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Devletlerin harp hazırlıkları 
hummalı bir hale geldi 

4 
KURUŞ 
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Şah Hz. pazar günü 
hududumuza giriyor 

Ankarada nutuklar söylenecek, büyük 
1 ehlike karşısında, 1 ürkigenin de bir geçit resmi yapılacak 

Ankara, 8 (Hususi) - Hazır· re Ankara Halkevi tahsis edilmit· 

J h •ı ld Ci k • _]evlet araların lana porgrama göre Şah Hz.nin tir. Şah Hz. lstanbulda ancak iki u a l o u~ u se lZ u l , .. Ankarayı teşrifleri günü vali ve üç gün kalacak ve bu müddet zar-

k ? Belediye reisi istasyon haricinde fında Dolmahahçe sarayında ika da emniyet misa l mı ljapıgor. kendilerini karşıhyacak ve bir nu· met edecektir. • 
tuk irat ederek beyanı hoşamedi Riyaseti cümhur katibi umumisi 
edecektir. Birinci günü aksamı Hasan Rıza Bey Şah Hz.ni karıı
Gazi Hz. tarafından Şah Hz. şere- lamak üzere dün Ankaradan şeh· 
fine Çankayada bir ziyafet verile- rimize gelmi~tir. Hasan Rtza Bey 
cek ve bu ziyafetin nihayetinde bugün Trabzona hareket edecek 
Gazi Hz. tarafından bir nutuk söy- ve Yavuz zırhlısına gidecektir. 

Amerikan donanmasının bir manevrasında denizin üstünü dumanla kaph) acak bir 
tayyare, ana gemiden ayrıhyor 

Silahları bırakma konferansı· Dört sene evvel (Los Angeles) / bulut tahakasile kaplıyarak, bir 
:nın harbin önüne geçebilmek için sularında yapılan deniz duman anda düşman gemilerini mefluç 
bir çok çarelere baş vurmakta ol-' manevralarında yüzde altmış mu· bir hale sokabilmek imkanını bul
~sına rağmen, büyük devletler vaffakiyetle neticelenen tecrübe· muşlardır. 

~ı-.~ııaı•.nııuarı ı l a a müspet neti- Diğer denizçi devletler donan-
faaliyetle devam ediyorlar. celer elde edileceği ümit edilmek- masmda da bir çok tecrübeleri 

Amerika, Japonya tehlikesini tedir. -Devamı 8 nci sayfada-
daima göz önünde tutarak her se· Resimde gördüğünüz tayyare 
ne yaptığı sun'i duman tecrübele- gemisinden suyun sathına doğru 
tini bu sene de yapmağa başla- süzülen deniz duman tayyareleri, 
ınıştır. düıman hattı harbini siyah bir 

Sıcaklık 
52 derece 

lenecek, İran Şahı Hz. buna muka- Yavuza üç totrpito refakat ede-
bele decektir. cektir. 

ikinci gün koşu mahallinde bü
yük bir resmi r,eçit yapı1acaktır. 

fran Şahın!\ ikamet etmek üze· 

Erzurum, 7 (A.A.) - Büyü){ 
reisin ve Türk milletinin misafiri 

f Devamı 8 inci sayrfada) 

Sarı Şaban oteli cinaye
tinin şahidi ne diyor? 

"Mahzene girer girmez şaşırdım. 
Otelin müşterisi Nuri efendi yerde 

baygın yatıyordu,, 
Sirkecide eski ismile "Sarı Şa- alan ve hali iç yüzü hakkile anla

ban,, otelihde Nuri isminde birinin şı 'aınıvan hu 1t1esele halckındst Mii 
ölümile neticelenen ve aradan do· nire Hanım tunları aöylemittir: 
kuz sene geçtikten sonra meydana "- Bundan dokuz sene evvel, 
çıkan cinayet tahkikatı yeni bir bir teşrinievvel günü otele bir müş 
safhaya girmiştir. C!nayet o!duğu teri geldi. Otel defterine ismini 
sıralarda otelde odacılık yapan ve (Adapazarlı Nuri) olarak kaydet• 
Nuri efendinin ölümünü ilk haber tirdi. Otelde benden batka daha 
veren Münire Hanım lzmirde bu- üç odacı vardı. Nuri efendi bu o• 
lunarak lstanbula gönderilmiıtir. dacıları tanıyordu. Onlarla içli, 

Ingiliz f aşistleriyle 
omünistler çarpıştı 

B h b • Münire hanımın da hadise ile ala- dışlı görüşüyordu. 
ugÜnde mÜf İŞ lT kası olduğu zannediliyor. Nuri Efendinin otele geldiğinin 

sıcaklık var Gittikçe esrarengiz bir mahiyet - Dcvn.nu 8 nclde -
. e:= -- __ :s 

Henüz Haziran ayı başında bu· ''H 1 • d • • • • 
Polis sopa 

kimse 
ile işe karıştı, bir çok 

tevkif edildi 

lundu.ğumuz halde sıcaklar bunal- a oer ın enız gezıntısı 
tıcı hır hal aldı. Yazın en sıcak o· ,, 
lan ayı Ağustosa daha iki ay ka
dar olmHına rağmen şimdiden bu 
kadar sıcaklık olduğua göre sıcak· 
ların gelecek aylarda bu nispette 

