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iin idamlar· başladı Kredi kooperatif /erinde 

Asilerin bütün emlikleri 
lJOlsuzluk var mı? 

lZiraat bankası U. müdürü 
HABER'e izahat veriyor müsadere edilecek 

ltıan -Italyan dostluğu artık mevcut 
değildir, Almanlar, Venedikte · 

aldatıldıklarını söyliyorlar 

Von Papenin elçi 
kabul edilip 

edilmiyeceği daha 
belli değil 

Yugoslav tebligi Musoliniye ihtarmış =·~..::ı:'!':!~::'ı:ı:::~: 
.... - psmealıa4e Berfin, 1 (A.A) - Havu Ajanıı mu!\a~iri WJdirfyor: I --

Alman mebafili Avuaturya htlkflmetının, Möıyö Von Papen'· : ! 
inViyanaya tayini kabul edeceğini zannetmekte ve Avuıturya ıefiri- i Reisicümhur Hz. 

~e1aı._ 0 u 81_, , nin Berline dönütünü, Vi1ana hükUınetinin iki memleket arasında 1 .: latanbul 3l (A.A.) _ Reiıicüm-
o fuu \ ' lJ aaaclan .,.,.one ye •• .. • • ... • • J. 

r. Yanında Awsturya htudlmeUnln tabit·-::- "-"m t rar teesausunü arzu ettıgıne bır itaret gibi te- : bur Hazretleri Dolmabahşede Dil 
'ru vantı. htuyonda ~- li.kki etmektedir. 

1 
itleri ve Dil kurultayının hazırlık. 

l'e:faJtat ettltı Od ..... ~iu bek B nl be h A tu h''kA t• • M.. ·· V P · 1ari 1 1 lmu '--~ • 1'laclam .,..... ~ s-ocokla- unu a ra er vuı rya u ume ının oıyo on apen'ın Y e meııu o fuuuD'. 

tt tonra c1a Madam :ını_,ınrfl klicıUla- kabulünü bazı prtlara talik etmek ihtimali olduğu da ihıaa edilmek· Baınkil Pata ..Hazretlen, Salih 
"e ·~ .. _..,~... Y111Aama stt- t d" M·· ·· V P ,. .f . h. b. h e ır. osyo on apen ın vazı esı sadece, ıç ır tereddüt ve fÜP e- Pqa ile AWiilhalik Beyi yattıkla-
~~~fı>e akın.m ttzerf ~r vwt- ye mahal bıraltmıyacak tekilde fevkalade murahhas ve orta elçi vazi- n haıtahanede ziyaret ve Reiıicüm-

f eti olabilecektir. bur Hazretlerinin yak111 a!ftkalanm, 

I "Y olsuzlu_k_l_a_r ,-k-ooperatif 

adedine nazaran çokazdır" 
Ankara, 1 (Huıuıi Telefonla)

Akf&Dl gazeteıinde kredi koopera
tiflerinin ıalaha muhtaç olduğu ve 
bazı yerlerde kooperatif mediıi 
idare i.zalannın borçlarım ödeme· 
ailderi, bazı yerlerde ise mllraba
hacıların kredi kooperatifi kur
mak için Ziraat Bankasına müra· 
caat ettikleri yazılınııtır. Ziraat 
Bankaıı Umum Müdürü Kemal Za 
im Bey bu mesele hakkında hana 
!unları söyledi: 
"- Hali hazırda zirai kredi ko

operatifleri hakkmdaki kanunda 
tatbikat ihtiyaçlanna uymıyan ba· 
zı hükümlerde aon senelerin iktisa· 
dt ihtiyaçlarına göre almmaıı li· 
zrm ıelen tedbirlerin noksan bu· 
lunduğu bir kaç seneden heri ya
pılmakta bulunan tecrübelerle an-

lqılmııtır. Bu se
bepten Jktiaat Ve
klletinin direk -
lifleri daireıincle 
mevcut kanun ü-

emı erın sısten vuı.turya mese ~sının. "'' bjmı anlıyan ve baıkaca karıtıklık )erdir. zerinde esaslı ta· 
,,---.-ı--.---.---- · A 1 • • ka k L sıhhat temennilerini tebliğ etmiı-

kUSU kalmadı ~a oe:ebıyet -.ermft ıotemı:ren Al. (Arka., 6 mcı oayıfamızdador) v;;~i liir do!and;~~~ ~-!~:!1i.:. .~:. 

'"koni eni bir aıet 'Hındenburgun lıaqatın- 3000 nralık malı 1600 :!::ind!!.~ 
/ce ı .Y .. • · J d• · d•ı• r d t · tikten aonra Mil- K. Zaim a. lıettı tecrubeşı uan en ışe e l llJOT ·~~y~ evre mış .. let Mecliıine aevkedilmiftir. Onü-

yapılacak , Em1nonu zabıtası, oldukça mu- .. d ki . . d inci ı........ 
1 

... 
~· · · h" b. d l d , muz e ıçtıma eYreS e uu a· ~1-ld ım ır o an ıncılık vak asına 'h M·ıı M 1. • • 

. d •Ye kadar, gemicilik ile· Hı.tler bu··tu·· n 1 k ç k k Y• anın ı et ec ı•mce intaç. e b k ah 1 d e oymuıtur. o urnazca ya- d.l .... . h . ed. M ti ' en üyü m zur ar ar . . ı ecegını ta mın ıyorum. em 
ola- . ka h l pılmrı olan bu dolandmcılık, bırı (Arı..&11 6 mcı aa-'ada) 
-. ıııe rıı, ni ayet ga e ) 8 ı• - '"' 

S\l h nazır an er ıne kadm ve diğeri de erkek olmak --------------
t • ilen bir ilet icat olun- s 
11 8 üzere iki kiti itidir. • •yet 

l r. u iletin yakında tecrü- çagv ırd uını. 
~•ı>ılacaktır. Aleti icat eden, 1 Yüksek kaldırımda, • Lüleci 
11 Hendek caddesinde 122 numaralı kt 

' r muhteri Markonidir. ölecek olursa Bitler apartımanın 6 numaralı dairesin- yo ur 
'ilin.dan sonra gemiler, arbk, de oturmakta olan Hayik iıminde 

ıu , ..... _d_ıaiu için, liman açıklannda Cümhurreis vekili olacak bir ermeni genci ve bunun Lüıi Fethiye meşeleşi Joştca 
ekten, ortalıim aydınlan· iıminde bir de baldızı vardır. Ha-

~'a lcadar vakit kaybetmek- Nazilerin tatil yık çok ıenç ve daha askerliğini halledildi 
~tulacaklardır. mu•• ddeti• bı•ttİ yapmamıttır. Dört ay kadar ev- Ankara, 31 .(A.A.) - Hariciye 
.._ .. lconi, f&yanı hayret derece- ve) Sirkecide bir komiıyoncu ya- Vekaletinden teblii eclilmittir: 
tilceırınıel ıayrlan bu yeni ica- Berlin, ı (A. A.) - Havaı a· Berlin, ı (A. A.) - Resmi nmda çalıımaktayken aldığı para Zeytin bumu önünde vukuu 
.' lenıiyi, emniyet ve ıeli.· jan11 muhabirinden: tebliğlerden alman haberlere gö- yetişmediği için bu iti terketmiş yazılan müeuif hadiıeyedair Tür-
,;::rıinde, - ıiı ne kadar ke· Möıyö Hindenburg Neudeck re Reiıicümhur Hindenburgun ve daha lükı bir hayat ya§amak kiyeHariciye Vekili Doktor Tev • 

sa olıun - herhangi lima- ıatoaunda sakin bir uyku ile uyu- aıhhati, dün gece daha aiırlatmıt üzere töylece bir dolandırıcılık fik Rüttü Beyefendi ile ltalya bü· 
~lhaline kadar ulattırabil- maktadır. delildi. i!! taaanrur etmittir. yük elçiıi Lojacono Hazretleri a· 

~"-indedir. Bu 87 yqındaki ihtiyarın haya- Reiıicümhurun halefi ıeçilene Hayık bir gün baldızı Lüıinin raıında cereyan eden samimi mü• 
tı ~r~ Markoni, •yeni icat et- tını daha ziyade uzatmak için ar· kadar vekilet meselesini, feıhe - cihaz ta1amlannı sattırarak yüz ki.lemede iki taraf ait makamla· 

eiıııı, Genova yakınlannda, bk ümit beslenmemektedir. (Arka11 6 mcr aayıfamızdadır) lira kadar para temin etmif. Bal· rınca kendi memleketlerinde bu hu 
lnıiliz ve İtalyan dızı Lüıiyi de taıarladığı dolan· suıta yapılan tahkikatların vardı-
gemicilerin gö • M • ı • •• ı •• •• d dmcılığa ortak -ederek Bahçeka • ğı ne~iceler hakkmda mütekabil 
zü önünde, hu • 1 yon erı n o umun en pıda bir mağaza kiralamıı ve bir beyanattan, hadiıede gerek yel -

• suıt yatı Elektra- çok tüccarlarla görü§Üp kendisine kenlilerin karaıularımıza dahil ol· 
dan tecrübe ede- on sene sonra miktarı kafi mal verilmesini ve mumda ve gerek sahil muhafız -
cektir. bu mallan satbkça borcunu ödi- lanmızm hareketinde ıuiniyet ol• 
Markoninin, bu yecefini söylemiıtir. madıiı anlaılmııtır. 

:eti:e:;;;n.:!;ı Vasiyetnamesi açılınca Üç kardeşe 48 saıah~~:~· ;;;:,et.!':.,, ~::~~ ii ~~!::;:!t;!~~f•:_:!· 
uirafbiı ıöy • milyon mark bırakhğı görüldü (Arkası 6 mcr aayıfada) olduiu geminin mensup olduiu 
lenmektedir. Yat Özür dileriz Bari tehrinde, müteveff anm isti -

'il .._iıafirleriyle birlikte sa • Berlin, 1 (A. A.) - Amerika- ile biri Eıaende ve diğeri Varıo- rahati ruhu için yapılacak iyine, 
~~ ınil kadar açıldıktan ya hicret etmiı olan Petraı iımin- vada oturan iki erkek kardeti bu Dün makine dairemizde ,aya- aileıinde ve muhitinde bu kaza. 

;'ttu "l1ı aefer dönecekler ve a- de bir Alman bundan on bir sene muazzam mirastan haberdar ol- nı tee11üf bir yanlıılık olmuf, pa· dan dolayı hiç bir meraret eMr1 'i ~ aeyahati batlıyacaktır. evvel ölmüt ve elli milyon dolar· mutlardır. zartesi ıününe ait roman sayıfa- kalmamak arzusu ile oradaki T~ 
, L~ llııı kaptan köprüsü tama- hk bir servet bırakmııtı. Mütevef· Bunların her birine 48 milyon mız ayniyle ıalı günü de tekrar kiye konaolosuoun vaki doıtane 
t~::,_blacak ve içerde ıemi- fanın arzuıu veçhile vasiyetname- mark isabet etmektedir. Çünkü makineye takılmıtlır. Karilerimi- daveti üzerine ittiraki takarrür 
.,eden bu alet •uıtaıiyle ıi on ıene ıonra açılmıt ve !İmdi ~~.:ıkur meblağ on aene içinde zin affını ve gazetemize kartı le· etmiı ve bu ıuretle hadise dostane 

edecektir. Berlinde yaııyan bir kız kanleıi ..nürekkep fai~le müthit ıurette veccüblerinin devamını rica ede- .(Arkası 6 mcı .. ,.uacıa)~ ! 
.ı arbmfbr. riz. 
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Ziraate zararlı hay
vaniarla mücadele 

Ankara, 31 (A.A.) - Ziraat 
vekil etinin muhtelif mücadele fa· 
aliyeti etrafında fU malumatı al . 
dık: 

Yaban domuzlarının fazla k;. 

lngiltere, Alman hava kuv
vetlerinden korkuy.or! 

:~ı.:ö;~~e:i m~\;y~~;~:: Beş yıllık hava silcihları 111oskovada 
mucadelesı ıcra olunmuı 33796 l V.l ~ 
domuzla, 68953 adet aair muzir programı kabul edildi 
hayvan ve 238.501 adet de muzir S J 
kut itlaf edilmittir. Ayni azman· pOrCU 3flffi1Za da bu mücadeleyi t•ıvik için avla· "Duvr sahillerini değil, Ren'i düşü- · f t ·ıd· 
nan domuzların el ve derilerim: •• h d 1 zıya e verı l 
avcıların menfaatlerine olarak DUyOrUz,• ll Ut 8Clmlz Oradadır!,, M k ( · oa ova, 1 A. A.) - Hu:ıusi 
dahilden ve hariçten mü, teri tec!a· Londra, 31 (A.A.) _ Avam muhabiri'mizden: 

0 k' chill, Almanyanın muahcclelm rı ıne çalıtılmaktadrr. Bu ıenc de kamarası, kabı·nenı·n hava 11·ıa· h· 
d 1 ahkamını bozarak bir askeri hava· 

omuz arm fazla bulunduğu vila· tarını arttırılmaaı hakkındaki 
yetlerde daha vaıi ve tümullü bir cılık tesis ettiğini ve gittikçe inki • 

programını kabul etmittir. f tt' d.... . b.ld' . t' s· · ı tekilde mücadele yapılacaktır. Bu fa e ır ıgını J ırmıt ır. ıvı . 
M. Baldvin, muhalif iari fırkası ta ·ı·.. ı· Al t nun için icap eden tedbirler alın . "' yyarecı ıge ge ınce, man ay· 

tarafından verilen takrire cevap yareleri, askeri tayyare haline 
mrıt11'. • 

Farelerle de geçen sene 25 vi· 
)ayette 57.516 hektarlık arazidf 
mücadele yapılmı§ ve bunurı 

48.0373 hektarı tamamen temizlen 
mittir. 

İhraç elmalarımızın içerııın · 
delip bozmak suretiyle piyaıadaki 
revacımn azalmasına sebebiyet 
veren elma iç kurtlarının imha11 
için geçen ıene olduğu gibi bu se
ne de elma mıntakalarında müca· 
dele yapılmış ve bu mücadeledf 
309.184 elma ağacı ilaçlanmııtır. 
Bu ıuretle elma mahıulünün yüz· 
de ıekaen beti kurtauz olarak elde 
edilmiıtir. 

Birçok meyva ağaçlarının yap 
raklarını yemek ıuretiyle meyvala· 
rın dökülmesine ve binnetice a· 
iaçlann kurumaırna ıebep olan 
ve iponomot namı verilen ağaç bö· 
cekler.iyle mücadele yapılmıt \'e 

ceman 737.462 ağaç iliçlanmıftır. 
Fındık mıntakalarmda fındrk · 

larımzın imarları mücadelesine 

vermiı, beynelmilel itlerle ıilih· .konulmak üzere istiyerek ve fenni 
ları bırakma itlerinin ıon 12 ay bir tekilde imal edilmittir. 
içinde hi~ bir zaman bu kadar bü· 

Mu haf azakirlardan M. Gueat 
yük müıkülitla karıılatmadığını ki bir vaziy tte olduğunu ıöyle· 
söylem ittir. 

mİJ, bi haua sivil tayyareciliğin 
Almanyanın Cenevrede bulun · inkitaf ı üzerindj! durmuıtur. 

mayııı ve tekrar avdeti ihtimalinin 
pek az olmaıı, A vrupanın muh . lıçi mu halef etinin, silah anma 
telif yerlerinde ve Avuaturyada politikasını "Tekrar aili.hl-Amn_a-1.1. 
vuku bulan hadiıeler, dütünee· olarak tavsif eden takriri 60 reye 
lerde umumi bir rahatsızlık ve en· kaqı 404 reyle reddedilmittir. 

diıe olduğuna deli.Jet eder. Sir John Simon, bu tekliflerin 
1932 de haztl'lanan program, başka devletlerle yapılan görüt .. 

"Artık müsaade edilmiyecek bir meler neticeıinde yapılmadığım 
eksikliğin tamirine doğru,, ilk bir söylemiıtir. Bu teklifler, nazırlar 
adım olarak iÖstcrilmiıtir. tarafından hava meıelesinin bü-

Muhtelif devletlerin hava kuv- tün cephelerinin tetkiki neticesin· 
vetlerinden bahıederken M. Bald· de yapılmıthr. 
vin, bilhaııa Almanya üzerinde ......... ,1111,_10,...1...,1111nnuıı ... qu , ıur-·ıı-•oı-.... 

tevakkuf ederek demiştir ki: B J • t • k 
"- Hitler rejimi, hava meaeler U garIS an mısa 1 

sine büyük bir alaka, gösteriyor. imzalıyor 
Eğer ıu!h, müıterek emniyet esa· 
ıı üzerine tesis edilecek oluraa, in· 
giltere, yeni taahhütlere girme· 
den mevcut taahhütlerini yapabi • 

Bu misak, . Çeni'ıbi 
Amerika misakıdır 

lecek vaziyette olmalıdır. 
giriıilmit ve bu meyanda 32.348 Sofya, 1 (A. A.) - Gazetele· 
hektar fındıklık imar edilmiıtir. Havacılık mevcut olduğu rün· rin yazdığına göre Bulgar hüku· 

Taneleri delmek ve cürütmek denberi, hudutların kalktığım meti, Arjantin hükUmetinin dave· 
suretiyle zeytinlerde tahribat ya · bilmiyor değiliz. İngilterenin mü· ti üzerine, cenubi Amerika ıulh 
pan sinekler bazı mıntakada mü· dafaasını düıündüğümüz zaman misakını imzalamıya karar ver • 

cadele yapılmaktadır. Şimdiye artık Douvera sahillerini değil, fa· - mittir. 
kadar 453.250 ağaç ilaçlanmıştır. kat Rhini dütünüyoruz. Bugünkü -o--

Moakova Spor Enstitü3i.iniin sc· 
nei devriyesi ve Lenin ni§anr al· 
ması terefine dün gece enstitüde 
verilen ziyafete Türk sefareti er· 
kaniyle Cevdet Kerim bey de da· 
vct edilmiştir. 

Bu müesseseye Lenin nişanının 
verilmeıi, mesaisiyle bütün ittihn' 
dahilinde ıpor seviyesinin teka· 
mülüne ve yükselmesine müea5ir 
olu§undandır. 

HükOmet erkanının ve yüzle~ 

~ K?Orcunun ittirak ettiği bu zi· 
yafet, muntelif etlencelerle ıecc 
İ İye adar devam ctmiıtir. Ziya· 
f ette söz ıöyliyen merkez icra ko· 
mitesi Katibi Umumisi Y enuldtzc 
ittihat ıpor teıkilatı reisi lntipof 
mesleki birlikler katibi umumisi 
Abolin, ittihat genç komüniıtle; 
reisi Koaaref ve diğer hatipler 
nutuklarında Türkiye ve heyeti' · 
miz ve Cevdet Kerim bey hak· 
kında çok itayi!kar sözler söyle· 
diler. 

Cevdet Kerim Bey, Türk • Sov· 
yet dostluğundan bahıeıtikter 

ıonra heyetimize gösterilen yük
ıck ve aamimi alaka ve muha!
betle dakikalarca alk11lantlı. Hew 
tarafta büyük samimiyet eser: 
görmekteyiz. Sporculuımız an 
trenmanlarla mefguudür. 

-O-·--

Antalyada sel 
zarar yaptı 

Kurultay 
Yeniden müra 
kabul ediJmiJ 

T. D. T. C. Umumt Kiti 
den: 

18 ağustos 1934 te topl 
olan Türk Dili Kurultayd 
larak gelecek zatların 15 t 
1934 akşamına k&.dar mür 
rı ve bunlar arasında Kurul 
bir tez irat etmek istiyenletİ' 
gene o tarihe kadar tezleri11İ 
dermel~ri lfü:uınu birkaç ,·· 
lan edilmi' olduğu halde 
Kurulta)·a azalık, hem de te• 
hala müracaatlar yaprlmald' 

Tayin edilen müddet I 
uzak yerlerden posta ıılmetİ, 
bırakılan müsaade de bitll' 
Bım<lan sonra Kurultay azahr 
tez için müracaat edilmemeJİ 
olunur. 

Kurultaya lıa ve dinleyici 
rak 2'tlarınJ yazdırmıt olan 
ra ayrı ayrı cevap verrnelc i 
yoktur. Her birine mahıu• 
kartları hazırlanmaktadır. 
Iar hazır olunca ne zam.n ff 
relerden ahnacağr aynca ilıU 
,1:ıccektir. 

Köy değirmenci) 
Muamele vergisi hakk, 

teşebbüslerde buhı' 
nuyortar 

n "•· 31 (Huşuıj) -
mele "b·.,..:~uden yüzde 12 
tinde verecekJeta ~ -:.,i bit 
köy değirmenlerini n 
sebep olmaıı üzerine motör 
teharrik köy değirmeııcile 
hazdan Ankaraya gelmitlfl' 
muhtelif makamlara bq 
tardır. Maliye müsteıarı F• 
bu huıusta bir formül bal 
nu, henüz kati bir karar 
olmadığını ıöyledi. 

-o-.--.---

0 rt a mektep) 
Günde beş saat te 

yapılacak 
Ankara, 31 (Huıuıt) -

lıtanbul ve Bursa dut ağaçları· hududumuz, orada bulunuyor. Ô 
na musallat olan piyaıpİf namın· DUıünülen bet senelik plan, tayya· lçüler kanunu 
daki hatere ile de mücadele yapıl· relerimizin saymnı 1304 e çıkara· Ankara, 31 (Huıuıi) - Ölçü • 
maktadır. Şimdiye kadar 335.91f caktır. Halbuki bugün mevcudu· ler kanununun tatbikatı hakkın· 

orta mekteplerde tedrisat 
beş dera olacaktır. Her • 
at devam edecektir. Bu 
u.t müzakere için talebe,. 

Antalya, 31 (A. A.) - Merke· ayırmaktır. Ders ara) 
köylerinden Dötemc altı nahiyer çeyrek ıaatÜk teneffüı 

ağaç ilaçlanmııtrr. ,. muz 844 tür.,, da lktıaat Veklletinin gönderdiği 
ıinin Bıyıklı, Karataı ve Kovan· 0·· vl d b' b k g e pay osu ır uçu 
hk köylerine üç saat devam eder kt T · · ld 

Memleketimizin bir kıaım vila· Bundan sonra M. Baldvin, ıiviJ tamimle, ithalat, ihracat ve sair 
yetlerini tehdit eden çekirgelerle halkın muhafazasını temin isin ölçüye müteallik emtianın, kanu· 
yapılan devamlı ve muntazam mü· alınacak yeni tedbirlerden bahset· nun tthklmına göre ölçülmesi, 
cadele sayesinde cenup vilayetleri· mittir. kontrol edilmesi alakadar makam-
miz tamamen çekirgeden kurtarıl Müzakereler esnasında M. Chur· lara bildirilmi§tir. 

f iddetli bir yağmur düşmüı, arp<ı 
buğday harmanlar.mı sel basmış· 

tır. Kovanlık köyü harmanların 
da yüzde 25, Kcıratatla yüzde or. 
zayiat vardır. 

