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Tevfik Rüştü bey geldi, doğruca Yavuz 
zırhhmıza gitti 

Tramvay şirketi müdür
lerinden üçü de alakadarmış 

Iran Şehinşahını hududumuzda bü- •• •• • - •• -.----
yük bir merasimle karşıladılar, öğ-ı Buquk hır dovız, altın ve 

leyin Kağızmana vardılar 1 kaçakçılıqı meqdana çıkarıldı; 

• 
vergı 

16 
kişi zannaltında .. 

lran Şehinşahı Rıza Pehlevi 
Hazretleri 

Kagızman, 1 l {Hususi) - 1-
ran Şehinşahı Haşmetlu Rıza Şah 
Pehlevi Hazretleri diin sabah sa· 
at dokuzdanberi Türkiye Reisi • 
cümhuru Hazretlerinin ve Türk 
milletinin misafiridirler. Şehin • 
ıah Hazretleri dün sabah · at 
dokuzda maiyetleriyle biı l • •• te 
Gürcübulak nıevkiinde hududu 
geçerek topraklarımıza girmişler 
dir. 

Reisicümhur Hazretleri tara • 
f ından Şehinşah Hazretlerinin 
mihmandarhklarına tayin edilen 
ordu müfettişi birinci ferik Ali 
Sait paşa ile kolordu kumandanı 

ıran Veliahtı Mehmet 
Mirza Hazretleri 

Kemal paşa, hükumet namına 

Beyazıt valisi 1madettin bey ve 
istikbal heyetine dahil diğer ze· 
vat saat sekizde hududa varmış· 

Gümrük muhafaza teşkilatı 
memurları ile emniyet memurla • 
rı büyük bir kaçakçı şebekesini 

meydana çıkarmıılardır. Bu şebe 
kenin döviz, altın, vergi kaçakçı· 
lığı yaptığı anlaşılmıştır. Bugün 
öğleye kadar 16 kişi zan altına a· 
lınınıştır. 

Memleket dahilinde ecnebi pa· 
rası satın almak hakkı muayyen 
teşekküllere, banka ve bangerl~ 
re verilmiştir. Başkalarının ec • 
nebi parası almaları ise memnu • 
dur. 

Son günlerde Y orgi isminde 
bir adam fehrimize gelen Roman 
ya muhacirlerinden 21000 ley 
almış, bunu Galatada sarraf Li · 
gora satmıştır. Ligor bunu 22600 

lardı. Gürcübulakta hudut nok • ---ıı•mıı---7...,,,_7•nmıuını ... •:;-
tası üzerinde "Hoşamedi,, yazılı Hangı çıçegı 
bir tak kurulmuştu. Takın bir ta· • h d . . 
rafında bir lran piyade alayı, ö· terci e erSIDIZ 
te tarafında da bir piyade tabu • 
rumuz mevki almıştı. Şehinşah 

hazretleri, refakatlerinde lranm 
Ankara elçisi Sadık hanla T ah • 
ran elçimiz Hüsrev bey olduğu 

halde, kapalı bir otomobille, saat 
dokuzda hududa geldiler. Askeri 1 

- Devamı 8 ncldc -

Lehistanda da bir dahili 
harp mı başlıyor? 

Yahudi çocuklarına zehirli şeker 
yediriliyormuş, fakat yahudiler 

mukabeleden çekinmiyorlar 
Londradan son posta ile ge'enı yahudi aleyhtarıdırlar. Lehistamn 

lngiliz gazeteleri, Lehistanca da - merkez şehri olan Varşovada d:?h· 
bili bir harp vücude gelmesinden §etli münazaalar, yaralanmalar 
endite edildiğini hilclirmektedir. vukua gelmektedir. 

:Vak'a yerli hıristiyanlarla, 

yerli yahudiler arasında bir 
naferetten doğmaktadır. 

gene 

mü-

Hükômet sıkı tedbirler alıyor. 

İngilizce "Deyli Herald,, gaze!e 
si, hadisenin son bir kaç gün için 
şiddetle çoğaldığını, teh1ike kes • 
bettiğini yazmaktadır. 

Varşova gibi, yahudileri h3.yli 

Bir müdekkik şu hakikati mey
dana çıkardığım iddia ediyor: ln
sanm ruhu ile çiçekler arasında 
büyük bir müşabehet yarmış .. Bir 
adam, hangi çiçeği tercih ederse 
seciyesi ve hayatr da ona benzer -
mü:. Biz bu tethiki ancak zarif bir . 
eğlence addettik. 

Yarından itibaren harf sırasi
le neşredeceğiı.;. Çiçekler arasında 
kendinizin ve bildiğinizin de ha -
yat Ye seciyelerini tayine çalışa -
rak ~akalaşabilirsiniz. 

Mücadelenin bir yanını teşkil e

den hıristiyanlar, "Nasyonal radi

kal,, namı altında kurulmuş b:r 

fll'ka mensuplarıdır. Bunlar aynı 

._aada kendilerine .,Lehistan 

Nazileri,, admı vermektedirler. 
A.lmany.ada olduğu gibi tamamen 

yekun tutan bir şehirde, her han· ınııııuııııııtınıınıııııııılfllHIU1ııııı111ıııııııın111111ıııııııııııı111111ııııııı 
gi bir hadise karşılıksız kalma • p • k 
makta ve yahudiler de, kendileri· ıya }} O 
ne yapılan taarruzlara mukabele 

de bulunmaktadırlar. Çekilen numaralar 
Bir yahudi semtinde olan vak • 2 • f d 

,(Devamı 8 inci sayıfada) D Cl Sayı a a 

Döviz, allln ve vergi ka~ak~ıhğına sahne olan Metro han 

leye iblağ ederek sarraf lsak Be· tramvay şirketi direktörlerinden 
hara satmıştır. Bu da lastik tüc • Katis ile Jironun müştereken 

carı Leon Lasniğe, o da ünyon si· toplattıkları anlaşılmıştır. Me -
gorta şirketinde tahrirat kalemi murlar hemen tramvay şirketinin 
şefi Dimitri Çikakise vermiştir. j merkez binasına giderek kasayı 
Tahkikat derinleştirilince bu a • açtırmışlar ve içinde bulunması 
damlar şubat ayı zarfıııda elek • icap eden 20.000 altın yerine an• 
trik şirketi direktörlerinden Lnz· cak 400 altın lira bulmuşlardır. 
yan namına (20000) küsur altın Kasa aranırken bir de saklanmıt 
topladıklarını söylemişlerdir. Bu gizli defter bulunduğu söylen • 

paraları Lazyanla birlikte gene (Alt tarafı 8 nci sayıfada) 

Havraya bomba attılar 
Viyanada tedhiş hareketleri alabildi 
ğine yürüyor, bomba ve bomba .• 

Yeniden tedhiş hareketlerine sahne olan Viyana 

Viyana, 11 (A.A~) -. ~ e~i sui-, tedir. Tiroldeki Siefeldte Bavye-
kaıtlar vuku buldugu bıldırılmek- JAlt tarafı 8 nci aa1ıfadal . 
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Bugün· çekilen piyanko 
ıs numaraları 

Rusya ile Romanya ve Çekoslovakya 2sooo lira kazanan 1~:: 
arasında siyasi münasebat kuruldu 10523 

16705 
243~8 

254 
19858 
10227 

9007 

15803 
8680 

889 
6 

975J 
6095 

365 
19848 

8834 
24418 

R ıh . . .. dA .• d l b d 4000 lira kazanan 
usyanın su ıçın mutema ı muca e esi onu u an al 

harpte menfaattar olmıyan memleketlere yanaştıracaktırı 21339 

ler imzalanmıştır. Bükreş, 10 (Hususi) - Dün 
aktam aaat 10 da Sovyet Rusya 1 
ile Romanya arasında normal dip

l~~aai mü·~asebatmm i~de edil - I 
dıgı matbuata resmen teoliğ edil -
miştir. 

SovyeHer k!.i~:ük itilaf clevletl > 

ri t::.rafından tanınması h3.heri 
her tarafta çok iyi tesirler yap -
mış:ır. 

Küçük itilafta Sovyet Rnya hii
kumetj araısındtt. evvelce gh·'ş:'m'~ 
olan :roüzal<erelere son zamanb r -
da Cenevrede devam edi.mi~ ve 
nihayet dün Cenevrede Be"g!.les o· 
telinde M. Titü'eskonun d"'i esi t:
de M. Litvinof, M. Hene;;, M. Ti . 1 

tülesko ve M. Y evtiçin huzurund• 1 

Sovyel R~sya ile Roıranva ve Ce- 1 
koslovakya araı;•ndaki it~ lafn~~e· I 

Romen, Çekoslovak ve Leh mat 
buatı hu iti . afm lehind :ı makaleler 
yazıyo:·!:.w. A 1man matbu?.tr bu iti· 
lafı Fransanın bir es~ri adc'c:föror· 

ltalya - Türkiye 
misakı uzatıldı 

Ankara, 11 (A. A.) - İtalya 

ije Tüı·kiye arasında 1928 sene • 

sinde aktedilen bitaraflık misa -

Kmm terr.didi mer'iyetine ait pro 

tokol hakkındaki tefsiri nota a -

hiren Ankarada imza edilmiştir. 

İ§bu nota ile yukardaki proto

kolda derpiş olunan 3 senelik 

temdit müddetinin bitaraflık ·mi

:.a\Cmın mer'iyette berdevam ola

ragı yeni ~eş seneljk devrenin in

kızası tarihinden itibaren başlıya 

cuğı tesbit edilmekte ve bu su -
retle mezkur misak 29 nisan 1942 
taı·ihine kadar temdit edilmiş bu
lumr.aktadır. 

Izmir ve Istanbul limanı 
Ankara, 11 (Hususi) - İzmir 

ve İstanbul liman şirketlerinin 

devlet inhiıarı şeklinde idareleri 

liyiha11 dün iktıaat encümeninde 
müzakere edilmiştir. 

lar. . 

Moskova, 11 (A. A.) - İzves 
ti ya gazetesi yazıyor: 

Soveyt Rusya ile Rcrr.i\nya ve 
Çekoslovakya arasında normal 

dip!omatik münasebatm tesisi 
Sovyet Rusya halk kitleleri ve di-

Madritte 
devam 

grevler 
ediyor 

Madrit, 10 (A. A.) _ Çiftçi • 
leı-in yaptığı grev bütün vilayet
lerde şiddetle devam ediyor. Ho
en eyaletinde Marmolehoda ya -
pı amelesi, toprak amelesiyle bir
leşerek birdenbire grev ilin et -
mişlerdir. 

Kastelarda grevciler .patron • 
farına hücum ederek bunlardan 
ikisini yara.lamı.şiardır. Memleke
tin her tarafında birçok tevkifat 
yapılmı§tır. 

Amerikada kasırga 
Nevyork, 10 (A. A.) - Sal -

vador cümhuriyetini altüst eden 
kasırga kurbanlarının çok fazla 
olduğu anlaşılıyor. Ancak me.m -
lckt'l dahilinde seyahatin güçlü • 
ğünden hu sayıyı kat'iyetle tes . 
bit etmeye imkan yoktur. 

Trenler iki ay zarfında tamiı 

edilemiyecek kadar bozulmuştur. 
Yağmur hala durmadan yağmak
tadır. Kanh basur, veya tifo sal • 
gınından korkuluyor. 

1 Sabah gazeteleri ne diyor/~ 
V AKlT - Mehmet Asım bey 

bugün "Doıt İran Şehinşahına se 
lam,, batlıklı makalesinde dost 
devlet hükümdarının memleketi
mizi ziyaretindeki büyük ehem -
miyeti anl~tıyor. Asım bey Türki 
ye cümhuriyeti ile İran devleti 
arasındaki münasebetlerin bir . 
tarihçesini yapaı·ak bu münase • 
betlerin daima dostane olduğunu 
İ§aret ettikten son~a şehinşah haz 
retlerinin !ahsi meziyetlerini, 
İran halkının ona karşı olan de· 
rin sevgisini anlatıyor ve "Şehin· 
ıah Rıza Han Pehlevi Hazretle • 
rini Türk -hudutlarından içeri 
girdiği ıırada yüksek şahsiyetle
rini en derin sevgilerimiz ve say
gılarımızla selamlarız,, diyor. 

CÜMHUR1YET - Yunus Na
di beyin bugünkü başmakalesi 
"Gene gayrimübadil bonoları 

hakkında,, dır. Nadi bey honola- ı 
rın kıymetten düşmesi gayri tabii 
olduğunu, çünkü bunların, karşı
lığı olan, hükumet senetleri oldu
funu itaret ediyor ve "Bonoların 
aııl tabibi hükumettir ve çünkü 

şıyan bir senedin sebepli ve se • 
bepsiz kıymet kaybetmesine kar
şı lakayt kalamaz ve kalamamak 
lazımdır.,, diyor. 

ZAMAN - Bugünkü sayıda 
"Ebüzziya zade,, imzasiyle çıkan 
makale "Hürriyeti matbuat,, ı 
mevzu olarak almıştır. 

Ebüzziya zade hey, "Batka mil 
}etlerin ekseı·iyetle bir asır, veya 
en aşağı yarım asır mücadele ve 
mücahededen sonra nail olduk • 
ları bir hürriyeti bizim gibi bütün 
hayatı müstebit idareler altında 

geçen bir milletin çeyrek asır zaı· 
f mda ihrazım istemek muhal o • 
lur,, mütaleaaındadır. 

Maamafih diyor ki: "iki üç 
senelik bir tecrübeden sonra mat
buat kanununun tathikında görü
len güçlüklerin gene meclis tara· 
f ından izale edileceğini ümit edi
yoruz. Çünkü azaaı meyanında 

birçok münevverler bulunan hu -
günkü meclisin matbuat hürriye· 
tinin, bir milletin terakki ve le • 
kamülü için ne kadar büyük ve 
belki de yegane a.mil olduğunu 

13000 ıı·ra ka--anan ğer memleketlerdeki bütün sulh .., 
dostları tarafından memnuniyet
le karşılanmıştır. 