L d 8 (A A ) Bl'nlerce Bir çok kimselerı'n de öteleri, he· 1 · on ra,, · · - arttığını tasavvur etmek bi e ın· 
kişi dün İngiliz faşistlerinin top· rileri zedelenmiştir. On iki kişi tev sanı korkutuyor. 
!andıkları Olimpiya binası etrafı· kif edilmiştir. içlerinde bir de ka· Bu sabah Kandilli rasat merke-
ll~ birik.-:ı;şlerdi. Toplantıda fa- dın vardır. zinden sorduk. Diinkü hararet göl-

'istlerle komünistler arasında bo· Buna rağmen Olimpiyanın için- gede azami 33, güneşte azami 
~Uşmalar ~}muştur. Polis intizamı de ve dışında karı§ıklıklar devam 57,5, bugiinkü hararet gölgede 27, 
İade iç:n sop::darh hücum etmek etmiş, yeni tevkifat yapılmıştır. güneşte 52 santigrat imiş. 
l'tıecburiyetinde :calm•şhr. I d l Evet yanlı"' okumuyor!unuz: çerde, san a yalar kırılmış, par ~ 
Başka yerlerde bir ç.c;k dövüş· I l 57 .. 5 ve 52 derece! l çaları silah o arak kulfanı mıştır. 

er olmuştur. Yüzlerce polis, Olim- Biz de buna •as_tık, telefonda 
Karışıklıklar binanın damına ka- '!>' r>iyanın geniş ını?ydı:ını etrafına yanlı• i•ittig" im izi zannederek tek-k l d l dar sirayet etmiştir. Faşistler reis· :r :r 

ordon yapmış ar 1
• ~erde Sir rar sorduk: Cevap ayni idi. 

" k lerinin nutkunu kesenleri oralara vıvald Mozley bir ta ım rakipleri aSbahın daha beş buçuk. altı-
,.. 1 "ki kadar takip etmişlerdir. •ıın mütemadiyen cesfı eri nut· sında hemen bütiin İstanbul hal· 
~tınu söylüyordu. Bunlar fevkala· Toplantı sonuna doğru iki kişi ya- kr kadınlı erkekli kırlara, adalara, 
~... k ti go·· •terd'kt ralanmııı., hastahneye kaldırılmı"'· '" mu aveme er " ı en T T Boğaziçine serinlik aramağa çık· 
'()nra dışarı atılmışlardır. tır. Bir çok kadınlar bayılmıştır mışlardı. 

ispanya Yı.ne karışıyor pu:i~.:~~.a;.u:~:.a~::~:: ~~~:e~i:~ 
beklemiyorlar, deniz kenarları 

ziyade ölen ceneralin kardeşi olup kendılerını sahıle atanlarla dolu

krallık zamanında başvekil olan dur. 
Sen Sebastino, (ispanyada) 7 

(~.A.)- Havas ajansı bildiriyor: 
~rıeral F ernando Bernaguer, 
~hul bir şahıs tarafından evin • 
:~ Yalnız bulunduğu bir sırada öl-
1.itUimüştür. 

l(atil yakalannu§tır. Suikastin 
~-•i mahiyete olduğu ve daha 

1 D S O nııır111111ıı1Rrmnıı11111111nnıtıııı11mırımllillı111111ıııııı ııınrııııırıınıı cenera anıas o eranguere 

karşı hazırlandığını söylemekedir HA 8 ER 
ler. 

Bu takdirde katil bir yanlışlık 
yapmı§hr. Filhakika, ceneral 

:< Devamı 2 inci sayfada) 

YAR 1 N 
12 Sayıfa 

• 

Okuyucular1mız Kalamış vapurile hareket ederken 
Gazetemizin tertip ettiği gezintiye i! tirak edenler bu sabah Akay idaresinin 

Kalamıı vapunle Yalovaya gİtmiılerdiı. Vapur sabah saat 8,0S te Köprünün 
Haydarpaıa iskelesinden hareket etmiş, bazı iskelelere uğnynrak yolculannı al
dıktan sonra Ynlovaya hareket etmişti':". Vapurda bir cazbant in~·c saz ile Meh
ter takrmı gezintiye İştirak edenleri eğ lendinnektcdir, Vapur bu ak tam saat 
20,40 ta Köprüye gelecek, sonra Büyük dereye kadar Boğazda bir gezinti yapıl· 
dıktan aonra tekrar köprüye dönülecek tir. 



HABER Postası 8 Haziran t9Z4 ------

Hitlerciler, Almanyaya 
silah gönderiyorlarmış 

Mecliste iskin kanunu görüşülürken Tahkikat yapa.n p~rlamento komis

Dil Bahsi üzerinde münakaşa oldu yonu bunu öğrenince endişeye düştü 

Refik Şevket bey layihaya kültür kelimesi mukabili 
olarak ekim kelimesinin konmasına itiraz etti, Ziya 
Gevher bey muhacir yerine sığınak denilmesini istedi 

mecburi bulduğunu, dil bahsin
de her ferdin olduğu gibi mecli
sin de çalışması ve bu çalı§mada 
en başta bulunması lazım geldiği 
ni ilave etti. 

Vaşington, 8 (A.A.) - Birl e- ı 
§ik Amerikada Hitlerci grupların 

ve diğer ecnebi unsurların propa· 
gandasını tahsise memur parla
mento komisyonu, tahkikatı esna· ı 
sında meydana çıkardığı hakikat· , 
lerden enditeye düşmüttür. Bu iti- I 
barla, mesaisine devam için tekrar ' 
kırk bin dolarlık tahsisat iatemel. 
niyetindedir. 1 

• 

Komisyon tahkikat? esnasın• 
da Hitlerci1crin birleşik Amerika· 
ya Alman yolcu vapurları vasıla• 

sile Alman ordusuna ait üniforma· 
lar ve silahlar ithal ettiğini öğren· 
m · ştir. Komisyonun tahkikatına 

göre bu silahlar, hakikatte birle· 
~ik Amerikanın Hitlerci teşkilatı 

olan S~ahlhelm gruplarına ıöndc· 
rilmi§tİr. 