~~~.~:~;r~?:!'~~~~!na:~: 11~ -s,;b· .. a ... -,,~· : ;z, ... e ..... t.e-·i;;; n. -e·---dı~·lJ ... xuO., ... r-.. l-~r-.? - .. ,. 
kışın ıöndürülmek suretiyle te· ! 41§ ' 

mizlenmİ! ve ilk baharda infica· ı•-----·-------------------··--... ---------------eden aürfe)erden 49.908 kifosr ,.AKIT - 1'1ehmd Aaon Bey "Yeni uf·ı ya prtlan içinde bir taraftan mentlP.kethnlzl 
ha,, bllllıfı altında Al'Ulturya Udllderlnln imar, bir taraftan m"mleketlmhl mUdataa 

mücadele neticesinde itlaf olun ıntık ıllkfln bulmuı ad4edlJebUecetfnl anla· '\'llsıtalıırııe t~hlz etnr•ğe mecbur bir mlllct 

Mll.Ltl'ET - Sllrt Meb'uau Mabmat Bey 
Parlıtm göndcrdltl makaleılnile "harlol po· 
lltlka hakanından Fransa,, yı tt'tklk ediyor. 
l\fahmut Bey son bir kaç ay içinde Frıınsanuı 
elde ettlfl mUsbet netl()(\lerl sıralıyor: Kücül• 
ftılltrn Fransayn olan bs,.lıırı kuVTeth•nmı,, 
Sovyetlcrle mUn:ısebıı.t tanzim edilmiş, J,e. 

hlstımla mllnasehata ~-Uı.nh 1·-erllml~tlr. ltaJ· 
ya ile mfinuebat blraı; 1)11eemiııtır. Frıuııaoın 1 

muftur, tıyor. Asım Bey bu Mdltell'r dolaynlle dünya ohlralc çok ı;alışnıalc ızhrarmdayız. Çok ı;a-

Son Posta gazetesini 
tekzip 

Ankara, 31 ( A.A.) - Sıhha • 
ve ı~timat Muavenet Vekaletin • ı 
den: 

29 temmuz tarihli Son Postı: 
gazeteainde lıtanbulda tam .2or 
cüzamlı haıtanın ıerbeat dolaıtığ 
hakkında hiç bir eıaıa iıtinat et 
miyerek neıredilen ·havadis tama· 
men a11l11z ve uydurmadır. Ve · 
rilen bu malumatın yalan olduğı.: 
ilin olunur. 

P.fkAn nmumlyeılnln Almanya naayonal 808· lı!jnıak itin de mutlaka talışmanm mllkUııt· 
J'Bllstlerl aleyhine dönmUı oldajıına tayll7e· landınlmıısr ıö~1e dunun, bıuhaJdP. blroz 
rek ıöylo diyor: "Muhakkak olan bir nol(ta kar,ılığını elde etmelc llb:nndrr. Çah,maınn· 

endur: Son h&dl!leler İtalya ile AJmanya ara- dan bir tayda görmlyeıı kimsenin ç.alı~mııda 
ııındakl doıtlnk baJlarmr koparmtttır. Arhk d11~m edemlyecell muhakkıı.khr, Onun için· 
beyııelmllel ıtyasl meMlftlerde bıından 1011rn dlr kl dllnya lktlaat ahvalini dil7.f'lhnek ı::ıre
ltaıyan - Alman uırlkl mesaisi mevzuu lt'rlnl arayanlar evvell çlttçllerln, sonra ame· 
bahsolamıyacaktır. Almanyanm İtalyan dost.. lenin \'P. edrlerfn kıuançlarmı :VUkseltmeğl 

hığıından da mahrum kalrrıuı bu memleke· dtı,unmu,ıerdlr.,. Al!lettln Cemli B<'y bundan 
ti tılyasete.n teertt 11tml:t olac:aktrr. Bu llyasf ıonra asgari hayat ~vlyf'.slne ııöı.O getire· 
)·alnızlık lçlndP. Almanyanm 11koıtı çekettğl ~k blzdı> \'l'U;lden muafh·et derttesl 0J11n J~ 
tabUdlr. AııttA Almanya bu ılyut yalnızlıK'n Uranın ftl!,fllrl k:ız:ını; tellkld edllebllttl'Jtlnl, 
tahammlU edenıeue gittik~ daha faala. te· buna mukabil R.~p.rl yapma ıc-.lyr inin 
rakUm edecek olan hoşnut!tozlnklardan dolayı bundan «;ok fı.u:la olduj:;"llno yl\7.ıyor. l\f"l<alrl 
dahllt lııyanlar çıkııblltteğlnl ve ancak bayle ,ısyltı nihayet bnltı)Or: "Bf'n, yapılm:ık1:ı olan 
bir lhtımalfn tahakkuku halinde tngtl~re, it kanunu ,.e dlter himaye kanunlan ı;ılcmcı· 
Fransn \'e İtalya gibi devJeUerln mUttere.k ;\'& kıu!Jlr beledh'f'lcrlmlıln :'!'Pi amrlr"ll ~·e· 

rmnl3•et tezi bir ı;nk cıe,·letlrrce kabul edilmiş· 
tir. 

ZAMAN - EbUulya Zade Vellt Bey bıı· 
ı;UnkU mnkale inde "bu, kııçın~ı mlltnhuımıT" 
ımallnl ıonıyor, \

0

l'llt Hr~· T•n rar.e~slnde l 
bir h:ı.\•ndl!I okumuş: Fra11!11J: malh·A miltn· 
hıt~,ıstannd:ı.n bir ut mııllyc ti' kllltmuı: için ı 
hıtklk'rrd bnlunmak Uı:ert! ı:atırılmıı ... \'ellf 
8t'v hıı tııl\'ııdl8ln doJru olup olır.adıtmı bll· 
mlyor. Fııknt hu habt-rin li~rlnde bir hıı~·ıı 

t'lurmu~ \'ft \"Ukarıdald a11All Irat etmı,tır. l\la· 
ı>fll flh \'elit. ll~)' mUtahanıam ı:-elnıcs!nc a • 

harekete ı:-eç l'f'klerlnl du,nnrnl,.r nlrdrr... tr l!ıtlıım:ır ,.dilrn diker amelo '\'t' a:t "rrrtll iM ht'lr -liri\nmf.l\•or.O. malh·p teşkil · tımııın 
C'Ol\ffiURIYJ.:T - BııJl"UnkU makaleyi vl\tandııı,lnnrruı; lehine mUdahal~ <'dt "ek ı'!lıthıı. muht'tç nl:'\uf'lı knn,.atlnlJ("dlr. R!thu· 

İstanbul l\frb"usu Al&dtln Cf'mn Bey Y-.amtl· memleketimiz.de asg-ar! hayat ı~wt ·esile ka • ı 1111 fl\h!ll ı,ıerlııhı 11lahı Jll:ıumıınıı fkrl eUrU· 
trr. ''Blı;d~ Hgarf hayat sevfy,.ııt .. nıll'I' ball· 7.l\nctıırm mııvm:rnt'ıılnP. hlunct etmclerlnlj ·or. 
ııcdcn Alftettln Cemli Rt'y diyor ki: (Blı: dUn- hf>klem~lctr. ille ~arc ve tf-dblrlrl gör11yonım.,, 

ca. ır. eırınıeve e m 
çılır açılmaz bu usuller t 

lcccktir. 

Lise hocaları 
Ankilra, 31 (Huıuıf) 

ve orta mt>ktep hocala 
ıılarmm dciittirileceii 
üzerine Maarif VekiJ.euı ... 
lahiyettar bir zatıe ıör 
zat: 

" - Kadrolar tanzina 
değildir ki, değiJtirilec• 
timlerin miktarı ve adeti 
sun.,, de:li. 

Yüksek tedr:sat nı 
Ankara, 31 (Huıuıi) 

ıek tedriıat umum müd 
ve talim terbiye reisi lh 
Üniversite yüksek tedri 
leleri. ve l<Urultay itleri,111 
mak üzere perıembe ı" 
bula hareket edecekler 

---~o----...-
8 aş vekil paşa 
Ba§vekil ismet pa§a 

)'al ovadan tehrimi:ı:e d 
dir. 



r ~~-~_:_ 
ffayabn tempoaa 

.. M6fahecleleriaia detralutu ile 
tiiı binlerce llarii aıbamda ıü· 
'ilrleyen bir ecnıebt ıueteciıi mat 
~ı ai1aret etti1di. Kencliıine 
llletnieketimiz hakkında intibala· 
.... _clum. 

HABER - Aktam Poata•ı 

Yerli sanayi büyük hamlelerle ve 
muvaffakıyetle inkişaf ediyor 

==--

SİYASET 

Avusturya badi•e
Ieri karıuında 

ltalya 

Gaainin f~lilinden, in 
ı..a.._lll hulkulldelifinden, 

!:\...""!:'."• ....ı...r kunetin· Bakırköy fabrikasının açılma merasimi önümüzdeki 

Avuatur7a hadiseleri karfıımda l • 
talya senelerden beri Abnan • Franarz 
zıddiyetin. adeta ........ olan alün,a 
bir kaç ıüo içinde yeni bir tablo karı•· 
11nda kalmrıbrı Alman • Jta17an zrd· 
diyeti... Hatta miiufereti .. 

ltalyan menfaatleri ilk defa olarak 
Cermen menfaştleriyle t ... düm etme
yor. Tarihin bir çok devirlerinde Cer
menlerle 1 tal yanlar kart• brııya ı•I· 
miıler, Cermen imparatorlan ltalyaya 
muhtelif akınlar yapmıılar. Bundan 
yetmiı, aekıeo ıene evvele kadar J ta]. 
yamo ıimal eyaletleri C.rır.enlerin e· 
linde ıenelerce .kalmııtır. Bunlar, an· 
cak Franaralann yardımiyle, 1819 ela, 
l talyanlara iade edihniılerdi. 

