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ulgaristan asıl bunu tekzip etmeli! 
Türk akalliyeti ıstırap 1Amerikada kuraklık ve 

içinde kıvranıyor suikast korkusu 
Halkı hicrete 
mecbur eden 

hadiselere nihayet 
verilmelidir! 

lı Bulıar sefaretinden "Bulıa-
"YlaS allar da ristanda vaziyet,, baılığıyla bir ta-

ld _ • • Foto§raf~ımızdan ka~an mim aldık. Milliyet ve La Turquie ugu gıbı •. kU~Uk kız bu bahtiyar kızdtr refiklerimiz, çarıamba günkü 
nüshalarında ve Bulıaristan hu-

ls''e 1. b• O k ~A-;,ı-;~fk;;-.Ai,";,a;,-;;; susi muhabiri S. N. imzasiyle, bir 
Y Ç l ır Ç CU 1 haber netretmitti. Garp komıu-

E krediyi kesti muzda zabitlerin muhtelif cere-
dirn eka pıJı Vaşingtondan bildiriliyor: yanlara, siyasi fırkalara ayrıldık· 

es b • k d • tthalat ve ihracat Bankası, Al- larını, umumi hoşnutsuzluğa ter· itler Jr iZi SeV 1 manyaya açılan kredilerin şirn cüman olmak için fınat bekle-
ı;-, dilik durdurulmasına karar diklerini ve Kralın timdiki ikti· 
Otoğrafından aşık oldu; vermiştir. Yung ve Dawes ik- dar mevkiinde bulunanlardan 
'ltıe1tt/eketinden geldi.. razatrm yapanlar tatmin edil - kurtulup ealci usulü iade için fır-
Kızı arayıp buldu.. medikçe _AI?1anya~a yeniden sat bekledijiini bildiriyordu. 
\1 . . ·para venlmıyecektır. (Arkası 6 ıncı sayıfada) 

~ .. ~ .. yı. y~rı~e t~hkı~i-~=~ f Bu karar, büyük münalfaşa- -·--·--·--·----.. -...... --. Ruzvelt fallna mı bakıyor 
lliı· mnmızın agzın an - • 1araan Sönm veıtlıa"Jt"._!tek- BulgariatanJa 

Geçen sene lstanbula ıelen Is- ~ lifi Banka müdürüh ı"Ieın·f stürt-'ı= taklibi hükfi.met mi? lztıraplarına nihayet verdirilmek için 
'. ;. m_üş,_ M. HuU ise mu a e e e -
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...... _y::~.::~.~:~:::~.... bir milyon hayvan öldürüldü 
~ tlnıiini ıezerlerken etraflarını -----------------------------------------

~.~aç :!;!~..:ı;:~::~:::ı~r~ Ham al Mehmet 2 kişi yaraladı 
't Fakat, bu çocukların arasında 
t~ora isimli kara katlı, kara A d • b • 
~~i.:":;ı:: :.:ın ~j: d:a:!~ ,:ı; vusturya a yenı ır Hadiseye sebep 

yirmi kuruştur 
birinin 

1 'ttna resmini çeker ve pek hoş- N • • h ı ' 
~na gittiği için kızı biraz da azı ıs yanı azır anıyor. 
l\ 

1
P okprlar. Bu esmer kız, Edir- Kadınlardan 

~lcapıda kaleler boyunda oturan AJ .1. ) . h d d k 
li11~cı Aristidi isminde bir Niğde-1 maD mJ IS eri U U U aşara 

'b k···d;~,k ... 6 '"" .. ,.r.d•) J Viyanaya inmeğe hazırlanmışlar! 
.. -· ·--···· ..... ---··-·-·----· 1 

(Aslanlı Hükumdar) 1 

Süleymanın ı 
OğlJı ı 

...... _. Süleyman, bütün tehJ 

likelere rağmen, Afri-) 

kanın balta görmeınişJ 
ormanlarına girecek ve· 

: ufacık bir canbazhane-I 
iye yetecek kadar vahşi! 
j hayvan ele geçirmeğel 
i çalışacaktı. 
~ Mısırın, kuytu köşe -: 
herinde kendisine mes-i 
heğini hatırlatan tesa-~ 
idüfleri olmuştu. Fakat,i 

1 vahşi hayvan terbiye-1 
isine aklı iyi erdiği ka-i . . 
i dar, bir yılanı elde tut-i 
a maktan geç, şu küçü-i 
i cük Arap yavrusunun! 
i yaptığı gibi ağıza sok-i 
1 1. 1 ... : j mayr ı·avsa asma srg-5 
: dıramıyordu. Yakl~tıi 
: : 
: ve:... ! 
......... .__ -· .. ! 

Yatın b~şlıyoruz; muhakkak okuyun! 

Bütün Avusturya polisi 
e&rarengiz bir adamı 
aramakla meşguldür 
25 temmuzda, Doktor Dolfusun 

öldürülmesiyle neticelenen Avus~ 
turya kıyamını kimin idare etti • 
iini bulmak Avuıturyada timdi 
en mühim meseledir. 

Polis durmaksızın bu adamı 
aramaktadır. Bu adamın yakalan
dığı takdirde en büyük cezaya 
çarpacağı anlatılmaktadır. 

Bu adam "Her Kuntz,, iımiyle 
tanmmıttır. 

Aıilerin gerek Viyana radyo 
iıtaayonuna, ıerek baıvekilet bi
numa hücum için, bu adamdan 
emir almıt oldukları söylenmek
tedir. Fakat "Her Kuntz,, ortada 
yoktur. 

"Her Kuntz,, un kim olduğu 
da adamakıllı tesbit edilememek
tedir. 

Bir teıhise göre meıhur Nazi 
avukat Doktor Veytter, "Kuntz,, 
un kendisidir. 

Dr. Veytter, Avusturya Baıve· 
kili Dolfuıu geçen sene öldürme
ğe te~bbüs eden Rudolf Detril'in 
müdafaasını iizerine almıt olar 
adamdır. ( 6 ıncı aayıfamızdadır.) 

yarası 

Dün gece saat 
yirmide T opha
nede karı, koca 
beyninde 20 ku· 
ruf yüzünden bat 
lıyan bir kavga i • 
ki kadının yara • 
lanmasile neti -
celenınittir. Yap 
tığımız tahkika-
tın neticesini ata

\J 

agır 

ğıya yazıyoruz. Uatte: Mehmet 
Tophanede Ha-ort•: Firdeva 

cı ~~min mahal - Altta: GUllU 
lesının Hurma so-
kağuı.da 13 numaralı evde Güllü 

Hanmı isminde altmıt bet yqla· 
nnda bir kadın oturmaktadır. 
Kendiıi evini oda, oda kiraya ver
mekle geçinir. Dün aktam kiracı
larından hamal Mehmet, karısı 
Firdevı Hanımın bir kenara sak
ladıiı yirmi kurutunu habersizce 
almıt ve gidip farap içerek eve 
dönmüttür. Firdevı Hanım sofra· 
yı kurmuf, yemeğe oturmuılardır. 
Kocasını biraz ıarhot gören Fir
devs Hanımın aklına yirmi kurut 
gelmit ve gidip parayı yerinde bu
lamayınca kocası Mehmede para
yı kendisine haber vermeden ne -
den aldığını ıormuftur. Fakat ko
cası bunu inkar etmiştir. Firdevs 

(Arkası 6 ıncı &ayıfadeı) \ 

1500 
Kişi öldü 

Rochster • Minneıota, 9 (A.A.) 
- Rochester' deki bir antrepodan 
60 librelik dinamitin çalınması, 

burada büyük bir endite uyandır
mııtır. Zira bu hırsızlık, buraya A
merikan lejionunun metinıinde 

bulunmak üzere gelen M. Ruzvel
tin ziyareti gününe tesadüf etmiı
tir. 

50 Polis hafiyesi taharriyata 
baılamıttır. 

Resmi memurlar, evvelce de 
1,1ıbuna benzer ıirkatler olduğunu 
haber vermektedirler. 
(Arkası 6 ıncı aayıfamrzdadtt) 

Almanya' da 
Umumi af ilan 

edildi 
Berlin, 10 (A. A.) - Dün Def• 

redilmit olan affı umumi kanunu, 
f evkalide mühim ve ıümullüdür. 
Binlerce ıiyaıi mahpusun tahliye 
edileceği tahmin olunmaktadır. 

Altı aydan aıaiı olan bütün ceza· 
larla bin marktan atağı olan bü· 
tün nakdi cezalar, biliiıtiına, ve 
ancak mahkUm sabıkalı olmamak 
ıartiyle affedilecektir. 

Üç aydan af&iı hapis ve bet 
yüz markı ıeçmiyen para cezala• 
rı tamamen affedilecektir. 2 ağus• 
tos 1934 ten evvel irtikap edilmit 
olan kabahatlere ait davalar da 
sukut edecektir. 

Ataiıadki cürümler için husu• 
si bir siyasi af ilin edilmiftir: 
(Arkası 6 mcı aayıfamızdadır). 
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M. Litvino f 
Şark misakı için Avrupa 

seyahatına çıkıyor 
Varıova, 9 (A.A.) - Pat ajan· 

ıının Moıkova 'muhabiri, Sovyet 
hariciye komiseri M. Litvinofun 
yakında ıeyahate çıkacalım bil· 
dirmektedir. 

M. Litvinof, Almanya, Fransa 

Hariciye Vekilimiz Mısırı 
ziyarete davet edildi 

Gazi Hz. 
Mareşal Hindenbur

gun oğJunu taziye ettiler 
ifİ' 

Ankara, 8 ( A.A.) - R•fd' 
cumhur Hazı-etleri Mareşal 
Hinde:nburgun v~hıtı mümaıet,e. 
tiyk mareıali11 büyUk oğ!u 01ir•' 
Jay ~on Hin ·:~.,burga atidf'ki . \~ 
eaaür telgrafını göndermi§lerdıt• 

ve İtalyayı resmen ziyaret edecek T •• k • M h d 
ve ·~rk miıakı hakkında ıörüte· ur ıye- ısır mua e e-
cektır. 

Miralay von Hindenburg, A tina1 da Büyük devlet reiıi namdar~ 
derin1zin vefatını acı bir le~: 

heyecan! le haber aldım. Mateminize~ Bundan batka Sovyet Ruıyanır 
milJetler cemiyetine girmesi ihti· 
mali hakkında İtalyanın nokta; 
nazarını öğrenecektir. 

-o--

Kambiyo kararna
mesi değişmiyecek 

dan ittirak eder ve ıize en td' 

b mi taziyetlerimle beraber der: 
lngilterenin İr İste• ıempatimin ifadesini takdim ,d 

Mısırda; Tevfik Rüştü Beyin ziyareti ği iyi karşılanmadı rim, miralayım, efendM!ı. 
1 

f k 1 Ad d·ı· Atina 9 (Huıuıi) - Atinadaki Gazi Mustafa Ketn• 
eV 8 8 e 3f Z U e 1 ) Y Or lnsiliz sefareti, Kı'-riı Rumlan ar1 . o---

Kahire, 9 (Huıuıi) - El Mo· ziyade kuvvetleneceğine şüpht aındaki ihtilal hareketinin elebaııl• . Japon donanmas111J 
rından olup, ıürıiine ıönderilmit ol · 

leri üzerinde çalışılıyor 

kattam ıazeteıi Türkiyeye ıitmit yoktur. Mıarr hükUmeti, bu gib' duiu Londra ıehrlnden buraya ıel • k ti d• • t 
Ankara, 9 (Huıuıi) - Kam"biyo olan Türkiye tefiri Abdülmelik davetlerle, milletine bir hizmet mit olan Hacı Pavlotun hudut harici· UVVe el\ lftyO 

kararnameıinin deiittirileceii ha· H B · be b · d y·· k. J Y amza eyın ra erın e ur ı· ıörmüı o ur. ne çıkanlmaamı unan hükUınetin • . 11jsı 
berleri hakkında Maliye müıteıa· ye • Mııır muahedeleri proıetını Büyük misafirlerin eıki Firr den talep etmiıtir. lnıillere sefareti • Tokyo, 9 (A.A.) - Bahrıy• ·~ 
rı Faile Be7 tunları sö7lemektedir: de ıötürmüt olduiunu yazarak vunlar memleketinde bulunmalarJ nin ltu talebi, buradaki firari Kıbriıli neırolunan bütçeıi, yeni inıa edı 

u Ka b' k · · d to"yle dı'yor·. · · h' b' f k l Rumları ve Yunan ıiyui ınehafili a · mit ıemilerin ve yeni hava filo~' - m ıyo ararnameaının c ıçm, ıç ır ıraat açırmama ı· o , raımda dehıetli bir heyecan ve infial rının idaresini, hava kuvvetleriJ\1 

ği~tirilmeıi mevzuu bahiı deiildir "Aldıiımız haberlere ıöre, Ab· yız. M111ra gelenler, Mııırm eıki d rO' uyan ınnııtır. ıılihı harp gemilerinin ve ditl 
Bu huuııtaki haberleri tekzip edebi dülmelik Hamza Bey, Türkiye Ha· medeniyetini takdir ederler, ve bu· Atinadaki Kıbrisli ıençleri birliği, l '. .

1 
• fi ~ 

lininis. Vekalet, mevdüah korumr riciye Vekili Tevfik Rüttü Beyi. günkü Mııır milletinin medeniye' Yunan milletine hitaben neşrettiği :'"r. erın yenı en~eaı maara a 
kanunu mucibince tirketlerin temi MııJTı ziyaret için davet edecek ve ve ilim sahalarındaki terakkisini bir beyannamede Yunan milletinin bu ıhtıva etmektedır. 1 

nat akçelerini tetkik etmektedir. tanzim olunan muahede iki devlet bizzat görürler. Çünkü yeni Mı zelilane talebi kabul edip etmiyeceii· Orclunun bütçeıi, henüz ikııı' 
ni sormakla ve bu haksız iıteği red· edilmemittir. Maamafih, buJl&d" 

lmtiyulı tirketlerin harice göndere mümessili tarafından Mııırda im· sır, harirte henüz tanınmamı•br.,, -
:r s delmesini kati •urette istemektedir. geçen ıeneye nisbetle 113 milY~ 

cekleri faiz 'Ye temettüler hakkında za edilecektir. ·-•m• ... • 111
"'

11 
.. 

111nı• .. --mııımıtı11111•m•ım••-•••- lnıiltere tarafından ' ileri sürülen 'ı:ızlas'yl 560 'ly Yen'e ı,.lıi 
bir karar ittihaz olunmamııtır.,, ITürkiy·e·h·ar.ici.ye ve.kilinin Mııı· Ko·· ylu·· den b v d talebin reddi lehinde büyijk bir mi • • wl e ~~ on 

o ra davetın1, 1y1 bır ftk1rolarakkar· ug ay tinı akli kararlatbnlacaktır. oıacngr zannedılıyor. kf 
Al 1 S t B 1 1 b • .-&" tahakk J •• k •• Muhalif mebuslar tarafından Tokyo, 9 (A.A.) - Gelece man ar, ovye ' u gar fi ıyoruz ve .u :ınyar-ı~ .. .. ~. - a ınamıyor çun u 1 r' 

kunu arzu edıyoruz. Çunku goru· •• bir istizah takriri verilecektir. için hazırlanan ve maliye nesi 
anlaşmasını nasıl yoruz ki, Avrupanın hariciye na· 1 tine tevdi edilen bahriye büıçet~ 

karşıladılar zırları,batka rnc:nleketleri ziyaret Sebep basittir: Kafi mık- Tapu ve kadastro g~çcn aenekine, niıhetle takrib~ 
33 milyon faalasiy e 714.720.0U"' 

Berlin, 9 (A.A.) - Sovyet Rus- leri münasebetiyle dalına iyi tesir· tarda kantar yok! • l • Yen'e baliğ olmaktadır. 
ya ile Bulıariıtan arasında siyasi ler vücuda getiriyorlar. Bu ziyaret- A k 9 (H A) y . iŞ erı . n ara, uıuıı - enı a -o-
münasebabn iade edilmesi burada ler ıle büyük devletler arasında, l k 1 . d b ~ d .. b Ankara 9 (Hususi) - Ankara ç· k •• • l ' 

.. • t ım mer ez erın e ug ay mu a· ' ın omunıst e<lll 
ıarki Avrupa~aki gerginliği azal· muhım meseleler hallo unuyor ve t Aw 'Ik h f d Tapu Sicil Grupu müdürlüğüne ~,1 . i .. b l . d'l. yaa ına guıtoıun ı a tuın a l~ 
tacak mahiyette telakki edilmek- ıamım munaıe et er tesıe e ı ı· b h h l b I w z· bağlanacak Kırtehir Çanl<ırı Yoz k h ı· d 

e eme a aş anacagı, ıraat 1 1 ıyam a ın e 
tedir. yor. Bankasından alınan malumata at • gat, Çorum viliyetleridir. Çankırı, 

o M. Barthou'nun Orla Avrupa f b"ld' .1 . t' H .. ..b Çorum merkez ka1&balarımn ka· Tokyu, 9 (A.A.) - Fouch~ 
1 k 

. 1 en 1 ırı mıt ı. enuz mu ayaa• rı' Maarif Vekili meme etlerıyle yaptıiı temaı ar· b 1 1 d w .. k lAk daıtroıuna bir ay evel ba,lanmıştı. dan gelen bir telgrafa göre, 'I 

d 'b' b.. ..k . l h I ta •! anı ma ıgını gorere a a a· ,. . !il 
an ne gı ı uyu tesır er uıu e d I .. . z· B Tapu ve Kadastro umum müdürü vilayetlerinden Fukicn ın §IIP• Ankara, 9 (Hususi) - Maarif 

Vekili Abidin Bey Dil Kurultayı· 
na ittirak etmek üzere 14 Ağuı· 
toıta lıtanbula hareket edecektir. 