Ankara , 8 (Hususi) - Mecli
sin dijnkü toplantısında iska n ka
nunu görüşüldü. Görüşmeler es • 
nasında birçok hatipler söz söy • ı 
lediler. 

tık sözü Naşit Hakkı bey aldı. 
Ve iskan kanunu hakkındaki la · 
yihayı tahlil etti. Müteakiben 
Ruşeni bey, layihanın çok lüzum
lu olduğunu, söyledikten sonra 
osmanlı imparatorluğunun dahili 
siyasetinde takip eylediği yolu 
ve bu yolun hatalarını uzun uza
dıya anlattı. 

Şeref Bey (Urfa) Batı Anado
iusunda büyük Türk medeniyeti 
ni doğuran bir Türk memleketi 
çocuğu olan Refik Şevket Beyin 
itirazaatına temas edE'rek izahat
ta bulundu. 

Bundan sonra muhtelif hatip· 
ler arasında türkçe kelimeler et
rafında münakatalar oldu. Ve 
Sadri Maksudi Bey söz söylerken 
Refik Şevket Beyin temenniyatına 
telmihen" eğer Refik Şevket Bey 
söz !Öylüyorsa türkçe mukabiller 

ispanya yıne karışıyor 

Layihanın birinci maddesi o -
kunduktan sonra söz alan Refik 
Şevket bey, tetkik ettiği kanun -
lar içinde anlamasında güçlük 
çektiği bir kanunun da bu oldu -
NUllU kanunda, türkçe yazacağız 
b ' 

diye henüz te tkik ve kabul edil -
memiş kelimelerin mevcut bulun· 
duğunu, mesela kültür kelimesi 
mulcabili olarak (ekim) kelimesi· 
nin ~onmus olduğunu ve binaen
aley'h kanun layihasının lugat ki
tabı olamıyacağını ileri sürdü. 

Bu sözlere Sadri Maksudi Bey 
cevap vererek Refik Şevket Be
yin, hukuk alemindeki bilgi ve ik
t.iciannı bildiiii. dil hus_yıunda da 
kendisinden ayni bilgiyi bekledi-
ği hnJde bulamadığını söyliyerek 
kültür k elimesinin mukabili ekim 
olduğunu, lisanın düzeltilmesi 

Refik Şevket Bey tekrar söz a· 
larak Sadri Maksudi ve Şeref Bey 
lere cevap vermi§ ve dilimizin öz 
türkçeleşmesi mesai cereyanları -
na muhalefet ve itiraz mevzuu 
bahsolmadığını, ancak kavani -
nin dil hocalığı yaptığını bilme -
diğini, kanunların anlayıflı bir 
tarzda yazılması hususunda bir 
takrir verdi. 

Bu takrirde iskan kanununun 
bir maddesinde mevcut ekim ke
limesinin kaldırılarak y~rine kül· 
tür konması ve toplanı§ kelimesi
nin de oturuş olarak kabul edil
mesi hususları teklif ediliyordu. 
Bu takrir kabul edilerek ikinci 
milddeye ıeçildi. 

Refik Şevket Bey gene söz a· 
larak bazı kelimelere itirazla mu
kabillerinin doğru olup olmadığı 
hakkında Sadri Maksudi Beyin 
fikrinden istifade etmek istediği
ni söyledi. 

Malatyada sellerinlArif Oruca Bulga-
tahribatı ristandan çıkması 

Malatya, 8 (Hususi) - Evvelki 
ak§am burada müthiş bir fırtına 
olmuş ve dolu ile beraber yağan 
yağmurlardan hasıl olan seller 150 
koyun ve 30 sığırı götürmüşler, 
iki değirmen ve üç ev de yağmu· 
l'Un ve selin tesirile yıkılmıthr. 

Bundan başka bağlarda ve mey 
va bahçelerinde de mühim tahri
bat vardır. Elektrik fabrikasında
ld hasardan dolayı şehre bir hafta 
kadar elektrik verilemiyecektir. 

Hakimlerin tahsisatı 

Ankara, 8 (Hususi) - Baıka 
mahallere gönderilen hakimlere 
verilecek tahsisat hakkında hüku
met meclise bir layiha venniıtir. 

Bu layiha ile 367 numaralı ka-

nuna göre muvakkat kaza sahihi
yeti verilerek diğer mahallere gön 
derilen hakimlere, gönderildikleri 
memuriyete mahsus maaşın beşte 

birinden yarısına kadar vekaletçe 
karalaıtırılacak miktarda bir tah· 
sisat, maaşlarına ilaveten verile· 
cektir. 