ı.ı -.•eld. .. -diı• IOrG~·: Men.n hafta yapılacaktır merasime Ankaradan davetliler gelecek 
.., cihet? ••• Bu kadar hızı tetkik 
tetiıUa .. , Menfi l»ir cihet dikkati· Yerli ıanayiin inkitafı yolun· 
_... Pr'PJD&«lı mı? daki faaliyetin ıün ıeçtikçe artb· 

- Çvptı. tr ıörülmektedir. 
- Nedir? Sümer bankın intaatını hazır· 

~ - Haratınıım tempoıu a;rr... lamalcta olduiu Bakll'köy 'bez fab 
•, iaabat verdi: rikasınm kütat reımi önümüzdeki 

- Alaturka muaikinin tempo· haftanın baıında yapılacaktır. O· 
IQ, alafr&Qıamnkinden ne kadar nu müteakip lımit kaiıt fabrika· 
~~, ıizin de hayatınız, bizim· 11nm temeli atılacaktır. Meruimi 
"'llCleQ iiJlece ajırabak ilerli· BatYekil lımet Pqa Hazretler 
'-··• Bir Garp tehrinden bir Şark yapacaktır. lıtanhulda açılacak 
tebrin. ıeldilini• uman bunu ıite fabrikaımm temeli de yakın· 
••laıa farkedeniniz ... Her ıeyin da atılacaktır. Bakırköy fabrika· 
1•Yq yijrüdüiünU anlaraınız ... ------.. ·-·---·•• .... _ ... 
~ ••tanbuldan. An•.d~ıuya ai· Bütün Jagv amlar 
clba ••• Aynı fark diJckatunze çar· 
....... Hallnıki, aanmısm bütün kapatıldı 
~htt, .Urati temincleclir... Spor· 
•.ıti aniye 1&1i1e rekorları, tay· 
hrecleki tekimUller hep, bunu İı· 
tilac:lw ediyor... Siı iae, daima 
.. nvq yavq,, harekM ecli7onu· ....... 

iti latifeye bo~..çmju met 
hur fılaa7ı dlifinnı 

_ Çtnllye deTWitler ili: "Sizin 
•eınt1~~ tna yapacaiız ... ,, 

~lllE'lıYcliiane ıormuf: "Y apacaluı· 
..... _'De olacak? ... ,, Cevap varmiı 
ler: -.Yirmi ,uacle ıittiiiniıı yare 
\ar rtiade sideeelnini• ••. ,, Şu fey., 

a.te"'8i6üWe ite At...,.ııla 
'- haptetmiı: "Peki, yinai ,wıde 
tideceii yere bir aünd• varacaiız 
"- IUi kalan oıa dokuz ıünde ne 
~Pacaiız? ••• ,, 

Tabii, bu fıkra ile iti lltifeye 
"-aaak, ancak itimi•• ıelmeyen 
lal.. W..hiıl, bir ecnHiye kartı ka· 
hnt.ıc içindir. Ukin, aramızda 
ltonqurken, çürük tarafımıza ap· 
~ılc münakata etmelerine cidden 
Qa,pblara kiyaıla çok yavaı ha· 
~ ediyonıa... Nedir o aokak· 
lar.la iki tarafa Allanarak aylak 
lJlaJc ytirümeJdikler? •.. Hele rea
-.ı dairelerdeki muameleler, dille 
'- d .. tudır... "Dur yahu... ~-
1.a ae 7 ... Patlamadan ya ... Kahye-
:'18'· ıiıaranuzı içmedik ... ., Daha 
~!Jdcat eclereeni•, konu1111amısda 
Q lle abeate beıf\1yiz... Kronometre 
' hıtap edilirae, biz bir cümle 
~!lerinceye kadar yakın ahbap
~ •• Rumlar olıun, uzak ahbap 
~ız Franıı•lar olıun, dört cüm 

Lltlrl•erlr ..• 
L.~YaYqlık, taahih etmeıniz ica· 
~ nailli nakilelerimizclea bi· 
:_• .... Ben, kendi tecrübemden 

li1e,i111: Ne aman aokakta ya 
't J&Tq ~riiyerek itime aitaem, 
~ liin, bütün muaim ıUriincemede 
'- 11' ••• Hızlı ,uriiyerelc ,tdince 
f ' ·ihtlınal kanım damarlarımda 
.:ı- deveran ettili için,• üzerime 
~lik, bir cerbezelik ıelir, 

s-1-cak ,..arım ... 
L. _ Sob1cta hızlı yürümekten ite 
;'f laıaa.JIJJZ ••• De•e çam ıibi iki 
;:- llnıır lunpr ıa11anmamalı· 
dtİ .. Herhalde, bu, hayatımızın 
lit.~ tubclerine ele tair edecek· 

,1 l>lter milletler hıslı, his yayq 
~ ~Paak, 'hu feraitle rekahet kabil 
'ıııildir. 

Son filitpit ... 

(Va-no> 

Tifo vak'aaınm fUla zuhur et· 
tili aemtlerclen Pansaltı, Sitli. 
Maçka clhetlerlndelri lliımJar kap 
patılmı!ttr. Bazı apartıman sa • 
MglerJ .;-.ı:ın. -aıaıraf 79PJP ı... 
1i\aamları kapatmıyacaklarını ile· 
ri ıürmütlerae de belediye ve ııh· 
İıftt müdürlüjü l»una kat'iyyer 
mü1&&de etmemitlerdir. Bundan 
böyle bu cihetlerde apartıman Yf 

ev yaptmlmcen mecra ve lliam 
olup olmadıiı tetkik edilecek ve 
buna riayet etmiyenlere müaaade 
olnn~•\ut.Jdf".· 

o 

Odanın toplanııı 
Dün Ticaret Odumcla ıine· 

an olar toplanmqlar ve filmler· 
den alman sümıük r .. minin faz. 
la old,,tunu, ve bu reımin azaltıl· 
ma11 için icap eden makamata 
müracaat etmeyi kararlatbrmıt • 
)ardır. 

~ 

Odanın toplanııı 
lıtanbul Ticaret oda11 mecliıi 

buıün toplanacak ve Bulıariı· 
tandan ıeJ.n llatik • deri ihtilifı 
lıakkmdaJri ceyabı, yumurta ih • 
raç ninmnameal, bona idare he
yeti intihabı pbi nıeaeleler lıak • 
kmda göriitülecektir. 

o 

s~rbest bırakıldı 
Ovoy babaaı Refeti öldilnllek· 

ten ı.,çlu lamail evvelce alırcesa 
malıkemeıinde 18 aene hapse 
mahkOm olmuftu. Temyiz mah · 
kemeıl hu hUJanü bosmuftm. 

laman fakir olclulu için baro· 
dan c!a kendiıine müıahereti ad· 
liye suretiyle Mu•tafa Nail bey 
müdafaa Tekili olarak ı.yin edil· 
mittir. 

Son muhakemede Muıtafa Na· 
il Bey üvey ha1'aımın katili ol • 
madığını iıpat eden bazı dellller 
aerdetıqi9 •e tahliye talebinde b· 
lunmuftur. 

Muhakeme bu müdllfaayı t• · 
yanı kabul bulmut Te 3 ıenederı· 
Mri mevkuf bulunan lımaili tah 
liye etmittir. j 

-v-~ 
o 

Bir tayin 
Tıp talebe yurdu müdiri Tev • 

f1k bey Amuya ırhhat müdirliii· 
n• tayin olunmuttur. Tıp talebe 
:ı urdu mildir lifine henil• kimıe 
sretlrllmemlıtlr. 

aınııı açılma merasimine Ankara· Yerli mallar puarları, fabrika· 
dan davetliler ıelecektir. lar mamuli.tının, halka, peraken· 

lımet Pqanın, temel atma me- de ıatıt fiatlerinin nazımı vazife· 
raıimjnde bulunduiu Kayaeri pa• ıini görnıektedir. 

. ' . . . . . 
muklu menıucat fabrikaıınm in • 9 Eylülde lzmirde açılacak olan 
ıaab devam etmektedir. Makine· panayıra büyük ehemmiyet atfo· 
ler yakında gelecektir. lunımaktadır. Panayirde bütün 

S" B k d'i f '- fabrı"kaları t-•ı'l etmek için yerli İtalya ıiyaıetinin dalına ehemmi • umer an mevcut ı el' ao- ...... yetle nazan itibare aldıiı bir kaide 
rikaları da tam verimle çalıpnak· mallar pazarları faaliyete ıeçmit· vardır Aclriratik denmain Cermen ve 
tadırlar. tir. Slav denizi olmamaıa.. 

Yeni bir idare teldi verilmit o· Pavyonlar ve diler tertibatla 1915 te ltalya11 A1mu blobndaa 
lan yerli mallar puan, hallrm uirqmak üzere dün lzmire bir he· ayıran ve Fransa. Jqiltereye iltihak 
menfaati youııda teclhirler almıt· yet gitmittir. ettiren aebepler meyanında yabuz o u· 
tır. 

Bütün yerli mallar pazarları, 

timdi, bankaya hağlı Dİr müdür· 
lüle rapteclill1Ut bul11~. 

Pazarların muameleleri, merke· 
:ıjJı••JllıulO.. ofln bu yeni ic:lare 
tarafından ,evrilmektedir. 

Her mağazanın gene ayn ayrı 
müdürleri mevcuttıır. 

Yerli mallar pazarlf.l'llla, ban
kaya merbut oldulu halde muay· 
yen idare tekli vermekte fU ıibi 
faydalar dlltUnülmUtfllr: 

Pazarlar, daimi IUl'ette halkla 
temaa eden müeueeeler oldulu i· 
çin halkm temayüllerini, zeTkleri• 
ni ıöz altında bulundurarak ban· 
kaya menaup fabrika imalatına 
ıa..: s•ı.n wçheyi W1f edebile
cektir. 

l&~·L~.ITS) 
100 llra ~aldı 

Sirkecide Balrkeair otelinde 
oturan HüınG efendinin cebinden 
yü• lirumı ~ arkadqı Hamdi 
yakalanmıt ve üzeri aranınca ça· 
lmuı para zuhur etmittir. Hakkın· 
da talriı,.ta bqlanmJttır. 
Çocuta ~arptı 

Raif iıminde birinin idare et· 
tili ıu arabası düıı Balattan ıe • 
,erken lbrahiın atlı bir çocuia 
çarpllllf ve alırca yaralamııtır. 

Arabacı yakalaıunııtır. 

Bir elgarad an 
Galatada Necati bey caddesin· 

deki Miltiyadinin \enihaneainin 
hlli tahtaları bir •iıaradan ateı 
almıpa da itfaiye tarafmdan ıin• 
dürUlmUıtiir. 

8•,llrln Ua•lnden 
Fransız yetimhaneainde ~ü 

Mebmedin be11iri ii&•inden bir 
llattaniye ~ak ittiyen Mehmet 
•e Beldr cilrmtim8fhut ~alinde 
yakalanmrıtır. 

Tam yeri ya 

Karnik, Cemal Ye lıpiro ilmin· 
de üç .Uıblı, dün ıece S.yaııt 
camii ... rdi•enlerincle kumar oy• 
narken yakalanmıılardır. 

Un komisyonu toplandı 
Un komiıyonu dün toplanmıt 

fırıncılarla fabrikacılan dinle · 
mittir. Fabrikacılar marda deni • 
lea kepekli undan verıi ahmu•· 
maaını iıtemektedirler. Birinci ve 
ikinci nevi unlarm ıureti tefriki 
de konutulmuıtur. Önümüzdeki 
toplanlftla &unlar karara utla .. 
nacaktır 

·-·=-=-·-·=""''*---•' -..z ..... ..-.-"'9!111--= mankl Avaıturyada yqryan ltal7an .. 

3 lira yol parası 
kesilecek 

Reıml •• huauıi dairelerde ça· 
hf&ll memurlardan 101 paraıınm 
ikinci takıitj aiuatoa ayı zarfında 
alınacaktır. Bu ay da bütün me· 
mur maaılarından üçer lira keıi· 
lecektir. 

o 

lann kurtulma11 delil, a,.I umuda 
fırMttaa iltifade ederek bir hamlede 
Adriyatik deniainiq 1 talyan ıölü hali· 
ne lfral1drr. 

Umumi harbin neticeai olarak A vua
turya imparatorlufu parçalandıktan 

ıonra, ltalyular, JU11 bqlannda, ken· 
dl nldlleri kartıtmda kunetU Wr Ya· 
pla.yanm zuhuruna katiJ911 llot aör· 
memiıler, aulb müakereleri eaııaamcla 
yeni YaıoslayYuun aureti tetekkfllü· 
ne ıiddetle muhalefet etmitler Ye Wr 
arahk Pariai terk bile ~ 

Yanan adliye binasının Ba 7'izden clolqıdır ld, ..... ıen1en 
arıaıı 

Yanan adliye binuınm enkazı 
nihayet iki aya kadar müteahhit 
tarafmdan tamamen kaldırılacak· 
tir. Bliiimn anaar ~e ait· 
tir. Ancak 'belediye, telırin en ıü· 
zel yerinde ve tarihi iki bina ara· 
ımdaki bu ıahada yeniden intaat 
yaprlmaıını muvafık görmediğin· 
den bu anayı (Menfaati umumi· 
ye) namına maliyeden aatın al· 
mak fikrindedir. 

Buranın ıenlt bir meydan lıali· 
ne konulup konulmamaıı, milıtak· 
bel ıehir pllnmın kabul ve tayi • 
ninden aonra anlatılacağmdan bu 
arsa belediyeye ıeçtili takdirde 
burası ıimdilik oldulu gibi mulıa· 
faza eclilecektir. 

o 

~ekta,inin sözü 
Bektatinin biri bir ramazan 

ıünü cami pdrrvanına aizını da· 
yamıt, ilk ilk ıu içermit. öteden 
bir aoftt. ıelmif. Be adam, ıu mü· 
barek ramazan on bir ayda bir 
ıelir, ıider. Bari bir ay oruç ye· 
me, tahammül et, demi§. Bektaıl 
ıu içmeıine devamla: 

"- Şu mübarek ramazan or: 
biı' ayda bir ıidip ıelir, fakat her 
ıfdersem bir daha ıelmem ce•a· 
bını vermif. 

Beykoz: Fazlı Nüzhet 
---o-

Barut inhjıan kadrosu 

beri ltalp Yuaosla.yaya muhalif bir 
politika takip etmiıtir. 

Sen Jermen maahedeıİDİa karclu• 
iu yeni Awıturyaya ltalyanm Uima 
zahir olduiunu ıeçen pn burada kay· 
detmlttlk. J...,._, oa .... , .. n ...... Alman al· 
yaıilerinin A vuaturya haklcmdald • • 
metlerine dairu set çekmiftir. Hatti 
1930 Alman Hariciye num Kurtiua 
ile o zamanki AwattnTa 8..,,.ıdli 
Şoberin düıGnclülclerl ılmriils lttlha· 
dına 1 talya ıene yukarıda zikrettiii • 
miz sebepler yiizünden lnıvntle mu• 
halef et etmlıtlr. 

Ukin 1 talyanm muhalefeti hiç Wr 
uman aon ıünlercle Prdütümm p • 
dit teklini almam•ı •• ıtaı, .. smte
leri Alman:raya kartı belki elli aeaede11 
beri bu kadar acı yazınaJmflarclı. 

Dolfuıüıa katli ltaJ,.an tavrr ve ha
reketinin Almanyaya kartı defipne • 
ıinde Wlyük lMr bUI ohnalıla .......... 
IMı Mfrİpbn en mühim ..-W ud Al· 
lllUl Batftkil ınua'fİlai Voo Papain 
Viyana Mfaretine ıaaldi keJfiJetidir. 
Çok muktedir bir Alman aip.W olan 
bu zabn Katolilı olman, Alman harİ· 
ci:re nearetiae delil. dolnadan ....... 
ya Mitlerin tahuaa .....ı.at olmaaa ha· 
lcilsatea pil mühim lııir h&diMclir. 