----o----
At yarışları 

Vilayet baytar müdiriyetince 
tertip edilmekte olan yazlık at 
yarıtları buaün Veliefendide ya • 
oılacaktır. 
~ 

Suiistimal mi? 
Maliye mürakipliii tarafından 

tubelerde teflitler yapılmaktadır. 
Fatih malmüdürlüiünde görülen 
lüzum üzerine iki memura itlen 
el çektirilmittir. 

--0-

Komserler toplandı 

ıd•w· F h .. 1_"Jı._ t' . b ar ara muracaat ettım. ıraat an . k \( 
ge ıgı ve ransa uıuuue ının ı: k d lih' b" .. I Cemal Bey yanında Ankara Ka· de bulunan Fumıng Fransız •-" 
devletler ile olan münasebetlerini d~~~n a ~ ıyettal rk ır zkia~ıf~ '°~ke daıtro heyetinin reiıi Talat Bey ol lik kilisesine komünist kuvveti" 

· ·1 · ld ıgıne gore, mem e ette ı mı • 
nasıl ve ne suretle ılerı etmıt o u· d k b I d w l duğu halde cumartesi günü Çorum hücum etmitlir. 
w h k l-"l. d tar a antar u unma ıgırun an a· . . . f ,f 
gu, er e1Çe ma um ur. J •••• d .. ba ta b ve Çankınya ıiderek kadastro ıtle Bir Franıız harp gemııı, r , 

Bu seyahat eınaıında Romanya '
1

1 matı yuzunB e~-~u :aa. ~~: rini teftiş edecektir. ıız tebaasını muhafaza için sıı' 
h · · M T't•·ı k M anmamııtr. anKAnın ııparıt ettıgı . . . . 
arıcıye nazırı . ı u eı o, · k l w• 'h b'l' Alım satım ve intıkale aıt ma • tuao'ya doğru hareket etmıJl?I" 

B h , 1 d h l l anlar arın da 1tclecegı tarı ı ı· ' . . . . . . . b 1 
art ou ya ara arın a aıı o an d'w• • • ı.._ halle ve köy ılmühaberlerının ıt Çın kuvvetlerının tayyare 0 , 

d 1 w b' b 1.. 1 k .. neme ıgı ıçın Dtlflama zamanını .11ı' oıt ugun ır ıem o u oma uze· . d.d k ,. . . A muakkipleri tarafından doldurula bardımanları Kızıl kuvvctlerı ,1,. 
k 1. b. f' k t t k tım ı en al ı ıurette teıpıt ımkan • . . . . . . . . . d'lı" 

re ıymet ı ır en ıye u uıu a · .... 
1 

kt d' gelmesı yüzünden ıt aahıplerınrn ılerlemeıını hıç olmazsa şım 1 

d . • t' Ç" .__.. R ıız goru me e ır. 1• h . 
ım etmıf ır. unKu, omanya ~· zarar gördüğünü, muame atın tea durdurmuşa benzıyor. 

hariciye nazırı yalnız enfiye kul· -o-- hüre uğradığını nazarı itibare alar o • 
lanmaktadır. Zıraat Vekili Tapu umum müdürlüğü, yeni bir Sovyet Rusya ve japon1" 

Şahıi alika ve nezaketlerin ıi · Ankara, 9 (Huıuıi) - Ziraat kanun proJ'eıi hazırlamaktadır h · ava kuvvetrerı , 
y~tteki teıiri büyüktür. Zira, ha Vekili Muhliı Bey önümüzdeki Projeye göre tapu ilmühaber ve be İtalyanca "!l Giornale d'!tall' 
riciye nasırları da bir inaandır hafta içinde ,ark viliyetlf!rinde yannnmeleri cüz'i bir reıim muka . ..J gazeteai Sovytt Rusya ve Japony...-. 
Ve her imana tesir eden amiller teftite çıkacaktır. bilinde Tapu idareleri tarafından hava kuvntleri ıraaındı 1u mutc•f" 
hariciye nazırlarına da teıir ede· --o-- ioldundacaktrr. scyi yapıyor: , 
bilir. Türkiye-Japonya ticare' i --<>- "Sn:r•t hava kuvvetleri 41 ~ 

Bunun için, Tevfik Rüıtü Beyin Ankara, 9 (Huıust) - Türki Lağvedilen nahiye dan ve 35 müıtakil müfreseden "" 
M 1 · · f k l Ad J . k I k ( H • K rekkeplir. Deniz hava kuvvetleri .,, 

lıtanbul Telefon Şirketinin ıeıra ge me11nı ev a a e arzu ye - aponya tıcaret proto o u An ara, 9 uıusı ) - onya· de 13 filo i~e 16 müstakil müfret',-
muamelitını tetkik eden ve devir ederiz. Ve bu ziyaretle, Mıın Gümrükler Vekaletine tebliğ edil· nın Cihaneline bağlı Bayrudeli~ maliktir. 
itleriyle meııul olan komisyon Türkiye münaaebetlerinin daha di. nr.hiveıi la~vecHHi. Tanarelerinin adedi 2700 ~ 
dün~inci ~tim~nı yapmq ve------------~--------------~~~--------------• l~ri~~uu velZOOri 

ve tetkiklere devam etmiıtir. lçti· ı' ] müdafaaya tahıis eclilmiıtir. ,, 
mada latanbul nafia komiseri Ci· s b h t l • d • l ? Tayyarelerin adedi, zabitan •• • a a faze e erl ne ll/or ar. ferlerle 1'irlikte, elli bini tecavü• ,t 
•antir, Telefon Şirketi komiseri mektedir. .ı1 
Nurettin, Ankara telefon 9irketi Japonya hava l:uvveti lae 282' _:;. 
müdiri Niyasi ve maliye müfettit· \'AKIT - Mehmet A111111 Bey buJilnkU CJUMUURll'ET - Yunus Nadi Bey "hmirl dıtmı ltaret l'cllyor ,.e beynelınllel umumi yareclen mürekkeptir. 1388 İ ~~ 
}erinden Celil Sait Beyler bulun· lıetmakalNlade, Bqvekllllk ve Rel81etımınn- Amerikan kollt'jlnln kapenma11 milnaRbetl · ı .. ·ulyeta ~6riitte Parla Ue Anl'&ra arasında da ve 1138 i müdafaada kut!PIJllP"'" 

Jutu plaauada t.oplamıf olaıa M. Bltlerlll •- le,, b&tlıfını taııyan maknle9lne bu Rll'kt.bl tam bir dö:r.t'n oldufwıu IÖyltlyor. Ticari mU· 1 tadır. 

mu9lardır. llhlyeUerlnla clerecıeılnl lula ecllyor. Aıım :;ezdiflnl \'tı mükemmel bqlduğunu anlata- nasebetlcrlml:r.e gelince bu da 1929 tRrihll tl·ı 
Bu toplantıda 1örü9ülen !eyler Beye &'fre hUkOmet ve devlet rel.Uftnln bir ralt b&ıJlıyor; bu binanın hUkOmet~e alınaraı, t'aret mukavl"lr.slne istinat eden ,.c 19SI te 

hakkmda kat'i bir ketumiyet mu· talmta t.opleamuı Alman kanana esulalnln mesel& lr.mlr muallim ınt"kteblııln buraya lmulanan bir "MoclUı vıvendl., daire.inde 
allk&mı barlclndecllr. Hltlerln bu hareketi nakledllmeelnln faydalı olacapnı l'Jllret ecll· cert'yan t'dlyor. Bir .enedenbcrl ltb.alAt, ibra• 

hr.faza edilmektedir. bir bük6me& darbe91nden bqka bir ıey de· yor. Sonra hullsaten ıtöylc eliyor: İzmir A· rat \'e tediye mllvazeneel heuplan bir aevl 
--+-

Mezbahada konferans 
Mzbaha idareıi mezbahada 

her talı aünii hayvan hastalıkları 
hakl~d:\ konferanslu tertip et • 
miş~ir. Uk k~•'\f~ıan .. !arı mezbaha 
llbor.abnar tefi Ziya !ımo.H ve 1 

tetriht meı.razt mütehauııı Azmi 'ı 
beyler -.eMftişlerdir. 

tlldlr. Aum lle7, mtlerln kendlalne bir mU· merlkan kolleJI sekiz on senelik bir intikal takaa uıum ile l<'mln edilmektedir. Mahmut 
maaıı tayin edebllecell kanuna bir madde devl'f!SlnRn tonra tamıan111e mWI bir mUes· Bey bundan ıonra Fransaya olan ihracatımı· 
koydurmu, olmumm ebemmlyetlal ve ml· ses' h31lne gtlrUcblllr, o yold;ı devama temin 7.ID nuldıtını ııliyllJ·erl'k bunun dtlzrltllmeııl 

nasmı anlatarak bu (mllmeuU) elen mUerln olıın!\billrdl. Hunun h;ln de o mekteptPn ye- tc-m,.nnlslnl izhar edl,)or. 
bir ftklll, bir balelt m&nuı ~bllecettnl ll;uıl~ 1'1irk ıençlerlnln tedricen ı, batma ZA::\IAN - Ebtlulya Zade \'t'llt Bey bu· 
ııöy111,ror. Alım Be7 bunun, tarihte mlaU 16· ıteçlrllmelerl klfl ı;ellyordu. Bu 9ltretle de bu ı;l'nk:\ "\'rwml makale,. sinde (Bir r.u,..._,,a. 
rtllmemlı, mutlak bir l&llblyet oldupno mı-ktf'!bln kıı\, ınmaıılle huıulc Cl'lecek botlu· pon harbi ola<".ak mı1') menuuno <'le almıt· 
tşaret etttkten aonra 13,.ıe diyor: "~imdi Al- jlıın yokluğur•~n doğacak tec .. ııür ,.c hasret tır. \'t'llt Be~ in flkrlnoo "hiç olmazsa !111 itin· 
man BqvekUI ve millet reisi Hltlerln bu ka· hislerine mahaJ btrllkılmamı, olurdu... de btılundtıitımuz 9f"ne urfında bu lhtlmRI bir 
d:tr (1'..nlı '"' muUak ııalAblyctlerl f'llne al<lıl<· MU.LtYET _ Siirt Meb'usu Mahmut Bey ha~·ıı balttlrl -TOrkce11I: ııuıktır- cUnkH. 
tan ıonm ne yapacafnn anlamak dhan rf- ?t gt\nlcU ba,mnkalrsJnde t•Fran"a ile 11ıyasi l:'ıınr. \ 'rllt R<'Je gilrl'. Sov~·et Rmıyndrı b•h ı~ 
kAn nmumlY'!sl itin h:ıldkatı-n meral• edile- "" !kt':ı.,dl nıilnaııcbrtlnlnıi7.,, ı tahlil ediyor. bir arzn ot.aydı, ılmdlyc kadar (olthı• iki · 
ccl• bir ~ey dt'~ll midir!,. Mahmut RC,\' 11lyasi münMebetlerimlzdf!n df'\'ll't birbirinin bofaı.ıııa "arılırdı. 1 

babsederken aramızda biç bir lbtil&f olma • 
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Rulgar standa b;r trell 

kazası oldu 1(6'' 
Sofya, 9 (A.A.) - Sofya • ~J 

tendil yolcu treninin bir ... 41 
d. R d • • ·-ar•91 

un a omır ııatsyonu cı.. • ti'' 
makastan ıeçerken devrillll~I~ 
Yolculardan beıi ö1mü! ve on ı1' 
varalarımıttır. Bunlar haıt•11 

,..f' 

kaldırılİnıf~'"· MHnake.lit f1IJ lı'I 
- demiryollar müdürü- der 
hadiıe mahalline gitmitlerdir· 
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~o Aiuatoa 1834 

~im_ q&iişii#ı: 
±wwwı _., ........... 

Boğaziçinde 
viraneler ... 

Boaa ... h" K • '-led· ~ zıçının ıç de akıl erdire· o e 
d •iını bir güzellik töhreti var· m 1 s r 
ır, Zihin} . . b f"k' 1 

~. erımıze, u ı ır yer et· d • • 1
::_ Ecnebiler bile: Ufi 

ı . Ah, Boıfor ! · derler de ıöz· 
trı hu .. d 

HABER - Ak9am ~o_ataaı 
1 

Mucip Beyin muhakemesine 
cezada bakıldı •• • • •• uçuncu 

li !U ıçın e semalara çevri· 

rHatta . f". . b 
1 

"Tertibat alınmıştı; biz eve girdik; orada polis memuru 
F' mıaa ırımız u unan 

b:~~~ız eıki maliye nazırı, bu ıa· bulunuyordu pantolonunun cebinden dört tane elli 
11

• 1 ıazetelere beyanatında ay· · 

0 \::zleri tekrarlamıf. Boiaziçini liralık çıkardım.,, 
1 

de.r heienmit ki, lıtanbula .. . 
trf buraıı 1·~ 1·n t k d" k · Rutvet maddesınden muhakeme ı vereceğim.,, dediğini ıöylediler bazı parolalar vardı. Tertibata· 

~ e rar onece mıA. . · 
Fakat ben' d K ~ edılen eski Beyoğlu birinci komiıe· Bu paralaTın Mücip Beye veri· lınmıttı. Parola üzerine bir eve d , ım nazarım a, ara· . M B 

eniz boğazı neye benzer, bili- r~. ücip · le poliı Remzi Ef. ve li~ ~eril~ediii ve bu huauıta ne evvela Demir Bey ıonra ben gir-
l'or ınusunu~? H · k"d h'' rutvet vtrınek'.!n ıuçlu randevu ev· bıldıklerı ıorulmu• her iir kadın dik. Odada poliı memuru bulu· .. .. anı, eı ı en uı· . . . ~, -3' ' 

l\"-tıları"le "'h t k k d l~rı ıahıplerı 1'1vırcık madam Mar • paraların nereye verildigwi hak - nuyordu. Üzerini aradım. Pan· 
ı_ §O re azanmıt a ın· 

I ".\'ardır; ellisini geçerler; yüz· y~m, Sabahat, Gülizar ve güzel kında hiç bildikleri olmadığını, talonunun cebinde dört tane elli 
her, Pudra, gözleri ıürme tutmaz gozlü madam Maryamın muhake · güzel gözlü madam Maryamın liralık vardı. Çıkardım. Bu para· 
ll~ gelir; bütün muhaddep yer· melerine dün üçüncü ceza mahke- paraları aldıktan ıonra evlerinin lar numaralarını tesbit ettiğimiz 

Itri torha.laıır; bacaklarının bile mesinde devam edilmittir. hakikaten kayıt ~ltıodan kurtul- paralardı. Polis efendinin ta· 
ııe L D··_ı_.. l d d M d w ·· 1 · ı d' b ld B'l.3!i' b k . ·~dar porauduiu, çoraplarının . URKU ce ıe ~. ~a am aryam ugunu ıoy emıt er ır. aneaıını a mı. ı ıwı ım u a· 
~~rınden belli olur .. lıte, Boia· ~le. Sabahat ve Gulızar . hanı~larm Bundan ba§ka Mücip Beyin gü- dar.,, 
1~ı, bence budur.. ııtıcvabı yapılmıf, §ahıtler dınle • zel gözlü madam Maryama müıa· Üzerinde para bulunan Remzi 

