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ÇARŞAMBA • Sene 3 Sayı: 818 

~versite geıiçleri bugün Deniz silihlarını tahdide 
veda etmek lizım 

tt liadisede ismi ge41en 
~ Ocaeu Meb'u u Sırrı B. 

auf Hayri Beyin 
ınuhakemesi 

l(~CQe/i Meb'asu Sırrı B. 
0 t1as üzerinde tesir 
~i Yapmak istemiş? 

'llçJ 'Urnriik kaçakçılığı yapmaktan 
~t ~ Odesa ba§konsoloau Rauf 
~~ e kavas Tevfik, muhacir Meh 
du E°:fendilerin muhakemelerine 
dt ~ 8ckizinci ihtısas mahkemesin· 

\ie"a.m edilmİ§tİr. t' CJi eo.\cıe-dc- !C), el • n 

tUlh,}.edilmesine karar verilen 
diı.~·uıt baş müdürü Seyfi Bey 

ber3et ettiler 
razgrat hô.disesi! 

lngiliz•Amiralı Lort Bitinin beyanatı 
Amerikada bu şekilde tefsire uğradı 

Bu gençleriiı 1 

mahkemeye 
düşmelerine sebep 

olmuştu 
933 senesi nisan ayı içinde 

Bulgaristanm Razgrat kasabasın· 
da bir hadise olmuş, oradaki bazı 
Bulgar gençleri Türk mezarlarını 

açarak içersinden ölüleri çıkarır. : 
bin bir rezalet yapmı,Iardı. Br 
vak' ayı lstanbulda haber alar ı _,.,__;__._..__.. __ ......::.ı.: 
Üniversite gençleri Bulgarlara bir i lnglllz kruvazörlerinden 
~~cl~iftrm~p~~e--~~-----.-.---.-.----------_-_-_-_----~_-_--. 

diğer yüksek mektepler talebele- Suya duştu' 1 H. d. t d 
rini de davet ederek Maçkadaki • 10 IS an a 
Bulgar sefarethanesinde toplan· • • i lngilizlere karşı 
mışlar ve hep beraber Feriköyün- Zağrep Obmpıyat• f 
de bulunan Bulgar mezarlığına J •t • UZ İsyan mi? 
(Arkası 6 ıncı sayıfamızdadır) arına gt mıyor Nathi Agali, (Hindistan) 7. 

Çürük çarık giden atletizm işi· (A.A) - İngilizler aleyhine! 
miz 1934 mevsiminde canlanır gi· tahrikatiyle meşhur fakir Alin-! 
bi olmuştu.. · gar'ın idaresinde bulunan kabt-! 

Kol!eç. müsabakalan dolayısi: • leler, Peşaver civarında himayei 
le şehrımıze gelen Yunan ve Vı- ltında bulunan Malakand mın-i 
yanalı atletleri, Galatasaray şam· takasına girmeğe lC§ebbüs et·f 
piyonasında Yugoslav, :una~ mişlerdir. Ciddi bir çarpr ma-i 
Arnavut ve Rumen atletlerı takıp d ·· t ı·ı ·· k"" t" 'l: . . . .. . an sonra, mus ev ı er pus ur u : 

Japon taleplerinin ihti-
laf /ara sebep olacağı 

anlaşılıyor 

Nevyork, 8 (A. A.) - Amiral 
Beatty tarafından İngiliz bahriye· 
si meselesi hakkında irat edilen 
ve Londra muahedenamesinin il· 
~asını tavsiye eden nutuk dolayı· 
siyle tefsiratla bulun n Nevyork 
Herald Tribun diyor ki: 

- Bu sözler, pek manidardır. 
Şayet bu &Özler, kuvvetli bir do· 
nanmaya ıahip olm,.ğa taraftar o
lan bir grupun mütaleaları olma· 
yıp lngiltere hükiimetinin takip 
etmek istediği siyasetin ifadesi 

ise, herhangi bir muahedename 
ile deniz silahlarmm tahdidi Ü· 

mitlerine veda etmek li.zmıgeli
yor, demektiT. Bu da Vqington 
ve Londra muahedelerinin • ıonu 
olur. Sebepte Japonyanm da bu 
muahedelerin ilgasını arzu et • 
mekte olması ve Fransa ile bal
yanın bu muahedeleri ipka etmek 
iıtiyen Amerikaya müzaheret et· 
meleri için hiçbir sebep mevcut 
olmamasıdır. 

·~entn· · ~ . ıştır. 
cıs şöyle aormuştur: BugUn berat eden gen4iler 

,.. ...... Sı·z g·· ··k b ··d·· : ...... ımıuıı,_nımnmıım"""" _____ _.._11.,. 

etmıştı .. Üst uste gelen bu ışte e- müşlerdir. Zayiatın ne olduğul 
li 1a~ağı tuta1~ her a~l~t byarış~, meçhuldür. ~ 

Eğer Amiral Beatty'nin noktai 
nazarı galebe çalacak olursa bu 
yüzden yeniden hudutsuz bir si· 
lahlanma yarı'' baılıyacak ve bu 

-Dev11mı 6 ncı yfada- ı "{~ umru aş mu urusu· 

~i~t~aça~çılrk vak'alarının tah- Hindenburg 
ıı1~ , le bızzat meşgul olmazsı-

at eızm var ıgımız ıçın u musa,- ................................................. -.--• 
bakalar büyük bir hareket sayıl- _ ___ __;, _ _ ________ ___________ _ 

tııt Neden bu işi bizzat tahkik ile 
fk\!J olmaya lüzum gördünüz? 

~k ...... istihbar ettim ve bu işi tah
{~~lt ltıeınur edildim. 

ası 6 ıncı sayıfamrzdadır) 

