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KURUŞ 
Telefon 23872 7 

e A 

ya a a 
Bu yaralayışta kast 

var mi? 
Matmazel Maryanos bir taoanca kur-

şunu ile yere düşünce karabet 
kendisini sokağa attı fakat ... 

1 Galatada Necati bey cadde -
ıinde vekilharç ıokağmda (7) 
numaralı Mercan a.parhmanmın 
birinci katında kiracı olarak Ma
dam Tomon ile kızları Mari, Ta
kohi ve Maryanos bir arada otur 
maktadır. 

• 

Y~rai.anan M. Maraynos 1 

Dün gece saat onda, Galata - ı 
d11 oturan Maryanos isminde bir 
genç kız tabancayla bacağından 
vurulmu§tur. 

Y aphğımız tahkikata nazaran 1 
vak'a ıöyle olmuıtur: 

Bunlardan Mari ile Takohi ev 
lidir, diğer Maryanos da Galata 
Per9embe, ·pazarında Sindarma 
tütün mağazasında çalıfır, ana -
sını ve kendisini besler. Ana ile 
kızın Gala.tada Tokatlı birahane
sinde çalı,an Ohanes isminde am 
calarmm çocuğu ve Maryanosun 
süt karde!i olan bir genç vardır 
ki, bu eve araııta gelir ve bir 
müddet kalır, gider. 

Geçenlerde Ohanes gene gel
mit ve briaz oturduktan ıonra ev 
de bulunan Maryanoıun ablası -
.ıa "ben Maryarıoıu alacağım,, 
demittir. Kadın da sen bizim ak
l'1tHamrz ve kızın süt kardeşi olu
·orsun, kıtımıır sana veremeyiz 
demif ye bir daha da evlerine ui 
ra11'amaaını bildirmi~tir. 

Ohaneı de bu cevap üzerine 
-Devamı 8 nci sayfada-

Museviler ne 
diyor? 

- 3 üncli sayıfada 

Yahudi aleyhtarlığı niçin 
moda oldu? 

- 2 nci aayıfada 

Memleketimizde lastik 
ayakkabı yapılmamalıdır 

Evvelce benden:z 
Bulgariıtandaki la•· 
tik ıanayiinin gene 
Bulgl\riıtan deri kö
aele ve ayakkabı şa. 

nı.yii üzerinde yaptr
iı menfi tesirleri 

(HABER) sütunla· 
rında bir memleket 
ıevgiıi ile izah etmiş 
Ve canım kadar sev· 
diğim ırktaılarımın 

böyle ecnebi menfa
atine dayanan lüzum· 
ıuz bir iıtihıalat yii
~ünden İ!ıİzlik gibi 
hüyük bir felaket,.. 
düçar olmalımna I~
lcayt kalmak İsteme • 
tniıtim. 

Fakat görüyorum 
lci bu tamamen bir 
lhernleket merbuti -
l'eti ve ıevıiıinden 

baıka birıey olmıyan 
heyanatım lastikçi 
~daılann . men • 
'-atine dolcunmuı o· 
lacalc 1ri heni bu hu· 
•uıta gayri varit mütalealar ıerdetmek· 
~ .. ~ .. . le itham edecek kadar heyecana dü,ür· 

'Devamı 8 inçi aayıfada). 

KURUŞ 
Haziran Perşembe 1934 Sene 3 Sayı: 756 

' 
b. ya a konfe 

Boğazların tahkimini 
istemek hakkımızdır! 

Cenevreden bildirildiğine gö
re, İngiltere hariciye nazırı Sir 
Con Simon, MilJelter Cemiyetin
deki Yunan, Bulgar, Türk mu -
rahhaslariyle ayrı, ayrı ve uzun 
uzadıya görüşmü§tür. 

Bu müzakerelerin Çanakkale 
ve İstanbul boğazlarının tahki • 
mi memnuiyetinin kaldırılmuı 

hususunda Türkiyenin yaptığı 
teklif etrafında olduğu anlaşıl -
maktadır. 
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Gezinti 
Bilet satışı' bugün saat 

2 de bitti . 
Gazetemizin tertip ettiği bü-

yük deniz gezintisi yarın yapı

lacaktır. Akay idaresinin Kala
mış vapuru yarın sabah tam sa· 
at 8,05 de Köprünün Kadıköy 
iskelesinin Haydarpaşa cihetin
den hareket edecektir. Gezinti
mize iştirak edecek okuyucula· 
rımrzla davetlilerinin (3) ncü 
sayfamızdaki tarifede gösteri· 
len saatlerde iskelelerde hazır 
hulunmalanm hassaten rica e· 

deriz. Çünkü vapur, tam bu sa· 

•• 

Taymis, boğazları tahkim et
mek için Türklerin ortaya attık -
arı iddia hakkında şu delilleri 
gösterdiklerini ilave ediyor: 

"1923 senesinde Türkiye, bo-

• 

ğaz)ar mukavelesini Milletler Ce 
miyetinin gittikçe kuvvetlenerek 
büyük ve küçük bütün milletleri 
müdafaa etmek vaziyetine girece 

-Devamı 8 nci sayfada-

Şah Hz. nın istikbali 
Heyet bu 

karsa 
sabah Erzurumdan 
hareket etti 

... 

atlerde hareket edecektir. · İran Şahı için şehrimizde de 
Bilet mevcudu kalmadığı için hazırlıklar devam etmektedir. 

rüsünün Karaköy cihetinde bü -
yük bir lak yapılmaktadır. Tali 

- Devamı 8 ncıde -boş yere müracaatta bulunulma· Belediye tarafından Galata köp· . ı ;J 
nıaaı rıca o unur. , ·' 



Sumer Bank 
bankanın 

heyetiumumiyesinde 
faali yeti görüşüldü 

Banka geçen sene 1517613 lira safi kar temin etmiştir 

çalışıyor bankanın fabrikaları da hummalı surette 
Ankara, 7 (Hususi) - Sumer 

Bank heyeti umumiyesini teşkil e
den bütçe ve iktisat encümenleri 
ve baş vekalet tarafından seçilmiş 
murahhaslar bütçe encümeni reisi 
Mustafa Şeref Beyin reisliğ i altın· 
da toplanmıştır. 

içtimada 1 1 - 7 - 933 den 
31 - 12 - 933 tarihine kadar o
lan hesap devresine ait idare mec
.lis ve mürakıplar raporu, blanço 
okunmuştur. Bankanın geçen se
neye ait faaliyeti tasvip edilerek 
kar ve zarar hesapları blanço tas
dik olunmuştur. 

lçtimaa i§tİrak eden bazı meb
uıların ıordukları suallere iktisat 
vekili Celal Bey ayrı ayrı cevap 
vermİ§tİr. Celal Bey beş senelik 

lzmir Telefon Şir
ketinin vaziyeti 

Ankara, 7 (Huıuıi) - lzmir 
telefon ıirketi hakkında yapılan 
§İkayetleri yerinde tetkik etmek ü
zere yakında lzmire bir heyet gön 
derilecektir. Heyette posta ve tel-, 
graf umum müdürlüğünden iki me 
mur ve Nafia Vekaletinden •de bir 
müfettiş bulunacaktır. 

T ollumJarın islahı 
Ankara, 7 (Huıuıi) - Tohum 

ıslah istasyonunda yapılan tecrü a 
beler mevcut tohumların pamuklu 
meeıucat için elverişli olduğunu 

me:.-dana çıkannı§br. Bundan baş 
Ka :Yeni fab!'ikalarımızın yapağı 

ihtiyacı için Merinos koyunlarının 
vasi mikyasta yetittirilm~ine ka -
rar veri1miıtir. 

Süt tozu fabrikası 
Bursa, 7 (Husus) - iktisat Ve

kaletinin müsaadesile burada bir 
süt tozu fabrikası kurulmuştur. 
Fabrikada bugün yapılan ilk tecrü 
beler muvaffakıyetle neticelenmiş 
tir. lstanbuldaki çikolata fabrika
larına bir iki güne kadar buradan 
süt tozu gönderilecektir. 

Uludağda ölenler 
Bursa, 7 (Hususi) - Geçen gün 

Uludağda iki kitinin donarak öla 
dükleri bildirilmiıtir. Yapılan tah-
kikat nıeticelenmiıtir. • 

Buna nazaran altı arkadaı köye 
gitmek üzere dağdan geçerken fır 
tınaya tutulmuşlar ve sığındıkları 
kayanın dibinde sabahlamışlardır. 
Sabali olduğu zaman iki arkadaş
ları soğuktan donmuş bulunuyor
au. Diğerleri de güçbela en yakın 
köye iltica ederek ölümden kur
tulmutlardır. 

Ölüm cezaları 
r Ankara, 7 (Husuıi) - Valide
sini öld~mıek, hemfireıini, eni§te
ıini ve ıbüyük validesini yarala
maktan suçlu Kilisli Sabit oğlu Yu 
ıufun ve kasten öldürmek madde
sinden suçlu Halil oğlu Asanın ö -
lüm cezasma çarpılmaları hakkın
Claki mazbatalar meclis ruzname
aine ~lmmqtrr. 

plan hakkında şayanı dikkat ma
lumat da vermiştir. 

Banka meclis idaresi tarafın

dan umumi heyete verilen ra
porda banka fabrikalarının mesa
isi hakkında ezcümle denilmekte
dir ki: 

"Sumer bank dünya sanayiinin 
işsizlikten bunaldığı bir zamanda 
Türkiyenin sınai cihazını kurmak 
gibi bir hedefle işe başlamıştır. 
Sumer ba~kın vazifesi bu gayeye 
şerefle ve arızasız varabilmektir. 

Bankanın 933 senesi son ~.ıtı ay· 
lık faaliyeti eanaıında husuıi te
şebbüslere açtığı sanayi kıredile
rin mıktarı 1,3640,83 liraya, ticari 
kredileri teşkil etmittir. Bankanın 
baliğ olmu~tur. Bu suretle banka-

Yunan meclisi 
çalışıyor 

Atina, 7 (A.A.) - Atina jan
sı bildiriyor: 

Mcb'uıan M ecHsinin dün ak
şamki celsesinin başlangıcında hü 
kUmetin aldığı tatmin edici vazi
yete rağmen muhalefetin obıtrük
syon' da devamı siyasi mahafilde 
kat'iyyen yerinde bir hareket ola
rak telakki edilmemektedir. Hü
kumetin kararma tevfikan, mecliı, 
bütçeyi ve diğer bazı kanunları tas 
dik için mesaisine devam edecek -
tir. 

Metr Salem meselesi 
Ankara, 7 (Huıuıi) - Rütvet 

vermeğe teıebbüs maddesinden 
suçlu Metr Salem ve Leon Faraci 
Efen diler hakkında yarın müstan
tik kararını bildirecektir. Maznun 
veki11ei itiraz etmemitler ve itiraz 
müddeti de bitmittir.Müstantiklik 
101' tahkikatın açılmasını istiye
cektir. Son tahkikatın açılmaaile 

muhakeme gününün tayini arasın
da geçecek müddet en az bir hafta 
olacağına göre muhakemenin ayın 
on beşinden sonra olması muhte· 
meldir. 

askeri talebeler 
Ankara, 7 (Hususi) - Aıkeri 

mühendis ve fen memuru yetiştir
mek için Avrupaya talebe gönder
me talimatnameıinin 25 nci mad -
desinin M fıkrası değİJtirilmi,tir. 
Yeni karara göre askeri mühendis 
yetiımek üzere Avrupaya gönderi 
len talebe orada muvaffakıyet gös 
teremediği takdirde tahsillerine 
devam ettirilmiyerek burada fen 
memuru olarak yetiıtirilecekler
dir, 

Bu efendilerden yabancı mem
leketlerde milli ıeref ve haysiyeti 
ihlal edecek hallerde bulunanları 
geriye çağrılacaklardır. 

Emlak bankasında 
Ankara, 7 (Hususi) - Emlak 

Bankası umumi müdürü henüz ta
yin edilmemittir. Banka itlerini 
muavin Ziya Be)'. idare etmekte
dir. 

nın plasman'larının yüzde 1060tı· 
nı ticari, yüzde 8435şini de sanayi 
krediler teşkil etmiştir. Bankanın 
idaresi altındaki fabrikalara tah
sis edilen krediler ise 2,424,242 li
radır. Bilançoya nazaran bu müd
det zarfında 1,517,613 liralık safi 
bir kar tahakkuk ettirilmiıtir. Bu 
kar bankanın ilk faaliyet devresi 
olan Temmuz ile Kanunuevvel 
933 zarfında olmuştur. 

u,ak teker fabrikasının teker 
imalatı 933 seneıinde 15,251,330 
kilodur 932 ıenesinde imalat 
11,283,200 kHo idi. Utak fabrika
sında teıis edilip 932 de faaliyete 
geçen ispirto fabrikasının 933 se
nesi zarfında. 600,000 kilo İspirto 
İmal etmittir. Diğer fabrikalar da 
faaliyetlerine tarakki hamleleri ile 
devam etmiJlerdir. 

Bankanın memur edildiği ana 
sanayi ıubeleri §unlardır. 

1 - Mensucat sanayii' 

2 - Maden sanayii, 
3 - Selluloz aanayii, 

4 - Seramik sanayii 
S - Kimya ıanayii 
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SİYASET _,.: 

Yahudi aleyhtarlığı niçin 
moda o1du? 

Fransa, silAhlaıı bırakma ve azalt -
ma meselelerinden ne fazla mütkülat çı
karan, anlaşmıya ket vuran memleket • 
tir. Zira, Avrupa kıt'ası üzerinde ordu 
hükümranltğrnı elde etmiştir. Bunu, -
her hangi bir politika oyununa kurban 
olarak,- elden kaçırmak istemiyor. 

