahanın son gün· 
lerde büıbütün harap olmaııı yü
zünden hayvan keıimi hala Kı -
zıl ırmaiın yanıbatında ve açıkta 
yapılmaktadır. Ma.amafih beledi
ye pek yakında fenni mezbaha • 
nın inıaatına baıhyacaktır. . 

kası 

teki talebe adedi 650 dir: Bu ba
riz mukayeseye nazaran bine ya -
kın çocuğun okutulamadığı anla

şılmaktadır. Gazi ve Kızıl ırmak 
mektepleri beşinci sınıflarının 

lağvi neticesi merkez mektebin -
deki beıinci sınıf talebesi 60 a 
baliğ olmaktadır. Kayde §ayan 

bir nokta. da kaza maarif memu· 
runun merkez mektebi baş mual
limliği ve ayni zamanda üçüncü 
sınıf muallimliğiyle tavzif edilmiş 
olmaın ve diğer iki mektep bas 
muallimine birer sınıf muallimliği 
verilmek suretiyle ihtiyat mual • 
lim bırakılmamasıdır. Bu suretle 

her hangi bir muallimin hastalığı 
halinde iki sınıf tevhit edilerek 
tedrisata devam edilebilmektedir. 

Maarif işİerinin ıslahı ve bir ilk 
mektep daha tesisi münevver Baf· 
ralıların belli başlı dileklerini le§· 
kil etmektedir. 

Bafra, senevi 2.5 - 3.5 milyon 
kilo arasında tütün ihraç etmekte 
buna mukabil memlekete bir mil· 
yon lira girmektedir. Bundan 
ba!ka 933 ağustosunda lt ·Banka· 
ıi.nın idaresine geçmit olan ve son 

te~akkiyatı f enniyeye göre tesis 
ediJmit bulnan (Kunduz orman -
h.l .• Türk limitet ıirketi) kereste 
fabrikası da senevi 200.000 met -

re mikabı kereste ihraç ediyor. 
Kızıl ırmağın ağzında çok basit 
ve i,>t;dai vasaitle tesis edilmit 
olan siyah havyar imalathaneleri 
de 1000 kilo nefis havyar istihsal 
ve ihraç etmektedirler. 

930 - 932 senelerinde bozul
'ltlUf olan tütün itleri son sene zar· 
fında oldukça düzelmit bulunu • 
yor. Eski ıene boi'çlarından ma • 
li kudretleri hayli sarsılmıt bulu -
nan zürra, en yakın yardımcısı 

Ziraat Bankasının aol't iki sene 

Yetmişlik dilencide 2 
altın bulundu 

1 

Şehnaz karakola götürülürkefl l

memurun eline sert bir çıkın ilişti 
Adana, 20 (Hususi) - Buradaj dan tutup kaldırmı§tır. Ksd 

bir dilencinin foyası meydana murun elinden kurtulup k 
çıktı: istemişse de memur petind 

Dün ıabahleyin Siptillide do • tİ§mİ§, dilençi kadını yak• 
latan zabıtai belediye memurla : tır. · 
rından Abdülvahhap Efendi, her Bu sırada AbdülvahhaP 
gün ayni yerde tesadiif ettiği bir nin eli kadının göğsünde • 
dilenci, kadının ıunu bunu fazla k t 1 • "g"'ıUrıU 

çı ma ras ge mıı, go 
rahatsız ettiğini görünce kolun • · k k d r.ık•f 

Aydıncık beledi
yesi motopomp aldı 

ra çı ını mey ana 3' 

Bu sırada cıkının içinden " )fi 
- t1 sarı altın meydana çıkrnıtt ' 

Bu kadının i~mi Şehnaıd-, ı 
yaşındadır. Geç vakte kad. t, 

kaklarda dilenir ve toplad•r .t 
raları sonradan altına tah"İ 'il 

miş. Şehnaz hakkmda dil. 
ten dolayı takibata geçilfl1 

Kasket 

Aydıncık, (Hususi) - Beledi· 
ye meclisi tarafından verilen ka· 

rar üzerine C. H. Fırkası nahiye 
idare heyeti reisi Sabri ve belediye 

reisi Süleyman Beyler lstanbuldan 
bir otopop yangın tulumbası mü • 

bayaa etmiılerdir. Yedi beygir 
kuvvetinde olup bin yüz liraya sa· lb h• k d ~ rı 

A d ra 1m amyon a1
• 

1 

tın alınan otopop yakında Y ın· ' O ~ 
cığa getirilecek ve tecrübeleri ya· yarak parça parça 
pıldıktan sonra tesellüm edilecek· Malatya, 19 (Husuai) ~ 
tir. atlı Azizin idaresindeki D 

zarfında himayesini esirgemesin • 
den şikayetçidir. Geçen sene pa· 
raıızlık yüzünden bir çok köylü· 
nün tütünlerin\ demet ve denk 
yapmağa muvaffaR olamadıkla • 
rından çok acı bir lisanla bahse • 
diliyor. 

Bugün mahalline kiloEu toptan 
13 liraya satılan siyah havyarın. 
imalathaneleri tevsi ve fenni bir 
şekle irca ediliı-se memleketin ser 
vet kaynaklarından birini te~kil 
edebilir. 

kir 191 numarayı taşıyan 
cuma günü Elazizden bir 

cu almt§, Malatyaya harelc,t 

miıtir. 

Kamyon gaat on yedi b\lç 
Çöşnükten geÇerken rüzgşr 
lardan Akçadağın Pertek, 1 
den Mahmut oğlu lbrahiıtli' 1 
kctini uçurmuştur. Kasketi 
etmeği telafi edilemiyece1' 

'b' .. .. 1 \'l'tl• yan gı ı gormuş o an za 
himiıi, durması icin şöfore 

- ~· vermeden büyük bir süra ~ 
re doğru yürüyen makine 
lamı§, fakat miivazeneyi b 

• • dan tepe taklak baygın ", 
bir halde yerlere scrilınİttıt 

Bundan baıka belediye, §ehir 
namına asri bir ııinema ve tiyatro 
binaıı da yaptırmak üzeredir. Şe· 
hir haricinde yapılacak aui me • 
zarlık ta yapılacak itlerin içinde • 
dir. Memleket gençliğinin ııpora 
olan yakın alakasını gören bele • 
diye Has bahçe mevkiindeki 
17.000 metre murabbalık genit a· 
raziyi iıtimli.k ederek ııahayatah 
ıiıe karar vermittir. 

Grafoloji mütehassısımız, bir kariimizin (Ben sinema 
artisti ola bilirmiyim ?) sualine btr kelime ile cevap 

veriyor: Hayır ! 

Yaralı, hemen memleket 
hanesine kaldırılmıf, yaP1 

daviye rağmen ölmüçtür• 
y,a çekilen ~öför serbeat 
mıflır. 

Bafrayı garp köylerine ve Ala
çam nahiyesine bağlıyan Kızıl ır· 
malın üzerindeki 600 metrelik 
ahıap köprü çok viran bir halde· 
dir. Hali. bu köprüden vesaiti 
nakliyenin geçmesine müsaade e· 
dilmemekttdir. Mahsulatını şe • 
bire indirmek mecburiyetinde bu· 

lunan köylü bu yüzden çok müşkü 
lata maruz kalmaktadır. Ehem • 
miyetli tütün memleketlerimi~ • 
den biri olan Alaça ııahiyeııi tü • 
tünleri de Safraya ancak bu yol· 
dan inebiliyor. Kıt mevsiminde 
Kızıl ırmaiın co§kun sularına ta
hammül edemiyerek köprünün yı· 
kılacağına ve münakalatın büs • 
bütün duracağına muhakkak na· 
zariyle bakılmaktadır. Tamiratın 
bu mevsimde yapılması yerinde 
bir tedbir olacaktır. 

Kaza merkezinde iki dört ve 
biri bet sınıflı olmak üzere üç ilk 
mektep vardır. Okuma çağında· 
ki çocuk adedinin 1600 e baliğ ol
masına mukabil her üç mektep • 

, 

.......................................................... i Bize 5 satar el yazınızı ~ 
: gtinderinfz size karakte· i 
i rinlzi söyliyeliml i 
: ........................................................ : 

1 - (Ankara) Cavide Burhan: 
Mutedil ve ciddi tiplerden. Ketum
dur. Az söyler. Uzağı görür. Mübal~
ğadan hoşlanmaz. lktısadı sever. 

2 - (Bebek) C. N. Bebeko:' Musi
kişinas tiplerden. Hayalperverdir. Ya
şı ilerledikçe kıskanç ve mütecessis o
lacaktır. Sevdiklerinin sözlerine ina • 
nır. Mahviyet ve tevazuu sever. Müs
rif değildir. 