kuruş 
yüzünden 

Sa· 
b .. ırn Kirkoru vara1adı 

4n k 
~~~ §a.nt üzeri 
de.- Çarş1 cad
Sıt,.1l\~e ağızlık -

"'" ır• d l'ııi ~ :rın e yir . 
del\ l'Uş Yüzün · 
~ı~ bir kavga 
ti, ... 1§ ~e bir ki-

aır 
•,ı, •urette yn 

Dün merasimle 
gömüldü 

Neudeck, 7 (A.A.) - Dün ak· 
şam Neudeck şatosunda hususi bir 
merasim icra edilmiş ve Hinden · 
burgun ailesi efradı ve Neudeck 
malikanesi müstahdemleri, tabu -
tun Tannenberge naklinden evel, 
büyük ölüye veda etmişlerdir. 

Neudeck civarı, büyük askeri 
manevralarda görülen bir manza -
ra arzetmekte ve bu suretle bu en 
büyük Alman kumandanının cena· 
ze merasimi, hayatında kendisi -
nin de en büyük ıeref olarak te -
lakki edeceği bir askeri geçit reı· 
mi ile başlamı! bulunmaktaydı. 

mıştı.. r~.._....,.,.,....,..-r~-~-...-. -· _ __,,.,...,... ___ ,-~-.......-.... ---:::..1-~ 
Balkan oyunlarının Atin.adan 

Zağrebe nakli müsabaka tarihini 
değiştirmi§ her sene Teşrinievvel
de yapılan Balkan müsabakaları 
26 Ağustos gibi yakın bir zamana 
almnuıtı ... 

Nedense Balkan müsabakala
rmda hemen her sene bin türlü 
müıkülata maruz kalan atletizm 
takımı iştirak ettiği müsabakalar· 
da da mütemadiyen fena netice· 
lerle Atinadan döner büyük ümit· 
lerle ilerdeki seneyi beklerdi.. 

Geçen mevsim nereden estiği 

belli olmıyan bir hava bizi Atina· 
da Romanya ile beraber üçüncü
lüğe kadar çıkanverdi. Eh dedik 
artık tali döndü önümüzdeki sene 
bütün kış jimnastiklere devam e-

Dokides Efendinin Paris 41ıplaklar cemiyetinden aldı§ı 
resimli hüviyet varakası 

~~l':~rak hasta· 
~l' aldll"ılını ı:.· 'r. ~ 

al>tı" u tıe: Klrkor 

Geçit resmini müteakip, cenaze (Arkası 6 ıncı sayıfada) 

} alayı yıldızlı bir sema altında --·-------·;.,.······--· .. i 
Tannenberge doğru hareket el· Moskova da i 

Bizde qörülmemiş 
bir dava! ~i~la.5Utnız tah · Altta: Saim 

~~•t na~aran hadise f()yle ol
n~l'· \J . 

s,ittt~~arşı caddesinde Suphi ve 
Sıtı>h· 181llinde iki kardeşten 
bı ı, ... l 
ı:~ agız ıkları evde yapa-
d~ ~dt;tirir . satar, diğeri de 
eli~ı ede hır dükkanda gün

~ ·· e " l likk;: ~a. ışır. Saimin çalı,tığı 
lıl· "ll.rn k 
h ltıd ar~'sında Kirkor is · 
<ı~ e deıni . b" • d ı,. tıd.. rcı ır ermenı var ır 
'\' "n b· lt~0l' ır hafta e~el demirci 
~,l'I,~ ' Suphiye yirmi kuru!a pa
~t, ~ledcrck bir ağızlık yapltr· 
~e ·fllts f ~ tlliır · "e akat parasını ver· 

Clt ~ ır. Evv .k. .. S h. K" 
·~ a t1ll<: eı ı eun up ı, ır-
d 'ı?clttıi ancılar yokuşu b:':lşmda 

~. § Ve p • t • 
( (\ttk arasını ı~ ~mışse 
l\.rt._ nl'Un ., k 
~ıı 

6 
yo ,, cevabı karşı · 

llltı ayıfamızdadır) 

mittir. Neudeckden iki kilomet • i 
re ilerde mareıalin tabutunu ha - güreşlerde i 
mil bulunan top arabasını çeken J "" Jd k 
atlar bir traktörle değiştirilmiştir. mağ up o u 
Top arabasının önünde dört zırh] JIA k 8 ( ıv~os ova, Husu-
otomobil gidiyor ve arkaımda mo- • 
törlü bataryalar geliyordu. Yüz ki- si muhabirimizden)-
lometrelik uzun yol imtidadınca Dün akşam Sovget 
iki taraflı dizilmiş olan ve ellerin- güreşçi/erile güreşçi. 
de kızıl ziyalar saçan meşalelerle • 
birer heykel gibi hareketsiz duran /erimiz arasında ya- i 
milis efradı bulunmakta idi. pılan ikinci temasta 

Bu suretle alay sabah saat al • 3 - 4 mağlup olduk. 
tıda Tannenberge gelmiş ve ta- Çoban Mehmet, Mus
but, büyük .merasime intizaren a· 
bidenin başkumandanlık kulesine lafa, Abbas galip gel-
konulrouştur. Saat on birden bir diler. 
az evel mareşalin tabutu, abidenin Dlln l\lo ko,·ada yapılan lutlıol matlıırı. 
tam ortasındaki büyük salibin ö • hııkkınd:ıkl tar UAt ııon rıayfamruJadır. i ............................................................. 

.(Arkası 6 ıncı sayıfada) 

Evinde çıplak d~laştığı için bir kadın 
kocasından ayrılmak istiyor 

Bugün saat on dörtte Beyoğlu 
Hukuk Mahkemesinde, memle· 
ketimizde ,imdiye kadar bir eşi 
daha görülmemiş olan çok garip 
ve dikkate değer bir dava başla· 

mıştır. Dava bir karı koca arasın· 
dadır, kadın iki çocuğunun terbi· 
yesi kendi üzerine verilmesini ve 
kocası tarafından kendisine na • 
falea bağlanmasını istemektedir. 

Her gün buna benzer birçok 
davalar görüldüğünü bildiğini1 
için "bunun garabeti ve hususi· 
Y.eti nerede?,, diyeceksiniz! Fa-

kat mesele hakikaten garip ve et· 
sizdir ve garabet davanın mevzu· 

unda değil, davacının ileriye ıür· 
düğü sebeplerdedir. izah edelim: . 

Dava edilen zat, elektrik tir-
ketinin Taksim de Ayaıpafadaki 

inşaat atölyesi şeflerinden Doki· 
liı beydir, Türk tabiiyetindedir. 

Davacı bu zatın karısı madam 
Dokiliıtir. Kırk bet yaşlarında 

bulunan madam Dokilis diyor ki: 
"- Kocam son zamanlarda 

.(Arkası 6 mcı aaydıde), ~ 
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Almanqa 
f rensaya ittifak 

teklif ediyor 
Londra, 7 (A.A.) - Daily Tel

graf m Pariı muhabiri, Almanya· 
run, bu ıefer matbuat vaııtaıiyle, 
Franaız - Alman clostluiu lehine 
temayül göıterdiğini kaydetmek · 
tedir. 

Filhakika A1manya, Franıaya, 
iki millein blitiln dünyaya hlkim 
olmasını temin edecek bir ittifak 
teklif etmektedir. 

Daily Telgrafın muhabiri, bu 
teklifin, M. He11 tarafmdan ıade 
ce iktıaadi meseleler üzerinde ya • 
pdan uzlatma tekliflerini aıkeri 

cihetten tamamlacblmı zannet· 
mektedir. 

Jeneral Ton Redıenau, tunları 
ıtsylemektedlr: 

"- Framanınt Avnapadaki 
emniyetini temin edecek yeılne 
me~n, Almanya olduğunu 
anlı~ı yazıktır. Fakat Al· 
rıa~ fnkalide mU..lllh millet• 

l ~ ri.,!!. ~namda atlllltrz 1'almağa 
m ?cbur edil dili mildde., ara• 
mızC!a itimat mncut olmryacak· 
tJr. 

'';.Ucum kıt'alar. aakerT 
mahiyette de§lldlr,, 

HABER - Altta"'.' Poataaı 

Amerika hükômeti, ordu 
mevcudunu arttırıyor 

Orduqa 35. '!lilqon dolar-· .. . Kürakhk iWZ*" 

fazla tahsisat 1 afeti! 
Amerika, ordusunu, emniY,etini 
temine kafi kuvvette bulmıyor 

Vqinıton, 7 (A.A.) - Harbi·jiine ıiSre harbiye nazırınınPanama 
ye neaareti,tauert ordu kaclroaunu kanalmda ve ıarp mmtakaların • 
artırmaya hazırlanmaktadır. Aa· da teftiı seyahatine çıkmaaı er • J 
ker mncudu 118.000 den 181.000 ki h b' · b "nk" du 

1..ı... d el 1., 000 d nı ar ıyenın uıu u or • e ve Z&UR mevcu u a .. en 
ı 4.000 • çilrarılacaktır. nun Amerikanın ve deniz aıın 

Diler taraftan lconcreclen 35 mUatemlekelerinin emniyetini te • 
milyon dolarlık munzam tallaieat İnine klfi olmadıiı huıuaundaki 
iıtenecektlr. noktai naauını teyit eylemekte • 

Harbiye nezaretinde söylenildi· dir. 

Avusturyada 
divanıharpler 

Ankarada 
dedikodu 

Amerikada beŞ ,milyar 
dolar zarar yaptı 

Nevyork, 7 (A.A.) - 27 mil• 
yontuk nüfusu ihtiva eden bir ea• 
hada, afet halini iktisap eyliyer. 
kuraklığın sebep olduğu zarar. 
bet milyar dolar tahmin edilmek· 
tedir. 

En çok mutazarrır olan, Monta· 
na, Vayominı ve Dakota eyaletle· 
ri ise de, 12 eyalet daha tehlil<c 
altındadır. 

DünkU gün Chicago boraaım· 
da, buiday piyasasının 1 12 çent< 
kadar fırlamaıı, muamelecilerir 
fazla heyecanını mucip olmuttur. 

P~ı-:s, 7 (A.A.) - Pati Jurnal Yeniden faaliyete geçerek 
gazete"si, Alman Cenera:li von 
Reichenau ile yaptığı bir mUllka- muhakemelere ba~ladılar 

Müsabaka imtihanı sual
leri evelden bildirilmiş! 

Fransız Hariciye Nazırı 
mezuniyet aldı 

Pariı, 7 (A.A.) - Hariciye 

tı neşretmektedir. Alman Cene - Viyana, 7 (A. A.) - Son hi
rnli bu mülakatta hauaten diyor diaat üzerine teıiı olunan diYanı· 
h1 : harıpler, hu aabalı y•iclen faali • 

Ankara, 7 (Husuıi) - Dün 
Türk ofisinde Marsilyaya tah • 
aile gönclerilecek talebele • 

nazırı M. Bartu üç haftalık bir me 
zuniyetle Pariıten hareket etmit 
tir. Kendiıine bahriye nazırı M 
Pietri vekllet edecektir. 

" - 30 haziran TakaY.li bütün 
d 'inynya göstermittir ki, millt ıoı· 
yalist hücum kıtaları aakeri değiJ, 
münhaııre.n siyasi bir tetekkül • 
dür. Biz Hitleri ıeviyoruz. Çün
kü o, hakiki bir aıker gibi hare· 
ket etıniıtir. Hükumetin arkaıın· 
da tek bir inıan ıibi duruyoruz. 
lrticakirane ve saltanatın iadesi· 
ni iıtihdaf eden her hanıi bir ha· 
reketi teveccühle karıılayacaiı • 
mıza dair olan iddialar aaılaız • 
dır.,, • 

Ceneral Reichenau, Şleterin 
oynamıt olduiu rolü izah ederek 
dem ittir ki: 

"- Von Şle9er, bir feıatçı tipi 
idi. Zabitlerin politikaya kapı • 
larak kendi mesleklerinin icabatı· 
nı kolaylıkla unutmaları elim bir 
ıeydir.,, 

-o--

üç lngiliz genci geldi 

yete seçmitlerclir. ilk olarak, bat· 
vekilet dairesinin iıgaline ittirak 
eylediiinden dolayı hıyaneti va· 
taniye ile itham edilen, nefer Er· 
neıt Fayke, muhakeme edilmiıtir. 

F ayke, iıyana ittirak edenlerin 
başında M. F ey ve Rintelenin bu
lunacakları bir temerküz kabine· 
sinin teıekkül eyliyeceği zannın

da bulunduklarını ıöylemekle ha· 
zrrun araıında hayret uyandır· 

mı9tır. 

o 

Rigada konsolosluk 
Ankara, 7 (Huıusi) - lktııa · 

di, hani temaalar tesiıi bakmım· 
dan görülen lilzum üzerine Rira· 
da bir fahri konaolosluk ihdaıiyle 
konıoloaluia Riıada bir deniz 
f abrikaıı ile fenni bir büro ıahihi 
bulunan M. Patakeller tayin edil· 

Cezairde Yahudilerle 
Araplar arasında kavga 

Londra, 7 (A.A) - Deyli Tel· 

rin müaabaka imtihanı J<apalm!J 

tır. imtihana bet ıenç girmiı, hiç 
biri muvaffak olamamıı, müaa • 
baka bu yüzden EylOle kalmııtır. 
imtihan heyeti Ticaret Mektebi 
müdür muaYini Avni, Muallim iz· ırafın Pariı muhabiri, Cezairde 
zet ve Türk Ofiıten Muvahhit Konıtantinde yahudilerle Araplar 
Necdet Beylerden mürekkepti. He arasında kanlı çarpı9ınalar ol· 
yetin raporuna göre, talebelerden dulunu bildirmektedir. 30 öli.i ve 
biri kop ye yapmak iıterken yaka- 100 den fazla yaralı vardır. Hadi
lanmıı ve sınıftan dıtarı çıkarıl· se yerine alelacele kıtaat ıönderil· 
mıtbr. mittir. Umumi vali M. Card, Pa-

Dil;,, taraftan bu imtihan hi· riıten Cezaire tayyare ile hareket 
diaeıi burada hayli dedikoduyu etmittir. 
mucip olmaktadır. imtihana ıiren ~-
lerden birine ıuallerin bir ıün ev- ·Harp aleyhtarı lf adınJar 
velinden Yerildiği ve imtihan e. • Pariı, 7 (A.A.) - Harp ve 
na11naa ıuallerle evvelce hazırlan f atiıtlik aleyhtarı dünya kadınlar 
mıt Cf"V&pların talebenin ilzerinde konıreıi dün toplanarak meıaisi 
çıktığı söylenmektedir. ne devam etmigtir. Biri zenci diğc 

ri kırmızı iki kadın da nutuk ıöy 
mittir. 

a Nafia ve Maliye Vekilleri lemittir. 

Memurlara ikamet Elazize gidiyorlar Ankarada su'ar azaldı 
Yevmiyeis Ankara, 7 (Husuai) - Yarın •• A k (H A) s ki 

' Landradan kalkarak Avrupa · · d N f' aMI' V k'll . n ara, 7 uıuıı - ıca ar 
t b'll k Ankara, 7 (Huauıl) - Divanı at 21 e a ıa ve ıye e ı erı dan azalan Ankara ıularının tevzi 

!.ı tama~~n ohomo kı e .~eçlme. muhasebatın itirazı üzerine Mali· hususi trenle Elizize aideceklerdir. i•inde belediye k>ir proıram yapmır 
uzere bır ıeya ate çı an uç ngı· A • k b l d'I f O d S 1 ' m h T 
. . d" h . . l . 1 ye Vekaletınce a u e ı en or. ra an amıuna ıeçme erı u tır Bu programa göre günün muh· lız gencı un ıe rımıze ıe mıt er· • . .. d'"' 1 .. d · t ld' F · o· ar be · 

mille ıore ıger yer ere ıon erı · eme ır · evzıpaıa - ıy ı telif ıaatlerinde olmak üzere Yen: 
dir. len vekil, müıtahdem ve memur· ki~ ha~tının Fır~ttan ıonra Bekiı tehre 19, Cebeci ıemtlerine 18, Sa 

Kembriç üniversitesinden olar lara, 1932 bütçe kanununun 26 Huseyın: B~ıkıl, Sefakot, y ~lça manpazariyle Hakimiyet mıntakası 
bu gençler, cuma günilne . kadar ıncı maddesi hükmüne bakılmak· tı Elazız ıstaıyonlarını havı kı Und 7 ıaat su verilecektir. 
İıtanbulda kalıp tehri gezdikten ıızın tahakkuk edecek ikamet 11m Ağuıtoı 1 lden itibaren etya ve 0 ıı:=a=g-=--e=-==-=z=-=-=-===-====== 
ıonra, Yunaniıtana doğru yolları· yevmiyelerinin verilmeıi karar . yolcu nakliyatına açılacaktır. iyen trenlerin her gün Elazize ıidi~ 
na devam edeceklerdir. Seyahat • laımııtır. Mersin - Malatya araıında itli dönmeleri mukarrerdir. 
}erini içerıine ancak dört kif i sı-

ğabilecek kilçük, kapalı bir oto· ı Sı b h l 
mobilleyapmak:adırlar. ı.__:::? a gazete eri ne diqorlar? 

Bono dağı h h yor \'AKIT - )lebmel Ama Be1 ~il OtJMHUBl\'ET - Yunu• N·acll-Bt·y-·bu·---ZAMA--N--l:·bilul-·y· .. ·Zad-e·~··f'll-ı ·ae·~·· ••• 
Takdiri kıymet komiıyonunce 

ıimdiye kadar istihkakları bin li· 
Tayı geçmiyenlerden 1526 numa
raya kadar bono verilmiıtir. 

Bugünden itibaren tekrar bo 
no dağıtılmasına batlan~caktır 
Bugün 1508, yarın 1537 numara· 
ya kadar verilecektir. Öğrendifi· 
mize g8re bono krymetleri hayli 
düşmüt, 100 liralık bono, on ıe · 
ki dokuz lira a kadar innıit· 

makaleslncle "Avuatur7a vazlyellııcle ltalya- rUnkU IJa&makaleılndP, "$1rııen4Htorll'rlmlade tediyenin, 18 Mart Şehitleri için bir Abide 
nm mes'ullyetı,, rı.ı tef.kik etmekteodlr. Aatm halk ve lktJ.acllyatanaz lelline verilen katar· yaptırmata karar vermlı olmumı mevzuu 
Bey, IOn Avuıturya lıACUlele.rtndell Alanuya· lar., ı bildiren Nafia \'ekili Ali Beyin ~en- baluıederek bira& ıee kalmlt ole& bile bu ka· 
nın mes'ul tutulmakta oldlltuau laatulattdc· ki ı.e1ıuur.tmdan babeedlyor, Bu ıcaraıtar rarı herbaldo alkqlamak llxnu ıeldlllnl ııöy· 
tan llOura bir kuınu Yugoelav ruıeteleJ'lnln tttn tarU•rlnln lndlrllmeıldir. Yunıa Nadi lUyor ve 18 Mart hldlae.lnln fttaatt üzerinde 
İtalyayı ela İneıı'Ul f8rc1Ulderlnl Uive ediyor. Bey bunun ebemmlyetlnl anlattıktan "·e mtlf· cloruyor. Vetıt Beyin o ıüne alt hatıraları da 
Makale tefle nlllayet balu1or: "llllttbı lıa kllUerinl izah eWkten aonra ba faydalı lıte \'&J'clır .o &1ln Bakırköyden trenle naaıl rtl· 
.Uzlt rden vo tenkitlerden çıkan açık hakikat devam olunarafı yolundaki vaadi alkı,hyor. dlJlnl, vak'ayı nAaıl IS~ttndlflnl, Tevhidi Ef· 
,udur: Avuıturyanm df'.r•t :ralnız kf'.ndl için· kAr fntolrılf~l!nnın fPhltlerln fotoJrafmı al· 
de defUdlr. Hatü yalnıt Almanya tarafm· MtLUl'ET - !Wrt "'b'uıu Mahmut Bey maktan naııd korktuJunu bln'r birer anlatı· 
c1&n ela gelmemektMtr. A-.'Uııturyayı müdafaa bugUnkü b~ınakaleııılnde dliııyadakl •on •I· yor, lnl(lllzlcrln ı.ulmUnc1en bahııcdlyor ve bu 
bahanesiyle bu memleketin ı,ıerlne 1aarıt~n yası cereyanları , başlıca de\·Jctıerln vaziyet- hldl11e lnl(lllzll'rf" "bir lbrf't dl'rtl olmalıdır cif'· 

mUdalıal" l'df'n komşu devletler arıwndakl lt"rlnl tı~ dlSrt ııtıtunda ımlatmakta4ır. Mail· ıttkten 110nra ''bu lbtdfll 1"ltrtr mntflltlntn tılr I 
rekalletler, ıdyatet oarpıtmalal'I da ayna. mut Beyin vardıtı n~ttce ıtudur: "1'mlt, 11- vakltlfor ~ktll'l elemlerin kanlı VP ('.nnh biri 
bir Clf'rt U.kD etmektedir. notnısu bu man- tlkhal ve mu\·affakıyet, mevcut zorluklara cM'rlnl tfıtk11 f'ılooejtl l(lbl l'!tlkh~ldr Tilrk 

fa&- katla.narnk \'ıu.lye~rlnl mııbafau <'Cleblle- ,ençlltl için bir ibret \'f' intibah tlmull ola-

A Ai$ustos 15~~ ~ 
~==- ~ 

Hitler 
Harp taraftarı 

değilmiş! .,. 
Bertin, 7 (A.A.) - Alınan 1 

tihbarat büroıu bildiriyor: · ~ 

BO " }Ak l ... t(ı 
ır mu a at esnaııncoa ın· 

ler demi, tir ki: • 
b f 

"- Unıumf ıillhlanma ve di· 
nelmilel ıerginlikler haklund• >J· 
yebilirim ki . yeni bir hatP·~" 
manyaya mUtevakkıf bulunda& 

katiyen olmıyacaktır. Mi!H. ·~ 
yalist hareketi 9una kanıdır j# 

harp hiç bir kimaeye fayda tfdl , 
etmez ve neticeai ancak harabf 

0
, 

lnb1lir. Almanyanın buıüokU ıl1 
• ~et 

seleleri harp ile halledılemeZ· ~ 

ru miltlafaa hali müıteın• ol~~1' 
· cd· \izere aıla muharebe etmıye 

1 
İngiliz hava kuvvetlerinin •~ 
bizi hiç bir ıurette kızdır e 
Ciinkü lnıiltereye hncum ctf.1 ~ 
fikrinde deiiliz. Almonyanırı sııe' 
daf aa tedbirleri fU diltünc•d 
müllıem olmaktadır: 

il' 
Avrupada r:ok kuv,·etli düt'°'~ 

larla çevrilmiı bulunuyoruz. sıı 
lar günün birinde bi2~den ka.tı.ı.~ 
demiyeceğimiz bazı feyler itli 

1 
bilirler. Harp t~hlikeaini çık•' ~ 
ıilahlar değil fak at ıilah Jard' 

. lk B .. • uı1 mi.ııavatsız ı tır. u muıav ~ 

lık çok kuvvetli olan devleti ef 
zayıfların kahul edemiyecf'!~ld 
bir takım hariı makaatlar uyıaıt 
rabilir. 

Miistemlekeler meselesine ~ 
Hn e:---~-

' Her hangi bir mUıtemlelctJ' 
de etmek için tek bir Alma~ 
hayatını feda e~meıini iıtenı11'~ 
ceğim. Biz pek ila biliyor1J',, 
Afrikadaki eski Alman müstell' bl' 
keleri biiyi.ik bir lüksten batlco 

fey değildi. ~1 
Avusturya meıeleıi halc1'1" 

tunları ıöyliyeceiim: . ~ 

Kabul etmek lazımdır kı bl 
Avusturyalıları Almanya ile 'İ 
talarını tesise ço.lışmaktan 111 , 

demeyiz. Avuıturyanın Allll~~e 
yaya iltihakı ıünün mesele•• b. 
ğ.ildir. Avusluryadn doğru ··t~ 
reyiam yapılacak olursa, b~I 