Bu tatırları yazdıktan ıonra nilmittir. İsticvap edilen rüıvet ver· maha eylediği, onun da arada efendi, bu paraları merkez memu· 
)tni hir ketifte bulunmadığım'. mekten ıuçlu randevu evi itletenle • bir Mücip Beye ziyafetler verdiği ru heye verilmek üzere aldığını 
•nıızın aklıma ıeldi. Tevfik Fik- rin üçü de evlerinin daima ııkı bir iddia edilmekte idi. . söyledi. Şahitler de paranın mer· 
t~t, nıütemadiyen ıeyrettiği Boğa· takip altında olduğunu güzel göz· Kıvırcık madam Maryam, Mü- kez memuru beye verileceğini 
aı.· I" M b 1 • d d ki l d"l "l'I ble.nzaralarrndan mülhem o- u arya.mm un ara· cip Beyin o eve ıelip ıittifini uy u arını IÖy e ı er. 
'-r-ıc, lıtanbula, timdiki neılir - Ben sizi bu kayıt altında bu· görmediğini, ziyafet verip ver· Bundan ıonra Mucip Beyin ve· 
"altyanuyacaiı kelimelerle: lunmaıktan kurtaracağım. Y almz mediği hakkında hiç bir malumatı kili bazı isteklerde bulundu ve 

11 
••• ey koca fertutu musahhir. her hafta bana otuz bet lira vere· olmadığını söyledi. muhakeme ıahit getirilmeıi için 

ıcly bin kocadan arta kalan bi- cekıiniz. Bu paraları Mücip Beye Gülizar hanım, bir def & Mücip 20 afustosa kaldı. 
~,i l»•k' J d" - - ·---- - - •• • ır ,, ıyor. Beye ziyafet Terdiiini, fakat ve- O•• kk A } •kA 
ı o zamandan bu zamana, 11Boıs· Bakırköy fabrikası ritin rütvet makamında olmadığı- u ancı ann şı a 
orh koruluklannı, bahçelerini. .. 1 d' 
~riain boyaıını, hatta kaplamF _,JllD fl~Jlı l nı •:u:ipı.Beyin vekili madam yeti tetkik edili yor 
~ht.Jarmı bü-IMkttn J<ay ederek ~ Pazartesi günü saat 17 de Ba- Maryam, Sa·bahat ve Gülizar ha· 

• ıo mu§, ıarannıı, hatta ka· mmların ifadelerinde mübayenet 
l'\,_ krrköy bez fabrikaaınm yeni kıs· 

•11111ttrr.. oldugw una i•aret etti, zapta aeçi· 
ı t...• .l --d 1 hT mı merasimle açılacaktır. Açılı, ,. • f e o D~e Ana o u ıa ı ı;.. rildi. 

I pıttik, nıa içinde elbiıe· merasimini bizzat lamel Pa~a 
~ aiymit bir vücuda benziyor.. H4zretleri yapacaklardır. 
d ll manzaraya bakıp da güzel Salı günü .ıaat 13 le Paıabah -
e~ek için, inaanda çok genit bir çe cam fabrikaıının temel atma 

'-'llhayyile yahut, mariz bir ruh merasimi yapılacaktır. Temel at • 
~~ rerektir .. Hiç değilıe, telkin· ma merasimi de gene Başvekil 
'tın teıifinde kalmıttır.. Karşı İsmet Paıa Hazretleri tarafından 
~~l, buıünkü ıemailile en hafif yapılacaktır. 
hıriyle sefildir. - ---CJ----

1 alebenin seyahatı . . . . . . 

Bazı tahitler dinlendikten son· 
ra cürmü meıhudu yapan merkez 
memuru Nazım Bey dinlendi. Na· 
zan Ben, o vakit Eminönünde 
bulunduğunu, merkezden kendiıi· 
ni çağırdıklarını, gittiğini, ora.da 
ikinci §ube müdürü Demir Beyle 
bir cürmü meıhuda gideceklerini 
öğrendiğini söyliyerek ıu ıuretle 
aözüne devam etti: 

Milli Türk Talebe Birliği idare _Gece Beyoğluncla hangi eve 
heyeti, 30 ağuıloıta Dumlupınar· ve hangi sokaktan girdiğimizi ha· 
da yapılacak Zafer bay.rapuna i§· tırlamıyorum. Yalnız aramızda 

Belediyeye dükkanların çok er· 
ken kapandığı hakkında bazı ti • 
kayetler vaki olmuıtur. Bilhaaaa 
bakkallar, tütqns:üler, müskirat 
aa.tanlar, ıucular 1ika7etçilezin ba· 
tında ıelmektedir. 

Bu ıikayetlerin tetkiki için ya • 

rın ıaat onda kaymakamlar bele· 
diye reiıi muavini Hi.mit beyin 
riyaseti altında toplanarak §İka • 
yeller etrafında görüıeceklerdir . 

Parlamentolar konferan
~ına hazırlık 

. 
SiYASET 

Ziyan ve klr 
Umumi Harbin yirminci .en.ı 

münasebetiyle,, bu beynelmilel fela • 
ketin müsebbibi olan blyük n iıti • 
laci devletler, tarihin nı~ nıeetli 

o yanı1ma7.4 hükümden timdilik yaka· 
yı sıyınnak için, bir takım edebiyat 
Jüu ıüzafla efkan umumiyeyi oyala· 
mak istediler. 

Fakat, bir de, acı Mkikat vardır 

ki, aıaiıya dercediyoruz: 
ZlYANLAR 

Hüviyetleri malum olan 
ölüler. !U98.771 

Ağır yaralılar 

Hafif yaralılar 
Kaybolup kendilerinden 

6.255.512 
14.002.039 

haber alınamıyanlar ve par· 
çalanıp hüviyetleri tayin 
edilemiyenler 

' Harp sebebiyle _çıkan 
5.983.600 

sari hastalıklardan ölenler 10.000.000 
B urakamlar, meıhur Amerikalı ata• 

tiatik ve iktııat ilimi Stüart Ç9yzin ta• 
kamlandır. Şimdi, bir de bu zarar_,!tra 
mukabil, elde edilen kara bakıa: 

KAR 
Silah ve cephane yapan ~ , 

Krupp fabrikası. 
1913 te !3,9 milyon man 
Halbuki, )914 te 86,4 milyon mark 

Silin ve cephane ya- • , 
pan Vorkinton Eyron ~ 
cnt Stil ----.-
1915 t.e 184 bin tncmz Uraeı. 
1916 da 485 bin İngiliz liraıı 

Kurto fabrikalan, har
be ait mevaddı kimyenye 
1914 te 520 bin !nıtliı liTası 
1916 da 1184 bin İngiliz lirası 

Niu Transval Kemnik • ·• 
mevaddı kirnyeviye 
fabrika lan 
1914 te 9 bin tngllis lira11 
1!H6 da 63 bin ln•ili.s 1ir .. r 

Anglo Perıen Oyl, 
(ki, orduların neft ihti· 
yacını temin etmittir.) 
1914 tc 26 bin İngiliz lirur 
1918 de 2010 bin tngifü lirası 

Sendim Motor "klp ... '1 " ... ""' • 4 . .... 

otomobil 1"'ı1'ri ""' llır.:'lA:t 
1914 te 68 bin İngiliz lirası 
ı 9 ı 5 te 287 bin lncmz lirası 

Malakke Rehber, 
kauçuk. 
1915 23 milyon İngiliz lirası 
1917 103 milyon İngiliz lirası 

Anakonda Kop
per, bakır 
1914 9 milyon dolar 
1916 51 milyon dolu 

Bu rakamlar, MoıkoTadalci lbm 
Akademiıinindir. 

• • ı 

1't Bojaziçi vapurunda, arkadat· 
._.. llllla birlikte bu hüznü kalbi· 
1
1
1•de duyarak ıidiyorduk .. Ya· 

; ll?dan, bahçelerden, keUe,en a-
'slıklardan yüzde dokaan doku· 

lı.trı 

ti rake karar v erm i ı tir. Bundan ~!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!1!!1!1!!!!1!11!!!1!!!!!!!!!1 
batak bu ayın yirmisine doğru dC1 
Edirneye bir seyahat yapılması 

kararlatmııtır. 

Eylulün on bet inde ıehrimizde 
toplanacak olan beynelmilel par· 
lamentoJar konf er anar hazırlıkla-
rına devam edilmektedir. Pek çok kimaelerin sulh iıtemeti • 

ne mukabil, pek çok lcimMlerin de 
Un manzaraıı tee11ür'.imüzü 

'11lırı1ordu. 
llirdenbire: 

".._ A, ne ıüzel ! .. · diye hir ah
~ Ve eıki hinanın üzerinde na· 
" &nınızı durdurduk. ETet, ah· 
~· t». eılci ve mimartıi olmıyan bir 
, 'il&., Fakat, rrhbmlı bahçeıi orta· 
>lttda, her nedenıe, fİpfİrin duru· 

-··· d ? Bu, niçin ötekilerden f arklry-
._~ " Niçin göze baıka türlü görü· 
, }ordu .. Söylemekten, ibret ol· 
~Ye ıdulmryacaiım: Önünd~ 
l bir küçük motörün bayra· 
)~dan buraıının yabancı inıan
l~ca lciralanmıt bulunduğunu an· 
!'ı~ de., Hayır, binada, bahçede, 
~da eıulı bir tebeddül yap· 
t, •tlardı. Sadece, kapıya b; 
h l'lte &aınıtlar .. Fakat göze evi 
d~ raıteren, o da deiildi.. Şuy
~ • RıhtRDın eıniyen taılarını, 
~~er~Ierin ıarkan pervazlarını, 
d, h enın kuruyan dallarmı, belk' 
~i::• halkı paçaları ııvıyarak 
"''- aolanuılardı.. Bu hal, u· 

"'' ~t IDa.ıtzarayı derhal deiittir· 
~~:i· Şift'ldi artık, eskilik, sefalet 

' ' tainnelik ilham elliyordu .. • a • • • • • . 
)e .atan vate.ndatlarımızın demi· 

l'ını, rakat her halde latan'bul-

luların akıak bir ıöreneklerine 
parmaiımı basmak istiyorum: 

Evlerimizde olıun, M>kakları· 

mızda olıun, azıcık bozulan ve 
ufak bir himmetle, hatta kendi sa· 
yimizle düzeltilmesi pek ili ka· 
bil olan arızaları tamir emleği 

idet edinmemiıiz... Belediye, bir 
caddeyi yapar; ıonra, mütemn· 
diyen düzeltmek üzere bir fasıl 
ayırmaz .. Şoför bir otomobil alır; 
o derece bakımırz tutar ki, pence· 
releri açılmaz, yaylan çöker, her 
bir vidası ahü enin içinde inler 
motör gırgırgır gırgırgır çakar al· 
maz .. 

İtle, evlerimizde. bahçelerimiz· 
de de böyleyiz.. Boğaziçinin o 
manzarası elbette yarı yarıya pa· 
raaızlıktandır. Lakin, yarı yarıya 

da kendi tertipıizliğimizden de • 
ğil mi? .. Her aile, kendi yuvası· 

na, o ecnebiler kadar olsun çeki 1 

düzen verebilir .. Bu bir gusto me·ı 
selesidir .. Türk, zevk sahibi bir 
milJet olduğunu bütün bir tarih 
içinde ispat etmiıtir .. Biz niçin br 
dcre:::e aHahlık olduk yahu .. Hır· 

panilikten ıilkinelim ' 'ahu .. 
(Vl·ftO) 

Blalklet ~arptı 
Beykozda oturan Kemal, biıik

letle giderken dütmüt ve batın· 
dan yaralanarak hastaneye kal· 
danlmııtır. 

A§1rca yaraladı 

Sabıkalı Yapr, dün gece bir 
kadın meselesinden kavga ettiği 

kaaap Aliyi batından ve sırtından 
ağırca yaralamıf, kendisi yakalan· 
mııtır. 

Amelenin paralar1 
Üıküdarda reji amelesinden 

Y &farın 239 kuruıunu çalan aabı· 
kalı llhami yakalanmıflll'. 

Kumarcllar yakalandı 
Kocamuıtaf apaş o.da Hızırın 

kahvesinde kumar oynadıkları 

görülen Bahaettin, Şerafettin, Ha· 
ıan ve İbrahim cünnümethut ha· 
linde yakaJanmı,lardır. 

Çabuk söndUrUldU 

Suadiyede oturan gümrük me· 
murlarından Enver efendinin evi· 
ne oradan geçen şimendiferden 

kıvı1cım düşmüş, yangın çıkarmış· 
sa da ev halkı tarafından ıöndü· 
ı·ülmüştür. 

Parlamentolar Birliği Türk buna niçin eniel teılcil ettiklerini an· 
grupu dün bir toplantı yaparak lamalı için, bundan daha Mriz a.ir 
konf er anıla tutulacak zabıtların levha olamaz. 

esası üzerinde görütülmüttür. HUaeyln Faruk 
Konferanlla zabıtlar İngilizce, ••-r•• ., .... _, •·- a • 

franıızca ve almanca olarak tutu
lacak ve ayni günde .tab•edilerek 
murahhaslara tevzi edilecektir. 
Şimdiye kadar Danimarka, BeJçi· 
ka, İngiltere ve Kostarika, lrlan· 
da konferansa İ§tirak edecek mu• 
rahhaı listelerini büroya gönder · 
mitlerdir. 

Romanyahların da kalabalık 
bir murabbaı heyetiyle i!tirak e· 
decekleri anlatılmıtlır. 

-0---

Ak su vapuru alınıyor 
Vapurculuk tirketi tarafından 

alınacak olan Akau vapurunun a· 
lınması için hazırlıklar ilerlemek
tedir. Bu vapurun alınması §İrke· 
tin daha fazla it yapmasını temin 
edecektir. Zira Deniz yolJarı iılet· 
meainin 19 vapuru olduğu halde 
21 gemisi olan Vapurculuk şirke· 
tinden tonaj itibarile üçte iki nis· 
pelinde fazladır. Ayni zamanda 
bütün yollann da yüzde altmıf 

dokuzuna ıahip bulunuyor. Akıu 
vapurunun gelmesi bu nispeti Va
p'.ln.:uluk şirketiuin lehine olarak 
azaltacaktır. 

Kara hümma görüldü 
Son ıünlerde Beyojlu tarafla· 

rında kara hümma hastabiı art• 
mııtır. Bilhuaa Şiıli ve Maçka 
semtlerinde bu hutalıia daha 
çok tesadüf edilmektedir • 

Belediye, sıhhiye müdirliği 

hastalığın önüne ıeçmek için ted· 
birler almaktadırlar. Yapılan tel· 
kikat neticeıinde, Şi9li Çocuk haı· 
tanesiyle, Şitlideki Franıız haıta· 
neıinin Jafımlarınm mecruı, S, • 
f iktat deresi yolu ile denize akıtı• 
lıp civar boıtanlara akıtıldıiı ve 
boıtanların bu haıtane lijımla· 
rından gübre makammda istifade 
ettikleri anlatılmıtlır. Tase laiım 
gübrelerinin bostanlarda ıerili bir 
halde bulunmaaı haıtalıia sebep 
olmaktadır. 

Beyoğlu kaymakamı Sedat 
Bey, belediye doktorları dün bu 
civarı teflite baılamıtlardır. Bu 
şekilde hastane laiımlanndaft 
gübre makamında istifade edeıt 
bostan sahipleri tecziye edilecek· 
tir. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 

Fıkra müsabakası 
Eo iyi, en güzel hkralan bize gön· 

dereceklerin yazılan; burada neıredİ· 
lecektir. Yalnız bu fıkralann uzun ol· 
maması, seçme olması Ye okunaklı 

yazılması lazımdır. 

iki yüz yıl evel hayvanları 
himaye nasıldı? 

Tarihi tefrika: 30 

Yaver Kazım Beyin yeğeni 

doktor Şinaıi Bey on ıenedir Pa
riıte idi. Kazım Bey el altmdan 
yeğeniyle mütemadiyen muhabere 
eder dururdu. 