3 - (Çengelköy) M. Nafiz: İşle
rinde doğruluğu ve intizamı sever. 
MUfsit ve geveze değildir. D05tlarına 
karşı vefakar değildir. Ananeperesttir. 
Filcri sabit sahibidir. İsrafa meyli var
dır. 

4 - (Kılıçali. P.) Ziya: Asabi ve 
mütecessis tiplerden. (Dosyada eski 
mektubunuzu bulduk. Tek imzalı ol
duğu için tahlil E-dilmemiş. Çünkü 
yalnız "Ziya" imzasiyle §İmdiye kadar 
mektupl~r gelmiştir.) Biraz mübala -
ğaya ve israfa meyli vardır. Kadınla
ra karşı fazla mUltefit görünür, maa· 
mafih asabına ve hassasiyetine hakim
dir. Hafızası zekasından kuvvetlidir. 
Biraz kıskanç olmakla beraber daima 

makuldUr. 
5 - (Vefa) 5. Avni: Miltcrcddit 

ve dalgın tiplerden. En büyilk kusu • 
ru unutkanhğıdır. Dostlarına karşı 

vefakardır. Geçici hevesleri vardır. 

Sebatkar değildir. Zevklerinde ittirat 
· yoktur. Ya§ı ilerledikse müsrif olacak· 

tır. 

6 - (Ak1arny) N. M. R.: Asabi 
ve mütereddit tiplerden. Çabuk hid • 
detlenir, maamafih kindar değildjr. 

Hcrkeııe itimadı yoktur. Çok dü§ünür 
ve süratlc karar vermez. Eğlenceye in· 
himaki fazlacadır. Yaşı ilerledikçe ze
kası ve uzıı.ğı görüg kabiliyeti inkişaf 
edecektir. Maddi işlerde muvaffak o
lur. 

7 - (Fatih) S. Fethiye: Kıskanç 
ve asabi tiplerden. Kendinden başka 
kimseye itimadı yoktur. Müsrif de • 
ğildir, fakat iktısada da riayeti yok -
tur. Biraz lfı.kayit ve ihmalcidir. İç sı· 
kıeı işlerde kar da görse &ebat edemez 
Sevdiklerine karşı mutavazıdır. 

8 - (Pangaltı) Ha3an Fehmi: 
İhmalkar ve mütereddit· tiplerden. 
SUratle karar vermez. Uzağı görüş 

kabiliyeti yaşiyle mütcnasiben inkişaf 
etonektedir. Musikiye istidadı vardır. 

Müsrif değilrlir. Gevezelikten hoşlan· 

maz. Zevkiselim sahibidir. 

9 - (lzmir) NihııJ Sezai: Spor 
meraklısıdır. Maddiyata mUnhcmiktir. 
Şiir ve musikiden hoşlanmaz. (Ben si
nema artisti olabilir miyim? Diyorsu
nuz. Bu sualinize bir kelime ile cevap 
vereceğim: R::ıyırl) İnatçıdır. Ego -
isttir .. Bazan en bariz hakikatleri bile 
inkara kalkışır. Fevkalade muktesittir. 
"Hasis" demiyorum .. Çlinkü eğlence
si için icabında para sarfetmekten çe· 
kinmez. Mübalağaya istidadı vardır. 

10 - (Fener) B. Hiristo: Maddi 
işlerde her zaman muvaffak olan tip
lerden. Biraz ihmalcidir. Sebatkar de
ğildir. Mübalağayı sever. Zevkiselim 
sahibidir. 

11 - (Sultanselim) 777 B. S. Cey
han: Mütereddit tiplerden. Bazan faz. 
la mütecessistir. Riyakar değildir, fa. 
kat Hi:ı:umundan fazla rnizaçgirdir. lti
Jaf perverdir. Musil:iden hoşlanır. 

12 - (Ankara) R. N. 72 Hakkı: 

Musikiye istidat ve intisabı vardır. 

Maddi ittlerde muvaffak olamaz. Şiir 

ve resimden hoşlanır. Zevk telakkileri 
daiına değişir. Hislerinde sık sık ta -
havvül ~örülür. Fikir ve kanaat1C1'in-
dc ittirat yoktur. Zehası süratlc iııkİ· 
şaf ct,,ektedir. Riyakar ve muwlr11 • 
his decildir. Zevkiselim sahibidir. Ek-
seriya müsriftir. D r, ~I. 

Balyada bir 
den kazası 

Balya, (Huıusi) - Bşlf 
deninde iki amelenin )"ar,l 
siyle neticelenen bir kaı8 • 

b ·,.i,, tur. Kazazedelerden J 1' 
rası oldukça tehlikelidir· 

1 

1. 1 . pi ne ame ıyat yapı mıf ıse 
katiyede malul kalacağı 
maktadır. 

' Balya avcılar klübi.İ ~iit 
av bayramı yapacaktır." 
ııup]arı önümüzdeki hafts ~ 
bir toplantı yaparak baY' 
nünü ve progran11nı tesbit 
tir. 

Bayramın 1 O ağusto•t• 
cağı tahmin edilmektedir• 

"" Balyada bu sene kek1 

tan çok boldur. Avın b~ 
çen seneye nazaran yüı e 
recesinde fazla olduğu tıi 
rafından söylenmektedit• 



/ a~R•· 1 :·. ika"' I!' 

HABE~_::- Akşam Postası_ 

dUıfA masallacı 
23 Temmuz 1934 
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', •i .eranın ne olduğunu tabii feci bir sefalet içindeydiler. Elbi

"rı.l 12
' Bu, üzüm kütüklerine seleri lime lime dökülüyor, kir, 

"an b' h 
Havaya uçan şeyh! 

• ır astahktır. Bag~ ları pas saçlarından ve suratlarından 
r 'ge · • 

ar çırır. Bazr alimlerin id • akıyordu. Bizim memlekette çin· 
ı llla .. 

~ın. ke :,ore, floksera, Amcri • geneler ne halde ise onlar da ay-
c ş •nden evvel Avrupada ni kıhktaydılar. 
tıt det7iJ · M' 1 1 · b Ilı. ~ nıış. ıkrobu Kristif Gemiciler, kırmızı c1 e~i .i en öy 
Ptan s p· ·ı · onra, oradan buraya le yakından görünce, ıtor ı e 

l 
ıı... B .. t.. A l l . · b .. ~oku u un vrupa üzümle- Mattiye karsı -Pame e erını us-

tr nden mahvetmiş. Az da· büt i.in i'e1i.,tirdile... O gün ö1{le 
ansa 1 h' k 

r, 

tı 'f nın, spanyanın, 1tal- yemeğine oturuyorlardı ki ır a-
e~h una.nistanın, Türkiyenin marot, delikanlıyı göğsünden itti: 

c klll~r. bağlarından esı:r k~lmı- - Haydi köpek!... Senin bi -
, eş.· Bereket versın kı ge· r.itl' :-r- t7.~:ı. "~'';".' vnk.. Bu ban 
v ,,

111 
tıka k~ndi verdiği derdin ile ~idikte bir köşeye çekilin ... 

ı: 1 
da P~ki dünyaya yolla · Orada tıkmm ... 

llıel''k 
f C~b an toprağında yetişmi~ 
;, h- ukl?trı floksernya karın 
,, İ\ll'\ ·ı 

~ nıı oldukları idn b•ı cu-
"tı b' . • , 
il' ıııın l:>ağlara aşılamak 

111 ha 1 lı' · · k" f' 1 • ıçın :\ ı gc mış. 
z }lı' 
t• • 

1 
•uretle. Psaslr bi .. iddiaya •an • 

~ l· ' frcnei hasta•·ğı da, Av· 
•tta,,, A . 

s İt r:'.1. merıkar an rrec: -
~ ~; dl<ıı·ın·zı derili insan nrb 

e "'l • '1 h .. l · ·ı 1· Pem•cı er, ·ı mı..t 1tş 
1 1\ lh'k 

ll.t k ··'lbnru l·a"'brır.a h\ -
lık ls11anvaya gelm=şJer; 
· llra-ln~ Frans~wa rıc~mis 
ıye,, ~ . • , • 

e tıç_1ı·f\ıruı:. F . .,..ı,,.',.br.· .... "\.~l·..... . ~··· "" , .. 
.,,,,1 • • •• f . k 