Bu sebeple, Almanya ile Fransa, kar
şı karşıya geldikleri vakit, dünya efkarı 
umumiyesi, Almanyayı daha ıevimli 

bulmak istidadındadır. Beşeriyete bu 
derece hizmetler etmiş bir milletin, Av -
rupa ortasında ezilmiş olmasını, hiç 
kimse istemiyor. Amerika da Almanya· 
yı Franıaya nazaran haklı bulabilir. 'An
cak bu meseleden dolayı, Almanlar bü • 
tün dünyaya nahoş bir manzara arzedi -
yorlar: 

Hitler, dahili siyasette, kuvvetlen • 
mek, bütün cermenleri peşine takmak 
için, bir ırkçılıktır çıkarmıştır. GCıya, en 
birinci cins insanlar, kendileri imiJ. Ar
kadan damarlarına azıcık cermen kam 
karışrnıJ bulunanlar geliyormu§. Bizler, 
rasistlere nazaran, pek aşağdardayız ... 
Hele museviler, zenciler esfelüsafilindc 
mevki almışlardır. 

Almanyada, siyasi, ilmi, iktısadi ha • 
yatta, museviler, pek ileri gittikleri 
için, Hitlerciler, bu akalliyeti yıkmak 

kastiyle, işte bu ırkçılık manevrasın~ 

kullanmışlar, azim ekseriyeti peşlerine 

bu sayede takmışlardır. 
Fakat dahili siye.sette işe yarayan bu 

manevra, harici siya:;ete menfi tesirler 
icra etmiştir. 

Artık enkizisyo:-ı zihniyetine müsa • 
maha ile bakamıyan beşeriyet, Hitlerci
liği hoş görmemeğe başlamıştır . 

Bunun üzerine, Almanlar, nazarı dik 
kati başka tarafa çevirmek istemişler, 
başta Amerika olmak üzere, her yerde, 
antisemit yani yahudi aleyhtarı cemiyet
ler teşkiline ve cereyanlar ihdasına baş • 
lamışlar, galiba bu uğurda bir de bütçe 
hasretmiJlerdir. 

Böylelikle, Amerikaya ve diğer mem· 
leketlere: "musevi düşmanlığı ıade biz • 
de değil, sizde de var. Bu, gayet tabii 
bir harekettir!.,, demek istiyorlar. Efer 
buna muvaffak olurlarsa. Almanyanın 
harici siyasette Fransaya kartı bir gale
be ihraz edeceğini umuyorlar .. 

~ ' .•• ı .. &J 
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1 Sabah gazeteleri ne diyorlar? ] 
V AKIT - Mehmet Asım Bey, Bu mesele hakkında düfiince" 

buıünkü baımakaleıini Yakıt ler fu maddelerle hulasa edile • 
gazetesinde bugünden itibaren bilir: 
neırine batlanacak olan Aziz Sa- 1 - Konferansı altı ay müd • 
mih beyin hatıralarına tahsiı et- detle tatil etmek, bu arada huıu• 
mittir. Bundan yirmi ıene evvel ıi temaslarla iki noktai nazarı 

Türk - lran hududunu teabit eden telif etmeye çalıımak. 
komiıyona Osmanlı hükumeti ta- 2 - Bir zümre üzerinde mu • 
rafından murahhas olarak seçi - tabakat hasıl olan noktaları bir 
len Aziz Samih bey o zamanki mukaveleye rapteyliyerek konf e
hatıratını çok canlı ve güzel bir ranaı dağıtmak. Bu noktalar kim
tekilde tesbit etmiştir. ya, mikrop harbi gibi noktalar .. 

Mehmet Asım bey makalesini dır. 

şu satırlarla bitiriyor: 3 - Rus teklifine nazaran bu 
"Hulasa bundan yirmi sene konferans bir emniyet konferan• 

evvel Türkiye ne halde idi?. İran ı ıı halinde daimi olarak çalıtma· 
ile münasebeti neydi?. Şark hu • ! lıdır. 
dutlarımızın ıiyasi, idari, iktısa - Bu teklifler araaında en faya· 
di, içtimai manzaraıı naııldı? nı dikkat olanı Tevfik Rüıtü be· 
Yirmi sene evvel Türkiye ile- bu- yin teklifidir. 
günkü Türkiye ve Iranın farkları Tevfik Rüıtü bey huıuıi proto• 
neydi?. Aziz Samih bevin ıeya • kollar ihzar ederek kimya ve mik 
hat intibaları bu suallere kafi rop harbinin, men'i, millr müda -
derecede vuzuhla cevap verecek- f aa bütçelerinin · netri, emniyet 
tir. Bu cihetle lrnn _§ahı Rıza han meıeleıinin temini ve huiuıt bir 
Pehlevi Hazretlerinin memleke • komite tetkil edilerek ıilihıızlan 
timizi Jereflendirmekte oldukları ma meselesini tetkik ıihi eaaılı 
bir sırada, art!k hem Türkiye, prensipler teklif etmittlr. 
hem İran için unutulmu§ bir ma- CÜMHURİYET- Yunua Na· 
zi olan bu hatıraları gazete ıü • di bey bugün de "İtin bqı: Dai· 
tunları içinde bir kere ya§amak ma istihıal !,, adlı bqmakaleain -
faydasız olmıyacaktır.,, de buğday meıeleıini milnakaıa 

MiLLiYET - "Cenevre çık- 1 ediyor. Yunuı Ndi beyin fikrin -
mazda,, baılıklı batmakale, Ce • ce, fiat ne kadar dütük olursa ol· 
nevrede yapılan silahları bırak- ıun daima fazla ve iyi kalitede 
ma konferansını tahlil ediyor. mal iıtihıal etmek lüzumuna ka
Ahmet Şükrü beyin görüşüne na· nidir. Müıtahailin aldıiı at para· 
zaran konferans ilerliyeceği yer· dan istifade edebilmeıi ıçın en 
de bilakis gerilemiştir. En büyük doğru yol paranın ittita kabiliye· 
ihtilaf: tinin arttırılması noktaıı olduğu· 

Emniyet meıelesi mi silahsız • nu söylüyor ve diyor ki: 
lanmıya takaddüm etmeli, yoksa Bizde buğday istihsali vase.tiıi 
ıilahıızlanma emniyet meselesin- bire altıdır. Şimdiki halde buğ .. 
den evvel mi gelmeli?. meselesi- day fiatı da dütüktür dediiimiı 
dir. .zaman, bir ekip, atı a ma iç\1\ 

Fransa ve Sovyet Rusya emni· çektiğimiz zahmetlerin kartılığı· 
yet, Almanya konferansı terket • nı dütünüyoruz. Eier buiday ir 
meden evvel silahıızlar .. ma nok • tihaali bire altı yerine bire on iki, 
tai nazarını §İddetle müdafaa e· on ıekiz olac~k olıa o zt.man bu 
diyorlar. fiat dütüklüğünden dolayı köy • 
Konferansın müzakerelerine ge }ünün eline az para geçmek me· 

lince bunlara devamdan bir fay • selesi kendiliğinden tamamen 
da olmıyacağı anlaıılmıttır. Bu - halledilecckf r. Bunun ;çin iyi ka 
nun için devletler, konferans in • litede ve fazla mal istihsal etıme· 
kıtaa uğramadan evvel altı ay liyİ:i:.,, 
müddetle tehirini istiyorlar. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Şehzadebaşı faciasında Gaziantepte 
karısı ölen seyyah ne köy kursu 

diyor? 

Geçenlerde Şehzadebaşmda 
bir ıeyyah kadının ölümü ve üç ı 
ki,inin yaralanmaıiyle neticele -
nen feci kazayı okuyucularımız 
çok iyi hatırlarlar. 

Yaralılardan zavallı seyyah 
kadının kocası M. Paul iyileıe -
rek yatmakta olduğu Cerrahpa§a 
haıtaneıinden çıkmıttır. M. Paul, 
kendisini otelde ziyaret eden biı 
muharrirle ~u Jekilde konuımut· 
tur: 

- Kendinizi nasıl buluyorau • 
nuz?. 

- İyi .. Yaralarım mütemadi • 
yen iyileJİyor. Fakat, karımın ö • 
lümü beni en fazla yaralamııtır. 
Hastanedeyken bu hakikati ben
den saklamıtlardı. Karımın öldü 
ğünü bilmiyordum. Bunu öğren -
diğim zaman çok müteeaair ol • 
dum, doğruca F eriköyündeki me 
zarına gittim. 

- Cerrahpaıa haıtaneıi hak · 
kında fikriniz nedir?. 

- Cerrahpa§a hastaneıiyle 

lngilteredekiler araıında hiçbir 
fark yoktur. Bana evimdeki gibi 
ıefkatle baktılar. Bunu ömrümün 
ıonuna kadar unutmıyacağım. 

- Şehrimizden ne vakit git • 

Gazi Aymtap (Huıuıi) - Vilayet 
köylerinde köy kanununun tatbiki iı

lerinde muhtarlara yt'rdım eylemek 
ve bu i~leı·i takip etmek üzere bir kaç 
köyden mürekkep mıntakalarda köy ü• 
tibi yeti~tirmek üzere geçen ıene bir 
kura açılmıt ve bu kuralan çıkanlar • 
dan 35 efendi muhtelif köylere tayin 
edilmiıti. 

Köykanununun tatbikında çok iıti

fade edilen bu tetkilatın bu aene vila· 
yetimize yeni iltihak eden lıliJıiye ve 
Pazarcık kazalanna da teımili karar· 
laıtırılmıı ve 15 Haziranda baılamak 
üzere ikinci bir köy katibi kurıu açıl· 
maıı muvafık görülmüıtür. 

Mezbaha civannda yapılmakta o)at' 
buz fabrikaaı ve ıofuk hava depoııı 
inıaatı ilerlemektedir. Fabrilcanırt 
Temmuz ayı batında iıler bir halde 
belediyeye tealim edileceği umulmak" 
tadır. 

Et ve 1ebze hali olarak beledi~ 
emanet suretiyle iılüı ve tadil edil ' 
melde olan Zincirli bedeatande in199t 
faaliyetle devam etmektedir. 

Halin Haziran içinde açrbt retııd 
yapılacaktır. 

meyi dütünüyorsunuz?. 
- Doktorlar müaaade eder .,_ 

mez ~erhal aideceğim. ~ 
radakı \'azifem mümkün o 
kadar arbir vakitte onM:la ~,., 
mamr icap ettiri~r. 
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museviler ne diyor? 
Şehrimizde Y.ahudi aleyhtarı 

ba~ı. neıriyatı? baı gö~t~rmesi ü- Yu•• Z 
ı:erıne, muıevı cemaatının en na-
fiz bir iki şahsiyetiyle görüterek 
ne dediklerini anlamayı ve kari· 
!erime bildirmeyi f aydab bu im ut 

liralık gayrimübadil bonoları on 
üç liraya kadar düştü 

tum. 

Mecliıi ciımani azasından Al- Bundan evvelki 
bert Barokaa bey bana şunları 

anlattı: sefer on bin 
- Balkan harbinde Edirne· 

nin, mütareke devrinde lstanbu-

bonolar 36 liraya kadar düşmüştü, bu 
liralık bir istihkak yedi yüz liralık bir 
borç için haczedilmiştir 

lun iıgali esnasında birkaç muse- Son günlerde gayri mübadili 
vi münasebetsiz hareketlere te- bonoları çok düımüttür. 100 lira· 
venül ebniştir, doğru .. Fakat Ali lık bir bono 13 liradan muamele 
Kemalin arkauna takılan müslü· görmektedir. 
manlar da zu';ur etmemi! midir? Gayri mübadiller cemiyeti sa • 
Hü;nüniyetle "'aranırsa, musevile- bık reisi İsmail Mü,tak bey bu 
rin mspet taraflarını da bulmak huıuıta demittir ki: 
milmkün olur. "-Bonolar, akla hayret ve • 

len sınıf m senelerden beri çek • ı 
mekte olduğu ıstırap ve ıef alet 
gözönüne getirilince bu defa elle 
rine geçen bir kağıdın adeta hiç 
mesabesinde inmesinin ne demek 
olduğunu izaha hacet yoktur. Ev· 
veJce yeni tevzi atta uf ak istihkak 
sahiplerinin vikaye edilmesi lü· 
zumunu ileri sürenler ve böyle 
yapılmazsa yeni bonoların eski • 
lerden çok aıağı dütece'ğini iddia 
edenler hak kazanmıılardır. 

Bundan evvelki bonolar hiç 

"- Müzayedeye çıkarılan em 
lak miktarı eskisine n ispetle a rt
tırılmıttır, Haftada 30 parça em 
lak satııa arzedilmektedir. Müza 
yedelere gayri mübadillerden zi
yade bonoları ıatm alanlar işti
rak ediyorlar. Gaydimübadiller 
bonolarını satmamalıdır. Böyle 
yaparlarsa Hbf kıymeti yükae • 
lir. Gayri mübadillerin araların • 
da bir de §İrket yaparak bono f i
ahmn düımemesine çalııabili ı· • 
ler.,, 

"Türkiyede, yahudilerin en ak- recek bir surette düımüıtür. Gay 
sak cih6tleri, türkçeyi iyi öğrene- ı-i mübadillerin daha yüzde otuz 
memİ§, konuıamamı§ olmaları· bonolarını almadan bono kıyme· 
dır. Bu, tarihin bir tecellisidir. ti yüzde yel.mit yedi nispetiıide 
Şimdi, sağlam eaaslar üzerine dütmüttür. Gayri mübadil deni
müıtenit cemiyetler kurulmuıtur. •ınııımınnı-1H11ı1tt--•ııınımr••--ın111nmıı1111111-- olmazıa yüzde 36 ya kadar dii§· tllllllm ınoımı11ıımıııııuanıııınıuıwmııınmmıınıu1111111111nıııııııııınmunmuı 8118 

Bunlar aay~inde, . Türk .t~baaaı Meml~ketimize ne 
muıeviler, turkçeyı ana dılı ola • 

~ü' k~lmı,~ı. M~sele cidden .va· Beyazıt üniversite 
hım bır şekıldedır. 10.000 hra • 

l'ak öğrenmektedirler. kadar seyyah geldi 
"Almanyadaki yahudi aleyhta· 

lık bir istihkakın 700 liralık bir mahallesi olmalı 
borç mukabilinde haczedildiğini 

lstanbulun müstakbel planı i· 
çin rapor veren mütehassıslardan 

rı harekete gelince, b unu lioı kar 
§ılaınadığımı derhal söyliyeyim. 
B ir Türk ne 4cadar laik olsa, gene 
müslüm~nlığa ait bir mesele kar· 
tısında tamamiyle lakayt kala • 
maz. Bir yahudi için de mesele 
aynidir. Ben , ne kadar liberal ol
nm, filin yerdeki diru:l&§rma zu
lüm yapılıyor diye işitince elbet • 
te müteeaair olurum, kalbim ka • 
nar. Türkiyemizdeki ekser yahu
diler de ayni tahaasüıte olaalar 
gerektir. 