Doktor Şinaıi Beyin yeğeni ol
duğunu ne Abdülhamit ne de aa· 
raya mensup biri biliyordu. 

Kazım Bey kendi kendine vazi 
yeti dütünürken: 

- Şinasinin akrabam olduğunu 
bilseler, beni havaya uçururlar ..• 

Diyerek söylenirdi. 
Doktor Şinasi Bey çok muzip 

bir adamdı. Kazmı Beyin birkaç 
defa acı mektuplar yazmasına 

rağmen Şinasi Bey Paristen Padi
taha mütemadiyen tehditkar mek 
tuplar gönderirdi. Gerçi son za· 
manlarda ecnebt memleketlerin· 
<len gelen mektuplann hepıini Pa 

' <litaha vermiyorlardı. Fakat, Pa· 
aiPJı Şinui Beyin Pariste ra:hat 
durmadıimı uzaktan mağa ititti· 
fıi için kendisiyle yakından alika
•!ar olurdu. Hattl bir gün yaJVer 
Kazı.':11 Beye: 

-: ,ilP_"güzel Franaızca biliyor· 
:-· ı ! demitti. Paristen gelen Fran· 
&tzca gazeteleri iyice ıözden ıe
çiriyor musun? 

Kazım Bey birdenbire Padita· 
hm ne demek iıtediğini anlayama 
1D1f ve: 

- Munta.2aman takip ecliyo· 
rum ... Diye 'Cevap venniıti. 

Abdülhamit: 
- Paristeki Şinul mel6numm 

n Mler yapttğnı ve gazetelere ver
diii beyannamelerin huliıalarmı 
ıenden öğrenmek isterim. Bana 
bu hususta sık ıık ID4Llumat ver· 
melisin! Demitti. 

Kazrm Bey yeieni hakkında 
Padiıaba ne yazsındı! 

Şinaıi Bey Pariıte iti azıtmıt· 
b .• Yevmi bir gazeteye ıık ırk Os· 
manlr devleti aleyhinde yazıl.ar 
yazıyor, Paditahın memleketi fe
lakete sürüklediğini açıktan açığa 
söylüyordu. 

Kazım Bey kendi vaziyetini 
kurtarmak için, birkaç defa Ab
dülhamide (Şinasi) hakkında ra· 
por vermemi§ değildi. Fakat, ya· 
ver Kizrm Bey bu raporlan daha 
ziyade Fransızların Türkler· aley 
hinde fazla tahrikat yaptığı §eklin 
de yazıyor ve Şinaıi Beyin tözle· 

T-:frika numarası : 43 

Y az:ao: l~hak Ferdi 

rini ve yazılarını ikinci planda bı
rakıyordu. Abdülhamit bu yüzden 
Fransızlara kartı huıumet besle
meğe ba,lamıttı. Zaten: "Bu hata 
ratı himaye eden Fransız hüku· 
metine çoktan beri güceniğim !,, 
Diyerek, gerek Fransız elçisine, 
gerekse diğer Sefirler izharı tees· 
ıür etmekten geri durmazdı. 

Doktor Şinasi Bey Franıız ga· 
zetelerinde son yazdığı bir maka
leye ıöyle batlıyordu: 

" ... Abdülhamidin sarayı baykuş 
yuvasına dönmüştür. Kızıl Sultan, 
etrafrndaki hafiyeler kafi gelmi
yormuş gibi şimdi de kadınlara 

gizli vazifeler vermeğe başlamış

tır. tstanbulda yeniden kimbilir 
kaç masumun cam yanacak, kaç 
zavallı vatanperverin kanma giri
lecektir?,, 

Yaver Kazım Bey bu fıkrayı 

Abdülhamide arz etmediği halde, 
batka bir taraftan bu yazmm ter
cümeıinin Paditaha verilmit olma 
ır Kazım Beyi hayrete dütürmiit· 
tü. 

Kızıl Sultan bu fıkrayı okudu
ğu günden beri kutku ve enditeti· 
ni arttmnıt bir halde, önüne gele

Şair hırsız 
Genç hırsız bir eve girdi. Ka

ranlıkta odaları dolaıırken birden 
elektrik yandı. Yatakta altınıılık, 
fakat 35 lik bir kadın yatıyordu. 

K•.dın: 
- Ne istiyorsun?. 
Diye sordu. 
Hırsız fU cevabı verdi: 
- Aff ederainiz efendim, ben 

hırsız değilim. Ben ıairim "Yatak· 
taki kadını öpen mehtap,, isimli 
bir tiir yazıyorum. Mehtabın oda
nıza girip sizi öpüp öpmediğini 

JJÖrmeye geldim. 
Hüseyin Emin 

Evlenme 
Yüksek Orman Mektebi Pro

fesörlerinden Zingal Şirketi Umu· 
mi Müdiri Doktor Tevfik Ali Be
yin hemıireleri Meziyet Ali Ha
nımefendi ile Mütekait orta Elçi· 
lerden Mehmet Atıf Beyefendinin 
oğulları İstanbul Halkalı Ziraat 
Mektebi Muallimlerinden ibra· 
him Atıf Beyin nikahları dün Be
yoğlu Kaymakamı Sedat Bey ta
rafından pek güzide davetliler 
huzurunda icra kılınmııtır. Evli
len: saadet dileriz. 

ni haılıyor, gece sabahlara kadar ====--=~======== 
olmayan bir kadındı. Abdülhamit saray menıuplarmı kasıp kavuru· 

yordu. birkaç defa Necmiıeherin ağzını 

Doktor Şinaıi Beyin kastettiği yoklamıı: 
bu kadm kimdi? - Kız, dem itti, eğer aarayda 

Abdülhamit vazifeten saray- olup bitenleri haremdeki cariye
dan uzaklqtırdıiı ve içyüzünü hiç lerden veya ağalardan birine çıt· 
kimHnin bilmeditini zannettiği latacak olunan, mahvolduiun 
(Saadet) ten !Üphesi yoktu. Saa· gündür! 

det Fehim Patanın ve avnesinin Bu tehtit Necmiıehere kafiydi. 
11kı tara11utları altında bulunuyor Çünkü Necmiseher her §eyden zi
du. Onun böyle bir vazife ile ça· yade korkaklığıyle tanmmıftı. Bil 
lııtığmı Şinasi Bey Paristen naııl hassa Padiıahtan çok çekinir ve 
öğrenebilirdi kendisine aykırı bir ıey söylendi· 

Zaten Doktor Şinaıinin bu it ği zaman, derhal kulaklannı tıka• 
hakkında: ki.fi derecede malumat yarak: 
ıahibi olmadığı anlatılıyordu. Şi-

- Aman, rica ederim, benim nasi Bey eğer Saadetin ismini öğ-
renmit olsaydı, fÜpheıiz ki bunu yanımda bö~le §eyler konuıma· 
yaz11ınm en batında zikredecekti. ym ! . 

Abdülhamit Sa.adetten ziyade 
Necmiseherden füpheleniyordu. 
Necmiseher Saadete nisbetle daha 
az ağzında lif saklayan bir kadın· 
dı. Ufak tazyikle her teyi itiraf 
edebilirdi. Fakat, Necmiseher Pa· 
ditahm gözü önünden ayrılmayan 
ve hariçten hiç kimse ile teması . 

Der ve uzaklaıırdı. 
Paditah, aarayda, doktor Şina• 

sinin ipret ettiği bu meçhul kadı· 
nr meydana çıkarmağa uğrqır· 

ken, yatağmda 11k 11k bulunan 
imzaıız tehtit mektuplarının yazı· 
larını tetkik etmekten geri durmu 
yordu. 

(Devamı var) 

Aşk mı, Servet mi? 
dCkulaklariınla iıittim, anlıyor mu • 
sun, baba... Kendi kulaklanmla itit • 
tim. .• 

- Nerede? Ne münasebet? 
- Nerede ve ne münuebe olduiu-t 

Nakili : (Va - Nu) 
- Nedir bu bal, kızım. •• Bu taate 

kadar neredeydin? Ay, elinde tabanca 
da mı nr .... O tehlikeli oyuncaiı Yer 
babhm burayL •• 

- Al baba, al ... Artık hacet kalma-
dı •••• 

Jlhami bey, kızımn halinde, derhal 
hir ıayrİ tabiilik •ezdi: 

- Gene mi üzerinde heyheylerin 
nr? Söyle bakayım? .. Ne yapmalı ni· 

yetindeydin? 
Böyle diyerek aiWu aldı: 
- Bunu ben aalıhyacaiım-
- Salda, baba. •• Eyet, ıene ;:-.. rim· 

de heyheylerim yardı ••• Fakat, artık, her 
ıeye münim... Hayatıma muayyen bir 
istikamet verelim.... Kendime de, bqka 
tına da bir §ey ~c:aiım... Zira, 
Fibetle nleniyorum. .. 

- Çıldırdm mı, sen kızım? -
- H•Jll'• bilakis ••• 
- Ya Cemal ı.,.7 
-0Mpmo,~-'neı.lnm.. 

- Aman, kıznn... Hani yatıımıı • 
tın... Hani, benim söylediklerime, be
nim tavsiye ettiltlerime razı oluyor • 
dun? · 

- Oluyordum, fakat artık deği • 
lim... Zira, Fikretin beni ıevdiğine e· 
minim... Zira, ben ele onu seviyorum •• 
Para meaelesi cibi huia bir bahia, bi
zi, birbirimizden ayıramaz .•• 

- Fikretin seni sevdiği de nere • 
den malum?.. O, batka kadınlarla 

meıiul. .. 
llhami Bey, bu son cümleyi teha • 

lilde söylerken, kızının afzını anyor
du. 

Türlrin: 

- Bizzat Fikretin ağzından iıit -
tim... • dedi. • beni seviyor... Bütün 
kadmlara, hatta en müstesnalanna 
beni tercih ediyor ..• Evet, Şadiye Ha
nım isminde bir hanımla sıkı fıkı ah
baplığı Yar ..• Fakat, Ôna bile, bana o
lan qlandan bahsediyor... Bunu, ken· 

nu sorma, fakat iıittim... Fikretle be
ni para bahsinden batka hiç bir kuv· 
vet ayırmıyor ••• Fakat, bu para bahıi 
ni de o derece haileengizlıtiren sen• 
scin... Ben, onun maaıiyle niçin ge
çinemeyim? ... Ben niçin o derece lüks 
kadını olayım? ... Onu benden uzak • 
laıbrmağa sevkediyorsun... Fikret, 
Şadiye Hanıma, bunları da anlatb ... 
Fakat, artık, aranuza hiç bir kunet 
giremiyecektir ...• 

- Kızım... E vlidım .•• 
-:- Hayır, hayır, fazla ıöz dinle • 

mem .• Saadetimize mani olma... Se • 
nin Fikret üzerinde nasıl nafiz olarak 
onu benden ayırmaia çalıtbimdan 

haberim var ... Bundan sonra, hiç, hiç 
bir kuvvet, bizi birbirimizden ayırma
ğa kafi gelemiyecektir .•• Hatta, bu u
ğurda, kendimi öldürürüm, baba. .• 
Anlıyor musun ... 

- Aman, kızım... Aman, kızım .. 
- Bu, böyle ... itte bu kadar .. 
Türkan, hızla kapıyı kapadı, git • 

ti.. Odasına çekildi ... 

Yedek beygirlerine, sürücüler 
binmesin diye, semerlere yarıın 

okka mıh çaktırırlardı! 
Sokakta batıbot kedi ve köpeklenn 

dolatbiı rivayetleri üzerine ''Hayvanla· 
n Himaye" cemiyetinin ismi ıık sık 

mevzuu bahsolmağa batlanuıbr. Türki
yede hayvanlan himaye cemiyetinin te
ıekkülü pek yenidir. llk defa Balkan 
harbinden bir kaç ay evvel lngiliz sefİ· 
resi Ledi Luthue tarafından teıis edil· 
mit ve Balkan harbini müteakip dağıl
mııtır. Bundan aonra İşgal zamanın
da Madam Mening lstanbulda bir ce
miyet teıkil etti. Ancak bu cemiyet 
1340 senesinde buıünkü teklini aldı. 

Fakat Türklerin çocuklanna "hay
vanlara eziyet verme!,, nasihati ile "ba· 
na dokunmıyan yılan bin yaıasın,,; "yu
vasını bozma. yuvan bozulur,, darbı 

meselleri hayvanları himaye tarihinin 
çok eski olduğunu anlatıyor. Fakat 
hayvanlan himaye etmenin filen ne va· 
tesadüf etmedim.O devirde bir vesileyle 
Fransız muharririnin Süleyman Kanu
ninin (hiçri 926 - 974, miladi 1520 -
1566) hizmetlerinden bahsederken: 
"Gramont kanunundan üç yüz yıl evvd 
hayvanatı himaye için bir kanun net· 
retti,, dediği kaydedilmektedir. 

Ben tarihlerde Süleyman Kanuni 
devrinde neşredilmit böyle bir kanuna 
vazettipirp binmesin ve avamdan beru 
hayvanlann himayesi için bir emimame 
neıredilmiş olmaıı lazım gelmektedir. 

Hayvanlan himaye yolunda ilk ab

lan adon 1725 yılında kaydedilmektedir. 
Bu tarihte Iıtanbul kadılığını yapan 
Kethüda zade Mehmet efcındi için mü
derrih Küçük Çelebi zade İsmail Asnn 
efendi tarihinde ıu satırları yozmakta· 
dır: 

"Mumaileyh lıtubul kazuında ha· 
Jef taarruf vadisinde hareket ve at ha-
mallan yüklerini mahalline isalden son· 
ra iskeleye avdetlerinde, rükiip ve ıitap 
ile beygirleri it'ap etmemeleri için ae
merlerinin ortasına üçer adet mıh11ertiz 
vazettirip binmesin ve avamdan birü 
eslifm taarruz etmedikleri biref ve sa· 

edilmiş, aadare~ İcap eden ın~.-ı: 
emirler vermiıtir. Bu, meırubyet• 
dar bir kanun halinde devam etti. ıt 

Kethüda Mehmet efendinin k01 
ğu usul kırk sene kadar unutuldu. ~ 
raları hayvanlara yapılan fena 11111 ıı-1' 
lelerin nazan dikkati celbedecek fi 
gelmesi neticesi tekrar canladı 
kadılara sadaretten emirler verildi. ff". 

1747 - 1776 yıllarma ait ba%J J' 
katar, verilen emirlerin mahiyeti 
göstermektedir. Bunlardan bir k•Ç~1(I) 

latanbu) kadısı faziletlu efendi.~ 
"Asitaneialiye ve havaliJerinde J.ı 

leden odun ve kömür ve kireç ye. .tir ' 
ve hububat vesair ~ıya naklinde iP"" ~ 
nılan hamal beygirleri ve taıçı nı~ ~ 
leri her gün güneı doğduktan .IJr;_ d 
karanncıya kadar çalıştınlıyor. ~-~ 
rada bazılarının paraya tamah ed" 
gece ve tatil günlerinde de bap-~ 
ru insahızca çalııtırdıklan, onları"~ 
tillerini kale almadıklarını iıitiy- _J. 

imdi bilcümle iskelelerin beygir ~ 
)an ve taşçı merkepleri kethüd ' 
getürdüp bundan sonra muayyen . 
at hilafına hareket etmemelerini i~ 
defa tenbih etmeniz ve "emrialiyi,, ~ 
ret etmeniz lazımdır. Şöyle ki bu , 
sonra hilafı emriali ve mugayiri rıı_" , 
kadim beygirlerini ve merkeplerirıl 
male ictisar eder ise bili tevakkuf: 
ve ihzar ve haklanndan gelineceği • t 
hakkak olduiu ve maznunu emriili 
zere al ddevam h relcet ve hilafı.,, 
tehaşi ve mübaadet eylemelerini ~ 
gibi ifham eyliyesiz." 