Von Papeaia ta~ ile, Atlnanya, 
Aygataıop itleriaden Wfi,.t elmit cle
iil. bilakis huna çok ehemmi,et Yer • 

dilini .. tlrlnİl ohaJOI'. 
Biltjin ltalyan ıueteleft ilandan 

dolayım ki, Almanpya atet püıkü· 
rüyorlar. Muıaolinin yazdıiı iddia e
dUen M .. aaı.-o paetninde çdsan im 
'Nble i .. Mha ileri" sicli,_ ve aö
rinl tubluJu, maahedelsi tamml7aD 
teclhiti politika M1nea Wr adll.tle Al· 
IDUI milletiyle, koaut~ ..,u,.. 

Banat ve infilak maddeleri in- Şilniden ..... 7al111S bir Fna • 
h;ıuı, inhiaarlar umum müdürlü· us • Alman miinafweti ....._. .. delil 

ltir AJmaa • ltaJ)"an mÜJlllfeNlf ...... D• 
iitne ilhak olunmuttu. Yeni kad. u da lmlunmaınn kanetle .Utemel • 
ro hazrrlanmıt ve tehrimizde bu • dil'. 
lunan ıümrük ve inhisarlar -·ekff M. R. Necdet 
Rana bey-tarafından tatdik olun· ....... -... ...... • .. • ...... _ 

m';:~~adroya nazaran barut ve lsviçrelilerin bayramı 
infillk maddeleri inhiıan da di 
ler inhiıarlar ıibi umum mdilrlü· 
ie merb!Jt bir kııını haline kon .. 
muıtur. Eıki memurların büyük 
bir kramı yeni kadroya dahil edil· 
ıniflerdlr. 

Buıfin lıviçre milli baJfamı 
olmak mUnaaebetiyle konaoloaha· 
nede meraaim yapılacaktır. lıviç• 
re tefiri M. Henri Martin ıebri· 
mizclelci lı•içre teMaaını kalnal 
edecektir. 



4 HABD - Allpm Poatw 

Abdülhamit 
Fıkra müsabakası Pratik Haga! Bilqisi 

Ve 

Gözdeleri !!DU!!"9ı, seçme olmuı " okunekh " .............. 
.llaptta •alataç olacatuns ameli .. ıamab 
kohı7C1t l!Nahab 

-44-
Tarihi t.trlka: 21 Uzaktan bakmak 

Nakıl we lıel'ıl .. 1u1Wa ....,_.. 

G~en k•ımlartn hul-•ı 
AbdUllıamit, Parilteld JUn TUrlı: • 

terle muhabere ettiil nhemiyle (Nec
det) isminde bir Tıbbiyeli ıenci aa • 
ray~ tuyilc ve lıtiçvap ettirmekte • 
dir. Bu sırada AbdUDwnldln 18sdele
rinden (Necmiaeher) Hanım ile Pa • 
ri.U raklı:ue aralarmda mUtlıit bri lm
kançblı: baflamqtır. Ayni zamanda pa
diphm damadı Kemalettin Pap ile 
Hatice S~tan arumda bathyan bir 
1evipne ytldlnden Xml Sultan lanm 
Kemalettin Papdan boptmq ve Bur
aya neıfyetmlıtir. Halbuki Abdillha -
midfn (Saadet) famindeki difer bir 
18zdeal bu etnada Tıbbiyeli Necdeti 
teviyor ... 

Bq mahe,lncl Celll Bey hu 
hadisenin neden kendiıinclen ıak
landıinu ltir ttirlü anlayamamıı • 
tı. Hatta biraz enel konuıtu • 
iu Cafer ala bile Celil Beye bir 
ıey IÖylememifti. 

Celil Bey Trhhlyeli Necdetin 
zatı tahane tarafından affedildifi· 
ni ve ıözdelerinden Saadetle izdi· 
vaçlanna "iradei HDiye ,eref sa· 
dıır,, olduiunu itittiii zaman hay
retinden küçük dilini ,macaktı. 

Tıbbi,eli Necdetin öliimll bek· 
Jenirken, nuıl affı ,ahaneye maz • 
har ohıronlu?. 

Kısıl eultan çok ındiii razde
alni, dütmanlarmclan birine nuıl 
Yeriyordu 7 •' 

Saadet sizli hlr Y&Zife ile 1JU ite 
memur eclilmit oba bile, ıenç Ye 
tepiibem lair kızın bu rolü mu· 
yaffakıyetle oyDMUlıma imkin 
1111....m?. 

Celal Bey hayretler içinde oda· 
macla dolqıp dmıarkeıı, Fehim 
Patt hirclen içeri tirdi: 

- Celll Beycijim, dedi, mü
him bir it üzerindeyim .• Çok ya· 
kında latanbuJcla sizli çallf&ll bü· 
tün Jin Türkleri yakalıyacaiız .. 
Saadet ıörünütte Tıbbiyeli Nec-

• detle evlenecektir. Efendimizin 
iradeleriyle kendilerine Serence • 
bey yokufuncla ıüzel bir ev tuttuk. 
Dayattık,, döfettik.. Bu akpm 
Saadet harem atalarından biri •a· 
ııataiyle iN eve ıönclerilecektir. 

Şimdi ıizden bir ricam •ar: Mat· 
muel Meyan buıüne kadar eau· 
b bir tazyik ıörmemiflir. Tıbbiyeli 
Necdetin affedildiiini duyaraa 

Tefrika numarası : 34 

Yazan: l•hak Ferdi 

kencliainin de affedilmeai ibtima • 
lini dütünerek belki bütün bildik
lerini itiraf edecektir. Ben bu ıe
ce ıizi rahataız edecefim .• Bu sü
zel kadmı bu tef er de ıizinle bir -
likte Uıttıralım .• Belki bir ip uc.: 
elde ederiz de, meaeleyi bu suret · 
le uzun· yollardan ıitmeden hali 
muvaffak oluruz! .. -

hayırbdır El• Datill..,, ...w ldmtelerin 
Bir ulan ihti-•lamıt, bir ma· pcuiu olan uabi çocuklarda olursa, 

ı - ,.ahut alkoliklerin, dejenerelerin --t.. 
iaraya çkilmiıti. Makaadı pefİn • ~ lamada oluna eaaa jamini alırlar. Fakat 
den yetiJ-.edifi bayYanlan aya • meMDjit, t1ifteri, dimaida ....., •lucan 
ima ıetirerek ıafil aYINMldı. ..,.. .-itten mütevellit rahatuzlıktan 
Maiarap bir çok lcartJar, lqlar da olüilir. 
ıeldi. .Aalan bepaini parçaladı. Çocukta uabi ihtillıç sörii)ince dok
Bir sün Tilki de kenditini ziyan- ton haber ftl'IDeli. lbtilicın •bümı •· 
t •tt• r--- .x--~ d rar" ona söre iliç verir. Doktora p. 
e il •· ._...,.._.. a • ..._. urap: linci,.e bclar hatta,.. aakin, ıpkaız " 

- Nuılun ulan da71 dedi. aih'iltüıiz bir ,.... ~ eıw..ı..;. 
Tıbbiyeli Necdet bu aftan mem· Aaluaı Di PYtetmeJi. ltol ha.. t.nin etmeli, 

nun olmamıı delildi. Bahuaua - Neden hiiJle uzaktan mer • ..ı.anıa ıa ile ihtikan yapmalıdır. Awi 

• • • 

baba diyonwı dedi. Tilki ıu cna· pcaklan • hutalıktan vikaye için 
ki padiphm en ıevsili cariyelerin· bı verdi: hıfzıaaıhauna ve ıüt nineaiain uhbatine 
den biriyle de eYlenecekti. Artik fnbllcle dikkat etmelidir. 

- Filbakilra lculunuan mura • 
bu ıayede dJ!Uida da hafiyelerin dı içeri ıirip eteğinizi ö---\tir &• iSTERi - Doktor Şarkoa bu haıta· 
takibinden kurtulmut olacaktı.. ~ bia la,..net vamit n aynca tetew.ü 

ma yanmıza ıelmiı, fakat Wr da· ..-%-ti. B. __._ -'-'-•~ • • .&L_ 

Necdet kendi kendine: ha dqan çılmuı ayak izlerini IÖ • ;;.,.... ar a....:;,;r ~ 
- Yan :ran:ra padi~ damadr remiyo111111. Bunun için uzaktan hutalıiı pek tahdit etti. Şimdi isteri di

oldum demektir. Beni • 'n ıüul boJUDUSa ıörmeyi bayırlı J'9 •NP hutumm ıüjeayon yani telkin 
IOIU'& kim takip edebilir? !1l buldum. ile harelrlt ,...,........ " • harekattan 

,,.alma,, ile nz sepneaine deniliyor. Ve 
Y&rmıf •• Hariçteki arkadqlu. ı:ı bu N. K. ba araz iPıa de iateriden fala pityatizm 

ıuretle daha kolay bulutacainn ve -----..--------• kelimesi lmllambyor. Mütahede e
her yere ıerbelt prip çdau:atnn.. hafiyeleriai tialkm araama taldı • dilen pityatlr a..... bar ihtili~ hahran • 
diyerelc aeviniyordu.. ,.,_.ıu. lan, felçllft, 1iawla. t.neffiıte, bazim. 

, F-'-" p .. d .ı."-..... ittiralllahldarthr. 8unlann 
O ıeceyi Serenceb'e7 yokafan • r:uım &f& o cun saray an ay- hepsi daha doira o1ank climaii hatta. 

daki evde aeçireceklerdi. Necdet nlırken, Ahd&lhamill9 teminat bklardır. lıteri:re aahte aar'a denc1iii ele 
müıtübel zeYcesini bir araba için· Yererek: , na ....... ~~ 
de, aarav kapısı önünde bekliyor. p di Ji ,__ • • '--'--- Bu haıtalılr in.;..·• Mm.11 ~ 

J - a lfL.llD, uu ııı .ıauunuz ile iyi olv. 
du Ye yabancı bir harem ağaaı üzerime aldım! •• Çok yakında Al- NEVRAUt _ Aaa .... seçtifi yollar
kenditine refakat ediyordu.. lallm inayetiyle bu ıüruhun hep- c1a bere ...,. hutahk alameti pw _.. 

• • • 
--Abdülhamit o pnlerde aadare
te emin birini ıetirmek iıtiyordu . 
Balnili7e itimataızlık ıöıtermeje 
bqlamııtı. Fakat laml eultaa .
lefl«i aibi pık ark aad1'&Ulll de • 
littirmekten hoılanmazdı. O Ab· 
düliziz ( 1) aiyuetinin akaini yaı 

pıyor •• mevkii iktidara getirdiii 
ıadrazamı uzun müddet tecrübe 
ederek lcencliıine uydurmanın yo
lunu buluyordu. 

Paditahm henüz tuarladıiı bir 
kimae yoktu. Fakat, Makedonyada 
da yapılan yeni jandarma te,kili
tı üzerine Rumelide ordu arumda 
bir kaynapna bql&llllfb. Jön 
Türklerin yeni ordu zabitanmı el• 
de etmeie bqladıldan haberi u 
zaman içinde saraya kadar ıelmit 
ve Abdülhamit bu f&yİa brtumda 
vükela arasında bir deiitiklik yap· 
maia lüzum ıiirmüttü. 

Abdülihamit bir taraftan ıada· 
rete adam ararken, diler taraftan 
da lıtanbuldaki sizli tetkilitm bir 
an e'ffel meydana çıkanlmuı için 

sini meydana çıbracafnn .. Saa • rikenk be1inD .ı.nlenlir. 
det çok umuyonım ki Necdeti Ye Ara: Soa -- ticldetli .ı.nler; 
onun arkadqlanm tamamiyle a· ellmia lüuolmulaia :r-- bir te>' bab· 

:JWlllUI ,..hat keailİ)'OnDUf sibi olar. 
YUCUDun içine almala muvaffak Yahut bir .. çak aaplanır sı"bidir, ~·· 
olacaktır. lamJ•mut. veya kemirili~ı sibi 

(DeYum ~) ...... ~.~ .............. 
............... ---- ten, bir kunet tarafından. bir tuJiktan, 
(1) Abdüll.Zi<en 1lfalC lSit ~- bir aürtunmeda, eo~ktan, • 11ca1ıtan 

den hiddetlenir ve derhal saCiraza- hatlar " balaranclua toara mealtizlilr 
mr azlederdf. Son iki aenelilt sal· imalar. 
tanatt esnasında dokuz aadr&zam Nnral)"Der bir çok llulPbldara bnt
değiştirmişti. Evvel& :Mahmut llnlliWlir: "Sör.de nena4;i,, declild.-i • 

Ned. 'D...... b. ..J--~- --....-. • ..... daimi ...,. tef. 
ım ... as- OD ır ay sa~ue riti olurlar. Fakat iki tuafbdırlar 

kalml§tt. Onun yerine Mithat ua1am kat'ettiii 1oıu nadirea takip .:. 
Paşa geçti ve seksen bir gün sonra ı... Taı... " Nenuteai ain1an da 
azledildi. Onun yerine Rüştü Pa- bö1Wir. 
şa getirildi. Ondan sonra Hme - Bir ele mialjiler .....-. Bunlar adale 

elemleric1ir. Kuralma bir mvün hir-.. yı·n Avni ppaa ve biraz sonn. tek- ,~ 
~ • r rinde .-klaml siW banlar Wr adalenin 

rar Esat Paşa, bir bç gün soımı batlacbiı Jerde duJU)ur " ac1ele seril
Mithat Paşa ve onun yerine Mah · elik~ fa•laJapr. 
mut Nedim Paşa gelmişti. 'Abdül· ııtenalji de munm aew.inl ba1arak 
Azizin damarına göre şerbet veren w sön tedavi e1me1Wir. Eiw _.. 
Mahmut Nedim Paşa ikbal ve saa- asi= Paliıılizaa mahiyettıe m aalfato 
~tini yalnrz padişahın teveccü . " aniailr, ...W ite • ile a.lavi " 

hünden beklerdi ve '.Abdüliziz bu- :'a~":.":u::-.iö :ti:!" 
nu bildiği için, kendisini sık m1' da ....mr. 
sadarete getirir ve: "Benim sadıJ Nnraljinin nrdifi elemi clurdurmak 
vezirim!,, diye taltif ederci.. için lmllmulaa bir pS ....n.. ....,m.ı 

·Aşk mı, Servet mi? 
...... o ........... tla ......... 
Tlrlau, -..ia bir.--........__ A· 
ilenin, maliyeai pek iyi ol-adılı isin, 
pek fazla olan muraf1ara tekabül etmek 
ünre, c:Wden böyle bir ...... ·~ .,..._ 

nk t.anda durmutlanh. Fahri pqa, 
nusile ---.,cJr. H• sesmei• çr· 
lapada narsile içer.ti. Gene IMa ana • 
l1llUI ,.........;, olaaılda.. 

·~ sinlild..i vakit, ............. . 
ceainln " iki imama bir lrıötede otur • 
c1uldanm sWüJer. Nakili : (Va - Nu) 

G•~•n k181mlann hUl-ı .....,_... Likia, kmdi c1e iatemi,.e • 
rek: 

lJllaml Bey, le"etini bybetmif 
bir Papadadir. llüat, ald debdebeli 
bayatı terbtmek iltemiyor. Onun isin, 
lmı Terkin Hanam Cami Bey iamin
de bir •ensin• vermek emetiDcledir. 
Halbuld, TtlrlrAaJa l'ikret lftitiyorlar. 
llbaml Bey, Pikntl, otlu sf1ıi blyilt· 
mektedlr. Ona, Jmdaiı 'ftZleçmeaf için 
rica ediyor. Baka ıneanma olan Pik· 
retin GnUııe, teucidf, Şadiye Hanım 

inalın senpa bir bdm pbnyor. Bu 
banim, da dılibnlı ile :1Abdlr oluyor. 

na.t, ................... 
oWaimm ..,_,.._ Fmt, o _._ 
derdi idi lııi, JciaM Wr -.'wırk, um-

• Wr tlelt ...... .... --
....... lllt .................. s ... 
fi ip., lstla4lew ldaa.Je •labnek 
fnıatllll kir 4tL itte ... .. .... 
....... 1 1 .,..., .... .,. ... 

~ .. ,, ıltlıııla ruıw•I• 

- Anlata)'llD- • dedi. • ben, birini 
aeviJ'onam... 

ŞadiJ'e, direkaiyoaa az dalla J'anlıt 
.......... 7&Pbracakb. Ot.....wl INr 
zıbak nunetti. 