'9F&kat, T<lrkiyedeki -ımnevi • 
!erin Almanar aleyhine kurulmuı 

hiçbir teıkilatı yoktur. Ne de boy 
kotaj düşünüyorlar. Yahudi, pra
tik bir insandır. Ben, evimde, al
man dit macunu, Bayer aspirini , 
A. E. G. mamulatı kullanıyorum. 

"Alman mallarını Türkiyede 
satan komiıyoncuların bir liste • 
ıini çıkaraam, ekseriyetin hala 
yahudiler olduğunu görecekıiniz. 
Eaaıen, bütün rivayetlere rağ· 
men, Hitlerci hareket, Almanya· 
da da yahudilerin iktısadi mev -
cudiyetini baltala.mamıtlır. Onla· 
rın ıiyaıi ve ilmi mevkiini sars -
makla kalmııtır. lktıaadi cihetten 
iıe hatta ıon zamanlarda bir ric· 
at bile \'ardır: Yahudilerin müte
ahhitlik yapabileceklerine dair 
bir sirküler netredilmiştir. 

Muıevt cemaati meclisi ciıma· 
nt azasından Albert Barokas bey, 
Almanyada hatl~yıp dünyanın 
birçok yerlerinde sun'i aksi ıeda
lar çıkaran antisemit hareketini 
arttk tavaamı§ addedyior. 

Ben de, kendi hesabıma, Tür· 
kiyede, Alman taklidi bir yahu • 
di aleyhtarı hareketin yaratılmak 
iıtenmeıini iama.miyle lüzumsuz 
ve zararlı bulduğumu bir kere 
daha ilave edeyim. 

(Vl•rtQ) 
Hamit: Yazılarım franaızca • 

ya ve diğer dillere "HABER,, ga
zeteİinden diye menşe gösterilme 
den tercüme ediliyor. Bu cihetin 
ihmal edilmemesini iktibas eden
lerden talep ederim. (V. N.) 

Refik bey gitti 
Bir haftadanberi lstanbulda 

bulunan sıhhat vekili Refik bey 
dün akşam Ankaraya gitmittir. 
Refik bey dün sabah Heybeliada 
aanatoryomunu ziyaret etmiştir. 

Türkiye turing ve otomobil haber aldım. ,, 
klübü tehrimize gelen ıeyyahlar Diğer taraftan Ziraat banka • 
hakkında bir rapor hazırlamıt • ıı İstanbul tubeıi müdürü Ahsen 
lır. Bu rapora nazaran grup halin bey de demittir ki: 
d A A • k d 1 ıırsmttmnnnanmttımıııttnnnmnıtuıttıUIUIUUllllllDHllJIUIWIWtuununnımnnnunı e vrupa ve merı a an ge en 

ıeyyah miktarı 14200 dür. Bu Mr.; 1 ] 
miktar geçen ıeneye niıpetle ~119L ~Tl 
6390 fazladır. Suriyeden ve fark ._._..,...,. _ _.. ______ _.._ 

demiryollarıyle Avrupadan ge· Atlar bo§uldu 
len seyyahların adedi 15878 dir. 

r 
Denizden gelenlerin miktarı İıe 
20909 dur. 

omserlerin imtihanı 
Birinci, ikinci, üçüncü kom; -

serliklerle merkez memurlukla • 
rına terfi edecek zabıta memur • 
1arının imtihan kağıtlarının tet -
kikine batlanmıtbr. Netice bir 
kaç güne kadar anlaşılacaktır. 

Yeni adam davası 
Yeni Adam a-azetesi aleyhine 

açılmıt olan müstehcen nefrİyat 
davaaına dün üçüncü cezada hat· 
landmış, bazı ıahitlerin celbi için 
hatka güne kalmıttır. 

Belediye kooperatifi 
8elediye memurları dün fev

kalade bir toplantı yapmıttır. Bu 
içtimada nizamnamenin ikinci 
maddesi değiştirilmittir. Tadil e
dilen §ekle göre, belediye koope· 
ratifi diğer istihsal ve istihlak ko 
operatiflerine i§tirak edebilecek· 
tir. 

Caddeler sulanıyor 
Belediye sabah ve aktam ol • 

mak üzere büyük caddeleri ıula
mıya başlamıştır. 

Kapalı çarşı . 
Belediye kapalı çarfınm tami

ri için yeniden tetkikata batla • 
mıtbr. 

Deniz kazaları 
Her sene yaz mevsiminde olan 

deniz kazaları icin sıkı tedbirler 
alınmaıına b&§lanmıthr. Zabıta 

memurları deniz kenarlarında de 
nize girenleri menedeceklerdir. 

Bu akşamki suvare 
Türk • Leh turizm komitesi bu 

ak§am Dağ sporları klübünde 
bir ıuare tertip etmittir. 

Bakırköyün lkitelli köyünden 
Muıtafa, bu sabah arabasiyle F e 
nerde denize girmit, denizde hay 

1 

vanların ayağı kayıp uçuruma gi· 
derek her ikisi de boğulmuştur. 

Arabacı Muatafa kurtulmuttur. 

A§a~an dU9tU 

Üsküdar, Eski mahalle ıoka· 
ğında oturan Mustafa oğlu yedi 
yaşlarındaki Y akup çocuk, dün 
çıktığı dut ağacından düterek 
tehlikeli ıurette yaralanmıf, has· 
taneye kaldırılmıttır. 

Tramvay · ~arptı 
717 numaralı vatman Hüseyin 

efendinin 53 numaralı tramvay 
dün Çartıkapıda 9 yatlarındaki 
Mardiroı kızı Emanohiye çarp • 
mıı ve yaralanmaaına sebep ol • 
muttur. Vatman hakkında taki • 
bat yapılmaktadır. 

Pencereden bakıyordu 
Kadıköyünde İbrahim ağa ma· 

halleıinde oturan Fethi efendi 
kızı üç yaşlarındaki Turhan, pen 
cereden bakarken birdenbire so
kağa düşmüt ve başından yara • 
lanmıt olduğundan tedavi için 
Zeynepkamil hastanesine kaldı • 
rılmıtıa da orada ölmütlür. , 

PROGRAM 
8,05 Köprü 
8,35 Oıküdar [ "'] 
8,55 Kadıköy 
9,50 Büyükada 

11,20 Ya1ova 
18,00 Yalova (hareket) 
19,30 Büyükada 
20,20 Kadıköy 
20,40 Köprü 
21,50 Büyiikdere 
22,45 Büyükdereden 
23,00 Beykoz 
23,10 Yeniköy 
23.25 Kanlıca 
?.3~'l5 Anadolu hisllr 
23.50 Arnavutköy 
24,00 Cen.-elköy 
24.20 O eküdar 
24.35 Köprü 
r•J Bıoııikblstan 8.15 te ll!<kti

dara hareket eden vapurdan 
aktarma alınacaktır 

en mufaual tekilde fikirlerini 
aöyliyen mösyö Lamberdir. Lam· 

her lstanbuun bihassa bir hars 
ve ilim f ehri olacağına iıaret el • 

mekte, ve Beyazıt civarının mü • 
kemmel krokisini çizerek burası· 
nın bir üniversite mahallesi ola • 
rak yapılmaıını tavsiye etmektc
d ir. 

Seyyah otomobilleri 
Seyyah otomobillerinin mu • 

vakkaten ithali için turing klüp 
taraf mdan verilmekte olan trip • 
tiklerin tayyareler hakkında da 
cari olması takarrür etmif, keyfi
yet alakadarlara bildirilmiştir. 

Yeni motör 
Gümrük idaresi Almanyadan 

açık denizlere çahtahilecek cesa
mette yeni bir motörbot almıttır. 
Motör Akdenizde kaçakçılık ta • 
kibatında kullanılacaktır. 

Ticaret odasında 
münakaşalar 

Dün saat 15 te ticaret odas1 
harare-tli bir içtima aktederek bir 
çek meseleleri münakaıa etmit • 
tir. 

Bunlardan biri dericilerle lıis
tik fabrikaları arasındaki ihtilaf
lı. Dericiler ve lastikçiler ayrı ay 

rı raporlar hazırlıyarak oadya 
vermiılerdi. Mesele münakaşa e
riildikten sonra meselenin müsta

celen tetkiki için raporların idare 
heyetine verilmesine karar veril
mittir. 

Bundan sonra elektdk fiatla • 
ı ının pahalılığından bahsedilm iş 

ve en sonra hususi mekteplerin 
ticarethane addedilip edilmeme • 
si hakkında münakaşalar başla • 

ınıtbr. Gayet hararetli münaka • 
~alardan sonra bazı itirazlnrl• 
rağmen Darüuafaka gibi bir hn • 
yır cemiyeti tarafından İ§letilnıi

yen hususi mekteplerin ticaretha 
ne addedilmesine ve bunların sa 

hiplerinin tüccar addedilerek o 
tekilde sicilli ticarete kaydolun -
ma11na karar verilmiştir. 

3 

Haşimin yıldönü
mü nasıl geçti? 
Pazarteıi günü, Akademide 

şair Ahmet Hatimin birinci ölü 
yıl dönümü üzerine yapılan me 
raıim, program itibariyle pek ta 
mam göründüğü halde, hususi -
yetaiz geçti .. Bu ne demektir?! .. 
Bütün kütlenin ayaklanma11 ve 
''Piyale,, yi battan ayağa kada 
bir ağızdan htametmesi mi la 
zım. 

Hayır. 

Bu nevi tairleri, zaten lisanı 

ve üslubun ka!11ilen değitmekte 

olduğu bu zamanlarda, - anla 
yış noktasından - kutluhyacak 
anacak, bir zümredir. Memleke 
tin yüksek "ezkiya,, sıdır. İfte b 
cihetten Hatim günü, eksikti; h 
ausiyetaizdi; kendine has tamam 
yeti maddeten olsun elde edeme 
di, demek istiyorum. 

Akademi salonunun, Hatim 
ağırhyacak bütün kimselere açı 
olduğu ilan edildiği halde, aaa 
beş (:ıt) gibi geç bir vakitte, yal" 
nız, yetmit ıekıen haktinas lale 
be ve birkaç mutat edipten iba· 
ret bir heyet bulunuyordu. 

Mutat geliciler kimlerdir: 
Peyami Safa bey, 
Yusuf Ziya bey, 
Orhan Seyfi bey, 
Semih Lutfi bey (tabn) 
NuruJJah Ata bey (Gelmemeli· 

le müsavi). 
Ahmet Hamdi bey (Haıimin 

halefi.) 
Halit Fahri bey ve sonra izzet 

Melih bey geldiler. 
Nurullah Ata bey için: (Gel

memekle müsavi) diyoruz. Çün 
kü Hatim hakkında yapılacak bü 
tün hüküm ve. kelime iktısadını 
çoktan tamamlamıt olan bu mu • 
katlar zat, her zaman, hatipleri 
sözünü kendiliğinden çekiftirir. 
Ve Haıime dair, dört kelime tek· 
rarından gayri yapacak bir hayrı 
yoktur. 

Yusuf Ziya Bey, ayni me'alle, 
gelecek yıl söyliyecek pek ıöz 

bulamıyacaktır ıamrım. 

Orhan Seyfi bey, bu defa bir 
az filozof ve muhrikti .. 

Peyami Safa beyde mülhit bi 
"organizatör,, meziyeti var. Me 
rasimin bütün tabiiliğine, düz a 
yak giderliğine rağmen istitratla· 
rı, hazırunu söze davetleri, Ha • 
şim için yazılan kitabın c••) •Ü· 

rümüne dair gösterdiği müsleına. 

canlılık ve hüınüniyeti ile cidden 
merakı celbedecek bir vaziyettey 
di ... 

Ha!im üzerine yürütülen mü· 
talealardan birkaçı: 

"Hücuma uğramadan kendini 
müdafaa etmek isti yen .. ,, 

Peyami Safa 
"Öyle bir suflördür ki, hayatı· 

mızın her sahnesinde bize bir teY 
fısıldar .. ,, 

Yuıuf Ziya 
"Şiir lisanını arıyordu. Son 

günlerde bunu buldu .. ,, 
Nurullah Ata 

"Ölüm, bu §en ve ~tır şairi mah· 
kumu sükiit etti. Gene ayni ölüm, 
onu layemut ediyor .. ,, 

Hamit (Gönderdiği mektupta) 

Hulasa eden: 
Hikmet MUnlr 

(• ) Merasim ,beş buçukia baş 
ladı. 

( .. ) Hasılatiyle merhum Ha
şim ismine, Akademide bir sütun 
dikilmek ü zere Yakup Kadri Bey 
bir kitap yazmıştır. Fiatı bir lira. 
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Fıkra müsabakası ~rHABR'in 1 Balıgy a ahlan t ,f 
iklyeleri 1 CeSe En iyi, en güzel fıkralan bize gön· 

-----.;.--------------·---------•"• dereceklerin yazılan; burada neşredi· 
Memlekette iki fırka vardı: Fakat, polis müdürü, daha kur- · lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol-

Biri, kraliyet taraftarı. öbürü de nazdı: maması, seçme olması ve okunaklı 
· yazılması lazımdır. 

cümhuriyetçi... - Hayır, adamlarmıızı mavi 288 _ Allah 
Halk, cümhuriyetçileri daha odaya değil, mezarlığa gönder • 

fazla seviyordu. Fakat, kral; or- dik •• Kerosun tabutu, mezardan 
duyu avucunda tuttuğundan bir çıkarılıp daha mütehassıs doktor 
türlü düşmanlarına hükUmeti ele lar tarafından fethi meyyit yapı
almak imkanını vermiyordu. Bu- lacak .. 