14175 
Sovyet Rusyamn sulh için olar. 1000 L k 1 1. 

mütemadi mücadelesi, onu bu an \ • azanan a 
cfo harpte menfaattar olmıyan 15956 5763 
bütün memleketlere yaklaştıra - QO 
caktrr. 5 lira kazananlar 

Diplomatik münasehatın tesi • 7495 8062 24700 17556 
si, harp tehlikesini nmeş'um hu • 8397 21673 12554 12419 
}utları Avrupa kıt'ası üzerine çök 4903 23377 17356 1203 
tüğü bir sırada vukuhulmaktadır. 6335 3671 
Bu vaziyet ,sulhün idamesini ar • 1505 22992 2716 

zu eden bütün ~~mleketlere müş 150 lira kazananlar 
terek gayeler. ıçın çalışılmasını 1 5975 20529 16350 20133 emre~mektedır. 1 

119 ~o 12844 23645 17872 

Şarki Türkistana dair 

17357 15801 20160 17370 
3199 10989 11463 19471 

18336 11795 20043 10024 
15392 7260 

Belhi zade S. Ahmet !sa. 
Bu isimde bir zat Şarki Türkist;:m 

hakkında, bize şu hısa ve faydalı mek
tubu göndermiştir: 

100 lira kazananlar 
15030 
18169 
22459 
8374 

10052 
19557 
8622 

13369 
13601 
4321 

13683 

3833 
16377 
5247 

16769 
20652 
16921 

8106 
1547 
4667 

246 

24224 
12475 
17176 
21082 
18663 
14933 

8255 
4369 
2301 

21704 

18893 
22665 
17254 

16528 
14139 
23166 
14199 
9391 

Bugün istiklalini muhafaza için ç;ı
lışan Şarki Türkistan Çin istilasına 

girmeden evvel Emir Yakup Han ta -
rafından idare edilmekte idi. Bu ülke
nin vasi toprakları Çin diyarının üçte 
biri kadardır. Tarım havalisi münb;t 
araziden müteşekkildir. Kaşğar idar~ 
merkezinden gayri Yarkcnt, Kolça, 
Orumci gibi ticarFt merkezleri var -
drr. Nüfusları on dört milyonu geçer. 
Bu halk kamilen Türktür ve Tung'ln 

·gibi Çinli Müsltimanlar da ayn safta 50 lira kazananlar 
bulunur. Son vekayide bu Tungan ka- 50l )R 5623 23054 
haili bir takım şahsi düşünce güden 12187 17118 17525 
partilerin iğfalatın.ı kapılarak ülke -

6109 nin öz sahibi Türklere karşı kıy;ım 
1..;·2~_'8 

etmişlerdi. Yerli Türk hükumeti kuv- u -

vctleri tarafından çoğu temizlendi, ve Gfi 13 
asayiş te yerine gelmektedir. Lakin, 16638 

5400 11907 
14988 2157 
10926 6323 

iki Geneyi mütecaviz zaman vardır ki, 20898 9300 4115 
bu ülkede dahili harp bitmiş değildir. 22484 IJ003 17158 
Milli Çin Nankin hükumeti Ceneral 

18221 
10180 
4108 
3330 
2521 

24424 
1298 

13483 Şang Kay Şeki büyük bir orduyu Tür- 7125 1407 6399 
kistan mücahitlerinin üzerine sevket- 24783 6134 16688 7777 
mck istiyoıdu. Sonra bu kararmd;~n 23922 24553 5377 24096 
vazgeçti. Sebebi de Çin dahilinde ko- 17636 23925 16850 21752 
münizm mücadeleıidir. Çin milliyetçi 19039 13986 18459 13493 
bir hükumet tarafından idare ediliyar. 

8464 22031 10314 Bu millt hükumet dahili bozukluğu 

yoluna koymak istiyor. Ondan sonra 12224 1317 8829 
diğer i§lerle alakadar olmak ihtimali 23856 22258 5136 
vardır. Türkistan Cümhuriyetinde i'u 8763 16724 24453 
dahill harpler devam ederse Türkis~a- 6804 17364 11301 
nın Şarki istiklali için büyük bir tehli
kedir. Evvelce koca Türkistan Ulke - 10197 24050 1819 

10618 
23072 
15668 
24320 
8741 
3556 

sinin inkiııama uğraması hep dahili i- 950 724 5449 10130 
darcsizlik, ademi itimat ve ittihatsız • 3200 5686 10660 
lıktandır. 16145 21538 22632 

Şarki Türkistan Reisicümhuru Ha- 5160 2461 20952 
cı Niyazi Hoca ülkesinin tam istiklali 11934 1458 21788 
için savaşıyor. ve ordusunu asri va- 20778 21903 16976 

15086 
15196 
22756 

8192 
4065 

sıtalarla takviyeye çalışıyor. Bu za~ın 
kurduğu Cümhuriyct usulü Amerika 23358 15041 21529 19060 
Birleşik hukümetleri idare sistemidir. 22889 18856 15564 18348 1 

Bu teşkilat daha nüve halindedir ve 14624 7641 14896 3015 1 
bir çok inkılaplara uğramak ihtimali 
de vardır. Şarki Türkistanda Emir Ya- J30 lira kazananlar 
kup Hanın vefatı üzerine oğullan a -
rasında zuhur eden ihtilaf ve saltanat 
kavgası yüzünden müstevli Çin ordu
ları bu zengin diyarı ilhak ettiler. Hir 
takım Çin \·alileri de halkı h?.ro:ca kes
ti. Neticede bu aksülamel tevellüt etti 
ve bugüu orası istiklal havasiyle cırpmı 
yor 

4578 
5847 
6250 

17486 
5573 
7509 

24211 
15453 
5765 

20913 
3618 

22737 

9923 
13401 

216 
23992 
5521 

24698 
9843 

15145 
4262 
4039 

23728 
17970 
19515 
7399 
5084 
1130 

10185 
3937 

20509 
21428 
8081 
1717 

12422 
7846 

10158 
8639 

13128 

21866 
14827 
18306 
7961 

12133 
12772 
12979 
15891 
22955 
6678 

10487 
10895 
4640 

21427 
24238 
3366 
9957 

326 
14569 
22684 
1598 

16430 
21436 

8018 
21974 
19279 
1092 
2183 

23030 
13013 
10560 

4411 
554 

3474 
7354 
8566 
338 
789 

1897 
21595 
24973 
12878 
8189 

1390 
12140 
19510 
16182 

9504 
11727 
13285 
14500 
15419 
12658 
105G2 
7616 
4254 
2973 
2966 
8133 
4348 

21567 
18702 

2997 
23081 
5722 

22948 
9192 

Ankara. haberleri: -Metr Salem - Mahkeme, Metr 
Snlemlc Leon Farnci Efendilerin 
mevkufen muhakemelerinin icra
~ı hakkında müddeiuınumiliğin 

fürnzı hakkındaki kararını bu • 
gün Ycı ecektir. 

Yabancılar hakkında - Ya • 
bancılarm tabiiyet vazifeled hak
kında verilen kararlar aleyhine 
Şiırayr Devlete mili·acaat ecliµ et-
ıniy cekl ri h u ın f, iri i 
çin hükfımcl, mecJjsc biı· Iayiha 
verdi. 

Gedikli zabitler hakkında -
Tekaüt kanununun on üçüncü 
maddesinin gedikli zabitlere şa. 
mil olup olmadığı hakkında hü -
kümctin talebi üzerine meclisçe 
şu tefsir tesbit edilmiştir. 

"Ecnebi kadınlarla nikahlı ve 
ya nikahsız ya~ryan ve henüz tas· 
fiye olunmrvan deniz gedikli za· 
bitanr hakkrnda 1683 numaralı 
kanunun 12 ııci maddesi hükmü 
tatbik olunur. 
Yaş tahdidi - DahiUye veka

leti tarafmdan ahiren tanzim e -
dilmiş olan yaş tahdidi prcjesine 
nazaran muhtelif Yilayet emııivet 
kadrolarında otuz ki~i açıkta. bı
rakllım~tır. 

Son Dakika __ ..., __ _ 
iki sabıkalı 
arasında .. 
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Şehinşah Pehlevi 
caddesi açmalıyız 

ıÇırağan sarayı faci-

l asından da sonra •• 
İran Şehin§ahı Pehlevi Haz· 

relteri, Türk topraklarında bulu· 
nuyor. Yakında Anlçaraya gide ~ 
cek ve oradan da lstanbula gele
cektir. 

Balatta rakı içtikten sonra yapılan 
cinayetin muhakemesi neticelendi 

Osmanlı hanedımı ve lranın 

Hasan efendiyi 
ağırceza mahkemesinde 
hapse mahkum edildi 

eski hanedanlan, iki milleti, mez Hatice hanımın kardeşi 
hep mücadeleleri uğrunda biri - tt• du·· n 
birlerine kırdırmış.lardı. Fakat, e in, 
kendi mevkilerini sağlamlaştır • 
mak mevzuu bahsolunca da, Sul
tan Hamit KaçAr sülalesiyle mil· 
let meclisleri aleyhine uyuşmayı 

öldüren Şeca-
on sene 

p.ek iyi bilmişti. 
Ol saltanatın yeller eser şimdi 

yerind~::ı ! 

Geçen sene martının yirmi dör- ı 
düncü gecesi Balatta bir evde iki 
arkadaşiyle birlikte rakı içtikten 
sonra gene arkadaşlariyle birlik
te Hatice hanımın evine giderek, 
orada Hatice hanımın kardeşi 
Hasan efendiyi ıuıtalı çakı ile öl
dürmekten suçlu Şecaattin efendi· 
nin muhakemesi, İstanbul ağır 
ceza mahkemesinde dün netice
lenmiştir. 

Reis vekili Kemal, aza Sakıp 
ve Abdürrahman Şeref Beyler 
tarafından, müddeiumumi Ka· 

lki komıu ve dost devletin re· 
isleri, timdi, eskilerinl:ine naza· 
ran, taban tabana zıt gayelerle 
karşılaııyorlar: Bu buluşup anla
şıp kayna§mada, ı;anlılarla Türk 
Ierin mütekabil menfaati ve hay· 
rı mevzuu bahistir! Onun için, 
cümhuriyetçi Türkiyenin ahalisi, 
nice asırlar hara ortaklığı ettiği 
ve mütterek uzun bir tarih içinde 
yafadığı lran halkının Şehinfahı· -=================== 
nı ne kadar büyük tezahür ve nü- Yugoslavyadan 
mayJılerle kar§ılasalar yeridir. 350 seyyah gelı·yor 
B~ makıatla, İstanbul da., da-

na ,tmdiden hazırlıklara giripniş· 
tir- EzcQmle, köprünün üzerinde 
ppılmakta olan çifte takı gör· 
mlpGntızdür. Bunlann hazırlanı
fl'lllD fotoğraflarını da neşrettik. 

Fakat, ııtuı gelmişken, bura
da, e.1d bir iddia ve temennimi· 
zt tekrarbyabmı 

Cuma günü Yugoslavyadan 350 
kitilik bir seyyah kafilesi gele • 
cektir. Seyyahların arasında mü
nevverler, tiyatro san'atkarları, Ü· 

niveraite talebeleri ve bir koro hey 
eti vardır. Koro heyeti cuma gü· 
nü akşamı Tepe başı tiyatrosunda 
bir konser verecektir. 

Tahta taklar, çiçekler, ICoparı
lıp uılmrı ye§illikler, bezlerin 
üstüne yazılan yazılar, fani ö • Şehir Meclisi intihabatı 

ü l" d' r. 'l hi rin 
• okaklannda belirmitlene, o ga· 

Yeni chir meclisi intihabatı ha
zırlıklarına başlanmıştır. Münte • 
hiplerin isimleri yazılacak def ter • 
ler basıl.maktadır. B:r yandan da 
mahalle mümessilleri mahalleler • 

·renin heyecanı sönmeden, lalar
,! ısı henüz dudaklarda dolaşır· 

!ten, yıkılır, devrilir ve ıolar, sa· ı 
ı anrl&.r.. deki nıüntehipleri tesbite başlamıt 

Ruıya Çan üçüncü Aleksandr lardır. 
Parltl ziyaret ettiği zaman, onun 

Beşikta~la Ortaköy arasında 

namına bir köprü yapılmıttır. Re- Vehbi bey tevkif edildi 
jimler deği§tiği halde, bu köprü, 
hUkibndarrn ismiyle hala payidar 
dır. 

şif Beyin isteğine uygun ve sözler l ğı yollu müdafaası reddedilmit· 
birlikte olarak verilen kararda tir. Netice itibariyle, sudu, ce· 
yazılanlara göre, Şecaattin ve ar- za kanununun 448 ine\ maddesi 
kadaşları Eyüp ve Ömer efendi • mucibince on bet ıene ağır hapse 
ler, Hatice hanımın kapısını vur· mahkum olmuş, af kanununun 
muılar, "Remzi efendi burada dördüncü maddesi gözetilerek 
mı?,, diye b irisini aramışlar. Ha- bu ceza müddeti on seneye indi
tice hanım, "Yoktur,, demiş, fa- rilmiştir. Müebbeden amme hiz· 
kat üç arkadaş, onun doğru söy- metlerinden mahrum kalacak, 
lemediğini ileri sürerek, Remzi ceza müddetince kanuni mahcuri· 
efendiyi aramak üzere zorla içeri· il yet altına alınacak ve davacı ye
ye ayak basmışlar. Bu sırada rinde bulunan öldürülenin hemşi· 
merdivenden inen Hatice hanımın resi Hatice hanıma beş yüz lira 
kardeşi Hasan efendi, bu hareke- tazminat ödiyecektir. 
te kızmış, zorla eve girmeğe 

hakları olmadığını söylemiş. Kav· 
ga çıkmış, Şecaattin efendi, 
sustalı çakısını Hasan efendinin 
dört yerine saplamış. Hasan e· 
fendi, ölmüş. 

Dün bildirilen kararda, cina
yetle neticelenen kavgaya karış· 
maktan Eyüp ve Ömer efendiler 
aleyhine açılan davaların af ka· 
nunu dolayısiyle ortadan kalktığı 
kaydedildikten sonra, Şecaattin 
efendinin Hasan efendiyi öldür
mesinin sübut delilleri birer birer 
anlatılıyor, bu arada suçu işle
dikten sonra kaçan ve sandalla 
Balattan Kasımpaıaya geçen Şe· 
caallin efendinin, sandalda ya• 
nında bulunanlara "Ben vurul· 
dum ama ben de vurdum,, şeklin
de cinayetini itiraf ettiği yazılı· 

yordu. 
Şecaattin efendinin girmek 

hakkı olmıyan eve girince vurul· 
duğu noktasından tahrike uğradı· 

Parmaklar1 kesildi 

Katil Sait 7 sene 
yatacak 

Beyoğlunda tayyareci Zeki 
Beyi kama ile öldürmekten suçlu 
Sait Efendinin muhakemesi dün 
ağır ceza mahkemesinde netice • 
lenmiıtir. Suçlu on beş sene hapae 
yirmi yaşını bitirmediğinden ce • 
zası on iki ıene altı aya, af kanu • 
nunda da istifade ederek neti::e 
itibariyle yedi sene altı aya mah • 
kum edilmiştir. ""! 

Vali geliyor 
Yirmi günden beri Y alovada 

istirahat etmekte olan vali ve be
lediye reisi Muhiddin Bey bugün 
!ehrimize dönecek, yarından itiba
ren vazifesine başhyacaktır. 

Tepebaşı bahçesi 
Şehir tiyatrosu artistleri tarafın

dan kurulan kooperatif Tepebatı 
bahçesini perşembe günü açacak -
tır. Bahçede müskirat satılmıya • 

caktır. 