Fikret, ilim atlı mı .. ıulı:llf 
- Çok iabrap teki,_..., Şadiye 

hanım- H• tlifücıami, her bi11imi an 
latacainn- Geçen aeler cle bahaettiiDn 
bir hanım var: Türkan- llbami beyin 
lazı- Biz, p1ıı.. ~ eıkic1cn, pculd11-
iummc1an beri, Wrltirimizi seftyordak. 
O •man, o, bana, aiabeJ' ma.....ıe.i e
derdi- Daima beni 7iluek balmclu
Bea de, ...m.u, .mu., aüzel ı.,.ldaium 
TWm pek beajmaemiftim- Fmt, 
o yaılarcla iken, intan, hulutlarc1a aça. 
yor ••• Para meae1esini dütünmİJ'or .. Ne
tekim, Türkln, hiJi da, paranın çok e
hemmiyetsiz olduia kanaatindedir. O, 
ne derece mannl~tla ulr'aPJorsm, .. • 

............... .,. Wr 
p,...t aarfediJcria. 

Direbiyona fnblWe dikkat MİJ'OI' 
da. Eu.i titriyorü. Bir ,.... pr
.-calr, .... plraııaıldl. Om ip., c-e--• Jirl,..... WHlettL - , ..... ,&:rly...., ........ 
laclı. 

- Ş..tla --oturabm- diye, Jlo. 

,.. '-····-- ..... Wr blnehanmm öalade darda. Alatmb kala· 
ftı.iplkwıu...._ 

-Peld
lndiler-
o .......... lar bhftliaia -

...... Wr etıımDWlin ... ......... 
farDttl Ba, aDece pek iyi tamclllün 
Fahri ............ hasuai arabauydr. Şip. 
htliz lııi, ..... da Bofuiçine ....... bir 
saiMi ,..,... ......... ..,........, 
.. saret prip bir tew111 --.ı1 ola. 

Fikret, laürmetkirua aelim nNi 
ve lmanh. Zir-, iki lmm Tiirkiala pek 

.... fala ....... olduiana, -- his 
bir ..,. sizlemiyecelderini bili'°"'1a. 
Şüplaeaia ki, • taaa•&ftea de Waaede
Glldlnli. H- de, .. alqamdan tai 
~ 

Fikret, Şadiye ban-la Fahri pap
nmkilerin aeilmlqblım söriinc:e, biia • 
bitin ptmlı. Demek ki tanql)'orlu • 
mıı. V ui,..t, dalla pıip olacaktı. Zi • 
............... ailesi, ............ aaiiatile-
rl aöriDCt, pf91 ....... bir ..... ..... 
Dönip dönüp baktılar " arblarmtlaa 
bir terler koouıtuı.r. 

Bizimkiler, kartı tanıftaki köteJ• 

secti, oturdu. 
Baba,..ü bir zat olan Fahri pap, 

uzaktan eliJle .... verdi. 
- Nwlmm .......... .,_ cliye Mllen 

di. Gea•p çıktum .-.-1 _ lllaami 
- M llemde?- Tirllb banımı da ... 

Yazan: • Gayur 
1 - Soiuk ile aluülimel, ._. 

buz k_,., ...... mria 
eter ~a klor metilli panmiu 
auaiye tutmak, aıcakla tedaviı 
ıu panıumanı, kuru vantuz, boJ~I. 

kızsın demir acu, alkol, 
dal yakıır, tentünli,.ot .... nitrol 
sibi.. 

3 - Cilt alhna tiıinra yapılır: 
fin, kokain, antipirin ve,.a meth 
maTiai ile.. 

4 - Cilt altına yanın litn hu• 
jekaİJ'OllU yapılır. 

5 - Mide tarild!e ill~ alnmı Af<l ... 11 
Piramidon, epaljin, utipirin, fe.,..-,, 
tin, esetaailid, upirin, aaitaaliailik 
..ıiailit dö ıud, aalijarit, akonit 'f9 f 
konitin, valel')'on, oluid dö zenk, ffll 
für dö zenlr, kinin, hromür, kah .. 
bfein, veronal, sülfonal, triy 
ipnal, ldoral .... 

8 - Elektrik kallanıhr "YA 
ken ıaalumclan istifade ohmar. 

7 - RadJ'OID)a tedavi olmmr. 
8 - Masajla tedavi olunur. 
9 - Su ile tedavi olunur: Sıc:ü 

yo, ao!uk banyo, dut veya yajmar hlı 
U..de dus usulleri ile. 

to - c.nJıi tedaviye mürac.9lıl 
ı---. 

.A.UP---~~I - Ta..w:
ıenne, Uilı.- Wfılma, ........_, 
f8Y batması, kopma, -A1..ı &-L • • uuınp 
me sıDi ea'baptan olur. 

Elem duyulur. Hasara -~~...___. 
ftJ'• asaba söre hiıtin 11Ua Ualard• 
talete 11tncbiı söriilür. Fel~ müph 
~ .. Cilt a-iacle brhalar, p 
husule gelir. Bu f181U1D h. b. 
hUaa ani iyilepneye tema,GI, 
hiuin iptal olumnut, bazan da N 
iıtidat1an müphede oluft111'. 

Kopan her bap dinlenmelidir. 
tora müracaat mecburidir. 

NEVRIT - Semmt intular 
a17,1e a..ı.m üfGMtle ... aimr. 
iatan,... intani ............ ..... 
labilecek hutabklu: Kat ........ 
tisma, tifo, cüzaaa, piptir. K 
War, aninik, alkolc1an da intaai -"'-
inme olur. 

.laap lllitehuaıana mlnc:ut 
nk Nemt'in aehehiai, .
,.i, felci, adali ataleti teclavi 
lic1ir. Tedavi el.ktrilde olur. 

SiYATiK- Buttaki ıi1atik 
mahtelif hutahldar aehehi ile 
mülUnelidir. Si,..tik bazan ipti..r 
lur. Solaktan, yorıunluktan, 
... romatbmaclan, ..... ı.utal..-! 
............... palüdizidea net'et 
Wlir. 

nber alaaycbmz, canan... K..
....nm. .. Sellm töyle.. Göal~ 
peria.. Nipnı..ndsimı itittim. T 
plemediın.. Hot. bizim lmlar, la., 
rüer ya... Fakat, buyıuzluk ec1i 
Delil mi Fikret hey oilum.. 

Fahri pap, pek patantnz, 
airpmİJell bir zatb. Kızlan surat 
lar. Belki ele •••anm altnMla, 
telini çektiler- Netekim, pap. p6' 
•lım aalaclı " autu. 

Söyı...k iatediji sayet ........ 
Dil yaJaa Fikret cleiil, Şac1i1• ~ 
lacb: 

nıyor ... 
Fikntı 



Sansar Ali 
(Son BaYifadaki resme balan 1) 

~ ~ idam edilııııezden evi tr_ 

Yot ~ Zehra ile göriişmek isti
de~ ~n, razı oluyorsam da va
Bir .. ~ nedamet getiriyorum. 
ita Utnidiın Zehranm bu mülakatı 
dahtıı etmemesinde ... Halbuki, o 

?azı oluyor .• 

~d~n arzusu ve memnuniyeti 
)~ hır ıurette görülüyordu. Ne 
ıc_ aöyliyeyim, ben, ondan mu· 
~etlıet göreceğimi ıanmıttım da 
~· an dolayı teıelli bulmuftum. 
t.ıra, aöylediğim gibi i,.imde fena 
Qtr Jı· ' ~ 
d 11 vardı. Sanki bu bofuıma-
ti~ bir f eli.ket çıkacağmı anlıyor 

1Ydinı. 

?\ı ~aatnafih, kadm; canla batla 
Ilı 1 olduktan sonra, it itten çık· 

111 ok Y&ymdan f Jl'lamıtb· 
tid-. liaydi öyleyıe... Zindana 

e)İllı b ded" Amm • • d·· acı.. mı. a, ıyı 

.._ltflin ıtafm .. Münaıip görmüyo~·· 
'cay. 

.:;·Niçin cayacakmıtım .. Haydi, 
"· ... ~li~ . 

\ıt bci ~~rdiyan, kadm ve ben, 
t t &aat enel geçtiğim y~rlerden 
'ç\iJc ve mahut kapıyı açtık. 
l\ad~nı içeri koyverir'ken: 

d'-. itte ıözümü tuttum, Ali .. -de 
s~ .. Haydi, aen de uzun etme ... 
'İ lıe, Yarını ıaatlik müaaade ... Va
~et itli, naıihat mi, ne verecek· 

'ter ••• 
4Ii: 

~ 'Y •l'lllı aaat... -diye mmldan-... 
-. l>aha fazla bırakamam ..• 
Sesi tıkanarak: 
V kUi. .. Klfi ..• 

e, kadına, yiyecek gibi haktı ... 

liil~lı~, yılanm tc&rtnmda ~
ka "-•t bir tavıan yavrusu gıbı, 
b~~~ büzülmüftü. Onun da aaa· 
tık ~zli bir hiı kavramıt olacak-

1 tıtriyordu. 

~htiyata riayeten bir kere daha 
\U:ıı: 

......._ Biz gidelim mi, Zehra? 
dj. ~ehranm yerine Ali cevap ver-. 

......._ Cı"d· G"d" 1n.. ı .m ••• 

aa ılt'dın iıe, akıiıada gibi, onun 
• et"iui tekrarladı: 
......... C"d· G.d. L 1 m... ı m ••• 
~ -n, ıayri ihtiyari npıyı üzer• 

Zehra, bir köteye büzülmüttü ... 
Hakikaten avcmm karı11mda bir 
tikir manzarası arzediyordu ..• A
li, ona doğru, uıul uaul, sinsi ıinıi 
yürüyordu. Bacaklannm ve kolht.
nnın mafaallanm bükmüı, bqmı 
ileri dotru uzatmıttr... Gözlerini, 
sabit olarak, kanıma dikmifti. .. 
Sağ elini, yakaltunak istercesine 
uzatmııtı. 

Öylece ilerliyordu ... Zehra İle, 
onu, kar,ısmdan ailmeii arzu e
der gibi, --lbir hayal uzaklatlır· 
mak ister gibi,- elini sağa aola 
aallıyordu. 

Kaçacak yer arayordu. Buraya 
girdiğine çoktan piıman olmutlu 
belli... Lakin, gözünü kocaamm
kinden ayıramıyordu. 

Ali, boğuk bir aeıle: 
- Gız .•. Gel... Çartafmı indir 

de görek •.. indir... indir... -diye 
inildedi ..• 

Zehra, eler bu emre itaat et
mezse akıbetinin feci olacağından 
korkuyordu zahir ... Titreyen la· 
nalı pamıaklarile, bqörtüıünü çı· 

karıp attı ... San batak gibi saçla· 
n, penbe yanakları, billur gibi te-
ni göründü ... 

Ali, soluk soluia: 
- Gel ... Gel. .• Gel... it anam 

gel. .• 
- Nidecejin beni? 

- it anam... Gurban olaynn 
gel. .• 

Ve, karııını, bileğinden yaka
ladı, •• 

Bir çekiıte, yeldinneıini sök
tü, çıkardı ... 

Entariıini de yırta kopara pa.r
çalamaia bqladı ••• 

Bu ne biçim muhabt;etti? .. 
Kadmı ıaçlarmdan tubnuf, ot 

minderin üzerine atmıftI. 
Derhal ü..tüne çıktı ... 
iki diziyle göğıüne baıtı ..• 
Şimdi hali büsbütün vahşileı-

mitti... Zebranın boynuna ellerini 
geçirdi. .. Srkmağa, ııkmağa, bü • 
tün kuvvetile ıdmnağa batladı ..• 

Yerimden fll'lıyarak, gardiyan
lara: 

- Açm ..• Kurtann... Çabuk ... 
-diye haykırdım • 

-BekirAp: 
- Biz demedik mi, beyim ..• 

l
e kapadım .. 

~: ht;yar ve tecrübeli zindaneı· -diyerek aeiirtti. 
Açtılar ... Soluk soluğa karıımı 

boğmak iıtiyen kanlı Alinin pen· 
çeainden biçare Zehrayı kurtardı· 
lar .. 

"''-. tok fena yapıyonız ..• Çok ..• 
1~' l>atlannı çevirdiler. 

çlerinden Bekir Aia: 
~ ...... Beym.... -dedi.· Şimdi~e 
~ ~ dediklerimizi dinlemedm 
~ tinıdiden sonrakileri dinle:·· 
~' nıerdivenin üıtünde hır 
"''~ardır ... Oraya göz uydu
li ·ı , hücrenin içi görünür •.. A· 

l t L •kJ ' • .. ~ qrıımm ne ettı ennı goz 

Aliye: 
- Ne yapıyonun... Canım ... 

-diye haykmlım. 
Efkıya inledi: 
- Nideyim? ..• Nideyim? ... E

limde değil, beyim ... Kendime sa
hip olamıyorum .•• 
• • • •• • • • 

tetldMer ............................... 

Çerkeslerin garip adetleri 
salıibinin kızı Yatak odasında ev 

misafire lıizmef için bekletilir 
görünce ben bir hayli fatalamıt
tun. Fakat o, hiç oralarda değil· 
di .. Odamda iken üstüne giriver
dim dütünceıile kapıyı aralıkla· 

dnn .. Bir köıeye oturdum.. Çık

masını bekledim. Aradan bir da· 
kika, bet dakika, on dakika geçti •• 
Kız hiç yerinden kımıldamıyordu. 
Daha fazla dayanamadım ••• Artık 
istirahat ebneıini, yatmasım ıöy
ledim: 

- Evveli ıiz buyurun!.. Ben 
de sizin yatmamzı bekliyorum! •• 
dedi ve bunda ısrar etti. Epeyce 

' fatalamııtım .. Yüzümü bqka ta· 
rafa çevirerek •oyundum •• Gece • 
liklerimi giydim.. Uzaklqabil& 

Bolu clvar1ndan bir manzara ceiini laza bir kere daha anlat· 
Bolu muhabirimiz yazıyor: vuğu, lahanadan yapılan (Ma- tını. O da, benim yatağa girmek· 
Bolu vilayeti hudutlan, düz ve muraa} dır. liiim için 11rar etti.. Karanlıkta 

yqil ovaları, yüksek yaylaları, üç Çerkealerde hürmet telakkisi lü· kalır• belki gider, dtiıünceaile 
bin rakıma yaklatan dağ silıilele- zumundan fazla inkiıaf etmiıtir, gittim, lambayı üfledim.. Fakat 
rinin bütün güzelliklerini toplıyan 'denilebilir. Meseli, Çerkea adet· yerinden bir adım bile kımıldama 
bir mmtakadJl'. Araziıi gibi, in- !erine göre, bir miaafirin yanında dı. Beklemekten bir ıey çıkmıya
aanları da bir çok noktalarda bir- ev ıahiplerinin otunnası ayıp bir cağını anladım .• Artık gidip yata• 
1birlerinden farklı hususiyetler ıeydir .. Ev sahipleri misafirin kar ğa girmekten bqka çare yoktu. 
ıöaterir1er. Aıırlardan beri çok eı f11mda saatlerce ayakta dururlar Fakat bunu yapar yapmaz kız ya· 
ki adetlerinden zerre feda etmi- ve belki yüz kere tekliften ıonra, nıma yaldaıtı .. Eğildi.. Yorgam 
yen dağ köylerinin yanında, bam- bazı kere ev sahibinin yalnız en üstüme çekerek güzelce örttü ve 
bqka bir hayat tarzı geçiren, ol· ihtiyan otunnağa razı olur. Saat- bekledi. Artık iyice sabırıızlana
dukça fa'l'klı idet ve telakkilere lerce ayakta durmaktan doğan rak bir kere daha odamdan çık
bağlanan insanlar da bulunur.. yorgunlulun ne demek olduğu dü mumı söyleyince: 
Meseli; Krbnscıkta oturan köylü- tünülüne bu adetlerinden Çerkeı- -Allah rahatlık venin! •• dedik 
lerimizin Kırgızlılardan olmalan· lerin de pek memnun olmadıklan ten ıonra odamın kapııını çekti, 
na kuvvetle ihtimal verilmekte- zannedilebilir. Misafirle sofraya o· gitti. Ben, bu ite fet&alide tat
dir. Bu havaliye yakm olan Çar- turmak ta ayni kaideye tibidir. mııtım; ertesi sabah ev sahiplerin 
f&lllbalılarm iıe giyiniı tarzlari ve Çerkes adetlerine göre, misafir den bunun bir Çerkeı adeti oldu • 
adetleri arasında bariz farklar yemeğe yalmz oturur Ye yalnız ğıÜıu öğrendim. Fakat bu adet 
bulmak kabildir. Bazı havalimiz· yer. Beraber ıofraya oturamamak timdi yalnız, çok ıayanı itimat ıa· 
de iae bu kabil kabile adetlerin· hali Y.&lmz misafire inhisar etmez. yılan misafirlere kartı tatbik edi
den kalan ulerden daha bafkalan Bir evde çocuklar, baba.larile veya liyormuf ve bunun için de IOD 

