
2 nci 
basış 

Telefon: 23872 

Gizli kalmı~ 
vesikalar 

M. Dumerg'in sUztıne 
inanılsaydı ne 

olacaktı? 
Geçenlerde, Oımanlı imparator • 

l.uğunun Umuml Barbe nasıl girdi· 
il hakkında. Sovyet llusyada Çarlık 
Hariciye Nezaretinin neşredUen gizli 
doıyalanndan naklen bir haber gaz. 
nuştık. Bugün de Osmanlı Jmpara • 
torluğunun 1914 senuinde başında 
bulunanlarla Çarlık Ruıgasımn lı
tanbul sefiri aruında yapılan mllza
brelcre dair neşredllen telgraf lan 
.,uıyoruz. 

Enver PQfanın harp acnelerindtt çekUmft bir reamL. 

Bu telgraflar ve veılkalar, Soo • 
,,.ı Ruayuda, tarih dllmleirnden Pok
rovsld'nin rlyueti altında merkez le. 
Ta komitesinden yapılmış bir komla -
wavı tarafından neşredilmektedir. 

Bunlar arasında, Oımanlı lmpa • 
morluğunun, UmumJ Harbe Alman
lar ile birlikte girmeden evvel Ruıya 
Ue askeri ittifak yapmak iıtediğinf 
gösteren çok elıcmmiyetll veıikalar 
car. Çarlık Ruıyasımn lstanbul 1e • 

liri bu ittifakın lehinde idi. Böylece 
Alnıanyaya yakm şarlan ce Balkan • 
ların kayaları kapcınnuş, Umumt 
Harbin vcçlıesi çok değişmiş olacaktı. 
Fakat /Ju takdirde Çarlık Ruayasının 

i'J. Dumcrg 

Balkan ılyasetl Sazonoılun ı.tediği 
latUcamette Uıkiıal edemiyecekti. 
ÇankiJ tam o aralık Bulgarutanla 
mllzakereler yapılıyor, ona. Oınıanlı 
topraklan da wrUiyordu. Sazonov, 
lıtanbuldald ıellre bu müzakerelerin 
netlceılne ı,,.ıızaren vakit kazanma • 
anı bildirmlftl. 

Ldkin bu kan.tık ılyaset, Çarlık 
Ruıyasının BoOazlardtı oynamak ls -
tediğl rol, bir Oımanlı • Ruı aakerl 
ittifakının vücud bulmaıına mani ol
du. 

Jıte flfOğıya gazacağınıu Ulgra/ • 
lar bu mllzakereelrln ne ,ektlde lnkt· 
fal ettiğini tamamen göstermekte • 
dir. 

(Devamı 6 mcı -da) 

JJ. Sazanol 

Bır hat ikiye nasıl 
b ··ı .. .. ? o unur. 

Kirof'un 
katili 

On dört arkadaştıe 
diln kurşu"a dizildi 
Bu yabancı kon

solos kimdir? 
Moskova, 30 (A.A.) - Nikola • 

yef ve 14 arkadaşı ölüm cezasına 
nmhktlm olmuşlar çe bükilm he • 
mea infaz edilmlftlr. 

Moskova. 30 <A.A.) - Reuter A· 
jaDSJ muhabirinden: 

On dört suçlunun fdam1nı blJdf. 
ren resmi tebliğde denlllyor ki: 

•suçluların mensub bulunduk • 
, lan lnkılAp aleyhtan gizli bir şebe

ke yabancı memleketlerin tııilahta 

müdahalelerini temenni ediyordu. 
Nikolaef te Lenlngrad'dakl ya • 
hancı konsoloslardan birini sık sık 
ziyaret etmiş ve kendisinden 5.000 
ruble atmıştll'. 

Parls. 'n Cllavu &.fanın bfldfti. 
yor) - Yoldaş l{lrorun öldOrOI • 
mesl meselesinde ecnebi sefaret 
diplomatının dahli oldu~u katf 

surette Rnlaşılmıştrr. Bu adRm Kf
roru öldüren Nikolayere 5000 rub
le vermiş ve başka memlekete 
kaçması fçf n \"RSıta temin edeceği
ni vadetmiştir. 

Sovyetler 
SullstimaHerle 

milcadele ediyor 

Şirketin kurnazhğı hakkındaki 
yazımız nazarı dikkate ahndı 

Sovyet Rusyada, Çornigofki 
eyaletinde fırka ve hükumet mün 
tesipleri arasında, büyük ihmal· 
ler ve ıuiistimaller olduğu teftit 
neticesinde anlatılmııtır. 

(Devamı 6 ıncı da) 

Bundan bir müddet evvel 
Tramvay ıirketinin akşam aef er· 
lerinde yaptığı bir ufak deği • 
timle bir çok hatları ikiye· böldü
ğünü, bu suretle şehrin bir tarafın· 
dan diğer tarafına gidecek olan • 
ları iki misli ücret vermeğe ic • 
bar ettiğini yazmışbk. Memnu • 
niyetle öğrendik ki, bu neşriya • 
tımızı nazarı dikkate alan Nafia 
Bakanlığı Şirketler komiserliği 
bu hususta tetkikata girişmİf • 
tir. 

Tramvay §İrketinin bu garip 
•e halkın zararına işi, yalnız 
aktamları değil, sabahları yap • 
bfı da görülmektedir. Mesela ıa-

hahları tirket Ortaköy - Aksaray 
ve Betik tat - Fatih aef erlerini 
Ortaköy Eminönü ve Fatih - E

minönü şekline sokmakta ve bu
nu da bu hatlarda aef erleri ço • 
ğaltmak için bir sebep olarak i • 

(Devamı 6 mcı da) 

YEDİGÜN 
Yeni sene için ''YEDi GUN" renk

li tablolarla süslü 32 sayfalık fevka
lflde bir nusha çıkardı. içinde en ta

nınmış imzaların en seçme yazılan 

var. (15) kuruşa mal olan bu sayı 

gene 10 kuru§a satıldığı için kapışıl

maktadır. 

Yeni yıhnız 
kutlu olsun 

1934 yılını bu dakikalarda ge· 
ride bırakmı§, 1935 yılına girmit 
bulunuyoruz. Haber, okuyucula. 
rının yeni yılını tebrik eder ve 
onların 1935 yılını meıud geçir • 
melerini diler. 

Y ılbaıı gecen izin eğlenceli 
geçmesini temenni ederiz. 

"' . . 
Haber, Yılbaıı münasebetiyle 

yann 16 aayıfa çıkacak ve oku • 
yuculanna bir takvim bediJ,e e • 
decektir. 

4 
KURUŞ 

Sene 3 .Sayı· 96~ 

15 gündenberl de buğday 
dağıtma lşlle uğraşılıyor 

Kereste de dağıtllacaktırl 
Tekirdağ, (Hu. Mu.) - Ana l Trakya dailannda kar dis 

yurdumuzun yeıil Tra_kya eline boyunu seçtiii halde her rün bu 
akın halinde gelen aoydat )arımız· ülkeye bir çok göçmenlerin ıel • 
la bu kıymetli ülkede çalıta.n çe· diğini görüyoruz. Göçmenlere 
lik kollann günden güne arttığı batta Trakya genel müfettitliii 
bütün uluadatlarımızç.a malUın • olduğu halde, hük\iriıet tqkili.tı 
dur. ve ildaılanmız tarafından göste-

rilen yardım ve alaka çok yerinde 

Rasputinin kızı ve çok gönül açıcı bir ittir. Ha. 
ziran ayı batından bugüne kadar 

Kaplan terblyeclsl 
"Deli Pa • 

paı,, adiyle ta • 
nmmıt Raapu· 

tinin lnzınm, 
ulan mürebbi· 
lifine kalktığı 
ve Noel yortu . 
aunda sirk o · 
yunlan göster 
diği yazılıyor. 

(Devamı 6 meı da) 

Şeker kaçıran 
ikinci şebeke 

Şeker kaçıran bir şe
beke daha yakalandı 

1 
Glimrlik Muhafaza teşkilatı, Bul· 

garistandan lstanbula şeker kaçıran 

lldnd bir kaçakçı şebekesi meydana 
c;ıkarmış, kaçakçılar ele geçirilm tir. 

la si lia ce 
"Newa Chro • 

H.:l8-uünın Ba srupan bqinda Trnkyada tnnın· 
kıza (De\'amı 2 inci de) 

nicleu gazetesi muhabiri, Ru • 
putinin lnziyle konuıtuk.larını 

töyle an'"''for: 
"15 tane Nikale kaplaniyle 

geldi. iki ıene evvel kaplan 
terbiye etmeği Pariıte öfrendi • 
tini ıöyliyor.,, 

P'!pas Rasputinin kızr. böyle
ce hayatını kazanıyor ve kızları· 
na bakıyormuf.. Kocası bundan 
na bakıyormuf .• 

(Devamı 6 mcr da) 

Çarşıda bugün
kü yangın 

Bugün saat 11,5 ta l\lısır Çrşısı 

çok büyümesi muhtemel olan bir yan· 
gm tehlikesi geçirm~tir. itfaiye \'8.k· 
tle yetişmese idi bUtün çarşıyı bir an· 
da saraca~ı muhal.kak olan bu nteJ 
çarşıda Velinin pamukçu dükkanın .. 
dan çıkmıştır. Yangın bir sigara ~a· 

klırken çıkmıştır. Kibritin ateşinden 

(De\'tlmı 2 inci de) 

DUnyatla otomobllclllk ne halde 'l 

Şikagoda kurulan 
sergide neler vardı? 

Hangi marka otomobilden, hangi 
sene, ne kadar satılmıştır? 

Amerikada, Şikagoda. bu ae· 
ne, dünyanın en büyük otomobil 
sergisi kunılmuıtur. Buraya A • 
merikan sanayii hafla olmak ü -
zere, bütün diğer memlekPtler o· 
tomobilciliği de ittirak etmittir. 

Sergide ayrıca eglenceler ter
tip edilmittir. 

Pek büyük bir saha üzerine, 

bir parka kunılan ıergi, milyon • 
larca halk tarafından ziyaret o • 
lunınuıtur. 

Burada belli batlı. üç büyüli 
paviyyon vardı. 