meselenin tenevvür edeceği~;~ 
eminim. Avusturyanın i•~1 ~' 
her türlü münakatanın haricıl', ' 
dir. Ve hiç bir kimse bunu lll~Jll ı 
zuu bahiı etmemekte:lir. HeP' ti 
biliyoruz ki, bu iltihak buııliıl f' 
hakkuk edemez. Çünkü A~'"I 
nın diler k111mlarında bu~•~" 
mukavemet çok büyük olac• 

M H. 1 b ·· ı· d ı,;rl' . ıt er, ugun e ın e Jer' 
,en bilyilk mesuliyete İşaret e 

diyor ki: <' 

"-Milletin reyi ile kurul~il 
bugünkü hükumetin iıtinal 1 ti 
temel ıene bir milli reyiaıol• ,,·ı 
tadan kaldırılmadıkça devle.' bj( 

ve batvekillik ıallhiyetleriıı• 
likte muhafaza edecclim.,, .~· 

M. Hitler, Almanyanın '~'/ 
di muvaffakıyet ihtimaUet 
de bahıederek demi9tir ki: ,O 

"- Eier Almanya mecb"~' 
lecek olursa, hariçten iptid~11, 1 
deler getirmekten tama11111 
reıte kalabilir.,, /. 

Nihayet. Almanyanın C~' -1 
ye avdeti ihtimali ıualine 
Hitler ,u cevabı vermittirl ~ 

"- Tam bir hukuk dl 
kabul edildiii v~kit belki 
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Avusturya etrafın-

.,;oataaı 

doğru .•• 

bir~7 ı:ı-ı:.:~=:!:..,'0 ta· üçüncü tertip Ergani istikrazı 
1-b, Sümmettedarik,, • "fisebilul
d ' • "alelitlak,, , "haıbelka • 
~,, , "elhak,, , "ve kısse aleyhel-

• da Almanya - ltal
tah vıl- ya mücadelesi 

aki,, illh ... 
leri çıkarılıyor yakında satışa 

1 Karilerim bunları okur an-
lr) , 

ardı. Benim de aklıma, anla-
llııyacaklarrndan dolayı bir endite 
l•lnıezdi. Dahası da var: Ben; Oı 
11\a.nlıcanın Türkceletmeıi için mü 

Istikrazın üçüncü ve sonuncusu olan bu tertip tahvil
lerin de çok rağbet göreceği muhakkaktır 

tadele edenlerden biriydim. Hat- Erıani bakır ıııadenine ıiden 
ti, Ziya Gök Alpın bir kitabında demiryolunun yapılmasına ıarfe • 
teıniz Türkeeye faydası dokunan- dilmek üzere aktine izin verilen 
le.r araıınd~ benim de naciz iamim dahili iatikrazın üçtincü ve sonun
ttçer. Bununla iftihar ederim. cu5u olan (C) tertibi tahvilleri de 

Yani ben yuknrda scıydı,<Yım 0 30 ağustos tarihinden 30 cyluJ ta· 
~L· ı ı:ı 'h' k d uırleri kullanmakla beraber bcs rı me a ar sahga çıkarılacaktır . 

·Yüzde bet faizli ve yüzde iki 
ilcramiyeli olan ve Ergani made
ninin itletilmeıi gayeıini güden on 
iki milyon liralık bu iıtikrazın (C) 
tertibi de bpkı (A) ve (8) tertip· 
lerinde olduğu gibi beheri 20 lira 
itibari kıymette ve hamili adına 

yazılı iki yüz bin tahvilden ibaret· 

lerine ait evrak ve ıenetlef faiz VE 

ikramiyeler ve ıair muameleler is· 
tikrazın tamamen itfasına kadar 
her tilrlil vergi ve resimden muaf· 
tır. ihraç fiatt 19 lira 40 kuruıtut. 

Batka tahvillerin hiç birinde 
görülmiyen evıaf ve imtiyaza ma· 
lik ve her noktadan pek klrlı olar 0n lene evel gene de, en yertl ti~ Bu iıtikı-azın evelce salılığ~ çı· 

lürkceyi yazat'Jar ar.atındaydıım. karılan iki tertibi halk tarafından tir. Ergani bakır yolu istikrazının AOJ1 

Flkat, aonzamanlarda, dikkat büyük bir ragbet görmüf, tama· 
derseniz, bu gibi sözlere pek o ka- men satılmı,tı. 

• Her tahvil hamilitıe yüzde beş tertibinin de fevkalade rağbet 

dır "I .. ö • B =~=~========= 
faiz verilecek, bundan baıka sene· göreceği muhakkaktır. 

l gu eryuz g stermıyonım . un E f b k de iki defa çekilecek olan piyan· :;:;::=::==~~: -.,..-= =-
goda kazanan numaralara otuz li- Bu İhtar ~r, kalemimin ucuna takıldıkça, sna an ası 

l1JL• 
ttıp atıveriyonım. f hk• k t 
liiç ıüpheaiz ki, dilimi öz Türk 3 1 3 1 

raya kadar ikramiye verilecektir. 
2094 numaralı kanun mucibin· sonuncudur 

~'Ye yaklattrmtak kayguıu, bir ül
i U halinde, bende vardır. Llkin, 
tire.f edeyim ki, yazılarımda a-
~il olan en birinci fikir, mücerret 
tr ıayeden ziyade, evvela, oku

hıcuya ne dedijimi anlatabilmek
tir. 

Y aı, yaz kimse anlamaaın ... Bu, 
doc;.... be · · 1- • .. "ki ' 111• .. ıu, nı ımuu.Te ıuru er. 

1
. l9te, yukarıda bahaettitim "ke

hllle atmak,, ihtiyacı, bende, bil-
lata, bu sebepten -makıadımı 

ltılatmık aayesinden- hasıl olmu, 
tur, Zira, akraba ve tanıdık ço-
h"kl,rmdan bir çok mektepliler 
'tla mezunlar görüyorum kı: 

- Kemafi11abık ! dediniz mi, 
derhal: 

- O da ne demek?... Türkceıi 
iledir? -diy~ ıoruyor]ar. 

Mülkiye batmüfetti,i Tevfik 
Talat bey Esnaf bankası hakkın· 
da yaptığı tetkikatı bir rapor ha· 
linde Dahiliye vekaletine gönder
mitli. 

Tetkikat tamamen hitmit ve 
epey uzun olan fezleke de tanzim 
edilerek vekalete gönderilmiş • 
tir. 

ce bu iıtikra2ın tahvilleri umumi 
ve mülhak bütçelerle idare olunan 
daire ve müe11eıelerde veya vila
yetler huıuıi idareleri ve belediye
lerce yapılan arttırma ve eksiltme· 
lerde teminat olarak itibari kıy· 
metleri üzerinden başabaı kabule
dilecekleri gibi hazinece satılan 

ve satılacak olan milli emlak be · 

Bir taraftan da adli tahkikat iler· dellerinin tediyesinde de ayni mu· 
.. . • . ameleye tabi tutulacaklardır. 

lemekte ve muddeıumumı muavın T h •1 k 1 '1 t d' 
· d h M hl' B a vı ve upon arı 1 e e ıye· 

lenn en A. met u ıs ey -- • , -ıı'*'""'"""'_"_,,. 

ikt•••t vekaı.~; müfetıiıi.nin ~,.L I ~r l!_J 
raporunu tetkık etmektedır • ~~ • ' li 
Tevfik Talat Beyin raporu da ____ .__ • ._ ______ _, 

adliye vekaleti va11taıiyle isten· Tatla yaraladı 
mittir. Bu raporun da tetkikin· Hasan isminde birinin karısını 
den ıonra müddeiumuminin tah . yanma alarak gezmekte olan Ni· 
kikah kat'i bir neticeye vaııl 0 • 9an iıminde bir Ermeniyi dün ak
lacaktır. ,am Hasanın arkadatı görmüt ve 

taıla kafasını yarmıttır. Yaralı Bizim dilimizin ve kalemimizin 
~cunda dolatan yüzlerce ve yüz-
1erce, belki de binlerce kelime, on Meyvelerin sürümü 
'rın lügatçclerine dnhi) deiildir. Meyve sürümü hakkında kab~ 

yan yakalanmıttrr. 
Motoalklet Cjarptı 

F evzipaıa caddeıinden Kara · 
gümrüğe giden Iımail Efendinin 
idareıindeki motoıiklet T opkapı · 
da Şaziye iıminde bir kadına 
çarpmıt ve yaralamıttır. 

oılb _)_ d zimallar cemiyeti iyi bir tetebbüs· ayacudır a ... 
l li.kin, buna mukabil, -bu bin- te bulunmuglardır. Halkı üzüm ve 
>ı.e~ kelimenin dilimizden atıldı- saire meyveleri yemeie teıvik i • 
ıu llllUddet zarfında- Türkçe ne çin duvar afitleri yaptırılacak, 

lrk~ar yeni kelime kazanmıttır?... meyvelerin aıhht faydaları gös · 
•l>ıt, bir kac kere öz Türkce ıü- terilerek bol bol yenmesi tav•iyr 

l"nuna geçmişlerden ve Dergide edilecektir. Halkın göstereceğ' 
)'•tılaaıakla kalanlardan bahsetmi- rağbet bağcılığı da ihya edeceği 
)ar-um ... Kaç yeni kelime, hal<ldle sÖ} lenmelttcdir. 
l'atlllnağa batlamf!bT ... --<>--

d ''Olkü,, , "Verim,. kabilin - Macar gazetecileri geliyor 
en ... 

' Za.nnederaeım, bıraktıklarımı· 
~hl ·ı b . d'kJ . • . •ayısı e enımse ı enmızın '71•1, lciyaı. edilmiyecek <terecede 
~el'~imizdedir. Bu da, dilimizin, 
ilı riinltü günde, daha az kelimeyi 

ti\ra etmesi demektir ... 
1 ikinci Ku.ı'lıltayı, bir çok cihet· 
d~tden olduğu gibi, bu cihetten de 
) 
6~ gözle beklememeğe imkan 
0 

tur. Bakalım, bihakkın yafa· 
~~kelimelerimizi çoğaltmak için 

1 ne yollara sevkedecek? ... 
ı._ ltra, fu son kullandrtım "bi· 
el 'kkın,, ıözünün bile can çeki,ııne 

e,.... ..... d h' d' l'\& -•tn e olduğunu ısae ıyo-
Qı b• 'k' d '-ıl ··· uır J ı sene ıonra, onu a 

tt1t 'ine.tan bir neıil zuhur ede
l~ ·•· l'ürkçenin ortaıında, arap, 
Jet nı. köklerinden gelen kelime
)>l' Ctdden, bir e ~açtaki sararan 

l>l'llc.lara benziyor. 

~ IVl·ftOl 
'{* ==r ......... r:nı 

Urtta• t h 
:'. ·: .\ ıı t, ı, çok kazancından mutlaka! 

•arruf 'f d' b d :: 
8 vazı .en ır, orcun ur. !i 
~.1~nu iyi bil, belle ve yap. İi 
~sı:ı t ve Tasarı ..ıf Cemiyeti ii 

m:1::11:n::::s::::ıı:::m..-wuH 

Bu ayın on ıekizinde Macaris· 
lanın maruf gazetecilerinden ve 
muharrirlerinden mürekkep 35 
kitilik bir kafile şehrimize gele
rek burada üç gün kalacaktır. 

Macar meslekdaılarımıza Y alo · 
vada bir ziyafet verilecek, Boğa· 

-;içi ve şehrin görülmeye değer 
yerleri gezdirilecektir. 

-0--

Yumurta tozu ihracatı 
Sağlam olarak ihraç edilmeler' 

müşkül ve gAyri miimkün olan 
yumurtaların to7. halinde ihracı 

için bir fabrika kurulması hak· 
kmda Samsunda toplanan yumur· 

ta kongresi kararlar ittihaz et
mİ!tİ. Fabrikanın tesisi için ha· 
zırlıklara ba§lanmıthr. 

--o-

Muhittin Beyin teftişi 
Vali ve belediye reisi Muhittin 

Bey iki ıündenberi belediyeye sa-

bah ıaat 7,5 ta gelmektedir. Mu· 
bittin bey müdirlerin ve memurla· 

rın vaktinde vazifeye baılayıp 

ba9lamadıklarını tefti§ etmekte· 

Yakalandllar 
Üıküdarda Altunizade mahal • 

lesinde Harikzede sokağında otu· 
ran Cemalin cebinden otuz lirası
nı çalan amele Abdürrahman ile 
Hosan yakalanmıtlardır. 

Cepten •aat ~aldı 
Büyükdere caddesinde Hulki 

Beyin intaatında çalıtan Tatyos 
kalfanın cebinden saatini çalan 
ameleden Hüseyin yakalanmıttır. 
Kuyuda bo§uldu 
Dikilitaıta oturan Recep efen

dinin oğlu yedi yatlarındaki Ke· 
mal, evlerinin bahçeaindeki kuyu· 
ya ~üterek boğulmuttur. Polisçe 
tahkikat yapılmaktadır. 

--- -o----
Türk dili merkez bürosu 

toplandı 
Dolmabahçe sar y1ndaki husu· 

si bürt'sunda çalı~ftn Türk Dili 
Tetkik Cerpiyeti Merkez Bürosu 
dün gene toplanmıt ve Dil Kurul· 
tayı için gelen tezlerin tetkikine 
devam etmittir. 

Büro öğleden e\'vel ve öile· 
den sonra olmak üzere. iki defr 
toplanmıf, öğleden sonraki top· 
lantıya Sovyet Profesörlerinden 
Samuiloviç ve Meaçeninof itlirak 
etmi9lerdir. Bu toplantıda profe· 
sör Mesçeninofun (Umumi Ji. 
saniyat) etrafındaki tezi okun· 
muştur. 

Büro cumarteıi 
toplanacaktır 

günü tekrar 

Dün Ba1vek&letten belediyeye 
Başvekil İsmet Patanın imzaaın · 
taııyan bir tamim ıolmittir. Bu 
tamimde dairelerdeki bazı me· 
murların mUncddeleri yazarken 
ve not alırken hala arap harfleri· 
ni kullandıkları, bunun derhal ö 
nüne ıeçilmeıi, daire amirlerinin 
bu huıuıta ıayet kat'i tedbirler 
almalarını ve bu ihtarın sonuncu 
olduiu bildirilmektedir. 

Komünistlerin 
muhakemesi 

Eczacı Vasıf, Hikmet ve Salahi 
Efendilerin komünistlik tahrikatı 
yapmak suçu ile baılıyan muha· 
kemelerine dün ağırcezada devam 
olunmuttur. 

Gene komünistlik tahrikatr 
yapmakla suçlu Sıdıka ve Zehra 
hanımlarla lımail ve Emin efen· 
diler de iıtintak hakimi Sı:ut Bey 
tarafından tevkif olunmu!lardır. 

Maslak kazası davası 
görüldü 

Üç kitinin ölümü ve birkaç ki· 
tinin de yaralanmasiyle neticele· 
nen Maslak yolu kazasını yap· 
makla suçlu Alber Taragano ve 
toför Hakkı efendilerin muhake
meaine ağırce:ıada devam olun· 
muttur. Dün dinlenen §ahitlerin 
tehadeti aleyhtedir. Muhakeme 
baıka bir ıüne kalmıştır. 

-o--

Tevkif edildi 
Tevkifhaneye earar •okarken 

yakalanan Melahat iımindeki kaa 
dm dün müddeiumumiliğe gön· 
derilmit ve Sultanahmet ikinci 
ıulh hakimliğinde tevkif olun· 
muıtur. 

Mahkumiyet müddetin\ 
bitirmiş 

Dört aene evvel Fatihte Necmi 
isminde birini öldürmekten ıuçlu 
Arifin muhakemesine dün ajır 
ceza mahkemesinde devam edil 
mit ve muhakeme neticelenmiştir. 

Dünkü muhakemede yaf ve af ka· 
nunundan istifade ettirilerek A · 
rife üç sene mahkumiyet kararı 

verilmit, maznun bu müddeti 
hapishanede geçirdiii 1çın ser· 
best bırakılmı§lır. Arif muhake· 
meden çıkarken: 

- Hak yerini buldu. Yaıasır. 
adalet diye hağırmıttır .. 

Almanya ve İtalyanın Avusturya 
hakkındaki düıüncelerini burada ev -
yeJc:e izah etmiı; Hitler Almanyaıını• 
harici bir muvaffakiyet peıinde koıa· 
rak Avuıturyanın ilhakını temine ça· 
hı tığını, 1 talyanın iıe, sekıen milyon• 
luk bir Cermen kütlesiyle hemhudut 
olmak istememesinden buna mümana· 
at eylediğini bilha11a kaydetmiıtik. 

Avusturya hadiseleri Hindenburı
un vefatiyletahaddüı eden vaziyetine 
raimen, Avusturya etrafındaki Al -
rnan - J talyan rekabeti kuvvetini kay
betmiı değildir. 

Hindenbur&''un vefatından sonra 
Alman mukadderatına mutlak surette 
hakim olan Hitler, bir gün evvel Dcyli 
Meyi namındaki İngiliz gaı:eteıinc 
yaptığı beyanatta Avu.turyahların Al· 
man olduklannı, reylerine müracaat 
edildi ği takdirde Almanyaya iltihak 
etmek istediklerini ıöylemiı, Alman • 
yanın Avusturya hakkındaki iddialan· 
nı t imdilik iılikbale atmakla beraber 

. teyit etmiıtir. l 

Hitlerin, Reiıicümhurluk makamı· 
nı vekaleten iığal eder etmez, bir ee• 
nebi gueteıine yaptıiı beyanat elbet· 
te büyük ehemmiyeti haizdir. Bu ıözle• 
rin bilha11a ltalyada büyük akisler ya
pacağı ,üpbcsizdir. Baıvekalet muavi
ni namzedi Rudolf Hesin, Almanyanın 
Franıa ile anlaşmak istedifini, bir
Franıd guetesinde teyit etmesi Hit
lerin yukanda ziktcttiğimİ.% ıözlerinin 
ehemmiyetini bir kat dnha arttırmak • 
tadır. 

Von Papenin Viyana ıefirliği, A • 
vusturya tarafından henüz tasdik edil· 
memiıtir. Bunu da, İtalyanın bu İften 
kutkulanmaaına atfedebiliriz. Filhaki· 
ka, Mu11olinin te§kilah bot durma • 
maktadır. Dolfuıun katliyle beraber 
Avusturyada karaaıa1ıklar baılar ba•• 
lamaz, ltalyamn Avaıturya hudatla -

.rına aıker tahtit ettiii hatırlardadır. 
ltalya tehlikeyi göz önünde bulun· 

durmakta ve Avuıturyanın Almnnyaya 
iltihakına mani olmak için bir takım 
tedbirler düşünınektedir ki, bunlann 
batında Habtburg hanedanının Avuı· 
turrada iadei saltanatı selmektedir. 

Bir ay içinde, Romada, Avuıturyn • 
Macaristan tahtına namzet Ar§İdok 
Otto, Musolini ve timdiki Avusturya 
baıvekili Suıing arasında cereyan edece· 
ii bildirilen müz11kerat bu cihetten çok 
mühimdir.Yeni Awıturya baıvekilinin 

öteden beri krallık taraftarı olma•• ve 
bu fikrini ıimdiye kadar saklamaması 
Rornada yapılacalı bildirilen müllkıı.ta 
,ayrı bir hususiyet vermektedir. 

Ne oluna olıun Almanya ve 1 tal
yarun harici aiyaıetlerinde mühim le • 
beddülat arifesindeyiz. 

Almanya, bir ka~ ay evvel, Polon • 
ya ile on ıene 1i~n anlaıarak mühim 
bir muvaffakiy'ft kaydetmif •e bun -
dan ıonra da Hitler . ve Muavinleri 
Fransa ile anlqmak istediklerini bir 
kaç defa ilan etmiılercli. 

Franaada bu temayüle ıimdilik faz
la ehemmiyet Terilmemeıine rafmen, 
Almanlar, bu fikirlerinden vugeçme • 
mitlerdir. Almanya hali haZll'cla ken • 
disini ihata eden bir gayret sarfetmek
te ve hatti bu buradan muayyen bir 
takım gayelerinden vazgeçer bile ıö
rünmektedir. Tebellür eden yeni Al· 
manya ıiyaıeti karııımda Almanya -
nın bir tazyika maruz kalabileceli an
latılmaktadır. 

* * * Bütün bu anlatbiımrz nziyet yil • 
zünden İtalyan • Franaız münaıebah· 
ıon aylar zarfında oldukça iyileımif, 
Latin ırklannrn menfaat birlifinden 
tekrar bahıeditmeie batlanmıı, Muıao· 
linin Fransız miiıtemlekatım kasteden 
nutuktan iıitilmez olmuıtur. Bili.kiı, 
Fransa • İtalya arasında, milıtemleke 
cihetinde bir anlaıma husule gelecek
tir ki, bundan dün bahıetmlttik. 

Yeni Alman • l tal yan rekabeti k.,._ 
,ısında küçük itilaf devletleriyle ln • 
silterenin alacaiı va:r:iyet hayati ehem· 
mi yeti haiz olduğu ıı \ i, A vrupanın ye· 
ni ıiyaset kombinezon!arı arifesinde bu· 
lunduğu muhakkaktır. 

M. R. necdet 
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Fıkra müsabakası 
Abdülhamit Eo iyi, en güzel fıkralan bize gön• 

dereceklerin yazıları; burada neşredi
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol· 
maması, ıeçme olmaaı ve okunakb 
yazılması lazımdır. 

Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 28 

GeCjen kısımlar1n hulasaaı 
AbdWha.m.tt, Tıbblyell (Necdet) 1 P&riate· 

ki Jöıı Türklerle muhabere ettiği Tehmil• ıa· 
raym zlııdaıılarm.d& hapsetmifU. KIZll suı
tanm gözdelernlden Saadet, Necdett seviyor 
ve Padl§&hı Uma ederek Necdetle birlikte aa
raydaıı çıkıyor. Fehim Paşa ııahııede. Parilll 
rakka.ııe 11orguya çekilml§tlr. Bu Btrllda gtzl1 
bir te§klllt !ıtanbuld& Padl§ahı yıkmağa 
çalı§"JYOr.-

Y aver Kazım Bey, Necmiaehe
rin manalı sözleri karııımda titre· 
meğe başlamı§tr. Kazım Bey, bu 
kadar ıüpheli bir yerde Necmise
here afkmı: nasıl itiraf edebilirdi? 

Zavallı genç, Necmiıeherin yü
züne dikkatli bakmaktan bile çe

kiniyordlu. O, Abdülhamidin ken 
dilerini gözetlediğine kanidi. 

- Batka bir diyeceğiniz varsa 
.ayleyiniz, bammefendi ! 1Beni af· 
fediniz ... 

Diyebildi.. Sözünü ikmal ede
medi. 

- "Ayrılalım ... Bir daha böyle 
tehlikeli yerlerde buluımayalım !,, 

Diyecekti.. Ağzını açamadı. 

I Birden iki el ağzım bpa(lı. 
, - Sus .. 
f Bu tek kelimeyi i!itebildi .. Son
i rasmı bilmiyordu. Necmiıeber 

genç zabitin boynuna sarılmıftı. 
Kazım Bey birdenbire sıcak su 

banyosundan çrkmıt gibi, ecel teri 
'dökmüştü .. Necmiseher: 

- Demek beni sevmiyorsunuz .. 