Gene, hamallann beygirlere bi; 
meleri ve semere demir kakmaJM!j 
1765 yılı ıubatmda fstanbal kaCIJ!rt. 
yazdan bir fermanda ıunlar yazıl;; 
tad": ~ 

" .... Semerler üzerine yanın kİ!'j ~ 
demirden mismarlar vaz'ı ötedenbd_1"" 

zaınlannda iken biraz müddetten ~ 
bazılan terk ve bazılan aağir e'f"'·~ 

vaz'ı ve Üzerlerine ağaçlar koyup -~ 
nayiden kavukçular ve merkepçiler ıibi ıir sahipleri ıürücülerine İğmaz ey~ 
nice ehli hirefin tanzimi ahval sanatlll· )erinden beygirlerine binip ıiddetle " 

ve önlerine gelen sübyan ve niıv•• il 
ama ve aceze makulelerine dokunul' ııi" 
rardan hali olmayıp bundan akden'I .J> 
def'at tenbih olunmuş iken müteııe , 
olmamalariyle tahtı zabıtaya ifrafı fi 
bit ÖJmakla imdi hamallar kethüda 
yeğit baılarını getirüp kernafiJ.-·FVe1 ~ 
nm kıyye demirden mismar vaı'~ 
Üzerlerine ağaç koymayıp avdette t 
mernek Üzere beygir Hhiplerine '"'' ' 
rücülerine dahi yederek götürüp e~ 
sinden şiddet ile sürmemek üzere tetl İ 
ve nizamı kaviyeye rapt ile verileıt 
zamı ilam eyliyesin.,, n. Ahnt•t 

nna tasaddi ilih .• .,, 

Bu sabrlardan anladığımıza göre, 
Kethüda Mehmet efendi yük tafıyan 
hayvanlann yüklerini götürdükten son· 
ra ger\ dönerken sahiplerinin binerek 
bir kat daha onlan yonnamalan ıçın 

semerlerin ortasına üçer adet sivri mıh 
1 

çakılmasını uıul koymuı. iki yüz kü
sür ıene evvel hayvanları himaye için 
Mehmet efendinin koyduğu bu usul o 
nkit bir çok kimseler tarafından fena 
görülmüı, aleyhinde bulunulmuttu. Fa
kat bu tarihten bir müddet sonra vt.'? 

Mehmet efendinin fikri muıip olduğu 

anlatılarak hükumet tarafından kabul 

Bütün gece, yatağında rahat yata
madı. Muhtelif seferler, kalktı. 

Pencereden bakarak, Fikretin köıkü
ne gelip ıelmediiini anlamalı istedi. 

Hay", zifiri karanlık hükmüran • 
dı. Saat ikiye dofni ayaklannın ucu
na basarak odasından dııan çıktı. 
Merdivenlerden indi. Bahçeye çıktı. 

Çiçeklerin üzerinden yürüyerek ve 

. gürültü etmemeie çalıprak, köıke 
ıitti. Kendisinde kapıyı açan bir a • 
nahlar vardı. Bununla, içeri girdi. Ha
yır ... Köık, botlu. Fikret bermutat 
avdet etmemiıti. 

Genç kız, bu muayeneleri evvelce 
de bir kaç kere yapmııtı. Her sefe -
rinde kalbi sızlamııtı: 

u - Kimbilir, nerelerde, hangi 
kadınlarla beraber! ... " Diye düıün • 
müştü. 

Fakat, bu sefer, hiç le ayni hinin 
zebunu değildi. 

" - Nerede olursan ol ... Seni bili-
yorum... Bütün hissiyatından habe -
rim var .•• " Diyerek tesel!isini buldu. 

Odasına çekildi. Asabının ~er.ırİn· 
)iği yatıştı. Rahat bir uykuya daldı. 

SabaJıleyin uyandığı vakit, saate 
baldı: 

( 1) İfade kısmen değiştirilmit:-

Biri geçiyordu 
" - A ..., ... ~ da geç kal mı~ 

Halbuki, bankaya öğleden evvel ;" 
seydim daha iyi ederdim •.. " ııJ" 

Giyininceye, yemek yeyinceye 
dar iki buçuğu geçti. 

Peykere: , 
B k ... "d" " - en so aga gı ıyorum ••• • .~ 

di. • Fakat, babam sorarsa sörnıe'"'" 
de.. 

- Babanız sizden evvel çıktı .. 
-1 Ne zaman?._ :-A 
- Sabahleyin... -. 'ıınf JI"" "':"/-1 
- Allah Allah... , 
Genç kız hayret etti. Zira, lllt' , 

mi Bey, geç vakte kadar klüpte:;,. 
1"; vidolu bezik, yahut briç oyıt .,
Ancak sabahleyin güne§ doğ~U~1' 
bir müddet sonra eve döner, oi 
kadar yatardı. ,JI" 

Türkan, babasının dün gece tJI , 
ğa çıktığını, aabahleyin iıe, ~~ 01' 
ken eve döndüğünü farketını,tı. • .,..;t 
teyse, böyle alelacele nereye 11 ·~ 
olabilirdi. Gayet kutkulu olduiU 

1 
i6' 

kendisiyle alakadar bir meselede~ d~' 
hyı ritmiş bulunabileceğini diit:11ıı 

Maamafih, sokağa çıkıncıt .,g

unuttu. Bir taksiye atlıyarak 1/0f 
da caddesine gitti. 
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Cezasız kalan cinayet 
'Son sayfadaki resme bakınız!- Söylediklerini Y.&P.tmı ••• 

1i Arabama gittim .•• Zaten, kılık 
lkiuı •ordu: değift,irdiğim için o derece müte• 

du - Anlat bakalım.. . Nuri ol • essirdim ki, bundan daha tabit 1bir 
)e '•• Çiftlik aahibi Conniyi niçin harekette bulunamazdım. •• O gün 

'Istanbul yanarken biz nerede 
ise donuyorduk! .. 

?laad o''ldu''rdun'' ? · · 1~ kal çabımama, If görmeme mııutn 
h ~lZnun, ayağa kalktı. Kırk mamııtı ... Ancak yatağıma yata
~~lli :raılannda kadar vardı. rak, her kederli zamanımda: oldu· 
aiJct· da.ha. fazla, belki de daıha ek ğu gibi gevıemiş uabnnla bir ya
\ ,

1
•• F aka.t, yqmın kat'iyyetle rnn uykuya dalaeıtktnn .•. 

Ramis köqünün en qüzel ba~ında 
r Yinı kabil olamıyordu. Zira, sa· Hizmetçim, arabanm Uç 'be! 

geçirilen mehtaplı bir qece .. 
~r, ılJt 1ı b . itad a. , ııyrkla.rı, birer &antnn metre ilerisinde oturmuı bir ıarkr 
tik lr &Yni derecede uzamı§tı. Ha söylüyordu: 
bry 'lte ntatruı mu, yoksa sakallı "Aldırma, aldrrma... Y.lll · 

rkJı ını olduğu anlaşılmıyordu. "Gelen bizimki değil.. ..... ;l" 
G - Efendim, ben, malumunuz "Yabancının biri... --
::re, av-cıymı ..• Cenubi Amerika· Evveli, bu tarkının minasıru 
~ bu nıev-kiindeki nadir hayvan· kavrayam.adlllD ..• Fakat, beni tanı• 
Mtlr \TUrarllk derilerini, tüylerini, mayan hizmetçimin yanından ge· 
"\eri • , nı vapurlara satarım .. Fakat, çerek aırabama girdiğim vakit, 
' ._\tlanıaııun teraitini biliyorsu· gördüğüm manzaranın karıısm • 
~ı B · 1 · 1 k b'' d kını l ld ... lii ··· enım e aynı mes e te u· a, şar . n paro a o ugunu an • 
"1 ll in.anlar gibi, benim de, evim Iamakta güçlük çekmedim ... 
~be.inde ~lan büyük bir araba Karım, çiftlik sahibi Conninin 
lsiıı tr... Karım, hizmetçim hep kueaığındaydı ... Aık aleminin en 

de otururlar... Bu, bir nevi derinlerine dalmıılardı ..• 

l gibi Şehir Meclisi azalan bilir! 
imam Sait - Şu çukurda görü• 

nen ağaçlığın arkası Terkos gölü· .. , mu. 

Va:kit muharrirlerinden Üsküp
lü Kemal Bey - Ha ha!.. Tam 
bastın üstüne! .. Abe birader orası 
benzer Eyüp denizine ... Terkos ise 
çeker buradan yürüyerek tam ye• 
di saat! 

Mütercim Feridun - Biz tim· 
di Kaıradeniz sahilindemiyiz, yok· 
sa Marmara sahilinde mi? 

Ahmet Bey - Ne sahili efen
dim, biz ,imdi tam tepedeyiz! ~)}'-.r ça.dırdır ..• Tekmil ihtiyaç· Tehevvürümün derecesini dü • 

tıtil ~ı görecek olan eıyayı ha· tünün.. Hemen tabancamı çek· 
l'tı dır... Avlar, hangi tarafa doğ· tim. Ailemin harimine giren bu 
tti b:ıulıaceret ederıe biz de ona yabancıyı yere ıerdim: Ramls «;ocuklar1ndan bazılar1 

Feri dun Bey - Neyin tepeıin • 
de? 

imam Sait - Minarenin tepe
sinde! 

re hareket ederiz... Değiımit bir sesle: 
il Son zamanlar zarfında, Conni - Bu kadmın namusuna teca· 

.e heni hu hale koyan Heraldm vüz edenin encamı budur! -diye 
tiftıikl • • d • ' t h k d 'd_· ert cıvarm a ıcrayı ıan a ay ır ım ... 

1Yordum Karım: 
l C~e o ~ün, tüfeğimi ıırtmıa a· - Sen kim oluyorsun? .. Benim 
~ fıfek.Jiğimi belime ıararak yo· namusumdan sana ne? .. ·ıledi. 
l~ ~ ••• Arahamdan beş altı ki- Ancak sesim tabiileştikten son· 
~~ kadar uzaklaşmııtmı... ra, kim olduğumu ve meselenin ba 
;'ls:.. e.vcılarm arabaları yanın· na taallUkunu anladı. 
~ )ihüyordum... Y akalandrm ... Huzurunuza ge· 

d lCayalar ar.umda bir geçit var· tirildim .. Mesele, bundan ibarettir 
1",., Oradan geçtim miydi, avla· efendim. 
~ "ıl civcivli olduğu yere vara· · • • 
~ Tüfeğim henüz ıırtımday Bu izahat üzerine, müddei umu 
'··· balgm dalgın gidiyordum... mi ayağa kalktı: 
~le •evdiğim karımı dü§Ünmek- - Müthiş bir facia karıısmda· 
~)'~~ ... Son günlerde niçin ah- yız, reis ~azretler!··· La~in, maa -
· llınıde bana karıı soğukluk var· Iesef, adlıye, bu cınayetın cezasını 
dı? ·•• itte bu meseleyi halledemi· veremiyecektir ... Öteden beri, çift 
)ordunı. lik sahipleri Conni ile Herald ara· 
~ 8irdenbire, çalrlar arasında bir sında rekabet vardı. Bunlar, birb~r 
d ll11 oldu. Av sandım. Tüfeğime lerinin can dütmanıydılar, Yekdı· 
. 'ltannıak istedim. Lakin, buna ğerlerinin kan..111a susamıtlardı. La 
~lti.n kalmadan, kartıma üç kişi kin adliyeden korktuklan için, bi
Sdttt, Tepeden tmıağa kadar mü· ribirlerine bir şey yapamıyorlar • 
~Ulhtılaır. Biri tabancasını bana dı. 
s~lll'di: Herald, rakibinin bir evli ka· 

- Teılim ol... -dedi. dmla gayri metru münasebetini 
l Ötekiler de, kollarımı kıvırdı- lCetfettikten sonra, böyle bir plan 
\t, kurmuştur. Onu, aldatılan koca· 

J\~ndilerini tammak:ta güçlük nm eliyle öldürtmüıtür. Lakin, 
S~'li.nedim. Zira, sivri sakallısı, maalesef, zorla sakal tıraş etme· 
~ftlik aa.hibi Herald, ötekiler de nin cezası, kanunlarımızda mev • 
!llda.nydı. cut değildir ... Esasen, avcı, bun· 
~ lienıen beni kıskıvrak ha,ğladr-- dan. dolayı dava da etmediğini ilk 
s~·· Bir Ufak, cebinden bir makas isticvabmda bildirmittir ... Binaen 
~ lrdı. Saçımı, sakalımı, bıyıkla- aleyh, Herald ve ad.amlarmın be: 
1 t "1rktr. Öteki, yüzümü sabun· raeti lizmı geliyor.. Avcmm ise, 
t:~~p fll"çaladı. Sinekkaydı trraş zevcesini cürmü methut halinde 

ıler, yakaladığı anlaşılmıttrr. Gene ka· 
'i~ü 1mnrldatıraarn kesile • nunlanınrz mucibince onun da be

Ahmet Bey: I 
-Ah !köyümüz "de köyümüz il· 

le de ıkö,ıimii% ! 

Diyor bir daha demiyordu. 
- Ahmet Bey de kim 1 
Diyeceksiniz. Galataıdaı Kefe· 

li Hanm üçüncü katında muha· 
ebecilik yapan tatlı dilli, güler 
yüzlü, ahbap canlııı, ilaamı sever 
genç bir zat ..• 

- Köy hangi köy? 
1,l''!'!'l''P •-

Derıeniz, onu 'da aöyliyeyim: 

- lıtanbulun Kadrköyü ile 
BakirköyiiıJıden sonra en bü· 
yük köyü olan Ramisköyü ..• 

Bu köydeki ldmanyurdu
nun da reisi olan Ahmet Bey, ge· 
çende tuttu, köyünün bütün §İrin
liklerini muharrir ve gazeteci ar
kadatlara göstermek, onlara kö
yünde hoı hir gün ve hot bir gece 
geçirtmek için aktam geç vakit 
bizim Ankara caddesine üç tane 
otomobil dayadı, ben de dahil ol· 
C:luğum halde sekiz, on arkadaıı 
mehtaplı bir gecede köyün arka
sındaki Sıtla Beyin bağına götür· 
"dü. 

Artık reisin muhabbet, gitsin 
muhabbet ... Saat dokuz buçukta 
amıalann aratınıa Y.erleıtik, ıaba· 
ha kar!ı iki buçukta 'hala tatlı ta
raf mdan açılan bu muhabbet bir 
türlü bitemiyordu. Ogiin lstanbul 
sıcaktan pelteye dönm.ü§ olduğu 

halde biz o gece Ramisin arkaam· 
daki bu yüktek bağda adeta Ü§Ü• 

meye benzer haller geçiriyorduk. 
Hatta Elif Naci gibi Mümtaz Faik 
gibi içimizdeki ince Y.apıh delikan 
Iılar hafiften titre§erek etraftan ~iınden korkuyordum. Maama • Neti lazım geliyor. 

ftraat buldukça: · ariyet pardesü, palto falan arıyor
Heyeti hakime, müzakereye Iardı. imam Sait gibi kalın 'kıyım· 

çekildi. Müddei umuminin talebi! lar ise karııki HactOsman bayırı 
~ -. Nedir bu sizin yaptığınız 
~ ~l>aıelik? -diye protesto ediyor
,~ ... Ben, yirmi yaşından beri 
tı• allı dolaşan bir adam:mı... Be
t;'~ halimde, karım bile görse 
"llırtuyacak. .. Hatta aynaya bak
tı ltı. Yabancı ile karşılaştığımı aa· 

dahilinde beraet hükmü verdi. sırtlarından, püfür püfür esen Ka-

~ .. 
8"rtıı •.• 

liel'.aıld: 
))l)-. Bunu, senin iyiliğin için ya· 
~-d:1'ıı ... ·dedi.- Haydi, şimdi bu
d,1 .. n derhal arabana git... Ora· 
q~ t,.. t nzarayı gor ... 

•· llerinı• .. d ''I Tu" fegvimi , ~l> ı çoz u er ... 
lttca.rnı iade ettiler: 

-~ ..._ °);rkana bakmadan gerisin 
'•• -eınrtni verdiler .•• 

(Hatice SUreyya) radenizin gece rüzgarlarına kartJJ: 

- Oh be! Dü~a varımı be! 
Ortaköy Gündüzün lstanbulda yanıyorduk 

Şifa Yurdu be! Şimdi ise bura.da kalaycı kö

Sahip ve mUdürU 
Dr. AHMET ASIM 

lstanbulun en güzel, en temiz 
ve en ucuz husuıi hastanesidir. 

Yatak fiyatları: 2 liradan İ· 
tibaren. Doğum ve hertürlü kadın 
ve erkek ameliyatları: 1 O günlük 
ikametle beraber 40 lira.,, 

,Telefon 42221 

rüğü kartısmda imit gibi ammada 
ıerinliyorm be!.. Lakin buranın 
rüzgarı, buranın serinliği ammada 
iftah açıyor, insanı ammada acık· 
tırıyor be! Diye memnun oluyor· 
lardı. 