Tahripkar rekabet 
Vqington, 8 (A.A.) - Bugün 

tebliği edildiğine nazaran, milli 

kalkınma müessesesi bundan son 
ra Amerikan ıanayiir.c.len, istisnai 

ahval ıııevcut olmadıkça, fiyat 
tespit etmiyeceği gibi ucuz fiyat-

la tahripkar rekabet siyasetini de 
meney)eyecektir. 

bildirildi 
Sofya, 8 (Hususi) - Türkiye· 

den kaçtıktan sonra Eski Bulgar 
hükUmetinden Bulgaristanda ika
met tezkeresi alan ve Şumnuda 

gazete çıkar.an Arif Oruç hudut 
haricine çıkarılmaktadır. Yeni hü
kumet hundan bir kaç gün evvel 
kendisine on gün mühlet vermi§ 
hu müddet zarfında Bulgaristam 
terketmesi bildirilmittir. 

Sovyet pilotları 
Moıkova, 8 (A.A.) - Bütün 

Çeliuskin kazıudeleri ile kurtar

ma itine ittirak etmit olan pilot -
lar dün Sımolensk vapuriyle Vla -
divostoka muvasalat etmit1er ve 
tehir halkı tarafından merasimle 
kar~ılanmıtlardır. 

MuğJada spor 
Muğla, 8 (A.A.) - Muğla yay 

la ıpor klübünün davetini kabul 

eden ve bugün bir maç yapacak 

olan Bodrum spor klübü gençle

ri dün Muğlaya gelmitler ve spor

cu gençlerle bir çok zevat tarafın 

dan kartılanmıtlardır. 

Ibrahim Tali bey teftişte 
Edirne, 7 (A.A.) - Umumi 

müfettİ§ İbrahim Tali Bey mınta

bitirerek Edirne valisile birlikte 

ıehrimize dönmüttür. 

hakkındaki mütaleamı ıöyliye -
yim, dedi. Refik Şevekt Bey de 
burada gayri ciddi konuşulmaz, 

dedi. 

(Baş taratı 1 n:i sayı fada ) \ 

F ernando Berenguer, knrdeşlel'İ 
Damaso ve Feredeniko eibi mü -
him bir siyaai rol oynaınıt değil · 
dir. Ceneral Damaıo'nun, mea'uli· 

Üçüncü maddenin müzakere- yetleri tayin eden parlamento ko· 
sinde de fasıl mukabili olarak misyonu tarafından Hernanidc 
(parkam) kelimesinin aslı husu- ikamete memur edildiği lıatırlatı! ı• 
sunda münakatalara. giriıildi. maktadır. 

Reis, müzakerenin mevzuun· Madrit, 7 ( A.A.) - Dün aktam 
dan ayrılarak dil meselesine ge· Sen Sebastino civarındaki vil'ası • 
çildiğini hatırlattı. nın önünde cenera1 F ernando 

Bundan sonra Ziya Gevher B. Bernguerin katli, ziraat amelesi 
muhacir kelimesi gibi bir tamga- araaındaki grevler, aağ cenah 

mensuplar ıtarafındaıı yakında ya 
pılacak bir hükumet darbeıi ha.k· 
kındnki tayialar hpanyanın yeni· 
den karıımakta olduğunu göster .. 
mektedir. 

Po'is, Madritte bir garajda 610 
revolver, 80 bin mermi ve bomba 
imaline mahıus ali.t bularak mü • 
sadere etmiştir. 

Villaya hHcum edenlerin, kral· 
hk do'ayısiyle ceneralı, vak'a es · 
nasında villa dahilinde bulunan 
kardeşi sabık diktatör zannettik • 
leri anlaşılmaktadır. 

nın kaldırılmasını ve vatana ge· ı 
lenlere (sığınıak) denilmesini is- Sabah gazete/eri 
tedi. 

ne diyor/~ 
Müfit Bey (Kırşehir) müzake· 

renin akademik bir mahiyet aldı· 
ğını ıöyliyerek kanundaki keli
melerin münaka,aya. mahal ver
miyecek bir tekilde tanzimi için 
layihanın encümene ve-rilmesi hak 
kında bir takrir verdi. 

Takrir kabul edilerek layiha 
encümene havale edildi. Mütea
kiben bazı li.yıhalar görüşülerek 
toplantıya nihayet verildi. 

~·"siYAS.ET 
. -

Ingilterenin Maltada 
vaziyeti 

İngilizlerin Akdeniz mevakii üze • 
rindeki hakimiyeti, son zamanlarda 
bir çok mahalli haı cketlerle sarsılmı§ 
olduğunu yazmıştık. Kıbris adasında 
yakın zamanlarda ihtilal zuhur ctmit 
ve Yunanistan taraftarı cereyanlar e
peyce kendini meydana vermiıti. Bu· 
nun bir diğer tez;ıhürü de, Malta ada· 
sında görülmektedir. 

Malta adasında, İngiliz idarcıin • 
den hoşlanmıyan yerliler pek çoktur. 

Malta adasında, geçenlerde İmpa
ratorluk günü namiyle yadedilmeğe 

sava9ılan bir resmt ziyafette, 1nıiliz 

valisi, şayanı dikkat bazı sözler söyle· 
di: 

"Bu adamlar, ellerini Britanyaya 
uzatıyor. Fakat arkadan da güçleri 
neye yeterse yapmaktan geri durmı -
yorlar." 

Bu sırada, İmparatorluk eünü zi -
yaf etinde bulunan bazı milliyetperver
ler, bu sözlerden alınarak: "İmpara -
torluk 1erefine i~iyoruz 1 Pek güzel. 
Fakat ahdimiz, burada siyaset Hlfı et· 
memekti. Bu gibi tarizlere tahammÜ· 
lümüz yoktur I" Diye itirazlarda bu· 
lundular. 