. 
versın 

nunla ·beraber, bir isyandan, bir Bu sözler, fırka reısını fena 
ihtilalden korktuğu için, muhale- halde sarstı. Zira, onun bütün iti
fet reis·lerini sürgüne yollamıyor· harı, böylelikle altüst olabilecek· 
du. Onları ahalinin gözünden dü- ti. Kendisini, adi bir mücrim ola 
§Ürmek üzere fırsat bekliyordu. mahkemeye verebileceklerdi. 
Cümhuriyetçiler arasına casus - Hatta, doktorlar, zehirin 
Iar sokulmuştu. pek kısa bir zamanda tesir ettiği 

Bir gün, bu casuslardan Keros ni nazarı itibara alarak, bunun, 
ism~nde biri, mühim esrara vakıf cümhuriyet fırkası binasında içil
oldu •• Cümhuriyet fırkasının or - diğini tesbit edebilirlerdi. Fırka 
"duda birçok taraftarları varmış lelekelenecekti .. Ahali ondan so
giz!i silahları mevcutmuş .. Bunla- ğuyacaktı .. Belki de, daha karma 
rın isimlerini, yerlerini öğrendi... karışık vaziyetler hasıl olacaktı; 
Reis Antino bu feci hakikatin kendi başına çorap örülecekti .. 
farkına vardığı zaman iş işten O, yalnız belediye doktorunun 
geçmit bulunuyordu. Merkezi u- cehline güvenerek bu suikasti 
mumi azasında Rontoya dedi yaptırmıştı. Mütehassıs doktor • 
!ki: lar, elbette her şeyi meydana çı -

- Sana bir vazife veriyorum. karacaklardı •• 
Fakat, &ebebini sormadan derhal Bir memur, içeri girerek, şu 
tatbik edeceksin.. Kerosun he • tafsilatı verdi: 
men koluna gir .• Mavi odaya git.. - Telefonla malumat geldi, e
Onunla istediğin çeşit bir muha - fendim .. Tabut çıkarılmış .. Dört 
:vereye giriş •• Sakın dışarı koyu • sivil, bir resmi memurla birlikte 
:verme •• Sağ taraftaki dolapta içki kayığa bindirilmiş .. Ventin ada • 
§İşeleri olduğunu biliyorsun .• O • smdan hareket etmişler.. Yarım 
na cin vermut ikram et.. Fakat, saat sonra gelirler .. 
ıen yalnız vermut iç.. Sakın ha, Antino: 
bu söylediklerimin haricine çık - - Mahvoldum!.. • diye düşü -
ma.. Seni kontrol ettiriyorum... nüyordu. - Artık bizi kurtaracak 
Karıtmam.. hiçbir mucize yoktur .• 

Ronto, bütün emirlerini tatbik • 
etti.. Fakat, Kerosun başına, o 
gün, bir felaket geldi.. Seketi 
kalpten öldü •• Ve şehrin karşısın 
·a '\ v e~!'ih ... .ıM.1.n.d. .. ki aile me -

zarhğına gömüldü .• 
• • • 

Ertesi gün, polis müdürü, Cüm 
liuriyet fırkası reisi Antinoyu 
mevki ine davet etti: 

- Bir töhmet altında bulunu
yorsunuz efendim .• 

• • • 

Adamın biri pencerede oturur· 
ken hiç tanımadığı birisi kapısını 
çalar. Adam sorar: 

- Ne var, ne istiyorsun? 
Liltfen kapıya kadar iner mi

siniz 

- Oradan söylesen olmaz mı? 
- İmkanı yok. Zahmet etme· 

niz lazım. 

Bunun üzerine adam bilmechu
riye aşağıya kadar iner: 

- Ne istiyorsun? 
- Ben fakir bir adamım, Beş 

on para sadaka verir misin. 
- Yukarı gel. 
Fakir adam sevinerek ev sahi· 

bini en üst kata kadar takip etti. 
En üst kata gelince adam fakire 
döndü: 

- Allah versin. 
K. Mustafa paşa~ Nurettin 

289 - Küçükten başlamış 
Bir adam hacdan dönüşünde 

istasyonda uşağı tarafından kar· 
şılanır. Ne var, ne yok diye so • 
ror. Uşak cevap verir: 

- Birçok şeyler oldu. Fakat 
küçükten mi başlıyayım, büyük • 
ten mi?. 

- Küçükten başla. 
- Kedi öldü. 
- Neden?. 
- Eşeğin etini fazla miktarda 

yedi de .. 
- Eşeğe ne oldu?. 
- Valdenizin tabutunu taşır • 

ken öldü. 
- Ne? annem de öldü mü?. 
- Karınızdan on beş gün ev· 

vel. 
- Aman, ne diyorsun?. Karı· 

ma ne oldu?. 
- Ne olacak, ev yanarken 

korktu, hastalanarak öldü. 

Üsküdar: Sabiha 

- Ne gibi? •• - diye, fırka reisi, 
soğukkanlılığına rağmen sarardı. 

- Bu sefer, siyasi bir cürüm 
'.değil .. Adi cürüm •• 

Fakat, mucizenin nasıl zuhur 
ettiğini dinleyin •. O civarda, kö -
pek balığı pek nadir olmakla be· 
ra.ber, dehl}eti hakkında polisle -
rin fikirleri vardı. Bu balığın, aç 

olduğu zamanlar, korkunç bir su 
rette sandallara saldırdığını, san
dalı devirerek içinden bir adam 
kaptığını biliyorlardı .. Karlı ha • 
valarda aç kalan kurda nasıl mu 
kavemet edilemezse, hu denizle
rin köpek balığına da ayni suret- -----------------

le karşı durmanın ihtimali yok - Müstakil 

..,_ ! .. 
- Adam öldürmüşsünüz .. 
Polis müdürü, müstehziyane 

güldü: 
- Belediye C:loktoru, Kerosun 

gömülmesi için, gerçi müsaade 
etti •• Bu biçare adam, dün gömül 
dü .• Lakin, artık gizlememize 
meydan Y.Ok ki, gizin fırka da, 
göxümüz sade o değildi. Ronto 

d~ bizim adamımızdı.. Bakınız, 
kendisi ne diY.or .• Giriniz, Ronto ! 

:Van kapı açıldı. '.Antinonun o 
ana kadar kendi emniyetli ada • 
mı sandığı Ronto, içeri girdi; cin 
veımut meselesini anle.tlt. 

Polis müdürü sordu: 
- Cinin içinde zehir mi varch 

efendim?. 

- Hayır. 

- ()yleyıe niçin bu içkiyi Ke-
• • . . ? 

roıa ıçırttınız ••• 
- Ben, böyle bir emir verme

dim .• Hafiyeniz uyduruyor.! • di 
ye, fırka reisi, istihfafla. Ronto • 
yu gösterdi. İsterseniz, merkezi 
umumiye memurlarınızı gönde • 
rin, mavi odadaki dolabı açsın ... 
Zehirli bir cin §İ,eıi bulursa ge • 
tirsin, muhteviyatını tahlil etti • 
rin .. 

tu. ı,te, dört sivil bir resmi me· Kir alık Ev 
mur, fethi meyyiti yapılacak ta • 
butla gelirken, müthiş bir köpek 
balığı, sandalları~ın karşısına çık 

iki odadır. 
Kumkapr Nişancası Havuzlu 

tı: . ~ · Mühre sokak No. (5) 
- Devrılecegız .. Kurtuluş yok. Bitişiğindeki 7 yahut karşısındaki 4 numara· 
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sa, tabut da denize gidecek .. O -1 Gidilebilecek != 
nun için, cenazeyi feda ederek .: .., J • 
kendimizi kurtaralım.. § eg ence yerlerı 

Polisler, böyle düşünerek, der- 1 SiNEMALAR • 
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bu esnada, yukarki vak'anın ha· ALEMDAR: Valansiya yıldızı H 
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nm karnına gitmiş!.. •• MiLLi: Bora fi 

• !i YILDIZ: Sarışın venus !$ 
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mazdı. 

Aradan hir ay geçtikten sonra, 
Antino, kralhğı devirmeye muvaf 
fak oldu .. 

Anito, bu ıözleri, gayet tabii 
olarak, kor1anadsn söylüyordu. 
Zira, zehirli cin §İşesini, oradan, 

vak'a üzerine, hemen kaldırtm:§· 
tı.. . 

Bakınız, en ufak tesadüfler, 
yalnız fertlerin de~il, milletlerin 

) hayatı üzerinde bile müessir olu· 

yor. Sandal beş on dakika sonra 
adadan ayrılsaydı, yahut köpek 
bahğr, denizdeki rotasını değiştir 
seydi, bugün, kral hala tahtında, 
Antino ise zindanda olacaktı. 

(Hatice SUreyya) 

laglllzce dersleri 
Perşembe ve pazartesi günleri çıkar 

Müellifi: ömer Rıza 
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ln April there jş no ınow. The birds. 
in epri! (* zer iz no sno zi berds 
de nisan yoktur kar kuşlar. 
Nisanda kar yoktur. 

Sing in the green trees and we go for. 
Sing in zı grin triz end vi go for. 
öter de yeşil ağaçlar ve biz gider için 
Bizde uzun yürüyüşlere çkarız. Kuşlar 
yeşil ağaçlarda öterler. 
Long walks. May ia a lovely month; it iı 
long voks mey iz e lavli mans *) it iz 
uzun yürüyüşler mayıs dir bir sevimli 
ay o dur 

Mayıs sevimli bir aydır. 
W arm now out of doora, and in the 
vorm now avt ov dorz end in zi 
sıcaktır (kırlar) 

Artık kapı dışlan (kırlar) sıcakhr. 

Middle of the day it ia ıometimes • 
middl ov zi dey it iz samtayimz 
orta nın gün o dır bazan 

Günün ortasında ortalık tamamile 
sıcak olur. 

Quite hot. Tben we open the doora. 
kuvoyit hot (* zen vi open zi dorz 
tamamiyle sıcak o zaman biz açar ka -
pılar 

O zaman kapılan ve pencereleri açarız. 
And windowı and the aiı; comes into the 
cnd vindoz end zi eyr kamz into zi 
ve pencereler ve rüzgar girer içine 

Rüzgar odalara girer ve onlar serin -
ler. 

rooms and they are cool. Sometimes 
it. 
rumz end (* zey ar kul Sametyimz it. 
odalar a onlar dırlar serin baz an o ( or -
talık). 

Rains; and then the air iı quite c:ool. 
renz end (* zen zi eyr iz kuvoyit kul. 
yağar ve o zaman hava dır tamamiyle 
serin. 

Bazan yağmur yağar. O zaman hava 
tamamiyle serinleşir. 
ln June the roses are blooming in the. 
in Jun zi rozes ar blumin İn zi 
da haziran gu1lcr ac;ıyo öe 
Haziranda g illler bahçede açıyor. 

Garden and at the end of the. 
garden end et zi end of zi 
bahçe ve da son nın 

Ve ayın sonunda kirazlar olgunlaşır. 
month cherries are ripe. Wha t is. 

mans *) çerriz ar rayp vat iz. 
ay kirazlar dırlar olgun ne dir 
the colour of a ripe cherry. 1t 
zi kaler ov e rayp çerri it. 
renk m bir olgun kiraz o 
olgun bir kirazın rengi nedir?·: 
lı red or black. The chen-y iı the. 
iz red or blek zi çerri iz zi. 
dır kırmızı yahut siyah kiraz dır. 

Ya kırmızı ya siyahtır. 
friut of the cherry tree. 
frut ov zi çerri - tri. 
kiraz ağacı • 

Kiraz, kiraz ağacının meyvuıdır 
That ia the end of the fint 
(* zat iz zi end ov zi ferst 
bu dır son nın ilk 

Senenin ilk yarısının sonu budur. 
hali of the year. 

haf ov zi yir. 
msıf run senenin 
Proverb No roıe without a thorn. 
proverb: No roz vizi *) avt e (* ıorn. 
mesel yok gül siz tir diken 
darbı mesel: Dikensiz gül yoktur. 

1 - Okuyunuz: Children. hundrecl 
figure, minute, breakfast, ıon, ımotb: 
love, cever, colour, mother, lavely, ıix 
except, house, ınow, flower, window, 
warm, guarter, walk, ımaU, food, fruit, 
June. 

2 - Cevap veriniz: 
(1) How many dayı are there in 

january? (2) İn june? (3) Which iı the 
fourth month?. ( 4) lı it very cold 
then?. 

(5) Are the dayı very Short?. (6) 
Doeı it alwyı rain in February? (7 J 
How many dayı b..ıve thiı month in leap 
-year?. (8) Wben the ıround it 
white? (9) ln wbich month do tne 
roaes bloom?. (10) What iı c:olour of 
ripe cherries?. ( 11) What iı their colout' 
when they are not ripe? (12) Of what 
tree they are the fruit? (13) Do you 
Sometimıea eot cherries. (14) Wlien do 
you for long wolkı. ( 15) Why do Wft 

open the dooı when it iı worm? (16) 
Mow many minuteı are there ir a pu. 
arter of an bour? (17) When do you 
play out of doos?. 

............................................................................................ 

Memleketimizde listik 
a yakka hı yapılmamalıdır 

(Ba.ıt tarafı ı inci aa.ydada) 

Burada evvelce izah ettiığim noktai 
nazarımda tamamen musır olarak tekrar 
izah mecburiyeti his ediyorum. 

Memleketimizde tee11üı etmekte O• 

lan lastik sanayii eğer hakikaten mem . 
lekete faydalı olmak gayelerini istihdaf 
ediyorsa lastik ayakkabı yapmaktan 
kat'iyyen sarfı nazar etmelidirler. Çün • 
kü: Lastik ayakkabı imalatı yalnız a • 
yakkabı ve dericilik ıanayiini mutazar • 
rır etmekle kalmaz. Bunun asıl büyük 
tahribatı herşeyden ziyade hayvan ye
tiştiren köylüyedir. herkes bilirki hay
van beslemekle h·iyalını temin eden 
köylülermiz memleketimizde büyük ye · 
kUn tutar ve ayni 2amanda gene mem • 
leketimizin hayvan yetiştirmesine ve 
hayvan neılinin ıslahına ,iddetle ihtiya
cı vardır. 

Çünkü biz herıeyden evvel bir ziraat 
memleketiyiz. Hal böyle iken köylüye 
ucuz lastik ayakkabı giydireceğiz dıyc 

iddia etmek adeta köylünün kendi mah • 
sulatr olan buğdaydan mamul ekmek 
yerine daha ucu:ıduı· diyerek yabancı 
memleketlerin mahsulünden mamul çi· 
kolat yemeyi teklif etmek kadar gülünç 
olur. 