göze çarpar. Genit bir ovada bu- dedelerile; gelin, kaympeder ve - zamanlarda artık nadiren tesadüf 
lunan (Düzce) kazamız buna en ya valideıile; genç bir eıkek ~o ediliyormuf .. Çerkeslerde serbest 
büyük bir misaldir. Buraıı, Çer- luk çocuk ıahibi dahi olsa- gene hayat eıkidenberi caridir .• Kedm
keı, Abaza, Gürcü, Uz ve aaire- ebeveynile sofraya oturamaz. Vel lar erkeklerden kaçmazlar.. Dü
lerle meıkUn olduğundan, y&f&· basıl ailenin bir sofra 1ba.tmda top ğünlerde genç kız ve delikanlılar 
yıf, adet ve telakkiler de büyük lanmaıına imkin yoktur... Bera- beraber •ynarlar. Gelecek mektu· 
farklar vardır. itte, bugünkü ya· ber yemek büyük bir ayıp imit gi- bumda, çok meraklı olan Çerkes 
zımla size Çerkeı adetlerinden bi herkes birbirinden ayrı bir ta- düğünlerinden bahıedeceğim. 
bahsedeceğim. Yalnız; Çerkeı i- rafta kammı doyunnağa bakar. ı. Vaafl 
detleri de ka!bileler arasında bir Bir odaya bir çocuk dahi gine =======~============ 
çok nevilere ayrıldığından bunla- ihtiyar Çer'1ceılerin bile hürmeten 
rm hepıini ayn ayn saymak kabil ayağa kalkmaıı uıuldendir. Misa
değildir. Saniyen, bu adetlerde fire hürmet noktasından çok ta· 
zamanla tahavvül olduğu görül- yanı dikkat olan bir huıuıiyetle· 
mektedir. Onun için, bazı nokta· rini Çerkeı köyünde misafir b.lan 
lann farklı tekilde cereyan ettiği· biriıi töyle anlatıyor: 
ni bilenler de haklıdll'lar. Bundan - " ••• Yatmak zamanı geldiği 
maada, adetlerin bazıları yavaı ya vakit odamı gösterdiler.. İçeride 
vat ortadan kalkmaktadır. bir lamba yanıyordu.. Yatağım 

Çerkeslerin giyinit tarzını, ra· hazırlanmııtı.. Odamın kapıamı 
kıılannı, hepimiz biliriz. Gıdala· kapayınca evin en genç kızının o· 
nna gelince; buğday yerine (paa• rada ayakta durduğunu gördiim. 
ta)' dedikleri m11ır ekmeği yerler.. Elpençe divan duruyor ve hiç bir 
Sevdikleri yemekler de Çerkes ta· teY söylemiyordu. Odamde kızı 

Tepebatı Belediye Bahçesinde 

ŞEHiR TIY ATROSU 
San'atklrları tarafından 

2 • 8 • 954 Pert· fo~11•u1 lı ... ~ 
e•be gOnli ŞıhirTitıİPO~ 

..:~ .. ;·de ınıııınııım 

1 uııı nnnm 

LÜKÜS , 

HAYAT 
3 Perde 

Yazan: Ekrem Reıit 
Besteleyen : Cemal Reıit 

"-~ buıundurunun ..• Eier bir 
t~~izliğe kalkıfll'la önüne 

~ lllünaseıbetaizliie kalkııa· 
~dı ki, önüne geçelim?··· 

Aliyi o yirmi dört aaat esnaam· 
da astık ..• Fakat, ODWl ıebpadan 
ziyade timarhaneye layık bir a· ___ _...,.. _ _..__.;..._ .... _... _____ ~-------ıı-::ıı-ıııı....ı.._ __ ~ __ _... _ __. __ _ 

'~ "-rı koca idiler ve adam· 
~ 'OD arzusu karııile görüt· 
bit • d ..• Etkıya olıun, zalim olsun, 
li1'·1 

'- lllahk\imunun son dile-' \)'.....:_ .. 
''•~ıı·-· ~e getirmiı olmaktan mu-
~l tt ~.memnuniyet duymalı 
t'-t· llııydun?. .. Buna rağmen, 
~~ h•ric:in telkinıatile, yüre
'llı 'burlaılduğunu duyuyor· ... 
~~ Aianın emrini milianiki 
"~1\ ' •• Yerine ~dim... Merdi· 
"-U i.tst tarafına crkarak gözü • 

Sltl,t• d rd- ' 
~ UJ u um ..• 

0 -..an, liGtnnin içiıune 

dam oldujuna, ben, phıen kana
at getirdim... Sonra, doıyalannı 
tetkik edince gördüm ki, bütün 
köyleri, urf kadm öldürmek için 
basarmıf ... Bittabi, kendiıine mü· 
manaat eden erkekleri de haklar
mıt··· Fekat, bir aansann zevki 
nasıl tavuk boğmakaa, onun 'da 
&fkı, ıevdaıı, kadınları öldürerek 
bundan hiz duymak imi§.. Yani, 
Ali, tam minuile aadiıt, tam ma
naıile Landrü idi ... 

Ona, kanlı Ali diyeceli yerde 
Sansar 'Ali demek daha muvafık 

olurdu füpheıiz ... 
(Va-no> 

Siyam Kralı, geçende Berlinc gitti. 

Yukardaki resim, onun otomobil pllka
smdaki Siyam yazısıru, yandaki resim-

• 
terden biri kendisini, ıeref me çekilen 
ziyafette Alman hariciye nazın Noyra
tm kansile, diğC'ri Kraliçeyi Prusya 

Başvekili Ceneral Göringlc birlikte gös-

teriyor. Birbirine zıt görünüılü tipler, 

sanki inadına yanyana dütüriilmüg 1 
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kodperatif leri yaya kömür bay ah tehlikede 
ıekJ~:~enul ~clla~~daır· )te--L. Vermiyorlar (Ult taralı 1 

inci uydada) idamlar başladı 
~ - u ~ dilmemit olan kanunu eauinin 51 _,_ 

kül devresine sahip bulunan kre- nci maddesi tu ıuretle teıbit et- (Uıt tarafı 1 inci aayıfada) sun katlllerlnin muhakem 
di kooperatiflerinin bazılvında Almanya ile lnailtere araımda mektedir: man hükCimeti, ıöylendijine ı6re ıabah saat 9,30 ela devam 
·a il · ,. 1--d bi büt:'- t'cart ·· ba d bir bıv-uk aenodenberi Avuatu-a· t' T b'b' dit ·ı lllh -ı are mec ıı aza...-uı an r veya uu ı munaM bn ura• "imparatorluk reisi yerine, biı ~ • J ır · a 1 ı a ı c ı ... 
'ki ·-1 bo ı d d"kl · b'J · d · J b · ya kartı takip edilen ıiyaıeti de 'f d ı · d' J _,_. ı 11mn rç annı ö eme ı erı ı meııne aır emare er q ıoı· mini zuhurunda imparatorluk 11ıınm ı a e en ın e-ar 

k ı "-il E bo d · · doiru bulmamaktadır. 'f d ı ·· '--- unlar va i o au ir. ier rç ö eme· termıftır. bqvekili seçer. Bu mlni oldukç- ı a o ere ıore aıu-f 
mek keyfi1eti hakiki mueretler• Sahibi 1&lihiyet birinin beya- uzun bir zaman için devam edo Alm•n • lt•lyan do•tlu§u lün hatından on bet t&ll 
den ileri gelmemit iae bunlar bak- J\alına ıare, timdiki vaziyet ay· cek oluna, biT imparatorluk ka· bitti meaafeden ablmıtbr. Aınel 
landa müaamahaya imkin yok- nen ıudur: aanu ile vekllet meeelıi halı.di· Berlin, 31 (A.A.) - Havaı a· M. Dolfuaun hayatı uz 
tur. Bu ıibi vaziyete düpnüf kim· ''Almanlar, ~lamu derhal J"antı muhabirinden: idiyae do bu, çok elim ıe,.il Hr. 
aeler erıeç kanunun takibabna vermedilderi takdiTde, lntilia mil• Riyaset makamı inhil&l ettii; Matbuat, Yugoılav ıefaretinin de vaki olabilirdi. ..., ._.. 
mana• kalacaklardır. Adetleri bu- e1M1eleri Alman,a,a olan ltiitia aaman da, yeniden intihap ,apı· tebliiini heyecanlı bir tekilde net· Müdafaa vekilleri h~ 
ıün 685 i bulmut olan kredi koo • ihracatı clurdunnak mec\uriyetin- lmcaJa kadar 1Ju ıuretle hareket retmekte ve bunun M. Mu11olini . uiler aruında vaki ualat_.,. 
peratlfleri tetkilltı araımcle mün- de kalaltilir.,, .. Hir.,, ye bir ihtar olduğunu ıöjlemekte· ri ıürerek aclemi meauli1et 
ferit vak'a halinde hazı yolsuz- lqikerenin timali tukl haYa• Şu hale nazaran, kanunu..... dir. iıtemitlerdir. MüddeiUID 
luklann vukua ıelmeıini tahil gör liıi11den Alman1a1a yapılmakta at muciltince, Relaicümhur Mare· "Der Duetsche,, gazeteıi, Al · müdahaleei üzerine divd 
mek linmdll'. olan ldimUr ihracab clarm11tbar• tal Hindenhurı uhht MIMplerden man - ltalyan doatlutunun niha· bu talebi reddetmit ve mu 

Kaylülerimizln hey hususta ol· Burıunlı l»eraw, ihracatı k...... dolayı nisfetinden &Jl'llacalc 0 • yet buldufunu habey vererek di- ye devam eJlemiıtir. N 
duğu gibi kendi menfaatlerine ta· ie batbJan müea .... ler rakip ı..a Maıyti Hitler, otomatik ı,:. yor ki: mahkeme M. Dolfulllll katili 
allk eden bu tetekküllerde dahi memlelcetlerin ayni ticareti daha tekilde ve 3S Jafl'lclu 7Ukan lca- "ltalyanlar bize Venedik 1Co- Planettayı ve ıerilci cÜ1'111Ü 
umumi darlıklıara ratnıen çok dü- ucu .. raitle elde etmelerinden dm ve erkek h6tiin Almaalar ta· medyası ile bir lıayal vermele ça· weberi ölünıe mahkGas ... 
riiat hareket ettiklerini teharüz et· çekinmektedir. rafmdan ymi reiticümhur lntiıhar httılar. AıR'lardanbeı-i olduiu ıi· Hükümden eYel PJano&tlt 
tirir ve derim ki, bu nevi yolım· lusilterenin timali tarld ena• etlilinc:e,. Jcadar riyueticümhur ıi, 1914 afuıtoaunda, ve 1915 dürmek iıtemeditini aiSyleaait 
luldarm adedi kooperatif adedine hilinclen Almanya,a ihraf veılclletini deruhte edecektir. ihanetinde ve bugün olduiu ıibi Madam Dolfuatan af talep 
nitltet edilecek oluna yüzde çok cdit~n kömür, ıenede 200.000 to- lltin, litin olarak kalmaktadır. tir. Hobweber İM demittir 
~1-ı:.L L d edeci M L-h nu bulmaktadır. Berlin, 31 (A. A.) - Alman l 1 L' .W~~ uÜ' erec ir. üraua a Diler taraftan Berin gazete e· "-Kan d5külecelini 111 

c:· d" b ' . b"l 1 . ajamından: cılann bur yerlerde kredi koope· '.!ım ı u ıtın yansı ' e yapı •· 8 .... __ d--'--rl · ri, ıuhatta oldulu ıihi tenkil iti· clum. Rintelm ıelecek ff Lu J tr~ ay IUIDe melaftellD• 
ratifi lnmnak üzere Bankaya mü· mamaktadrr. Hatta vaziyet uoy e d -L- L...1 R ı ı-u h nin fecaati üzerine ıırar etmekte: haıvekilette J,ulacaktı. Bell 

. • • akd' d b' 'k" lı f en ranallız uu unan eıın; m ur 
racaatlanndan haberdar delilim. aevam ettılı t ır e ır ı ı a • M l H'nd. hu ~ i il i Schuıchinı kaftineainin iatikrar· baıll'&ft vataapeıTerlik 
Eeaaen ha rihi fena malcıatlar ve tay" alıtve..ı, yekilnunun yüzde ·~•. . 

1
• n r• y • e!m ' ve sızhfmdan ve kabinede çıkan re· hareket ettim.,, 

75 • t•-.ı d" 1. t-L-· vuıfeıını ricutça ve fikırce sa· 
niyetlerle harekete ı~enler olur· nttıle ınıue uteee ı anmın e· 1 kabetlerden bahsetmektedirler. Katlll• hellleft aaıldl 
u maksatlarma nail olamıyacak - diliyor Hm olarak wlnnele hat amıfbr. 

B 
· 1 d k~ı-. Dalla dün kendisine verilen ra- Avu•turye kar1tıkltAına Viyana, 31 (A.A.) -

larclır. unun ayn zaman a, UIUVr 1 dini . • F ka Lf k 
d ı . d k' f 1• . . .. por an em14tı. a t ur aç •ebep ltalyanlar mı? cümhur M. Dolfuaun katil 

m• en erın e ı aa ıyete, atçı uze -''-dil _._ li LL· 'nd n ___. ·••-•••~a•<~------...---

Y eni bir 
dolandıncı 

(Uıt tarafı ı inci aayıfada) 

lelmlerincle üç tilccardan tiç hin 
liralık mal abiut ve hir kaç ıün 
&llldrlncla oturduktan sonra da e· 
IW ~an Mn altı yüz liraya 
l»iriıua....,.ederek dükkanı kapa· 
bp ıavuımuıtur. Hayıla mal ve· 
ren Sallhattin bey enelkl ,gijn 
keııdiıini rBrmek Uzere dükklna 
ıitmiı kepenkleri kapalı hulmut 
•e tahkikat yapınca Hayıim sa· 
YUttulunu ve dolandmldıimı ~n
lıyarka pollae müracaat etmi!tir. 
EınlnönG polisi Hayılt dUn yaka-
1amıttrr, Matmazel Lüsi henüz 
bulunamamııtrr. 

istihbaratın bize hildirdiii ra· 
porda hldtıe ıu 9ekilde kayıtlı-
41ır: 

"Bahçebpr civannda mlltead • 
dit mala• sahiplerinden 3 bin li· 
ra kadar dolandıran tuhaf iyeci 
Hayıık ,akalanmıt •• dlriim orta· 
lı matmazel Lilai araamrya bat· 
lanmlftlr.,, 

Suiniyet yoktur 
(Oet tuafı 1 inci aayıfada) 

•ilnuelMıtte bulunan memleket • 
ı. aratlllCla cart olan uaule uypıı 
Wr .thelntle kapammftır. 
Kendi lete§lmlzle 2000 

1••111• llruı verdik 
Loacha, 31 (A.A.) - Avam 

kı•areemda ao{Ulu bir auale ceo 
_._ M. Etla, Türk hüktmeti · ...................... 
--Mr ................ ) 
...... ile teldlf 9'tlllai 
.. &000 l ... Hiuı ""'-it ol· .,._ww._.... 

caklar ... fulalqtı 
...... ..... .... maldan 

· ıNluJer ..... ...,... ırW.de 

Mnnıt ••111•l il cleıce iken 
.... ıı 11 ••• .,. çW.JlbT. 
....,. ..... .... ....... ,olael
.... malıttıı .Wlr. Rbı&r, timal· ....................... 
meldecllr. 