Görenler, duyanlar, medeniye• 
te kimbilir ne kadar ta'nederler: 
"Ah bunu kim icat etti? .. Bu ıü· 
rat denen §ey nedir?. Kelle mi 
yetittiriyoruz. Bu çılgınlık; bu 
gözleri döndüren hız! ... ,, 

Bana kalırsa medeniyet, bir de 
fa otomatikman bu h~z içersine 
girdikten ıonra, kendi de pişman 
ol mu§ gibi, fakat, önüne bir türlü 
geçemiyecek ve geçmek de itine 
gelmiyeceği için, ona bir hudut, 
bir nizam, bir ahenk koymak iı • 
tem:ı ve böylece bütün masum 
günahlarının kefaretini vermek 
gtıyretine kapılmıttır. 

Her icat edilen yenilik; tabi • 
at ve tabiiliği inkar edercesine 
ortaya atılan cinnet örneği, gene 
bu pifmanhk net;cesiyle, tabiatın 
l·üç~k bir hasletini olsun bünye • 
r.inde bulundurmıya çalıtmıJ, o • 
na muaddileler,, vasat. sakin de .. 
receler eklem ittir. 

Bu, günün nizamıdır. 
Bunu tatbik etmemek, yahut 

bütün alemi ~aplamış olan bu iti
dnl gayretine de galebe çalmak 
isteğiyle 44Vur patlasın!,, yaıa • 
yıp, hürriyetin, deli bir mefhum• 
dan ibaretmit gibi manasını çıka• 
rarak zevklerden, hazlardnn bo • 
ğulmak derecesine varmak -
bilmem ama - mahza medeni • 
yeti inkardır ... 

Bu hazin mülahazadan sonra 
hala dehteti realize edilememif 
olan berbat kazalara gelelim: 

Memleketimizde her şeyden 
önce, cezaların haddi azamısını 

dahi aıan bir zecriyet ve !İddet
le, sürat denen şeyi, " tabii,. dere· 
ceıinde tutabilmek, daima tuta • 
bilmek seferberliğini - dü~ümne 

den - açmak lazımdır. Bir ka • 
zayı iıliyen adam, - bilerek ve 
ya ıersemliğiyle - bu §enaatinin 
daha tahakkukundan evvel, bu 
ıenaate kendini sürükliyebilecek 
herhangi çılgınca hareketinde, a· 
kıl ve hayale (Onun akıl ve ha· 
yaline) gelmez bir cezaya uğrı • 
yabilmelidir. "Sürat hududunu,, 
aıana, Töbe dedirtelim! Beledi • 
yemiz, bunu motosikletli memurla 
riyle daima takip etısin !.. Önce 

Türkiye şehirleri de, Şehinşah 
şerefine yapacakları masrafların 

hepsini ömrü kısa şeylere ayır· . 
mamalıdırlar. Her ge;tiği yerde, 
onun namına bir cadde asfaltlan
malı, düzeltilmeli, iki yanı ağaç
larla bezendirilmeli, yahut bir 
köprü, bir meydan yapılmalıdır. 
Böylelikle, bu ziyaretin hatırası, 
Pehlevi Hazretlerinin ismiyle he· 
raber, h er geçtiği yerde asırlarca 

İnegöllü Bekir oğlu Oaman Efendi 
yi çiğneyerek öldüren Vehbi Bey 
yedinci istintak hakim'iğine veril· 
miştir. İstintak hakimi suçlunun 
ilk sorgusunu yaptıktan sonra tev· 
kif kararı vermiı, ve bu karar Ü· 

çüncü ceza mahkemesi reisliğin -
ce <.le tl\sdik edilmiştir. 

Balatta Süreyyapafa fabrika • 
sında çıı.lı§an ameleden Yaşar dün 
makineleri temizlerken sol elinin 
iki parmağını makineye kaptır • 
mıt ve kopartmıştır. Yaşar tedavi 
için hastahaneye kaldırılmıştır. 

Üç ay yatacak 
Hacer Hanım iıminde 18 ya· I 

hızlı gideni tevkif etmek, ceza 
vermek, mütenebbih eylemek ve 
çocuklar gibi ayağa dü§Ürlüp ye· 
min ettirmek lazımdır .. Kontrol • 
suz sürat, bütün yirminci a11r za· 
vallıları ba!ında, cehennemi bir 
badiredir. Vatanda~ ını seven bu
nu ıavmağa dört elle sarılsın! 

kalır. 

Ciimhuriyet in onuncu yılı mü
nasebetiyle de ayni temenniler -
de bulunmutturrı. Teklifim, hot 
da görülmüt, kabul d~ edilmişti. 
Halfa, ''Onuncu yıl,, ismi veril· 
mesi mümkün caddelerin hangisi 
olacağı münakata bile edilmi!tİ. 
Lakin ,tasavvur kuvveden fiile 
çıkarılmadı. Şehinşahın memle • 
kctimizi :ziyareti şerefine bu 
"İmarla tes'it,, an'anesine başla • 
ıak pek iyi olur diye düşünüyo • 
rum. 

İstanbul şehri, İran hükUınct 
reisinin ismiyle, ebediyyen kala
cak, belki kısa fak at geni§, as· 
faltlı, ağaçlıklı bir caddenin, ya
hut Taksimdeki gibi bir meyda -
nın açılıp yapılmasına b~!nmnlı· 
dır. 

Diğer şehirlerimiz de buna 
imtisal etmcliclir. 

(V3-nQ) 

Hamit: 
1 - Haberin gezintisinde kim-

Dava düştü 
Evkaf idaresi tarafından Kör· 

oğlu gazetesi aleyhine açılan ma -
nevi şahsiyeti tahkir davası fera -
ğat üzerine düşmü~tür. 

Bentlerde tetkikat 
Belediye da!mi encümen azala· 

riyle fen !heyeti müdürü Ziya bey 
dün Bentlere giderek tetk~hat'a 

bulunmuşlardır • 
mumaıau. .. ınu......,.1U1Q1111au11t1u11cnı11111Ni1W11w.a'"""'""'"'·-·1:1nı•aau 

lerin hediye ka7 .. andıklan dünkü 
nüshamızda ilan edilmiştir. Bunu 
g örmeyip soran karileriınizin dik 
katmi celhedeıim. 

2 - Tramvay şirketi, Habeıin 

karilerini gezintiden sonra evle • 
rine götü11nek için mutadın hari
cinde arabalar çıkardığr için, bu 
yartlımdan dolayı kendisine te -
şekkür ederiz. Fak"'at, istitraden 
söyliyelim ki, bu, hususi mahiyet
t e bir tcşekkiirdür. Yoksa, tram
Y:\)' işletme tarzı, umumiyetle, 
matlup şekli bulmaktan çok mmk 
tıl·. Eski fikfrleıimizdıe musrmz .. 

(V. N.) 

Kumar oynarlarken 
Rizeli İbrahim, Sultan, Hamza 

ve Tevfik ismindeki şahıs'ar ku • 
mar oynarlarken Emirgaııda Sul· 
tanın kahvesinde cürmü meşhut 
halinde yakalanmıştır. 

Demirle yaraladı 
Avusturya tütün amelesinden 

Ali, di!n gece sarhc~lukla kavga 
ettiği Hüseyin isminde birini de -
mır parçasiyle yara'amı§" ı r. 

Hamdi bey gitti 
Liman Şirketi müdürü Ham:li 

Beyle Kara Osman zade Suat Bey 

Piredeki tetkikleri neticesi h '..'lkkm 
da izahat vermek üzere dün ak -
şam Ankaraya g'tmişlerdir. 

Fuhşa teşvik 
Beş genç kızı fuhşa teşvik e~ -

mekle maznun kırtasiyeci Ormik , 
otelci Aram, B~gos Efen ~iler b:
rinci ceza mahkemes~ne veri l ll" İ§ • 
)erdir. Suc'u!e.rın muhak . mesine 

28 haziranda başlanacaktır. _ J 

.J 

yşında bir kızı evleneğ'z di j e 
a datmaktan su~lu Cemal Efen
dinin <lün birinci cezada muhake
mesi neticelenmişt!r. Cemal E
fendi henüz 18 yaşinı bitirmediği 
için üç ay hapse mahkum olmuş • 
tur. 

Vefalılarda tanuıacak 
Vefalılar yurdu heyeti it arEs 

şimdiye kadar 30:> kadar Vefalı 
arkadaşların adreslerini bularak 
yurt defterine geçirmiştir. Vefa1ı· 
lar 22 Haziran cuma günü Vefa 

lisesinde toplanıırak biribirleri ile 
tanışacaklardır. 

Polonyalı ressam 
Polonyalı ressamlardan M. Ro -

man Bilinski Taksimtle Sıraservi • 
ler<le bir sergi açmı~tır. 

Kooperatifin ma~azası 
Belediye kooperatifi ikinci sa • 

tış deposunu yakında Sirkecic' e 

açacaktır. Bu dep:> Şark 

denıiryolları idaresi yanında bu -
lunacaktır, 

Hikmet Münir 
1-----~ ...... ~~ ........ ~~-~"!!..!!!....~~-~::S!!!l9 

Yunan seyyar sergısı 
31 Mayısta Pireden hareke. et

miş olan Yunan seyyar sergLi İı· 
kenderiye, Kıbrıs, ve Rodoıa uğ • 
radıktan sonra 13 haziranda lz • 
mire 15 haziranda da liır.anım·za , 
gelecektir. 

Sergiyi hamil olan vapur ts·an • 
bul liman•nda bir ha:ta kacltv ka· 
lacaktır. Seyyar St. rgide Yunan 
emtiasının her nevi bulunmakla. • 
clır. 

Mahkum oldu 
Edebiyat muallimlerinden Ni • 

hal Beyin Hakimiyeti M ~lliye mu· 

ltarrirlerinden Ahmet Muhip beY. 
aleyhine açtığı hakaret davası dün 
neticelenmİJ, Ahmet Muhip bey 
gıyaben altı ay hapse, yüz lira ce
za ve yüz lira zararı manevi \'er • 
miye mahkum edilmittir. 
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~HABR'ın 1 y.. i Fıkra müsabakası 
lklfelerl 1 Urekler 8CİSJ bir macera 1 En iyi, en rüzel fıkralan bize aön-----.:.---------------------1.. dereceklerin yazılan; burada neıredilecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol-

- Sekizinci sayıfadaki resme Şimdi, El Malo, sarhotken bir mamaıı, ıeçme olmaıı ve olnanakb 
bakınız!. - kabahat iıledikten sonra ayılınca yazılması lizımdrr. 

Pedro, El Malo ve Amiıoa, üç yapbiının farkına varan bir biça· 294 - Şaka ediyormuş 
arkadqtdar •. Üç ayrılmaz arka • reye benziyordu. Bqım önüne ığ· Salamonun kanar bir iki sene ev. 
dq .. içtikleri ıu ayrı ıitmezdi.. di .. Göz'erinden yqlar aktı: vel vefat etmiıti. Geçenlerde bir 

Evvelce, üçü de bekirken, IOD• - Evveli Allah, ııonra ıiz iki gün ziyaret maksadiy)e kabrine 
C'&, Pedro Karmeni iıminde bir arkada91m, beni affediniz .. - di· gitti. Toprağın üzerine çöktü ve 
aenç ve ~zel bir kızla evlendi. ye mırıldandı. . sızlanmağa batladı. 
Bir müddet, mes'ut oldular .• Der· Peri!an bir halde, çeki':p g:tti. - Ah Re beka! Alah senin ca· 
iten, aralarında bir gö.ie belirdi .. Fakat, bu sahne, J.:adrn·n fen.a nini alacayna benin can:ni alıay-

Bu ıölge, El Malo idi. halde sinirine dokunmu,tu. eli. Sen bu kara topraklarda tin-
iri yapılı, genç olmasına rai • - Sana ne oluyor, Amigoı ! ! di yalaniz ne yapiyorn.n?. Ne o-

men ıiyah ve gür sakallı bu erke - -diyerek ~ıkışmağa batlat'ı - lur Cenap hak bir mucize yoster· 
li, Karmeni, bir lıpanyol kadını Bafiımıza ah1iık hocası mı kesil • sa da seni t~krar bana yeri vene! 
tuıtoıile, pek yakıtlklı ve tun mi din?. Ben Pedroyu seviyorum .. Tam bu sırada bir dağ faresi. 

11uiyle bir erlik nümunesi bulu - Fakat, elini vicdanının üstüne koy nin zoru ile toprak hafif hafif kı-
~rdu. c:!a, tU bizim köyde, kocaaını al • mıldamıya ba~layınca, Salamon: 
· El Malo da, bunu farketm~ftİ. datmıyan kaç kadın var, onu söy · - Sakin ha! diye bağırdı. Ben 
We o, azten, pek uzun ıüren vic· le .. Ne yapalım? B·z İspanyol ka· taka soyledim, be inandın mı?. 
Clan azaplarından ıonra, arkada,ı· dmları böyleyiz .. Damar farımız • Ü~kiidar: Enver 
mn kar11ına ıönül vermit ve göz da kanımız, mayi bir b:ıru~ h:ıl:n. ··--·-·-· .... -· .... - 11 
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ltoymuıtu. de dönüyor .. Hem, kocam reyah~- Bu sene odun fıyatları 
Aradan bir müddet ıeçti .. Ken· ta da çıktı .. Ne yapsaydım? El Ma ucuzhyacak mı? 