~~ ., u;:n ısmını rengı oy-
" 

lh R 'b 

i
ı ,arı i. beyaz ı,·Han olan 
3.tda 

O b, " de··ece tahribat va • 
let~has a!ık, kırmr-t der'lile -

• il. ~de bir cıbanıdır. iri sivil-
ı t n tıb . k,. . ~ anı, mayasıl nevınden 
' ·~31:!~e 1 N 
ı et ~ a~ı ır. kapanır... e 

0 ı b esır edip insam delirtmek. 
el ~k. ~l'lıu ~;tşürmek, gözü kör-

. ·.~ lfulasa, bu a'razdan hiç 
r. çı0ıter 
~ e rnez .... 

i lte~entur gemısmın bütün 
~ılq~ i\l( frengiye yakalandıkla 

ifl lett Çttnacı Pitor ile oğlu Matti 
j) a. et\ masun kalmışlardı. Ve 
~ efaşılacuk bir şey yoktu. Pi-

e~ b· · d O d )ı t1}' ır ınsan ı. n a, ya· 
1\ d~· k?rınızı ırkın kanı vardı. 

e h llılı dHz r.ert kılJarı, bakır 
%·-l .. • d? e ~a.b' . gostermıyor muy u .. 
•lıl\ k l . . 

a.~i k .. aı-!sı o an annesı, cı· 
ıı.l\I uluhelerden bir hindu 

lg[ il . . h k 
jf• rlo'" e ~evışmış, u aş tan 
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e tı~ "Yltıele ettikleri gazetelerde 

1 l.~ı.ı .. \~ılnııştır. Onlar, ayni 
~tıt ~rneı · d ti\ k eyı amarlarında kı-

~·~· laı-. ~.1 karışık olanbra da 
·p ~ı~-..d~ a ıtekirn, Pitor çah!tığı 
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.t% t. 0 nto Rini Aahillerine 

ne•=k::mh r.te~livdi.. Kendini 
tahkir eden adamın gırtfağma sa· 
rıla~~ktı. On~ boğazlamağa ça • 
lı(;ac:ıktı. Lakin, bab?.'"• daha so
i7~k kanl! ılavrandı. Onu kolun· 
dan t .. ~~ ··a'c h;r kö~eye çekti: 

- P·r:ll·. r•.e !i. her !'eyin sırası 
var.. Sim~i tahammiil edelim ... 
..... _,_ ---\'---·,..., ne olduğunu yakın-

da göreceksin ... 
- Göa·e-:eğim nedir? 
- Anlarsın .. 
Yemekten son""a tatil nöbetleri 

idi. Baba, cğlun.u, kırmizı derili
lerin rıturduğu ormanın kenarına 
götürdü. 

- Sen burada outr... Çağırın· 

ca ~elirsin ... 
Kendisi ağaçların arasına dal -

dı. Hindulann en büyüklerinden 
bir 5ihirbazla, daha önceden veri) 
miş randevusu vardı. Onunla bu
luştu. Yerli usuliyle selamlaşmış 
olmak icin burun buruna sür • 
tüştü: 

Sihirbaz: 
- Tehlikeli bir oyuna girişi -

yorsun, Pitor, dedi. Sende bizim 
necip ırkımızın kam galip olou -
ğuna emin misin?. Şimdi bu tüt
süyü burada yak~cağız; mahvol -

man ihtimali vardır. 
Pitor, gömleğini !ıyırdı: 

- Bu çıban nas!l duruyor, bak
sana .. Bey~ların freng\sine ben· 
zemiyor mu? 

- Hakkın var .. Sen bizdensin .. 
Sen, ırkımıza karşı yapılan zulüm 
)erin intikamım alacaksın .. 

- Göreceksin ... Hem <le nasıl. 
Yerde bir ate§ yaktılar.. Sihir

baz, koynundan bir tutam toz çı· 
kardı: 

- l~te atıyorum.. Bunun nasıl 
hazırlandığını san:ı dEn uzun uza 
dıya anlattım... Aklında tuttun 
ya ... 

- Tabii... Tabii. .. 
.Şimdi ormanın ortasmda bir du 

man yükseliyordu. Pitor, egilmiş 
ateşi karıştırıyordu. Dumanı ciğer· 

}erine ç"!kiyordu: 
- lşte bana bi,. şey olmuyor .... 

Ben tam manasiyle kırmızı rrk -
tanım ... 

Sihirbaz: 

- Evet, dedi, baabmn asil kanı, 
annenin çürük kanına galebe çal
ını§ .. 

Bu esnada, Matti koştu: 
- llaba... Büyük yoldan dört 

tayfa geçiyordu. DördH de göğüs
lerini bastırarak tıkanır gibi o] • 
dular. ~·P.re yuvarlandılar. 

Sehirbaz: 

- Gördün mü, diye, muzaffe • 
rane, çımacıya baktı. 

Pitor, oğlnun boynuna sarıldı: 

Vaktiyle Şam taraflarında, is• 

mi bize lazım olmıyan, bir şeyh 
yaşıyordu ki günün birinde orta
dan kayboldu. Hadise her taraf
ta dehşetli bir merak ve heyecan 
uyandırdı. Bu işe, önceleri mürit
leri bile şaşıp kalmışlardı. Der· 
vİ§ler vakayı şöyle anlatıyorlardı: 

"Akşam üzeri höcresine girdi
ğimiz vakit, şeyh hazretlerini 
postunun üstünde secdei rahmana 
akpa.nmış gördük. Bir türlü doğ
rulmuyordu. Uzun bir dua oku
duğu beHi idi. Onu bu haliyle hı· 
rakıp kapıdan çıktık. Yarım saat 
sonra tekrar vardığımızda, ayni 
vaziyette bulduk. Hala kımılda
mıyordu. Bu hal merakımızı u
yandırdı: 

-Ya şeyh! 
Diye seslendik. Aldırmıyordu. 

lçi~izden biri: 
- Selamü kavlen minrabbirra

him ... 
Diyerek elini, hazreti şeyhin 

mübarek vücuduna dokundurdu. 
Dokundurdu ama, korkusundan 
da az kalım dili tutulacaktı. Bu 
temas ile birlikte şeyhin vücudu 
paki de birdenbire yok oluverdi 
sanki.. Şeyhin pejmürde libaıları 
arkadaşın elinde kalıvermişti! 
Takkesi seccadenin ha§ ucunda, 
pabuçları nihayet tarafındaydı. 
Ortalık adamakıllı kararmıştı. İçi· 
mize çöken korku gözlerimizin Ö• 

nünde bir takım hayaletler sıralı
yordu. Odadan dı§arı fırladık. 
Biribirimize cesaret verici sözler 
söyledikten sonra, şamdanları e
limize alıp tekrar höcreye girdik. 

Şeyh hazret1eriniu iç çama~ır
larına varıncıya kadar bütün giy .. 

dikleri yerde idi. İnsan bu vazi
yette ~ereye gidebilir? İçimizden 
biri: 

_ ya hamama, yahut arşıala· 

ya! 
Dedi. Şeyh hazretleri mutlaka 

artıilaya çıkmış olmalıydı. Zira 
hamama gitmesine imkan yoktu. 
Vücudu pakinin su ile arası hiç 
de hoş değildi! Çamaşırlarım yı • 
katmak adeti bile yoktu! Ah ne 
mutlu şeyh hazretlerine.. Günün 
birinde biz fanilerin arasından ay
rılıp arşıalaya çıkacağını bizlere 
kaç defa çıtlatmıştı ama, bizde 
bunu anlıyacak izan nerede?... O 
söylerdi de, biz latife ediyor, sö
ğüp sayıyor zannederdik. 
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Şeyh uçmaz, müritleri uçurur, 
derler. İşte Şam halkı da bu hi
kayeyi müritlerin' ağzrndan böyle 
dinledi. Şeyh hazretlerinin göğe 
çıktığı, kısa bir zamanda, bütün 
Arabistana yayılınca, her taraf • 
tan kafileler yola çıktr. Şeyh haz• 
retlerinin metrukatından olan iç 
çamaşırlarını yüzlerine gözlerine 
sürmek istiyenierin haddi hesabı 
yoktu. Adaklar adanıyor, kur· 
banlar kesiliyor, hediyeler gön
deriliyordu. Zühtü takva erba
bından bir çokları, daha hayatta 
iken mal ve mülklerini tekkeye 
vakf ettiler. Müritlerin . her biri 
han, hamam sahibi oldu. Eğer o 
zaıman moda olsaydı ~~ı:p Tak· 
simde apartman bile ycptınr!ardı. 
Zira paralarmı sığd•raca~;; yer bu-

- işte t1en de zehirli gaze rağ- ...... -====-'-------,:;:-=--::-----:-:-~~~ 
men sao '"ağ-lam kald•n ... Demek silah fabrikacı!arına !'ab.•·a:c zen
ki, bizim ırktan imişsin. Bu yakı- gin olaca!1·z, he;n de 1::-c:·azları 
lan tütsü, tıpkı frengi mikrobu birb!rin~ b:-cI: .. arak r·1 r: =.'.1rur 
gibi, beyazları mahvediyor, bize r..hmaklardan intikam,m•;;r;r ala

ı'I\\, ] ış u unan kırmızı 
llı ar y d 8.§ıyor u; bunlar 

dokunmuyor... Bun.un nasıl yapıl c:ığız.... Yürü ..... 
dığını öğrendim... Hem terkibini (Hatice SUreyya) 

lar.:ııyor lardı. 
>[. 