. d 'L.• d-'---- i !l..ı ..... r anva 11nnıye11 e muta· Bel .. at, (A.A) _Havas .Ajan- af talebini reddetmlt ve 
rıne e teıı.-ı U'lllUlae& ı atıaar• L'-.ı _ _;ı • .___ ..... _ 1 f d·u •· 
d ...ae eatODWıne o an zaa un ıe· a l:tildiriJOI': Zaıre\'te çıkan yan buıün saat 16,35 te uılmıtl 
ırFakat lnıiliz ihracatçılan, oe arttı. Bu naf maretalm ihti- reamt "Novo.ıi,, gazeteıi ltal1a· Aallerln emlllderl 

"Almanyadan alacafunız, o de • ,arlıft huelliyle ciddi enditeler nm, Awaturyadaki huıünkü kan· mU•ad•• eclllec:ek 
receyi buldu ki, ne oluna olıun uyandırmaktadır. trklıklardan mes'ul olduiunu id • Viruaa, 31 (A,A.) -
artık kendimizi dalaa çok tehli· Doktorlar her tün muntuam dia ederek diyor ki: buıün toplanra.q tOll il,.... 
keye atamawwz, ,demektedirler. rapor netnd.celderdir. rak eclenlerı'n L1- ae•••.-6 

J • "Çünkü, MöıyCS Mut0lininin po- .,... --
Orta köyde bir aJa=n~ı (A. A.) - Havu litikuı, Maıyl Dollfuu'a hüyiik m llomilarak mecburi h110

• ~,.. 
hatalar yaptırlnuı, onu aoıyaliıt· bi tutulmalanna T• \ütün 

adam Çİgv Dendi BatvekH M. Hitler relıldbnhu· lerin ıııüaheretinden mahrum et· .. 1&1c" -ftlinin muaatl 
nan ahvali ırhhlyeai haldnndaki M 1 A karar ftftBlttir. 

Buıün ıaat on ikide Be&ekten endlteli haf>erler üzerine \ilttln mlı ve Maı7ö uao ini YU•tul)'a _ __._. 
Eminhtine relmekte olan Tat• nazırlan Berline davet etml9tir. yr, akıbetini, tabii müttefikleri 0 • fta•I ...... ,.. .. ,...... 
man Elrremln iclareeindeld tram• lan Küçük ltil&fm akıbetine batla Ilga edH•cek 

HUcu• kıt' alar1nın maktan menederek Hllmete er• 
vay araba11 Ortaklyde Huan E- bitti Berlin, t (A. A.) -nt•zunlr•tl meaine mini olmu..,,-. N ,__._ __ 
fendi lıminde hlr adama çarpmrı, ,...... A vuatur7a ui ...-ı 
alır ıurette yaralamıftn'. Hasan Berliıı, 1 (A. A.) - M)lll IOI· ltal1a, AYllllurJa metel.,ini dan tetia edilmit olan 
Efendi GlimÜflUJ'U hutaneelne yaliıt hücum lat'alan erklnr har· inhiaan altma .tma ve hudutta· aerviai ilp edilecektir. 
kaldınlmlfbr. M,. reiıi M. Lutu utrettili bir ki kunett.iırin ki.fi olclulunu Bartnıa tet•kkUf 

A t ) b emri Je'ftDİft hücum 1at'alarmın aöyliyerek Berlin hükUmeti nt•• 
vrupaya 8 e e mauniyetinin bittiii Te miliı dinde huırlablan müdahaleye it· Pariı, 1 (A. A.) - M. 
gönderilecek hiametlerinln 1-tladıimı itildir . tirak etmemekle alır bir hata itle- Awıturya mulahatsizanlll 

Her ıene oldula sibi, bu tene m:~.. .-1...& d' bul etmittir. Maala.Jaattüut ..,.... me1ne ır.,, DoJL-- ı- _._ .. de Amıpada muhtelif ilimler _____ m:ım____ Ml•JI il .... ~ ... f&Pa-

tahlil etmek üzse 100 lise mau· Beı Sovyet tayyaresi K•tlller 81Ume mahkGm n:eraıime ittiraldndea 
nu ıön&lerilecektir. Anupaya-sln • edlldller Frama hariciye 
derilecek talebenin mii11haka bn· ıelıyor ViJW, 31 (A.A.) - M. Dolfu· kür etmittir. 

~!ı.~.:r ~01t... ~· ! .. ~..;:~~ 9
1
• Türk·-ak8Uiy ... etiiiC"iüTif 

Avrupadaki talebeJi teftite v"r~• _u __ ... ıınıa .,..._,._.. 

memur edilen ilk teclriaat ...,.., llir filo ceJecektir• Sa.yet milll ) • d d ' d • J 
müdiri Reıat Şemeettin hey 'de iki h&Jl'UIU miinuebetiyle MotkoTa• erın e e V am e ) y O r 
ar eonra, talebe ile birlikte Amı· Jt. ıiden tanancilcrimi&in ıip· Edirne 30 (Huau11) - Bulıa· • • • ' 
paya ıidecelctir. retini iade ~~dlyle plen ~ov· rietanda Tilrklere yapılan eziyet, Sofya, 30 (.H-.t) -

fıkln suiistimali ~ ta~ecderı buradan Eakite. itkence haddini çoktan aıauıtır. ef kabinesi, Bulıar Mak 

299 hin lira kı;rmetincle KQl'IU· 
Java ormanmm istihbli te.1tltia
de ;,olemhıldar cereyan ettitl id· 
diuifle aalnk itld.n müdlri Ce
m;l, nüfm müdiri Sa:lwi ve tapu 

..a•lrl Ma•r .,. ... ..alil E· 
mfn ı..,ı. ••Mır .. .,. nrilmlt· 
lli'Cll. 

Mlkltleitaad malDDDlarm af ........ ...., ............... 
\akibatm darclurulmamm Wemit • 
tir. Fakat lllUB1llllarıa awlratı 
buma ıetLlederek mlilıkkUl.min 
clev1et memuru oldaklarau 't'e 
mildafaalanm yapacalını tiyle • 
m:jtir. Mahkeme ltatka sbe bı· 
rakrlmlfbr. 

Mı11r sefiri geldi 
Altı aydanlMri lllnmı lnıılunan 

M•1r Sefiri Ahdülmelik Hamza 
&ey, tehrlmize ıelmiıtir. Bir kaç 

'bıre ııdecMl•dlr. Her sün ana vatana kadın, erkek, ibtilll komiteti roiıi lvan 
DOlt tayyuecilerin ıeliti mü· çocuk alan etmektedir. lofun izini ve Bulsar ko_ ... ,_.._, 

auebeti11e bir meruim proıramr Bunle.r ekteriya hiçbir tef ala· paralamu hanıi bankı!•,. 
huırlanmaktadır. lilacllıa hududu ıeçmelctMirler. mıt olduiunu bulmak ~ill I" 

Geri kaldı Münenerler daima ıiWı arama t'Tmalanna .levam etm•~ 
ve sisli toplantı behaneal1le tla• Tahkikatıa ıenuna kad~, 

Tı ... ıpı t1ıtaremda tGtçl Melı· yak ,...kteclir. iki riD nYıl Fi· blardaki lcatalar açı1-_.... 
..U 11•11..ıst• 111~ Retat ve libeclea 20 kitilik bir pnç bfil.. re hükameb;e mühürleftllli~' 
4la11n laaklanndaki m~ ıl hucluclu ıeçerek Edirneye ilti· Şayialara ,are, Ma'ld 
dtla aln'cna malmemeaW• •• • ca etti. 46 kitilik kadınıb erkekli bankuında yapılan arattır'
ftm e&lllmlftb'. Muhakeme phit itir kafile de Karldareline ıeç· t~ceıiııcle Bulıar Makedo•~ 
dini& •i "in bqka a6De ltn • mittir. Bu lcafile 1diylüdür vo kay· miteaine ait 80 mil1oa ı.......-. 
lillmlfbr. terinde dayak ve laıYikten kaç· mev•uat me1dqa pkal! 

Aalapna uzabldı mıtlardır. Makedonya komitui • 
Tlıldre - YUDUlittan ticari Bir müddet evvel ff ıebe ltir Antonof biraderler teYldf 

••l ... ıtı .,161 nihayetine kadar kadın Edirne hududunda banın mitlerdir. B\llardan ltiri 
ı..•1t .. llallflh'. K~ ikbaat bir halde hulunmuttu. Bu kadm donya bankuı mecliti id.,. 
ftkllfllncl• allkadarlua Midi • dayak yemİf, nihayet bçmrya idi. Gayrimetru tetkillt •• 
rilmlt*'. !~lele Yunan ilctııat a&Ylofllllf, hududu biru ıeçinc• yet1ere ait menkul v• P 
llUln Ankuaya ıelecelc •• bu haydmııtır. Bulıariıtandan da· kul bütün ıen·e~l~,.. lh1~•t 
huauta ......... ta J,qlıaacak • ha birçok aileler hicrete he.zırlan· meli nam ve heaalmıs O' 
trr. maktadır. Gizli tethiıler, tehditler edilmektedir. 

deTam etmektedir. 
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20defa mükemmel traşolduktan sonra bardakta bileyerek tekrar tekrar yalnız 1 adet 

HASAN ıraş bıçağile !!~arM'ü!kJn~; 
Bu fevkalade Haıan trat bıçağının tylt; meziyetleri vardJT iti uymakla tükenmez. Bir arlet Haaan brçafrnın, bir, iki, üç, dört nu. 

maralı ıayet keakin taraflan vaıdu. Her bir numara ile bet ıün arka arkaya aıra ile traı olunuz ve bitnumaralı taraf körlenmeden ' .~inci 
numaraya ıeçmeyiniz. Birden dört numaraya kadar bıçakla llakat yi•mi defa trq oluraunuı:. Sonra alelide bir bardağın içi toparlak ta 
rafma HaA.D trq bı~alını kunetli ıürterek eskiıi kadar keıkin bir hale ifrai mümkündür. Bu suretle yalnız bir adet Haaan traı bıçağı 
He aylarca husur ve neıe içinde trq olacakımız. 

••••• • • 
ısmıne ve Markasına Dikkat. 

Bir adedi Beş Kuruştur. Hasan Ecza 

1stanbul Tramvay şirketi evkat tarifesi! 
1934 senesi 21 temmuz gününden 
İtibaren ilanı ahire kadar muteberdir 

Faaıla Uk Son 
~o HUDUT HAREKET dakika hareket barek 
-...... ıaat ıaat 

!O Sitli - Tünel { Şitliden - Tünele 3. 6 5.31 23.42 
Tünelden • Şifliye 9 5.51 24.02 

12 Harbiıe - Fatih {Harbiyeden • Fatihe S • 7 6.S2 1.00 
Fatihten • Harbiyeye 9 5.49 24.20 , 

15 Takaün _ Sirkeci {T~i'!lden • Sirk.eciye 5 7.30 19.20 
S1rkecıden • Tak11me 7.50 19.40 

18 Maçka _ Beyazıt { Maç.kadan • Beyazıda 5. 8 5.59 23.21 

ı 
17 6.41 24.02 - Beyazrttan • Maçkaya 

Maçka E • {~dan • E. Onüne 7 6.57 20.19 
- - mınanu E ü d M k 14 6.29 20.47 

1 
. n en· aç aya 

17 §!ili - Sirkeci { Şifliden • Sirkeciye 8 6.26 19.59 
Sirkeciden • Şiıllye 12 6.58 20.31 

-Tabim _ Abarar{Takaimden. ADaraıa 18 7.02 19.58 
---------- AJuaraydan. TaJalme 37 7.58. 20.SS 

19 K----• Lwa {Kurtuluttan. Beyuıta 6· 9 6.00 23.1• 
.urnuUJ- :::ç:zıt Beyazıttan. Kurtuluıa 17 6.45 23.56 

- Kurtulut=Eminönü { ~.0!'1.!ıı=.-:~~!:: ı7s ~:~~ ~g:~3 

B. Tqtan. Bebeie 
,, • E. Önüne 

.!Z Bebek - Emlnanu Bebekten • " 
] Emin8nünden .. Bebei• t Bebekten - B. Tat• 

f 
_ Oıtaköı • Emini Ü f Ortaköyden • E. önüne 
~--------D-\ E. önünden • O. köye 

.!' Betiktat _ Fatih ( Betiktattan • fatihe _____ ..._ _ _...~---(Fathiten • 8. Taıa 

A. araydan •T. kap!Ja 
T. kapıdan • Sirkeciye 

.... 32 Topbpı _Sirkeci Sirkeciden· T. kapıya 

ı
l T. Kakadan Beyazda 

ı 
Beya11ttan T. Kapıya 
T. kapıdan· Aluaraya 

{ 

Aluaraydan- Y. kuleye 
.!:' Y ec:lilaale - Sirkeci Y • kuleden • Sirkeciye 

Sirkeciden • Y. kuleye 
Y. kuleden • Ak .. raya 

{ 

Aluaraydan- E. kapıya 
!! Mirnekap;. Sirkeci E. kapıdan • Sirkeciye 

Sirkeciden • E. kapıya 
.....__ E. kapıdan • Akıaraya 

5.26 
6 5.36 --
10 S.48 24.40 20 

5.56 1.20 
ı.s1 

8 s.so 20.SO 
ıs 6.35 21.32 

18 6.26 23.56 
20 6.52 24.22 

7 6.54 20.54 
14 7.16 21.3 

5.24 
S.40 23.31 

5 6,12 24 02 
8 24.04 l. 15 

24.30 1.30 
1.45 

6 S.32 -. 
10 S.48 23.23 
16 6.20 2!.54 

24.~7 

s 5.24 
10 S.48 23.~0 
15 6.17 23.59 

24.30 

Posta T. T. ve Binalar Levazım 
müdürlüğünden : 

p 
t Olta, T. T. Fabrikuı i~n lüzumu olan on ton humzu ıanii man-

t~ alent •ur•te münakuaya konmuıtur. Münakaıa 18 eylül 1934 

l11ıı 'ile t .. adüf eclen pazar ,Unü aaat 14 te yapılacalından tayin o

li '" lii.ı ve IUtt. o/o 7.5 niıbetindeki teminatlariyle Galatasaray 

~. lcarıııında Be1oilu Poıta T. T. Mer.kezi üç.üncü katında müte • 
het ' Potta T. T. Satınalma komiıyonuna müracaatları. Şartname 

li1a alınabilir. (3855) 

Maruf Teksıyt 
kaP1tlırı d ı 1 m a 
116yle kapılı zarf 
dera11nda ecza

~ nelerde sıhhr. 

lttikbalini dütünen , bir ıenç 
hanımm en ehemmiyetli vaaifeei, 
niıanlııımn cihazını hazırlamak, 
ıatm almaktır. Zamannnızm ica· 
babnı idrak eden zeki bir hanın: 

DAViT 
au,uk ıBmlekçlllk 

tlcarethaneal 
lmklll cadde1i 178, Galatuaray 
LMeli kart11mdaki maiazalarm
da, kemali memnuniyeti mucip 
olarak •ntin ve mutena mallar 
hulunduiu, yani, ,amlek, piJa· 
ma,robcl&tambr,çorap,kravatve 
tık ve elesant zatlara maheuı bi· 
lOmum çamqır talamlannm en 
~ nni ve ~itleri mevcut 
olduiunu bilir ve kemali itimat ve 
emniyetle Davicl maiazalanna 
müracaat eder. 

HABER 
Ak•am Poetaeı - ISTANBUL AN 

iCARA CADDESi 
1 

Tel&T&f Adre91ı ISTA1'"'817L llABIC& 
Ttılefoo TUi I ""1 ld&Nı 1&110 

r 
ABOnE ŞERAiTi 

1 8 1 U~bll 

'l"llrlı11•= ııo uo 180 ıuo a,,. 
ll:cllelılı tlO Mo MO 1110 

11.An TARIP~SI 

Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Budchfl rerı (\l.ı\.&IT> Hatlıuaa 

HABER gazetesi 
El yazı•• tahlll kuponu 
isim . . . . • 

BIJlk 
Yüzme 

Müsabakaları 
V AKIT ıazeteıi her aene oldu· 

ğu gibi bu ıene de büyük yüzme 
mü .. bakaları tertip etmiıtir. Mü· 
ıabakalar 10 Aiuıtoı Cuma ıü· 
nü yapılacaktır. Her aporcu ıence 
açıktır. İf tirak için V AKIT ıaze· 
lesine 9iıpdiden müracaat ederek 
iıim yazdırmak kafidir. Kazanan 
lara mnkifatlar verilecektir. 

Deposu. Toptancılara Tenzilat .. 