İngiltercnin Akdcnizdc müstem • 
leke mahiyetinde olan yerleri mahdut
tur. "Şark Yolu" tesmiye edilen bu 
mevkiler, Ccbcllüttarik istisna edilirse, 
Malta ve Kıbris gibi iki mahalcikten 
ibarettir. 

Her ikisi de scvkukey§ noktasın
dan kıymet ve ehemmiyeti haizdir. 
Bilhassa Malta, büyük bir Üssü Bahri 
olarak kullanılmaktadır. 

Ve gene iki ada da, işte İngiliz a
leyhtarı yerli hareketler devaınh su • 
rette kendilerini gösteriyor. Ancak 
bunlardan Kıbris, Yunanistan tema -
yüllcri arzederken, Malta İtalyaya 
tiönmektedir. 

V AKIT - Mehmet Asım Bey 
bugünkü başmakalesini boğazla

rın tahkimi meselesine tahsis et
mittir. Aıım Bey Kahirede çı

kan "La. Reforme,, gazetesinin j 
netrettiii bir makalede Türkiye- , 
n~n boiazlann tahkimini istemek- ~ 
te tamamen haklı olduğunu yaz· ı 
dığını haber vererek diyor ki: 

"Henüz Türkiye tarafından 

resmi surette boğazlar meselesi 
hakkında hiç bir ıöz söylenmemiı 
olduğu bir sırada yazılmı§ olan 
bu mukaveledeki delillerle Türk 
noktai nazarı arasında tam bir 
mutabakat vardır ve işte bu mu· 
tabakat Türk davasının her aklı 
selime hak verdirecek bir mahi
yette olduiunu söstermektedir.,, 
Asını Bey bundan sonra: "Acaba 
Türk hükUmeti on kusür seneden· 
beri sükun içinde tatbik edilen 
boğazlar rejimini neden dolayı 

değiştirmek istiyor?,, sualini ıo· 
ruyor. Makale sahibinin, boğaz
lar meaelesinin bir tarihçesini yap 
trktan sonra sözüne devam edi· 
yor ve: "Lozan muahedesinin İm· 
za edildiği sualarda milletler ce· 
miyetinc dahil olan büyük ve kü
çük devletler beynelmilel sulhun 
muhafazası işini kendi üstlerine 
almışl3rdı. Halbuki milletler ce· 
miye-tine bağlanmıı olan ümitler 
tahakkuk etmedi. Silahları azalt
ma konferansı adeti. silahları art· 
tırma konferansı §ekline girdi.,, 
diyerek yukarıki suale başka bir 
sualle cevap veriyor: "Böyle bir 
vaziyette Türkiyenin kendi emni· 
yetini ihmal etmesi doğru mu· 
dur?,, 

MiLLiYET - Mecdi Sad~ttin 
Beyin imzasını taııyan bugünkü 
başmakale, Ankarada kurulan 
ve geçen gün Alaettin Cemil B. in 
de Cumhuriyette bahsettiği, "ya· 
pı kooperatifi,, fayda ve kıymet
lerini anlatıyor. Mecdi Sadrettin 
Beyin üzerinde ehemmiyetle dur· 
duğu nokta, kooperatiflerin An • 
karada ev kiralarını haddinden 
fazla dütürmemesidir. Diyor ki: 
"Ayda meseli. 40 lira vermek su
retiyle 20 senede eve sahip ola-

cak bir vatandat bir kaç sene son· 
ra böyle bir evde 20 lira kira ile 
oturabilmek imkaniyle kar~ılı:.şa· 
cak olursa; nefesine halel gelmez 
mi?,, 
CUMHURILET-Yunuı Nadi 8. 
ba1-makalesinde "yeni bir gayri 
mübadil an ınr önUnd i h Jl" 

yerek gayri mübadillere istihkak· 
}arına mukabil verilen bonoların 
gittikse kıymetten dütüıünü an· 
tatıyor. 

Makale sahibi bunun ıebebini 
şunda görüyor: Usullüzlük ! Ve 
devam ediyor: "Hükumet bonola· 
rı borsaya role ettirerek on· 
larm kıymetini mu haf aıa ettire· 
cek bazı basit tec birler alabilir· 
di. Gayri mübadiller bir cenıi· 
yet halinde bulunuyorlar. Onlar 
sıkı bir tesanütle bu kadar suku· 
tun önüne ge;ebilirlcrdi. Her han· 
gi bir mali mücuesemiz kendisi• 
ne yüzde 20, 30 gibi f evkaladt 
kar temin etmek üzere bonolat 
mukabilinde muamele yapa.bilir• 
di. Hiç bir ıey yapılmayınca ve 
hatta her ıey tenine yapıhnca hal 
böyle oluyor diye tikayetc muıl 
hakkımız olsun? 