Bilerini birbirlerine mukadder gö loya "hatka kadın b~lam:ıdın Bu sene kıf mevsimi diğer ıe· 
l'f.n itık ve matuka, müsait bir İı· mulamadın? .,, diye çıkıtt n .. Fa • nelere nispetle bize biraz daha 
t\kbalin gelmeıini beklediler, !im· kat, ayni sözleri bana ıöyleyem~z· fazla odun yaktırdı. Tetrinieve • 
lilik, biribirlerine hal ve tavırla • s~n .. Yabancılarla clütüP kalkarak lin iptidasında baıhyau soğuklar 
ı'iyle, ıözleriyle, kqlariyle, kaça· Pedroyu a"cme rezil e :1eceğime, hemen fasılasız denecek kadar 
lllak kelimeleriyle ilanı aık edip hiç olmazsa sırrımı muhafaza e~e- devamlıydı. Evinde ıoba yakan· 
lurdular.. cek bir adamı tercih ettim.. Her ların yüzde sekseni tahminlerin • 

Nihayet gözlenen fırsat geldi.. halde, yaptığım ehveni terdir.. de aldandılar. Meseli. kıt mevai· 
Pedro birhafta müddetle ıeyahata - Hayır, hayır .. Yaptığın c:na· mini her sene on çeki odunla ıe
~kmıştı. Artık, El Malo ile Kar· yeti havsala almaz. Bir de kendi· ç·rcn"cr kıt bitmeden tekrar o
meni1 meydanı müsait bulduk'arı· ni müdafaa ediyor, itle:liğin ka • dun almıya mecbur oldular. 
na kail oldular.. bahati mazur göıtermeğe çalıtı • Kıt mevsimi böyle sürekli ıo • 

O gece, el etek çekildikten ıon· yorsun! Dinle bak .. Sana ıöyliye • ğuklarla geçtiği halde odun fiat· 
n, ıiyah sakallı adam,- her za • ceklerimi dinle.. . ları geçen senelere nispetle fazla 
man bir doıt gibi ıirdiii Pedro • Evin içine girdiler .. Münakaşa. inmemişti. 
nun evine, bu ıefer hıraızlama ıi· ıaatlerce sürdü .• Kadın, kendine Bunun bqlıca ıebebi o
recekti. Sabaha kadar, hiribirleri yabancı addettijiAmigoıun hususi dun tacirlerinin vakit ve za • 
nin olacaklardı. itlerine burnunu ıokmaıından do- manında kestirdikleri fazla mik • 

" itekim, bu aık hayatı, iki üç layı fevkalade hidetlenmi;ti. tarda odunları depolarına yerleı· 
.Un, haylece ıürdü .. Fakat, ijçün • Hatta ayılıp bayılma nöbetleri tirmit olmalarıdır. 
CÜ gün üç arkadatın dütmanı olan geçirdi. Zavallı adam, onun sinir Önümüzdeki kıt mevıiminde 
l.1r kom!1J, El Maloya, kadının e • Jerini yatııtırmakla epeyce vakit ne derece ıoğuk olacaiı bittabi 
"Tinden etrafına ürkek ürkek ba • ıeçirdi. Nihayet kadını, münaka §İmdiden tahmin edilemez. An • 
Earak çıkarken ıördü.. tadan bitap bir halde bıraktı. eKn cak odun tacirlerinin ifadelerine 

Bu geveze herif için bundan di de konuımaktan, diditmekten göre gelecek kıt mevıiminin de 
lla bir intikam veaileıi mi olur - terlemit, mintan.la oturuyordu. ıoğuk ve karlı geçeceii ihtimali 

0

du'?. Gezip tozduiu yerde, çartı - Şapkaıını ve ceketini alarak dışa· nazarı dikkate alınarak, geçen ıe· 
Cla, pazarda, panayırda: rı çıktı .. Hem yürüyor, hem giyin- ne olduğu gibi odun keıtirme iti· 

- Hey ıidi candan arkada9la:-, meğe uğraııyordu. nin bu sene de vakit ve zamanın· 
hey .. itte bunlar böyledir .. - mu· A .. =. yan b d b' da bitirilmesine ve odun depoları . nıızın ua 1 •tın a ır !es 
bddimesiyle, bütün gördüklerini ititti: nın doldurulma11na bqlanmıtbr. 
anlatmaja koyuldu.. ly' zevkettı'n·ı . b . h Eğer ümit edilen odunlar or-. - ı z mı arı, mu • 

Dedıkodu, döne dolaıa, Ami • terem dostum?. mantardan vaktinde nakledile • 
ıoıun kulağına da gitti .. O da ilk Dönüp haktı: Arkadası Pc:!ro.. cek olursa, bu kıt lıtanbul halkı 
önce böyle bir 4eye ihtimal verme _ Vay Geldin mı· 1 ·Ha . b' geçen senelere nazarn daha ucuz 

1 • • • •• • •• nı ır d k b 1 kt' me;t ııtedı .. Sonra, Karmeni 1'e hafta kalacaktın?. odun te ari ede i ece ır. 
El Malc,nun biribirlerini na11! be· H" ~. "''""1
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.- ıç ummıyordunuz, degıl Koıuttular .. Amigoı, yere yıfıl· 
nimıediklerini göz önünde can • 
landıracak bir çok tef errilat aklı • 
na ıelcli .. 

"- Acaba sahiden bunların a
raaın~a böyle bir fey var mı?-di· 
ye füphelendi.- Ben, ıaliba pek 
saf dil bir adamım .. Burnumun di
hinde dönenlerin farkma varma • 
dun .• Dur hele .• Şu meeeleyi tah • 
kik edeyim .. Eter itin içinde bir 
münasebetsizlik varaa, ateı aaçaiı 
ıarmadan felaketin önüne reçe • 
~m .. ,, 

Bu dütüncenin sevkiyle, bütün 
geceyi, Pedrounun m civanndaki 
korulukta ıeçirdi. Ortalıtı ıa -
2etlerken, bir de ne ıörıün?. Ar • 
kadqı El Malo, ayaklarının ucuna 
baııp etrafa kaçamaklı nazarlar 
atarak evin aralık kapııına doğru 
yürüyor ve kapı da bir kadın ıöl -
ıeıi onY& bekliyor .•• 

Adam: 

- El Ma1.o!.. Karmeni! .• -diye 
haylmdı.- Siz ne yapıyonunuz ? 
Hele aen 1rizim arkadapmız E' 
Malo!. Sen ne yapıyorsun? Bqka 
kadm bulamadın mı • Yazıklar ol 
ıun ıana.. Haydi çekil llaradan .. 
Defol •• 

mı?. Eauen gelitimi beklemediniz mı,, ölüyordu .. Ge'enler ara11nda, 
bu saatte ve bu kılıkta, yorgun bir dedikoducu komut da vardı •. 
halde çıktığınız yerden beri.. Fa- Şüphesiz, imzasız mektubu yazan 
kat, ıizden daha vefakar doıtla • oydu .. En önde, El Malo belirmit· 
rım varmıı: "Bir sabah ev:ne gd; 
butırda, en samimi san:hğrn ar
kadqınla karını ne halde görecek
ıin, anla!..,, diye bana imzaıız 
mektup yazdılar .. Yalan söyleme· 
dikleri, bu teaadüfümüzle anlatı • 
lıyor .• 

Kin dolu gözlerle Amiıoıun yü
züne bakarken, ceketini çıkardı .. 
Sol koluna Aarıp kalkan haline ge· 
tirdi. Sağ eliyle de bıçağını çek
ti .. 

Biçare adam: 
- Fakat .. Dinle, anlatayım! -

diye kekeliyordu .. 
- Bari ya ~ancılık etme.. Mert 

gibi dövüt ! .. izahat iıtemiyorum .. 
Mesele, kör gibi meydanda! - di
ye Pedro, aaldırdı. 
Amigoı da bıçağını çekti.. Ce

ketini koluna aardıyaa da, taşkın· 
Irkla hücuma kartı duramadı : 

- Deli misin aen?.. Dinleme • 
den, hakikati öğrenmeden, bu ya
pılır mı?. (Birdenbire:) ah vurul· 
dma.. lmclat.. 

ti. 
F adalar daha devam edebilir • 

di .. Bui"u forke:lcn Amigos, son 
nefesini v~rirken arkadaı'arına ve 
dütmanına baktı: 

- Evet, ben bir küçüklük yap· 
tım. Pedro gittikten s'3nra Ka-me· 
n!nin evi etrafında gecelerce do • 
laıtrm .. Fakat, o, beni mütemadi • 
yen redc!etti. Bu ıabah, gene 
bana uzun uzun nasihatler verdi . 
Doğrusu me' ek gibi bir kadın .. 
Bense, mel'un bir adamım .. Yap• 
tığım delilikti. Alr.aklıktı .. Beni af 
fedin ve aranızda iyi geçinin .. Ce
zamı buldum - diye inildedi .. 

Pe-lro da El Malo gibi ağlıyor· 
du. Bu manzara kar,ııın.d1, dedi. 
koducu komşu, bir daha ağzım a· 
çamadı .. Mahkeme, namusunu ko
rumak için adam öldüren kocayı 
beraet ettirdi .. Zira, maktulün son 
itirafını bir çok tahit)erle dinle • 
mitti .• 

(Hatice SUr•,I•) 

-
Listik a yakl<abı derici-

liği öldürüyor· mu? 
Rüştü Rusuhi bey, lsmail Sabri 

beye cevap veriyor 
Lastiğin ôerililik san'atını öl

dürdüğü ve kıymet~n düşürdüğü 
hakkında gazetelerde çıkan yazı
lara biz de yer vermiştik. Gaze
temizde bundan evvel cıkan bir 
makaleye Rüştü Rasuhi ~beyin ce 
vabını bugün neşrediyoıı.ız. Fa • 
kat, bu bahsi ancak İsmail Sabıi 
beyin bir cevabr olursa onu koy
makla kapamak mecbuıiyetinde~ 1 
yiz. Rüştü Rasuhi beyin mektubu · 
şudur: 

Beyefendi, 
Muhtelif aazetelerde ve bt!haıaa 

Haberde intipr eden liatik ve deri 
me..ı..i haldmclaki mütalealarnna 
•de bir CftltP tefkil edecelı olaa P• 
mmı olmrlcea hiDta111a lıir aokta -
zan dikkatimi celhetti: 

Geçen seferki yazımada .. .._.. • 
ketin parası harice sidiyor, aJDi aa • 
manda IMal.-c:e kunduracı ve derici 
mutuarnr oluyor" diye feryat ediyor. 
ken, nsmi malumata istinat eden ra· 
kamlarla IMn ıerek pzetelerde, a.-ek 
te Ticaret oduınclalci içtimada '*•un 
akıini ishat edince hemen cephe de • 

iittirdiaiz ••bu MI• hQ.aa Mali
yen köylünün, zinatçileriw bundan za. 
rar ıördüiüni icWia ettilıtten __.. 
ortaya &ir de ntanpenerlik m11ıl•i 
attum. Eter Hüer llitarafbia uami 
riayetle beraber ıütunlanm itidal tt 
nezaket barid her aön ~ ol· 
sayclr, Mlki de Mm vatan hainJi~ 
ala orta ittiham ederek halla ~ edil· 
...... " lla maair fUiıik.ı.na J'llal
maama tet-rik edecektiniz. Bir ftlDt • 
lerde ayni politikayı aoltalar kullamr
lardı. Bir adunı ilmi hir miinakapda 
yenemeyiace ortaya hir dİap iımn da· 
vuı atahr n maa.-m cıln• ...... ca
yır cayır yuunudan nvel dünyada 
da tea.iye ile tehdit olunurdu. Eler 
Cümlaari:ret TÜ1'kiyesiade de ...... 
lin fayda nreceiini Paaaık kadar 
aeçirdiiimia inlallln ~ 
çok yazıkt 

Şimdi hepimiz hu vatanın müsavi 
hukuka malik e•lidiyiz ve buıüa hallı 
kuru vatan ansin iddialannclan bir 
teJ' aaJunı:ror. Bu iddiama filiyat ile 
iıbabnı pek haldı olarak İstİ)'OI'. Ar • 
zedehildim mi? 

Gelelim tbHi oijer idd~: 
U.tik a:rtıkkaM ha7ftft -.&,en 

köylüye ne ..-..ı. unr .. i,er? 
Ham deri fiati lla ,üden ıni difiyor, 
yoksa dericil.-in Anupadaa h ... deri 
ptirtmeainden mi? Köylü ineli deri· 
ai için mi .,__.; tiiti, eti, Ja...- •• 
sair . himnetleri içia mi? Kôyliİllia 
hayvandan ettlli .lii• iıtifadellr ya· 
nmcla derİMn iatifadeai Jiizde kq ka
lır ve köyli ._ ehenmü:retaia fan i· 
çin mi hayTU yefittinnelct.. nzp • 
çeaktir? Ba noktalar haldmacla _. • 
faua) llİr ceftp Hl'Hnİ• çok iıtifa• 
li olurdu unmadayım. 

Beniın lti~diiim ıuchar: HaJftllllllll 
deriıinden ?"le npauyarak _.l• · 
kir ham deri toplantıalanna ölü rıa • 
tine aataa köylü o PVa ile pahalı kun· 
dura alamıyacafından ucuz ve çok 

VAKIT'ın 

ıailam liatiii aeve ıeve alarak ıiri • 
yor! 

Daha ...ı. -1atıyorclunu? U.tik 
fabMkalan yabwı liıtik ayakkabı nu 
yapıyorlar? Bu~ann aenede 1alnız üç 
ay liıtik a7akka1K ve difer a7lanla İ· 
ae ploı yaptıldannı, otomolNI liatiii 
.... laİr lastik ticaret eıyaaı aibi hüyiilc 
aermayeye miteTakkif tesiaab da ilk 

senelerin kanadan cesaret •• kunet 
alarak ikmale çalrtbldanın Türkçe bi-
len •e ~mleket l'Uete!erini elcuyan 
herkes öirendi. 

Bulgım•tandaki liıtik faı...ilcalan 
anlqılan laatik bakkıncWd fikrinizi 
adeta ihti... W.c:esine setirınifler 
ki IMr lastikte 150 rram 1uım kauçuk 
o!duiunu ve bunun kilonaua letan • 
bul limanına 35 kuruta mal olniu • 
nu .... ittiha ederek 1ııir çiftin IO n· 
.... -' eW.iaau en tioİna lııir he • ............... _____ :...1..1:_ -...1! ________ ,...._ ... 
Em, kaapk l111ını..ta kadar 31 kuru 
ta aelir amma burada llilo ....... ( 141) 
kuruı ıümrük, vol m....,. "9raİ•İ 
vercliiimizden fabrika kapıınncla ftab 
180 karata pkar • 

Bu ka~qa sene aimriik rami 
maliyet fiatiain Wr iki miıli... çıkan 

mnaddı ldm1eYi,.. ve ......_He ye
tittiti halde Avrupa mahndaa daha 
pahah olan cliier ııtad ..... de kabldı
fllldan yalnız IMr çiftteki hammaa fi. 
ati IO lranaıu ıeçer. ıc....._ i"'1iJr, 
elektrik, kömür, maki--. amoi"tİ9mam, 
Hl'lllA)'• faizi de caba.. 

Siz anlaplan hara bafUia ba•a-ci
Ta İlive edenle liafik :r.alNJlak UJUJi • 

DÜ bal~ bizim maf sahip • 
Jerine aözl.W dört attıraa -..pla • 
._. alt üt ..U,.onumaz. j 

Hariçten lark bnata ......,_ i
mit •ttiiimiz mallan kontujan defil, 
laükUınetiınWa ,...U liatik aana:yiiai 
Jüinaye ıçin onfara oy u4ıU vtrıiler ...... ,...... 

Biz liatik yapmazMk, yalaiz kırka 
... idi ............... iil. iki liraya 
siren ineç, Aıa.n n Raı malları da 
..... piyua)'I doldurur .e l.a _,.,. 
bam kauçuia siclen paranın oa amieli 
harice çakar. Amma timdi llttik .._. 
......ı .. i diye Wr bardak suda fn1ına 
pbnnaia wa.. :anabil Wi,ak ... 
lmmı da eskiai ~ A YrUpa fahribla• 
riyle l:aizim orta ••aaf arumda toptan• 
cıbk yaparak memleketin uran paha· 
ama riz binlerce Hr. kazanır, delil 
mi? Yatma yok beytıha.lil Tirlüyeyi 
idare edea et1İs baı IMau müsaade et• 
ma. Memleketin iktıaadintmm 11ir 
bç muhtelDria keyfi için '- Mildi • 
ii aüaler aeçmiftir .... bir daha ..... 
maler. 