Ahmet Bey köyün havasım, 1 

manzaraımı, bağını, bahçesini,birj 
haylı metettikten aonra gece ,.a• 

nıı Senih Muammere sordu: 
- Naııl buldunuz köyümüzü 

Muammer Bey? 

- Enfes kardeıim ! ... Cidden 
enfeı ..• Zaten O aküdann neresi 
enfeı değildir ki. .. 

- Hangi Üıküdarın? 

- Oıküdarın tepesinde değil-ı 
miyiz timdi? 

- Hayır Yakacıktayız, Oıkü· 
lar) yahu, burası Ramiı, Ramiı ..• 
dar çok geride kaldı •.. (Kıa.hkaha

- Ha! Sahi ... Otomobille gel
diğimize göre Ramis olacak... Şu 

Ramls bahCjelerinde 

- Çocuklar, darılmayın ama, 
bu aktam, nedense benim tersim 

dönmüi!. Peki ama, bu Ramis;ı;. J 
tanbu1 mu Karışır, yoksa Çatalca! 
mı? 

Elif Naci - Onu bilse bilse 
Etem izzet ve Refik Ahmet Beyler 
karııda görünen bol ışıklı yer Ba
kırköyü mü? 

- Hayır Yeıilköy!.. {Tekrar 
kahkahalar) orası da Şişli! ' 

(Haydi bir kahkıaha daha) 
Mümtaz Faik - Buragı biraz 

Belçikanm §İmal tarafındaki kırla 
rım andmyor. 

Şoför Civanım Ali - Yolları 
da Belçikanın yollarını andırıyor 
mu Bey? 

Ahmet Bey - Ne yalan söyli· 
yeyim arkada§lar, köyümüz em· 
salıizdir ama, yollarımız biraz ay• 
nası.zdır! 

Feridun Bey: ~ ~~!J9, bırakın 
şimdi yolu, §Oıeyi•do-- . içimizden 
sesi güzel olanlar §U mehtaba kar
şı bir şarkı söyleseler de dinlesek! 

Feri dunun bu teklifine hemen 
hazırmış gibi V AKIT muharrirle
rinden Osküplü Kemal Bey atıl

dı ve Rumelinin o pek meşhur: 
Aluşumun kaşler kare, .... -

Sen açtın sineme yare, 
Bulamam derdime çare, 
Gürdiinüz mi şol civan Aluşumi 
Tuna boyunda ... 

Türküsünü tutturdu. Kendisini 
şimdiye kadar yalnız alafrangacı 
sanrlrğımız bu mübarek adam da 
meğer alaturka musikiden de ne· 
ler varmış, neler •.• 

Rıamisin en güzel l>ağm<la ge
çirdiğimiz o geceden sonra Ahmet 
Bey ertesi gün bize köyün idman 
yurdunu, kütüphanesini gezdirdi, 
münevver gençlerile görüıtürdü 
ve akşama doğru: 

- Gene buyurun efendim, bu· 
rası bizim değil, sizin! 

Diyip hepimizi güle güle artık 

oradan sepetledi! 
Osman Cemal 

Ramis idman yurdu Azalarından bir grup (Ortada 
Reis Ahmet Bey) 
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Masallardaki gibi 
(Ust tarafı 1 inci sayıfada) 

Mesele buraya kadar ıayet ta-1 
bii deiil mi?. Gelelim timdi işin 
ikinci ve aııl mühim ve meraklı 
aafhaıına: 

Seyyahlar buradan memleket
lerine gittikten ıonra Edirnekapı
lı eımer kızın fotoğrafını çeken 
orta ya9lı seyyah tutar, burada 
çektiği reıimleri lsveçte henüz bir 
ilkmektep talebesi olan Ceı Mira 
Ancemenç isminde ve on üç ya
tındaki oğluna göıterir: 

- Ah, der ba:bacığım, bu be
nim çok botuma gitti, bu kara 
kı.ılı, kara gözlü kızı bana al! 
Çocuğun babaıı önce buna pek 

ehemmiyet vermezse de · ıel za
man, git zaman ~ocujun Edirne
kapıl! kıza fena halde aönlünü 
kaptırdıiını anlayınca: 

- Peki, der, üzülme, yakında 

ıene lıtanbula rider; o kızı ıana 
babasından iıterim ! 

Nihayet böylelikle bir hayli 
zaman ıeçer, çocuğun 11rarına 

dayanamıyan babası tutar, oğlu -
nu ve karısını yanına alıp bunclan 
bir buçuk ay kadar ön~ tekrar 
lıtanbula ıelip Edirnekapıyı boy
lar, orada raıgelene esmer T eo
doranın fotoiraf ını göstere göste
re kızm evini bulur ve Teodora· 
nın kendiıini görür görmez oilu-
na: 

- lıte, der, ıevdiiin kız! Gö-" '"' ~ - .. ~-aydin! ,. 

Ondan aonra Teodoranın ana
ıiyle babaıiyle uzun uzun görü
tür ve kara ıözlü kara katlı esmer 
lnı.ınızı, benim mavi gözlü, ıamur 
katlı, ıarı ollıiİna istiyorum der. 
Vur atağı, tut yukarı bir hayli 
görütmeden ıonra da T eodoranın 
anası babası bu iıteğe razı olur · 
lar, hemen oracıkta ıöz kesilir ve 
ıöz kesilmesiyle beraber de lıveç
li çocuk cebinden çıkardığı nitan 
yüzüğünü hemencecik sevgilisi
nin parmaiına takar! 

Fakat gerek kız, gerek oğlan 

her ikisi de henüz on dörder ya!· 
larında birer ilk mektep talebesi 
oldukları için düğün üç dört sene 
ıonraya bITakıhr. Fakat seyyah 
T eodoranın. lisan öğrenmeıi için 
onun bu sene lstanbuldaki ecnebi 
mekteplerinden birine verilip ora· 
da üç ıene okumaıı için kızm ba
basına laz:mgelen parayı bırakır 
ve onlardan da buna mukabil 
kızlarını kendi oiluna verecekle
rine dair bir ıenet alıp kalkar, 
oğlu ve kt.rısıyle birlikte memle • 
ketine döner. Şimdi Edirnekapılı 
Teodora aileıi ile lıveçli Ces Mira 
Ancemenç aileıi muhabere et· 
melctedirler ve bu aene mektepler 
açılır açılmaz Teodora buradaki 
ecnebi mekteplerden birine de • 
vama baılıyara1c liıan öir.enmeie 

1 

çahıacaktrr. 

Edirnekapı muhitinde aöylen· 
diline pre Teodorayı ıeven ço· 
cufun aileıi oldukça zenıin bir 
aileymif.. Hatta Edime-kapıdaki 
bazı kahvecilerin, bakkalların ri· 
•ayetine bakılırsa bu aile yüz bin· 
lerce liTalık bir aileymif ... Edime· 
kapı muhiti timdi tıpkı eski ma
sallarda olduiu gibi cereyan eden 
b:ı hadi:enin hikayesiyle çalkan· 
...'!laktadır. 

Bu garistanda taklibi 
hükiimet mi? 

Sof ya, 8 (Hususi) - Bir müd· • ketinin Filibede hazırlandığı söy· 
detten beri yeni hükumet aleyhin- 1 • enıyor . .. 
de bir hareket olacağı §ayiası var· 

Hükümet ihtilil hareketinin ö-
dı. Filibeden ıelen haberlere ıöre 
bu taklibi hülrumet hareketi reı· nüne ıeçmek için ııkı .tedbirler al-
men teyit olunmaktadır. Bu meıe· mıt, alakadarları tevkif etmi§tir. 
le ile iki yüz zabit, bir çok askeı:- S.brk Harbiye Nazırı Ceneral Vo
ler ve ıivilJer methaldar görül- tef te tevkif edilenler arasındadır. 
mektedir. Taklibi hükU.met hare· Kendisi Seveçte mal•pustur. 

Türk akalliyeti ıstırap içinde· 
(Üıt tarafı ı inci uyıfadi) ıörülmemif, ititilmemittir. Za • 

Sefaret, resmi tamiminde bu man zaman tekzip edilen Bulaa· 
haberleri tiddetle t~kzip ediyor riıtandaki tazyikler daha ne ka· 
ve S. N. imzalı yazının lıtanbulda dar ıürecektir.. Köyünü, evini, 
uydurulduiunu, Bulıarjıtanın barkını, hayvanını bırakarak 
§İmdiki idareai için bedhah ol• memleketimize iltica eden Türk • 
makta menfaattar bulunanlarca lerin akını tahammül edilmiyen 
uydurulduğunu ilave ediyor. bir tazyikten gelmeyip de nereden 

Türkler, her ,eye rağmen, Bul· ıeliyor?. Bu tazyikı komiteciler 
garların aaadetini ister. Balkanla· mi yapıyor, jandarmalar mı yapı· 
rın onlarla mesk6n parçasında ıü· yor, velhaııl kim ·yapıyorsa bunu11 
kün, aıayİf ve refahın yer bulup önü alınmalıdır. 
sulhe temel teıkil etmeıini te- Muıanof kabineıini deviren 
menni eder. HABER Gazeteıi de Georıiyef kabineıinden bunu iıti· 
bu arzulara tercümandır. yor ve bir an evvel fiili neticeleri-

Ancak bu asabi ve mütehalik ne intizar ediyoruz. 
tebliği okuyunca bir şey dikkati· -· 
mizi celbetti: Demek ki, Bulgar Hamal Mehmet 
sefareti, Türk matbuatının ne§rİ· •k• k• . . l d 
yatını alaka ile takip ve doğrulu· 1 ı ışıyı yara a 1 
ğu varit olmıyan haberleri derhal (Üst tarafı ı inci ıayıfada) 

tekzip ediyor. Bu cihette pek has· Hanım, bir kaç gündenberi gözü 
saatır. aibi sakladığı 20 kurut unun kay• 

Öyleyıe, bunca zamandır Bul- bolması üzerine yemeği filin unut 
garistandaki Türklere yapılan f~ muı ve mütemadiyen param diye 
na muameleleri, liste liste ve isim, bağırıp çağırmaya ha!layınca ko
mevki zikrederek yazıp duruyo· caaı hamal Mehmet, kadına üç to· 
ruz .. Sefaret, bu ne§rİyatımıza hiç kat atmıf tır. 
ağız açmadıiına, meseleyi meı· Üç tokatı üstüste yiyen Firdevs 
kut geçittirdiğine nazaran, de - Hanım, sofrayı kenara kaldmnak 
mek ki, bunların vaki olduğunu iıtemit, bunu gören Mehmet, kan· 
tasdik ediyor. ıının kendisile döğütecefini anlı· 

Sükutun ikrardan ıeldiiine yarak btÇ&iına ıarılmı§ ve bu va· 
bundan daha ili bir misal bulu· ziyet kart11ında Firdevı Hanım ev 
namaz. halkım. "imdat!,, diye bağrrmıt • 

Diier taraftan Bulıariıtandan tır. 
gelen haberlere göre, Türk evle· Gürültüyü ilk duyan ev sahibi 
rine ıilih aramak behaneıiyle Güllü Hanımdır. Bundan bir ay 
girmek ve dayak atmak hill bü· kadar evvel 'hamal Mehmetle Gül· 
tün ıiddetiyle devam etmektedir. lü Hanım arasında bir izgara me· 
Aylardanberi bitip tükenmiyen bu seleainden kavga olmut ve bu ae· 
ıilah aramanın hakiki mahiyeti Depten Güllü Hanımla Mehmet 
Bulıarlarca malum olduiu ıibi ve karııının aralan açılmıttIT. 
bizce de pek i.li. malGmdur. Bul· Öfkeıin.den nğa, ıola ıaldrran 
garistandaki Türkler hakkındaki Mehmet, Güllü Hanrmın bu kav· 
tazyikın !iddetlenmeaine Türkiye- gaya müdahaleıinden fena halde 
de küçük san'atlarla uğratan ec· kızmıt ve bıçağını Güllü Hanımın 
nebilerin çıkarılmaaı ıebep ol- ıol bot böğrüne sapladıktan aon • 
muıtur. Son gelen haberlerde ıi- raı karısına da ıaldrmıt ve karıaım 
lih aramak behanesiy]e • girilen da göğsünden yaralamıt. yatajı, 
evlerde Türklere, Bulgariıtanı yorganını toplayıp kaçarken zabı
derhal terketmeleri söylenmekte- ta memurları tarafından }'akalan • 
dir. iki gün evvel Bulgaristandan mııtır. Güllü Hanımın yara11 bot 
25 kitilik bir genç kafilesi hudut· yerinden olduğu için tehlikeli, Fir 
larımıza iltica mecburiyetinde deva Hanımın yarası hafiftir. Za-
kalmı,Iardır. bıtac~ .. ~ 1.1:-;1,.,. t van•lrn rı 1r~adır. 

Küçük san'atlarla uğratan Bul· 
garlar memleketimizde gayet az· 
dır ve bunlara memleketi terket· 
meleri de teb!ii edilmit delildir. 
Yalnız bazı muayyen küçük san
atların Türk tebaaıına haarı üze· 
rine bu itlerle uirqan ecnebilere 
çalıtmamaları teblii edilmiıtir. 
Ve bu kanun bütün ecnebiler 
hakkındadır. Bulıarların btıı1 
behane etmeleri ve bütün Bulllr
larm Türkiyeden çıkarıldıkları 

hakkındaki telakki ve dü,Unütle -
ri çok yanh9tır. Buradaki Bulıar· 

Alman yada 
(Baş urarı ı · i. ı;:ı 1 ,ıJ .ı Jadır ı 

F uhrer' e kar§ı yapılan sebbü 
tetimler, milletin iyiliii veya nü· 
fuzu aleyhindeki sözler ve yazı· 
lar. Ancak bunların devlete kartı 
beslenilen hasmane bir ruhi ha
letten mülhem olmamaları ve 2 
ağustos 1934 tarihinden mukad· 
dem bulunmaları §arttır. 

Affı umuminin tümulü daire· 
sine girmiyen cürümler tunlar· 
dır: 

lar ıözümüzün önündedir. Kendi· Devletin emniyetine kartı ya
leriyle bir Türk vatandatı ıib; pılan fesat tertibatı, vatani hıya
alıtverit etmekte, konu9makta 
ahbaplık etmekteyiz. BulRaristan· 
daki Tül'klerin mütemadi bir su
rette yükselen sik,\vetleri kar~ı

net, askeri esrarın ifşası , insan 
hayatına kar§ı suikastlar, ölümü 
veya mecruhiyeti intaç eden in
filak edici maddelere ait kanuna 

srnda Türkiyedeki bir tek Bul sı;a· muhalefet, failinin adili ğine dela· 
ra tazyik yapıldığı, dayak atıldığı let edecek her türlü cürümler . 