İkincisi, lastikçilerin iddialarını doğ · 
ru olarak bile kabul etsek noktai naza • 
rımdan hiç bir şey kaybetmem. Çünkü 
bu sanayün bir çok ehemmiyetli !Ubele· 
ri vardır; mesela, 14endilerinin de yaz • 
dıkları gibi otomobil lastiği, muşamba • 
lar ve tıbbi lastik alati ıibi memleket 
için lastik ayakkabıdan çok daha mühim 
ve harice milyonlar götüren mübreır. 
ihtiyaçlar varken §imdiye kadar niçin 1 

/ 

hiç biriıi bu saydığım tubelerin hiç bi • 
rinde faaliyet gôstermediler. 

Bundan anlaıdıyor ki bu efendiler 
hiç bir zaman ayakkabı alamıyan fakir 
halkı değil, yalnız kendi ceplerini dü • 
şünmütlerdir. Bu san'atin en kola,. 
ve ençok kazanç getiren şubesinde ça· 
hşmayı müttefikan tercih etmi~lerdir. 
Bu iddiamın ıspatını gene kendileri 
ıspat ediyorlar. 

( 150) gram kaoçuktan bir çift lastik 
ayakkabı yapıldığına ve en doğru bir 
heaapla vasati olarak bir çift ayakkabı 
azami elli kuruıa malolduğuna göre pİ• 
yasada gene vasati 100 kuruıtan aıaiı 

satan hiç bir fabrika mevcut değildir. 

Bilmem bu hal karıııında fakir halkı 
düşünmek iddia11 gülünç olmaktan kur• 
tulabilir mi?. 

Sonra diyorlar ki: "Evvelce memltıı • 
ketimize, A vrupadan, 400 bin çift ma • 
mul lastik geliyordu. Ve buna mukAbtl 
harice 800 bin lira veriyorduk.,, Biı-ar. 
munsif düşünürsek odevirlerin çoktan 
geçtiğini görüyoruz. Bugün hükumeti • 
miz kontenjan kapılarını açıa yabancı 
memleketlerden buraya 40 kuruıa mil • 
yonlarca. çift lastik ayakkabı ıetimıelc 
her gün mümkündür. Ve bunun böyle 
olduğunu kaoçuk için Avrupaya veri 
len parayı mevzuu bahsederken itraf 
ediyorsunuz. 

O halde?. Fazla kazanmaktan hatk 
hiç bir emel taşımadığınız yalnu: ayak 
kabı yapmanızla sabittir. Köylü men• 
kabı yapmakla sabittir. Köylü menf<' 
ait gibi ulvi bir gayayi feda etmemek 
lazımdır. 
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- Affcd:rainiz, bir dakika .. Kocam ~ocuklan uyutmakla mcıgul !. 

Adını söylemiyen aşçı 
Büyük konaklardan birine ye· 

ni bir ahçıba!ı gelmi,ti. Bir kaç 
ıün hiç kimaenin yüzünü bile sör
llleden mutfakta çalı9tı. Türlü 
ltiı-lü yemekler yaptı ve ev halkı· 
na sanatını beğendirdi. Eve gel
diii aa.man eıki ahçıbaşının izi • 
ninde Jerine kalmak için geldi • 
ğinden khnae adını ıormaya lü • 
zum görmemitti. 

Bir kaç zaman ıonra uıl ahçı
baıı artık köyünden dönemiyece· 
iini, yerine bıraktıiı adamın a· 
lınmasmı yazıyordu. 

Bu haber üzerine,, evin hanı
mı, hizmetinde bulunan bir Al· 
man hizmetçiyi ahçıba,ının adını 
ıormaıı için ıönderdi . 

•<"' Hizmetçi az sonra dönmü§tÜ. 
fltm sordu: ' .. " 

- Adı ne imit? :: 

- Söylemem, diyor. 

- Nuıl aöylemezmiı .. 

- Söylemiyor .. 

- Bu ıefer, ahçının 
kadar, hanım indi: 

- Adını neye ıöylemiyoraun 
be adam, dedi. 

- Niden sülemen hanum, Sü
I lır nlen .. diye cevap verdi. 

- -=c:: c< 

-Komtunun bahçeainde kablettarihi 
bir iskelet bulunmut-

- Kimden §Üpheleniyorlar?. - - --=- - -
Müsaade ederseniz 
Saf bir kadın, çok uzun süren 

bir deniz yolculuiuna çılmuıtı. 
1Jf acık bir ele çocuiu vardı. Ço
c.apna hazır çamaıırlannı birer ı 
hiı er ıiydinniı fakat, hepsi de 
kirlenmitti. Tayfalardan leien iı
tiyerek bunları temizledi. Asıp 
kurutması icap ediyordu. 

Güyerteye çıktı. Etraf ma ba· 
kıntlr, bunları asıp kurutacak bir 
yer bulamadı. Gözüne ileride ge 
•inin direiine muhtelif tekilde 
LaJl'aklar ıeçirilmiı bir ipi çeken 
tayfa ilitti Ye yaklattı: 

- Müeude ederseniz tunları 

• is a' a "'1 CWi., 

Meğer ne imiş 
Bir konferanıçı bir doktor konutu · 

yorlardı: 

- Bilmem dikkat ettin mi?. Arka ıı· 
rada ıiıman kadının yanında oturan 
adam konferanıla çok alakadar oldu .. 
Gözünü bile kırpmadan bana baktı. A • 
caba mealeii nedir?. Kencliıiyle tanıt . 
mak isterdim. 

- O mu? kendisini ıayet iyi tanınm. 
Benden uyku ilacı istiyen bir hastam ... .. 
• • • • • • 

• 
o 

- Baban milyoner olsun sen de onun 
yegane variıi ol da, bir de aşkımdan şüp

he et! .. Buna tahammül edemem!.. 

Ekseriyet 
Sahnede berbat bir piyeı oynanıyor· 

du. Salondakilerin adedi o kadar az 
idi ki sahnedekilerin mecmuu kendile -
rinden daha fazla idi. 

Bu ••nada ıeyircilerden biri dayana· 
madı, bir ııbk çaldı. Bunun üzerine ıah
nede bat rolü yapan artist, 11bk çalan 
ıeyirciye döndü ve ıahnedeki artistleri 
ıöıtererek : 

- Ekseriyetin menfaati namına seni 
11lık çalmaktan mennederim, dedi. 

HABER - Aqam Poataaı 

Kar yagamaz 
Bir kıt ıünüydü. Rasathanele· 

rin Hrinde uzun uzadıya hesapla 
uğratan ilim. o gün için kar yağ· 
mıyac~jı kanaatine varmı! ve tea 
pit ~hi ği raporunu tebliğ memu
runa götürmüttü. 

Memur, ilimin raporunu okur· 

ken, dıııarıda buram buram kar 
yağıyorclu: 

- Ü1.tat, dedi, siz kar yağmı· 
yac.ık diyonunuz amma, lutfen 
pencereden bir baksanız .. 

Alim, pencereye bile bakmağa 
lüzum görmeden: 

- Hesabımın yanlış olmasına 

imkan yoktur, dedi, bugün kar 
yağamaz .. 

- Hiç içmeden iki gün çalışan hay -
vanlar varmıt .. Meıela deve!_ 

iplik yetsin diye 
Saf bir hizmetçi, dikiş makine· 

ıi batma oturmut bir §eyi dikmek 
le meıauldü. 

Bir ara makineyi çevirip çevir
memekte tereddüt eder bir halde 
yava,, amma çok yava! çeviriyor· 
du. Makineyi çevirmekte tered
düt ettiğini ıören hanım: 

- Makine mi bozuldu, kız .. Ne 
ye çevirmiyorsun, diye sordu. 

- Yok hanımım .. İplik pek az, 
diklecek yer de bir karı! kadar 
kaldı. İplik yellin diye yavaı çe· 
viriyorum. 

Yanlışlık olmuş 
Her zaman eaki, yırbk elbiselerle ıe · 

zerdi. Bir ıün üıtünde ıayet iyi dikil · 
mit ıüzel ve yeni bir elbiıe gördüler. 

- Hayrola?. İtini yoluna koydun ıa· 
liba. 

- Hayır, hayır .. Bir yanlıtlıiın kur. 
bam oldum. Plajda iken biriıi benim el· 
biaelerimi ıiyerek eitmit·· Ben de onun
kilerini ıiymek mecburiyetinde kaldım. 

- iyi amma bunlar ıeninkilerden ela · 
ha, yeni, naııl olur?. 
-Şey canım. Jrampa teraoldu. Ben 

daha evvel giymiıim .. 
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Yarın, Galatasaray-Vefa, Süleyma-

niye - Beykoz, Beşiktaş - Eyüp 
karşılacak~ar 

iki haftalık bir teahhürden ıon
ra İstanbul tilt maç1arı yarın tek
rar üç statta birden devam edecek 
tir. 

Taksimde oynanacak Galatasa
ray - Vefa ve Kadıköyündeki 
Beykoz - Süleymaniye müsaba
kaları oldukça mühimdir. 

Bilhassa Galatasaray takımı

nın, muhacim hattında genç oyun
cular oynatarak rakibinin kar,uı
na çıkmak mecburiyetinde bulun
ması, Vefa - Galataıaray maçı· 
na bir kat daha ehemmiyet verdi
recek ve iki haftalık bir atalet dev 
resinden sonra, futbol meraklıla· 
ra, herhalde heyecanlı bir maç ıey 
rettirmek veıileıini teıkil edecek
tir. 

ekseriyetle sinirlerin ıerilmesin· 

den yarıda kalırdı. 
Fakat öyle ümit ediyoruz ki, ya

rınki maç, mümkün olduğu kadar 
az sinirli bir hava içinde oynana· 
cak, seyirciler çok heyecanlı bir 
maç seyredeceklerdir. 

Bu maçtan evvel de, küçükler 
araaında ıampiyon çıkan T. Y. Y. 
Kurtuluı küçük takımı bir maç ya· 
pacak ve kupasını alacaktır. 

Serbes güreşler 
Galatasaray klübünün siint tubeıi • 

ni açması münaıebetiyle 31 mayıı per. 

tembe ıünü klüp salonunda yapılan 

ıerbeıt ıüret müsabakalan büyijk bir 
muvaffakıyet kazanmıttır. 

Memleketimizde ilk defa olarak tertip 
edilen bu aerbeıt güreı müsabakaların!\ 
32 ıüretçi i,tirak elti. unlardan bir kn· 

Süleymaniye - Beykoz kartı· mı methur' yağ ıüretçİlerimiz, bir lnı . 
latması da, iki takımın, en son al- mı klüplere kayitli ve müsabakalara mun 
dıkları neticeler ve bilhaıaa Sü- lazam olarak devam eden tamnnuı gü • 
leymaniye lstanbulspora galebeıi- retçilerimiz, bir loımı da henüz teıkila
le bu maça da bir kat daha ehem- ta dahil 0 Imam:-" turada burada ıüre, 

· · . yapan ıençlerdır. 
mıyet atfettırmektedır. "-'-tasaray kl·· ı,·· " t LL .. •• in 

• •• • UA1m u unan ete11111uıu · 
Betıktaı - Eyup maçına gelın· yıcla köıede kalnuı ıençleri bulup ~ı • 

ce, bu sene birinci kümede en iyi karmak ve bunları tetkilatmuzla alika· 
netice almış takımla, ikinci küme dar edip klüplere almak ve müaabakall\
!ampiyonunun karıılaıması her· ra hazırlamaktı. Galatasaray klübü bu 

h ld ·· l b' hA d' · tetebbüıünde tamuniyle muvaffak ol· a e guze ır ıpor a ıaesı ve dd 1 . . .. . . b' muta o unur. 
ıkı kume arasında ıyı ır mukaye· 31 Mayıı perıembe akpmı ppd-

se vesilesi olacaktır, müaabakalann finalleri bu aktam yapı 
Bu haf ta ki maçlar lacakbr. 

Geçen hafta müsabakaya ittirak ede • 
İstanbul, 5 (A.A) - latanbul 

futbol heyeti reisliğinden: 
8 - 6 - 934 Cuma ıünü yapı· 

lacak mıntaka şilt müsabakaları: 
T akıim Stadında: 
Galatasaray - Vefa • Kumka

pı saat 16 hakem Rüştü Bey. 
F enerbahçe Stadında: 

ceklerini bildirmi§ olan ağır sikletlerin 
hepsi ıelmemitlerdi. Final müaabakal2'· 
rında ağır ıiklette Çoban Mehmet ve 
Mülayimden maada diğer meıhur aiu 
ıiklet pehlivanlarımızı da göreceğiz . 

Müsabakalara bu aktam saat 8 de 
Galatasaray salonunda devam oluna • 
caktır. . 

Bu aktarn Kenan, Omer, lımail, Ah· 
Süleymaniye - Beykoz 

16 hakem Sadi Bey. 
ıaat met, Hilmi, Uzunköprülü Hüıeyin, Sa· 

Beşiktaş (Şeref) Stadında: 
Betiktat - Eyüp saat 16 hakem 

Suphi Bey. 

Pera - Şişli 
Bu Cuma sabahı saat ( 9) da 

Taksim stadında, ıayri müttefiki 
klüpler arasında, Jamanak gazete 
sinin tertip ettiği kuma maçları

nın finali oynanacak ve gayri müt 
tefiklerin en kuvvetli iki takımı1 
(Pera) Rum takımı ile; (Şişli) Er 
meni takımı karşılaıacaklardır. 

Senelerden beri birbirine iki e· 
zeli rakip o'an bu takımların maçı 

lih, Adnan, Baıri, Selihattin, Mehmet, 
Hüseyin, Hüaamettin, Nuri, Ali, Hicri, 
Hasan, Durmut, Nihat, Ahmet, ibra • 
him, Necati, Haydar, Ahmet, Oaman, 
Hamza, Harun, Mülayim, Çoban Meh
met ve diğer ıüretçilerin müsabakalan 
vardır. 