Bir de ricam var beyefendi, Ame • 
rib, ineç, Ra1711. Abnan:r-. Fnma 
•• ı. .. m bknizıılo ismi sera Balp
ristaa da bi.im ailM kauıuiu hariçten 
alıyorlar n iıtedikleri miktarda da k .. 
ten ayakkat. yapıyorlar. Bu anemi• 
ket~erde dericilik te mükemmelen İn· 
kifaf ediyor, diyenlerin yanıldıklannı 
lütfen hakikate miiıtenit hir santt• 
iıbat .._izi yiikaek ihtisar I' ... 
Wsliyonm, Myefenclt 

RUttu Ruauni 

• • • 
gezıntısı 

Ağır ve parlak bir proğram 
hazırlanmıştır 

VAKİT refikimiz 15 hszirandan batlıyarak 31 Aiuıtoaa kadu 
neıredeceii kuponlan tophyan karileri için bir ıezinti yapacaktır. 

Bu gezintide saz ve caz vapur da brrakrlnnyarak gezinti mahal· 
line götürülecek ve sureti mahsusa da hazırlanacak yerlerde icrayı a
henk olunarak dansedilecektir. 

Bu ıezintiye "VAKiT,, karilerinden olup kupon toplıyanlar itti
rak edecektir. 

Çok zengin bir program dahilinde yapılacak olan bu gezintiye 
iştirak arzusunda bulunan karileri miz 15 hszirandan itibaren "VA• 
KİT,, refikimizin neşredeceği kuponJan toplamalıdırlar. 

.___________.,_ _____ --·-----------·-- -



Çöl çocukları 

t e.na!etlen kuı-tulmak ve adam !'imalı: için çöJ çocukları bi!e okuyorlar • 
Tarcı.ü.,lusgarp, Fas ve Cezayirdeki Araplar başka milletleri,, esaı·etinden kurtu~

aaak için evvela cehaletten kurtulmak la znn geldiğini -- ge~ te olsa - anlamağa 
'-ılamıtlardır. ResmMıizde çöl çocukla nnın nasıl okudukları görülüyor. 

KU$Uk Hlktye: 