Bunlann en büyüğü Ford'a a· 
itti. ikincisi Krayaler' e, üçüncüsü 
de Ceneral Motors'a .• 

(Devamı o inci de).l 
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Yılbaşı piyangosunda 
kazanan numaralar 

!OObinlirakazanan 500 lira kazananlar 

1219 9 18373 4138 11560 14211 
13137 10251 13780 22815 • 1895 1111'1 11011 14081 

!00 bin lira kazanan 

1094! 
19314 4246 16785 4768 
1995 15641 11018 14081 

19314 4284 13780 12885 
1950 1541 11991 

10251 23037 

5 ·ilin lira kaman 300 lira kazananlar 
10817 19331 11782 21611 1112 

20 J,in lira kazanan :: :47 1~
03 

4813 

23253 2328 tZ859 7487 20314 
4874 10390 8392 14947 

ıı •in lira kazanan 8290 12867 7267 12081 
810 16753 16762 22611 

1112 5843 1799 1942 1883 
14173 11524 18103 
7267 12081 610 16753 5 bin lira kazanan 

21175 20817 2328 12859 7478 20214 
4874 10390 

3 bin 1. kazananlar 4674 10390 8290 ıı667 
1522 24545 7778 200 lira kazananJaı-

• 1 bin 1. kazananlar 60 222s9 22214 t5058 

8878 818 Be.12 uso 24977 2ısı 12644 

21K 92 8~79 8812 23597 22682 1'2527 32M 
u ., 7421 6989 9062 580 

24728 12712 5915 16979 6311 2330 
ı..-: . 7840 20lll 7031 792 

~ , ıoao sun 21908 11s92 

1,000 1. kazanan1ar ı ıSM 11411 15482 18!32 
14 9s20 4715 13473 4UO 1os10 7541 15058 
t4 sn20 4351 409 tUIO 1131 11140 M89 

nsag 1~ ~9 2943 11371 ao 1111 16979 an 
16985 18169 D30 7840 20851 7031 

712 tOSIO 3151 !19G8 16.13 

100 lira kazanan ar 
16957 2468 14823 6724 
160 o 12583 178~1 124!2 
1J1s2 z~o1s ıs191 24790 
18001 ~379 14038 188!8 
16765 12S32 lV848 15728 

90ll 17111 24m tısı 
12"44 2S99S 22883 11117 
3258 7521 6989 ~ 

600 bln liTa kaan•n 12199 
ııumarum 60 atalı•" 50 ~ 
nsında olan 100 ~ lliaw li· 
ra ınükifı alac:aklardlJ'. 18472 8151 9696 4835 

Bundan bqka büyük i1crami • 
yen. n '°" rakuaı olan 9 ile nha
yet bulan biletler de 50 1fJ lra &• 

uıorti alacaklardır. 

15895 Z1512 3994 
16355 18017 1:!081 
84?.S 24979 3258 

16281 17278 1938 
7164 1609 15239 
ıa1ss 1&11 ıssıı 

13144 19881 23572 
24979 3258 2446 
11797 4633 18971 
14180 1141 JS144 
23171 140ll 11111 
11911 1114t 11721 
... .. 1111111 

tesel ,.,,, llGIT 

... ı~ 11711 
11111 1471G 19001 
f7IO ,., 14121 

12181 ltllO 17114 
1410I .,, .. 
12871 .,.., ..... 
1190I , .. ,, .. 
tSllf ,.,., .,.. 
t4847 ımo t4tt 
19729 "711 Gtl 
1951 .., 133778 
17305 17409 ,.,.,. 
19522 1140 .. 
171.fO 23928 1849 
21493 133SS 1841 
20410 7538 

18371 
2448 

14482 
1!: 200 liralardan 89 numara 9000 

3994 
b 0 n olacak. 

~----------·--~--16281 Italya - Avusturya maçı 
1938 

A1Ul 2l 111ula VtaıcUkte ViJU& ile 
t•t " .... , .... ı ........ ....,,.b. 
~:: laf..,. Pfll iki ..... u. pJlllfl&dlr. 

ııııı Atatürkln nutka 
UJ371 M...._, IO (A.A.) _ .... 
iSi 71 ,.tllt lbnomlk .... nl. p1mı • 
18770 da "'"" Tlrk'1,.ba ,tdltl.ı abn 
ll880 altmcla, Alaearldm 1927 rılnula 
1714 .._ur1,,_ •• fırb11 kon ..... ıa • 
IOlll .. llrı.dili ....... lllGllCG .U•tni 
IU ...,..IMldlr. 

lMIO .. ., -------""-----= Çapa marka 
117891 Pirinçunu fabrikuı l&JP deler 
1E48 lfvlk ntuulaelanna yeni 71lm 
21701 saflık, ulu•• huzur yılı olma· 
%.i7"1 1m1 canclu tliler. 
tZIOI 

·---235 Kuruş ---
BAYRAM MONASEBETILE 

ÇiP'I' KOLLU ve ÇtPT YAKALI poplin 
OOMlıEKLER J?aloız 

IRSO 
il in••• .. Balaaar. 

Deniz silahları yarışı başladı 
Amerika Japonyaya karşı bir 

deniz manevrası yapacak 
Londrada. thnh .ıldhlannı ,.,.,,,, ,,,,., ........ ,,,,,.. ....,. " ,.,,.,.,. ,,..,,.,...,,.,,,,. ,,,,.,,.,,., . 

"''· Bu .,ra,,,...,. lılf 6lr ,.,,. 
,..., .,,,..,,.,. .,. J.,,anlan11 ... ,,... 

111 pluudtilan "'"""""''· 
IAtadn, 80 (A.A.) - VqlaıtM 

aadlaımuıma boıul• .. luriN tri 
malhaat alaa la,Ula ..ıaattu.ıa ta· 
Ubaı, .ı.temta Jdulma'11tı •• f-.bt 
b&r fulıa kapaadılı ••rklllaudfr. 
Bu latl• nQdtbıllld• at kadar uak • 
sa .. dblaUld• .. • b4ar .aktif. 
Kara .. .... llllhmlı••-
mUmkU. old..,_a, ..... llWllmlaa· 
muı ..... 1 pUrllmk .... .,. .. ,._ 
mi •1ı..1tr .. lllr ab9'nldl "9. 

ı..uten ....... Wı .......... 
aa ....... kar"9l•\ll ıhU il• bak· 
••••ktadır. 

San Pedro, •Amerika., 30 (A.A.) -
Japonyanıa Vqlngton andlapnaıaı 

bozdufu ırrada Amerika denb kUT • 
vetlırt unnn k111uıdaaı Aalral Re
eves, ıimdlye ~adar •rlıUmemlı bir 
mikyasta denb •unraaln yapmak 
taanarundu bahseı.tktedir. 

....ını Reeveıda ll1Jedfğblcı slrt. 
bu manevralar, pleak yas Bahri MQ• 

hltt Keblr'fa 19rlunda" S.000.000 •fi 
mUrabbabk bir Rhada len Hllecek· 
tir. 

Baaa lttfrak e•eeek olan ftlo, d .. 
alselllk tarihinde n Wr tek plwa 
kumandası altında &'lrUhnemlf bir 
kanet teın!ll edeeektlr. B• filo, ın 
parç.a deniz ilstO 1re111t.f, 4'17 tayyar" 
"Maeoa,, adlr deels kabfllsevk halo • 
na, 4 par~ tayyare Klllllsl " ll.808 

Şeker kaçıranlar 
(Bq tarafı 1 btdb) 

nnı br tleearla tatanbu1da batanaa 
dlrt tleear Tardır. Bunlardan IJa§ka 
ka~k~lıta Alet olan bazı muhadr1er 
de sor~uya çekilmlşlerdlr. hd l'fin 
zarfında l>a seferki kaçakçıhkla al&· 
kadl\r otınak Ozere yjrmf kişi yaka1aa 
mıttır. Bu tebekenln meın1eketlmfze 
230 ton teker Hktuğu teshlt edllmlt • 
tir. Bu miktar az görUlmekte ve ,ebt-
kenln dUrt yüz tondan f a~la şeker I~ 
hal ettlft tahmin edtlmektedlr. 

Bulgarlstanda senelerdM .,,,. ku· 
ral•ut ela• bpk~ 19Wre1erf1• ita 
şebekeıdn allkası bulundufw da mer 
dana çıkanl•ıttır. 
Şeker anavtfmfzl )'lkmak l.,.ln ku • 

rulıu• Bu1ırarlıtandald .. hekelerfn ka 
ZHet ~ fula o1•uf11 Qlqrl•akta
dır. 

Vamada şekerin bef k'"'°' otuı 
paraya alradıfr, ve bu pkerlerta ı.-

mBrettebat n sabitten ibaret olaeak
tır. 

Cslmmalalll11lllltlaa.._.-
...,. ... ~,. 4haU,. Uala· 
"' ...... , ...... a ... ı.ı• etmak 
................ Ur. 

Maanralana ..,ıa.,., farthl 3 ... ,.. ı• 11r. 
V ........ , M (A.A.) - Japn Bl

tlll BaJ .. te. J .... ,_.. n - U -
• tarllala• V....,... aad111111umr 
, ..... ._ ........... BaJ H•ll'• ns • .............. 1.,.. •lfla...ıni ., ....... '* .,.,.. .... ...,.,ı •. 
•lftlr. lltl .. ..,._., .. ,..a bir 
..... ,.. ......... 1 ........... iz. ._la .ı.,..,... ....., ._., •met-

tm • a,...a nna. llarabt ettlllert ....,.., ...... ..,,. ...., .......... ,.. 
I• &anare ..ıterlal al....,. ve 
bahtlnslaf Janya lndlrmelf kaba! 
edeeeltnl bll•tnaekte4fr. 

8oY)'e&ler .... .. ..... ,... 
ü. ll•••1te Vqlaıtoa aadl•I"'•• • 
... , ........ "' JJ1 ....,. ,... ..., 
konferam toplaaı•ktır. 

PakatAaerlb•f .... ellaaa.._ 
rlfl ip .,.... •rl'*lar .,.... .. • 
leeefl .. aec11ımell1Htr. Zfn IHI • • 
retle yeni den.Is n Ueant rekalMtl 
onap P.atıta " ıa.tUs - Amerf • 
kail ............. .., ... __ ., .. 

• ••YH• ...,.1114ıu.r. D..ıUrer 
ki, J&,., ....... ,. lld ... ı. - lak· 
son mllletl• katı olarak ya1'1qtn. ' 
IJllee!tfl ıtll1 ••rl• - .. -. U1llUI • 
nan, •aan1 ••et-. Mr..ıa rl,..._ 
afhayet •• nreMl .... Ur. 

Amerikalılar Japonlara karp de • 
ak falldyetlertnl mahaf azaya azmet
•it olukla •raber lllJIJ&erl l1t bir· 
1111 •• .. ....,._ .... lltlrtırlar. ta-
lllW. ................ , ....... lld ......... ........... ... ....... ....... , ..... ,. .... , ..... . 
.. .......... , .... ,,. ........ •fi-
.... tllJor, Pra- ile Al•n,. ile 
fta1,... ftlelan ......... •lavl 
bir ............ ,,,. ,...... - ltal • 
,.. .t1All 7a"" , ... ,..,. lcl• reni 
.................... "' ........ ı •. ...... .ı.,.. .................. k • 
..... 

Nfltant Alt ..... Pulflls ......... • .................... ,...... ,.... 
tanbulda Slrbcl)'e ft Galata nhtrmı
ıaa yedi kana.- mal oldula. flbrd • 
lere 3' - 35 kara• satıldıjı tellllt ,. 
dlhalşUr. llk•rl bera..,..4• ıttlr• 
mahadrln kazana 26 karaş elmasr 
lılzım gelirken kJcak~lar bı kuan(
tan mohadrlere pek u Yel'llltlıte, n
ri kalftnmdan kendileri lttlfade .._ 
mektedlrler. 

Balprlstandald fabrlkalana lsUh· 

.... fik .. lerla" Çin .. •cık ..... 

.s,....tial ye andlqma11 bnsa eden 
dmetlerla •ilik &arktald aruileri • 
nla sunan altıacla bulunduran dokuı 
devlet andlqmalannın da Vll§lnpn 
aa•Jaşmuwa feshiyle birlikte akıt 
olaeatı kanutladedir. 

Japonyanıa blrlnd dereeede bir 
11Ykaleen aolduı olan vı her ttlrlil 
hima1edea •ahrum bulunan Fele -
menk Hladlstanma karp a1aeafr Ta • 

ztyetten •41te ı.al•eldedir. Duru • 

•• aaalltan lift ftiph .... lnrfltere-
6-. Amerlkablar, bir ittifak ..Wre
tfade •m .. llkla beraber seleeek de
aı. koafe,....da Japoaya11 dOfh -
ee daldlladı harekete Mft edecek bir 
fngfllz • Amerikan 'nlll§Jllurnı Umlt 
ediyorlar. 