Bu itin çareıi hükumetçe ve 
gayri mübadillerce, bir kısmın' 
yukarıda işaret ettiğimiz, bazı 
tedbirler alınmasından ibarettir· 
Fakat artık Allah rızası için b&J 
tedbircikler almam. Çünkü yar• 
kangren olmağa gidiyor.,, 
AKŞAM - "Aktamcı,, bu ıı.· 

bah "Parlak bir proje,, den bah• 
aediyor. Proje beled1yenindir 11e 

şudur: Üsküdarda Şemsipafad• 
istimlak edilen bir sahada deniı0 

kadar indirilecek Taıdelen ıuYıl 
icin büyük bir depo ve ayrıca otelı 
~azino yapılacak. Herkes bur"; 
ya gidecek, dünyanın en güıe 
manzarasını ıcyrederek Ta9deletl 
suyundan kendi eliyle doldur•' 
rak içecek, otelde rahat edece1'· 
cazbant dinliyerek keyif ıüre• 
cek ... ,, 

Yazıda proje böyle anlatıldr1'' 
tan sonra şöyle deniliyor: "lıt•"~ 
bul halkı Şemsipaıads yapıla~ 
oteli ve gazinoyu yaıatamaz.,, 



cı:m: sac 

bir kaç nokta... B Jk .. .. b k J d k . 
tadtı!:a~=~~-Or~sk~~:a:7:t::er!~ a an gureş musa a a arın a aza-
Bulı•rİ•t•n da ayni arzudadır. ı d •• d 1 l • ld • 

Gazi Mustafa Kemal, bize hu· nan ara un gece ma a ya arı verı } 
günkü yüksek mevkiimizi temin 
etti. lımet Paıa, ıarp cephesin· 
deki askeri muvaffakiyetten ton· 
ra, Lozanda, bir de ıiyast zafer 
kazandı. Onun için, büyük harp· 

Galatasaray klübünde yapılan serbest güreş müsabaka
larında birçok pehlivanlar muvaffakiyet gösterdiler. 

te bizimle birlikte mağlup olan Galatasaray klübünüo ıerbeıt 

milletlerin ilerde iri§meie çabala· güreı mü1abakalarma dün gece 
dıkları mertebeye, biz, Lozandan klüp •lonunda devam edilmit ve 
heri zaten yübelmit bulunuyo- tır. ilk müsabakalar, klübün ıü • 
ruz. Binaenaleyh, umumiyet iti- re§ §ubeıinin açılmaıı münaıebe ·ı 
bariyle, eıki muahedelerin tadili- tiyle 31 mayıı perıembe günü ak· 
ne, elbette doğrudan doğruya ta· şam·ı yapılmı§ ve büyük muvaffa· 
raftar olarak ileri atılamayız. kıyet kazanmııtır. Dün ıece de 

Fakat, mevcut vaziyet içinde ıalon çok kala'balıkb. 
bizi de tatmin etmiyen bir kaç Güreılere hqlanmadan evvel, 
nokta vardır.. Balkan ıampiyonaıında muvaffak 

Bunların birincisi boğazlar me· olanlara madalyaları verilmit. 
ıelesidir. Son günlerin gazetele· Cümhuriyetin 10 uncu yıl dönü • 
rinde elbette okuyorsunuz ki , mündeki mü•bakalarda muvaf • 
Tevfik Rüttü Beyin boğazlara 4a- fak ol•n sporculara da umumi 
ir teklifi, hatta lngilterede bile kongrenin karariyle takdirname • 
müsait akisler uyandırmıııtr. Mev leri dairtılmııtır. 
cut nıuahededeki nokta, bizim le- Güreılerde orta hakemliiini 
himize tadil edileceğe benziyor. 1 Seyfi, yan hakemliklerini de Nuri 

Çok iyi, elbette, kendi evimi· I _....===~=-=:ı:;:====== 
ain kapılarına hakim bulunmalı· 

Yız... 1 
Mevkufan muha
keme edilecekler 

Rütvet alırken cürmü meıut 

ve Saim Beyler yapmıtlardır. men gali, Hamu gelmediğinden .. . 
Neticeler ıunlardır: 72 kilo: Hilmi, Necati. Hilmi 11 
65 kiloda Kaıımpafa klübün • dakika. S saniyede galip. 

den Vaıfi 55 1aniyede galip. 61 72 kHo: Haydar, Ahmet. Ahmet 
kiloda Ali, Nuri AH 2 dakika 30( sayı hesabiyle galip. 
saniyede galip, 61 kiloda Sümer Selihattin, Kenan Kaaımpaşa 
spordan Ömer, Hicri. Ömer çok klübünden bu finaldir. Kenan bir 
güzel bir güretten sonra 40 sani - dakika 30 •niyede galip. 
yede tuşla galip gelmiş ve çok al- 60 kiloda: Durmuf, Ahmet fina-
kıtlanmıttır. le. Ahmet 22 aaniyede tuşla galip 

66 kiloda İsmail, Hasan lsmail gelmiı ve iyi bir netice almııtır. 
2 dakika 3 ıaniyede tu§la galip • Final müaabakalarından aonrn 

66 kilo: Nihat, Durmuş. Nihat Adnanla Dıramalı Hasan müsaba-
9 dakika 50 saniyede tuşla galip. ka harici bir güre§ yaptılar. Ma -

72 kilo: Necati, Yenici Mehmet. ruf güretçilerden olan ve Avrupa
Mehmet gelmediğinden Necati da bir çok muvaffakıyetler kazan· 
hükmen galip. mıt olan Dıramalı Hasan çok be· 

72 kilo: Hilmi, Ahmet. Kara • ğenilen bir güreıten ıonra Adnana 
mürıelli Hilmi 5 dakika 10 saniye· sayı hesabiyle galip gelmiştir. 

de tutla ıalip. ==:cc:::ı:-===·======== 

79 kilo: Ahmet, Oıman. Bakan Türk-Yunan muh
şampiyonu Ahmet fevkalade hi. • ı· hk . 
kim ve güzel bir güreıten sonra 2 te ıt ma emesı 
dakika 35 ıaniyede galip. Türk - Yunan muhtelit mah· 

Fakat, ufak tefek pürüzlerden 
boğazlua ait olanı temizlenirken, 
diğer bir iki nokta da, onunla bir· 
likte halledilmelidir. 