Ka) bolan top 
Mayısta mı idi, yok a Hazi~anda 

mı id~ iyi bilmiyo.;m. Dört, bet ıene 
~~~-o,~ du. aava epeyce·aıcaktı. 'Nqeli bir 

günef tepemizden bize gülüyordu. Ta

gbiat )'etil çimenlerle örtülü idi. 
O yaz babam tavukçuluğa merak 

dmİf ve bir kuluçka tavuk bularak al
lına 20 tane cins yumurta koymuştu. 

Civcivlerin çıkmasına 10 gün var· 
d1 ve biz bu günlerin bitmesini dört 
gözle bekliyorduk. Çıkacak civcivlerin 
güzelliğini Pıunuk gibi tüylerini yüzü
müze aürünce bulacağımız zevki, 0'1· 

)arı: )'\lt~urta yedirirken yapacakları 

tl!hollıkları şimdiden tahayyül ediyor 
''c :;c,·iniyorduk. 

Y 11murt11ların bozulup bozulmadı · 
ğuu i.iç dört günde bir babamız ba • 
kaı·dı. Ve bu eınada biz gizli gizli kil· 
pı dr.liğinden onu gözetlerdik. 

O ıi'n kuluçka tavuk yunmrta.!arln 
J,; :·· 'I'.-' :- h·thçccfe b!r !-aı!dık ic;inde idi. 

r,ünr!in "erdiği uyuıuklukla dahil can
l;oon.ma..,,ı~ oJan va' rnbn ü::-erind~ u • 
~ukluyordu. 

Resimli bulmaca 

Bu resimde arabacı meydanda çok.. 
Acaba nereye saklanmış? 

(Bulduğunuz yeri renkli kalemle 
işaret edip gönderiniz.) 

Knzanar.lardan birinciye bir: 

KOL SAATi 
Ve diğer 150 okuyucumuza da ayn 
değerli hediyeler vereceğiz. 

Biz, ııesimizi çıkarm:lmağa ve tavu
iu ı-ııhallız etmemeğe çalışarak kü • 
ciik bh· topla oyniyorduk. ............................................. 

Havada zikzak çizen lop, bir ara • 
hk nftarl oldu bilmem, kardeşimin tid
detli bir yuınurğiyle ileri fır:adı. Ve 
nereye gittiğini göremeden gözümüz
den kayboldu. 

Şa,rrdık .•.. Top uzağa gitmemişti. 
Fakat· bahçenin her tarafını, ta~ları!'l 
altını bile aradığıma halde onu bula
madık, Daha fazla •• Daha dikkatle a
'"luhk. Yok.... Hepimiz buna ac:•d k. 
D.U:a dun 30 kur•ı~" :-•mııtık. Kııu· r.i· 
bi beya:r., ta' gibi ıertti. Bir kaçımız 
11.ğlad:k. Birbirimize bağırdık. Amma 

Resimli hikaye: 

1 - Karga denizde bir .kaya gör -

mtittü. .. 

ne fayda .. Giden gelmedi!.. 
Aradan dokuz on gün geçti. Top 

meselesini yarı unutmuş bir halde İ· 
dik. Bir ıabah tavuğun yanına gid-?n 
babam, sevinç!e bize şu haberi ver -
di: 

- Civcivlerimiz çıkmış!.. 
Bu sevinçli cümle üzerine bir celi'· 

miğfer halinde bahçeye fırladılt. Yav -
rularınr bizden sakhyan tavuğun al -
tından civcivlerin minik seılerini işi • 
tiyorduk .. 

Babam tavuğu eliyle kaldırdı ;,e 

2 - Kayanın üstüne kondu. Ve 
ağzındaki yemini yiyeceği sırada ... 

Cümhuriyet 
Kalplerin yıldızıyım, 
Bilin kimin kızıyım? 
.Memleketler dolaştım; 
Medeniyetler aştım. 

Rüzgarlar gibi esen • 
Kara kuvveti kesen 
Mert Türklerin kalbiyim. 
Biliniz ki ben neyim?: 

İsmimi bulmak mı güç? 
Doğum günümün adı, • 
Lfı7.ımdır bunun yadı. 

Bin dokuz yi.iz yirmi iiç 

Bildiniz mi, ben neyim?: 
İsmimi söyliyeyim. 

Benim hlktır kanadım, 
Cümhuriyettir adım. 

Anknra: Sabri Gültekin 

Repete! 
Parise giden bir geç öğle 

yemeğini yemek için lokantalardan bi-
rine girer. iyi Fransızça bilmediği iç;n 

güç hal ile plv iıtiye bilir. Yanında
ki masada da bir Fransız oturmakt:t, 
o da tatlı yemektedir. Tatlısı biten 

F ıransız bir daha ctir manasına. Re • 
pete der. Önce bir tatlı da· 
ha gelir. Bunu yan gözle tetkik eden 
ve "Repete" yi tat!ı ismi sanan ge:lç 
tc garsona: Repete deı· dem"ez, önüne 
bir tabak pliıvı getirip dayarlar. Genç, 
hiddetle garsonu çagırır: 

- Onun rcpctcsi tatlı da benim 
repcteın neye pin; oluyor? . 

--
Eğlenceli sualler 

- Çok kuvvetlidir. Biı· vuruşta ba
şını ezdi ... 

- Kimin? •• 
- Soğanın!?. 

* * * 
- Öyle cesur ki .. Bir vuruşta iki 

dişini kırdı! .. 

- Kimin?!.. 
- Sannısağın! ! 

• "' * 
- Hiç korkak değildir. iki adam 

kavga ederken tuttu. 
- Neyi? 
- Caddeyi!!. •• 

Ağlıyor 
lçerdeki odada çocuğun ağladığını 

işiten hanım dadıya bağırır. 

- Ayol çocuk ne istersı! ben sana 
ver demedim mi? 

Dadı cevap verir: 
- Verdim gene ağlıyor. 
- Neden ağlıyor? 
- Pencerede bir an görmÜitÜ, is-

tedi, tutup cı·ine veı·dim, şimdi d?.lıa 

fazla ağlıyor. 

•••••••••••2••••••••s•e••••••••••• .. ••••••••• 
toprağa bıraktı. Gördüğümüz sarılı, !le-
yazlı, siyahlı yavru~arı bir anda ıay • 
dık. Tam 20 tane idi. Demek koynu
ğumuz yumurtaların hepsinden cıv • 
civ çıkmış .• Ne mutlu bize! ..• 

Derken kardeşim bağırdı: 
- A •.. ? Bir yumurta daha var .... 
Sama:ıbrm arastnd:\ büyük bir YU· 

muı·tanın tepesi belli oluyordu. Bu yu

murta yoktu. Bl!nu buraya kim kov· 
muş?.. • 

Babamın eli tekrar samanın ıçıne 

(Devamı 8 inci sayıfada) 

3 - Yaban kazı sudan başını kal
dırınca, karganın agzı a~ık kaldı ... Kı:ız 
lüpe konmuştu 1. 

s 

Filistin şampiyonu 
bugün geldi 

Cialatasaray takımlar1ndan biri 
Galatasaray ve Beşiktaş klüp • da Yunanistan şampiyonu (Pana· 

ri ile birer maç yapmak üzere tinaikos) takımı ile mutabık kal • 

geleceğini yazdığımız Filistin mıştrr. Bu takım 6 Temmuzda 

şampiyonu (Hapoel) takımı bu- ~ehrimize gelecek ve gene Galata

gün 'saat üçte Polonya vapuru i'.e saray Beşiktaş kliipleri ile ma§ 
şehrimize gelmiştir. yapacaktır. 

Bu takım Filistinin en kuvvetli D •• k 
takımıdır. Takımda Almanya - Un ya Up3Sl01 
dan kacan musevilerle 2 de lngi - 1 1 1 kazandı 
Iiz oyu~cusu vardır. Takımın yedi ta yan ar 
oyuncusu beynelmileldir. Takı • ltalyada yapılmakta olan dün1a 

mın oyunu lngi1iz sistemidir. Ge- kupası mas;ları dün nihayet bulmu~. 
çen1erde dünya kupası için oyna - İtalya futbol takımı dünya kupasını 
nan Filistin -Mısır maçına bu kazanmıştır. Resmimiz İtalya - Avus

turya takımları arasında yaprlan dö
mi final maçında Avusturya kaleci•i 
Platezerin bir kurtarışım göıtcrİY"'· 
Dün Milanodan aldığımız telgraf p
dur: 

takım 6 oyuncu vermiştir. Galata· 

sary takımı bu maç için idmanları

na hazırlanmaktadır. Klüp bu 
maçta oynayabilmesi için M

1
uslih 

ve Tevfik hakkında mm takaya 

~i.ircaat etmiştir. Ayni zamanda 

takımda genç oyuncu Münevver 

de yer alacaktır. Münevver, gö -

rüşleri yerinde ve şütleri çok kuv

vetli bir gençtir. 

Alakadar kimseler bu genem 

ileride çok iyi bir futbolcu olaca -

ğını söylemektedirler. 

Galatasaray kl.übü ayni zaman -

Milano, 10 (Hut'usi) - Bugün bu
rada yapılan dünya kupası final ma • 
çında l talya ve Çekoslovakya takım • 
Jarı karşıla,tılar. Neticede İtalya ta -
kımı sıfıra knr§ı iki sayıyla galip ~el:ti. 

* * * 
Diğer taraftan Anadolu Ajan11nnı 

bize geç vakit telefon!a verdiği malu· 
mata göre maç tarafeynin birer coliv
le berabere neticelenmİ§tir. Birl>İrİJtİ 

nakzeden bu iki telgraf haberinin doi· 
rusu acaba hangisi? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ltalyanın kara ve deniz 
askeri hakkında makale 

Fransız Askeri muharrirlerind~:n 

Kaymakam Magne Fransa ve 1 tal ya 
askeri kuvvetleri hakkında dikkate de
ğer bir makale ne§retmiştir. Bu maka
lede l talyada 1 talyanın büyük harbe 
İştiraki yıl dönümü olan 4 Mayıs gü
nünün, faşist rejimine has olan bir gÖs· 

teriş ile kutlulandığı, bu merasimin 
Fransayi memnun t'lme:;i lazım gel~i
ği ve fakat, Büyük harbe İştirak iıinin 
ltalyada nasıl telakki edildiği keyfı -
yetinin bilinmesi icap ettiği yazıldılt . 
tan sonra deniliyor ki: 

" ... Bu münasebetle irat ettiği nut
kunda M. Musso'.ini demiştir ki: 

" Yüz sene koyun gibi yaşamak 
tansa bir gün arslan gibi yaşamak d::ı

ha iyidir. 

... Haı p, insanlığın inkişafına re
fakat eden bir fenomen'dir. İhtimal in
sanlığı ezen feci akıbet bunda münd,.. 
miçtir. Analık kadm için ne ise harp 
te insanlık için odur." 

M. Mussolininin İtalyan gençli~i
ne söylediği sö-:ler bunl~rdır. Bu sÖ7.· 

ler, 1 talyan askeri kuvveti noktai n;ı
zarından bu gençliğin kendisine izah 
ettiği fedakar~ıkları ve yahut fedaki\ı·· 
Jık tabiri fazla ise vazifeleri tetkik ~t· 

memiz için bize bir vesile olmalıcl•r. 

Bu tetkiki yapark~ıı 1 tal yan kuvvetini 
Fransa kuvvetine karşı koymak aklı · 
mızdan geçmekte. cieğildir. Makscıd: · 
mız bu iki kuvveti mukayese edcrP.k 
bu huııuıta malumat ıahibi olmamı?. • 
dır. 

1928 kanunu ile Franıada 11\ğveai-

len kolordu teşki!atı ltalyada bakid:r. 
ltalyada 11 kolordu, biri sicilyada, di
ğeri de Sardunyada iki aakeri kuman• 
danlık, 30 fırka, bundan maada, "S•
ri" tabir edilen daha iki fırka n 3 
müstakil Alp livası vardır. Askeri mii
keUcfiyet devresi 18 aydıı-. Aile vui -
yelleri dolayısiyle bu müddetten buı 
a:ı:altmalar yapılır. Kura efradı senetle 
bir defa Nisan ayında r.ilah altına ça
ğırıhr. Dernek oluyoı ki, İtalyan ordu· 
sunda daimi olarak muallim aıkerler• 
den mürekkep bir sınıf vardır. Orclu
da hazer halinde 396 bin neler ve 15 
bin zabit mevcuttur. 

l ta!ya hükume~i yazı, haklı olarak, 
harp için en elverişli mevsim addet . 
mektedir. Malum olduğu üzere Fra11-
sanın Avrupa üzc.·inde ıilah altmtla 
bulunan askerin sayısı 293 bini ıe~
memektedir ve bunun içinde talim ıör· 
memiş olmak Üzere bir unıfın yarısın· 
dan fazlası vardır. 

Denilebilir ki, 1 tal ya hazarda yu 
zamanında, talim ve terbiye ı;örmii' 
ve derhal kulfanılabilecek vaziyette 
650 bin askere maliktir. 

Bu kara ordusunun 1933 seneaİn• 
de masrafı 3 milyar 892 milyon lir-4• 
baliğ olmaktadır. 

Fransanın ıarfettiği 5 milyar fta,.lı::
tan biraz noksan bir mebJi.ğ •.. Halhu
ki bizim, bu para ile idame ettirdiiimia 
kara ordusu 1 talyaya nisbeten lGO ... 
asker daha azdır. ltalyanlarıll 30 fw. 
kım olduğu halde bizim 20 fırb.
vardır. 
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Ge~en kısımların hulasası 
Mütarekeden sonra İstanbulda A

nadolu lehinde çalışanlar arasına ka
tdan tıhami, İngilizler lehinde çalı -
şan Fatma Nüzhetle tanışıyor ve o -
nunla beraber yaşıyor. Diğer taraftan 
Pantikyan yazıhanesinde milli kuv -
vetlere çalı§an Feridun Bey Pantik -
yan tarafından takip cttirilmektedır. 

Kuvayı milliye namına 1stan· 
bulda bulunan memurinden erka
nı harbiye yüzbaşısı Seyfi Beyin 
'.Ankaradan aldığı bir emre tevfi -
kan lstanbuldan müfarakat etmek 
üzere olduğu ve yiizba~ı Ekrem 
Beyle topçu miralayı Eyüp Beyin 
de Ankaraya azimetlerinin mu -
karer bulunduğu Mehmet Ali Bey 
tarafından Ba rapor ihbar edilmiş
tir. 

Rapcırun son f ıkruında Ankara 
hükumetinin htanbulda ıbulunan 
memurlaTmdan bazılarının tepdi -
line karar verdiğini ve Ankara 
hüklimetiyle iıükUıneti merkeziye 
arasındaki münuebatın biraz ger
ginletmekte olduğunu ve bu husus 
hakkmda menabii mevsukadan 
pek mühim malilmat aldıklann • 
lanndan hakikat oldukları teeyyüt 
ettili takdirde ar2edileceklerinin 
tabir bulunduğu bildiriliyor. 

§ Şilede memurini hükfimetin 
larvayı miJliye ile temasta bulun -
duklarmm lngilizlere ihbar edil • 
diiini geçende arz ve ihbar etmiş
tim. Oraya izam olunan memur • 
lardan biri budefa avdet etmiş 
ve netlcei ta.hkikatı §İf ah en 
kaııtte'n ·(Gordon) a bildir .. 
mi§. Meıeleye pek ehem .. 
miyet verilmiı olacak ki ma
halli mezkUra Z. !Beyin izamı ta • 
kanır etmif. Z. Beyin şapka ile 
bir İngiliz kryafetinde gitmesi de 
mukarrerdir. 

§Dün öğleden sonra; Selimiye 
kıtlaıiyle mektebi tıbbiyenin ta • 
rauut altına alınması Kadıköy Ii • 
va kmnandanlrğına telefonla bil -
dirilmi§tir. Tarassudu icra edecek 
memurlara !ef olarak me~hur ter
zi Mehmet tayin edilmiıtir. Se· 
bebi tarassut tahkik edilmekte -
dir. 

§ Ohanes imzasiyle verilen ra· 
porda; Rumeli Feneri ile Rumeli 
Kavagr araamda mütefer ~ 
rik mahallerde Akçqehre gönde
rilmek üzere ·mühim miktarda es
liha ve cephan.e ve altı adet yedi 

ae~en kısımların hulasası 

Mekteplerde okutulan ve tarihte, e
debiyatta bahsi ge~en bir kral Ödip ef
aaneıi vardır. İşte, o gün, falcı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin fela

ketino uğrıyacağmı haber veriyor. De
likanlı, istırap isinde, ne yapacağını bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

Annesine ne söyliyeceğini şaşırıyor. 
Onun yüzüne bakamıyor. Kendisine, 
Osman Bey İsmindeki ahbabının geldi
ğini haber veriyorlar. Falcıyı tavsiye 
eden bu adamdır. 

Osman Bey, sakal bırakmıştır. Edip, 
arkadaşına meseleyi slSylilyorsa da, an
nesine bir tlirlü asılamıyor. Şimdi, E
lip, Oııman Beyle beraber İzmirc git
DÜJ, yani annesinden kaçmııtır. Orada 
Wr çok bdmlarla bu meyanda Şahı 

Nflvan H~"smfndc birlle lanrşıyor. ) 

buçukluk sahratopu cem veiddihar 
edildiği ve bunların fırsat zühur 
etikçe sahile getirilip motörlere 
tahmil ve Akçeşehre irsal edilmek 
te olduğu beyan ve ihbar olunu -
yor. 

Keyfiyet, ealiha nakil ve sevki 
ne memur olan zabit efendinin a
hiren tepdil edilmesinden ve yeni 
tayin olunan zabite itimat edilip 
edilmemesi hakkında iımi tasrih 
edilmiyen bir motör kaptanının 

Sarıyerde ve İngilizler hizmetinde 
bulunan )azlara ifşaatta hulun -
masından şayi olduğunu ve esliha 
ve cephanenin hangi mahalde iddi 
har olunduğunun meçhul bulundu 
ğu da ilaveten dermeyan olunu -
yor. 

Raporun mercii aidine itasına 

mümanaat olunmuıtur. 
§ Dahiliye nazırı esbakı Meh • 

met Ali Bey; Londranın emir ve 
tensibiyle, Dersaadet İngiliz mü • 
messilliği istihbarat müıavirliği 
vazifesine tayin olunınut ve key • 
fiyetin son derece mahrem tutul
ması mukarrer bulunmu§tur.Bade
ma mümessil dairesinde bir istih· 
bar dairesi bulunacak ve bu daire
ya)nız ııiyaai -İstanbul ıhükUıne -
tine ait- işlerle metgul olacak -
tll'. Delilim dairedeki bazr §ayi· 
ata istinaden bu daireye polis mü
dürü sabıkı Tahsin Su!-.-;i, Şakir , 
Saffet (Ferit Pa~a ekarihinden) 
Beylerin de memur edileceğini 

söylüyor. 
Müşavirlik vazifesinin Mehmet 

Ali Beyden evel hariciye müsteıa
n sabrkı Ihsan Beye teklif edi1di • 
ğini ve fakat mütarünileyh tara • 
fmdan nazikane bir surette red • 
edildiğini ve bu muameleden mü
mesillik ve bilhassa. Ballann pek 
müteessir olduğunu da ilave eyli • 
yor. Bu dairenin teeasüsünü mü