A•eıik4 e11 d1&de Jarfltere11ln 
..... .. slt-* ltladlr kt, denlllerln 
serbeıltisf hakkmdakl amdelerbule d;: 
llltkltk llurrla..Uta ol•atw gibi, 

Japnlarna Ulllk 8arldald t.lrlerlnl 
teftda ettirmek l(la de 8ovyet1erle 
doetlak mlpuebetlerl tellls eımı, ve 
18•1 Nlkarqon kanalını huırla • 
•üta " Alaka salalllerlade faal bir 
Mnlte tauqd .-•t..Urler. 

Vqlnıtoa, 89 CA.A.) - BaıUn 

eez,atata 7etmlt •emltd olan Amerika, 
llllla yanpna pr1ftlllnden bir mua· 
hae71 mar111 blmabrmı, daha 78 
pml lnp edeblleeeil Te fakat bunla· 
nw 194% de lauır olmasmı istene aee

le lfl 1aq1 .... IAzıl8 ı•ltcell Midi • 
rllmektedlr. 

r ıda yangın 
f Btlf e11rlllı 1 llfddeJ l 

,.. • .., _.Ul atet all•lf" balye- ' 
ler MJllJ Mr alevle ,... .. ,.. .. etraf 
...... ..,. tir t.IH Jl••ftır• Velinin 
,.._..., q etralı•.ul •IWnlaı

...... , .... ,.n.U Yt Ptll'*P dük· 

.................. , .......... (af• 

"" ............... kJ,.._lf&r. Fa· 
111$ ....... ,...... IUllr• atql 
.......... 41nalt$flr, 

,.,..,. ,....... ..... ,. .. ı •• için 

~k 911 Terdtll dhetle fal'fl sokaklan 
sa ile dolmllft111'. Ba nyun bopltıl· 
... l~n <allfllmaktadır. -•1 et•ıert f41k•rln ,.naınpıı kat:ak 
nretlle mem1eketlml~..e sokaldafa ar 
tık hlr lıakfkat halinde tezahflr etmlt 
Ur. lebr 1&'8JJtlmizi durdurmak ıa· 
~lal tqıyaa iMi kaçakçıhklann kısa 
bir zamanda inUne geçmek üzere ted· 
birler almaeaktır. 
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~UÜfff, - iişüffı: ... _ - _f!:"'l __ -
Fazıl Ahmed 

Çocukluiumda ve ilk 1rençH
iimde bu ismi duyar duymaz, 
Yhzüme tatlı bir tebeAihn yayı • 
lırdı. Ona kartı, ayni takdir ile 
ınuhabbeti muhitimde hioetme • 
Yen biç yoktu. 

Hepimiz, bu ba,olr mizah 111-
tadmm tiirlerini, nnktelerini es • 
J-- bilirdik. Hili da bir çok 
manzumeleri haftan atalı aklmı
dadll'. Olriirlerilli ele Jmmen ha
tırlarım. 

Şimdi, b8tln ha tiirler, - • 
lel'İn hqmda m6ellifin yazdı 1• • 
na nazaran _ Klzım Şinasinin 
doatluk ye yarchmiyle, Akf&ID 
ldltüpbanesi tarafından kitap ha
linde hudarak MkMD ~ fi • 
atle aatılıia çıkanlımttır• 

Hepsini ıene teker tek._ oku
dum... Bunlar, ayni DJDanda, 
Osmanlıcadan Türkçeye doiru 
inkitaf eden dilimizin btihale 
tarihçesi ıibidir. itte, ba ıebep • 
ledir ki, ,en1 nesil tarafından 
onda dokum anlatılmıYacaktır. 
Pud Ahmedia o ince zek&lı, 
aençleriD ,.ı.ac- bbJor .,. 
acmdım. 

Sonra, birden bire, blnat Fa-
zıl Ahmed• Jrartı, içimde bir Jm.. 
amlık c1uydum. Münakata kabul 
etmez bir hakikattir ki, bu zatın 
i.ıidadı misaha.. Kitabı açm; 
ton zamanlarda çıkartblı epey • 
ce abus fototrafmm altmdaki 
hnzaya bakın: F harfinin 1u""n
blarmda bile nud bir tebeuilm 

Yar. 
Fabt, ller nedenae. Fazıl Ab-

ıaed ıon senelerdeki faaliyetini 
~dıbımm akli olan dimal fa
alitetlerine baaretmiıtir. Şüph• 
Iİll; bula1' ela ~1 ~ ~· F.a
ıs.t, itiraf etmeli ki. ... ar baı -
b biıi tarafmdan yazılaa1dı, ki· 
taba giren bütün o ciddiyeti be
hnecektik. Fakat, Fazd Ahme • 
din mu.Jlimlere manzum hita • 
\eler nevinden ,asılan iatendili 
lsadar müeoir de olallllJ'Ol'I • • 
D1lll mizah •haamdaki amvaf -
faldyetine yakın b~ muvaffaki • 
Jet te temin edemıyor 1 Nerede 7 
y akl&fUDIJ'or bile. .. Bunlan J& • 
lan üttad, bari, mizahtan tama • 
tlllyle elini çekmit olmasaydı ... 

Bü"'8 okuJUC'I tabakatına 
_,... veren mizahın faziletlerin • 
"- babMdecek delilim. El« 
-.Dad propapnda ile, kalemi· 

bir üDdlnGn hizmetine koJ • 
-.Jraa bunun mlph yoliJle de 
fe.bıide mükemmel olabilece • 
lbai W.ta Jıallapnam .açma o • 
ı..r. Çibakl, bunu &stadımız Fa • 
..ı Aluned. henden daha iyi bilir. 

Altıadaa -.un kadar, kul • 
.... tmm Mi madenlerin 
ı...cm. ı&re yetleri var • 
..... Birini ltekinbt erine kullan
eak, demir Jiizük p altm mo
tlr ,ap11k ta olur ... OW,.. diye 
1-tır batır batımaa... Olur 
._m ne olur!? 

Etrafnuza bir ıas ahnT d • 
dl abada yazı yazmal• bDa • 
pnlar ,Uzlerce sayılır... Mizah 

umdakiler be, üçer, beterı 
lann da kaçı iJi?-
Fazıl Ahmed, henüz ihtiyarla· 

• Billld1, bayabnm en 
ptmdadll'. Bir felsefe • 

1e 1-zaran, hGtün Yarhklar, 
,.... ea ..._ antites - aentn,, diye :w ecli)CNIDUf. yani, ilk fe-

n. addı çarpqtıktan aonra, 
~ '- amhaıula zalmr ediyor· 

ki. içinde mutlaka birincinin 
;--.. Waaaımut- itte, b"zde, 

» ıllıı., bunu beldiyo • 

Eroin 
Kaçakçı' arı 
Şahll dinlendi 

Cenit mıkdarda heroin kaçak 
çılaiı yapan tebekenin duru ma • 
ıına dun ıekiz numaralı ihtiıaı 
mahkemeaınde. devam ed lmıttir. 

Dunkil duruıma.da kaçakçılık 
büroıu tefi Bay Mazhar, kaçak • 
çılık buroıu komiacrlerinden Bay 
Atıf ve Bay Raaim dinlemlmit ve 
auçlularla yuzlc t · ril ı tir. 

Şahitler vakalan evvelce JU. 
dı mrz gıbi an a mı a dır. 
makine yaz ha a hl YU • 

kufça t i at 
kudumunca t t ya ı e 
Poliı mem na Bay Cemaltn ıahıt 
ot....ıı ı tir· lmeıi İçın duruıma 
19 kin ' anive hrr ı1mı h1'. 

Af yon kaça c arı 
Af yon kaça 1 ı yapanlann 

duruımuma dun ı "zinci ı ti • 
1&1 mahkemeainde d vam edil • 
mit ve duruşma nihayet bulmuf • 
tur. Afyon kaçakçılı ı yapan fı
lib, lıpiro ve K~o ye · er ay ha
piıe ve ayrıca iki yUz l" ra a r 
para cezaıma mahkU.m olmuılar· 
dır. 

Suçlu olarak mahkemey~ g~n
d ril n ftı a a memuru Bay 
Huaeyin b ra t et 

Şeker ka 
B 

Türk-Y u an h kem 
mahJ<emes nde 

Senebqa m n sebetile TUrk 
- Yunan muhtclıt hakem mah· 
kemeainclO bir müddet davalara 
balôlamsyacaktır R iı de At" n&• 
J& ııım• it. Mcb mız m IWııa • 
ta ıöre, TGHc - Yun n m hke • 
m ıi ı n ıene old iu ıibi bu 
ıene ~e İ>&zı ~ıtleri d"nl ro 
Gzere YDD&niatana gidecektir. 
Mahkem nin ı"d e ·zaman he
nüz beylli d ·ı ir. 

miıtir. 

HocaJar iç n yenı b·r yasak 
Okullarda büyük lata n bq

b diğer ara kuçük tatili rde o • 
kul hocalarının aeyahate çıkmuı 
Ye okuldan ayrılması kultiir ba • 
kanbimc& yasak edilmiıtir. 

Devlet nıatbaas nın 
veni müdürü 

Devi t rü Bay 
H dı Em" • ı 
ra de l t ma 

____...... 

Buğday 
ihracatım12 

lstanbul Liman 
ş·rketi 

60 milyon kilo oldu K d d . 1 1 k 
Mısıra da ihracat 8 ro eg ~m yecc YD P• latanbul liman ve rıhtım itleri 
mamız mevzuubahis yarından itibaren akça bakanlı-

latanbul ticaret boraaıının yap iı tarafından çevrilmcğe bqlana 
htf istatistıklere ı5re, bu yıl in • caktır. 

k" af etmiı olan buiday ihraca • Liman ve Rıhtım tirketferinin 
hmı ın merkezi ıiklctini letkil e- hesaplarının bukUınete devri mu 
rJ n lstanbul limanında ih'raç mev amele.ine b şlamlmt lir. u it
ıı ı e ıhraç edilen buidayla • lerle me g 1 olm k üzere akça ba 
rın yekunu (60) milyon kiloyu kanla ·ı muıtc arı Bay f &ik d .. n 
geçm tedir. Bu ıuretle 934 yı • Ankar d n ıehrimize gelmi t"r. 
1 a bu day ihracatımızm mem Bay faik kendiıile gorilıen bir 
1 ket"m e temin ettif ıelir yazıcımıza demiştir ki: 
4 000,000 T urk liraamı ıeçmit • " - Liman ve rıhtım tirket • 
tar. terinin hükumete devri ile met • 

Daha çok defi1, COmhuriyet • gul olmak üzere geldim. On gün 
ten evvel b dayın bir ithal mad- kadar burada kalacağım. y ılba • 
deıi oldu§u ve hariçten buiday, tından itibaren liman ve rıhtım 
unu gelmed" ·j zamanlarda aç itleri bükümete devredilmif ola. 
kalmak tehlikesine bile düten caktır. Antrepolar lıman ve nh • 
Turkiye 934 yılında dünyanm tam umum mudürluiiı tarafından 
ıay lı bu day ihracatçılan arası· idare edilecektir. 
na girmittir. 

lıtanbul liman ve nhtım itleri 
latatiıtiklerin gSıteTdifi rak • 

ıimdılık elde bulunan kadro ile 
k J ra göre bathca ihraç etJ&· ıorul cektir. ileride fazla olduğu 
mızdan aayılan fındık ihracatını 

anlatılan vazifeler kaldırılacak. 
bu yıl b daJ "hracab geçmi,tir. 