Avusturyada 
vaziyet 

Amerikada - ~rak" 
lık ve suikast 

(Üst tarafı 1 inci sayıfada) ..ıırl 
'-.. "' .... ,.... . .. ··-· 

Baıveki.let dairesini itgal ettik- T k..,t' Nevyork, 9 (A.A) - e 
leri sırada, fikir danışmak üzere, uçııt Misuri vadisi üzerinde bir 
asilerin bu "Her Kuntz,, denilen ""'' yapmı§ olan Amerikalı bir t•1 1 • • 

adama telefon ettikleri, fakat ı rılll reci, kuraklığın feci netice e il 
kendisinden hiçbir eser buluna • müşahede etmiştir. Yüzlerce dl 
madıiı haber alınmıttır. tur• 

mesafede her şey kavrubnut ı.t 
Avusturya hadisesini, Dolfu· ..-

Bir çok göller, nehirler ve der• 
sun katlini idare eden esrarengiz 1 1' 
, kupkurudur. Bunların çamuru 
'Her Kuntz,. o sırada çoktan kaç· tlf 

tağı, kızgın günetin altında . 
mı§ bulunuyordu. d'JI' 

Ayni ~ahrs olduğu iddia edilen kesilmiştir. Sahra, göz alabil ı 
avukat Venter'in de timdi Al- ne bir çöl manzarası arzetıne~ 

dir. Bütün bu sahada ne bir ··t· manyaya vardığı 11öv],_...- ....... }dr.dir. 
Avusturyada yeni bir Nazi isya· yes;llik, ne de bir hayvan gör;,. 
nının meydan alacağına dair bir mektedir. Yalnız mevaıi değil. 
mektup, Romada çıkan "Giorna- kat ehli hayvanlarla, kümes Ih:: 
le d'ltalia,, gazetesinin ilk !!ayı- vanları da tamamiyle telef o 11'1 

fasın.ia, hi~bir kayıt ve .nülahn- tur. d ıı 
za ilave t:dilmeksizin inti§ar e!- Cenubi Dakotada, haftalar ~ 

b . .. .. d .. d ekll' mittir. er1 yagmur yagma ıgın an, ··s. 
(Briti§ Yuna.ytıd Pres) ajansı· ler mahvolmut ve köyler bu yu 

mn biJdirdieine göre mektup ~u den derin bir müzayekaya cliif 
şekildedir: müştür. · , 

"Bütün Avusturyalıları ezen Nevyork, 9 (A.A.) - H~lll'it 
menfur boyunduruğu kırmak için. bütün Middle • West'te yenı ~ 
elimizden geleni yaptyoruz. sıcak dalgası egmekte ve biiY 

"25 temmuzdaki tetebbüsü· utrraplara ıebep olmaktadır. ·r 
müz bir netice vermedi. Fakat lowa hükumetinde 4 kiti 

0 

halk, yeni bir kıyama hazırlanı· müştür. l~ 
yor. Bu da ltalvaya Avuıturya hu· Kausu Citycle hararet 108, 
dudunda yeni bir askeri ameliye- linoiı'da Sprigfields'de 104, ı/S 
de bulunma fırsatını vermiş ola- Fahrenheit derecesidir. 

kt Bazı yerlerde fevkalade sıc,) ca ır.,, ft 
Londra, 9 (A. A.) _ Daily rüzgarlardan dolayı vaziyet . 

H J "tM Telegraph muhabirinin Viyanada nalatmıştrr. ayvan ar mu 
iyi haber alan bir meubadan öğ- surette ıstırap çekmektedir. 
rendiiine aöre, Baıvekilet daire· M. Ruzvelt, kuraklıktan ı'' 

Ö .. ı 1 . z111ir 
ıine vaki olan hücumla, M. Dolfu- rar g rmuı o an yer er1 ge 
sun katli, Avuıturyada cereyan tir. 
eden karıtıklıklar, Nazi suikastle· Dakotada toz bulutları ara•~ 
rinin başlıca gayesini te§kil edi- da bir gün kaldıktan sonra, R11 

yordu. Bütün bu hareketi idare cümhur, hükumetin kuraklık rtJ". 
eden Roehm ve Hal:hcht olmut· ' ıelesine bir çare bulmaia çabt' 
tur. Bavyera milis aıkerinin hudu· cağını söylemittir. 
du aıarak Viyanayı zaptetmesi Sıcak dalgası, timdi Roch•; 
mukarrerdi. Maamafih ,bazı •~ - ıea ve Apalaches dalgaların~ 
beplerden dolayı, bu tasavvur, cenuba, Meksika körfezine d 
son dakikada suya dütmüttür. ru esmektedir. ·~ 
Diğer taraftan, ifıa edildi~ine ı .. ö· . ~üzlerce kimse, yerl~re se~ 
re, ıeçen sene de böyle bir plan mııtır ve bu yaz sayısı 1,~ . t 

tertip edilmitti. Son teıebbüılerin mut olan ölüm vakaları g1ttılc~ 
akim kalması, Viyana polis istih- artmaktadır. ~ 
barat memurlarının açık gözlülü· Farm Credit idaresi Oklaho l• 
ğü ıayesindedir. isyan mürettip· hükumetini kuraklıia maruz ·k• iİ' 

.. 1 . • d •ht' 1 b leri kabine azasının cum esını, mıt ve yar ıma 1 ıyacı o an 
' b k... 1 ı· · d h·1 · tir· umumi bir içtima esnasında as· umet er 1stesıne a t etmıt " 

kın yaparak eıir etmeği ve M. Bu idare ıimdiye kadar 21 d• 
Rintelin tarafından yeni kabine lete yardım etmittir. .. Ol' 
teıkil edilinceye kadar bunları Nevyork, 9 (A.A.) - Dun ~ 
mevkuf bulundurmalı kararla9 - tumwa - low~'da ıölg~de ~a~s~ 
brmılardı. Niyetleri, buna muvaf· 114 fahrenheıt derecesı ıdı. , 
fak oldukları takdirde, M. Dol- rakam, bir rekor teıkil etmekt' 
fuaun iıtifa ettiiini ili.n etmek dir. f' 

ve bunu reımi dairelere tebliğ ey· Chicaıoda, müthit surette ·~ .. 
lemeliti. M. Dolfuı, böyle bir em· kalqmıı bir milyon hayvan, lı~. 
rivaki kar1111nda , vazifeyi kendi kumetin emriyle ıstıraplarına :r 
arzuaiyle terketmediğini iddia e • hayet verilmek üzere öldürülıt1 
demiyecekti. tür. c>· 

Kopenhaı, 9 (A.A) - Reuter Rochester, ·Amerika • 9, 11, 
Ajanaınm bildirdiğine ıöre, Arti· A.) - Reiıicümhur M. Ruı"~f 
dük Otto de Habıbourı, otomobil de 20 bin kiti huzurunda ıöz •0,~ 
le buraya gelmiştir. Kont Polave- lerken birçok kimseler, aıca1't 
ıinı iami altında ıeyahat etmekte bayılmıılardır. / 
olan Artidük, buıün lsveç ve Nor• ----------
veçe doğru seyahatine devam e· ve müıtakil Alman AvuıturY':. 
decek, sonra Belçikaya dönecek· nm,, menfaati namına bütün ,, 
tir. Zannedildiiine ıöre seyahat, vuıturyaldan ittihada davet e"f• 
Avusturyalı kral taraftarları ile mittir. 1 ... 
M. Musolin.i tarafından tavsiye e- M. Scbuschinıı'den ıonra •0 t' 
dilmi§tİr. Bu suretle, Avuıturya lan Batvekil muavini Prens St' 
tahtına avdeti meıelesi müzakere hemberg demittir ki: ~· 
edildiii müddetçe bitaraf arazide "30 Haziran vakayii milli • • 
bulunmut olacaktır. yaliatliğin ahlak mefhumun'1 ;~ 

Viyana, 9 (A.A) - Dün ak- çıkça bize ıöıtermiıtir. Sıı 1'~ 
şam Krallar meydanında yüz bin· içindir ki biz Dolfusun fikriyle ;ı· 
den fazla bir halk kütlesinin itti· ıiıteme kar§ı mücadele etınelc ,,~ 
rakile Dolfuı-un hahraıma muaz· t1yoruz. Dolfuı \!zerinde itle~,f 
um m~raıim vaoılmı§tır. c;nayet bir kalıraıınanhk ve"8 tı•' 

P"'~ve1c; ı M. Schuschingg. mü- kurec;lik harekr~; ol"""'~": . B·• ,c 
teveffa M. Polfusu me~hü~ena ve reket mefkurecilik değil, ıl.ldl' 
katilleri takbih ettikten sonra "hür şakiliktir.,, 
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lstanbul Asarıatika Müzeleri 
Umunı Müdürlüğünden; 

t.llt lieki•oğlu Ali Pa•n Camii ittinlinde\d harap sebilin mev
ı~,1 Pllu ve projesi•<~ göre tAlniri 20/8/934 tarihinde müleahidine 
Cu ' oluuağındın ~aHp olanlum fenni şeraiti anlamak üzere 
ıtu llıattesı, Pı:ıartui, Prr,cnıbe gün!erl' öğleden sonra Asar1ıtika 

Ztleri U!ilum Müd.ürlO{!ll Mimarhs{ın!l müracaat etmeleri (4335) 

HABER - Ak·~~P~o~a;ta;:;c.•'===;;;=========================-=======-===-===.:.==== 

~------.ıl!. lstanbul Tramvay şirketi evkat tarifesi 
Sahibinin ae•i bat d 

muganniyesi 1934 senesi 21 temmuz günün en 
itibaren ilanı ahire kadar muteberdir 

Fikriye H. 

PANORAMA 
Bahçesinde 

Askerlik yokla
masına davet 

Kadıköy Askerli tubesi reiıliğin • ·
-;. den: ,.,.. 

1 - Kadıköy Aıkerlik ıubesinde 
kayıtlı yerli ve yabancı 330 doğumlu
larm ilk ve ıon yoklamalarına 2 - Ey· 
itil - 934 tarihinden itibaren başlana· 
caktır. Toplanma Kadıköy kayma • 
kamlık binasımn Evlenme salonunda 
yapılacaktır. 

2 - 330 doğumlularla muameleye 
tabi daha evvelki doğumlulardan ge· 
rek tahsil n aerekıe ılhhi vaziyetle.-ı 

dolayısiyle ertesi seneye terkedilen • 
lerde 330 doğumlularla birlikte yok -
lamaya gelecekti?'. 

3 - Hangi mahallelerin hangi ta· 
rihte yoklamalarının yapılacağı aıağı. 
da gösterilmiştir. 

eh 

·; 
4 - Yoklamaya gelec"!klerin ya • j 

nında dört adet fotoğraf, yeni harf - .,8 
lerle yazılı nüfus hüviyet cüzdanı, ~ 
tahsil dolayısiyle tecil edilenlerin ..,. 

aS hangi sın~ talebesi olduğu, ve sınıfı li 
geçip geçmediği ve mektebe ıirit ta- '5' 
rihleri gösterilmek suretiyle mektep· en 
ten alacakları vesikaları da beraber 
getireceklerdir. 

Mahalleler: Tarihleri 
Osman Ağa: 2, 4, 6, 8, 10 
Rasfmpa§a: 12, 16, 
Caferağa: 18, 20, 22, 24 
Hasanpaşa, İkballye; 26 
İbrahimağa ) 
Osmaniye ) 
Mecidiye ) 30 Eylöl.. ·; 
Z ilhtU Pa§a ) j 
Göztepe ) _8 
Merdivenköy ) 2 Teşrinievvel ~ 
İç Erenköy ) :; 
Sahrayicedit, Suadiyc 4 T.E. ~ 
Kozyatağr, Bostancı: 6 T. E. es 

~ 8, 10 Te§rİnievvelde mahallerine -

Kimyager·~ 

HUSAMEDDiN 

HUDUT HAREKET 
Fasıla ıJk Soa 
dakika hareket harele 

.. f Şişliden · 1 ~mele 
10 Şi,Ji - Tunel - l Tünelden . Şi!(lliye 

12 H b' F 'h f Harbiyeden · fatihe 
ar ıye - a.!l.._\ Fatihten . Harbiyeye 

l 

ıs 'T k . s· k . ( Taksimden - Sirkeciye 
a ıım - ır ecı l s· k 'd T k . 

ır ecı en · a stm .. 

16 M k B t (Maçka dan . Beyazı da 
aç a - eyazı ' M k BeyazTltan . aç aya 

M k E 
. .. .. J Maçkadan - E. Onüne 

- aç a - mınonu l E O .. d • M k . nun en · a-; aya 

17 ş· r S. k . { Şi9liden • Sirkeciye 
_ ..... _.ı,_ı_-:._ı_r_e_c.!.,_ Sirkeciden . Si~Hye 

T k . Ak f Taksimden. Aksarayı 
- a sı~ - saray l Aksaraydan . Taksim.-

ı Kurtuluştan - Beyazıta 
19 Kurtulu, - Beyazıt~ Beyazıttan . Kurtuluşa 

. .. .. J Kurtuluştan · E. Onüne 
- Kurtuluş-Emmonu \ E.Önünden • Kurtulutı 

B. T a,tan • Bebeğe 
., . E. Önüne 

22 Bebek - Eminönü 
Bebekten • ,, 

-ı Eminönünd•m · Bebeğe 
~~ ekten . B. Taşa 

l 
23 Ortak" Ak ( Ortaköyden- Aksaraya 

oy - saray l A.k d O k" ---------- saray an. rta oy~ 

O t k .. E · .... fOrtaköyden • E. önüne - r a oy - mınonu 
--------\ E. önünden - O. ·köye 

34 B 'kt F fh ( Beşiktaştan · Fatihe 
eıı aş - a 1 { Fathiten · B. Ta,a 

f 
A. saraydan · T. kapıya 
T. kapıdan . Sirkeciye 

32 Topkapı _ Sirkeci Sirkeciden · T. kapıya 

ı 
T. Kakıdan Bevauta 
Beyazıttan T. Kapıya 
T. l!apıdan · AksarayC\ 

{ 

Aksaraydan. Y. ku!ey~ 
33 Yedikule _ Sirkec; Y. kuleden . Sirkeciyf' 
--------- ıirkeciclen · Y. kuleyf' 

/. kuleden · Altsaraya 

37 Edirnekapı - Sirkec f 
ksaravdan. E. kapıya 

-;:, kapıdan - Sirkeciv~ 

l 'irkeciden · E. kapıya 
E. kaprc,.,., Abarava 

saat saat 

3- 6 5.3'1 
9 5.51 

5-7 6.32 
9 5.49 

5 7.30 
7.SO 

5-8 5.59 
17 6.41 

7 6.57 
14 6.29 

8 6.'l6 
1'l 6 58 

18 7.02 
37 7.38 

6· 9 6.00 
17 6.45 

7 7.1 ı 
15 6.39 

5.26 
6 5.36 
10 5.48 10 

5.56 

8 5.50 
15 6.35 

18 6.26 
20 6.Sl 

7 6.34 

23.4 
240 

1.00 
24.20 

19.20 
19.40 

23.21 
24.02 

20.19 
20.47 

19.59 
20.31 

19.5d 
~0.35 

23.14 
23.SS 

20.2 
20.S 

24.40 

ı.~o 
1.57 

20.50 
21.32 

23.56 

24.'l2 

70 54 
14 7.~(J\,J l~ 

• 5.24 
5.40 '23 64 

5 6.lı ~4 ~l .. 
~4 04 1 o .s v 
L4.::SO l J ,j 

1..U 

o 5 32 
10 5.48 ~3 'l3 
16 6.20 2?- 54 

'14 1.1 

) 5.24 
10 5.48 23.·0 
15 6.17 2:.~9 . " .. , o 

Tam idrar tahlili 100 kurutlur. 
Bilumum tahlilit. Bahçekapı 
Emlak ve Eytam Bankası kar· 
§ısında izzet Bey Hanı 

Istanbul mıntaka san'at mektebi 

müdürlüğünden: 

HABER 
Akşam Postası 

darehanesi: ISTANBUL AN 
KAR..\ CADDESi 

--- --
reıgrat Adreatı tSTANBUL RAISEH 
reıetnn Vazı: 23812 ldare: 2-1870 

r-- ' ABONE ŞERAiTi 
ll e 1.2 aylık 

l'Urkl~·e: 120 850 fl60 1260 Krı. 

Ecnebi: 150 Uo IHO 11110 

lLArt TARiFESi 
flcaret Ui\ntıı.rının aa tırı ı~,!\O 

KesmJ UAnJar ıo l."Uruıtur 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASlM 

Basıldığı yer: t VAHiT) M.ııtbaaın 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . 

934-935 ders ıencsi için mektebimize alınacak talebenin 
kaydma baılanmıştır. Aşağıda ya11h v~saikle birlikte bir istida 
ile mür~aat edilecektir. 

A - Nufus tezkeresi uTalebenin yaşı on üçten Aüçü~ ve 
on yediden büyük o:msyacak!ır. 

B - ilk mektep şahacletnemcs nin as'ı. 
C - Aşı şahadetnamesı. 
O - Dört tane kartonsuz vesika lo'o ırafı. 
E - Müracaat ve kayıt müddeti 18. 8. 9.:.4 günü al Ş&ıt'li:l 

kadardır. Müsabaka imtihanı 20/8/934 tarıh nde yapı :cıcalctır . 