teakip erkanı harbiye ikinci ıube 
badema siyaıetle meıgul olmıya
caktır. ve tetkilatında da bazı te • 
beddülat icra edilecektir. 

Geçende Londraya ani olarak 
çağrılan (Kapiten Benet) in bu 
ıhuıus için çağrıldığını ve bu mü • 
tavirlik dairesinin mümaileyhin 
nezaret ve idaresi altında buluna
cağmr mümaileyhin tercümanı de
lilime söylemiı. 

Erkanı harbiye ikinci tube ba -
dema. askeri istihbaratı idare ede -

r 
,. 

Tefrika rto.30 
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Aşk ve ma-
cera romanı 
ttlklli (Vt-f'f O) 

Ağlamış bebek! •. Sana karıı ga
yet garip bir ıefkat hiui, himaye 
arzusun duyuyorum .. Amma, se -
nin bunlara ihtiyacın yokmuJ, bu
raya aırf eğlenmeğe gelmişsin, o 
da başka .. 

c: 

Derhal, tavrınr değiıtirdi: 
- Bana da bugün ne oldu bil· 

mem. Hiç te bu adaletlerim yok -
tu. Ukalalıklardan ho§lanmaz -
dım. Vazifem seni eğlendirmek 

olduğu halde, tutuyorum, şefkat -
ten ,muhabbetten bahsediyorum • 
Asıl acemi tavuk ben.. Acemi 
kart tavuk! .. 

Edip, bu sözlere verecek cevabı 
bulamiyordu. Mahcup oluyordu : 

~ ~ - Estağfirullah ,eff!nelim. O 

GeCjen kısımların hulasası ı Yirmi senelik hadımlığının öyle/ Rüıtem bu sırada cebinden bet 
Ali baba, f stanbulla Rusya, iki bir acısını çıkarıyor ki.. mecidiye çıkararak yavafça masa-

memleket arasında kadın ticareti 
Rüstem bu ıözleri İ!İdince büı- nın kenarına koydu .• yapmakla meşğuldü. Alibaba küçük -

kcn hadım yaptığı Ferhada İstanbul- bütün çileden çıkmııtı: Paranın §ıkırtısını duyan deli-
daki kızlarım teslim ederek, Kafkas- - Vay kerata be!.. Demek ki kanlı çok çabuk gev§eyivermişti •• 
yaya gidiyor. Tifliste valinin kona · son günlerde beni boyun& atlatı - Zavallının ömründe beş mecidi • 
ğında (Fatma) isminde bir Gürcü kı- yormuş .. Alacağı olsun onun. yeyi bir arada gördüğü yoktu. 
zım kaçırmağa uğraşırken, Rüstem Ve yavaşça delikanlının kulağı· - Paranın yüzü sıcaktır, be -
isminde bir gençle tanışıyor. Bu genç, 
Ferhadın arkadaşıdır ve Ali babadan na iğildi: yim ! Kabul ediyorum. • 
intikam almak üzere Tiflise gelmiş - - Şu teresin elinden o ıüzel ka- Diyerek, mecidiyeleri cebine in-
tir. Rüstem Fatmayı kaçırıyor ve fail dını alamaz mıyız?.. dirirken: 
olarak Ati babayı zindana atıyorlar. _Ne o? .. Gözün mü var yoksa - Bu güzel çerkes kızım bu 
Ve Rüstem, günün birinde Fatma ile kad d ? k F h d k k o ın a.. a tam. er at ev e yo en açıra-
1stanbula dönmeğe muvaffak oluyor. 

- Çok botuma gidiyor vallahi. cağım amma.. Bir ıartla •. Rüstem, balıkçı ile ahbaplığı 
Buralara onu görmeğe geldim.. Dedi .. Rüstem memnundu .. Me-

derinleftirmitti. S k I 
h d d. F h h d - en onu o ay kolay aöre· selenin esaıınr hllllettikten sonra, 

- Ya u, e ı, er at a ım • • . .. b , Ö 
dır. Bu güzel kadın onunla nasıl mezsıNn, daga?ey . lesini dütünmiyordu .. 

- e en.. - Haydi, arl!k uzatma! dedi, oturuyor? • 
- Ferhat onu sokağa çıkarmı · Şartı martr yok .. Paraları cebine 

Balıkçı gülmeğe başladı: 
yor.. yerlettirdin .. Yarın bir avuç para 

- Çaresini bulmu, .. Tekrar er- C b k daha alac-ı-11n ! .. - anım, en sana onu açıra- aa 
kek olmuı .. (Yakında bir çocu- lım, diyorum. Sokakta görüp le Balıkçı birdenbire mi.nalı bir 
ğum olsunda görün!.) diyormuf .. 

elime ne geçecek?. tavırla kafa tutmıya batlamıth: 
Para insana her §eyi yaptırır be!. 

Delikanlı dudaklarım uzatarak - Ağabeyciğim, bu itte benim 
Rüstemin ag" zı hayretinden bir • 

güldü: de hakkım var diye gülüyordu: 
kant açık kalınıftı .. 

_Ne diyorsun?. Ölmü§ adam .. -b B.~.İ! :•na tuzluya oturur. Rüstem, delikanlının ne demek 

d . "ld" h ? aga eycıgım .. • İ•te!diğini anlıyamadı. 
ırı ı a. •• N "b ·- . h k b H 

D l d . - e gı i . - Ne a kı e?.. aydi, saç· iye ıöy en ı.. =::ı 
- Yan! çok paranı alırım de - malama' Balıkçı sözünü tamaladr: ··• 

- Ölmüşü falan yok.. Vaktiyle mek istiyorum!.. - Saçmalamıyorum, ağabey -
- Meseli ne kadar?.. "1mE' ...... t H · ·· l b" d k.k onu hadım yapan, yarım yapmıf . ~· cıgım · anıya !OY e ır a ı a· 

Cinci meydanındaki meşhur cer - Balıkçı biraz dütündü: cık da, ben, göz hakkı almak isti-
raha gitmi§.. Kendine ameliyat - Yirmi be! beyaz ~ecidiyeni yorum. F erhadın evine girdikten 
yaptırmıf .. Yani türkçesi ikinci alırım!.. sonra .. Onu kucaklayıp bahçeye 
defa aünnet olmu~ galiba!.. Şimdi . - Çok para istedin be arkadaı ! indirirken, pembe yanacıkların
herifin gözleri fal ta§ı gibi açılını~. - Çok mu ya! .• Bunun için bir dan bir defa olaun öpmiyecek 

cek ve (Mecır Moris) in nezareti kaç gün uykusuz kalacağım .. Üs- miyim?· 
ve (Pantikyan) ın idaresi altında telik yakalanma tehlikesi de ca · Rüstem dayanamadı .. Birdenbi-
bulunacak olan (dahili isihbarat) ha.. ,. re yerinden fırlıya.rak delikanlı • 
~ubesi İstanbul işleriyle ve (Mecır Rüstem suunu!lu.. ıun ••rllajına aarıldı. 
Ceklin) in nezareti ve (Neraiı- Yirmi bet mecidiye böyle bir - Sen beni kendin gibi piı bir 
yan) m idaresi (Nersisyan . bizce it için hiç te çok para sayılmazdı. eırarke! mi aandm a mendebur?. 
malum bir tahsiyet değil) altında Fakat, o sırada Rüıtemin cebinde Seni turada timdi bir tavuk gibi 
bulunacak olan (harici istihbarat on mecidiye hile yoktu. Balıkçıyı boğazlayıp gebertirim.. Anla • 

b An d K fk A kaçırmak istemiyo.rdu .. içinden: 1 d ? şu esi) de a olu, a as, ra· a ın mı .. 
bistan itleriyle meşgul olacaktır. - Tam benim aradıiım adam.. Balıkçı, Rüstemin kendisinden 

Bu tetkilat esas itibariyle hali Kuvvetli .. Külhanbey.. Ferhadı çok kuvvetli bir adam olduğunu 
hazır teşkilatının aynidir. Yalnız nasıl olsa haklar.. anlayınca iJİ takaya vurarak gül-
'ubeler tefrik olunuyor ve §ef ola- Diyordu.. meye baıladı: Affedersin, beyim! 
rak bazı yeni şahsiyetler tayin o· - Bana bak,, arkadat ! Gel.. Gevezelik ettim. Kusura bakma! 
lunuyor. Her iki şube gene kema - Seninle uzlatalım !.. Bu bir ıönül Şimdilik bana münade .. 
frsaabık (Mecır Hey) in emri al- işidir. Ben ti. latanbuldan ıel - Rüstem, balıkçının yakasından 
tında bulunacak imiş. dim .. Yanımda istediğin .kadar pa- çekti: 

Maalesef (Kapiten Gordon) ra yok .• Bugün de bu iti mutlaka _ Otur ıuraya ... Ak§Clma ka • 
yeni teşkilatta da vazife alıyor. bitirmeliyim .. Sana pe!in olarak dar beraberiz. Sen bana uzaktan 
deniz kontrolu, pasaport idaresi beş mecidiye vereyim!.. Kusurunu Ferhadın evini göster. Bu işi ben 
(Mecır Hey) in emri altında ipka da Y.arın evime gelir, ahraın ! Ben senden iyi yapabilirim.. Anladın 
olunuyor. Bu teşkilat sabıkı gibi halimden ve sözümden de anlıyor· mı? .. 
beynelmüttefikin zabıta te,kila- sun ki mert bir adamım r. Sen de 
tından hariçtir. benim mert bir delikanlıya benzi -

(Devamı var} 

nasıl sözler?. Ben, doğrusunu is • 
terseniz, buraya, sizin tahmin et -
tiğiniz gibi eğlenmek, çapkınlık 

etmek arzulariyle gelmedim .. 
Başımdan bir takım felaketler 
geçti .. Kendimi teselli için, bir 
kadının ~fkatine, muhabbetine , 
arkadaılığma güvendim .. Halbu -
ki, lüzumsuz yere kendisine kıy • 
met vermitim .. Beni öyle çirkin 
bir mevkide bıraktı ki .. Hoş, onun 
ne olduğunu da biliyordum. Bu 
derece ehemmiyet vermekle ka • 

bahatliyim, .doğrusu! Tam yara • 
nın üstüne parmağınl'Zı dokundur
dunuz .. eBnim bir sığınacak ku • 
cağa ihtiyacım var .. Her şeyden 

evevl fefkat .. 

Böyle bir evde bu cümleleri 
gaY,rİ ihtiyari söylediği için, ken -
<l'ni pek komik buluyordu. 

Hele Şahı Niıvanın bir kahka
ha daha atması üzerine, büsbü • 
tün bozum oldu .. 

- Öyleyse, ben senin annen 

yorsun!. 

olayım, çocuğum .. Vallahi birden- ı 
bire içimde evlat muhabbeti kabar 
dı .. 

İkinci hamlede, kadın ciddile -
fİvermitti: 

Sanki kendine de pek muvafık 
gelen bir fikir bulmuttu.. Dah 
ciddi bir ifade ile sordu: 

- Senin annen var mı?. 

- ... 
- Söylesene? .. Annen var l 

mı?. 1 
-Annem?!. ı 
Cümle varı kaldı .. 
Kadın,w bir pot kırdığına za.hip 1 

oldu. Delika.nlmın annesinin öl
düğüne, tee11iirünün o yüzden ol
duğuna hükmetti . 

Mutlaka anlamak istiyordu : 
- Annen hayatta mı ? . 
- Hayatta .. 
- ! .. 

.. 
... .. ,,. 

- ElhmadliliUih hayatta .. 
Fakat .. Oun. ebediyen ıörmemeie 
rnahk1imum. 

Balıkı:ı takala,ır 
kendine söyJendi: 

gibi, kendi 

(Deva.mı var) 
- __ && -- :x::: - -- a 

- Hiç te böyle mahkumiyeti 
anlamam .. Buna imkan mı var ? . 
Bir anne ile bir evlat, biribirlerini 
ebediyen görmemeğe mahkum ol • 
sun ... Ne sebeple?. 

Sanki, sebebini kestirmit gi • 
bi, ansızın, hak verdi: 

- Olabilir .. Sahi.. Benim de 
baıımdan böyle bir ıeY geçti.. 

Gözleri sulandı: 

- Bir evlat ile bir &nne, ebe • 
diyen biribirlerini görmemeğe 

mahkum olabilirler .. Vah zavallı 
çocuğum vah ... 

Edibin saçlarını ok,adı • 
Aralarında ne garip bir anlaş· 

ma, bir kaynatma husule geliver• 
mitti. Edip, aradığı şefkatin teıel• 
tisini burada mr bulmuştu? İnana· 
mıyordu .. 

"- Acaba bu kadın benimle a-
_.)• ' lay mı eQlyor •• ,, 

du. 
diye bakıyor • 

{De\•amı ~ar). 
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Beşiktaş Eyüp maçı 
ve beklenilmiyen 

netice! 
Geçen Cuma Eyüp)ülerle Beıikta§

lılar berabere bldılarl Lakin bütün 
gazeteler bu beraberliği (Beklenilmi· 
yen bir netice!) diye yazdılar ve hı!r· 
ku Betiktaıın büyük bir farkla Eyüp. 
Jüleri yeneceklerini beklerken itte bu 
beraberlik tatsız kaçtı, der ıibi dav -
randılar. 

Halbuki bu beraberlik hiç te belde· 
nilmiyen bir netice değildi, futboldan 
az çok çakan ve son yıllarda Eyüplü • 
lerin bir iki oyununu ıeyrebnİf olan 
herkes bunun böyle olacağını az çok 
biliyor demekti. 

Fakat, gelin de siz bunu bizim spor 
yazıcılarına anlatın! 

Evet, Betiktaı bugün lstanbulun ve 
hatta Türkiyenin en canlı, en kuvvet· 
)i bir taknnıdır ; içinde Hakkı gibi, Hıt
yati ıibi tanıdıfnn, tevdiiün çocuk • 
lar bulunan Beıiktaıhlann bu hakkı • 
nt dünyada inkar etmem! Liıkin Eyüp 
te )·abana atılır bir takım değildir. 

Kendisi ikinci küme ıampiyonudur 
amnıa, geçen aene benim gözümün Ö· 

nünde hem de (B) takımiyle birinci 
kümelilerden birinin (A) takımını bi
re kartı üçle göndeden atrnıı ve bu te· 

fer gene Beıiktaılılarla oynarken en 
iyi oyunc11lanndan takım kaptanı ile 
bir bqkaar ekıik oiarak meydana çık· 
biı halde BeıiktaıJa berabere kalm11· 
nr. Eyüp, Anadolu, Topkapı, Kasım· 
paf& falan denilince bazıaı bunlan, i • 
ıirtılerine bakıp, Karamülıel aepeti ıa· 
ruyorf Bereket versin, bu ıon tilt maç • 
!an iıte ıöllerdi, Halep orada iıe, ar· 
ım burada imiı ! Geçen Cuma Betik -
taıWarla berabere kalan Eyüplüleri 
hıfrep defa da Fenerle. Galatasaray la, 
Vffla ile, Beykozla karıılaıtımıalı ki, 
bakaJıın, bunlardan çıkac:ak neticeler 
rıene öyle 'beklenilmiyen neticelerden 
mi olacak, yoksa beklenilen neticeltT· 
den mi?! 

lki yıl Önce Karagürnrüldülerin en 
kuvvetli zamanlannda bir iki oyunıa-
ı ıe retmi , o zaman ·-bunlara dair 
gıuetele-rde bir kaç ya:ıı ya:mııı, ken
:Jilerini futbol illemine tanıtmıya çah~

:nıfbm. Bir de baktım ki, sağdan, sol· 
dan, amma futboldan anhyan, anlamı
yan benimi~ ıılaya batladı: 

- Adam ıen de Karaıümrükte fut
bolcu olur mu imiı? Karagümrük te 
ne•i imit? Orada futbolu takunya ile 
omarhırmıf, orıuıı mahalle klübü irr.it 
v~ daha bilıncm neler de nelermiı! 

Pcrkcn efendim benim yazılarım· 
dan onları taıuvan Cümhuriyet gaze • 
teai orada bir 

0

ittif aksızlar turnuvatı 
tertip etti ve o uman Kar.gümrüklü· 
lerin ne oldukl11rJ anlaııldı. Bu tumu· 
veda ıampiyon o]an Karagümrük o 
zaman ki, ittif akıızlann en çetini ol~n 
Perayı da hakbdr ve arkurndan ya· 
m:ın bir Yunan takımı getirerek onu 
da yenmek suretiyle kendini büıbüti!n 
herkese tanıth idi. 

Fakat daha sonra aralarında ihtiiif 
sıkan Karaıümrüklüler zayıfladılar ve 
bugün üçüncü kümede oynamıya bat· 
ladıJar, o batka! ... Benim demek ille• 
elitim, o zamanki htziyle ıitaelerdi bu
ran belJci Beıiklatı da, Feneri de, Ga· 
lataaarayı da geçmiı olurlardı. Şimdi 
etki Karaıümrüfün yerini Eyüp tut· 
mtıfı hatta onu da ıeçmiıtir. Geçmi~· 
tir ımuna. kendisi ikinci kümeli ve adı 
da Eyüp olcluiu için bu takım top 
nıeydanlannda •iziyle lnıt tutsa gene 
hiz:im ıpor Y~ıcdannın onlar için YA· 

~cNdatl yazılar §Öyle olacaktır: 
Beldenilmiyen netice! ... Ümidin hİ· 

lafına bir beraberlik!... Kimse bunu 
urnmudı! ... Naıılsa körün ta,ı rast -
reldi! ... Heaapta bu Yoktu! ... Ve ni • 
hayat Arpa ektik, dart çıkb, ıinanay 
vayl 

Lakin. kuın ayaiı hiç te öyle de~il, 
Eyüpte bugün lstanbulun en kuvvetli 
takımlarından biri var ve bu takımın 
yeri ikinci küme defi1, birinci küme • 
dir! 

Seyyar Haberci 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Bahı!li, Aokar:ı c~ddcsı No. 60 
Telefon : ~2566 

Sahibinin aeal bat 
mugannlye•I 

Fikriye Hanım 

PANORAMA 
B~hçesinde 

(Ankarada İti O~anlara) 

Ankarada, Ankara muhitini 
çok iyi tanıyan ve bütün devair· 
de en seri bir suret~t it çıkara

bilen adamlarımız vardır. An· 
karada takip ve intacı istenilen 
her çetit itler en k,sa bir zaman· 
da ikmal ettirlir. Bir defa mü· 
racaat yazıhanemizin ıürat ve 
intizamını kııa bir zama.nda ~s
pata kafidir. 

Karaköy eıki gümrük ıokak 
1 O numaralı Y aniıopulo han 2ci 
kat No. 5 yazıhaneye müracaat. 

(2539) 

Tam 
ATLAS 

Bu hafta Ç•kıyor. 
2'9) 

Kimyager __ .... , 
HUSAMEDDiN 
Tam idrar tablili 100 kuruttur. 
Biltlmum tahlilat. Bah,ekapı, 

.Emlik ve Eytam Bankuı kar· 
tıaında izzet Bey Hanı 80 

l L . A N . ' 

lıtandr Doç marka lükı ve te • 
miz bir otomobil aatıhktır. Arzu 
edenlerin (Divanyolunda Kemal 
Bey garajına) müracaat etmeleri 
ilin olunur. ( 2538) 

SATILIK TAZI 

Tilki ve tav9an avları yapan bir 

çift tazı ıatıhktır. Meraklıların B. 

Ş. rumuzile HABER' e müracaat· 

tarı. 

H~BER 