Recep Bey, istiklali tarif edeı·· 
ke•ı, bakınız, ezcümle ne diyor: 

halinde ykaalanarak tevkıf ve bi· 56 kiloda final müaabakuı ya
lihare tahliye edilmit olan iıtin· pılmıı Vasfi, 1'enan Vasfi 2 daki
t~k katiplerinden Emin bey ile ka 50 saniyede ıalip. 

kemesinde dün yirmi bir dava rü
yet olunnuııtur. Bunlardan onu 
hükiımetimiz lehine nelicelenmif, 
diğer on biri de karara kalmıttır. 
Muhtelif kimıeler tarafından hü· 

"- Müstakil bir devlet, ken 
di hudutları içinde, ecnebi kültü· 
rünün sirayetine imkan verece}, 
tes:&lere müsaade edemez!,, 

Halbuki, her an tunu hiuedi
voruz ki, ma=..lezcf, bizim memle· 

---~'"'.e. timlzCJ e, bu gitii ecnel>i tetek-1 
·üller var ~·,·. Bunların en batın· 
ıa, cc~it ccr't nayelerle kuru1mu' 
cnebi rn } · c !eri, din propağan

' nıı tet' :: n· ı g~liyor. Aradan ay, 
hafta gcçr: i., or ki, bunların men· 
fi tezahürleriyle karıılatıyoruz. 

Müslüman <linine ait bir tekke 
kurmamıza laikliğimiz müsait de
ğildir. Fakat İGminde hıristiyanlık 
İ smi taııyan cemiyetler, gözümü· 
zün önünde mevcudiyet göstere· 
bilmektedirler. 

Akalliyetler hususunda da bu 
nevi aksaklıklar gÖ•terilebilir ... 
Bütün bunlar, memlekette su ka· 
rııma.mıt bir milli siyasetin yüzde 
yüz nisbetinde takibine engel o

luyor. 
Geçen gün, bir arkadaıımla, 

bir dini merasim ıeyrettik: Sekiz 
on s-atındaki çocukları, hıristiyan 
medresesi denecek tetekküller 
içinde laikliklikle kabili telif ol
mıyacak ibir surette resmen yetit· 
tirebiliyorlar... Müslüman kuru· 
nuvüstası ortadan kalkmıı, diğer 
dinlere ait eski devir bakıyyele
ri henüz, topraklarımızda, bazı 
mlJahede maddelerine sığınıp ya· 
fıyabilmektedir .. 

Mademki boğazlara taalluk e
den noktaların değİflllesi mevzuu 
bahistir, bu arada, bütün pürüz· 
leri birden temizlesek ne iyi ola· 
cak ... 

(Vl·nG) 

Evlenme 
Jımelpaıa kız enıtitüsü mezun· 

larından Fahire Galip Hanımla 
Vakıt ıazeteıi ınuharrirlerinden 
Kadri Kemal Beyin nikahları dün 
Fatih belediye dairesinde tescil 
edihnittir. Genç evlileri tebrik e- 1

1 der, mesut olmalarını dileriz. 

rü,vete tavauut eden Muıtafa e· 66 kilo: Ahmet, Mehmet. Ah. 
fcndiye ait muh.kemeye dün üçün met hükmen galip. 
cü ceza mahkemeıinde bakılmıt- 61 kilo: Ali ve Hicri. Ali hük • 
tır. Mahkeme bunların meYkuf -·-- • ._ .. .,. __ "_ •• 

olarak devamı muhakemeleTini ~f AL l J' T I} 
istediğinden dün her ikiai de tev· •• • 
kif edilmittir. - -

Domnika vapuru 
Vapurculuk tirketinin Dominka 

için verdiii otuz bin lira kaparo
mm iadeıini temin için tirket mü· 
dürü Mustafa Beyin hukuk müta· 
viri Cevdet Beyle Londraya git· 
mitlerdi. Buraya gelen mal6mata 
göre, Mustafa Bey de doimnkayı 

tetkik etmit ve posta vapurculu· 
iunda kullamlmıyacajına kanaat 
aetirmittir. Şirket kaparoyu ıeri 
vermediği için vapuru almak mec 
buriyetinde kalmmıı, müdürle mü 

S1rık uzatarak 

Dün rece Ortaköyde Pitmit 
oğlu sokağında oturan Kamile ha 
mmın evinin penceresinden ıırık 
uzatmak suretiyle çamatırlarmı 
çalmak iıtiyen Tahir, cürmü me· 
fut halinde yakalanmıqır. 

Vapurda öldU 
Memleketi olan Vana gitmek 

üzere Cumhuriyet vapuruna bi • 

kUmetimiz aleyhine açılan tazmi
nat davaları adedi yüz yetmit bet 
talep edilen para miktarı da 2 mil 
yon 33.367 bin lira ve fngiliz J i
ruı olarak iıtenen de 70.965 li-
radır. 

Mahkeme heyeti bu davaları 
kinunuıaniden evvel bitirmİ§ ola-
caktır. 

Metresini öldüren 
Bir müddet evvel Ortaköyde 

metresi Sabriye hanımı öldürmek 
ten maznun Alinin muhakemesi
ne dün devam edilmiı. bazı §a· 
bitlerin getirilmesi için batka gü· 
ne kalm1ıtır. 

Yeni adam berat etti 
şavir geri dönmütlerdir. 