Aradan yıllar geçti. Müritler 
yüklerini adamakıllı tuttukları için 
artık larikate filan aldırdıkları 

yoktu. Şam halkı da kendisine 
şeyhin uçmasından daha mühim 
bir dedikodu bulmuştu. Bu dedi
kodu Abbas isminde genç bir zen
ginin, akıl hayale sığmaz çapkın· 
lık maceraları ve huvardahk hika
yeleri hakkında idi. Abbas her 
türlü ava meraklı idi. Günlerden 
bir gün kırk elli kişilik maiyetini 
topladı. Civardaki ormanlardan 
birine gitti. Maiyeti ağaçların a· 
ı·asına dağrJdıla.r. Kendisi de or
manın kuytu bir tarafına 

doğru ileriledi . Biraz u • 
zakta ağaçların arasında bir kı
mıldanma hissettiği için, silahına 
davranıp adımlarını sıklaştırdı. 

Yaklaşınca, saçı sakalına karı§· 

mış, çıplak vücudunu kıllar bürü
müş, insana benziyen garip bir 
mahlukla kar§ılaştı. Tuhafı buydu 
ki, mahluk başka avlara benzemi,; 

yordu. 
Ne kaçıyor, ne de hücum ediyor

du. Bu bal Abbaım büsbütün me

rakını uyandırdı. 
- Aman şu adamı diri diri ya-

kalıyalım ! 
Dedi. Etrafa dağılmış "olan ma· 

iyeti bir işaretle toplandılar. Avı 
tutup elini kolunu bağladılar. 

Abbas, yanındakilerden biri-

ne sordu: 
- H<>cam, sen bilirsin .. Bu hay· 

vanın cinsi nedir acaba? ••. 
Adam cevap verdi: 
- Bu mahlukun beşer tayfasın

dan olması çok muhtemeldir. Bel· 
ki de bu yolda yaşamayı daha 

doğru bulan bir filesoftur. Hatta 
bir alli.me olması da imkan dahi

lindedir. 
Abbas maiyetine emretti: 
- Aman, dedi. Benim ilme çok 

hürmetim vardır. Çözün şu hay
vanın kollarını da, derdini dinliye 

lim ... 
Acaip mahlukun kımıldanacak 

hali yoktu. Biraz su ve yiyecek 
verildikten sonra dili çözüldü: 

'.-Ah .. dedi .. Beni yabani e

den ilmim, irfanim değil, enayili· 
ğimdir. Bir de, kendilerini Harun 
kadar zengin ettiğim adamların 
alçaklığıdır. Size hatımdan ge
çenleri tafsilitiyle anlatmadan e
vel kendimi tanıtayım: Ben, seo-· 

1 

dei rahmana kapandıktan sonra 
göğe uçan meşhur şeyhim l 
Göğe uçmamın sebebi, yerde sii· 

rünmekliğimdi. Tuikate rağbet 
eden tekkemizin semtine uğrı-, 
yan yoktu. Bir gün odamda aç
lıktan kıvranırken, aklıma geldi: 

Ben bütün elbiselerimi, çama .. 
şırlarımı, burada secde eder va
ziyette bırakıp sıvışayım. Elbet 
bu hadise etrafta dedikodu ve he
yecan uyandıracak, tekkemizin a
dı sanı duyulacaktı. 

Bir gün akşam karanlığında o
damdan fırlıyarak, çırıl çıplak or· 
manların arasına giı·dim. Başla -
dım otlarla meyvelerle geçinme-' .. 
ğe... Aradan aylar geçti. Bir ak-
şam sezdirmeden, ayni tenha yol
lardan geçerek tekkenirı arka du
varından içeri atladım. Her ta
raf deği§miş, kıymetli halılarla 
avizelerle süslenmişti. DerVİ§ler 

ayin odasına cilingir sofrasını kur
muşlar kadın oynahyorlar, tekke
nin önünden gelip geçen olursa 

kandırmak için de arada sırada: 
- Ya Allah ! ... Ya hazreti pir! 
Diye nara atıyorlardı. 
Kapı aralığından bu manzara

yı gördükten sonra, derin bir n~ 
fes aldıım. Yüreğim sevinçle dol· 
du. Hele şükür kerametim zahir 
olmuştu. Bu herifler ne kadar ba
yağı olsalar, bana karşı minnet• 
tarhklarını göstereceklerdi. O ka· 
dar çoşmuşum ki, çml çıplak va
ziyette olduğumu bile unutarak 
birdenbire içeri daldım. Kadınlar 
bir feryattır kopardılar, müritler 
de üstüme çullanarak beni yum· 
ruklamıya, tekmelemeğe başladı· 
lar ... 

- Yahu, erenler, ben sızın 

şeyhinizim. Sizi bu refaha ka-
vuşturan benim kerametimdir ! 

Dedimse de kulak vermediler, 
bastılar sopayı, sonra da beni sil· 
rükliyerek dışarı attılar. 

İnliye oflıya buraya geldim. Ev
vela ağaçlardaki meyvalar ve yap 
raklarla karnımı doyurduktan 
sonra, dallarla örtünmeğe çalıı· 
bm. Fakat yürüyecek halim yok• 
tu: 

- AUahtan bulsunlar! 
O gün, bugün, bu ormanlarda 

vahşi hayvanlarla, kurtların kuş· 
ların ve böçeklerin arasında, ot • 
lar, yapraklar, meyvalarla ta • 
ayyü§ etmekteyim ... ,, 

Talisiz şeyhin macerası Abbas 
Beye pek dokundu: 

- Benimle beraber sarayıma 

gel, ömrünün son senelerini rahat 
rahat geçirirsin! dedi. 

Sarayın bahçesinde bUzjik bir1 
köfk vardı. Bu köfkü feyhe ba
ğışladı. Ona sırmalı kaftanlar, 
kürkler yaptırdı. Maiyetine cari
yeler verdi. Şeyh oldukça yaşlan• 
mıştı ama, gene ızbandut gibi idi. 
Şaşaalı ve ihtişamlı bir ha.yat sür• 

meğe başladı .. 
Aradan bir hafta geçmişti ki, 

Abbas Bey, sefaletten kurtardığı 
talisiz ada.mı, şimdiki köşkünde 
görmek istedi. 

Abbas Bey, köşkün kapısına ge

lince, cariyelerden biri: 

- Biraz bekleyiniz, efendimi" 
ze haber verelim! 

Dedi. 
Bu şekilde karşılanışı Abbas 

Beyi kızdırmakla beraber, bozun· 
tuya vermedi: 

- Haydi haber ver bakalım! 

Beş dakika sonra cariye tekrar 
arzı endam etti. 

"- Efendimiz yelpazeleniyor. 
Cariyeler soyunmuf oldukları için 
içeri girmenizi muvafık bulmadı .. 
lar. Esasen kuşluk taamı vaktin· 
de misafir kabul etmek adetleri 
değilmiş. Maruzatınız pek mü • 
himse bana söyleyiniz. Münasip 
bir zamanda efendi hazretlerine 
haber vereyim,, dedi. 

Şimdi; Abbas Bey bu dağdan 
gelip de bağdakini kovmıya kal .. 
kan nankör herife, acaba ne yap
tı dersiniz?.. Kolundan tutup da 
tekrar palas pandıras ormana mı 
gör derdi?.. Yoksa Şam kadısına 
bir kese altınla, ufak bir tezkere 

mi yolladı? .. 
Abbas Bey, bunları yapmak 

şöyle dursun, günün birinde bu 
herifin kendisini kapı dışarı ede
ceğini bile umarak acı acı düşün· 
meğe başladıı .. 

insan, bir defa iyilik etmiye 
görsün fU alemde.! 

M. S. 

.. 