Kongre 
htanbul, 5 (A.A) - Hilal Klü

bü katibi umumiliğinden: 
Klübümüz ıene'ik adi kongresi 

22 Haziran 1934 Cuma ıünü saat 
10 da toplanacağından klübe ka· 
yıtlı azanın yazılı gün ve saatte 
klüp binasını tetrifleri rica olu • 
nur. 

Bir Filistin takımı 
geliyor 

Hopoel takımı ilk maçını gelecek 
cuma Galatasarayla yapacak 

Gelecek hafta Cuma günü, ilk 1 
maçını Taksim ıtadında Galata· 
sarayla yapmak üzere, kuvvetli 
bir Filistin takımı !ehrimize ıele
cektir. 

Bir Filistin takımının Türkiyeye 
1 gelmesi ilk defa vaki olmaktadır. 

1 

Gelecek takımın ismi Hapoel'· 
dir. 

Hapoel'li oyuncular hareket et· 

tiklerini evvelki ıün telgrafla bil· 
dirmitlerdir. 

Filistin takımında bazı İngiliz 
oyuncular da olduğu ıöy:enmek· 

tedir. Takımın ekserisi Musevi o
yunculardan mütetekkildir. 

Galataaaray takımı Hapoel'in 
kar,ısına en kuvvetli bir tekilde 
çıkmak için timdiden hazırlıja 
batlamıttır. 
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7 Haziran 1934 

7-8·934 Her hakkı mahfazdur 

Geçen kısımların huUlsası 
Mütarekeden sonra İstanbulda A

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

il(. Trakyada icrayı h3rekat et -
mek üzere ihzar olunan çeteler 
için lstanbulda elbise ve mobilya 
ticaretiyle meşgul Selanikli İbra
him Ethem, Selanikli yüzba,ı Ce
mal, Dramalı Salahattin, Bursa 
meb'usu esbakı binbaıı Rıza, E -
dirneli yağcı Cemal beylerin Sir
kecide Demirkapıda Şevketiye a
partımanında on üç numaralı oda 
da sakin kaymakam Emin bey na 
mında bir zatın odaaında içtima 
c-tmekte oldukları Hayik imzasiv
•e v~rilen raporda ihbar ol~nu ·_ 
yor. 

~ İstihbaratın Galata tubeıi ev 
velki gün, Fuat beyin rüf ekasın
dan; Mösyö Angelofu celbetmi§
ler ve uzun uzadıya istintak ey -
Jem~~Ierdir. Fuat beyin hayatı si
yasiyeıi hakkında1sorulan sualle
re mumaileyh cevaben ademi ma 
IUnıat beran eylemişti. Fuat bey 
ile bendeniz arasındaki münase· '. 
betin derecesi hakkında pek na • 
lös maliimat vermiştir. Kendisi • 
nin gene çağrılacağı bildirilerek 
serbest bırakılmı!tır. Fuat beyin 
ıt'emali ehemmiyetle taharrisine 
ikvam olunuY,or. Fakat yapılan 
~c.. ta.h.lır.ik&ta raimen :muma i

Jeyhin henüz nerede bulunduğu -
na dair esaslı bir malumat istih -
sal eyliyemediler. Hidayet bey 
malumatımız dairesinde taharri -
yata ve mahalli mezk\lra devam 
ediyor. Hakkı acizanemdeki şüp
heleri berdevamdır. 

~ Evvelki ak~m Yunanlıların 
Üsküdar Paıalimanına çıkarmak 
istedikleri ve fakat çıkannıya mu 
vaff ak olamadıkları kuvvetin ibir 
Yunan çetesi olması ihtimali ln -
giliz mahafilini düşündür~ekte
dir. Yunanlılar; mahalli mezkur
da her gece bir karakol gemisi 
bulundurduklarını ve o aktam 
mezkur geminin bir vazife ile di
ğer bir mahalle gönderilmesi i -
cap ettiğinden oradaki vazifei ta 
rassudu i(a için karaya uf ak bir 
kuvvet çıkarmak istediklerini be-

., 
Geçen kısımların huUisası 

Mekteplerde okutulan ve tarihte, e
debiyatta bahsi geçen bir kral Ödip ef
sanesi vardır. İşte, o glin, falcı Fa tih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin fela· 

ketine uğnyacağını haber veriyor. De-
likanlı, iatırap içinde, ne yapacağını bi
l~miyor. Eve dönüyor. 

Annesine ne ıöyliyeceğini şaşırıyor. 
Onun yüzüne bakamıyor. Kendisine, 
Osman Bey ismindeki ahbabının geldi
fmi haber veriyorlar. Falcıyı tavsiye 
eden bu adamdır. 

Osman Bey, sakal bırakmıştır. Edip, 
arkadaşına meseleyi söylüyorsa da, an
nesine bir türlü açılamıyor. Şimdi, E
dip, Osman Beyle beraber İzmire git
miş, yani annesinden kaçmıştır. Orada 
bir çok kadınlarla bu meyanda Selma 
H . isminde birilc tanışıyor. 

yan etmek suretiyle işi tevile uğ
raşıyorlar. Ve İngilizler de bitta
bi bu tevili bir hakikat gibi ka
bul etmek istiyorlar. MezkUr ma 
hal İtalya inzıbat mıntakasına 
dahil olduğundan ltalyan müm.es 
sili bu husus için Yunanlıları bir 
az sıkıştırıyor. 

Bu vak'a münasebetiyle ma -
halli malumda cereyan eden mü
kalemelere nazaran "Averof,, ge 
misinde rnuhtelifülcins pek çok 
esliha bulunduğu ve bunların bi -
rer suretle te§kil ve ortaya çıka
rılacak çetelere verileceği ve Yu
nanlıların İstanbul asayi§ini fena 
bir vaziyette göstermek için bu -
g~nlerde birçok teşebbüslerde bu 
lunacakları söyleniyor. 

8 - Fuat bey meselesiyle ala
kadar olarak Yunan istihbaratın
dan Leonidas ile İngiliz istihba • 
ratından Karakin Bedrosyan ben 
dehanenizi tarassut ediyorlar. 
Leonidas ile tanışırız. Dün akşam 
ze sureti haktan görünerek ben· 
denize meseleyi açtı. Bittabi icap 
eden cevabı verdim. Bendehane· 
de şüpheyi dai bir şey bırakıl -
mamıştır. 

~ Verangel ordusuna mensup 
topçu kıtaatma ait olup lngiliz • 
lerin tahtı muhafazasında (Ça • 
nakkalede) bulunan on iki adet 
topun Yunanlılara satılmı' oldu· 
ğunu ve kara tarikiyle Bursa cep• 
hesine gönderildiğini delilim ha
ber almı,. Arzı malumat eyliyor. 
~ Yunanlıların Pqalimanında

ki aon hareketleri hakkında de • 
lilim vasrtaıiyle yaptırılan tah • 
kikat neticesini aşağıya yazıyo -
rum. On beş, yirmi gün evvel Yu· 
nan istihbaratına; Üsküdar sa -
kinlerinden Giritli Şaban namın 
da biri bir ihbarname verir. Bu 
ihbarnamede "Averof,, zırhlı11 -
n.ı torpillemek için Ankaradan bir 
fedai heyeti geldiği ve elektrik 
ve bomba mütehaaaıalarından ve 
bahriye mütekaidininden mira· 
lay Ramiz beyle bahriye yüzbatı 
]arından Saffet efendiye nakli 
kolay ve fakat tesiri azim bir tor
P.il imal ettirdikleri söylendikten 
sonra bu torpilin Kadıköyünde 
bir hanede saklandığını ve bir 
akşam Ç~mlıca tarikiyle Pa~ali • 
manının üzerindeki koruluğa gö
türülerek bağteten Averofu tor-

Tefrika "o.26 
7. 6. 934 

Aşk ve ma
cera romanı 
Hlklli (VA·HO) 

Fakat, Edip, Selmanın hıyanetini ya
kalıyarak teessüre kapılıyor. Osman Be· 
yin yazıhanesine geliyor. 

- Osman Bey nerede? 
- Doktora gitti efendim. 
- Ne o? Hastalandı mı? 
- Öksürüyordu efendim. 
- Evet .•.• Dün gece Ü§Üttüğü-

nü söylüyordu. Sesi de epeyce kı
sılmıştı. 

Biraz sonra, Osman Bey, geri 
döndü: 

- Hala sesim açılmadı ..• Sa
kın ciddi bir hastalığa yakalanmı
yayım. Bu havalar da pek sakar .•. 
Eee, söyle, Edip, çantayı getirdin 

1 
değil mi? Hah, aferin .•.• Fakat, 
ne oldun? Senin halinde bir baş· 

Tariht Tefrika: 70 7 Haziran 1llS4 

O Karadeniz Korsanları O 1 
Ge~en kı aımlar1n hulaaaaı l 

Ali baba, İıtanbulla Ruıya, iki 
memleket arasında k~dın ticareti 
yapmakla meığuldü. Alibaba küçük -
ken hadım yaptığı Ferhada lstanbul
daki kızlarını teslim ederek, Kafkas
yaya gidiyor. Tifliste valinin kona • 
ğında (Fatma) isminde bir Gürcü kl
zıru kaçırmağa uğra§ırken, Rüstem 
isminde bir gençle tanışıyor. Bu genç, 
Ferhadın arkadaşıdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Tiflise gelmiı -
tir. Rüstem Fatmayı kaçırıyor ve fail 
olarak Ali babayı zindana atıyorbr. 
Ve Rüstem, günün birinde Fatma ile 
!stanbula dönmeğe muvaffak oluyor. 

Rusyada Çarlık hükumetile mü
cadele ederek, ta oralardan kaçır
mağa muvaffak olduğu karıamı 
§İmdi latanbulda Ferhat gibi bir 
hadım arkadatına mı kaptıracak

tı? 

Rüstem F erhadın vaziyetini 
dü,ündükçe gülmemek için kendi
ni güç zaptediyordu. 

- Budala! - diyordu - Nasıl 
memnun edeceksin? ! 

1(. 1(. "' 

Rüstem, karıamı kaçırdıkları üç 
gün içinde lstanbulun her yerini 
aramııtr. 

Ne F atmadan bir haber vardı .. 
Ne de Ferhatan. Hele çocuğu! 

Hiç olmazsa onu götümıeselerdi. 

Rüstem: 

pilliyecekleri, Averofa takarrüp 
için icap eden motörbotun da ih
zar edilmit olduğu kaydedilmek
tedir. Taarruz gecesi motörbotta 
İngiliz bahriye elbisesini li.bis 
Türk bahriyelileri bulunacağı 

da ilave ediliyor. Yunanlılar bu 
ihbara pek fazla itimat etmemek
le beraber meıelenin ehemmiye • 
tine binaen gei:eleri ötedenberi be 
rayı ihtiyat Paıalimanı açıiında 
bulundurulan Yunan motörbo • 
tu süvarisine lazım gelen emri 
vermiılerdir. Bir hafta evvel Kuz 
guncuk sakinlerinden ve Beyoğ
lunda Sinem köyünde kunduracı
lıkla mü~tegil Aleksiyadis namın 
da bir rum Yunan istihbaratına 
müracaatla; jandarma elbisesine 
mütabih ve fak at gayri munta • ı 
zam elbiseyi )abis ve siyah kal • 
paklı üç §ahsın ekmek yüklü bir 
sandalla Kuzguncuk kaytk iske -
lesine yana§tıklarını ve içlerin -
den birinin harice çıkarak bir 
bahriye zabiti ile görüştüğünü ve 

(Devamı var) 

kalik görüyorum. Yoksa ayak üs
tü, Selma ile kavga mı ettin? 

Edip, bütün macerayı, batından 
sonuna kadar anlattı. 

Osman Bey, kızt.cak yerde, bil
akis memnun oldu: 

- Ben sana kaçtır söylüyor
dum. Bu kadın, meymenetsizin 
biri ... Onu savalım! diyordum. 
Sense, bilakis israr etmekteydin. 
Neyse, ne mal olduğunu anladın. 
Azizim, kadınlara yapışmamalı ... 
Bilhaaaa, bu derece gençlerinden 
insana fayda gelmez. Dur, bak, 
seni bu akşam, ne mükemmel bir 
kadınla tanı§tıracağım. Tam ma
nasile bir hanımefendi. Madam 
Katinaya nadiren düterrniı. Met
hini işitmiştim. Fakat, bir müd
dettir seyahatte imif. Avdet etti. 
Kadınlığın inceliğini onda göre· 
cekıin. 

Edip. Selma'yı dütünüyordu: 
- O, ne o'acak? ... Kartı Yaka

daki evi ne ynpıtcağız? 

Müellifi: ishak FERDi 
-Alç.aklar! Beni büsbütün yal- ı -Ta kendisi. Nerden tanıyor-

nız bıraktılar ... Diyerek Üsküdar sun sen onu ... ? 
,0kaklarıı6'la dolaıırken, Ahmedi- -Dün benim dükki:~ona geldi .. 
ye caddesindeki kahve erden biri- - Sahih mi ıöyliyoraun, Memit 
nin önünde eski bir dostuna rastla- ağa? 

dı: -Yalan neme gerek ... Yavaıca. 
- Memit ağa .. Merhaba! Bura- (Ver baka1ım bir içimlik .. !) Diye· 

larda işin ne sein? rek yanıma sokuldu. 
Elli betlik, orta boylu ve esnaf - Dükkanda oturup içmedi 

kılıklı bir adam birde ) ire ba~ını demek ... 
arkaya çevirerek ne,'eli bir sesle - Hayır .. Cebine koydu .. Evde 
bağırdı: çekeceğim diyip gitti. 