Bu t 'I e buid 1 bathca ihraç brBay Faik bundan ha 1ca yeni 
m l i · & arasana girmiı ol • 

piyangosu 
çeklllzor 
o u bu akıam 

de T p a ında A ri 
! nema na ın a çekılecekt r. En 
buy ikramiye yarım m"lyon li 
n\dır. Bundan batka birçok bü • 
yük ikramiye ve mükif allar var
dar. Çckileo numaralan vannki 
ıaymu da ııray• konmut bir haJ. 
de bulacaksınız. 

Zehlrlendller 
B y ğlunda Kalyoncular cad· 

de · nde 75 numaralı mahal • 
1 · ci dukkinında çırak Marko 
l ~pan her sabah dükkim 
a t y de açarlarken dun aa • 

hah d kuza k dar dükkanı aç • 
ı lardır. D kk • nın ıki ıaat 

murlan tarafından kapı kmlarak 
i eri g 0 rilmi9, iki çırak bayım bir 
aziy tle görülmüştür. Bunlann 

havagazmdan zehirlendikleri an
latdmıf, ikiıi de Beyoila buta • 
hanesine kaldınl-rıalardll' • 

ba ıl n g .. , paralar bakkmda 
da d m· tir k"ı 

.. -Paral nn baıılmasma de • 
vam ed · ı yor. Bu yakınlarda 
darphaneye: rfdeceğim. 

M ıteıar Bay Faık ile llman 
ve rıhlim itleri umum mtıdürG 
Bay Ali Riza da dun Ankaradan 

tehri~%e d F · 
Ye Ba1 Ah an tır 

tinde toplanarak tirketlerin de • 
vir itile mefgul olmuılardır. 

Bu arada e ki müskirat amam 
müduriı Bay As1111 da Ba7 Faikı 
ziyar t etmiştır. • 

Yeni idared kilerin ça1ıtacak • 
ları ve y ni kadronun nasıl ya • 
pılaca ı h kkında h 0 ç bir mali• 
mat yokt r. Lıman ve nbtım f11-

be er m -'u 1 k er ne khrl rin 
geçece i benuz ani tılmıı değil • 
dir. 

o· er taraftan tst nbul güm • 
ruklcri miıduru Bay Seyfi rıhtım 
•irk tine ait qyaları tesb"t et • 
mi!tir, liman ve nhtım i,leri u • 
D"um m · d · ne verecektir 

Tilrk \'unan rtcaret 
anlaşması 

Tatb"k ed e olan Turk-
y ç 

re tes 
Tur • ed n Yuna t1'na 

yüz eHi r ral k b 1 k pa • en Jlo 

d ritm kted"r. Bu balıklan ı n .. 
deren erın Yunaniatandan ıetl • 
rec i mallan beyanname Yerİr • 

'ken yazması lizım gelmekt dir. 
Babk ihrac tçılan Yanani tan 

malı getirtmek huauaunda .. c; • 
hik çektiklerini aöylemektedır • 
ler. 

Türk Ye Yunan offti b mes ~ 
·ıe yakından alakadar olmakta • 
dır. 

Bayram eğ enceleri 
Bayramda hava müsait oldulu 

takd rde baYl'am Jerl rinde aa • 
lıncak kuru ma izin verile • 

f t ç ana beyair ft 
lıyarak IO a lanla 

kOdlmrmalımna müRa;o 

- 2 

SeAirde 
Vay yo cu arın 

hallerin el 
Vay yolculRnn hallerine lef; 

onlar, aabah, alqam ıünde • 
kere (yol) denilen hu amür tör • 
p · sün den ıeçmele mechurd r
lar ! Hele ıece, hele gün batıb or
ta !ık karardıktan aonra bu dedi• 
lim ömür t8rpü1Gnden geçme e 
mecbur kalanlarm Tann yar • 
dıl'Y'c.ıan olsun! 

Bir yol bozuk olm, çamur o
lur, berbad olur, bataklık olur; 
gehre1 ı·m gene o yolun, bir t ra· 
fında, bir kenarında tek tük a • 
yak buacalc bir taş parç n fa • 
lan Mr ıey balunar; insan s " • 
liyerek, yalpalryarak. İp eamba • 
zı gilıi safa aola ımnazene yapa
rak, daha olınana, topuklarına, 

to.,•ıklannd"n b"r kart yaka • 
nlanna kadar hatıb çıkarak or .. 
elan seçebilir 1 

Bu dedtlbn yo1 <leniten lmftr 
törpüsinden geçmek için I• in· 
san yalnn çamura batmayı de • 
ğil; dütüb kafa sl'z patlatmayı 
da r8ze abnalıdrr. Ceçicilerin a
rasmda bir çok kadın amele ve 
bir çolr kn, erkek mekteb çoeu • 
ğu da bulunan ha lmür tlrplel 
yoJun ha~inl bu yafışb ha..ı.r • 
da eidin de bir 18rün ! 

Defterdann üstündeki Otak • 
çı1ar karakolundan haşlayıb E • 
d'"mekapr mezarlıP,m ortum • 

dal i Züı-li ~eşmestne kadar a • 
zanan bu tarif kab 1 etmez ça • 
mur berzahına bilmiyerek yo • 
n düten yabucdar, kit aüail 1-
claha haralara ıelmeğe: 

- Tavheler t&vheai l 
D"yor, bir daha demiyorlar! 

.L~ i • ara acı ~v 
tö re 1Mı yo ridnecek h r 
adres ıöyleyin, bakm, adamca • 
ftıztn Tiizü, 7&1mm"l11 haTal '" • 
daki Kırkçepne tuJU ıibi na• 1 
bulanıp sape&rs batliyor. l.bfk, 
t8•ön bot .. 'M ..,.!«, ha drcl9 • 
tim &mür t8rpUtG yola TiZ ı~li • 
1or. Kadm1arm ayaklanndan 
töıönlerim çekip alan bu çamur 
benahmdaa p(01M1c tçlia m,.I~ 
ki, 1olcular blçalanna kadar 
b·rer lallll'a çim.esi tiyeler! 
Fakat, l7le de olsa, ,_. çbme 
ile haran heDd a6ndh1eri pçi • 
lebn·r, I~ dn kaıetıkta!T. 1 

Sahahle,U. t6n dotm* 
biraz önce, ,lhd tün ~ 
biraz_... buradan çiZ1118 Ue de-
ğll, bap da g1Ç ~lbi 
ile dahi ıeçmek ltiras.. ~! 
Ç nkü hu ~1111 hemen her Wıtırrıa· 
da ayafmı bir bothıla. ı,;, 
ra b ııh, ,almd yerindı farla • 
mış koskoea bir taşa takıl. ya 
.. tü, sırt üstG, h tt&,,.,... 19 

r nmak teh Jkeel TUda 
tir tö~l dedi • 
r h.-lmatla • lr •lla btr 

ıtık ta yo!dar. A M 
r ellerincle, ela f;O' 

cu larnun ....ı. çıkınlan ile 

ra" n ~
ka nl rdan pa il' 

var n,b ta çdanlarm 
lel nni ba ~ dem ztntn 
11nda ıra l\'aD, k 1-. DllC:a.SP:.:. : 
mtı, fena halele ali'I, 811 •idlatt• 
tmne ıttmlJea 
pek asdır •• ben, lm6r 
denilen 1"1 J01 ~ 
ıe.~odadol a.chrl 

BU im tı1rP ,. 
mntu ...- ....... _ ...... ,.,""" 

~erdehhas ............ 
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orta aelttebi 13 Fikret, 94- Bandır- dan ıeçen (Botan) n (Gezer) 
ma Muuffer Tunçer, 95 - Beyoğ- nehirleri memlekete birer A&t U• 

la Beflnel ilk mekteb 183 Pantf, 96 zaktan akıp durduklan halde, U· 
- tstanbal Ctlmhuriyet 0~ mekte.. zun ydlardan beri bunlardan biri· 
bl 171 Saffet. rt - Bakırkoy 26 Şer- • ka b . • • • • 

tn 98 ._. BYob auttan 16 Bedia Ali nın aa a ıçıne ıetırilmenııe ne-
: :_ BttyUkdere caddesi Mustafa: deme tetebbüa edilıınemiftlr. Bu 
100 - tstanbnl kız lisesi Nebahat, nehirlerin itd.inin de SUJ'U tatlı Te 

101 Orta mekteb 825 Salime, 102 E- temizdir. Z8l{lUl s..,.n llu mlar
yüb 20 Fikret, 103 Kadıköy 12 Bel - dan birini,. t9Jıire aetirilmeai be
kıs, 104 Samatya 66 Katina, 105 Lü- lecliyenin uyalinden ıesma ..t.. 
Jebur~az 71 Huriye, 106 - Kartal plae de, belecliye ftl'idatmm u-
21 Nebahat, 10'7 - lstanbul Davud - bğı bu ihtiyacı tatmin 4baekten 
pap. 15.1 Raif, 108 - Karagimrllk mak kalıyor. Ve hallı tehir orta
sı HUsntl, 189 - Be7oll• Tarlabaşı aındaki tek çefllleclen birbirini • 
Civanl, ııo - lstan'bal Erkek lisesi zerek ıu almaia ç-..Wıyar. Bu 
All, ın - 40 meı mekteb 435 Fikret, ça1-la11t bilhaısa ,... mevalaün
U2 - Bqlktq 11 Müzeyyen, 113 - de pelc-acddı bir hal alır. Qelak, 
Galata ı Nuri, 114 - Beykoz ilk u . L..... • ... _ ..... __ 
mekteb Nazire, · 115 - Ticaret lisesi çoc Ç91memn ~mı......-...- ve 
10 nncu IDUf 1348, 116 - Aksaray aaatlerco beklerler. 