~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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[_ 
Garip tabiatli avukat . Miıter 

Atenon, arkadafı lnfild ile bir
likte, her zamanki gezintilerin
den birine çıkmııken, yolları 

Londranın kalabalık bir yan ıo • 
kağına düttü. 

lılek bir sokaktı. Haftanın al· 
tı günü, dehtetli bir ticaret merke· 
zi oluyordu. Ahalisinin bir ·f"yden 
§İki.yeti yok gibiydi. Pazar gün· 
leri, bütün canlılığı durmuıken; 
kapanmıt, ölmüş bir vaziyette 
iken bile; boyalı kepenkleri, uğul
muı bronzları ve umumi temizli
ğiyle, civara nisbetle ormanda 
bir yangın manzarası arzeder, ge
len geçenin derhal dikkatini alır
dı. 

Bir köşeden iki ev kadar a,ağı 
gittiniz mi, doğu istikametinde 
sol koldan, sokak hattının bir av· 
lu medha.liyle aralandığı görülür .. 
lıe tam bu noktada, saçağı ıoka
ia sarkmıt meşum bir ev heyeti 
göze çarpmakta idi. İki katlı bir 
evdi. Pencereleri yoktu. Alt katta 
bir kapı görünüyordu. Üst katı 
düpedüz, rengini kaybetmi! bir 
duvar yüzünden ibaretti. Her yan
dan uzun bir ihmalin eseri f arke
diliyordu. Kapıda ne zil, ne tok
mak vardı. Kir içindeydi.. Ka
barmıştı, kuytusuna serseriler so
kularak pervazlarında kibritler 

· çakmtflar ve çocuklar, eşiği Ü· 

zerinde bakkallık oynamaktaydı. 
Mister lnfild ve avukat, soka

ğın öbür cihetinde idiler. Avlu 
medhaline gelince, evelkisi, basto
nunu kaldırarak: 

- Şu kapı hiç gözüne çarpmış 
mıdır? Diye sordu .. Avukat, tas· 

elik yollu cevap vermekteyken: 1 
"Ben, buna dair gayet tuhaf 

bir vak'a hatırlarım .. ,, diye ilave 

etti.. 1 
Avukat Mister Aterson: 
- Yok canım, dedi. "Ve sesi 

hafifçe deği§erek:,, anlat baka· 
lım! 

Mister lnfild: 

"- Şöyle cereyan etti, diye 
aöze baıladı: Müthiş bir kış gece
si, sabahın üçünde, dünyanın ta 
öbür ucundan diyebileceğim uzak 
bir mevkiden geliyordum. Yolum, 
şehrin öyle bir yerine düşüyordu 

ki, hemen, lambadan baıka bir 
ıey göremezdiniz.. Sokak sokak 
üstüne... Herkeı uykuda.. Gene 
sokaklar.. Hepsi de ışıklı .. Sanki 
bir merasime hazırlanmış gibi ten· 
vir edilmiş.. Fakat bir kilise ka· 
dar bot ve sessiz. Böylece, hani 
§U, etrafı dinler, dinler de niha· 
yet bir polise rastlamak ihtiyacı, 

içeriıine doğar adamlara döndüm. 
O haleti ruhiye deydim. Birden iki 
ıekil belirdi. Biri, ufarak bir 
adamdı. Süratle yürüyordu. Di
ğeri, sekiz on yaşlarında denebi· 
lecek bir kız çocuğu.. Yan sokak
lardan biri içerisinde alabildiğine 
koıarak çıkıyordu.. Ah azizim! 
kötede, - pek tabii surette - bi
ribirlerine bir çarpışsınlar ! İşte o 
zaman, vakanın en korkunç tara
fiyle kar§ılattım.. Adam çocuğu 
kemali sükunetle çikniyerek onu 
haykırır bir vaziyette bırakıp yü
dürü .. 

" Bunu kulaktan İ§itmek o ka
dar ehemmiyetli hissini vermez. 
Fakat görmeğe tahammül ede
mezdin.. Adamda bir insan hali 
yoktu.. Derhal yerimden atla
dım. Adamı yakaladım. Yakanın 

meydana geldiği rere getirdim. 
Haykıran çocuğun etrafına bir 

1908 inkılabının bütün prensiple- J' kalabalık toplanmıştı. Adam ıa • 
kindi. Hiç itiraz eder bir hal rinden ayrılmamız muhtemeldir. fl_~ ... , 
göstermedi. fakat yüzüme BİR Meşhur bir söz vardır: "Kral 
BAKTI!! .. Azizim bu bakıt kar- öldü; yaşasın Kral!,, onu başka 
tmnda şıpır tıpır terledim, diye- şekle çevirmişler: "lhtilal öldü; 

b 1 yaşaıın ihtilal!,, Ben de şunu söyi irim ... 
liyeyim: "On Temmuz öldü; ya· "Gelen halk, çocuğun aile-

ıiydi. Bir müddet sonra, - çocu- §asın 29 Teşrinevvel!,, 
ğun gönderilmekte olduğu - (VA·ttO) 
doktor da kendini gösterdi. Ço· =========-:-:=~-=---=-=--. 
cuk, fena halde incinmiş değildi. Lastik deri rekabeti 
Daha ziyade, korkmuştu. Meıe· 

le, o an içinde bitmiş bile tasav
vur olunabilirdi. 

"Fakat, tuhaf bir vaziyet var
dı. Bu adama karşı, ilk bakıtta, 
dehşetli bir nefret duymuştum. 
bittabi çocuğun ailesi de öyle ... 
Likin, doktorun vaziyeti hepsi· 
ninkinden garipti. Mülhit bir he· 
yecan içindeydi. Adamı, adeta 
öldürmek hırsiyle çırpınıyordu. 

Kafasında neler döndüğünü oku
yordum. O da benim aklımdan 

geçeni ıeziyordu adeta.. Terci
han, ikinci şıkka baş vurduk: Bu 
meseleden büyük ~ir rezalet çı· 

kararak, namını, bütün Londra
da bir paralık edebileceğimizi a
dama söyledik. Kendisine itibar 
eden birkaç dostu vana, onu da 

Lastik ayakkabı yapan mfı!aae

ıelerle, ayakkabı, deri ve kösele 
sanayicileri arasında çıkan ihtila
fın memleket menfaatlerine uy· 
gun bir şekilde hallini temin için 
bütün bu müeaseseleri gezerek 
mahallen tetkikat yapan Ticaret 
Odası komisyonu dün hariçteki 
mesaisini ikmal etmiştir. 

Heyet dün Y edikule deri ve kö
sele fabrikalarını, bazı deri ve a • 
yakkabı ticarethanelerini ve Ye • 
dikuledeki lastik fabrikasını ziya
ret ederek hesap ve mesailleri Ü· 

zerinde tetkikat yapmıştır. 
Komisyon yarın şimdiye kadar 

topladığı malzemeyi tasnif ede · 
rek raporunu Ticaret Odasına ve· 
recektir. 

kaybedecekti. Terkos suyu azaldı 
"Biz bunları herife söyler, asa- Bu sene havaların çok kurak 

bileşirken, kadınları da mümkün gitmesi yüzünden T erkos gölün· 
olduğu kadar kendisinden uzak deki su hayli azalmıştır. Bununla 
tutuyorduk.. Çünkü kadınlar de- beraber lstanbulda susuzluk teh· 
li gibi idiler. Bu kadar kin ve düş· likesi yoktur. Bentlerdeki sularla 
manlıkla dolu gözleri bir arada birlikte T erkos suyu bu mevsimde 
hiç görmemiftim. Ve bunların 

kafi gelecektir. 
ortasında o adam duruyordu.. ------ ---------
Korkmuyor değildi. Fakat sakin 
ve bir şeytan gibi bütün müşkülle

rin içinden kolaylıkla çıkabilecek 

Z AY l 
Kadıköyünde Rıhtım caddesin-

de 86 numaralı tütüncü dükkanı 

maıı, 

2 - Bütün maden ıul 
tazesi olması, ~ 

3 - Herkesin içebilece 
cede ucuz olması. 

Her yerde büyük §İte 
Küçükler 10 kuruştur. Af'1 
ruş şişe için depozit ahııJf• 

~-Müşterilerini abone 
ve arzu edilen ma~~lle k'. 
derilir. Ayrıca büyük teııı' 
pılır. 

Satış deposu: Sirkeci V 
pı nöbethane caddesi. 