- Vay beyzadem! Senin itin - Bana afyon çektiğini söyle-
b ı d ? miyordu. (Sen Ruıya'ya gittikten ne ura ar a .... 
Ben Üsküdaı-a yerleşeli bir sene sonra bıraktım!) Diyordu. Demek 

oldu. Kumkapıdaki dükkanı kapa· gene hatlamıf. 
drm.. Burada kaynımla beraber Rüstem bir ;p ucu yakalamıf tı .. 
büyük bir dükkan açtım. İşi biraz F erhadın; izi üzerinde durduğuna 
büyüttük ... Ne yapalım? işlerimiz §Üphe yoktu. 
biraz yolunda .. An.\araın ya! - Senin dükkanın nerede ba· 
Memiş ağa şen bir adamdı. Kah- kalım? Diyerek Memİ§ ağa ile ah· 

velerden birinin önünde oturdu'ar. paplığı derinle§tirmeie batlamııtı. 
Konuşuyorlardı: Memiş ağa, kırdıiı potu anlaya

- Rusya'ya gittiğini duymuş· rak, yeni dükkanının nerede bu-
tum ... O kadar uzak yerlerde ne lunduğunu ıöylemekten çekiniyor
yaptın, oğul? du. Rüıtemin dükki.na balta ola

- Bir kadı im pe,inden gitmiş· cağını ar~~amıfh. Ferhat ıibi her 
tim, Memiş ağa! günlük bir müıteriyi timdi durup 

- E .. Sonra .. Buldun mu bari? dururken ele vermek, kabadayılı-
- Buldum .. Yakaladım .. lstan,- ğa sığar bir hareket dejildi, 

bula kadar getirdim de, burada - Ben sana dükkanımın nerede 
tekrar elimden kaçırdım. olduğunu söyliyemem, oğul! Şaka 

Memiş ağa hayretle Rüstemin yapmıştım .. Beru F erhadı tanırım 
yüzüne baktı: ! ama, dükkanıma &eldiği yok. Onu 

_ Senin eline düten kadın, seı • uzun zamandanberi görmüyorum. 
kolay koly terk edemez ama .. ! Rüstem sertlenmeğe batladı: 
Senden iyisini mi buldu acaba ... ? - Bırak bu saçmaları, Memit 

_ Bir arkadaşım kandırmı,... ağa! Ben, bilirsin ki, kolay kolay 
Nereye gittiğini bilmiyorum. Üç kündede~ atlar takımından deği· 
gündür lsta· ~bulun altını üstüne lim ! Onu mutlaka ele geçireceğim. 
getirdim. izlerini bulamadım. - Canım .. Bir kadının tt ıuııc: 
_Oğul, kadın kıtlığı yok de~.il bu kadar düşülür mü? Seni se~· 

ya .. ! Bir başkasını buluver... U- seydi, elbette kaçmazdı! Amasya· 
züntüden kurtulursun! Kadın de· nrn bardağı .. Biri olmazsa biri da· 
diğin kundura üstündeki toza ben!- ha... Ne kederleJ yonun? Gel, 
zer. Her gün silersin .. Gene pey· ben sana ondan daha ıüzel bir oy• 
dahlatur ! na§ bulayım... ~ ' 

- Her kadın bir olur mu, Me- Rüstem hiddetlendi: 
mit ağa? Ben onu seviyordum. - O benim oynatım değil, ka-
Rusyadan, kal'i. dıvarları için·de rımdı .. Anladın mı?Nikihlı karım. 
yakalayıp getirdim. Burada kendi! Hem de ondan bir çocuğum var ... 
elimle bir hadım'a kaptırdığım Memit aia omuz1.arını ıilkerek 
için kendime ba!kalanndan ziya- gülmeğe batladı: 
de ben gülürorum. - Bırak bu ağızları, oğul! Se· 

Memiı ağa kahvesini içiyordu. nin yatında iken, ben de bu yolla-
Bir müddet düşündükten sonra: rm yolcusu idim. Benim de latan• 

_ Beyzadem! dedi. Bu hadım bulun birkaç kö,esinde birkaç ka• 
dediğin delika:th sakın Ferhat patmam ve bunların hepsinden 
olmasın? birer çocuğum vardı. Fakat, bu 

Rüstemin yüzü gülmeğe baıla- çocukları: (Piç) diye kinue okta• 
(Devamı var) 

dı: 

- .. Sen mrrC\k f.'tme.: Beı\ kendi-· 
sine. bir :nilfiar para gönderirim .. 
İşimiz çıktı~mı, bir müddet seya· 
hP.t mecburiy,.tinde kaldığımızı, 
akrabasınd~n bjrinin evine gitme· 
sini ya-zarım ... Bittabi, o, akraba.
sınır{ değil, bugün beraber olduğu 
erkeğin yanına gider. Mesele de 
bu suretle kapanır, gider ... Biz, a
sıl bu gece nasıl eğlen.eceğimizi 

düşünelim ... Madam Katina, cid
den mühim bir kadındır ... Sana, o 
bahsettiğim hanımı temin eder ... 
Bana da bir piliç ... 

Edip: 

- Kuzum, naaı1. madam Kati
na bu? ... -diye sordu.- Sahiden 
Rum mu? ... 

Hayır efendim ... Kadriye Ha
nım iıminde biri dit·! Biz, kendisi
le Madam Katina diye alay ede· 
riz... lstanbuldaki meslektaıına 
telmihan ... 

Edip, çok üzülüyordu: 
- Niçin Selma bunu yaptı ... 

Yakı§ır mıydı? -diyordu.• Halbuki 
ona nasıl bağlanabi'irdim ... 

Hatta, otomobil onları Mada111 
Katinanın evine götürürken bile 
aklında hep bu mesele vardı. 

Otomobile bindikleri zaman, 
Osman Bey, gözüne bir ıiyah göv 
lük takmıttı: 

- Ne o? ... Bu da nereden çık· 
tı? •.• 

- Vallahi ıözlerim sulanıyor ... 
Bugün, boğaz doktorundan ıonrıı, 
göz doktoruna da uğradım ••• Y aı• 
yazmadığım, kitap okumadıiıl1' 
zamanlar bunu ne kadar çok tak· 
sam iyi olacağını ıöyledi ... MaluJ11 
ya, bizim, bu yaıtan ıonra, ba~ı· 
mıza, daıima böyle aksaklıklar ge• 
lecektir ... Çare yok! ... Gözlük, öl<• 
aürük, tıkıırık !... Bundan sonrıJ 

bunlar hep bizlerin ... 
- Fakat, bir yandan da pilW 

leri bırakmıyorsunuz, 0.m•" 
Bey! ... -diye alay etti. 

(Devamı nr) 
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·':aıaım·n:aam:~ 
1 ODEON <4~1 Cf PA ~A~t{A 1 
1 Plak Şirketi 
Kıymet bilir müşterilerine en güzel musiki eser- il 

lerini teşkil eden iıbu yeni çıkan 
lıtanbul radyosu ve ODEON fabrikaaının luymetli ıaa'atklra i 

Vedia Rıza Hanımın 
270008 Ferahnak şarkı • Göz yqlanmı "S..te Sellbattba 8.,. 

Hicaz ıarkı · Hasta kalbimde 11Beate Sellbattia B • ., 

Hamiyet Hanımın 
270009 Hüzzam ıarkı · O siyah ılzlerinin ıaatlerc• bıtbııa 

Mahmure Handan banımm 
270016 Hicaz prkı • Ey sevimli Buru kııı "Beate: K ıdri 8.,. 

Rut rarkı - SeYdıhyım beni kırma "Udi Mg1rlı 
lbrabim B . ., 

Müslahnr~lı 

HUBUBAT i/HLARI 

SıHHAT 
vıı: 

KUVVET 

Fahire hammın Glandokratin 
270010 Cece tangosu - Hiç •klımdan çıkmaı ue..te: Dra· 

ınah Hasan 8.,. ADEMi iKTiDARA, zafi· 
Fantezi - Mehtaplı Denizde yeti umuml1eye voaaabi bub· 

"8ute: Dramalı H111n B • ., raalara karıı, mqhur Pıof. 
Nedime hanımın BroYYn Sequard •• Şteinab'ın 

270011 Upk ıarkı • Bir gün severek "Beate: Udi Zeki B." ketfidir. Eczanelerde 200 ku· 
H6zıam ıaikı - Yalnız beni aev .. Beste: Udi Zeki B.., rllf& aablır. Depow: lıtanbul 

Yaz geldi. Tahtakurusu. sint'kler ve bütün hasarat uyınmadan \"U \'alann\ bchemhal 

i 50 gramlık kutu ev\ elcc 45 şimdi 30 kuruşa, 500 gr.ımlık kutu e\ \ clce 7 5 sıındi 

50 kuruşa, Bir kilolulc kutu evvelce 125 şimdi 80 kuruşa , Altı litrelik bu~ uk 

tcnckcsilc beraber 350 k uruş. ~opıancılara tenzilAt. 

Pi ki • d • Zaman ecza depoıu 16837 
---~ a arını tavsıye e enz ~:n:nmmı• _______ ... 

Hanım· Efen dil ere: 
Yazlık hasır şapkalarımıza başladık. 7 eırif 

edecek hanımlar her husıuta memnun kala
caklardır. Çünkü en son model ve çok ucuz 
bir fiyatla alacaklar ve Begoğluna kadar 

ihtiyar edecekleri zahmetten dahi kurtulmuş 

olacalclardır. 

Müteha&sıs madmazel emirlerine amadedir. 
Hertürlü tamir işleri dahi yapılıyor. 

Anadolu şapka fabrikası, Y enipostane sırası 

Mısırlı oğlu han alhnda. 

Sahhk irat 

Galatada albnda üç dükkim 
bulunan on üç odalı ki.rıir bina 
ıatılıktır. Galata rıhbmmda Seli.
nik kıraathaneainde Sabita Efen • 
diye müracaat (2386) 

/ • 

·~ 

-
İstanbul 6 net Hokuk mahkemesinden. 
Fatih cıvarında zeyrek yokutunda du· 

bani zadenin 6 numaralı hanesinde Ihsan 
Efendi. 

Fatih at puan refah sokait 13 numa· 
ralı hanade Ayte Hanım tarafından aley-

• . . · .. · ·· .ıjJ ~. A 'İ MECIP. BEY RJ .... --~ 
hinize aÇılan botanma davaıından dolayı Avrupa rujJarından mükemmel 
ikametgahının meçhuliyeti haıebile hu· 
kuk uıulü muhakemelen kanunun 141· dtl'. 30, 50 kuruttur. 

·' . '. 

sabit Ye lltif kokulu her rensi yapı. 
Deposu: Em'inönü Necip Bey 

nci maddesi mucibince arzuhali ilanen 
~~k~~~,~~ndM~l••··············H~A·R~IB~i1Y~~E~D~E~-~ 
nuıhaıı muhakeme divanhanesine talik 
kılman arzuhal suretine 15 gün zarfında B E L V U 8 A H Ç E S İ 

!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~d~~~~~~- ~~~~~~~~m~· 
nun maddei. mezkurcıine tevfikan ifa kı- ruj ıaz heyetine ilaveten ıetirilen ve ya• 

Radyolin Diş 
Macunu 

Güzel 
Şapkadan 

evvel 
Güzel dişi 

Çu··nJcii: .. l 
v ı;e\ tetTll . n şe1den e . 

\ 
wHıe\\ıl\O~ C~·\ş\et gô$tCOf, 

Çebten n &~ ,·e -ıat't ' 
be~a:ı. 

J>iılerine ehemmiyet vermiyenler ııhhatlerinin esaıını ve ıUzellilin 
urrmı bilmiyorlar demektir. 

Ditlerinizin güzel olmuım iıtiyonanız ıabah ve aktam ıünde 
iki defa muntazaman RADYOLIN ile fırçalaymrz. 

hnacaft teblit makamına kalın olmak ü- kında Avrupa'ya gidecek olan ve Pariıı 
zere ilan olunur. Suriye ve Tunuı'da ~ok büyük munffe.· 

lıtanbul ikinci İcra memurluğundan: 
ipotek cihetinden paraya çnrilme"i 

mukarrer olup · tamamına altı bin yÜ7. 
albnıt lira kıymet takdir olunan ve halen 

Meyvabot iıkeleainde bulunan 34, 74 
pyri safi 23, 77 ıali rüıum tonilatoluk 
(Vatan) namında motörlü çektirme a • 
çık arttırmaya vaz'edilmiıtir. 9-7- 934 
tarihine mü .. dif pazarteıi sünü aaat 
10 dan 12 ye kadar mahallinde yapıla· 
cak olan birinci açık arttrnna11nda art
tırma 1'tdeli kıymeti muhamminenin yüz 
de yetmit betini bulduiu takdirde 
mezkur çektirme müıteriıi üıtünde bı
rakılacaJctır. Akıi halde en ıon artbra • 
nın taahhüdü baki kalmak üzere 24-7 
-934 tarihine müıadi

0

f ıalı günü keu 
aut 10 elan 12 ye kadar mahallinde 

icra kılınacak olan arttırmaııncla mezkur 
çektirme en çok arttıranın uhteainde bı· 
rakılacaktır. Arttırmıya iıtirak etmek 
istiyenlerin kıymeti muhamminenin yÜ7· 
de yedi huçuiu nisbetinde pey akçeıi ve· 
ya milli bir bankanın teminat mektubu
nu himil bulunmalan IUımdır. Hak • 
lan deniz ticaret sicilleriyle aabit olma· 
mayan ipotekli alacaklılarla diğer alüa
clarlann bu haklannı ve huıuıiyle faiz 
ve maaarife dair olan iddialarını ilan ta· 
rihinden itibaren yirmi ıün içinde evra· 
kı müabiteleriyle birlikte dairemize bil

kiyetler kuanan rakkase L. Hanım ile 
civciv iki yavrulann neı'eli ve 9irin nu
maraları. 

Büyük rakı 11&; küçük rakı 100, dub 
le bira 30, mezeler 25, kahve, ça7, lim•' 
nnta 45 kuruştur. 