\4525 

Kir alık köşk 
Bakırköyünde Kartaltepede 

Metrutiyet caddesinde 13 ~··ma· 

ralı ve on bin ar§m bal1çeyi havi 
fevkalade nezaretli elektriği, su· 
yu mükeır.mel on iki odalı bi 
köşk tamamen veya kısr:;ıen ucuz 
fiatla kiraya verileceğinden talip· 
lerin Ga1atada Melek hanında 7 
numaraya müracaa~I-:rı. (?.855) 

lstanhul Ee~inci İcra Daire• 
şinden: 

Bir borçtan dolayı paraya çev· 
rilmcsin~ karar verilen bir adet 
Kı';ıvs1cr markalı otorrobil Svlta 
nahmet o!,~1f.' ... iyede Ömer bey 
garajında 12 3 934 tarihine mü· 
sadif p~ı;ar ıünü saat 9 dan lOa 
kadar paraya çevrileceii ili.o olu• 
nur. (2860) 

yi ett:m. Ven;sini 1111;ıı.,..ağımdan ea• 
ZA Yl - 932 senesinde Jan- fd:Sinin J .. ı·km:: ··-'dur. 

darktan aldığım tasdiknameyi za- Halit Nafi (2859) 



Ainerikada sıcak
lar<lan bin beş yüz 

kişi öldü 

M. Musolini 
Kadın hakkında 
ne düşünüyor? 

Matmazel Elena Gosset isminde 
bir gazeteci Mussolini ile mül1katta 
bulunmuş ve İtalyan kadını hakkın -
daki fikrini sormuştur. M. Mussolini 
kendisine şu cevabı vermiştir:: 

" - Bir çok kadınlar ikbsadi buh· 
randan dolayı dışarıda it gönneğe 
mecbur olduktan için kendilerini, ma
zur gorürüm. Lakin kadının eaaı va
zifesi anneliktir ve muhiti, eıkiıi gibi 
e-v olacakbr. 

Faıiıt hükumeti, bugünkü ltalyan 
kadmlannm eski Roma kadmlan gibi 
bütün hayatlarım evde, örme ve do . 
kuma itleriyle geçinneıini iıtemiyor. 
HilkOmet kadınl.anmızın, kocalannm 
"Veya erkeklerin mütemmim bir uzvu 
olmalarını arzu ediyor. 

Faşiıt rejiml, İtalyan kadmım u • 
mumi hayattan uzaklaşbnmyor. Sen. 
diblarda bir kaç kadın memur var· 
Clır. ileride korporasyonlara da kadm
lan alabilecefiz. Bir kadmın bu gibi 
memuriyetlerde bulunma.ar, ancak bir 
kaç evsafı haiz olıiıauna bağlıdır. 
Reımi dairelerde ve hatta nezaretler· 
de bile memur kadınlar mevcuttur. 

Kanunlarımız, İtalyan kadınlarım 
himaye ediyor. Bununla beraber, Fa
ılat rejimi İtalyan kadın1annm tam 
manaıiyle anne olmaıma ve bu tabii 
meyilde bulunmanna bütün kudretile 
çalı§ıyor." 

Elena Gosset bu muhavereden 
ıonra ,İtalyan kadxnma dair tu mUtale
ada bulunuyor: 

" T ~ly:an kadmı bc>ladan hoılan • 
mıyor. Yalnız tiyatrolara ve ıinema • 
lara devam ediyor. İtalyan kadını çok 
muhafazakardır. Memleketine çok 
bağlıdır. Faşist rejimi kadın için mü
him tedbirler almış ve kadınların yiik
ıek vazifesinin neden ibaret olduğu • 
nu göıtermiıtir. Fatilt idaresi İtal • 
yan kadınına eski vazifelerinden ma
ada başka vazifeler de venniıtir. 

Faşist rejimi, zevk ve eğlence ka -
dını istemiyor. Kadının, Neslin deva· 
mına ve çoğalmasına yanyan faal bir 
uvu:r: olmasını diliyor. 

Bundnn dolayıdır ki, Faşist rejimi 
İtalyan kP .. '!runı, Cihan Güzellik mü
sabakalarına iştirakten menetmittir." 

Yunanistanda ba
taklıklar kuru

tuluyor 
.. A poyevma ti.ni" yazıyor: 

Y Q,tıarJGlanda Viotik • Kifiıu neh· 
rinin bataklıklariyle Lariıa ovaaın • 
da.ki Korla uôlünün kurutma ameli • 
yatına dair Münakalatı umumiye mü
dürü M. Se:jo'nun verdiği raporu Bat· 
vekil ile Münakalat nazırı M. Ralliı 
müzakere etmiılerdir. M. Seno'nun 
raporuna nazaran bu iki kurutma a· 
meliyesi için 110,000,000 drahmi 
ıarfolı.tnacak ve bunlann 80 milyonu 
Lariıa ovasına ve 30 milyonu da Ki· 
füu nehri için verilecektir. 

o~ sene zarfında bitecek olan bu 
ameliyatın neticeıinde ziraat yapıl • 
mak üzere Larisada 37,000 dönüm ve 
Kitsifuda da 4,500 dönüm arazi elde 
edilecektir. 

Bundan maada Kifiıu nehrinin fe
yezanlarından 10,500 dönümlük mez· 
ru arazi ile Kor~a gölünün etrafında 
mevcut o]up her sene yağmurlardan 
zarar gören daha 200,000 dönüm ara· 
zi muhafazaya almacakbr. 

Her sene yağmurlardan dolayı Ki· 
fisu'nun mezruala yaptığı zarar ve 
ziyan yüzde 25 f evkalide hadiıelerde 
yüzde 90 • 100 niıbe'tfndedir." 

' ' 1!1111 

·· tıt 
1jf!i .. ,,1ıı,.1 
"~ııı:ııtı~· · 
I~ 
~ 

- dur, kımıldama... Senin menfaatin namına saçını, 
sakalını tıraş edeceğiz ... O zaman, ne boynuzlu bir koca 
olduğunu kendin de anlıyacaksın. 

"(Yazısr hikaye sütunumuzdadrr) 

iki Ylzll A d a m 
BUtUn dünyaca tanınmış, fevkalade merakh zabıta ve tahlil romanı 

Tefrika n: 18 10·8.934 ÇeTiren; Hikmet M'/lnir 

- Efendim! diye cevap verdi. zü parlıyordu. nin ıay11mı bile bilir. Kaç gün ya· 
fıyacağr tamamen kendisine ma.· Arada mühim bir benzerlik var. iki ay kadar, yaşayıfı bu yolda 

Her iki tarafın da müşterek vasıf- devam etti. liimdur •• ,, 
lan gözüküyor. Ancak ayrı bir meı Kanunusaninin 8 inde, Aterson, 
yil takip ebnitler.. doktor Cekil'in evinde aktam ye· 

Bununla beraber, doktor Lan· 
yon azami bir gayret gösteriyor
du: Ateraon: ~1ı r meğine kaldr. Doktor Lanyon da 

- Garip Jey dedi. oradaydı. Doktor Cekil o kadar 
- Fena halde korktum, dedi. A· 

ni bir ıademeye uğradım. Bir da· 
ha da iyi olacağımı zannetmem. 
Haftalardan beri böyleyim .•. Eh •. 
Hayalım fena geçmedi. Onu tam 
manasile sevdim. Fakat herşeyi 
bilmek te lazmı değil.. Sonra da
yanmak güç oluyor .. ,, 

-Evet efendim. Hem de ne ka- neşeli ve tabii idi ki, her üçü ae 
dar. eski günleri, arkadatlıklarmm en 

Avukat bundan ıonra: canlı devirlerini andılar. 
- Mektup meselesi aramızda Fakat aym 12 sinde ve 14 ün-

kalsm, diye katibine bir ihtarda de, avukat Aterson, Cekil'in evine 
bulundu. gittiği zaman ters biT cevapla kar· 

Katip itaat etti: şılaftı. 

- Anhyorum efendim. dedi. Uıağı Pol: 
Avukat. 

Mister Aterson, o aktam, tekrar ,· - Maalesef Mister Aterson, di-
d D kt d k - Cekil de hasta, dedi. Cekil'i yalnız başına. kalınca, kasasını aç- yor u. o or ev e tamamen en 

d. · 1 ·ı ld K. · d gördüg"ün var mı? tr. Mektubu oraya koydu. ı lf en e meıgu ür. ımseyı e 

h• D go··re · ceg"" · " ledı" Doktor Lanyon'un, yüzü deg"it-Gayet mü ım, r. mıye ını ıoy · 
Ayın 15 inde, avukat, doktor ti. Ve elini titrer bir halde uzata· 

Lanyon hadisesi arkadatının evini yeniden yokla • rak: 
Günler geçiyordu. Sir Dan· dı. Fakat botuna ... Tekrar kapı· -Artık Dr. Cekil'i, ne görmek, 

vers'in katilini bulacak olana, dan çevrildi. ne de ona dair bir söz iıitmek is· 
binlerce lir.aı vadediliyordu. Çün • Son iki aydır, bu çok sevdiği terim: 
kü artık bir efkarı umumiye mese· arkadaşını ıık sık gÖTmeğe alıştı· Doktor Lanyonun sesi de titri-
leıi halini almı§tr. Bununla bera· ğı için, birdenbire yalnız kahtı, yordu: 
her, Hayd sanki biç mevcut değil pek ag"rına gı'dı'yordu. '' C k 1 d - e i' en timdi büsbütün 
mit gibi, aırra kadem basmış ve BeQinci gece, akıı:am yemeg"'ine ld d ~ :ı:: ayrı ım, diye evam etti. Ve sen-
izi bile görünmüyordu. katibi Gesti'de ..-ag"ırdı. Beraberce d 

Y en çok rica ederim. Benim için 
Mazisi araştırıldı. Bütün kötü konuşar.z k vakit geçirdiler. Altın· ölmüş bir adama dair tek işarette 

maceraları meydana vuruldu. cı gece doğruca doktor Lan yon'· bile bulunma! 
Yaptığıı zulümler, beraber gezdiği un ''?.n•.na gitti. <Devamı var) 

arkadaşları hepsi teker teker an • Doktor Lanyon'un rvinde bir ·-'"'"""""m""'""""'"'""""""''"'"'"""oıı'"""''""'""'""'""'" •• "'"'""''" 
la,ıldı, açığa çıktı. Fakat kendin· 
den eser yoktu. 

Soho semtindeki evinden çık· 

tıklan beri tamamen ortadan silin 
mişti. 

Beri taraH~ Mister Aterson, 
yavaş yavaf eski vehimlerinden 
kurtuluyor ve daha sakin bir· hal 
alıyordu. 

Bu kötü tesir, ortadan zail ola· 
hdanberi, doktor Cekile de yem 
bir hayat gelmitti. 

Kendi başına yaşamağı bırak • 
mış, arkadaşlarile dostluğunu ye· 
nilemitti. 

Onlara yeniden misafir gitme
ğe batladı. Cömertliği geri dön· 
müştü. Hem kiliseye gidiyordu. 

lıiyle uğraşıyor, sonra açık ha
valarda gezip dolatıyor. Yüzü gö· 

mümanaat görmedi. Fakat doktor Yol paralarının cedveHeri 
!.anyonun o dakikadaki halini gör · 
mek büyük bir felaketti. O mü- Bazı mahalle mümesailleri 
kemmel adam solmuş ve derisi muayyen vakit dolduğu halde ha· 
sarkmıştı. la yol parası mükelleflerinin liste· 

Saçları daha çok dökülmüş ve sini belediyeye vermemişlerdir. 
yaşı daha fazla ilerlemiş görünü· Belediye, şubelere kat'i emir ve • 
yordu. Bununla beraber, avukat rerek listelerin bu ay nihayetine 
Aterson'u ürküten yalnız bu mad- kadar hazırlanmasını ve listeleri
di düşkünlükler, bitkin vaziyet ni hazırlamıyan mümessiUcrin va· 
değil, ayni zamanda doktor Lan- zifelerine nihayet verilmesini bil· 
yon'un halinde ve gözlerinde de • dirmiştir. 
rin köklü, müthiş bir korkun.un -o---
dalgalanmakta, izini beJli etmekte Şerbetlerde ihtikar varmış 
olmasıydı. Ticaret odasının tetkikleri şer· 

Doktorun, ölümden korktuğu bet fiatlarında ihtikar yapıldığını 
akla gelmezdi. Fakat Aterson, hu" meydana koymuştur. Söylendiği • 
na biJ-;o ihtimal vermeğe başladı. . ne göre beş kuruşa satılan bir 
"Kirnbilir ne kadar azap ceker, dil bardak şerbet 50 paraya mal ol· 
yordu. Kendiıi 'dok!or.. Günleri· maktadır. 
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Moskovada 
Sporcularımız şe-, 

refine kabul resıt11 

Moskova, 9 (A.A. )- Ali be' 
den terbiyesi meclisi reisi M· }.'a' 

tipof Türk sporcuları heyeti §ere' 
fine bir ziyafet vermiştir. z(!.s; 
fette Türk sefareti erkanı, 1~ 

1
. ~,. 

sporcuları hariciye · komiser ıg 
nin yüksek memurları, ali bede~ 
terbiyesi meclisi erkanı, SoYYe 
sporcuları ve matbuat müınes&il' 
leri ha11r hulunmuşlardır. 

M. An ti pof, Türk sporcular~; 
selamlıyarak Sovyet Rusya 1 

Türkiye arasmdaki spor münaıe-' 
batının her gün daha muntaz~ 
bir şekil almakta olduğunu -ve h~ 
iki milletin karşılıklı besledii

1 

dostluğun bir delilini t~kil el' 

mekte olduğunu ehemmiyeti~ 
kaydetmiştir. 

F ev:zi Bey Türkiye ve So..,;. 
Rusya şeflerinin sı,hhatlerine 1',.. 
dehini kaldırarak Türk ıporcu1'' . , 
nnm Sovyet Rusyayı ziyaretler• 
nin Türk - Rus milletleri ara•~ 
daki dostluğun tezahürüne Y~ 
bir vesile olduğunu ıöylemittİf• 

Cevdet Kerim Bey uzun bir ııır 
tuk irat ederek Türk - So~' 
dostluğunun hükumetler dostlui" 
çerçevesini tat-arak milletler do51' 
luğu halini aldığını beyan etıııi'' 
tir. 

M. Butkusof, Dinamo staa~~ 
munun büyük kitada bir resrrııt1 
Cevdet Kerim Beye hediye etaıif' 
tir. Diğer taraftan Moskovaya gr 
len lvanowa sporcuları heyeti J~ 
Türk sporcularını lvanowa da"e 
etmişler ve geçen sene Türk ta1'1' 

mı ile yaptıkları maçı göstere~ 
çok güzel işlenmiş bir çekmece1

1 

Cevdet Kerim Beye takdim eyle' 
mişlerdir. 

• i• 
Moskova, 9 (A.A.) - Har•' 

ye komiserliğinde Türk sporcul~' 
rı şerefine bir resmi kabul tert•~ 

1 .. ,~ olunmuştur. Resmi kabulde ı.ı, 
sporcuları, Türkiye sefareti erl<ş' 
m, M. Kı·estinski, Karahan, sıı; 
riç ve hariciye komiserliğinin ~ 
"I. b d b' · 1· '1111~ a ı e en ter ıyesı mec ıs 

t' 
yüksek memurlan ile Sovyet ıP0 i 
cuları ve matbuat mümessiller 
hazır bulunmuşlardır. 

l r• 
Akşamleyin Türk ıporcu 1 

Leningrada hareket etmiflerdir• 

Şikayetler, Temenni/~ 

Dükkanların erken ka" 
panması etrafında 

Çenberlitaşta tütüncü Salahattif'I• 
Mevlit ve Kazrm Beylerin imzasi>'1.' 
bir mektup aldık. Bunda şöyle derıill' 
yor: 

" Akşam paydos kararnamesi •" • 
rih olarak tütüncülerin (21) de "" ' 
panmaaını bildirdig~ i halde dün akşıal" . • e' 
Belediye memurları Cuma ruhsatıY 
si olmıyan tütüncülerin ( 19) ds "": 
panrnasım emrettiler; bu ise bir 1". 

• ti' 
kım Cuma günü istirahat etm~k 1

'
1
,.. 

yen esnafın mağduriyetini mucıp 0 
, 

~ • w. • • di""" cagını zannettıgım ıçın nazan , 
ti ceJbetmek ve hakikatin merci':. 

k . '11 ... 
çı arılması hususunda gazetenı:ı:ı ,,,. 
vassutunu rica ederiz. (Cuma rulı· , 
tiyesi olıwyan bir çok tütncü vtff 

dır). 