-6' Onc8 ıaekteb Nida, 117 Kadıköy Şehir içlncleld •Od Mn Dl. 
'5 Şeref. 118 - Rum kız mektebi Ef • (usa bir cet111•la _,. nasıl lclfi 
rodnl, 119 - Tafkasab Z1 Arif, 120 geldilini difiind~ imanm alrlı 
- Vefa lisesi 9" Necdet, 121 Ada- duruyor! 
'119 «Rafet, 12Z - Bilyökdere, 17 
JleMhat. 123 Yeni .u.e 163. Muhsin, Belediye pJbinin a.ııtı ,O. 
w _ veıa 1llt8l m Uiı..t. 125 _ züncleıı tehir iflerme bakılamads
..Grla'l:vtl• "80 AD, U6 - Eskite. lı Deri ~. Halbuki 
111r Şlkrtl KaJa, m - Ballarbqı 68 bakrmıbzbJc :ralnia ......-ırıc ,o. 
Arlln. U8 - TetvQdye 8 nmnaracla ziilıden dot.for. ~lJ'• ~ 
....... ~~ .. ı. r. W&n1$1 ~- reıli lflr .... ~~· ş.wr ... 
ci mekteb 140 f&ko, 130 - Gedikpa- bllan nadiren temialenir ''tan. 
:.:..'~-:.-;::-:.: zifat ~ı.rm.1&1'11 pek u-
133 - Batraekapr 19 TeedOP, 13' - dır. Bılhaua ~.,a plan 
HaMöJ 6 N.U., 131 _ Kumpqa olan ma'baha ve da.l)ıae ... 
IOl Jllead. 138 - Uzmaçarp 19 Ek· riD .. YUIDI ihlil .......... . 
rem. 137. - Kuınkapı 29 Belkıs, 138 Bunlarm W..•ıl ..... imi • 
- Fatih Bırkal~rlf Attill Akat. 139 cine çıbnimuı. ~ ilk 
- lleyOfJ11 2 lfilrmlz, HO - Gedik- yapacelı lflertlen biridir. 89 Si· 
pep. a AyarY/r, 141 - tsta.nhul Br· irtliler, DiJanbeldrln .. ~ 
kek 1IMel ım SaUh, 142 - lstanbal zam•n ~nde heldm"'1 Doktor 
Km HMll 141'1 Mukaddes, 143 - Sen 
Benan Kız lf8esl Selma Kemal 144 Faluettba ~I d.•ierll l,lr laele-
- BIJflkclerede Kemal, 1'6 - ~ua- dire reiıialn hl~• ...ı hlr 
dftede ip-et, 146 - Beyoğlu Tak.. Umran ve teraWd1t1 -••• ql • 
illa Nuri Hant, 147 - Adapuarı dutunu 1arD1or •• 1fi41Jorua. 
ft ._.._ 148 - Samatyada 50 Tev • Siirdin ıin.ıderl ...,...... Bir 
ta, 149 - B1ihaultan 20 Sabri, 150 kaeab di1kklama pdqlals • • 
- '.'Vefa illMt '112 AIL man çenıelde qılr olaa koı"""' 

Bett7elerlınl& her Wta pei'fela- rengim defiıtjrdilb.P lla1"fle 
.................. dalıtrlır. ıörüntnUal s........ ı.ldr ço. 

R.bnü glr4fi1Qn4ı BarbaTa bı,.,,.f81: ~ kU. ViyciQlıdır.,. 
ıc., ~ ...,,. flilnalnlz?. Daha 
ami .,._ '/Jfifilttlft &!r ~Tt! Ve 

cuJdarmm ...... .,... .. • 
dar bn.tli bir ordu tetldl et • 
mltl-dir ............... ... 
hafuatla •Gcatlele ..... .. 
milfealara ihdıat ~ .... • 

SllrUen bir glrUttUt 
lardan h.ı 'beledi1..ı. q,.m.. n )'aftJll mla. Yılan batma oa 
dıtm. anlanuus.. lainit TSildiii takdirde lind• 

VaHmlzfa, fÜriD IU IJıtlıw• OD, GD bef Jlhm bıtacalc kimteler 
m tatmin edeceii ve tehirde be .. ftl'dD'. Ba auretle Sürtte belki 
Wi7e veaifiai bih•kkın ıare • bet aene IODl'a yılan ve akrep 
cek .......,1arla Wedip tefJdll,. tehlibtinden .... Mle Wmas. 
bm ulalı •• l•eilr odeceiiai a • 1'11 meniminde bap.ratqı binır 
muyoru. delik Wup ka,.bolMlan liyle-

Meial.ı.timiscle ,.ı.. " ak • air. Halbuki claha dün, evimisİJI 
,., pldar. DiJanbekinle de ba Jil)dlae n ~ aruma 
dert ..... Fakat, maullt W. • p.. bir baf;ak metre bo,..d• 
tliy•I ._ akrep 1-tma rb para •1r JruaJJ)anla kartılatbk- Bel .. 
.,.,... auretlrl• balkı akreple ~ ba iti her teıden ince d:ı • 
......,. mli ~ .. -firifJt iUiüMli, bU haferatm Ciıiümt rı• ..... ,... ...... .-.·w · ..- .._ .. ~e ,.,JG... 
ı..stt1r. Ş1irı ••llai •• ~ " Wır. 
Wdrlile; tiblt ıılaa • akNple Bw111111 lpa 1dlçlk bir mahal& 
•lcaMle -.19 .........,... Y•&lı9 •erkealn ruı olac•a. 

Aaealr ..._. lalf kimle ... • ...-••••br. Akrep Ye ydanlar-
llk llW lllrakqt ........ ...- la lllllleadele edecek Wedinaıia 
b blrft lliıe mal etm••· Bidm... ı. .... aarfedeceii mıek v• 
........ ~ DlranWdı .... • .... laer ..... ai)'de yerine ..,.. '°" lalf ..... ........ ....,., olacai* lçiia, WediyeJi 
Wr Jsmut --1ı ~iaJlu laf menlmiqilıa JU huublına 
........ ....,. ...... tok .......... llrmek llliJ'Grm. 
UIBUJOl'U ki, alpıep ulaliktli .,.: • • 



ıs :sa • 
~üzamlıların ___ _ Şikagodaki 

sergi 
Her parça11 ayrı bir beyecao1a okunacak macera, 
luıkaoçhk, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

.... .. ... -. ~ Mezarlığı (BOftaralı l inci de) 
Ford paviyonunun lePftinde, 

gayet büyük bir kürreiarz ıekli 
vardı. Kürenin iiatünfl', üç tane 
hakiki F ord arabası baibydı. 
Bunlar, harekete getirHmit ve 
kürenin sathını mütemadiyen do
lqmıılardır. 

ASLANLI HÜKÜMDAR 
ftakleden ~ VA • na SOLEYMANIN OGLU 

• ~ 1 ıır - • 

BUylik zabıta romanı 
-56-

Her ;eyden önee panc:orlan aç-1 "itte elimde o olarak ve her Tefrika fto.127 
mak mecburiyetinde kaldı. türlü ihtiyat kaidelerine riayet e-

Lik' n yı-.tatmı ıe;er ıeçmez, derek odaya ıirdim. 
gözüne b:r ızölae iliıti: Çirkin, "Odanm içinde, yaralıdan bat-
yamru yumru bir ıöJceydi ba. ka hiç kimse bulunmadıiını hay· 

ı· ~r·n 'en aıçradı. ret vo teeuüfle gördüm. 
[ ' g ·· rültii ile doldu. "Ne c!erıin bu ite? 
• .. ... ·mm:tti. D~rayet Han:ım: 

fhı\ ıol omunna bir wbe ye- - Vallahi bir ıey anlıyamıyo-
<li: nam! -dedi. 

Sendeledi. -Ben de anlıyamıyonım. 
Y atala yapqtı. Bir müddet ıükUt oldu. 
Pencere, yerin! deiittirdi aan- Rifat devam etti: 

dı. Pancordan aman qıklar, ona - lıte siz, tam bu esnada ye-
Y&klıatıyordu. Her ,ey, etrafmdtı tift'niz. Ben, öyle zannetıim ki, 
döndü. bu kadar 1:ı~.s bir zaman zarfm· 

Delikanlı kendini kaybetti. da, mücrim, ke.~amaz, civar oda-
• • • • • • • • • • lardan birine aaklanmqhr. 
Dirayet Hanımla pnç kadm, "Öyleyıe ... Sanının ki, yeıine 

'JUkan kattaki ,Orültüyü vazıh izah tarzı ••• 
1arette iıitt"ler ye ilriıi de eYe dol B'rdenhire bir hayret nidası 
ru koftu. fırlattı: 

Hizmetçi, tiril tiril titreyerek, - Y eıbe imkin, mücrimin 
onları kartılamafa ıeliymdu. tann arasına kaÇDllf olmaudır. 

- Hanımefendi! Hanımefen. Yerinden fırladı. 
di! Yukan katta .. , -diye inildedi. Perdeyi açb. 

Üçü de yukarıya kottular. MerdiYenleri iht'yatla çılana-
Odaya girdikleri zaıpan, poliı la hetladı. Büyük tayan arumm 

hafiyesi, Nuhun yanmda diz çök- pencerelerinden sünet. ıöz ka
mü,tü. mqtıncı ziyuıyle içeriye ımyor

du. 
bancayı ouanın iistüne koydufu 

1 ımet, kocaımm pencereyle 
yatak ortasznda boylu hoyunca 
yatma 1;ta ol dutunu 16rünce bir 
çığlık kopardı. 

Polis hafiyesi, ıelenleri tatmin 
~&t;: 

- Sadece yual•ndL •• Bakm .. 
-ıte ... Omuzu .•• 

Nuh, hafif hafif inliyordu. 
Dirayet Hanım, Rifatm, yara· 

lıyı kaldırmak için, elindeki ta· 
baneayı maaanııı estüne koydufu 
nu ıördü .• Sonra, Nuh yatafa ya• 
tar yatmaz, polie, kapı lntlnde 
duran h"zmetçiye 111 emri •enli: 

, -Buradan aynlma)"llm... Mer 
d1Teae ıh kulak olama. 

Garünüpe, bmuı, bomboıtu. 
Polia hafiyeai, aai taraftaki pen

cereye kadar aı'tti. Buradan, deniz 
manzaraaı ıörünüyorda. 

R=fat, lcapalı olan bu pencereyi 
açtı. Dirayet Hanım, onu, merdi· 
Yenlere kadar takip etmifti. Ne 
:raP'lima bakıyordu. 

P..lıi.L 
(Dev111J11 var) 

== su:: 

l RADYO 
8ugUn 

fSTA.JlfBtll. ' 

r 
11 1'nDımc& dara. 11.10 PWL on. 

traaı. BatU muelkL 19,30 DOnya haber. 
ıert. :ao UDIYV91te namma tonftram.. n, 
11 Amdola _.. '" lxın&J.... 11 ao Tnrk· 
çe .ııızıG dua IDU8Ud81. &yan Bedrt) .. UL 
2 Rad)to eu '" tango orkatran • 

m ~ VA~VA, 1111 m. 

Malôm olduiu üzere, Ford, o· 
tomobilleri için lizım olan bü • 
tün iptidai maddeleri, lutifin • 
den kumqına ve tahtuına kadar 
kendi iıtihaal eder. 

lıte, bunları tabii halinde ıös· 
teren minyatürler yapılmııtır. 

Ormanlardan odunlar keailiyor; 
marangozhanelere giriyor; ko. 
ywılardan yünler kırkılıyor; do • 
kuma tezgahlanna sokuluyor; 
sahillerden kumlar toplanarak 
cam yapılıyor; Zenciler, kauçuk 
ağaçlarını paralıyorlar; mayileri 
batlan üzerinde la§ıyorlar; yer· 
den demir madeni çıkanlıyor, e
ritiliyor; sonra, bütün bunlar, 
fabrikada birleıtiriliyor; otomo
bil yapılıyor •• 

Tekmil ameliye, ufak milqu· 
ta görünmekteydi. 

Ford, aynca, araı..mm me. 
zlyetlerini l'Öıtermek ilzere, y6z 
otomobili, muhtelif tecrübelere 
ayrrmııb. 

Krayaler'in paviyonu, daha 
az muhkem yapılm11tır. Bu mar
ka, 1934 aeneaindeki tipi ile o b• 
dar hilyük bir muvaffakiyet ka • 
zanmamqtır. Kaplumbalaya 
henziyen teklini anUmilzdeki :rıl 
deiiıtirecektir. Zira, piyasa ba • 
nu o kadar tutm&mıtbr. Bu mar 
kanm imali, Ameribnklrl bir 
zihniyetle olmaktadır. Maell 
bir güzel "mias", f11 çeıidi bele
nir; mühendial•İD fikrinden 
fazla onun ıuatoau hlldmclir. 
Derhal maJdnel• de, teklin 1-
calnna ran deliftirilerek iatiha· 
le aalmır. 