Demek ki şimdiye kadar oana ıcar 
,. gösterdiğiniz temayüller sahte 
ve yalandı, öyle mi? 

Diye bağırdı. 
Abdülhamit efer onlan iç kapı 

nın deliğinden gözetlemit olsaydı, 
Necmiıeher bU l<adar taşkmlrk 
gösterebilir miydi? 

Kazım Bey irade ve metanetini 
kaybetmİf bir halde, hem titriyor, 
hem de yalvarıyordu: 

- Allanaşkma huradan gide-
Hm, hanımefendi! Ben bu ıaraym 
se11iz ve gözsüz taşlanndan bile 
korkarım. Eğer beni ıeviyona· 
nız ... 

Necmiıeher, delikanlmm ya
naklarm·dan ok.adar Clerin. bir ihti
rasla öpüyordu ki .. Bu derecesi ne 
yalan, ne de bir rol olabiliidi ! 

Kazrm Bey: 
- lnandrm, Necmise1ier .. ! 
Diye Kekeledi. 
Ve genç yaverin bu iki kelime

ıi Abdülliamidin çılgın gözdesini 
tatmine kafi gelmişti. Çünkü, Ka· 

Tefrika numarası : 41 

YaHa: ishak Ferdi 

zım Bey sevmediği kadına ismile 
hitap edemezdi. Onıa son dakika
ya kadaır: "Hanımefendi!,, diyen 
delikanlı timdi sevgilisine, korku
dan açamadığı kalbinin bütün es
rannı iki kelime ile ifade etmişti. 

Abdülhamidin gözdesi biraz 
daha emin ve sakin, delikanlının 
boynundan ayrıldı. 

- Ben bu cehennemden kurtul
mak istiyorum, Kazımcığım ! Ben 
bundan sonra bu baylruf yuvHın· 
da yaıayamam. Beni bu işkenceli 
hayattan sen kurtaracaksın! 

Kazmı Bey çok dalgm ve dü-
9ilnceliydi: 
-' Ben Abdülhamitle mücadele 

edebilir miyim? Kurt ağzından 

kuzuyu kurtarmak için, bir arslan 
olmak lazım. 

-Ben kurtulacağnn.. Saraydan 
uzaklaşmanm yolunu bulacağım. 

Dııanya çıkar çıkmaz benimle ev· 
lenmeğe söz veriyor muıun? 

- Allah tahit olsun .. Dünyada 
senden çok daha güzel ve münasip 
bir zevce bulacak değilim ya! 

Necmiseher tekrar sordu: 
- Fakat, benim hayatta birdi

kili ağacım bile yok. Maddeten 
mes'ut olalbilir miyiz? 

Kazım Bey başını salladı: 
-ıBöyle sözlere lüzum yok, Nec 

miıeher ! Benim babam çok zen· 
gin bir adamdır. Boğaziçindeki ya 
bmız, Cerrahpap.daki konağnnız 
ve birkaç irat getiren mağa.zala
rmıız var. Hayattaı 11k1ntı çekmeyi 
batırma bile getirme! 

- O halde ben yarından itiba· 
ren uydurma bir hastalık çıkara
rak yatağıma düşeceğim. Bir 
gün .. Beş gün .. Bir hafta .. Beş haf 
ta .. Ve nihayet yataktan kalkmrya 
cağını. MalUın ya, efendimiz has· 
tabkb kadınlardan hoşlanmaz. 

Benden çarçabuk nefret eder. Bu 

Korkak düeJlocu 
Fransada iki kiıi düello edecek

lerdi. Bir sabah yanlarında şahit· 
leri olduğu halde bir ormana git· 
tiler. Düello edecekler ellerinde 
tabancaları olduğu halde yerleri· 
ne geçtiler. Tabancalar doldurul· 
du. 

Y alnrz düello edeceklerden bi
ri çok korkaktı. Rakibinin kendi
sini öldüreceğine emindi. Korkak 

düellocu hemen yerinden ayrıldı. 
Cebinden çıkarttığı bir tebeıiri e· 
Jinde tutarak rakibinin yanma 
gitti: 

- Affedersin azizim dedi. Ben 
nişancı değilim. Seni vuramamak 
ihtimali çok kuvvetlidir. Müsaade 

et te kalbinin üstüne tebeşirle bir 
işaret yapayım. 

Faruk 
-~-__,o,----~ 

Meyvecilerin müracaatı 
Dün Ticaret Odasına yaş mey· 

ve satan esnaf tarafından bir mü· 

racaat vaki olmu§tur. Bunlar 
meyvelerin çabuk çürüdüğünü i· 
leri sürerek dükkanla-rmın saat 
24 e kadar açık durması hakkın· 

da tavassutta bulunulmasını rica 
etmitlerdir. 

Oda Belediyeye müracaat ede
rek daimi encümen kararının de· 

ğişip değişemiyeceğini tahkik e· 

decek ve ona göre hareket oluna· 
caktır. 

-o-
Kitap sergisi hazırhklari 

Halkevi kütüphane ve ne§riyat 
§ubesi taraf mdan 19 ağustosta 
Galatasaray lisesinde açılacak 
sergi hazırlıklarma ehemmiyetle 
devam edilmektedir. Harf inkıla· 
bındanberi çıkan yüzlerce kitap, 

mecmua, gazete toplanıntfbr. 

Sergi merasimle açılacaktır. 
suretle az-at edilir ve saraydan ha· =============== 
yata, yani esaretten hürriyete dö· Ağa vurtuile mektuplaşınz, ol-
nerim .. Nasıl bu planmu beğendin maız ıru? Sakın beni mektupsuz 

• ? bITakma ha! .. 
mı. 

_ Vallahi mükemmel. Sen ne Kazım Bey Cafer Ağanın adı-
akıllı bir kadınmışım, Necmise· nı duyunca kaşlarını çattı: 
her! Bu planı ben yüz sene düşün· - Şu herifi aramıza kara kedi 
eem habrhıyamazdnn. gibi sokmasak ne iyi olacak. 

- Şu halde bu belki de son gıi· - A ... Ben ondan çok eminim. 
rütil!Ümüz olacaktır. Hastalanıp Hiç merak etme! Onun kuyruğu 
yat.ağa düşersem, seninle konuş • benim elimdedir. 
mama imkan yoktur. Ancak Cafer (Devamı var) 

Aşk mı, Servet mi? 
bana kartı beslediği hissin ne sarsıl • 
maz olduğunu anladı... Sonsuı büyük· 
lükleri kavnmut gibi tavırlar takını • 
yor .. Her ne olursa olsun, hatta biz 
evlenmeğe muvaffak olsak bile, bur -
numuzun dibine kadar sokulacak ••• 
Fikreti, avuçları içinde adeta bir oyun· 
cak haline getirecek ••• Örümceğin si -
neği ağına düıürdüğü gibi, onu biçare 
bir böcek mertebesine indirecek~. Ve 
bittabi, Fikret, onu yükıek, beni ise, 
manasız, zavallı bir kız telakki edecek .. 
Aklı 11ra, benden hevesini aldıktan 
sonra, artık, kıs kıvrak onun pençeıi
ne dü,ecek ... Küçükhanıma eğlence la· 
zım ... Hem mükemmel bir roman yaşa
yacak, hem de beğendiği erkeğin, e • 
ninde sonunda sahibi olacak ... Beni pe• 
rişan ettikten ıonra ..• Bütün tanıdık • 
Jar da bana gülecekler.. Baıta Fahri 
Paşanın lazlan olduğu halde ..• " 

Nakili : (Va - Nil) 
GeCjen ~ısımlar1n hUllsası 1 

İlhanıi Bey, ıervetini kaybetmiş 1 
bir Pa§azadadir. Fakat, eski debdebeli 
hayatı terkctmek i&tem.iyor. Onun için, 
kın Tlirkin Hanmu Cemal Bey ismin
de bir zengine vermek emelindedir". 
Halbuki, TUrkinla Fikret ıevişiyorlar. 
İlhami Eey, Fikreti, oğlu gibi büyüt
mektedir. Ona, kızdan vazgeçmesi için 
rica ediyor. Banka memuru olan Fik· 
retin önilne, teE:ıdüf, Şadiye Hanım 

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

-=: Hatta Türkan Hannna bile ... -

diye mibanilci ıurette tekrarladı. • e

vet. bu cidden yardan, ağyardsn giz • 

lenecek bir ıey olsa gerek ... ZiM, had~ 
di zatinde ayıp •• Bir erkek için, ıeven 

n evlenmefe niyet etmiş bir erkek i
;.in. • nasıl tefsir ederseniz edin· 

kadm, istediği kadar samimi olıun • 
ikinci bir kadım geçin.dirmeğe, müref
feh etmeğe kalkıtmak.. Hem de, bari, 
ekmek parasını temin için olaa ... O da de 
ğil .. Alacağınız kız; lüks, fantezi müp· 
telasL.. Size, ıempatiıi do)ayısiyle kre
di açan genit yürekli bir hanımefen • 
dinin parasını bu uğurda ıarfedecek· 
siniz ... Yok, yok, bunu kabul edemem .. 
Bu, benim izzetinefsim için cidden a· 
ğır bir darbe olur ... 

Türkan, az daha: 
" - Ne iyi düıünüyorsun, Fikret .. 

Aıkolsun ... • diye haykıracaktı. • za • 
ten seni takdir ederdim; şimdi büsbü
tün nazarımda yükseldin ve gözleri • 
min önünde bir ufuk açtın ... " 

Daha bir kaç dakika evvel, hüsnü· 
nazarla baktığı, pek sevimli bulduğu 

kadına, ıimdi, düımana bakar gibi, 
hem de sinsi ve mel'un bir düşmana 
bııkar gibi bakıyordu ı 

Kaşlarmı çattı... Rüzgarda savru • 
lan saçlarını eliyle düzeltti. Azimle: 

n - Ben, bu menzileye inmem... • 
diye düşündü. • Fikreti alacağım ve 
bu kadınla onun alakasını keıeceğim ... 
Hatta ... " 

Çantasındaki tabancasını sıktı: 

" - Bütün mütküllerle mücadele 
dan daha 

Dünyanın en fedakar 
kadını Japon kadınıdır! 

"Bir adam tam manasile erkek oldu
ğunu ancak Japonyada anlıyabilir!,, 

İtalyanca "11 Gorricre dclla Sera 
gazetesinin Tokiyo muhabiri yazıyor: 

Japonyada her sınıfa mahıuı hey• 
keller ve abideler mevcuttur. Fakat 
Japon kadınlan hakkında yapılmış hiç 
bir heykele tesadüf edilemez. Halbuki 
cihanda bir çok kavimler arasında mil· 
letine en çok hizmet eden ve en fazla 
fedakarlık göıteren, Japon kadınıdır. 

Japon kadını, erkek karıısmda bu· 
lunduğu zaman hürmet ve tazimle iği. 
lir. Bir adam tam manaıiyle erkek ol· 
duğunu ancak Japonyada anhyabilir. 

Japon kadım her yerde bulunur ve 
her iıe uyar. Tramvaylardan ve oto • 
büslerden indiğiniz esnada vatman ve· 
ya biletçi kadın, &İzi bin teıekkürlerle 
uğurlar. Bulunduğu işin üniformasını 

giyer. Bu suretle Japon kadmlarını her 
türlü üniformalarla görebilirsin!z • 

Köylerde Japon kadmı ağır itler 
yapmakla mükelleftir. On yaşmda i · 
ken ziraat ile meşğal olur. Ağaçların 
budanmasını ve aşılanmasını öğrenir. 

On yaıındaki kızlar hayvanları terbi
ye ile uğraıır ve ailenin yemeğini pi
şirebilir. Bu işlerden maada her gün 
muallime hanımın gösterdiği şiirleri 

ezberler. 

Şehirlerin hayatına gelince; bazı 

büyiik mağazalarda hizmet eden kız -
lar yüzleri geçer. Her masa başında, 
her köşede ve kasada kızlar bulunur. 
ve bütün mağazaların alışverişi kızlar 
vaııtasiyle yapıbr. 

Danı yerlerinde bazı kızlar on saaf. 
dansetmeğe mecbur kalıyorlar. Dans 
mekteplerinde erkek gençlere dans öğ· 
retme için ücretle kızlar alını rve tabi
atiyle bu gibi kızlar mecburi olarak 
saatlerce dansederler. Florida salonun• 
da bu gibi kızlar iki yüzü geçmektte • 
dir. 

Japonyada, kadının lehine bir hare• 
ket mevcut mudur sualine karıı: E • 
vet, müthiş bir surette doğmuıtur, de· 
nilebilir. Kadınlar birliği namında bü
yük bir cemiyet vücude getirilmiştir. 

Bir Japon "Suffragette" ile §U mu· 
haverede bulundum: 

- Siz Japon kadmlan, intihap hak· 
kına malik olmak istiyor musunuz? 

Kadın !U cevabı verdi: 

- Bu hakkı sonra istiyeceğiz. Hali 
hazırda Kanunu medeninin tadili tale· 
binde bulunuyoruz. Bizim kanunu me· 
deni, kadını erkeğe nisbetle a!ağıda 
bırakıyor.'' 

Bu müsavatsızlığı nasıl izah eder· 
siniz, diye ıordum. Bir kaç misal ile 
ıöyliyebilirim dedi: 

" - Biı· erkek karısının sadakatsiz· 
liğinden dolayı boşanmak için bir hak 
kazanıyor. Buna mukabil Japon kadı· 
nı, sadakatsizliğini gördüğü kocasına 

karıı böyle bir hakka malik değildir. 
Japonyada bir koca, bir kadın ile gay· 

kuvvetli bir seciyeye sahip olduğum 

muhakkaktır... Görüşürüz, küçük ha • 
mm •• " 

lıtihfafla ona baktı. 
Gülümsedi: 
" - Hatta bu otomobilde ıu ıani· 

ye bulunmam, sizin muhaverenizi din
Jiyebilmem bile, değme insanın yapa· 
cağı it değildir ... Soranın: Şadiye Ha· 
nım benim yerimde olsaydı, bunda 
muvaffak olabilir miydi? •. " 

Türkan, böyle düşünürken, muha· 
vere devam ediyordu: 

- Felaefenizde hatanız var... Bir 
inıan bu !ekildeki bir yardımı redde
der; doğru ... Lakin, şayet yardımı tek· 
lif eden insan bunu, haysiyeti rencide 
edecek bir tarzda 'yaptıysa ... Benim ise, 
bütün hüınüniyetim belli... 

Fikret, kekeledi: 
- Tabii ... Elbette .. Affınızı rica e· 

derim ... 
.. 

- Neyse, bu mesele üstünde faz
la tevakkuf etmiye]im ... Konuştukla • 
rnnızı hülasa ediyorum: Ben, Türkan 
Hanımla evlenmenizi alnınıza yazılı bir 
akıbet görüyorum... Buna, hiç kimse, 
hiç bir kuvvet karşı koyamıyacaktrr ... 
Ne llhami Bey, ne ~e parasızlık ... 

Sizde bu kuvvetli Rşk azmi ve Tür-

ri meıru bir surette münasebette bil' 

lunurıa bu hal ahlaki bir cürüın tll -

" yılmaz ve bir cezaya maruz kalıJıa%· 
Kadın hukukunun muhaf aza•111• 

dair epeyce zamandan beri bir proje 
yapılmıştır. Bu proje ıimdiye kadar 
bir türlü tasdik edilmemektedir. se· 
bebini sordum ve bu cevabı a]dıın: 

- Bu proje, kadınların lehine ol -
duğu için tasdik edilmiyor. Erkekler 
böyle bir projeye ehemmiyet verıni • 
yorlar. Çünkü bu proje ile kadın kat• 
şmnda erkeğin vaziyeti değişmi' ol•· 
caktır. 

Bir nikah merasiminde bulunur•ll" 
ruz gelinin almnın beyaz bir bez ;Je 
bağlı olduğunu görürsünüz. işte bı.I 
bir ıemboldur. Yani kocasına boy11uı 
takmaması için bir ihtardır. 

Japonyada kadın tarafından kı• • 
kançbk anormal bir şey addolunu~· 
Bu, dünyadaki bütün erkeklerin teıı• 
dir. Eski Romalılar zamanında her bııll' 
gi bir koca gayri meştu bir surette te' 

mas ettiği kadınlardan doğan çocuklll' 
rı evlerine getirebiliyorlardı ve zevce
leri bu çocukları kabul etmeğe ve J>şk' 
mağa mecbur oluyorlardı. Japonyed• 
ayni şey vakidir. Japon kadını bu tarı• 
da doğan çocukları kabulden iıntirı' 
edemez ve hakkı da yoktur. 

Japon kadınlan mühim ahlaki bit 
mesele ile uğraşıyorlar. Görüyorsurıı.ıı 
ki, Japonyada, gerek şehirlerde .,e 
gerek köylerde, fuhuş günden giirıe 
artmaktadır. Bu, feci bir vaziyettir· 
Bizde kahve kızları, taksi kızları, darı• 
kızları, gezinti kızları teşkilatı vardır• 
Bütün bela bu teşkilattan geliyor. 

Japonyada resmi ve hususi fahi•e• 
Je.-i.n adedi on binleri a:imakbulır. JJ" 
gibi kadınlara verilen ruhsatiyecl~11 

dolayı hükumetin aldığı resimler111 

miktarı, bütün devletin maarifi urrı11' 

miyesine sarfettiği paraların miktl\rı• 
na müsavidir. Bütçe meselesinden do' 
layı meclisimizin fahişelere dair ahi<~' 
mı tadil edemiyeceği anlaşılıyor. S0~ 
yaptığım tahkikate göre, umumi 1'•' 
kız, kazandığı iki yen'in bir buçuğu1111 

vasıta olanlara verir. Geriye kalan yı: 
rnn yen ile ancak borcunu ödeyebilir• 

Japon kadınının tekamülü lazmıdıt• 
Şunu da bilmek lazımdır ki, Japon'/11

' 

da bir buçuk milyon kız ve kadın fıılr' 
rikalarda çalışıyor. Yanm milyon tJ15

• 

den işlerinde, bir milyon nakliyatl•• 
bir milyon sanayi ve ticaret işlerinde• 
yarım milyon tiyatrolarda, kahveJet' 
de, lokantalarda ve umumhaneJerd~ 
bulunmaktadır. Japon "Suffragetle 
i sözlerini şu suretle bitirdi: 

- Ruhi bir inkılp yapmak isti'i0
' 

ruz. Japon kadını eski nazariyatlard•" 
ıe· ayrıhyor ve hayatın modern sistert' 

rine bağlanmak istiyor. 

(Devamı var) 
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Sevgilinin mektupları Anado8uda tetlüldee: 

Çerkeslerin galip adetleri 
) 

&ılı ı°'ltrı çok alçak, çok namuı
,d~iumu söylüyorlar. Ben, 
~İt' iade bir mahliiku mahvel· 

ını: ..... .. h . . ku . 
rılıtı• "' ... rmu, emtıremı, zı-

~ Yetniı, hitirmiıim ! 
l •lbuki, yalan, yalan, yalan! 

J 
~J>lt edeceğim! 
tın · · ıçıne ac;la yalan kanıtırma· 

~~-

re kadar inip te ıöndüğü vakit, i . · 
deta hazin hazin inlerdi. 

Zenci Zaza yaz kıt baımda ta • 
şıdığı genit panama fapkaıile ve 
boynundaki alaca atkı ile yanımı· 
za gelir ve boncuklarla bir §eyler 
itlerdi. Hafif, mevzun adımlarla 

yürüyen bir kadındı. 

Kocasile konuşması aqıp saqılan 
gelinin odasına pencereden girilir! 

Bolu muhabirimiz yazıyor: üzerinize hücum eder ve onu eli- ler vermeıi çok ayıp sayılır. 

~ ... ' t~~ i ~ 
~~ '.!~:&~ 1 

/ yg,' ~ r~t.tmr~~Rfi~~rıl 
da ~wnı . ~ ttJ~}f 141, { •. l~ .. 

Bundan evvelki mektuplarımda nizden almağa uğratırlar. Verme- Görünmeden kar11mın oduına 
Bolu civarındaki Çerkealerin hu • mek için mücadele etmek, o ka- girmek, konutmamak gibi bazı a
ıuıiyetlerini anlal'm.ı9tım. Bu mek dar kimıe araaından sıyrılarak hi· detlerin bir ev içinde, çok defa, 
tubumda bu meraklı adetleri an • rinci olarak güveyinin evinden gir ne kadar tuhaf ve- mütkül vaziyet
latmağa devam edeceğim: Çerkes mek hayli güç bir meseledir. Bu· ler ihdaı ettiğini tahmin güç bir 
adetlerine göre, kız ve oğlan aile- nun neticeıidir ki, ekseriya, müte- şey değildir. Likin, Çerkeı ve A • 
\eri birbirlerile barı§tıktan sonra, addit kimıeler tarafın~an çekitti- bazalar da, bunlara benzer daha 
'uz, kaçırılarak saklandığı evden rilen Abdurrahman Çelebinin bi- bir çok tuhaf adetler vardır · ki, 
l'lğlan evine götürülür. Bu gelin al- çare kürkü parça, parça olur ve en hunlar, ekseri kııımlarda birbir
ma merasimine araba ve atlarla büyük parçay.ı elinde tutan tampi leinden ayılırlar. Her iki tarafm 
İ§tirak edilir. Son zamanlarda a • yon, onu kimseye kaptımadan gü- noktai nazama göre de kendi l· 
rahalarm yerini otomobiller tut • veyinin evine girebilirse müıaba- detleri daha iyi ve "daha eaaalıdır. 
maktadır. kayı kazanmıt sayılır. (Çerkeı a • Zaten, Çerkes ve Abazalarda, ea· 

•it\ hikaycmi:i anlatacağım vel 
ıö 

1
. ana tnücr: m olup olmadığımı 

)' 'Yecekıiniz. ı 
doğ8en, Pariıte 1915 ıenesinde 
b~uın. Çocukluğumda haıı boı 
leth.ı ~Idıın. lzabel de !keza. Anne· 
~'tb •ı k~rdettiler. Onunki, avu· 
>'ed · D~uma yazıhanesinde, adli
fe e, danalı, tarlalı çaylarda, kon 

rarıa] d d 1 ~e ar a o atır dururdu. T ey-
ıo;: Qı olan hu kadını nadiren gö
·~rd" 
t~ u~. Sofadan adeta koıarak 
>'ı" et"dı, Kolunda bir siyah kumaı 
tnır asılıydı. 
Be!\iın ·· h d · · ~ annemse mu en ıatı. 

tidn uyanmadan evvel, fabrikaya 
e\t er, hen uyandıktan pek sonra 
t e dönerdi. Zarif hayali, rüyala-
ı;:ın içinde bana görünürdü. Fa
~a. 1 hakiki vücudu ile hemen hiç 
~-~tıla.nıazdnn; pazarları erkek ar 

l§larile gezmeğe giderdi. 

tir~~a.·helin haba11, bahriye zabi
l'~· Her altı ayda bir mektup 
~~ tdı ve her sene ibize Çinden 
ll\ '!lar getirirdi. Brezilyadan 
~~~tanlar, Kamerundan kele
'İııder, hattı üılüva müstemleke-