- .. , 
Karagümrükte TütünciJ 

desinde 21 numaralı akt'
1 

efendiye ait dükkanı ~e b 
dım. Nafiz efendinin htÇ d 
kası kalmamıştır. A!ak', 

l A 1 k •• il• ma umatı o ma uzere 
nur. - Aktar: Ahmet 

köşebaşında mobilyasile 1 

tılıktır. Yanında gazetele' 
mahallinde Mehmet Ali pe, 
raca at. 

bir tavır almıştı. 
(Devamı yarın) 

·-----___________ ..... 
Arnavutluk pakta 

girmeli 
(Üst tarafı 1 inci sayıfada) 

memleketin Balkan misakına i~ti
rak ettiğini resmen bildireceğini 
bildiren telgraf haberlerini evvel
ce yazmıttık. Balkan kongresinde 
Alnavutluğu temsil eden murah • 
hasların reisi Mehmet Bey Koniçe 
bir Yugoslav gazetecisine beya • 
natta bulunarak Arnavutluğun 
Balkan miıakı siyasetine temayü
lünü ifade eden tayanı dikkat söz 
ler söylemiştir. Mehmet Bey şöyle 

Sıcaklar bir f elik et 
halini aldı 

dem ittir: 
" - Asırlardan beri Balkanları 

kan içinde b!rakmış olan dahili 
muharebelerin ıebebi yalnız Bal
kan milletlerinin gayet hararetli 
milletler olmalarında aranmama· 

( Ba, tarafı l inc ı .,,.,~ -··· .d. • •. 

Son alınan haberlere göre, A
merikada hüküm süren sıcak dal
gaıı, §İmdiye kadar 200 kişinin 
ölümüne ıı;ebe;> olmuştur. Kezalik 
Berlinde gayri tabii sıcaklar hü • 
küm siirmckteılir. v~ r·ya:si va • 
ziy('L·- --"":d·~•in" r- ğr.ıcn bütür. 
kabine azası Berlinden uzaklaş· 
rnışlardır. 

Panamada 500.0üO dolnrhk za· 
rar veren çok şidtlebı _le 
olmuştur. Bu zelzele, sahil açık· 
lnrındn b"Jlumm bazı aclacıklarm 
batmasını ve nüfusça zayiatı mu· 
::ip olmu!tur. 

lıdır. Bunlar, ekseriyet itibarile Panama, 22 (A.A.) - Son zel
büyük devletlerin tesir ve entrika· zelede, tiriki sahili açıklarındaki 
!arından ileri gelmiştir. irvilla adası kaybolmuştur.Zelzele 

baıka adaları da korkunç surette 
sarsmıştır. 

Varı ova, 22 (A.A.) - Suların 
coıması, Viıtül nehrinin tabii ir· 
tifaını 16 kadem tecavüz etmittir. 
Üzerinde inıan leşleri ve muhtelif 
müzahrefat yüzen çamurlu sulat 
,ehrin sokaklarından akmaktadır. 

Binlerce halk, yükselen suların 

tazyiki altında yıkılmak tehlikeıi 
gösteren setleri, endişe ile taras· 
ıut etmektedir. Muvaıalasız kal-

mır olan birçko mmtakalara tay· 
yare ile yiyecek sevkediliyor. Ya· 
pılan tahminlere nazaran, ıular. 
aza.mi tiddeHni ve en yüksek had· 
dini bugün öğleden sonra bulacak· 
tır. 

1 Zaman tesirini yaptı ve har- - ....... _ .... -·-·•••••••............. Trabzon, 22 (A.A) - On gün· 

# SAT 1 E 
tarafından Veresiye sa1ııaıı 

elektrik cihazları sayesinde 

SA YFiYEDE RAHft 
YEDi SATIŞ MAG:4ZAS1: 

bi umumi Balkan milletleri idare mucip olmuıtur. Ben misakın ge - dür devam eden şiddetli aıcaklar
adamlarının gözlerini açtı ve bun· nişltilcceği ve tamamlatılacağı ü- dan mütevellit kuraklıktan tarla 
lar mazinin abesliklerini anladı - midindeyim. Bu birinci meseledir. mahsulü çok mutazarrır olmuş l 
lar. Balkan konferanıları yardı- Arnavutluğun harici siya· sebze fiyatları yükselmiştir. Sıcak 1 

ma geldiler. Betbinlerin ve Bal- seti hakkında söz söylemek hakkı lar fınd!k mahsulünün idrakini er l Metro Han Beyoğlu 
kanlara karşı fena niyetler besli· hariciye nazırına aittir. Falmt ben kenleştirdiğinden on güne kadar ı Cumhuriyet meydanı Tal<sim 

Telefon 

" 
yenlerin istihzalarına rağmen bu bir Arnavut vatandaşı sıfatiyle mah:sulün toplanmasına ba~lana . ı Necati Bey caddesi Salı Pazarı 

t Elektrik Evı f eyaııt konferanslar, Balkan milletlerinin Arnavutluğun B~lkan devle~!crin· caktır. Son rekolteyi teıbit için a· ı 
Muvakkithane cad. No. 83 Kadıköy birbirlerine yaklaımalarına çok den ayrılamıyacağını söyliycbili · lf,kadarlarl!a tetkikat devam et • " 

yardım etmiş ve bu da Balkan an· rim; çünkü Arnavutluk bunlarla mektedir. Bu yıl fındık bayramı Şirketi Hayriye iskelui Üsküdar u 

l • km · d·ı · · b. k··1 k·ı kt d' b d k ı k ı kt 13 Nisan caddesi No. 19 BU yük ada ,. apna mısa m ımza e ı mesını ır u teş ı etme e ır.,, ura a pe para yapı aca ır. • 1226 ez>: 

Hasan Yulaf özlü Unu Vitamini ve Kalorisi Çocuk gıdasıd 
. Pek Mebzul ,,~ 

Doktorlarınıza sorunuz. Yulaf çocuklara hayat ve ruh verir. Ne9vünemalarına ve çabuk yürümelerine ve afiyet ve sıhhat içinde yaıamalarma sebep olur. J.jı ~ 
·~ ~~~-· t ~~~-~ özile ;.ri~~1 ... nİf!l!ta: patat.es. arpa, mraır ,irmi~. bezelye, ~ercimt'.'k özü unlarını ço~uklarınıza bol bol yediriniz. Tabiatin b_u ı~de ~.1'~'~ 

~::11.11e.. ...... - ~J'lmr!M*.~ötılti unlarıle yapden mahaMebi, tatlı ve pure v~ çorbaların nefasetıne doyum olmaz. Hasan markasına ve ısmıne dı 

" 
" 



11 HABER - Alcfilm Poataaı 

EVET, FAKAT YA İKİ SENE SONRA 'i 
Fiyatı gayet ucuzdur diye bugün almak istediiiniz Elek
trikle soğutma dolabı yarın n~ olacak ? 

Dikkat ediniz ... ucuz bir fiyat ekseriya iyi ve güzel bir 
cins alameti değildir. 

El~ktrikle soğutma dolabınızı kısa bir müddet sonra tebdil 

etmek mecburiyetinde bulunmak tehlikesine maruz kal

mayınız. Bir karar .vermezden evvel ahpaplarınıza danışınız. 

Hepsi de .. Frigidaire" ciddidir diyeceklerdir. 

Siz de onlar gibi yapınız ve Frigidaire teşkili.tına müracaat 
ediniz. 

FRIGIDAIRE 
<Murat Moto• -..muliu 

BOURLA BiRADERLER VE$• 

BEYOGLUNDA 

BAK ER ve l~AYDEN 
mağazalarındak~ mevsim sonu 

Eşyayi mütebakiye ve fırsatlarının 
ilk günlerinden istifadeye koşunuz. 

Kat'iyyen daha iyi we daha elveritli ıeraite nail olamıyıcaiınızdan mubayaataaııı 

BAKER ve 
mağazalarından yapınız. Sonderece memnun kalacaksınız. 

Mobilya dairemizi ziyaret ediniz. Sizi herhalde alakadar edecektir. 

lstanbul Tramvay Şirketinden: I~-----.... 
HABER lıtıabul TramYay Şirketi, Tramvay 

lert.hı J•Dİ l»ir iı'arm kadar fU suretle 
•ııbterem abali1e arzeyler. 

arabaları aon hareket· 
değiıtirilmiı olduğunu 

~. Hat latikamet 12 HarW1e·Fatib Fatibten Harbiyeye 
Harbiyeden F ati be 

22 Bebek·Emiaanü Bebekten Eminönüne 
Emia3n0nden Bebeğe 

32 T Gpkapı· Sirkeci Beyaııttan Topkapıya 

T opkapıdaa Beyazda 
Topkıpadan akaaraya 

Saat 
24,20 
1,-

24,40 
1,20 ( Harbiye ına· 

ba,arile teaa · 
düf eder.) 

1,30 ( Harbiye ara· 
balarile tesa
düf eder.) 