Tc:J Q K iVE 

llR~~T 
BANKA51 

.DAo;_ 
BiRiKTiREN 
RA~T .. bO~Q 

Fıtık ağnlarmdan ameliyat
arz kurtulmak isteraeniz, ölçü 
ile yapbfnnıa ıon ıiıtem fenni 
kaıık bajlarmnzı kullamlız. 

Galata, Karaköy, pojaçac· 
f wmı yanında No. 38 

Kaponeridi 
Mide, banak ve karın kor· 

aeleri yapılır. (1568) 

lstanbul y~dinci icra memurlu

lundan: 

Y azhk sinema 
A~mak arzu ed•nlere 
Kira ile, sinema, film ve maki· 

neleri, satılık: Sinema m:ıkinelcri 
100 liradan itibaren 1 benzin mo• 
tör altemator, 2 adet Erneman 
makina11. Galata, Yüksek Knldr
rım altbaırnda lzmirli oilu Han 
15 No. da Telefon: 44483 (1553) 

lıtanbul yedinci icra memur· 
luiundan: 

Bir borçlan dolayı mahçuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer bir a
det taksi otomobili 418/ 934 tari• 

Paraya ç.evrilmeaine karar ve- hine müıadif cumartesi günü sa -
rilen ıayrimübadillere ait bono hali aaat 14 ten 15 e kadar Sandal 
Jatanbul e1ham ve tahvillt boraa· bedeıteninde birinci açık arttır • 

maar icra kılınacaiından taliple
ırnda aiuatoıun 4 ncü ıünü ıaat rin yevmi ve ıaati n1ez!;ı1rda ma• 
11 de hazır bulunacak memuru hallin-le hazJT bulunacak memu •· 
tarafından satılacağı ilin olunur. runa müracaatları ilin olunur. 

(2818) (2817) 



Fethiye hadisesi 
dostane bir şekilde 

halledildi 

iş yok! 
Kadınlar Yugoslavgada 
da işten çıkarılıyorlar 

Son zamanlarda bazı memleketler
de kadın memurların iıten çıkarılma
ları yolunda bir cereyan vardır. Bu ce
reyan en fazla Almanyada ilerlemiı -
tir. 

İktısadt ıebeplerle ve erkeklere i§ 
bulmak dil§ilncesiyle bu cereyanın A
vusturyada baı gösterdiğini dün bu 
saymın:da yazmııtık. Dünkü poıta ile 

gelen Avrupa gazetcleori bu cereya
nın Yuioalavyada da meydan aldığı

nı haber veriyorlar. Almanca "Völ
kischer Beobachter" gazetesi bu hu -
ıuıta ıunları yazıyor: 

Yugoılavclaya öteden beri kadın me
murlan devlet lıimıetinden çıkarmak 
cereyanı vardı. DeTlet, maliyeaini 11 • 

lah için ahiren parlimentoclan aldığı 
aalab.iyet çerçeveai dahilinde memurin 
kanununa bir zeyl iliTe etmittir. Bu 

zeyle göre, kocalan deTlet memuriye
tinde bulunan kadm memurlar dnlet 
hizmetinden çıkanlahilec:elderclir. Bu 
yeni karar malUın olunca Yuıoılavya 

kadın tqkilltı Belsratta Serajewoda 
.,.~ diğer büyiik tehirlerde büyük mik· 
yasta protesto tezabilrati tertibini n 
hükumete - bu tezahürat Joplanbla· 

nna ittirak edenlerin cümleıi tarafın
dan imzaJı - muhtıralar takcliınini ka
rarlattırmqlardır• Fakat bu içtimalar
.da kadın memurlardan kendi aralarm
da anlqamamazlık haııl olnıut ve bu 

71zden ancak 10 bin imza toplanabil
mitti. Çünkü evli olmıyan kadın me • 
murlar, hükUınetin kararının kendile
rine taallUlcu olmadığı beyaniyle imza· 
dan iıtinkif etmiılerdi. Bir müddet 
ıonra mezkur karamame neıredilip te 

Jabm bqma olmıyan, yani ebeveyni 
nezdinde ikamet eden, yahut ebevey-

' nlnden biriıi devlet hazinesinden teka-
üdiye, eramil maaıı ve ıaire aibi her 

besi bir nam ile para alan bekar ka
dın memurlara 1 Mayıs 1934 ten iti
baren yüzde yirmi bet pahahlık zam
mının artık verilmiyeceği anlatılınca 

bu beklr kadm memurlar dahi kadm 
tefkilibna müracaat ederek menfaatle
rinin bimayeıi için müzaheret talebin
de bulunmuılardır. 

Fakat hükUmetin tedbirleri kati o

lup bundan kadın memurlann müın • 
kün olduiu kadar devlet hizmetinden 
uzaklaıtmnak iıtendiği anlaıılmııbr. 

Eıaaen Yugoılavyada kadınlar ıi -
yaıi hukuka malik olmadıldanndan hü
kumetin bu tedbirlerinin tatbikıncla hiç 

bir parlamenter mani ve mütkülat çık
mıyacaiı ve hükumetin devlet memur
lan cihazım 11lah için kati bir karar 
vennit olduğu ve bu karanndan hiç bir 
tesir ile dönmiyeceii anlatılmaktadır. 

Hükumet ittihaz ettiği bu tedbirler i
le devlet hizmetinde açılacak memu
riyetlere - taJet bu memuriyetler ta
aamaf sebebiyle ilıa edilmezse -
yiikaek tabıil aabibi erkekleri yerleıtir· 
meyi ve bu ıuretle münevver 11nıfı dev
let lehine kazanmalı iatihdaf etmiıtir. 

Diğer taraftan bu kanuni tedbirle
re kartı koymak için bekir kadm me
murlar kendi akrabalan ile birlikte ika
metten zarfınuarla kendilerini iktiaa· 

den müıtakil yapmağa .,.. evli kadın 
memurlann bir çofu da kocalanndan 
aynlma dan11 açmaia teıebbüı et • 
mitlerdi.." 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili butalıklan m :iteha1111ı 
Cama H pazardan befka pnJerde 

·iledea sonra aaat 2l d~ 6 ya kadar 
Jıtanhulda Dlnnyolanü (118) na· 
maralı h11111ıi kabinesinde butalanm 
bhal eder. Muayenehan. ven tf'',. 
fonu: 2239d. 

Yazlık ikametgah telefonu Kandili 
38 - Beylerbeyi 48 .. 
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lktibaslar 

ltalyan bakımından 
Viyana cinayeti 

Kanlı Ali, bir köyü basınca orasını sansar girmiş 
kümese çevirirdi... Hele kadınlan öldürmekten 

ne büyük zevk duyardı ••• 
:(Yazısı hikaye sütunumuzdadır) 

iki Ylzll Adam 
BUtUn dUnyaca tanınmıf, fevkallde merakh zabıta ve tahlil romanı 

Tefrika n: 7 1·8.834 Çniren; Hikmet M'/lnir 

Qe~en kıaımlar1n hUlaaaaı 
iki arkadaftaıl 'biri, bir akpm gezlntbln

de, bu romanın en korlmno phalyetl olan ... 
dama clalr, llatıraaını anlatıyor: 

Bu adam, bir gece dokm J&llllda kadar 
bir çocutu çllnerken 7ekeJanm11 ve kencll
ılnden bir miktar para lııtanek kararlafmq-
tı •.• 

Aadam kendlalndfıa hlo umulmacbtı halde 
bu parayı ktunen nakit, kumea de cek ba
llnde dethal veriyor. Fakat ~e attıft .bma 
Ue, kencllnl tanıttrtı lllm arumda fark nr
dır. 

iki arkadqtan biri avukat AfA!raon o gtııı 
Hine dönünce, ken4lılne esrarengiz alıba'bı 
Doktor Cekll taratmdan verllmlı uyguıı1tız 

bir nelyetnameyt tekrar gözden geclrdt. 
Şlm41, ar'ka4qı doktor Oekll'ln, ba kor

kunç adam yUztln~n uğrayabileceği fellket
lerl dllttlnllyor: 

Hayd isimli korkuno a4amı bir gece yolu
nu bekllyerek, röııdll. 

- ikimizin de tanıdığı mı?!. 
Kimmit bunlar?. 

Avukat cevap verdi: 
- Meseli, Cekil.. 
Garip kıyafetli adam birdenbi· 

re ve hiddetle haykırarak: 
- Hayır, hayır! dedi. Ceki1 

size benden hiç bahsetmit de· 
iildir. Yalan söylüyonunuz. Bu · 
nu sizden ummazdım. 

Mister Aterson, onu biraz yu 

mutatarak: 
- Yoo! .. Bak .. dedi. Bu tarzd2 

JConutmak size yakıtmaz. 
Öteki bu sefer, tidtletli bir kah 

J<aha attı. Sonra, harikulade biı 
çeviklikle kilidi açarak derhal ı · 
çeri daldr .• 

Mister Hayd'm kaybolmunu 
müteakıp, avukat bir müddet ol· 
duğu yerde kaldı. Elim bir rahat· 
aızlık içindeydi. Sonra, yavat ya· 
vat yürümeğe bqladı, ikide bir 
duruyor ve f&tmnıı insanlara hu 
bir tavırla elini alnında ıezdiri· 

yordu. 
Şu dakikada, zihnini kurcah· 

yan m~sele, hani kolaylıkla hallo· 
lunur zümreden değildi. MisteT 
Hayd'ı soluk ve cücemsi bir adam 
olarak bulmuftu. isimsiz bir has • 
talıkla maluldü. Çirkin bir gülüm· 
seyiti varc\ı. Mahcup, ayni zaman· 
da girgin; imam manen öldü~ 
bilecek bir intiba bırakıyordu. Ça 
tal, fısıl dar gibi, hem kesik bir ses 
ve ahenkle konuıuyordu. Bunlar • 
dan hiç biri de lehine bir fikir u
yandıracak mahiyette deiildi. 

Bununla beraber, o zamana ka· 
dar kendisine kartı duyulmuf, nef 
ret ve korkunun da batlıca sebebi
ni tetkil etmiyordu. 

Zihni tamamen kantık olan a· 
vukat Aterson: 

"- Herhalde, dedi. Herhalde 
batka bir sebep olacak. Fakat bu 
adamı kaplryan esrara bir 11un 

veremiyorum. Allah yardımcım 
olsun. Bu adamın her,eyden önce 
bir i~n olup olmadığmda fÜP· 
hem var. Şerir bir ruhun, balçık 

heyetinde !ekİllenerek tezahürü 
hadisesi midir bu! •• 

"Son aklıma gelen fu: Zavallı 
dostum Dr Cekil ... Eğer feytanın 

cl&mgumı bir adamın yüzünde 
gördün mü diye sorsalar, itte, se· 
nin bu yeni arkadaıını gösterece· ... 
gım •••• ,, 

Yan sokaktan dlfan çıkınca es· 
ki, güzel bir takım evlerle kuıatıl· 
mıt ve kat kat, harita tabileri, mi
marlar, orta derecede avukatlar 
ve ne olduiu bellisiz bir takım it 
sahiplerinin oturduğu bir meydan 
geliyordu. 

Bunlardan sağdan ikincisi, bat 
tan bata menul bir binaydı. öte
kilerden ayn olarak, halinde bir 
servet rahatlığı, itinası seziliyor • 
du. 

Avukat Ateraon, bunun kapısı· 
nr çaldı. 

Açıldığı zaman kartııına çıkan 
uıağa sordu: 

- Doktor Cekil evde midir; 
Pol? .. 

Uıak Pol, zairi içeri alarak: 
- Bakayım Miıter Ateraon, 

dedi. 
Avukatı alçak tavanlı, genif, 

tafra evleri gibi bir yanmda rahat 
bir ocak bulunan ılık bir salona 
aldı: 

- Burada ocaim yanm.da otu· 

.. 
İtalyanca "İl Corriere della Sera 

gazetesi yazıyor: 
A vuıturyanın Baıvekili öldüriildii. 

Epeyce zamandan beri Avuıturyad• 
yapılan cinayetlerin en büyüğü ve ell 

fecü bu olaa gerektir. Bütün cihallr 
bu hiıdiıeden müteeuir kalacaktır. ool· 
fuı, maıa batında, it batında, Avu• • 
turyarun iıtikıalini muhafaza hizmetİJI• 
de bulunurken öldürüldü. Ve Avuıtuf" 
ya iıtiklaline kurban oldu. l talyan mil• 
Jetinin Dolfuıun katlinden pek müte· 
essir olacağına ıüphe yoktur. ltalyad 
milleti, M. Dolfuıe kartı daima ıaınİ• 
mi duyğular beslemiıtir ve 1 talyanııt 
bir kaç defa da kıymetli miıafiri ol • 
duğunu hatırlıyacakbr. 

Tarih, bu aıırda yeni feci bir uyt• 
fa kaydediyor ki, bu, yirminci aartd 
medeniyetini ıereflendirmiyen bir hi• 
diıedir. Çünkü bu cinayet bir inkıta• 
hın neticeıi değildir ve beklenilmiyell 
bir darbe olmuıtur. Fakat hedefin• 
varamamııtır. Hükumetin otoriteıi bet 
yerde hakimdir. Biz bu harekete cin•· 
yet ıilıileıi tesmiye ederiz. Bu gibi ci• 
nayetlerde en büyük mes'ul müıevvik• 
terdir . 

Dolfuıun katli ıiyaıi olmaktan si• 
yade adi bir cürüm sayılır. Bu gi1'l 
mücrimlere inkılapçı denilemez, ceıni• 
yet için en tehlikeli ve adi caniler de
nilir. Biz ,ıon zamanlarda, "Avustur
yada irtikap edilen cinayetler hakkın• 
da, uzun uzadiya yazmıt ve bu hadi• 
ıelere dair mufaasal malumat vermir 
tik. Avuıturyablar bu cinayetleri nef• 
retle anmaktadır ve müaebbiplerin alt' 
can Naayonal • Sosyalist teıkilatrn• 
mensup olduklarını söylemektedirler. 

M. Dolfuı ölmüııe de, Avusturya" 
nın ıiyaıi vaziyeti değiımeıniıtir v• 
deiitmiyecektir. Hükumet vaziyet• 
hakimdil'. Buıün Avuıturya hükiimr 
tinin iatiklaline daha bağlı olacaiuıl 
ıüphe yoktur. Ve bu hedefte yürüye• 
ceği herkeıçe maludur. 

i\vuatul'YJlrun yeni hükUmeti mü•• 
kül vaziyetlere maruz kalacaktır. Ll• 
kin millet hükumetine bağlıdır. A " 
vuaturya hükumetini, istiklali için a " 
lacağı tedbirlerde haklı buluyoruz 'f/f 
bütün cihanın ıempatiıini kazanacait" 
nı da temin ederiz. 

A11l ıayanı taaccup olan ıey tadurs 
Aıilerin tekliflerini müdafaada bulu.-ı 
bir ecnebi devletinin müme11ili göriil
mit ve bu hal herkesi hayrete bırak• 
mııtır. ltalyan milleti, i\vuıturya bi• 
diıe1erini, 90ğukkanlılıkla kartılamak • 
tadır. ftalyanın şimdiye kadar takip el• 

tiği ıiyaaette hiç bir tebeddül olmt1'•• 
caiını ıöyliyebi1iriz. 

---~ 
rarak mı beklersiniz, Mister Atet' 
son; yok&a, yemek odasını 11ıt•
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yımmı? 

Avukat: 
- Tetekkür ederim. Burası ıtf• 

dedi. 
Ocağa yaklatarak, yanmd.Jıi 

ıet üzerine uzandı: 
Bu salon, arkada,ı doktor ~ 

kil' in pek itina ettiği . bir yerd•· 
Mister Atersoiı indinde de, ı,urfı' 

b1'' sı, Londranın en rahat ve bot 
caklarmdan biriydi. 

ıı·· Fakat bu gece, Ateraon'un ,,-
nında bir sarsıntı, bir haleC 
vardı. 

Hayd isimli adamın yüzü, h• ' 
tırasına adam akıllı ıaplanmıt, t" 
killenmitti. dif 

O zamana kadar pek ns ,. 
duyduğu bir tabızlrk hiısed~Y~,. 
du. Ve ruhunun bu zulmeti ıçl .ı' 
de, yanı batında alev alev ya.ti dl 
ocağın oynak akislerini, tav•11 ,i 
hasıl ettiği kımıl k!mıl gölgele 
adeta bir tehlike gibi seziyordıl• ,, 

"Devamı ,,ar 