en z.. .. l Z umrut er ... 
l\e . ell<:İ Zazayı -lzabelin ıütni· 

'
1?1i -Pariıe getiren de oydu. 

,,
1 
l!a'banı iıe a vukath, Annemle 
' UYutamazdı. 

l'r ~~eriya, geceleri, haykırıtma
''}'h!ıterek uyanırdım. iniltiler ve 

alar duyardım ..• 
ler~~hneler, daima ayni tarzda bi
fll l 1• Babam, bavulunu hazırlar, 
~.e ıiderdi. Gayet ıoğuk halli, 
1tı •n bir adamdı. Beni hiç · ıev-
e~di • "'k. f" .. p . d 

' • &.A ın, fO oru arıgon, oı 
d, olduğu için, beni arada ııra-
ttt?ı le'öfıeğe ç.ııkanr; Neuilly de
lil . llle•kie, teyzemin evine gö· 
~;dü. lıte, oradaı f ev kala de hoş 
tt er Yatardım. Hayatımın ye-7 ze•ki buydu. 
~ ıabel, altı yaıına bastığı za • 

' ' e\'inin hanunı oluvermiıti. 
'~erece ıevimli, ıon derece ıa· 

S lıanet bir kızdı. 
l'tiıa i}ah iri gözleri, medar iklim
~~· babasile annesi sevifip 
~la..·~ gezerlerken dünyaya a-
lt ~·~iizünde, hafifçe, bir fil di
' eııaınin çeıniıi vaTdı. Hatları
~~ •e tebessümünün tatlılığını si
~ ~latanıam, Tüyleri kavıiku
~ l'etıaindeki cennet kutu ile 
~~e karganın farkı ne kadar 
' 1 e, lnbelle diğer çocukla-

't '~r da o derecedeydi. 
~~na geldik miydi, asla 
~enı ayrılmazdık. · Ağaçlar, 
~~. \~ olurdu artık. Onun 
~ .rtbne~ için çaTıTnn ateş· 
l~ ,_~· Alevler, çok büyiik alev· 

()rllle~ ister, ~undan hoşla-1 
...... ateı, Kararan gökle-1 

lzabel, ona: 
- Şarkı söyle, Zaza ! -derdi. 
Sütnine, hem tarkı söyler, hem 

de dansederdi. Kalın, tabir caizse 
madeni bir ;eıi vardı.Balta görme 
mit ormanların rüzgarlannı, müt
hiş ıelalelerin akıımı, bamhoların 

biribirlerine ıürtülüıünü taklit e· 
diyor gibiydi. 

lzabel: 
- Ağla, ağla, Zaza ! ·derdi.

gözlerinin yaıını gül yapraklarile 
silerim. • 

Zenci kadın, bunun üzerine, 
sonu gelmiyen beyitler, kıt'alar 

okurdu... Bu, bir niıanlının güzel 
bir gemiyle memleketten çıkıp 
giditine dair bir hikaye idi. Naka
ratta, "Adiö,, diyecek yerde: . 