Hüllaa, Krayaler, daha aiJ&
de fanteziye kaçar. ÖDümü•cle • 
ki senelerin modelleri bu kap • 
lumbafa ıelrillerinden daha mu
vaffakiyetli olacaiı Umld edili. 
yor. 

Susuzluktan çok muztarip olu· 
yordu. Fakat çok uzun sürmedi 
Önüne çıkan bir kuru dere yata
jmdan akmayA ~lıf&D ince bir 
audan içti ve yüzünu vıkadı. 

Bu IU kendisine yeni bir ha • 
yat verdi. 

Bot, ıenit bir nefes almak ih· 
tiyacmı duyuyordu. Yakmdaki 
ağaçlardan birinin altında az o

turdu ve batını aiacın gövdeıi • 
ne dayayarak dinlendi. 

Buradan ancak, günq çekil • 
meye yüz tuttuğu zaman kalkb. 
Güneı, olanca tiddetiyle devam 
ederken yol almak mütkül ola • 
caktı. 

Çiftlik olduiu kenarlarındaki 
çitlerden anlatılan büyük bir 1&· 

banın kenannı takip ederek iler
ledi. Burada her halde canlı bir 
mahlCik bulanacak ve belki de 
aıfmabilecekti. 

Yarım aa•tten çok daha fazla 
yol aldılı halde çitten içeriye si· 
rebilecek bir geçit hulamamıttı. 

Buna ancak takriben bin kü. 
aur metre aonra tesadüf edebildi. 
lçeriti, dqı ıibi sakindi. Hiç bir 
canhya rutlamak ihtimali he • 
men hemen yok ıibiydi. 

Murad, daha içeriye doiru 
yüriiclükçe, bu dört bir tarafı 
çenberle çevrilmit yerde kendi • 
ılni hapaedilmit bir adam halin
de lıiuetti ve içinde o dakikaya 
kadar hiç bir zaman duyme.dıir 
hir ürperti duydu. 

Buna ralnıen caymadı. 
Ataçlar anamda glzUne çar

pan bir kulübe harabeaine doi • 
ruldu. Buruınm ıesaizliği haki • 
kalen insana ürperti verecek ka· 
dar Tardı. 

Baruı bot bir kulübeydi. 1 • 
çinde uun zamandan beri hiç 
kimsenin oturmadığı açıkça ıö • 
rülii)'ordu. Zamanda köıede yı • 
tılı duran ot kümeleri gübre ha
line sinnifti. Oturacak bir yeri 
bile yoktu. 

r .... _ ........ , 
1Yazan: i 
1 Rıza 
i 
i Şekip 
ı. __ __ 

de daha fazla durmak kendisine 
ürkeklik vermekten bqka bir te
ye yaramıyac:akb. 

Murad, iki tarafına garip ga • 
rip bakınırken gözüne ıübrelet • 
mi§ ot yığınları arasında bi.li be
yaz duran bir ıey çarpmıfb. Me
rakla ilerledi. Elini uzatarak yok
ladı. Bu, bir kiiıt ~mclan 
ibaretti. Kirlenmiıti. Üzerindeki 
iğri büfrü yazılar okanumya • 
cak kadar bozulmuıtu. Ba, mü • 
rekkeple yazılmıp benzemiyo~ • 
du. Kalemle de yazdmamıfh. 

Üzerindeki mürekkebe hen • 
ziyen teJ her halde renkli bir ... 
dan ibaret olac:aktı. 

<Devamr var) 

Adliyede YJlbaşı 
lıtanbal icra la&Jtimlifi11tlen: 
Senebqı münasebetile tufiye 

muamelib yapılacaiı cihetle Is • 
tanbul icra ve iflil daireleri ve 
muhasebe ile merci kalemleri 935 
aeneai klnunusanisinin birisi, 
ikinci, üçüncü, betinci ye altmcı 
ve onuncu rünlerinde it ıahipleri 
ni kabul etmiyeceklerdir. 

Buıünlerde itiraz arzuhaHeri • 
nİD kabulü ve haczi ihtiyad gibi 
müstacel itler mürafaa için IÜD 
almıı olanların işlerine balrılaaak 
tır. 

Yeni nesrlyat: 

Bllytlk gazete 
Büyük Gazetenin onuncu aGoo 

yııı, Y dbaıı dolayııi7le f ev kala· 
de bir ,.kilde renkli bir kapak 
içinde çıktı. Yazılan, heyecanlı 

resimler, biklye, meraklı tefrika
lar, muhtelif bilmece ve müsaba
kalar, sinema, tiyatro, ıpor uyı· 
faları vardır • 

Y aralmm odannm kal"f191D& 
d6ten odanın lrapmnr imla afb· 

BUl"UI, Adnan Be,tn oduıytiı. 
Fakat, polia, ilarada çok chır
~ dıtarr fırladı. Ba macla, 

lrayet Hanım, hbm ıtslnm 7&Dl
na teldi ve Pot'.ain diler .... 

11 Pl1ano 11ouer1. ıa.::s seaı... 11.111 
ll&leD !Dltllldat, 156zler. 13.1& Ş..rkdı lrcD· 
..,.. pak aarlyatı. ,., PWr. ıo.21 ... 
... il 8eafaD1lıı: kemer. il Reld&m ... 
.S. l'WE. U.U Kuurka. 1 Tdbafmı 
tebrik ve mGdtlr Cbam!ce tanı tmdu IGzler. 
Cbopbı b&Talan. Jlllll marş ( Ş1lnall ~ 
rdİaJa na1dl •>· 1.21 Dau. 2.. Şen emle,.. .~ 

Bu markada, bütün imal reji· 
mi, maktalar halinde ıa.termek
teclir. Beton bir yoldan anzab 
bir yola kadar, her yerde, maki· 
nenin kut teti Ye da:ramldılı is • 
bat edilmektedir. 

Yatan tiddetli yağmur • 
lardan ıonra açan ıüneı ku
lübenin iiatüne bir mantar hali· 
ne koymuı ve tiddetli rüzıirla • 
nn teairiyle örtülü yerlerinden 
t,ir çok parçalar uçup ıitm•ıti. 

Osmanlıcadan • nz 
TOrkçeye dll Klavuzo 

llCele acele alrip pktıtmı alrdfl. 
~ Olur lt detll, olar it dellL .• 
--n tarleniJOl'da. 

ıca.a., Rrfatm elleri titredltl-
al •lrllJrerda. • 

- Alle\aJlah... Ne oldu ca
nım? ... -dlYe aorda. 

- Bir tGrlı --' Od -.uryamıyonm ... 
nı ~Ydım. Nuh BeJin bpw. 
ddan. açbinu itilerek dlfUI 
~ KendlalrJe w,. lraç kem• 

OllUftuk. Ben, '-ada, bpnun 
~daydım •• TaYlr ._ hareketi 
rece 'ta~ larip ılrhdl. Son d;. 

kea~:"'tla riWJ.tL . .., 
nia ~-:hale herah.r atalı ini-,, . -Ha,... 
cel bir ~i.!.&aıla.ıt müata. 
yrm da lyle... Yar. O.. ,..._ 

"içeri 1'
0 rdl. 

OD• L--
ı; ır a~ ad1111 hile u. 

bıkan halaradan bir ...... 
t'ttim. alet-.ı ı. 

"Bir saniye kadar harebt.· 
kaldrcı ... Belki de, iki üç aaııiJe:: 

Hl m.. .,_OVA. lTH m. 
ıa.ao JluUd neptyatJ. 19.30 Kotkoa 

pnıpamı. U lluhtellt dillerde mpiyat. 

PAKi& (Kla dalp) 11 -. 11 
H eo...- naldL ıs Haberler. ıt.ao 

ıncm.. ....... 11,11 Dmlld'llr 17 
l'aao ... t. 11.11 Put8 ba,Jatı. H,'8 O.... 
'-ta laımert. 1T,'8 Spor llalıerhrL 

il' m.. ...uııır. • a 
1l.IO PWt. 11 N.,.U notalar Cprkılı) 

JO.G Geb~ tar&tmd&D tonferan& 21 Y• 
Dl - için kanpk Dmld1d ll'f!'IJ'l'tl. (a-
• uo a bdu.) 

18,11 laloa kuarteU. 19,115 llıdd me. 
ut gOn!t'I', ıuo Opera orkeatraaı. 20,115 
K&nfık DefrlJ&L 21 193' eeDMlnJD me • 
rUJJ ptlJc •bltJan. 22.20 Haberter. 22.U 
ÇIDpae takanı. 13 k&r1flk ydbqı Defrl· 
ptı. 

111 .... Vh'ANA, 88'1 m. 
1',U a.frlub IOMer. ~er. H 19" 

de bir baJat. 11.21 T• _,.. ftda 11,&11 
Seb&D Stn.U81Wl Cl'ledennawı) fYarua) 

Clfe"tl (Viyana Gpel'UDld&D Dak11), 2a Ha
lım•• 13,20 Apollodu nak1• )'dbep Defo 
n,,aa. 2',11 Blrkaf .... ,. .....,. 11· 
l1f. lOI Apollod&n D&klen devam, 

iM Ds. llBESLAU, ili m. 
1 T .K&rlftk 1811 Defl'lyat. lluht.IU 81111· 

1-. ti» Koro llouerl. 20,4S GebtıeJa tara
,... ..,..... '1 )'dbqı Qllrtıatı 
(~D&ktl). 

- ... PBAG, •Ti-. 

11,,:•.10 16aler. ıs,20 PWr. ıs.ıs M&ler. 

Oçüncü paviyou ı~m: 
Ceneral Moton.. Muhtelif mar • 
kalı bir çok motörler, buradaı 
Buik, Şevrole, Kondilyak ve di· 
ferleri •• 

Y anlanna Jaldapnuuz. içer
lerinde. bir bn, bir koca, bir de 
çocuklarından mürekkep bir aile 
oturduğunu 18rününüz. Bunlar, 
konupn ve bkpı tabii imit sibi 
ıörilnen lmldaludır. 

Direksiyonda oturan Miater, 
kanıiyle konupuakta ve niçin 
eski makinesini aatarak bunu al. 
dıimr izah etmektedir. Arkada, 
dekor vazifuini siren panora • 
ma, arkaya doiru kaçmakta •• 
otomobil, dallarda, bayırlarda 
yürüyormut hiuini vermektedir. 
Miater ile aileai, kon11fU.Q, ma • 
kinenin bütün evaafmı Jirmi da
kika kadar anlatmaktadll' • 
Sonra, yalmur bqladıfl için, 
Miıter camı kapatıyor; .özde. 
aea if itilmediii i~, "perde ini
yor,,. Cam, tekrar açılarak, ayni 
muhavere .hathJor. 

Buraya niçin ıelmiıti 7 Bura· 
da ne yapacaktı? 

Bunu Murad da bilmiyordu. 
O belki bir canlıya teaadilf ede • 
bilmek düf{inceaiyle yolunu de • 
ifttirmlıti: Bu bo§, bu 111ız yer • 

neler oldulunu ıCSreeekainiz !,, 
demektedir. 

Reldlm için, hiç bir ıey esir· 
ıenmemiıtir. 