Akşam Postası 

ldarebaneai: ISTANBUL AN·· 
KARA CADDESi - - ......--

Telırar Adreal: tSTANBUL BABEIC 
Telefon !"azıı 118,ı ldare:' ~H8'70 

r ' ABOrtE ŞERAiTi 
ı a e ız a3·1Jk 

Türkiye: 120 SllO 660 1%30 Krt• 
Ecnebi: 130 üS 8'0 1810 

ILAft TARiFESi . ~ 

rtcant UlnJarmın aatm 11,ao 
r.uınr Ub1ar 10 kuruıtur. 

Sahibi ve Ne,riyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Baeddıfr yer: (V.\KIT) Hatbuaı 

!!mm ................... .. 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlll kuponu 
isim . • • 

HABl!R - Aktam Postası rrr a 

Satılık Hane 
Fatih tramvay durak yeri ile 

Fatih parkı uaaında tramvay 
caddesine nezareti, elektrik ter· 
tibatı vardır. Üç odab yeni ya· 
pılmıf k&rgir hane satılıktır. 
Görmek iıtiyenler içindekilere 
mürt.caat. 

Fatih Dülgerzade mahallesi 
Kilçük Meydancık bili. numaralı 
hane. 

Beyoğlu 3 üncü Sulh hukuk mah
kemesinc1en: 

Müddei Ahmet Numan Beyin müd· 
deialeyh Panıalbda Harbiye mektebi 
karımnda perükir dükkanı üzerinde 
63 No. h hanede ıakin Hamparaun Fi
likaciyan Efendi alt=yhine açtıiı Üç yÜz 

lira alacak dıwasından dolayı müddei-
aleyh namına 1rönderilen dava arzu. 
hali zirindeki meıruhata nazaran hali 
hazır ikametgihı meçhul bulundutu 
anlaıdmıt olmakla yirmi gün fa1ıla ı· 
le ilanen tebliiat icrasına karar veri1-
mit olduğundan yevmü muhakeme o • 
lan 12 • 7 • 934 tarihinde müddeialey
hin mahkemeye ıelmediği ve tarafın· 
dan bir vekil röndcnnediii takdirdi!: 
aıyabında muhakemeye devam oluna • 
caiı makamı teb1iide ilan olunur. 

(2555) 
Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 

mahkemesinden: 
Müddei ıümrük idaresinin müd • 

deialeyb Büyükada Eski bahçıvan oğ· 
lu yeni Alp Aralan sokaiı ittisalinde 
Maliye müfettiılerinden merhum Sait 
Beyin hanesi bitiıiğinde 20 No.h ha· 
nede Abdülbasit efendi zimmetinde •· 
lacaiı olan 72 lira 74 kurut alacağın 
t•hılli haldnnda cari muhakemede 
mumail•yh namına tastir ve irsal in· 

• 
ECIP Y KOLOMYAL~AI 90 DERECE 

. .. 

dir. Limon çiçeklerinden yapılmıf sıhhi ıinir kolonyaııdır. Losyonla· 
rı mükemmeldir. Deposu: Eminön;.: Necip BeY. 

lınan celpname zahrına mutnaileyhin -----------------------------
semti meçhule aittiii mübaıiri tara • 
fından verilen me,tnıhattan anlatıl • 
nuı olmasmdan mumaileyh hakkınla 
ili.nen tebliiat icra1ma karü verilmiı 
olduiundan yevmü muhakeme olan 
4 • 7 • 934 Çartamba ıünü saat 14 te 
mahkemeye ıelmediii ve bir vekil 
cönderrnediii takdirde muhakemenin 
ııyabmda icra kılınacaiı teb1iiat ma· 
kamında kaim olmak üzere itan olu • 
nur. (166) 

Beyoğlu Birinci ıulh hukuk ha 
kimliğinden: 
Oıep Serriı efendinin §oför 

Kizmı efendi aleyhine ikame ey· 
lediği 55 lira alacak davuının ca 
ri muhakemesinde müddeaaleyh 
Kazım efendi namına gönderilen 
davetiye zahrrna verilen mefru • 
hatta mumaileyhin ikametgahını 
terk ile bir semti meçhule gittiği 
ve bu sureti~ tebligat icra edile • 
mediği anlatılmıt ve bittalep 25 
gün müddetle ilanen tebligat ic • 
raıına ve muhakemenin 5/ 7 / 934 
ıaat 14 e talikine karar verHm;t 
olmakla müddeti mezkurda gel • 
mediği veya bir vekil gönderme· 
diği takdirde hakkında gıyaben 

muhakeme icra olunacağına dair 
tebliğ makamına kaim olnıak ü • 
zere ilin olunur. (2546) 

ZA Yl - Yüksek iktıaat ve ti· 
caret mektebinden aldığım hüvi· 
yet cüzdanımı kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan eskiıinin hükmü 
yoktur. 

İkinci sınıftan 704 Sadettin 
Halil ( 254 7) 

Sava -Piksin saçların 
halaskarı dır. 

Umqm aatıt yeri: Bahtjekapı 
Zaman ecza deposudur. Bir 
Ura mukablllnde taıraya 

gönderir 

Hasan özlü unları 
Pirinç 
Patates 

.. .. ozu .. .. ozu 

·ıNişasta özü 
Arpa özü 

· Beyazmısır özü 
Bezelye 
Yulaf 
Mercimek 
irmik 

.. .. ozu .. .. 
ozu .. .. ozu .. .. ozu 

.......... ---... ~.u..-....-......_....~----.......~.......,____--------Çavdar .. .. 
ozu 

Unhrını çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve ıevdiklerini bık· 
tırmıyarak değif tİre değiştire yediriniz. Vitamini ve kaloriıi çoli 
olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız neıeli, aıhhatli, tom• 
bul olurlar. Çabuk büyürler, çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetle
nir, ish::ı.I olmazlar, çelik kollara, ·demir pençeye, taı adalita, gra• 
nit vücude, pürnur bir dimağa, pembe ve tombul yanaklara, azim 
ve iradeye malik olurlar. HASAN OZLO UNLARlLE YAPILAN 
MAHALLESi ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemeli 

lerin lezzetine payan olmaz.Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden ıa• 
kınınız. 

HASAN Mtl\RKASINA DiKKAT 

~ ........... ~~ 

Halihazırda Avrupada kadın ve erkeklerde rağbet bulan biriyan• 

tinlerimiz saçları yatırır, parlatır sporculara tavsiye 35 kuru§. 

Deposu: Eminönü Necip Bey 

Türkiye Hililiahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Keıif bedeli kırk dokuz bin kiııur liraya baliğ olan Akseray'da Haıeki 
caddesinde HASTABAKICI HEMŞIRE'ler mektebi bahçesinde yap· 
tmlacak yatakhane inıaat ve teıisatının pazarhk suretiyle icra kılınan 
münkaıaaında taliplerin teklifi haddi layikında görülmediğinden on· 
beı ıün müddetle ve kapalı ::arf usuliyle tekrar münakasaya konulduiu 
ve 17 Haziran 934 Pazar günü saat 15 te ISTANBUL'da Eski Zaptiye 
caddesinde Hilaliahmer satı, bürosunda ihaleıinin icra edileceği ilan 
olunur. (167) . 



ltalga ile 1 ürkige bita
raflık misakı 1942 ge 

kadar temdit edildi 

Şlklyetler temenniler -
~·HABER 
~ .......................................... , 

Propaganda ve telkin 
lazımdır! 

Şehrimizde aivriainek mücadelf'sİ 
aibi Verem mücadeleai dahi vardır. 
Ancak bu mühim baatalığın yayılma
sını kolaylafbran bathca sebep yerle
re tükürmenin meni ıçın ne 
yapılıyor bilmiyorum. Şüphesizdir ki, 
timendifer beldeme aalonlannda, Ü -

çüncü aınıf vqonlarda ve vapur bek· 
leme salonlannda ve aairede duvarla
n (yerlere tükünnekyaaakbr) ibareli 
matbu kağıtlar yapıttınlmaaı pek çok 
ite yarar. Çünkü hiç olmazaa yaptık
larmm fenalığmı bilemiyenler öğrenir 
de bir daha yapmazlar. Bu hususla 
Sıhhiye müdürünün himmetini dile
rim. 

Hitler - Musolini mülakatı 
Roma, 10 (A. A.) - Hitlerle 

· Musolininin önümüzdeki hafta 
içinde mülakat yapmaları kuvvet 
le muhtemeldir. Yalnız bu müla
katın nerede olacağı belli deiil • 
dir. lki gün sürecek olan bu ko • 
nutmıya Fransa hariciye nazırı 
M. Barthou davet edilmiıse de 
kabul edeceğine pek ihtimal ve • 
rilmiyor. Fransız gazeteleri bu 
mülakattan çok ümitvardırlar. 

Alem dağına yürüyüş 
Daicılar klübü cuma günü A

lemdağma bir yürüyüf ya.pacakt, 
y&riiyüfe 50 senç ittirak ede
cektir. 

tehistanda da bir 
dahili harp mi? 

-Bat \anf1 1 IDel uJfada-

alan, biraz da mübaliia ile yazıp 
balkı heyecana dütürdüiü için Hücuma 
ıhalkı heyecana dütürdüğü ıçın 

d " D ı· . . ? uğnyan a am: - e ı mısın sen •• 
dinlemeden beni niçin vurdun? .• ,, 

takriben. l>ütün yahudi matbuatı 
hüldimet tarafından kapatılmııtır. hikayelerimiz birer günlüktür, yani 

vardır. 

mabac1sizdir. Yuuı dördüncü aayfaclaki hikayedir. Reainıli 

Haber sazetesinde herl(Ün böyle bir resimli hikaye 
Şehrin aöbeğinde, büyük bir~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!~~--..... ----.~~~---~~~~ 

kalabalık bir kadmm üzerine hü - T k J 'Z k b J d H d b b ) 
cam etmitler, kendi bqla1'ın& ce• ••ra~va~ ş~r eti & a:agu·~~~e~l i:)~=n =:tı:a: avra a om a arı 
•landırmaia kalkmıt1ardır. d J J k d ti dı . . m U Ur eri a 3 3 ar hayatına girmiş bulunan "Za- pa a ı 

Kadımn zehırlı ıeker vermek (Baı tarafı ı nci sayıfada) man,, refikimize uzun ömürler -Bat ıaratı ı tn<'l ııayfad:ı-· 
suretiyle yahudi çocukların öldür- mektedir. Şirketin bir müddet ev ve muvaffakıyetler dileriz. radan gelen altı nazi atağı Avus-

1 

düğü iddia edilmittir. vel memurlarına verdiği senelik turyada bir hanı berhava etmişler · 
Atlı poliıler vak'a mahalline gel- ikramiyelerin bu deftere yazıldı· Ka yboJan top ve meçhul kimseler tren yolun:Ja 

mitler ve muhacimleri güçlükle ğı ve bu. defterin hükumetten sak- -'Cst tarafı 5 ıncı sayfada- bir çok suikast teşebbiisünde bu •
1 yararak kadını ellerinden alabil • )anarak vergi kaçakçılığı yapıl - girdi. Hepimizi :meraka düşüren bu lunmuılardır. 
1 dığı zannediliyor. Bu defter itin- yumurtayı babamın elinde görünce 

mitlerdir. hayretle haykırdık: Viyanada bir mektebin jimnastik 
den derhal maliye müf ettiıleri de 

Bundan evvel müdahaleye ıiri
tea bir tramvay konclöktörü yere 
eerilinceye kadar dayak yemit tir . 

Kedmm üzerinde çıkan tekerle • 
rin tamamen zaranız olduiu anla
plmıtbr. 

Fakat yabudi çocuklarının hı • 
riatiyanlar tarafından zehirli ıe -
kerler dairtılmak ıuretiyle ölümü
ne eebebiyet verilmesi Varıovanın 
büyük bir heyecan hadiseıidir. 

Bunlann tehir sokaklarından 
sür'atle geçen otomobil!er vasıta
aiyle etrafa serpittirildiii zanne -
dilmektedir. 

Yedi çocuiun zehirlenerek öl -
düiü ileri sürülüyor. 

Bir çok yahudiler sokağa çık • 
mamakta ve hassaten çocuklarını 
evlerde aaldı tutmaktadırlar, 

haberdar edilmit ve meseleye ma - Bu yumurta değil... salonunda bir bomba patlamıştll". ı 
- Bizim kaybolan top.. Başka bir bomba da havrada 1 

liye müfettiıleri de vazıyet et • _ Sahi mi? 

ml'ttı·r. N ı ı d b" · t 1 y infilak etmiştir. Belediyenin ha-
ası o uyor a ızım op avugun 

Alakadar direktörlerle memur altına girer? mamının suyu ga zla kirJ ,. ti lmi ş ve 
lar ve sarraflar emniyet müdür. Sonradan hakikat an!aşrldı : Meğer civardaki çimlerin üzerine 
lüiüne ıetirilmitlerdir. Tahkikat elimizden kaçan top, tavuğun bulun· parçaları serpilmittir. 

camı 

duğu sandığm içine dü§mÜ§ .. Zavallı 
emniyet müdürü Fehmi bey ile S h var · be d S t J tavuk tabu bembeyaz sert ciıımi altın- c n zın e c ege manas-
muhafaza tetkilatı memurları ta· daki yumurtalardan biri sanarak tüy- tırı bir infilak neticesinde hasara 
rafından idare edilmektedir. Tah leri arasında sokmuş .. Top ta bu im- uğramıştır. 
l.;it at derinlettikçe yeni hakikat- dar gündür sıcak bir kanat altında ra· 

· Bu son suikast dört nazinin tevki-ler meydana çıkmaktadır. Güm • hat rahat dinlenmıf·· 
fine sebep olmuştur. Nazırlar, bu 

rük mu haf aza teıkilatı ile emni • 
Yet te'kilitını bu muvaffakıye - Amma ne yazık .. Topun ettiği ra - tethiş hareketleri karşısında alına-

hat burnundan geldi. J k"k · · 
tinden dolayı t~brik ederiz. Topumuza kavuıtuk diye onu o cak tedbir er i tet ı ıçın toplan • 

Katil yakalandı 
Pendikte mezbaha bağıraakçı

larından Osmanı alacak yüzünden 
öldüren Sami iki gündenberi ara • 
nıyordu. Sami dün Osküdarda 
saklandığı bir evde yakalanmı~ • 
tar. 

kadar yerden yere fırJatbk ki, niha . mışlardır. 
yet bir gün patlattık .. 

Ve.. Bahçenin topraklan arasına 

fırlattık! 

KUt;Uk muharrir 

HABER 

Çocuk Sayfaşı Kuponu 
il Haziran 193 l 

Vergi faaliyeti 
Maliye tahakkuk müeür'ükle -

ri diin toptancı esnaf tarafından ' 

verilen !istelerin tetkikine devam 1 

etmİşlerdiı-. 8~ tetkiakt OD beş 1 
günden fazla sürecektir 

KUPOn 

157 
11·8·1884 

' 
Filomuz bugün 

hareket etti 
(Baş taratı 1 nci sayıfada) 

üniforma giymiş olan Şehintah 

Hazretleri İran alayını teftit et· 
tikten sonra taka doğru yürüdü • 

ler; kartılamak heyeti de büyük 
misafire doğru ilerledi. Ali Sait 
Paşa Şehinşah Hazretlerine "Ho! 

geldiniz,, dedi ve heyet azaaını 

takdim etti. Bu sırada bir bando 
Türk ve İran milli martlarını ça• 

lıyor, bir sahra bataryası 21 top 
atımıyle büyük misafiri selamlı • 
yordu. 

Şehinşah Hazretlerinin istira· 
hatleri için takın yanında büyük 
bir otağ kurulmuttu, misafirimiz 
burada bir müddet kalarak kah
valtı yaptılar. Saat onda, Şehin • 
şah Hazretleri, maiyyetleri ve 
karşılama heyetimizle birlikte o· 

tomobillerle Beyazıda hareket et 
tiler. Yolda her yüz metrede bir 
asker bulunuyordu. SRat on bire 

beş kala Beyazıtta süvari karar
gahına varılmııtı. Şehinşah haz· 
retleri burada da merasimle kar• 

fılandılar, öğle yemeğini yedik • 
ten ve bir müddet dinlendikten 
sonra saat on dörtte İğdıra hare· 

ket ettiler. Kafile saat on altıda 
İğdıra vardı ve Şehintah Hazret· 
leri ayni meraaimle karıılandı. 
Fabrikatör Ali Beyin köıkırş' ,. 
hinıah Hazretlerine tahsis olun • 
muştu. Akşam saat yirmide Hal
kevinde misafirler ıerefine büyük 
bir ziyafet ...erildi. Şehi~ Haz-

retleri köşkte yalnızca yemt!k ye· 
diler ve geceyi orada geçirdiler. 

Heyet bu sabah, halkın sami· 
mi tezahürleri arasında ve mera• 
ıimle teşyi olunarak Karsa hare
ket etti. 

Kafile öğ e doğru Katızma 
na vasıl oldu. ile yemeli bura
da yenildi. Biraz sonra Karıa ha· 
reket edilecek, Şehintah Hazret· 
leri cuma günü Trabzona vara· 
caklardır. 

Hariciye vekili Tevfik Rüıtü 
Bey bu sabah Ankaradan tehri· 
mize gelmiş, Ha)..Iarpa§adan bir 
motörle doğruca Yavuza geçınit· 
tir. Yavuz öğle üzeri Trabzon& 
hareket etmittir. Hariciye vekili· 
miz lran Şehinıahı Hazretlerini 
Trabzonda kartıhyacak ve onun· 
la birlikte Yavuzla Samıuna, o • 
radan da Ankara ya gidecektir· 

Mecidiye kruvazörü bu aabah 
sekizde Trabzona gitmittir. 'for
pito filomuz ise Yavuzla birlikte 

hareket etmittir. 

Sultanahmet yangtnı 90 
bin liralık zarar yaptı 

Evvelki gün s..ıtanahmette çı
kan yangın hakk daki tah1 ı ' ata 
devam edilmektedir. Ateıin çık • 
tığı ev sigortalı olduğu için lahki· 
kat derin 1ettiri'miş ve di.;.n irmi 
kadar şahit denilenilmiştir .. Yan· 
gının çıktılı ev 18 bin, etyası 2 
bin liraya sigortalıd ır. Yanan ev· 

lerden dördü daha sigortalıiır ve 
mecmu sigorta bedeli 24.500 lira
dır. Yangın :Ian ileri ılny Lea-hs 

dır. Yangından ileri gelen zarar 
ziyan 90 - 100 bin lira araaında 
tahmin ediliyor. 