- Adie, Adie, Adie ! -derdi. 
lzabel, el çırpar, sonra, bana 

Gelin götürülürken civarda hu· detlerinden, timdi metruk olan kidenberi, bir nevi birbirlerini kıı 
lunan delikanlılarm yollarda ka- bir oyun daha varını§ ki, bu da, kanma gibi bir his vardır. Çerkeı· 
filenin önüne geçip durdurmalan keçi derisi yerine, bir bayrağı kap le Abazalan Abazalar da Çerkes
ve (oğlan parası) ismi verilen bab makmıt. Bu, kabuklarından deli • leri (köle) kabile addederler. Bu
şiıi almadan yollanna devama nerek birbirine geçirilmiş bir çok nun sebebi eıki kabile teli.kkileri
mani olmalan uıuldendir. Bunu fmdıklaTdan müteşekkil, püskül- nin son devirlere ICattar gelen bir 
temin için çok defa yollara, zin· lü, muıtatil tekilde bir bayrak- tesirinden ibarettir ki, ou da za· 
cir, İp, dikenli tel gererler. Bu ted- mı§). mania zail olmaktadır, denilebi
birlerin karıılanndakilere ' kafi Eve gelin getirilince, yeni çift· lir. Maamafili, Çerkeı ve Abaza· 
gelmiyeceğini tahmin ederlerse o· leri bir arada gösteren koltuk me· lar arasında kabile tesirleri henüz 
tomobillerin laıtiklerini patlat· rasimi gibi ıeylere Çerkea düğün- tamamen ortadan kalkmıt sayıla
mak için de tertibat alırlar. Vel- lerinde tesadüf etmek kabil değil- maz. Herkeı mensup olduğu kabi· 
hasıl, oğlan paraaını almadan re- dir. Çerkeı adetlerince, gelin ile iyeyi ve mazisini oldukça bilir; 
lini salıvermemek için bir çok ıey- güveyinin bir arada görülmeleri, ayni kabile efradı ve akraba ara· 
lere bat vururlar. Çerkeı adetleri- konutmaları adeta büyük bir ayıp aındaki münaıebetler kuvvetlidir. 
nin bu nevi tecellileri çok defa bir addedilir. Bu adetin neticesi ola • Çerkeılerde, yakın akraba kızı al
çok gürültülere de sebep olmakta· rak, zifaf gecesi, güvey ebeveyni- mak ayıp addedildijinden ve ço
drr .. Onun için terkedilmesi daha ne ve ev halkına görünmemek i- cuklar umumiyetle sütanaya veril 
muvafık olur kariaatindeyim. çin azami gayret ıarfeder, gelinin dilinden, akrabalık çok dal, bu

dönerdi: 
- Sen de ağla, Marsel. .. 

de ağla ... 

Gelin alma kafilesi geçerken bu bulunduğu odaya girmek için ek· dak salmııtır.. Birbirlerile olan 
Sen merasime mahıuı bazı ıarkılar ıeriya pencerelerden tırmanarak münaıebetleri de bu derece fÜp· 

söylenir .. Süvariler atlannı koıtu· içeri atlar. Çoluk, çocuk sahibi ol- belenir. 
Bu çocuğa herkes itaat ederdi. 
Bittabi, batta ben olmak üze

re ... Lakin, o kadar kendimi zor· 
ladığım halde bir türlü gözümden 
yaş akmazdı. 

Yalancıktan yüzümü buruttu-
rur, inlemeğe uğratırdım. 

Yüzüme bakar: 
- Ağlayamıyorsun ! ·derdi. 
Sonra, eve döner, mavi porslen 

fincnrılar içinde, zenci kadmın 

harikulade bir lezzetle hazırladığı 

rarak havaya silah atarlar. dUkları halde, evlerine geç avdet Çerkes JCabileleri, aralarında 
Güveyinin ıemtine yaklaııldığı ettikleri takdirde, kimseye görün- bir tefevvuk bulunduğuna zahip

bir ırrada, kafilenin ortasına bir meden karısının odasına girebil .. tirler. Bu da, o kabilenin vaktile 
keçi deriıi fırlatılır. O vakit, süva· mek makıadile, hala pencereler· gösterdiği yararlıklardan ileri ge
ri, piyade, araba içindekilerden den girenler olurmuı. liyonnuı. Doğru olup olmadığını 
her kim olursa olıun bu deriyi kap Eve gelen yeni bir gelin de, ka- öğrenme]( güç olan bir rivayete 
mak için koıuıurlar. Deriyi ele ge-ı yınpeder ve kayınvalideıinden i. • nazaran, vaktile Kafkaıyada bey
çirenin oğlan evine kotmaıı ve ilk deta kaçar, onlarla hiç konuıma • lik imtihanlan yapılırmıf. Bu im
def a olarak, deri elinde, kapıdan dığı gibi ilk zamanlarda kocaıile tihanlardaki bir çolC j~aat ve kuv 
içeri girmesi ıarttır. Bunu yapa· de konutmaıı ayıp sayılır. vet denemeleri araıında, bayır
bilene huıuıi bir kıymet verilir. Anası bahası sağ iken, evlilik dan değirmen taşlarının yuvarlan 
Fakat, deriyi ele geçirmek hakika hayatı ne kadar uzun olursa olıun, maaile Çerkes oeylerin.den bunla-

kakaolarımızr içerdik. ten bir hünerdir .• Açıkgöz davra - bir Çerkes ebeveyninin yanında n dizlerile durduranların ıöhret 
On iki yaıına baitığnn vakit, h k d h· · • • 
k 

.k. .. ku • . . .. nıp emen apsanız a ı gene tf karıılaıtığı zevceaile konuıamaz, kazandıkları ıoylenıyor. 
artı , ı ı gun zınımı gormez- b. • 1 B" .. b·ıh h J d • 

k h 1 1 
. ıtmıt ıayı maz.. utun cemaat ı aaaa, uzur arın a ona emır· ı. Vasfi 

ıem yaıaya.uuyaca a e ge mıt • •••••••••n•••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............. _ _. _____ _ 
tim. Her yerde, her yerde onun 
pefi sıra giderdim. lıte bu suretle 
hcmıirem olup çıkmıfb. 

Gittiği liıe, benimkinden uzak 
değildi. 

Her akıam, saat bette çıkıtını 
beklerdim. Bir pastahanede kar -
nnnızı doyururduk. Babalarımız • 
la annelerimiz bize •z para ver· 
dikleri için canımızın istediği her 
§eyi alamazdık. Yazları, lzabelfn 
canı dondurma isterdi. Ben, ki· 
tapç.ılara kitaplarımı satar, onu 
dondurmacıya sürüklerdim. 

Kuzinim yaz kıt ayni mahluk 
değildi. Yaz, onda bir takım huy
lar halkediyordu. 

Sanki doğduğu fakat bilmediği 
sıcak memleketin, o harikuli.de a
danın dau111la11nı çekmeğe baılı
yordu. Oralardan, büyük bir co§ • 
kunlukla bahsederdi. Sanki her 

Amerlkada 90kak ortasında taarruz vebıraızlık vak'alan pek çoktur. Resınlmlz, Metro - Goldvtn - Mayer alnema ıtlrketl artlırt
l~rlnden Marta Sllper'l yankealcllerden kurtulmak için kullanclıtı el çantaslle ıöıterlyor. Çantanın açdmuı çok ciltttlr ve içinden çı

yerini hatırlıyormuf gibi... Pariıin kanlan bir eopa yankesiciye kartı ılWı ıtbl kullaıulabllmektecllr. 

sisli, yağmurlu kış mevsimine bir _.. - - - - -- - - - --- - - -
türlü alıtamıyan Zazanın haline bizi ormana götür. dık ..• Lakin, J;unları baıtınrdık... Kızını çağırarak, ona, ıefkat 
acırdı!... Yavaı yavaı mektepten kaçma- Günün birinde, teyzem, hilemi· ve müli.yenietle: 

Bu üç kitinin şoför Parizonaan ğa ve müdürlere sahte itizar mek- zi ketfetti. Mektebin müfettiıle- - Senin flörtin mi var? •.. Söy· 
hnska hiç dostu yoktu. tuplaTı göndermeğe batladık. rinden biri, kendisini ziyaret etti- le bakayım kim? .. : -diye sormu!· 

Ekseriya, on~ derdim ki: Önceleri hu it pek güç görün - ği için muhavere ortasında meıe- MUterchltt: (Hatice SUreyya) 
- Bugün mektep yok .. HayCJi dü. Utanır, vicdan azielan dUJ.ar le anll.fılmq. -Yann bitecek- ı. 
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Deniz siJihıarını tahdide 
veda etmek lizım 

{BaJ tarafı 1 ıncı sayıfomı~.dndı r J 

da cihan için bir felaket olacak· 
tır. 

Mumaileyh, bu sözlerini r 

men ıöylememit, yalnız kendi hu· 
ıusi noktai nazarını beyan eyle· 
mit olsa bile bu sözler gene teh· 
likelidir. Filvaki kendisinin yük
sek me•kii ve ifa etmit olduğc 
gfüııide hbımetler dol&y11iyle mü· 
taleası Japonya tarlfından teımt 
bir beyanat gibi ehemmiyetle 
kıı.rşılanacaktır. 

Japonya yeni mU,kUller 
çıkaracak mı? 

i Londra, 7 (A.A.) - Deniz me· 
te1elerinden bahseden Timeı ga· 
%eleai, bHhassa Japon meseleıini 
tetkike mevzu yapmakta ve töyle 
demektedir: 

Japon hükümeti, yeni bir takım 
müıkülat çıkarabilir. Amiral O· 
kaCla, memleketinin nisbetler 

preneipini kabul edemiyeceiini 
beyan ederken hiç. bir mukabil 
teklif serdetmit değildir. Hiç 
§Üphesiz mantıkan düıünülecek o· 
luraa Japonyanın · herhangi bir 
'devletin filosu kadar kuvvetli bi• 

filoya malik olmaması için biç bir 
ıebep Y.oktur, fakat kuvvetler a • 
rasında bir ni&bet vücuda ıetiril • 
meıi hususunda bir itilaf elde 
edilmesi prenıibini bir kere kabul 

ettiği takdirde konferansın her 
memleketin kuvvetleri için ölçü 
olmaıı ]azım ıelen tedafüi ihti
yaçlarmı teıbit etmekten ba!ka 

yapacağı faydalı bir i! olamaa. 
Japonyanın hattı hareketi ream1 
surette deiitemez ve Japon teklif· 
lerinin tonajların heyeti mecmua· 
sına ve gemilerin ·hacimlerinin a" 
zaltılma11na müaait olacak mahi· 

yette bulunduğu ıöylenilebilir. 
Fakat her ne oluna olıun iki ınem .. 
leket arasında ilk müzakereler eı· 
nasında ne zımni ve ne de sarih 
hiç bir itilaf vücutla gelmit detll• 
dir. 

Şuraıı muhakkaktır ki, evelce 
ne ribi deliller ileri ıürülmilt olur· 
sa olsun, tonaj heyeti mecmuaat· 
nın ve gemi hacimlerinin azaltıl
masındaki faydalar, yarı' ·ederce· 
ıine intaatta bulunmak uıulilne 
avdeti istemeğe mahal bırakmıya
cak kadar büyüktür. 

Hindenburg gömüldü 
( (Üst tarafı ı lnci sayrfada) 

nünde kurulan küraiye getirilmi! 
ve tabutun etrafında, Tannenberg 
muharebiesine ittirak eden elli üç 
Alman alayıftın sancaklarını tu • 
tan' Alman otduıu :ı:abitleri me•ki 
almı§lardı. Bi.,az geride ara1arın 
da hükümet erkanı, ihtiram va
%iyetin<le duruyorlardı. Kordo· 
nun dışarısında ise iki yüz bin kiti 
vardı. Derin ve hutulu bir ee11iz· 
lik arasında M. Hitler Uerlemiı ve 
maretalin tabutu önünde rUkQa 
varmıttır. 

M1traıime ittirak eden 9ahsl· 
yetler araıında askeri üniformaıı
nı giymit olduiu halde sabık ve· 
liaht da bulunuyordu. 

Alman orduıunun proteıtar 

peıkaposu tarafından icra edilen 
dini iyini ve batvekil tarafından 

söylenen ve müteveffa mareıal 
Hindenburgun pnlı hayatını an· 
latan nutku müteakip, hazır ol 
kumandaaı verilmit ve ihtiram kı· 
taları ıelıim reımini ifa etmitler • 

kütlesi, saha haricinde kaJmıısa 
da, hoparlörler ıayeıinde merali· 
mi takip edebilmiılerdir. 

Ba, papas, mare,alin vaıiyet
nameıinde aynen ,u ıiSzlerin o• 
kunduıunu s8ylemittir: 

"Ölünciye kadar sadık ol!,, 
M. Hitler, irat ettiii nutukta, 

harbin feci surette nelicelenmettn
de, Hindenburgün hiç bir euçu 
olmadıtını ve fakat bu neticenin, 
politlk•eıları nı•hk6m ettilini 
söylem ittir. 

Gene M. Hitler clemi,Ur ki: 
"Milliyetperver Almanyanın, 

1925 ıeneainde maretali cümhur 
rei•Hiine intihabı, eski ordunun 
bir muzafferiyeti &&yılabilir. Zira 
Hlndcnburg, na2i inkılabının ha · 
misi ve binnetice millf kalkınma · 
nın amili olmu9tur. " 

Berlin, 7 (A.A.) - Seriinin 
tam merkezinde Brandenburg ka· 
prsı önündeki nı•ydana Hinden
burı iımi ~erilmiıtlr. 

dir. Bu eınada mu:aikalar, Yatant •• • •t ) • 
ve aıkerl martları çalmakta ve ha· unıversı e genç erı 
taryalar ıalv ateıi yapmakta idi. beraet etti 
Bili hara zabitler tarafından taıı • 
nan tabut Bat kumandan • 
hk kuleıine 16tUrülmilt ve kulenin 
methalinde mareıalin tabutu, 
vaktiyle kumanda eltili Hilııard 
lann büyUk üniformasını ıiymiı 
bulunan mareıal von Mackenıen 
tarafından aellmlanmı9tır. 

ihtiyar ceneralbı müteveffa 
harp arkadaıını ıon defa olarak 
bu aellmlayıfı çok hazin olmuı • 
tur. 

Meratime muuıam bir ıeçit 

r .. mi ile nihayet verilmiıtir. 

(Üıt tarafı 1 inci uyıfıda) 

ıiderek çelenk koymuılar •• dö
nUılerinde çok kalabalık oldukla· 

rından bu hareketlerini men'i i~· 
tlına kanununa muhalif bulan Fe· 
riköy ve Nitantatı aabılaıı arala· 

nna ılrmit ve dafıtmıya çahtmıt· 
ıa da kalpleri heyecan dolu olan 
bu ıençlerin dafılmuı tarle dur· 

ıun, meçhul baaı ıençler tarafın· 
dan itilip kakıldıkları kaydiyle 
haklarında tanılm olunan zabıt 

varakalariyle birlikte elllrine ı•· 
çirdlklerl bazı ıençleri mildd•iu• 
mumtliie •e mücldeiwnumtlilcçe 
de Uçilncil ceaa mahkemeıine ve· 
rilmitlerdi. Bir buçuk ıeneye ya-

kın bir zamandanberi cereyan e· 
den muhakeme buıün neticelen· 

mittir. Muhakemenin burünkü 

Yirmi kuruş 
yüzünden 

(Uıt tarafı ı irtci aayıfada) 

smda biribirlerine girmiflerdir. 
Neticede Kirkor ve arkat!nıları 
Suphiye da.yak atmıtlardır. Suphi, 
da~ağı yedikten ıonn. dun ıabah 
tekrar Uzun çarfıya gelmif ve 
kardeıinin çalııtıiı dükkanda o · 
tururkerı oranın hatırı eayılanları 

vaartaıiyle Kirkorla barıtmıttır. 
Suphi, akşama kadar karde§İ Sa· 
imin 'dükkanında oturup, akşam 
iistü eve gideceği ıırada Kirkorr 
uirıyarak gene • ağızlık parasın• 

jstemiıtir. Kirkor o esnada satmı· 
ya rötürdüğü birçok dökme alat 
ve edevatım göstererek biraz 
beklemesini ve elindeki malları 
sattıktan ıonra parayı getireceği· 
ni söylemiıse de buna Suphi razı 
olma.mı~ ve ileri geri laflar sö·· 
liyerek Kirkoru kızdırmıJ, Kirkor 
da cebinden usturpayı çıkarıp 

Suphiye saldırmııtır. 
Suphi ile Kirkor arasında ge · 

çen bu kavgayı kartıdat_ı Suphi 
nin kardeıi Saim görmÜ§, Sami de 
eline aeçirdiği bir ağızlıkçı keski· 
si ile Kirkorun üzerine hücuır 
etmiı ve muhtelif yerlerinden ya· 
Talıyarak yere ıermiıtir. 