14 Haziran Perıembe ıününden itibl'· 
ren de Radyomuzun ha11aa biricik hülhu· 
lü Müzeyyen Hanımı dinliyeeelniniz. 

Sıcaklara karşı 

HAYAT 
Sigortası dır 

Avrupanın en yük

sek markalarile maka· 

yese edilmelidir. Mün

hasiren kibar mağa-

zalarda satılır. 

dirmeleri, aksi surette haklan deniz ' 4 
ticaret aicillerile sabit olmayanlar aatı, ·-···························-· 'bedelinin paylaımaaından hariç kalır • 

)ar. Mezkur gemiye müteallik vergi Akay işletmesi müdürlüg~ ünden: 
mükellefiyetleri müıteriye aittir. Daha 
fada malumat almak iatiyenlerin 15- Müıtamel muhtelifülcinı pirinç, bakır, demir eıya ve mal ... 
8 -934 tarihinden itibaren herkesin IÖ· mei aaire müzayedeıi. 
rebilm~ için dairemizde açık hulun • Akay idaresine ait Tophane ambarında mevcut müstamel 
durulacak olan arttırma ıartnametile muhtelifülcir.ı eıya ve malzeme mahallen bilmüzayede aatılacak· 
934 _ 896 No. lu doıya meyanında t M "" d · lO H · 'h' d · k ,_. kt' • __ /l "" uzaye eıı azıran 934 tarı ın e ıcra ıhnacaktır izahat mevcut ve mez&ur çe ırmenın ev.- • 
ve saireıini havi vaz'iyet ve takdiri Akay Levazım Şefliğine ve müzayede günü saat 14 te Tophanede 
kıymet raporunu görüp anlıyabilecek . Denizyolları Levazım ambarında bulunacak müzayede heyetine 
len ilan olunur. (2528) müracaat edilmesi. "2911., 



Gayrimübadil bonoları
nın yüz liralığı on üç 

liraya kadar düştü 

Sıcak 
Bu sabah saat 10 da 

derece 31,5 dı 
Henüz haziran iptidası oldu • 

ğu halde sıcaklar tahammül edi
lemiyecek bir raddeye gelmi§tir. 
Dün hararet 32.5 dereceye kadar 
çıkmı§tr. Bu sabah saat 10 da 31.5 
derece olduğuna nazaran öğle Ü· 

zeri ve öğleden sonra daha faz
la olacağı muhakkaktır. 

Dün sokaklarda aık sık ceket • 
aiz dolaşanlara, banyolardan dö
nen hanımlara tesadüf ediliyor -
du. Dondurmacılar çok iyi iş yap 
tılar. 

Yalnız yllğmursuzluk ve sıcak 
bentlerdeki suların azalmasına 
sebep olduğundan bir kuraklık 
tehlikesi ba§ göstermi§tir. 

Bu yaralayışta 
kast var mı? 

(Baş taraiı ı nci sayıfada) 

evden kızgın bir halde çıkıp git· 
miştir. 

Ohaneı evden çıktıktan sonra 
akrabalarına giderek meseleyi 
anlabnış ve elbette ben onlarabir 
İ§ yaparım, demiştir. 

Ohanesin bu sözü madam T o-
.momun kulağına gidince mesele 
yi bütün akrabasına anlatmıt ve 
bunlar vuıtasiylc de Ohanesin, 
evlerine uğramamaaını temine ça 

Jqmı§br. 

~.:..;__,.;_,;.:_. ...... ~., ~-~ - - 1 

Tabutu açtılar ••• lçinden cesedi çıkararak köpek balığına 1 

tt 1 
) azm dördüncü sayfadaki hikayedir. Reıimli 

a 1 ar... hikayelerimiz birer günlüktür, yani mabadıizdir. 
Haber gazeteıinde hergün böyle bir resimH hikaye 
vardır. 

K U PDrt 

153 1 
7·6·1834 . 

Kılıç Ali Bey 
Gaziantep meb'usu Kılıç 

Ali Bey bu sabah Ankaradan teh 
rimize gelmiştir. 

Adanadaki dokuma 
fabrikası 

Ziraat bankası Adanadaki do 
kuma fabrikasının makinelerini 
yeniliyerek teşkili.tını kuvvetlen· 
dirmek teşebbüsündedir. 

Bankanın idare meclisi aza•ın 
dan Mümtaz beyle sanayicileri • 
mizden Şerif bey yarın bu mak • 
salla Almanyaya gideceklerdir. 

Ölüm 
Şehrimizin maruf kırtasiye 

tüccarlarından Ali Asgar bey 
bir müddettir yılancıktan yatı • 
yordu. T eeasürle öğrendiğimi • 
ze göre hastalıktan kurtulama • 
mıı dün gece vefat etmiştir. Ce • 
nazesi yarınki cuma günü ıaat 10 
da Kadıköyünde Bahariye cad -
desinde 29 numaradaki evinden 
kaldırılacaktır. Oğlu Ekmel beye 
ve ailesine taziyetlerimizi beyan 
ederiz. 

İstanbul İkinci icra Memurlu· 
ğundan: 

İ§te bu de~ikodulardan .son~a Bir yanda silah bir 
Ohana, bu aıleye dehıetlı kın Bir hırsız Şah Hazretlerini 

istikbal 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer ev efyaaı 10~934 ta 
rihine müsadif Pazar. günü aaat 
9 dan itibaren Şiıli Osman Bey Ca 
bi sokak Franıız mezarlık kartı· 

aında 50 No. h hanede birinci a• 
çık arttırma surctile sa.tılacaiın· 
dan taliplerinin ayni gün ve saat· 
tc mahallinde hazır buh.aıl.:...tc beslemeye baılamıttır. Ohanes - yanda konferans 

'"'n -.ı-. '9fte.cl.-.m Ton.omun 

Karabet isminde bir akrabau da
ha vardır. 

latanbulda yeri, r.urdu olmı -
yan bu çocuk, Sinoptan gelmiş, 

lstanbulun muhtelif semtlerinde 
hazan da akrabaları nezdinde va 
kit geçirmektedir. Karabet ayni 
zamanda Tomomun hasmı olan 
Ohaneain de akrabaaı bulunmak -
ta.dır. Dün akşam saat dokuz bu
çuk sıralarında Karabet her za • 
manki gibi bu kadıncağızın evi
ne gelmit ve geldiği zaman sofra 
kurulu olduğu için yemeğe çağır· 
mışlar, oturup yemiş ve kalkınca 
bir kö§eye çekimit ve biraz ıon -
ra da belinden tabancasını çıka • 
rarak karı§tırmıya başlamıştır. 

Madam T omomun kızı madam 
Mari (tabancayı karıştırma bir 
kaza olur) demişse de, Karabet: 

- Bottur. 
Diyerek daha fazla kurcalama

ya baılamıştır. Nihayet tabanca
dan çıkan bir kurşun henüz sof
radan kalkmış bulunan mahna • 
zel Maryanosu ayağından yarala
mııtı:r. Kız yaralanınca Karabet 
:Kendisini sokağa atmıştır. Kara· 
l>etin elinde tabancasiyle sokağa 
JCOfluğunu gören halk, yakala • 
mrk istemişlerse de sokakta bu -
lunan Ohanes halkın önüne geç
miş ve Karabetin kaçmasını ko • 
]ayla§tırmı§tır. Karabet bir saat 
sonra yakalanmıştır. 

Karabet, poliste hadiseyi bir 
kaza olarak yaptığını söylemiş -
se lte, parasız bulunduğu halde 
otuz liralık bir tabanca taşıması 
ve vak'a anında Ohanesin, Kara· 
betin kaçmasını temine çalışma· 
sr gibi haller işte bir kast eseri 
mevcut bulunduğu hissini verdiği 
için zabıta, tahkikatına ehemmi
yetle 'devam etmektedir. 

- s a, t11.ratı ı inci aayfa.da

gıne inandığı için imz~ elmi§lİr . 
O vakittenberi Milletler cemiye
tinin zayıflaması ve seyyar top • 
!arın nev'ini azaltmak maksadi
le İngilterenin ortaya attığı si • 
lihları azaltma teklifi, milletler 
cemiyetinden bekledikleri ve en 
sonra kendilerinin temin etmek 
mecburiyetinde kalacakları bo
ğazların emniyeti meselesinde 
Türklerin vaizyetini güçleştire • 
cektir. Bundan başka Versay mu
ahedesi Almanyaya müsavi hak
lar bahşedecek bir şekilde tadil 
edilirse boğazların tahkimi husu
sundaki kayıtlar da kaldırılmalı
dır. En niahyet her devlet gibi 
Türkiye de kendi evinin hakimi 
olmak gibi en tabii bir arzu beı· 
lemektedir. Eğer Türkiye bu ka
dar büyük bir ehemmiyeti haiz o
lan boğazlara tamamiyle hakim 
olursa diğer devletlerle olan 
dostluk münasebetlerinin kıy • 
metini arttıracak amilleri eli al
tında bulundurmuş olacaktır.,, 

Paris, 6 (Hu!uii) - M. Pi -
yetri meb'usan meclisi hariciye 
encümeninde 825 milyondan iba
ret olan kredinin beş seneye tev· 
zii hakkında izahat vermi,tir. 

Mumaileyh, deniz planının i
kinci kısmında döngerk sistemin
de bir kruvazörün, bir denizaltı 

gemisinin ve bir torpitonun inşa· 
sı derpiş edilmekte olduğunu, 
bunların hacmi istiabisinin kırk 
bin tonu geçmiyeceğini söyle -
miştir. 

Paris, 6 (Hususi} - Ekselsi
yör. gazetesinin Cenevre muhabi
rine göre, Londrada toplanacak 
olan bahri konferansta emniyet 
meselesi ilk planda olacaktır. 

Fransa, bu konferansa yalnız 

Dört çocuğu ve karısı 
ile beraber evini ateşe 

vererek yandı 
Aichhalden, 7 (A.A) - Kapı\ 

kırmak suretiyle hırsız lıktan maz
nun bir adam dün gece evin.i ateşe 
vermiştir. Karısı ve iki ile yedi yaş 
arasındaki dört çocuğu ile beraber 
kendisi de bu ateşte yanmıştır. 

Şirketlerin formülü 
Ankara, 7 (Hususi) - Nafia 

Vekaleti, elektrik şirketlerinin, ki
lovat fiyatını teshil için kullandık
ları formülü tetkik etmeğe baş1 a
mı§tır. 

Vekalet fiatların tesbiti için ye
ni bir formül aramaktadır. 

............................................... 
İngiltere, Amerika, Japonya ve 
ltalyanın değil, bütün bahri dev
letlerin davet edilmesini her za • 
mankinden daha ziyade istiye • 
cektir. 

Londra, 6 (Hususi) - Yakın· 

• 

' (Ba~ tarafı 1 nci sayıfada) 
memuruna müracaatları ili.n olu· 

pl\zar gününe kadar bitirilmit o- !"n•u• r•.--(•2•5•2•9•)--l!lllm----.. 
hcaktır. Şah hazretleri lstanbulu Sah ib inin sesi bat 
şereflendirdikleri müddeçe Dol - m uganniyesl 
mahahçe sarayında ikamet ede • 
ceıderdir. Burada da hazırlıklar 
yapılmaktadır. 
Frzurum, 7 (Hususi) - lran Şa
la: Rıza Pehlevi Hazretlerini kar
şılamak üzere burada bulunan 
heyet bu sabah Karsa mütcvec -
cihen hareket etmi§tir. t • 

Erzurum, 6 (A.A.) - İran Şa- Fikriye Hanım 
hı Hazretlerini karıılamağa git- p A N Q R A M A 
mekte olan heyet erkanı bugün 
,ehrimize gelmişlerdir. Heyet Bahçesinde 
ve şehrimizde bulunmakta olan :..-------------.,. 
İran sefiri Sadık Han şerefine 
dün akşam vali Necati Bey tara· 
fından vali konağında bir akşam 
ziyafeti verilmiştir. Heyet bugün 
öğle yemeğini ko1ordu kumandan 
lığında yemiş ve şehrin görülecek 
yerlerini gezmiıtir. -

SATILIK TAZI 
Tilki ve tav,an avları yapan bir çift 

tazı satılıktır. Meraklıların B. Ş. rumu· 
zile HABER'e müracaat!arı. 

HABER 
Akşam Postası 

da Londrada toplanacak deniz lran sefiri Sadık Han bu sa· 
1 darebaneai: 

ISTANBUL AN .. 
konferansına bütün bahri dev • bah şehrimizden ayrılmı§lır. Bu 
Jetlerin çağrılması muhtemeldir. akşam heyet şerefine kolordu 
Bu konferansta M. Litvinofun da kumandanlığı tarafından bir ak
bulunacağı anlaşılıyor. Deyli Tel şam ziyafeti verilecektir. Ziya· 
graf gazetesi; Sovyet hükumeti- fette vali ile vilayet ve kolordu · 
nin deniz işlerinde muhterisane erkanı hazır bulunacaklardır. 
bir plan takip etmesinden ve ez• -IU11ttmttıtDUUllllllllUttUU-llllllttllllllUJIUUlllllftlQJUBtUllltlfllll-1D111Hmlt!11 

cümle Türkiyeye boğazları yeni • lstanbul Kerbela kesildi 
den askeri vesaitle kapatmak hak 

Yirmi dört saattir musluklar· 
dan sular akmıyordu. Bir taraf tan 

KARA CADDESi 

Telcrat Adresi: mANBUL HAB.E.R 
Telefon Ya~: 2387% idare: %-1370 

r-
A aort E ŞERAiTi 

ı s t 12 aylık 

Turkl~e: 120 s~ 660 1%50 ıtrı· 

F.cnebl: ıso 4t5 8t0 1610 

ILAn TARiFESi 
l'lcaret uantannm aatı.rı 12,150 
Reımr Ulnlar ıo kuruıtur. 

kının verilmesini iltizam eyleme· 
sinden endişe izhar ediyor. 

Ankara, 7 {Hususi) - Harici 
ye vekili Tevfik Rüştü bey Ce -
nevreden hareket etmiştir. Cuma 
ertesi günü lstanbulda ve pazar 
günü de burada bulunacaktır. 
Kendisi Balki\nlar ve Cenevre -
deki son vaziyeti vekiller heye -
tinde izah ettikten sonra lran !a
hını karşılamak üzere Sa.msun ve 
Trahzona hareket edecektir. 

da sıcaklar ortalığı cayır cayır yak Sahibi: H ASAN RASiM 
mağa başlamıştır. Susuzluğun se· 

l Ne§riyat müdürü M. Gayur 
bebini su işleri müdür üğüne sor - B:ııııldıfı yer: (VARiT) Matbaa11 

duk Sehir haricinde bulunan Han ll!••••••••lliı••••• . ~ 
koma mevkiinde bir ana su boru-
su patlamı§. Bunun tamiri ile uğ
raşıldığı için lstanbul yirmi dört 
saat susuz kalmıştır. 

Bugün öğleden sonra sular ak 
mıya başlamı~tır. 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
i sim . 

1 