• • • • • • • • 
1934 seneaine dair kad rakam· 

lar henüa elde edilmediii için, 
1933 )'llıyla 1930 un mukayeseli 
bir a&bf cetvelini ıöatere!im: 

Duik 1930 da, 124.740 araba 
aatmıfkcn 1933 te yalnız 43.810 
araba :satmqtır. Ford, 1930 da 
1.077.460 makine satmıı, 1933 
le yalnız 313.200 ıatabilıoiıtir. 
Lin Koln 1930 da 4.430, halbuki 
1S33 te 2110... Bütün Ceneral 
Moton, 1933 le 920.810 araba 
aatmıı, 1933 le 646.555 aatmqbr. 

Bütün Amerikan firmaların • 
da, 1930 aeneei ile 1933 aeneai 

Son günlerde öz TUrkçe1• 
verilen hız berine UIU1a1Duamı 
elinde buhınmak için Tefenüs 
kitaphanesi tarafmdan brplddı 
20.000 öz Tür~ ~kelime • 
lik bir dil kılavuzu çıbnlmqbr. 

Satılık piyano 
Çapraa demir kadranlı Alman 

Piyanoau ucua aatılıkdır. 
Beyotlu Tarlahaıı caddeai No: 
109 haneye müracaat Tel: 
40774 (5558) 
,... ,..._ 
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Rusya ile gizli 
konuşmalar 

( Baştarafı 1 inci de) dilmek üzere bir telgraf gönderdi. 
latan'J..:l Rus Sefirinden Çarlık Orada Enverin, Osmanlı İmparator -

· Juğunun Rusyaya düşman Balkan Ruır.y:-."ı _ ..... ·ıcı0ye Nezaret ne,· 
- - "' - ... devletlerini işg:ıl etmek veya onlarla 

'J'dgraf numarası: 628 
beraber Avustur.)aya karşı hareket 

23 Temmuz 1914 - Müstacel 
etmek üzere Rus)aya iltihak edebile. .ira le talimat göndermenizi rica 
ceğine dair beyanatı vardır. Bana ka

ederim. eneral Leontiefri gidip En- Jırsa, Enverin beyanatına ehemmiyet 
ver Paşayı görmete memur etmiştim. vermek doi'i'ru olur. Ç-ünkü diğer Bal
Ennr Paşa, seferberliğin katiyen kan devletleri ile beraber Osmanlı 
Rusyaya karşı olmadığını, eğer Rus - lmparat-0r1u·unun müştereken A'f'US
J&JI teskin edebilirse Kafkas hudut- turyaya karsı yapac.ı.klan bir hare -
lanndaki g uncun 11 lncl Kolordula.._ 
_ bir kısım kuvvetlerini geri çekme- ket, harbin neticesini çabuklaştırır 
..... ve Balkan meselelerinin her tarafın 
je hazır olduğunu bildirmi!-ıtir. t'e i tedi-irniz sekilde halline yardım 

Bundan baska, Enver Pasa Os -
eder. Pek tabi", i tenilen bu netice 

manb imparatorluğunun hiç bir ta - sür'atle hareket edildi.i takdirde el -
ahhftt altına girmemiş olduğunu, 

de edilebilecektir, zira Almanlarla A-menfaatlerine en Uy:n.n şekilde hare-
IS" tusturyalılar O manhlarla Bulgarla-ket edeceğini söylemiştir. 

R rı yakla tırrnak Ye sonra düşmanla -
Enver Paşa, eğer Çarlık usyasr rmın iizerinc saldırmak üzere elle -

Osmanlı ordusuna ehemmiyet ver -
ınek istiyor ve onu kendi maksatları - rinden geleni yapmağa ~alıffiyorlar. 
na kullanmak istiyorsa. böyle bir LEO~ •rJEFF 
ı:ombfnezon'an gayri kabil olmıyaca - lstanbul RusSefirinden Çarlık 
lmı bildirmektedir. Osmanlı ordusu, Rusyası Haric· ye Nezaretine; 
ya Rusya aleyhine harbe r,irmek isti - Telgraf numarası: 950 
~ bfr Ball;an devletini işğal etmek, 21 Temmuz 1914 
,..kut ta, mütekabil imtiyazlarla Os- 1705 numaralı telğrafla vermiş ol-
ınanh lmpaartorlnğu ile Balkan dev- du·unuz emir mucibince General Le
Jetlerf Rusya vasıtasiyle barıştırıldığı ontieff bu ün de Evneri ziyaret ettL 
takdirde bu devletlerle Avusturya) a Harbiye Nazın ona, en·elce bil diril -
karşı Rusya tarafından kullanılabi - miş olan dü~üncesinden vazgeçmedi • 
Ur. ğini, yani Rusya ile ittifnk lehine ol-

General Leontleff'ln bu imtiyazla- I makta devam ettiğini b;~ dirmlştir. 
nn ne olabileceğl sualine, Enver Pa- Enver, hükQmet mehafilinde buna 
p, Osmanlı lmpnratorJuğu için garbt ~iddetli bir muhalefet olacağını sak
Trakya ne Ege denizindeki adalar Jamamış, fakat elinde ordu olduğu 1-
oWuiunu Yunanlstana EpiT de, Bul- çin bu muhalcf eti bertaraf edebiJece
r,arlstana, Makedonya d~ Sırbistana ğini ümit etti~ni söylemiştir. 
d-. Bosna Herkıes de imtiyazlar ve - Osmaqlı lınparatorhıvunun lttifa-
~ bileceğini bildirmistir. kı müseJlese bağlı o1iuğtmu q.nnet -

Genen1 Leontieff'in ihtiyat kayıt- miycn erkan umumiyeye rağmen Al
Janna, Enver bu planm Osmanlı fm - manya ve Avustur.)a Sefirlerinin Os
paratorluğu için kab-Jl edilebileceği - manlı hii! flmetini tazyik ettiği ma -
ne t"min olduğu cevabım vermJştlr ve JQmdur. Bulgarlar da bir kaç gündjir 
tWmiştir ki: teklifler yapılmaktadır. Fakat Enver, 

- IliikCtmet Ye Osmanlı mntetl, ibeselesinin iyi vazedildiğine ve Os
mUsbet neticeler verebfieceğinl bnir- manlı imparatorluğunun menfaatle -
se, bu planı sevinerek ka11.1lıyacaktır. rinln galip geleceğine emindir. 

Leontieff bu telgrafın bir nüshası- General Leontieff, meselenin, der-
nm Harbiye Nezaretine verilmesini hal bir karara alındığı takdirde hal -
nca etmektedir. ledilebilcceğine kanidir. 

GlRES 
Ba 'lelgraluı altında. ikinci Nik<>

lılnın "Garip,. dl11en blr derkenan ve 
Sazonov'un •Peterhot. ZS Temmuz 
1914,. diye bir havalesi vardır. 

lıte bir baıka telgraf: 
lıtanbul Rua Sefirinden Çarlık 

Raaya"ı Hariciye Nezaretine; 
Telgraf llllmGl'aaı: 631 .. 
13 Temmu.ı 1914 - Müatacel .. 

Baglln Balgar sefiri T~ef'in ziya
retini kabul ettim. Sefir, hana şah.si 
fikirlerini bildirdiğini 83yllyerek, 
Balprlstanm diğer Balkan devletle
ri De R111J1UUD nüfuzu ve manevi bir. 
Bil dairesine rin;nesi r.amanı geldiği-
111 ısrarla blldlrdl Balgaristanın bu 
ft 1~ adeee elini uzatması kati gel-
41fial llyleyince, Toçeff maalesef, 
Bulrarlann henilz Sırplara karşı 
fazla alnlrll olduklarmı, harp dola
yıaiyle ya'nyana harp edebilecekle -
rinden fllphell oldupau bildirdi. 

Zannedersem Osmanlı imparator -
Jafu Te belki de Bulgarlar Almanya
nm matUlp olmasından korkuyorlar 
n her şeye ratmen ba harpten bir 
py banmak istediklerinden bizim • 
Je -nırt,, ediyorlar. Samimiyetlerine 
emin olmamakla beraber, düşmanın 
kollanna dUşmemelerf için onlan 
reddetmek doğru olmaz zannederim. 
Osmanh imparatorluğunu da içine 
alacak bir Balkan bloku fikrinin, 
Belazlara katf olarak yerleşmemiz 
fmklm olmadıkça bize faydalı olabf
Dr. Binaenaleyh, muhtemel bir anlaş
.. hakkında Babtilt ile müzakerele
n ctevam edilmesinin şayanı temenni 
•ldahnu aöylemefe müsaadenizi ri -
ca ederim. 

GIRES 
latanhuJdş Raı Aıkeri Ataşe • 

ainden Raa ~kim Harbiyesi Ri -
,..etine; 

f'elgral numarası: 1/10 
UTanmuz 1931 

Cal'IU'lba dnQ (23 Temmuz 1914) 
Sefir, BrlEbı Harbiyeye de teYdl e -

GIR ES 
lstanbul Rus Sefirinden Çarlık 

Rusyaıı Hariciye Nezaretine; 
Telgraf numarası: 652 .. 

21 Temmuz 1914 - Müstacel .. 
Ben kimseye müracaat edip mu

davelei efkftr neticesi beklenmeden 
Enverin teklifini derhal kabul etme
miz lfızım geldiği kanaatindeyim. Zi
ra nkit dardır. Eğer harbi kazanır
sak Yunanistan ile Bulgaristanr mft -
kifatlandırabiliriz. Buna mukabil, ta
rafımızdan bir red cevabı Osmanlı 

İmparatorluğunu düşmanlarımızın 

kollarına atmakta geçikmiJecektir. 
G1RES 

Çarlık Rusyaıı Hariciye Neza • 
retiııden lıtanbul Rus Sefirine; 

T~lgra/ nunıaarsı: 1719 .. 

28 Temmuz 19U 
Raporlarımzı Londra ve Parise 

gönderdim. Sof >ıı~n cevap alıına ka
dar Enver ile müzakerelerinizde va -
kit kazanmaı:ra gayret ediniz. Şunu 
da unutmayınız ki,, bize karşı tavsiye 
edilmiş bir Osmanlı hareketindeıı 
korkmıyoruz. Bununla beraber Os -

manhlarla müzakerelerde dostane va
ziyeti muhafaza ederek, kendilerln,e, 
bizim tasvibimiz olmadan yapılacak 
her harekette Anadoluyu e1lerinden 
kaybedebileceklerini anlatınız. Zira, 
bize karşı bir fenalık yapamazlar, 
halbuki biz, lngiltere ve Fransa ile 
anlaşarak onların mevcudiyetleri~i 

bile tehlikeye koyabiliriz. 
SAZONOV 

Pariı Ruı Sefirinden Çarlık 

Ruayası Har~ciye Nezaretine; 
Telgraf numarası: 265 

29 Temmuz 191' 
Kendisiyle yaptığım bir görüsme -

..de, M. Dumerg sefaret müsteşarımıza 
M. Ponso tarafından söyle .. ilen sözle
ri teyld etti. Bu meyanda Osmanlı 

lmparatorlotunun vaziyetinden ve 
Avustutya ile Almanyava muhtemel 
bir galibiyetimizden istifade edeerk 

Lavaı 
Inglltereye niçin 

çağırıldı? 
Fransız Hariciye Nazırı Bay 

Laval lngiltereye çağırddı. lngil
tere Hariciye Nazırı Sir Con Si
mon Paristen geçerken, kendisi
le görüştü ve Londraya gelmesi
ni söyledi... Bu gelişi güzel bir 
"Gel, bize de uğra!..,, kabilinden 
bir çağırma değildir. İngiliz po • 
litika muharrirlerinin de yazdı • 
ğına göre, bu davet Avrupa ıi · 
yasetinin bir biçime sokulmasın
da yardımı olacak görüşmeler • 
den birini hazırlama mahiyetin • 
dedir •• 

Fakat, Fransız Hariciye Na • 
zırının lngiltereye gelmesi he· 
men bugünlerde olamıyacaktır. 
En aşağı, Sar meselesinin hallini 
beklemek lazım gelmektedir. 