J, 10 
l,4, 

Ak•am Postası 

Jdarebanaiı 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi - - --reııraı Adreel: ISTANBt1L llAISEH 
reıeton 1'az1: U812 ldareı ı-1110 ,- . " ABOHE ŞERAiTi 

ı ı ı lJ a7ll1& 

l'G11d7eı LiG llO MO lJaO &l'f. 

l:enebh llO Mo MI lllO 

ıLAn TARiFESi 
rıaare& llblaruua •U. ıı.at 

Reeml lllalar l O kuruttur. 

Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Buddlll )'911 C \' AIUT) Ha&bu11 

K I ıı .................. ... 
,.., - imyager - ... rr. Yaz mevsiminde """I 

HABER gazetesi 
' El ı•••••· t•hlll kuponu 

l•lm. 

llUSAMEDDiN ıi·lı ADALAR 1.ı. 18~ idrar tahlili ı 00 kuruıtur. 
alCkıa •-Lı .... 1!rakı•ı neta•et ve ucuzlu!}uU1 t..lllc um wuı i .. t. Babçekapı : 11 

•• E"Ytam Bankaaı kar· ilidolayı•lle nete ve zevklnl·ii 
1
'111lda lazet Be, Hanı :L .. ~.~--~·i·~ ... ~~.! .. ~~-~~ ... a:::~!.!!!!~1 .. Jiı ........ ~----.;.-~---.: ..................................... " ............... ····ı 

.2~ Temm11z 1934 

-~ 
Ergani Bakırı Türk 
Anonim Şirketinden: 

1 - Ataiıda müfredatı gösterilen binaların intaatı kapalı 
zarf uıuliyle toptan münakasaya konulmuttur: 

A) idarehane binaıı • Maden sahası üzerinde. 
B) Hastahane binası • Maden sahasından iki bin metre me· 

ıafede. 

C) Müdür evi binası • Maden sahasından üç bin metre me· 
ıafede. 

D) Dört aile ikametine mahsus olarak bir çah altında inta 
edilecek memurin evleri binası • Maden sahasından üç 
bin metre mesafede. · 

E) On iki aile ikametine mahıus olarak bir çatı altında inşa 
edilecek ustabatı evleri binası • Maden sahasından bin 
metre meaafede. 

2 - Talipler evelce bu gibi itleri batarmıt olduklarına dair 
muteber evrak ibraz ederek tartname ve mukavele ıu 
retleriyle vahidi kıyasi fiat cetvellerini tirketin Bahçe· 
kapıda Tathanda kain idarei1merkeziye1inden. bet lira 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Teklifler nihayet Ağustasuun dokuzuacu perıembe ıü· 
nü ıaat on bete kadar kabuı edilecektir. 

4 - Münakasaya girmek istiyen ler beıinci madde mucibince 
dolduracakları fiat cetvellerini muhtevi kapalı zarfı ve 
ıartname ahkamının kabulünü mutazammın imzalı 
bir varaka ile istitaatı fenniye v~ maliyelerini müabit bi
rer vetikayı, Türkiyede mueases ve muteber bir banka 
tarafından verilmit muvakkat teminat mektubu ile bir· 
likte diğer bir zarfa koyar ak, üçüncp maddede tayin 
olunan vakte kadar, şirket müdüriyeti 1*oumiyeıine 
makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. Muvakka~ le· 
minat mektubu yirmi bin liralık olacak ve ihalenin ta· 
karrüründe teminat miktarı iki misline iblağ edilecek· 
tir. 

5 - Teklifler her bina için ayrı olmak üzere vahidi kıyasi 
fiatı esasına göre hesap ve tayin olunacaktır, 

6 - Tekliflerin tartname ile fiat ~tvelle"ri münderecatına 
tamamen uygun olması meıruttur. . . . 

7 - Fiat cetvellerinin tetkikinden sonra tirket b~ sı~arı9ı 
münasip gördüğü talibe vermekte, yahut ihaleyı tehır ve· 
ya yapılan münakasayı f esheylemekte muhtar olacak~ır · 

8 - ln9aat hakkında fazla malumat almak ve nıevcu~n pl.~n· 
ları aörmek iatiyenlel her sün saat ondaDi ... l .~n uçe 
kadar tirketin merkezi idaresine müracaat edebıhrler. 

lstanbul Posta T. 1'. 
Başmüdürlüğüpden : 

Muhtelif eb'atta 4000 adet keıt ane telgraf dire:=-. i 23/ 7 / 934 tari· 
hinden itibaren kapalı .ıuf usuliy le mü.ııakasaya çıkarılmıştır. Talip 
olanların kanunen itasına mecbur oldukları vesaiki hamiler. 12/ 8/ 934 
te saat onda batmüdüriyette müteşekkil komisyona ve t4ıtnamcıini 
ıörmek için de her gün tahrirat kalemine müracaat eylemrleri. 

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

Onu senelerden beri tanır, a(trılarda ve "o"uk 
•lgınh~ındaki çabuk tesirini bilirsin.iz. 
EB m•rkasının tekeffül ettiOi ASPiRiN. ılzl bun

dan sonra dahi memnun edecektir. 

lırarla tASPİR • 
2 ve '20 komprimollk ambaıafıarda bu ıunı. r. 

....-,~ ..... 
Amb•lajl•rda ve kompri· 
melerin üzerinde Ef:7 
mukasının mutlaka 
bulunmasına dile· 
kat ediniz 1 

(4118) 

Botot o·ı macunu ve ıuyu dünyanın e::ı eıki markaaıd1r· 
o:şıerinizi temiz'emek için BOTOT tavı:ye ederiz" .. 



Yerli mallar sergisi 
büyük bir rağbet 

•• •• goruyor 

Yakında tramvay
lara büfeler 
yapılacakmış! 
Adamcağız, ıanki kış ba§lan

gıcında ahmak ıslatan yağmuruna 
tutulmu§ gibi ceketinin arkaıına 

kadar terden ursıklam tramvaya 
atladı. içeride bir ki§ilik oturacak 
yer kalmı§b. O da sola yani ak§am 
güne§İnin kaynadığı tarafa rasge
liyordu. 

Sıcaktan, terden Kıpkırmızı 
keıilmit gözlerini kırpı§brarak 

iek kanapeye çöktü. Sağ kolun -
daki paketleri kanepenin altına 
yerleıtirirken ıağ elişle de tram
vayın perdesini a§ağı çekti. Çek
ti ama, kaç para eder? Halkasını 
bıralar bırakmaz perde ok gibi 
gene geldiği yere fırladı. 

Adamcağız tekrar asıldı, fakat 
bırakır bırakmaz gene yukarıya 
fırladı. Bu sefer biletçiye seslendi: 

- Evlat, §U perdeyi... Şey e
aiveraene ! 

- Ne edeyim? 

-Tuttur! 
- Neyle ~utturaymı 1 Zamk 

yok, tutkal yok ! 
Sağdaki gölgeli tarafta oturan 

bir ıakallı: -Durunca oradaki te 
nekeciyi çağır ·da lehimleıin ! 

Batka biri: - Hanımlardan bir 

"Baba... Baha... Bu tütsüden bir çok adamlar ölüyor •.• 
Fakat, biz, neden sağ kalıyoruz?,, dur, yakma ... 
Yazısı bu nüshamızdaki (Habe!-"in Hikayesi) dir. Resimli hikayele -
rirniz birer günlüktür, yani mabaatsrzdır. Gazetemizde her gün böy
le bir hikaye vardır. 

KUPOft 

203 l 
23-~-·1934 l 

Ankarada geçidi 
Bekar bir adam Ankaraya geldi 

zaman eğer kendine iyi bir rehber bu· 
labilirse az zamanda hayatınızı tan • 
zim etmeğe ve bir çok cihetlerden ih• 
tiyaçlarıru ucuza tedarik etmeğe mu • 
vaffak olur. Evvela mukaddem bir rnek• 
tubumda yazdığım veçhile konfor a • 

·ranmak şartiyle otel aylıkları ucuz • 
dur. 

Yirmi be§ nihayet otuz liraya ol• 
dukça havadar bir oda tedarik etme•İ 
mümkündür. Bu ucuz odaların bu • 
lundukları otellerde banyo yoktur. Ma• 
amafih su zahmeti çekilmez. Hizmet 
§Öyle böyle görülüyor. Gece uykuıu • 
nun büyük dü§manı olan ha§arat ev • 
lcre nisbetle otellerde daha azdır. Be
lediyenin mütemadi mürakabesi bu d• 
betleri temin ediyor. 

Yemek meselesi de kolaylıkla hal· 
olunuyor. "zevk,, gibi birlokantada gÜll 

de iki defa üçer kap yemek için ayda 
yirmi bir lira vermek kafidir. 