Dokuz yerinden yaralı bulu· 
nan Kirkor Cetrahpafa hastane· 
sine kaldırılmıtlır. Saim, vak'a· 
dan sonra evine kaçmt§ıa da ya · 
1'alanmıttır. Hadiıeye Suphi se • 
bep olduğu i~in Suphi de poliıçe 
tevkif olunmu§tur. 

Suya düştü 
{Uıt tarafı ı inci aayıfada) 

Rauf .Hayri Beyin 
muhakemesi 

(Üst tarafı 1 ıncl ıayıfada) 

- Ahkaradan mı memur edil • 
dini, kimden emir telakki ettini:ı? 

......... Hiç bir yerden emir alma· 
dım. 

- Memur edildim dediniz? 
- Eaaaen haıbelvazif e . memu· 

rum efendim. 
- lıtihbar ıekliniz nasıldır? 

- Vazifeye taallQk eder. Mah· 
remdir, ıöyliyemem. 

- Samiinin ititmeai mahzurlu 
mudur? 

- Evet efendim. 
Burada müddei umumi ıahidin 

kapalı celaede dinlenmeahıi iıte • 
mit, bu lıtek kabul edilerek S.eyfi 
Bey kapalı celıede dinlenmİ§tİr. 
Bundan ıonra aU.mrUk muhafaza 
kumandanı Seyfi Bey de kapalı 
celsede dinlenmif, mUleakıben a· 
len~ celse yapılarak diğer ,ahitler 
dinlenmİftİr. 

Dinlenen ıahitlerden bıt mU· 
dürlük mümeyyizi İbrahim Bey, 
Rauf Hayri Beyin ceplerinde kürk 
çıktısını ıöylemittir. 

Rauf Hayri Beyin eıyasını ilk 
muayene eden Nuri Bey, Rauf 
Hayri Beye evveli resme ti.bi eş • 
yaar olup olmadığını sorduğunu 
ve yoktur cevabını aldıktan aonra 
denkler ve ıandıklar açılınca 
kürkler, köıeleler, deriler çıktığı· 
nı ıöylemiı ve demİftir ki: 

- Rauf Hayri Bey, köıelelerln 
kendiıine Kocaeli Meb'uıu Sırn 
Bey tarafından hediye edildilini 
söyledi ve diğer etyaları ara11nda 

d~ sadakor, bere, kordell .~ 
Bütün bunlar tahkikat eyralJI" 
yazılıdır. ~ 

Rauf Hayri Bey bu şehıı.d ~ 
esnasında sorulan ıuallere ~ 
rük muamelelerine vakıf ol~iır 
lını, ıümrüklenme itile keJl 
nin alakadar olmadılını ıöyl.-, 

. dl tir. Hacı otlu Mehmet Efeo 

mindeki tahit kavas Tevfik 5 
di ile birlikte Kocaeli Mebıa"'s 
rı ~yin e\tlne ıittiklerini, 
Beyin orada Tevfik Ef endir•~ 

....... Mahkemede ifadeni del 
Rauf Hayri Bey aenin iıdirl 
onun 111.na bir emir verınedil 
ıöyle, ifadeni deiittiriueıı f 
bir tey olmaz dediiini anlatıııt 

Neticede mildaf aa vekili tf• 
Bey, Kocaeli Meb'uıu Sırtı s-., 
diler iki tahidin aetiri1111••

1 

Odesa Kançları Zeki Cemil 
iıtinabe ıuretile malGmatuıa 111 

racaat edilmesini iıtedi ve Jll 
Hayri Beyin aleyhine kaıti d 
ıusla tertip edilmi, olan bU ttJ 
senin mürettep oldufUnun att 

lacaiını MSyledi, mahkeme. h~ 
müdafaa vekilinin taleplerıtıi t 
detti. Şahit Saim Efendi dbtl~,
Bundan sonra kavas Tevfik ıtJ" 
dl Kocaeli Mebuıu SırTı Be1 
fından yazıhaneye götürUldUfO 
orada Sırrı Beyin kendiıine: d 

- Sen bu itleri Uzerine al d~, 
ğini söy1edl. Muhakeme tah1'1"' 
evrakının iddia makamınca 0 

ması için 11 Aiuıtota kaldı• el_., bahatl• beraber idmanlara 
baılıyarak mazbut bir kadro ile 

Balkan oyunlarına iıtirak ederiz!. Bı.zde go·· ru·· lmemı·ş 
Evdeki heaabm çarfıya uyma-

dıjı gibi kıt her ıeneden daha iyi 

geçmedi, Buna mukabil mevıim bı·r dava 
zenıin bir p_rogramla dolu idi.. • f 

Herkes kotlu, atladı. Pek ümit ve· (Bat tarafı ı if\ci sayıfanılıdadır) zam&ndanberi her ıün ıaı,.bl' 
rici olmıyan dereceler e.ki ha· Avrupada türeyen "Çıplaklık t&· bir müddet çıplak dolatıyo~ 
mam eıki taıtı. raftarları,, nın çok hararetli bir jimnastik yapıyorum ve çıP.A, 

Bu arad• beıinci Balkan Olim· menıubudur. Franıadaki "Çıplak· olarak yatıyorum. Çocukl•~d 
piyat oyunları yerini Yunanistan· lar cemiyeti,, nin de laaıı bulunu· ve karımı da böyle yapnuY• ( 
dan Yugoslavyaya \rerdi. Pek az yor. Bu taraftarhiıni evin içlnde vik ettim. Karım razı olmadı, ~1' 
ıonra Yugoslavya bu iti baıaramı çırılçıplak gezmek, bununla da cuklarımı ise hazan ev içinde v· 
yacaiını bildirerek tekrar mUsa· kalmıyarak beni ve biri on, diğeri lak dolattırıyorum. l 

bakalar Yunanistana yUklendi.. on Uç yatlarında bulunan iki er· . pi' 
Galiba hükumetten fevkallde kek çocuğumuzu ~yle çıplak Evden harıç yerlerde çı ~t 
d ·· y •le.•la 1k1nc' olarak pek nadir ıezerim, 0 

.. r yar ım ıoretı ugo.. .. r ı ı ı gezmeğe le9vik ve hatta icbar et· ~, 
bir müracaatla ka.t'i olarak bu iti mek suretiyle İıpat ediyor. Ben pek tenha yerlerde, deniz 1' 
yapmak iıtediklerirti ileri ıUrerek buna timdiye kadar hep kartı larında filin imkan buluraadl·J 
Zağrepte haırrlı~a hatladılar .. A· ıeldim ve hiçbir zaman kocamın Bu meraklı davanm mevs" il' 
tina ile Zairep araaında mekik do elediği ılbl evde çıplak gezme· huliıa ettik. Muhakeme h•"; 
kuyan Balkan OHmpiyadı nihayet dim. Fakat o, ben evde bulunma· neticelenmemittir. Bakalrtr' 
yerini teabit edebildi, ama bu ıe· dığım zamanlarda çocuklarım1 karar verilecek?. 
fer blıim takım her Hneki ıibi çıplak gezdirdiii gibi kendisi de I 
mutat kanııklalclara içinden çı· d d d x Gürültü ile mücadeleY onların araıın a ana an 09ma 
kılmaz itlere marua kaldı.. dolatıyor. Bu halin, çocuklarımın 

Semih Ruıyada. Veyıl Avnapa· ahlakı Uıııerinde fena teairler ya· 
dan ıelir ıelmes iıe ba9lıyacak; pacaiı ka.naatindeyim. Binaena· 
iıin alınmaz .. Şu veya bu da ıide- leyh kocamdan ayrı yqamak iıti· 
miyor; o halde en keetirıme yol yorum. Boıanmak taraftarı deii· 
Zalr•be veda edip 1934 mevıimi- lim, çUnkU çocuklarımız •ar. Fa· 
ni erken olmakla beraber kapayıp kat kocam bana her ay çocukla· 
ıelec.ıc sene topraklarımızda ya· rımla beni geçindirecek kadar bir 
pılacak altıncı Balkan OY.unlarına nafaka vermelidir.,, 

hazırlınmalctır.. Elli yatlarında bulunan Doki· 
BUyUk bir ıpor hareketinde bir Hı Bey ise !Unları ıöylüyorı 1 

millet için mazeret ır.yılunıyacak "- Filvaki ben çıplaklık ta· 
bu ademl ittirak Ballcanlarda na- raftarıyım ve Franıız çıple.klık 
ııl btr teeir yapacak bi1emem. "1 

taraftarlarının merkezi olan s· 
Muhakkak olan bir t•Y varsa parla klübii,, nUn de lzaıı bulu· 

daha dUn idmanlarını yorıun ar · L nuyorum. Franaada hiç oulunma· 
gın bitiren arkadaılar bu ha her· dım, fakat bu klübe tahrirt müta· 
den memnun olmıyacaklar ve ar • 

1 
ld O n den . caat a lta yazı ım. ç ıe e · 

tık büyük bir .it_rmatla muhayyel beri .. çıplaklık taraftarıyım ve c 
müsabakalar ıçın kolay kolay e • _,"~~~-----........ 

başlandı I 
Dün sabahtan itibaren J~hll 

gürültü ile mücadeleye 14i 
mııtır. Dün sabah zabıtai hl, 
ye memurları kendi mıntakaj 
erkenden teftite ba,lanutl 1ı 
Talimatnameye ıöre sabah.~ 
ıekizden eTvel ve akıam ı•k•;; 
sonra seyyar esnaf yUlcıeh . fi 
ıatıı yapmıyacaklardır. Aytı1 ; 

manda. nakil vaaıtnları tüs&Jd' ı1' 
yere düdük, çan, korna ç•ltll ı-' 
caklardır. Bajırmak dere'~ ti 
varmamak ıartiyle ekmekf1 (1 
dondurmacıların sattıkları ı 
halka bildirmelerine müıt>~1 

lunmuıtur. .;'.. 

Tannenberı, 7 (A.A.) - Mare· 
tal Hindenburpn tabutu. Tannen· 

berı mvharebeıi ibideaincleki Je· 
neraller kuleıinden, avluda cesim 
bir haçın Hnüne g8türülmU,tUr 
Cenazenin etrafında miralay Hin· 
denburg, kabine erkanı, sefirler 
heyeti ve Tannenberg muharebe· 
ıine ittirak etmiı alayların ıancak· 
larmı hamil bulunan eski askerler 

olliM•-UP.IİIİlll ___ . 

celıeıinde ilhan, Bedri ve lımai] mek ıarfedemiyeceklerdir. Müteakiben avukat irfan Emin 

Zabıtai belediye medl t 
mıntakalarınr teftite de~~~ 
mektedirler. BUtün arab• f 
kerleklerine bir aeneye kad~J 
tik takmak mecburlyet;nd•dP"'. 
Yeni yapılan tekerle 'der dl 
tikli olarak imal olunacakl 

mevki almıflardı. 
A1manyanın her tarafından ".fel· 

""~ 200 bin kitiden fazla bir halk 

Hakkı Beyler maznun 11fatiyle ömer 8eaim Beyt hukuki müdafaaıını yaptı. - ----·-"-----hazır bulunuyorlardı. Batlanııçta dığını, bazı ufak cürüm mevcut 
müddeiumumi iddia11nı aöyledi görülıe bile 2330 numaralı af ka· 
ve kendilerinin cürümleri olma· nununa tlbi olduklarını anlattı. 

Heyeti h 'lkime bir ml' · 'et müza 
kereden ıonra gençlerin beraetle
rini kararlaıtrtdı. 
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r • müsabakalarına giriniz! 
Bu Cuma günü Modada yapılacak olan bu müsabakaların 

---
yazılma müddeti bu akşam bitiyor. 

+: 

c latanbul Beledlyeeı llAnları 
1 

Y alaıı buz •e benzinle yai 11hlaa dOkkAalann tahdide 
tlbi tutulmamaaı Daimi Encümence karar alt.na alınmııhr. ilin 
~ur. (4560) 

t Devlet Demir yolları llAnlarl 1 
Fcnipaf8 - Diyarıbekir batbaın Fuattan ıoara Bekir HO· 

l•~io, Baıkil, Şefkat, Yor,atı, Ellıiı iıtaayonlarıaı havi k11ını 
1. 8. 934 t1tibinden itibaren yolcu ve ber tUrl& ena mllnakall
hba açıJacafı Merıin - Malatya .raeında iıleyen yolcu trenlerİDİn 
lıtr gün Ellıiıe deYamlı Ellzizdea hareket edecekleri, muhterem 
~· ilin olunur. (4432) 

~ Tt:J C2 K iVE 

llRA~T 
SANKASI 

~- - ~.,..,......__ _ · a_..,..-r~r · n n 

...__ l~bul albncı icra memurlu- pazartesi lgÜni1 saat 12 ilt 14 ara-
·~ı ımda Pendikte Baıdat caddeıin
ı.:..~~a ve paraya çevrilmesine de 48 numaralı dükkinda açrk 
~ verilen Bergman marka 220 aıttırma ile ıatılacağı ilin olunur. 
~ T• 57 amperlik bir adet di- ( 1736) 
~o 1318/934 tan1ıtne mttu.dif 

Sel inik 
•ı 11!11100~1~11001 

Bankası 
Tesis tarlhl : 1888 

ermayesi: 30. 000. 000 
ldBre merkezz : 

Frank 
ISI AN BUL 

Tftrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve Istanbul ) lzmlr 

Samsun. Mersin . Adana 
Yonantstandakl Şubeleri : 

SelAnlk • Kavttla . A tlna • Pire 
ıı·ı 1 6111um Banka muameleleri. Kedmektuplan. Cari bir hesap 

l:nı kllşadı. Esham ve Tahvilit. Kasalar icarı 

1
1 i~lli~llOO~~OO] 

&elepir emsalsiz bir 
ev satılıyor 

içi, dııı yağlı boya, buzlu cam· 
lar, maun ko.pılar, duvar ve :ta· 
vanlar kuı ve çiçeklerle mUzey· 
yen, mükemmel bir antre, terkoı, 
elektrik ,sahrmç, tulumba terti
batı, mükemmel bir mutfak, hah· 
çe, her tarafı muıamba d~ıeli 
geçme :tahtalar• iki büyük balkon 
Kanlıcadan Beylerbeyine kadar 
bofaıa hlkim, radyo ve her oda· 
da zil tertibatı, yedi. oda, iakeleye 
bet dakika mesafede ve ayda yet· 
mit lira varidat ıeti~n mUkem· 

Yeni Kitaplar--~ 
(Dün ve Yarın J 

Tercüme Külliyatı 

BUUin milletlerin edebi, içtimai, iktıaadr, mali... en muhal· 
let eserlerinden ıeçme kitapların tercümeıi ve ''DÜN ve YARIN,, 
tercUme külliyatı iımi altında, yılda muntazam faarlalarla, otuz 
cilt kadarının çıkarılma11 ıure\:yle yüz ciltlik bir kitaphane vü • 
cuda ıetirilmeıi temin edilmittir. En kudretli kafaların, kalem • 
lerin yardımlarına müracaat olunmuıtur. 

mel bir hane satılmak üzeredir. •·----• 
Taliplerin hemen içindekiler~ 

Altıncı Kitap __ 
J. Rasin Külliyatı milracaati. 

Amavutkay Sekbanlar so · 

kak numara 24 Ceva.t Beyir 
h"anal. 