Sar meselesi de muvaffak su
rette nticelencek olursa, Fransız 
Hariciye Nazırının bu defa Fran
sız - ltalyan görütmesine başlı
yacağı muhakkaktır. Çünkü Sir 
Con Simondan önce ltalya Baş • 
vekiline söz vermiı bulunuyor. 
Rf)maya gidecek .• 

Bütün bunlann süratle, önü
müzdeki senenin ilk parçasında 
olabileceğine i)ltimal verilebilir. 

Sar meselesinin hallinden 
ıonri\, Fransız Hariciye Nazırı· 

nm, ltalya ile umumi manada bir 
anlaşmaya girişeceği bellidir. 
"Şark lokarno,, sunu bir proje • 
den bir misak haline getirmek i
çin yeni bir teşebbüs yapılacak
bt. 

Almanyanm Cenevreye dön • 
mesi, silahsızlanma konferansı • 
nlll yeniden canlanması netice• 
sini verebilir. 

Velhasıl önümüzde fevkalade 
mühim bir çok diplomasi işlerle 
dolu günler bulunmakta3ır. Bun
ların hangi safhasında Fransız 
Hariciye Nazınnm lngiltereye 
gideceği henüz kestirilemez. 
Fransanın !İmdi Hariciye Nazır
lığını yapan Bay Laval, lngilte • 
reye son defa 1931 yılında git
mişti. Ve o zaman Başvekil de • 
ğildi. 

Istanl>ulu ve Boğazları elimize geçir
memizden korktuğunu, Osmanlı im -
paratorluğuna, arazinin tamamım ta
ahhüt etmeği teklif ederek kendisini 
temin etmemizin şayanı temenni ol -
duğunu sö~ ledi. 

M. Dumerg, bunun harp hesaplan 
görülürken Boğazlar meselesinin is -
tediğimiz şekilde halledilmesine kat • 
iyyen bir mani olmıyacağı kanaatin • 
dedir. 

lZVOLSKI 
LOndra Rus Sefırinden Çarlık 

Ruayası Hariciye Nezaret:ne; 
Telgraf numarası 321 

ı Ağustos 1914 - şahsi 

18400 muhacir 
yerleştirildi 
f/Jaştarafı ı lnci de) 1 Bugüne kadar Tekirdaf mm 

T rakyanın verimli, feyizli top • takasındaki göçmenlere ( 662 
raklarma 7 ay içinde (18.400) bin 450) kilo tohumluk, (50.000) 
göçmen yerleıtirilmiıtir. Jıtan • kilo yemelik ve Çanakkal~deki 
bul, Kırklareli ve Edime yolla- göçmenler de ( 50.000 >. kilo to -
riyle Trakyaya gelen göçmenle- humluk ve (50.000) kılo da ye-
·n (13 500) ·· T k" d .. (l melik buğday dağıtılmıfhr. Bu n . u e ır agına, _ 

bin 200) ü Çanakkaleye, (lJOO) ':ardımlard~n başka goçmenle • 
·· K ki ı· (514) - d E nn pek fakır bulunanlanna pa • u ır are ıne ve u e • 
d . • k" d'lm' t' T'-'- muklu, çorap, çamaşır ve ayak • ırneye ıs an e ı 1f ır. nıa; • • 

1 ·· 1 • • kabı dağıtılmasına karar verıl -yaya ge en goçmen enn mevıım • • 
mıttır. itibariyle hemen müstahsil vazi

yetine geçmelerine imkan yoktu. 
Bu tabii vaziyet kartısmda bü • 
tün ihtiyaçları yerinde görmek, 
dilekleri yerinde dinlemek ve 
ona g~ı'e tedbirler almak üzere 
Trauayı bu feyizli vatan parça
sını adım adım dolaşan Umu.mi 
müfettiş Dr. İbrahim Tali bük\i • 

metimiz nezdinde yaptığı teıeb • 
büsler bitiminde bu çelik kollu 
çalııkan göçmenlerin müstahsil 

vaziyetine geçecekleri :zamana 
kadar. yiyeceklerini temin etmit
tir. On bet günden beri buğday 
dağıtma İfiyle uğrqılmaktadır. 

Buğday dağıtma itinin eaası ıu • 
dur: Yemeklik buğdaylardan bü
yüklere 120 ıer, küçüklere 60 tar 
kilo, tohumluklardan nüfus ba • 

tına 50, ve aynca her ev için 50 
kilo verilmektedir. Onümüzdeki 
Haziran ayına kadar Şarköye 

200, Saraya 300, Çorluya 700, 
Hayreboluya 500, T ekirdağma 
600, Geliboluya 200, K~ana 500 
Lüleburgaza 400, Alpulluya 200 
yemelik buğday verilecektir. 

Havalar soludu 
Siıli, yağışlı sonbahar günle -

rinden sonra Tekirdağ ve bazı 
Trakya kasabalan bahan andı. 
ran ılık ve güneı li günler yqa • 
mııb. 

Fakat '6u hafta poyraza çevi • 
ren havalar birden bire kara ka • 
tm Trakia ufuklarına da çadır 
kurduğunu haber verdi.. Şimdi 
Trakya ufuklarından kopup ge -
len kuru soğuklar evine vaktin

de odun, kömür atamıyanlan 
dütündürmektedir. Pek tabii o • 
!arak havaların soğumasiyle 
mahrukat fiatleri de yükselmiı • 
tir. 

Göçmenlere kereste 
da§ıtllacak 

Trakyadaki göçmenlerin };a • 
rındmlması için bunlara keres • 
te dağıtılması dü,ünülmüıtür. l • 
cap eden keresteyi almak üze • 
re Trakya iskan müıaviri Hulu
si Merıine gitmittir. Bay Hulusi 
Meninde (3000) metre mikabı 
kereste alacak ve bu hafta için
de Edirneye dönecektir. 

Sovyetter 
(Ba, tarafı 1 incide} 

Bu eyalette, beı senelik plinm 
yarısı bile ypdmamıı, umuma ait 
olması lizmıgelen qya ve mah
sullerin bir kısmı ıahsi mal hali
ne getirilmiıtir. 

~it hat ikiye 
nasıl bölünür 

Bunun üzerine, bütün rüesa, 
fırkadan tard ve tevkif olunmuı, 
mahkemeye verilmiştir. Telanil 
memurlar değiıtirilmitfr. Yekunu 

14505 olan fırka azaamın yarsı l 
fırkadan çıkarılmıı; bun1arm ~~P 
si, kademe kademe cezalar gor
müştür. 

Rasputinin kızi 
(Devamı 10 uncu da) 

Raaputi:rıin Marya ismili kızı 
babaıı için: "Bize karşı pek cid
di davranırdı .. ,, demektedir. 

Gözleriyle ipnotize ebne ka • 
biliyeti olduğu söylenen Raspu
tinin kızı, kendisini babasına 
benzettiklerini söyledikleri za • 
man, bundan memnun görün • 
müıtür. 

(Baftarafı 1 incl de). 

leri ıürerek hareketini mazur 

gÖlterqıeğe çalqmaktadır. Hal • 

buki bu ıuretle Bebek batb üz~ 
rinde Eminönünden ileri geçen 

biç bir aefer yapılmadığından 

tehrin İstanbul kısmına geçecek

ler muhakkak tramvay değiıtir • 
meğe mecbur kalmaktadırlar ki, 

bu ıuretle tramvay kumpanyası 
bir koyundan iki deri çıkarmak 
teklinde bir yolcudan iki ücret 
almaktadır. 

Ayni hal Beyoğlu hattına it • 
1iyen tramvaylarda da tatbik e • 

dilmektedir. Maçka- Eminönü, 

Kurtulut - Sirkeci istasyonu 
gibi garib tabelalı tramvaylar 

bu akıllıca itin parlak nümune • 
feridir 

Bütün mağazalann kapandı • 
it, fabrika amelesinin çıktığı sa· 

at 19 dan sonra tehri bir baştan 
bir başa kateden Beşiktat -

M. Kambon, Osmanlılara bitaraf
lıklannı temin için Trakyada bazı a
razi, diğer Balkan devletleriyle A -
vusturya aleyhine olarak başl.a ara -
zi vermek niyetinde olduğunuza dair 
Fransızlann re mi tebliğini bana o -
kudu. Böyle bir projenin burada ga
rip ve siyasetimizin ana hatlarına az 
uyğun görüneceği hakkında 1\1. Kam
bon ile hemfikirim ve Grey'in bunu 
kabul etmesi pek şüphelidir. 

···™-=·-···-·-·······-·····--·=·· .. ··===; 
~Dr.Kemal Osman& 

Fatih ve Ortaköy - Aksaray 
hatbnı ikiye bölüvennek te böy· 
le kumazca bir harekettir. 

Böyle bir proje burada hiç bt"ğe -
nilmivccektir ''e sulh olup ta hesap -
far J?ÖI iildi"?tü vakit pek alevhimizde 
olabilir. Gery'in Sn bistan vitayetleri, 
hatta bitaraflığını temin irin elzem 
bile olsa, iade ediJrnesi irin yapılacak 
bir vade istirak edeceğini zannetmi -
yorum. Esasen bu bitaraflık, Alman
ya Bc1cikrda olsun. ;:r.e karı:ıı olsun 
bir kac askeri muvaff~kivet ka7.andı
ğr ts\kdirde pek ı:ıür eli olacal,tır • 

Bnnu size arPle ile hildirdi"im~en 
affetliniz. M. Kıtmlın" bu projeden 
Grey'e hiç bahset"'""'· 

BENJtF.OOl?E 
IJııgilne katlar ne~dUmemlı olan 
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bu telğrallar, Osmanlı imparatorlu • 
ğunwı nasıl Almanların kollanna a
tılarak harbe sürüklendlğlnl açıkça 
göstermektedir. 

Rusyanın Parla sefirinin telgrafı
na göre IJJ. Dumerg'in tavsiyesi üze
rine Osmanlı imparatorluğuna Nua
ya teminat blle vermiş olsaydı, gene 
onlar istediklerini gapmıf olacaklar, 
~rdiklerf teminata ralmen toDJ'nkla
nm pa,,laşacaklarllUf. ibret etlilecek 
~il tltJlrıulrı. 

Ertuğrul Muhsln'ln 
bir mektubu 

Pravdo sazetesi, Ertugnd 
Mubıinin bir mektubunu neıret-

miıtir. Ertugrul Muhsin, Sovyet 
artistlerinin ilk zamanlarda, na
sıl teknik yokaulluklar içinde 

kıvrandıklan, buna rağmen, 0 

vaziyette bile, dünyaya örnek o
lacak bir sanat tipi yarattıklan
m ve bugün, Sovyet sinemacılıit-
nm dünyanın birinci saftaki Iİ
nemalan arasında bulunduğudd 
yazıyor. 
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