Bu miktar şehri Ankarada otuz Ii· 
rayı buluyor. Yemekler oldukça ıneb

zuldür. Her halde temizliğe diyecek yok• 
tur. Burada belediye daimi bir faaliyet 
geisteriyor. 

çengelli iğne iatiyelim ! ________________ .,., ___________________________ _ 

Su meselesi biraz daha dÜ§Ündü.re
cek mahiyettedir. Şiıe ile muhtelif 
markalarda ıular satılıyor. Bunlardan 
en ucuzlaıfr Çan ve Ayvalık ıulandır• 
BunJarın iki bardaklık şişeleri yüz pa• 
raya alınıyor. Şiıeıi bet kuru§a ıablarl 
Taşdelen ıuyu bunlara pek te tefev • 
vuk etmiyor. En iyisi Afyonkarahiıa ' 
nnın şişesi yirmi kuruta olan maden 
suyudur. 

Çengelli iğne bulun.du, lakin 
oaa olmadı, perde bir türlü kapa
tılamadı. Laleli apartmanları ile 
l!f~ "f I 

Aksaray ve Tatliaıapla Çapa ara-
aınd ak,am güne§İnin tramvayları 

:::! t7ı"::~i;•ıvetin• döndür~ü: Devletlerin zehirli naz muharebeleri 
Adamca~ız bu hale ancak ıkı 4§ · 

dakika kadar dayanabildi, ıonra • • . t kl 
kalktı, kallavi göbeğini ııkan ıçın yap l arı 
pantalonunun en üat düğmeıini 

hazırlıklar 

Yemek ve yatmak temin olununca 
insanın bahuıuı medeni muhitte ya • 
şıyan bir insanın ihtiyaçlan tahnin e
dilmiş olmaz. işte işin bu noktasına ge"' 
lince Ankaranın pahalılığı göze çat 
par. Çamaırnn beher parçası on kurtı
şa yıkanılabiliyor. Çamaşırcılar gayet 
lakayit olduklarından ve İ§ kolay bit· 
sin diye çamaşrrı "Tokaç" la döğerek 
yıkadıklarından en sağlam çamaşır i~ 
üç defa yıkanınca parça parça oluyor• 

Kolah çamaş~rlar meıelesi de bü • 
yük bir masraf kapısıdır. Bir gömlek 
yirmi kuruşa kolalanıyor. Bu kolalan• 
ma sözünü tam manasına almayaltJ!l· 
Hafifçe kolaya bahnlarak ütüleniyor 
dersek daha doğru olur. 

çözerek: 

- içime fenalık geliyor yahu! 
Ayakta ter dökenlerden biri: -

Biletçi limon yok mu? 
Biletçi: - Burası manav dük· 

kinı mı, limonu nereden bulayım? 
- Zili çek te inelim bari! 

- Nereye ineceksin yahu? Dı-
ıarıaı daha berbat! Baksana, nere
C!e ise kaldırmı ta§ları bile terliye
cek ! 
Güneı tarafındaki bir kadın: -

:<Biletçiye) oğlum, bu havalarda 
olıun tramvaylarda bir fıçı su bu
lundursanız da sevabına müşteri
lere zebil etseniz! 

Biletçi: - Aman hanımnineci
ğb~, kandil değil, bayram değil1 
ne zebili bu? 

- Camm zebil olmasın da pa
raaiyle olıun ! 

Biletçi: - Merak etme hanım 
teyzeciğim, yakında vapurlarda 
olduğu gibi tramvaylarda da bi
rer büfe açılacak, itti hanı o zama· 

içine fenalık gelen adam: -
na ıakla! 
Biz büfeden vazgeçtik, fU perdele
ri bir tamir ettirseniz de yaz gün~ 
Ieri bu cehennem azabından kur
tulsak! 

Seyyar haberci 

Göz Hekimi· 
Dr. Süleyman Şükrü 
BabıAli, Ankara caddesi . No. 60 

Telcfcn : 22566 

Devletler bir taraftan gaz mu
harebelerini olsun ortadan kaldır· 
mak için müzakereler yaparken 
diğer taraftan gaz silahının hazır

lıklarına büyük bir faaliyetle de
vam etmektedirler. Bu maksatla 

muhtelif kalibrelerde gaz bomba
ları imal edilmektedir. 

da derhal 5 - 6 kiloya çık,makta
dır. En muvafık ve müsait bom-

balar için kullanılan doldurma 
maddelerinin azami surette mües-

sir olmasına dikkat edilmektedir. 
Çünkü top ateşi nazarı dikkate a

lı~arak az bomba alınabileceği dü
fÜnülüyor. 

Gaz bombalarının tesirleri kalip- . Gaz muharebeleri için konulan 
relerinin büyümesiyle mütenasip usullerin hepsi hava şartlarına ta
olmıyacak bir surette birdenbire bi olmak dolayısile müşterek bir 
artmaktadır. 8 santi~lik bir bom- mahzura maliktir. Ahvali havaiye 
ha 500 .- 600 gram harp madde yalnız gazın tesirini hedefinde a· 
sile doldurulduğu halde, bu miktar zaltmak veya menetmekle kal-
10 santimlik bombada 1200-1500 mıyacak, ayni zamanda rüzgarın 
grama ve 15 santimlik bir bomba- aksi istikamette esmesinden dalyı 

kendi kıtalarının tehlikeye maruz 
kalmasına sebebiyet verebilecek-

tir. Gaz bombalarından veyahut 
gaz mermilerinden topla atmak 

suretile istifade edildiği takdirde, 
aradaki mesafenin uzaklığından 

dolayı bu tehlike bir dereceye ka
dar azalmaktadır. Bununla bera-

her gazlı mermilerin topla endaht 
edilmesi atılan hedefin şekil ve ma 

hiyetine bağlıdır. Müsait hedefler , 
işgal altında bulunan mevkiler, 

siperler, ihtiyat kuvvetlerinin top
lanma noktaları, zeminliklerdir, 

yani gayri müteharrik hedefler
dir. 

Şimdi Ankaranın yaz günlerinde • 
ki toz sağanaklarını ve bunların ıebe" 
biyle çamaşırın pek sık olarak değjt • 
tirilmeıi lazım gelcliğini göz önüne ge
tirirsek çama§ır temizlemesi masrafı • 
nın hemen hemen oda masrafına te -
kabül ettiğini görürüz. 

Ankarada antika kadar nadir olan 
bir şey de hizmetçidir. lyi bir hizmet• 
. . . k . . k bil• 
çıden vazgeçıntz, yeme pışırme 

miyen, Çama§ın baştan savma yılca• 
yan bir hizmetçi tedariki için bile pe1' 
müşkülata uğrarsımz. 

Otellerde belediyenin kati emri jJe 
otuzundan genç hizmetçi çalııtırılm1 • 

Iskoçyadaki canavar bulundu! O y ·k d k cJe• yor. tuzunu a§tıgınt ı rar e ece . 
recede yaşlanmış ve fedakar hizmetçı; 
lerin temizlik me'se1esinde muvaffak 0 

• 

mak için epeyce zahmet çektiği rnıı • 

Fakat bu hakiki 
canavar değildir 

tef' hakkaktır. Bu da ba§ka bir mesele 
kil ediyor. 

f1'' 
Bugünkü mektubumu keserken ; 

rimi şöyle hülasa edeceğim: Ankara. 
11 

ı k d . . ı•e s oçya a görünen canavar yemek ve yatmak ucuz, bakıyesı • 

bahsini artık enikonu biliyorsu • 

nuzdur. Her fırsatta muhtelif 

bu ikincisinin ucuzluğunu unuttur~ııİ 
cak kadaı· pahalıdır. Bunun sebebi 'ti 

A d A ih O 1 tatı1'' de zarurı ve me enı tıyaç arı ,.
11 

şeylere benzetilen, insan sesli., at edecek "El işi" Main d'oeu\fl'e 
1 

kafalı boyu birkaç metre olduğu fıkdanında aramak lazımdır. , . . . 
söylenen bu canavarın resimde r:ırsti 

H 
• ._. ........ -..... __..._mm--lftl ı 

mücessem bir şekli göriliüyor. .. .•.. y····-t-t .... , .. --··· unu.. ! 
ur aş. ı 

Bu canavar şekli, lng-ilterede İ Az, çok kazancından muti~' 
ve canavarı gördüğünü iddia e • !i tasarruf vazifendir, borcundııt· 
denlerden birinin tarifine göre •ı"i Bunu iyi bil, belle ve yaP· . ' 

• . c'' 
yapılmıttır. J Milli İktısat ve T asarruf Ceı~ıJ: 
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