ZA Yl - 927 Mn.•lnde Gala
tııa ray liaeıinden aldriım 168 nu· 
m.,,.ıı taıdiknamemi kaybettim. 
Y enlılnl alacafmadan eıkltinin 
hCllanG 70ktur. Suavi 

latikballni dOtUnen bir ıenç 
ha.nnnm en ehemmiyetli vazifesi, 
nltamnmm cihamıı h'un-lamak, 
aatriı almaktır. Zamanmuzm ica· 
batını idrak eden zeki btr hanım 

DAVIT 
KUt.;Uk gömlekçlllk 

ticarethanesi 
istiklal caddesi 178, Galataaa· 

ray lisesi karfı11ndaki mağazala
nnda kemali memnuniyeti mucip 
olarak zengin ve mutena mallar 
bulunduiu, yani, gömlek, pijama, 
robdCSıambr, çorııp, kravat ve 9ık 
ve elegan zatlara mahsuı hilu· 
mum çamaıır talwnlarmın en 
yüksek nevi ve çeıitleri mevcut 
olduluJıu bilir ve kemali itimat 
ve emniyetle David mağazalarına 
mUracaat eder. 

Kiralık Ev 
iki odadır 

Kumkapı Nişancası Havuzlu 
Mühre sokak No. (5) 

HABER ' 
Akşam Posta.eı 

1 darelıaneıi ı ISTANBUL AN 
KARA CADDESi ------l'clCT&f Adrelll: ISTANBUL llABKH 

Telefon Yazı: ısa7z idare: ıts,o 

ABOrtE ŞERAiTi 
ı a e u aylıJ& 

Tllıklyeı UO m 680 12~0 &Jot. 
Ecnebi: 100 üo 810 ıeıo 

ıLAn TARiFESi 
ncam ll&nlatmm •tın ıı.&o 

ne.mi Ullil&r 10 L-Uruıtw. 

Sahibi ve Netriyat Müdürii: 
HASAN RASiM 

Baıııldıtf yt-r: ( V Alttt) Mattm&a1 

HABER gazetesi 
El yazıaı tahlil kuponu 
isim . 

Ahmet Reşit (H. Nazım) 
Fiatı: 76 Kuruş 

Tent merketl: VAKiT KUtUph nesi İstanbul - Ankar:ı caddesi 

== Şimdiye kadar basılanlar ===,ı 
1 - MFO, Dode - Ra7clar aıtaı 100 Kuru.• 

t - Atı.il çmMBEıtl, Monıa - 1. H. Altıan 100 .. 
1 - TİOARET, BANKA n BORSA, lktısat doktoru 

Huhllı Etem '75 .. 
' - DEVLET Te :utrıt.Aı., Lenin - Haydar Rlfat 76 .. 
il - IOSYALIZl\1: KaııtıkJ - Sabiha ZCkcrlya '76 .. 
1 - Kttı.LIYA'r ,J, RASiN, B. Nazım '76 .. 

Yakında basılacak olanlar 
1 - 1ŞÇ1 SINll"l tırı'lLAU, Lenin - Ha~dtlr Rlfat 

1 - ISFABANA DOORU, rıyer Lotl - 1. H. All~ıuı 

S - KAPİTAUZM BUIDtANI, Profeıür Plru - Ahmet Hamdi 

' - KmMIZI Te KARA, StandaJ, DIZRAELtNtN Hı\l'ATJ, A. Mı>tull 

6 - GORlO BABA: Ba1z:ak - Haydar ltlfat 

6 - tSA: rarla Ruhiyat mektebinde ProfeM!r doktor Bine Sabrle - Jlıı)dııt Rıfat 

'1 - EttllA: Kropotkln - Ataof;lu Ahmet 

S - lCJ'tMAl KANUNLAR, Greet - Rauf Ahmet 

9 - ENGEREK Dt1Gt>'!lt7ı PeJ"l'll:ll Sa fa 

10 - RUHi BAl.A'ITA LAŞUUR, Dr. O. l'ung - Prof. r>. M. Hııyrcıuan 

11 - ÇOCUK DVŞt)RTENLER il. Goh.t.ah c, Menusler - Prlif, D. lif, Ha,)'• 

tu1Wı 

lS - ''ERTER, Göte - A. IUml 
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Mareşal Hinden
burgun cenaze 
merasimi yapıldı 

ikinci maçta da 
kazanamadık! 
Moıkova, 7 (Radyo) - Mos

kovada lunan Halkevi takımı 
ikinci . ~a~ıru bugün yapacak- , 
tı. Bırıncı maçta O - 3 gi
bi oldukça mühim bir farkla ye
nilmeıine rağmen çok güzel bir o
yun oynıyan Türk takrmınm bu 
maçta alacağı neticeyi merak e
den muazzam bir kalabalık, ma -
çın oynanacağı Dinamo stadına 
müteveccihen günün erken sa -
atinden itibaren akmağa batla· 
mıftr. Stada müntehi caddeler, 
otobüsler ve tramvaylar hmcahmç 
aoluydu. 

Din:ı.mo ıtadma girdiğimiz za • 
mant Rusların bugünkü maça da
ha ziyade ehemmiyet verdiklerini 
anladık. Koca stad mahıer gibi 
kalabalıktı. 

Halk arumda Sovyet erkim, 
büyük rütbeli kumandanlar, .efa
retimiz mensuplan, Sovyetlerin 
yeni ve eski Ankara büyük elçile· 
ri Karahan ve Suriç yoldaılar bu
lunuyordu. 

Takımlar ıabaya alkıtlar ara -
ımda çıktı. Türk Halkevi takımı 
fÖyle teıekkül etmitti: 

Avni - Yaıar, Nuri - Eıat, 
Rasih, Feyzi - Niyazi, Eıref, 

Muzaffer, Fikret, Retat. 
Maçı Sovyet f ederaıyonuna 

menaup bir zat idare ediyordu. 
Ş\U'aıınr evveli ıöylemek lazım 

gelir ki bugün oynanan maç, heye
ti umumiyeıi itibariyle az görül • 
müt derecede mükemmel bir oyun 
olmuftur. Müsabaka b&Jtan ni • 
nayete kadar seri, canlı 't'e çok 
dostane cereyan etmiştir. Her iki 
takım, atadı dolduran halkın u • 
zun mun alkıılannı toplamı§, mü· 
kemmel oynamakta birbirine cid
den rakip olmuıtur. 

Birinci devrede her iki takım, 
bütün varlığını ıarfetmesine rağ • 
men aayı çıkaramamf!lar ve dev· 
re O - O beraberlikle bitmiıtir. 

ikinci devrede Türk Halkevi ta
kımının hücum hattında küçük 
bir değiı iklik olmuı ve bu hat fU 
ıekli almııtır: 

Niyazi, Sa it, Muzaffer, ŞeTef, 
Fikret. 

1 

Oyun, daha azimklr oynryan 
ta1imımuzın hücumu ile baılamıf, 
dokuzuncu dakikada. Muzaffer, 
Niyazinin ortaladığı topu yıldırım 
gYbi bir ıütla Ruslarm ağlarına 
takmııtr.. 

Stadı dolduran halkın samimi • 
yetle alkf!ladığı bu golden bir da
kika şenra, günün en iyi oy-Jncu
larmdan biri olan Rus sağ içi 11kı 
bir plase ile beraberliği tesis et· 
mİ§tir. 

14 üncü dakikada Avni, Sovyet
lerin sol a~ığı ile çarpıtarak ya • 
ralanmıt ve yerine Mehmet Ali 
girmiıtir. 

Gittikçe sürat kazanan ve gü:zel
Ieıen oyunun yirmi be§İnci da.ki • 
kumda. Ruslar gene ıağ içlerinin 
ayağıyla ikinci gollerini yapmıt -
larCIJT. 

Oyunun bundan sonraaı golsüz 
geçmif Te teJnmımız sahadan 1·2 

· mağlup çıklnıttrr. 
Netice böyle olmak!a b~raber, 

takım fevkalade cynaml}tır. 

( Aslanlı Hükümdar ) 

Süleqman'ın Oğlu 
Canh bir lblde gibi arkalarında duran Aslan "Bora,, nın kartısında, 

gUzel Cezayir kızının bir yosmahk lc;ine bUrUnen c;eklngenli§ini uzun boy· 
lu seyretti. "e aöylUyordu? Anlamıyordu. Aslanh HUkUmdara, bu kadar 
yakından gören ancak bu kadın olmu,tu. isteseydi, onu, ufak bir ı,a-

retile "Bora,, aına param parça ettlrebllirdl. Fakat ... 

Bu dehşet. ölüm, heyecan, aşk, seyahat tJe esrar romanına 

11 Ağustos Cumartesi günü başlıyoruz 
1 

iki Ylzll 
BUtUn dünyaca tanınmış, fevkallde merakh zablta ve tahlil romanı 

' 
Tefrika ": 14 8·8.934 ÇeyJren; Hikmet Münir 

Geçen kısımlar1n hülasası / 
tk1 arkadqtan biri, bir a.keam gezlntlsln• 

de, bu romanm en korkuno pllalyetl olan a 
dama cla.lr, hatıramu anlatıyor: 

Bu ıı.clam, bir gece dokuz ya~mda kadar 
blr ÇOCUtu çiğnerken yalW.anmq ve k endi· 
•inden bir miktar para lst.emek kararlaşmış· 

tim 
Adant kendlslnden hiç umnlm:ıdıft halde 

bu parayı kumen nakit, lcmrıen de ç.ek ha
llnde dtthal veriyor. Fakat çeke ırttıtı lmm 
Ue, kmdlnt tanıttığı isim arumda fark var· 
clır. 

tkl arkadqtan biri avukat Ateraon o glln 
m1ne dönUnce, kcndl!!lno cıımrcngb; nlıbabı 

Doktor Oeldl tarafmdıÜı verilmiş uygunsuz 
bir vaaJyetnameyl tekrar göı:cten geçirdi. 

Şimdi, arkadaşı doktor Celdl'ln, bu kor· 
kun adam ytlı.llnden oğrayabflecefl fellıket· 

leri dUşUnUyor: 
Hayd lslmll korkunç adamı blr gece yolu· 

nn bekllyettlc rördU. 
BnndAn 110nra Hayd'm BOpayla bir adam 

bldılrmeelnden bahsediyorlar. 
Avukat Atenon vak'a~"I tahkik için pollı· 

le be'l'l\ber ~kıyor. 

Avukat: 
- Pek ali. öyle ise .. Dedi. Ben 

dütündüm. Yalnız bir ıey daha 
IÖyliyeceğim... Sana vasiyetna
mcndeki: "Eğer ortadan kaybol-

duğum ve bu gaybubet üç ay ıür·j Fakat Pol'un cevabı §u oldu: 
düğü takdirde ... ,, kaydını da yaz· - Hayır efendim, sizi temin e-
dıran bu Hayd'tır değil mi? derim ki, bu eve mektup getiren 

Doktor bu esnada bayılır gibi olmamıttır. 
oldu. Ağzını kımıldatmadan, "e· lıte bu haber avukat Atersonun. 
vet,. makamında başını eğdi. bütün vehimlerini yeniden can-

Aterson: landırdı. 

- Ben bunu tahmin etmiştim, Mektup laboratuvarın ka • 
dedi. Bu adam seni öldürmek isti· pııından gelmit olmalıydı. Belki 
yordu. Doğrusu büyük kaza atlat· de, odaların birinde yazılmıştı. Bu 
tm.. vaziyette, herahlde daha dikkatli 

Doktor düıünceyle: davranılmış ve doktor Cekilin e· 
- Ben, hesapta olmıyanı elde line mümkün olduğu kadar sessiz 

ettim, dedi. Ben, bilsen Aterson ! ve kimseye belli edilmeksizin ile
Ne ders aldım! Ne büyük şeyler tilmişti. 
geçti başımdan... Gazete müvezzileri harıl harıl 

Ellerini yüzüne kapıyarak, böy· koşuyor ve sokakları çınlatarak 

lece bir müddet kaldı. bağırıyorlardı: 

Avukat, doktorun evinden çı- "- ikinci tabı!! Parlamento a· 
karken, bir J~hza durdu. Utak zasınm feci ölümünü yazıyor!!..,, 
Pol'la iki lakırdı etti: Bu, eski bir dostun, müfterinin 

- Bugün, buraya bir mektup · sanki cenazesinde söylenen hita
getirmiıler ... Getirenin nasıl bir beydi. Çok geçmeden, bir diğer ar 
adam olduğunu gördün mü? kadaşın da, rezalet girdabına ismi 
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Aydında 
• 

Bir çapulcu çetes1 
türedi 

Aydın, (Huıusi) - Aydınbl•• 
rm ekserisi müstahsil oldukların· 
dan bahçelerine çekilmektedirler· 
Halkın tamamen denecek derece' 
de kırlarda bulunduğu §U günler' 
de bir çetenin türemesi bir kısıtO 
müstahsilleri endişe içinde bıral<• 
mı§br. Bir iki gün evel bu çapul· 
.cular üç bahçe klübesini basarak 
soygunculuk yapmışlardır. faille
rin henüz kimler olduğu teıbit o· 
lunamamııtır. Yalnız müteaddit 
jandarma müfrezeleri ehemmiyet· 

"O le takibat yapmaktadırlar. Bugll 
bir müfreze Atçalı Ali naınınd• 
birini bu çapulculuğun faili bulu~· 
mak zanniyle tevkif edilıni~tıt• 
Arkadaşlarının hüviyetlerini te5

' 

bit için tahkikat taınik ediliyor• 

Nazillide spor 
Nazilli, (Hususi) - Geçen cu· 

ma günü Halkevi spor komiteıİJ1e 
mensup avcılar tertip edilen do' 
muz avında altısı büyük, oıı 
üçü küçük olmak üzere on dok\Jı 
yaban domuzu öldürülmüıtür. 

Nazilli gençler birliği ıP0' 
klübüne mensup ve halkevi hi11J•' 
yesinde bıılunan (A) ve (B) fut ' 
bol takımları arasında temmuıu" 
on üçüncü cuma günü futbol sııb•' 
aında her iki takımın üçer ı~1' 
yaptıkları ve neticede berabere 
kaldıkları görülmü§tÜr. 

• • • 
Belediye kanununun on be ' 

ı 
.. 

§İnci maddesinin belediyeyi a " 
kadar eden kısımları hakkn1d~ 

• 
görü§ülmek ve bilhassa beş sene ... 
lik bir imar programı yapılmak 1.1 

zere belediye meclisi temnıuııı" 
on bef inci pazar günü fevkalôO~ 
olarak içtimaa davet edilınitll• 
Toplantı ve müzakereler devatı1 
etmektedir. Memleketin i111e.ı1 
için güzel ve modem bir procratı1 
hazırlamaktadır. 

karıtacağından, kat'iyyen e111i" 
bulunuyordu ... 

Kendisine olan bütün itiınl!ldJ' 
na, soğuk kanlılığına rağmen, bİ ' 
risine akıl danıımak ihtiyac•11

' 

duydu ... 
Doğrudan doğruya olmasa bİ' 

le, bilvasıta, sezdirmeksizin b\J.,ıı 
temin edecekti. 

Bir müddet sonra, kendi eviııİ~ 
ocağının yanıbaşında, Mister Ge~ 
isimli baş katibile karşılıklı otıl' 
ruyorlardı. 

Senelerden beri gün görnıerııif 
gayet teski bir şaraptan içiyorJşf' 
dı. 

", 
Boğulmuf gibi duran şehrin 1.1 

zerinden sisler hal~ dağılmaın•ftJ• 
lambalar ışıldıyor ve bu inmiş bıf 
lut kümesi içerisinden, insani~' 
hala damardan damara akar gib'' 
vığıl vığıl işliyerek, hızlı bir rii 
gar sesi çıkarıyorlardı. ı 

Fakat oda, ocak krzıltısıyle 111 

gülistanlıktı. 
l'I 

Şişe içindeki şarap çol<t' , 
durulmuş ve renkli camlarda ''

1
1 

ğın daha zenginleştiği gibi, ' , 
renk gittikçe dağılmış, tathlıf 

(Devamı "ar) 