Toplantı kaldı 

nen Bedri efendi isminde biri va· 

pur içinde füc' eten vefClt etmiı

tir. Muayeneıine gelen Beyoilu 
hükiimet tabibi kendisinin sektei Yeni Adam gazetesi aleyhine 

kalpten öldüğünü teıpit ederek açılmıt olan müstahcen neıriyat 
davaıı üçüncü cezada neticelen· 

Hava hücumlarına kartı ko· 

runma hakkında ıörütülmek üze

re Halkevinde bir toplantı yapı· 

lacaktı. Ekseriyet olmadığından 
toplantı yapılamamıttır. 

Salih paşa geldi 
Erzurumda kendisine mühim 

oir ameliyat yapılan kolordu ku· 

mlndanlarından Salih Pap. yeni 

vnzifeıine ba,lamak üzere 'buıün 

tehrimize gelmittir. 

Borsacı hanım 

&raacı olmak iıtiyen hanımın 
İsn.i Meclihadır. Kend:ıi yüksek 
iktisat mektebi mezunlarından-· 
dır. 

Üç aylıklar 
Eytam, aramil ve mütekaidi· 

nin 3 aylıklarının verilmeıine dün 
den itibaren batlanmıttır. Maat 
yerleri gene kalabalıktır. Emlik 
bankası da iki gündenberi maat 
dağılmaktadır. 

defnine ruhsat vermi,tir. 
mit, cürüm ıabit görülmediği i-

Çocu§a ~arptı için aazete sahbii lamail Hakkı 

Şoför Asafın idaresindeki Bey beraat etmi§tir. 

2161 numaralı otomobil, dün Ha· Muallimlerin muayenesi 
ıekiden gelirken 8 yatlarındaki 

Kemal iımindeki çocuğa çarpmıt 

ve vücudunun muhtelif yerlerin • 

den yaralamıtlır. Şoför yaka • 
lanmııtır. • 
Kavga etti 

Kantarcdarda ahçı Mehmet 
uıtanın oğlu Ömer, dün gece lne
bolulu Tahir iıminde birisiyle 
kavga etmiı ve neticede bıçakla 
yaralamıttır. Ömer yakalanmış -
tır. 

inkılap enstitüsü 
imtihanları 

Oniverıitede inkılip tarihi enı
titüsü imtihanları fakülte imtihan 
larından ıonra yapılacktır. lmti -

han ıününün tespiti tal&benin re· 
yine bırakılmıttır. imtihanlar 
tahrirf olarak yapılacak, suaHer 
Ankaradan gönderilecektir. 

Ders senesi olmak dolayısiyle 
maarif 11hhiye müfettiıleri ilk 
mektep muaHimlerini muayeneye 
ha§lamıtlardır. Bütün muallimle· 
rin muayenesi hakkında bir rapor 
vücuda getirilecek. veka lete gön· 
derilecektir. 

Mektepleri teftiş 
Şehrimizde bulunan orta ted· 

riaat umumi müdürü Hasan Ali 
Bey dün muhteljf mckteplerdel<i 
bakalorya imtihanlarında bulun· 
muftur. Hasan Ali Bey imtihan· 
ların aeyri hakkında te\:kikat yap· 
maktadır. 

lktısat mektebinde 
Yüluek iktisat ve ticaret mek

tebinin yeni kadroau dün tebliğ e· 
dilmitlir. Kadroda fazla tadilat 
yoktur. inhilal eden derslere ye
ni tayinler yapılmıtlır. 

a 

Seiıie .AlelauBo 
Hangi musiki rubun 

gıdasıdır! 
Muıiki ruhun gıdasıdır! 
Evet ama, bu muıiki deiil ! 
Musiki ruhun ııdaııdır ! Anla· 

dık ama, her ıeyin bir zamanı 
vardır değil mi? Pilav da vücu
dun gıdasıdır, lakin ııdadır diye 
tanrının günü, ıabahtan alqama 
kadar hiç durmadan çalakaıık pi· 
li vın batından kallmıazaanız o 
vücut, o mide ne olur, neye döner 
aonra? · 

Sabah, akf&Jll, öğle, ikindi ye· 
meğin nuıl bir zamanı varıa mu
sikinin de öyle olmalı değil mi? 

Fakat haddiniz var• ıünün 
her hangi bir saatinde ıidin de 
bir kahveye, bir kıraathaneye, bir 
gazinoya oturun! Buralarda gra· 
mafonlar sabahın ıekizinde bat· 
lıyor ve hemen hiç mola verme • 
den gecen;n onuna kadar ötüyor. 

Dünkü öğle sıcağında yemek 
üstü bir kahve içip, biraz dinlen • 
mek için şehrin göbeğindeki bah
çeli kahvelerden birine dü,en 
biri tıkna2ça, biri uzunca iki ka • 
fadardan tıkn&zçası: 

- Ne içeceksiniz? 
Diye karıılarına dikilen gar • 

sona: 
- Sen, dedi, önce §U zırıltıyı 

biraz kes te, kafamızı dinliye • 
lim ! 

Garson: 
- Bat üıtüne ! 
Diyip gramofonu susturmaya 

giderken biraz ileride oturan üç 
zırtapoıtan biri berikine itittire· 
celc bir ıesle mırıldandı: 

- Muıiki ruhun gıdaııdır ! 
Beriki bunu i§itince af alladı: 
- Fesubanallah ! 
Der e 'bi ba,mı iki yanı salla

dıktan sonra dayanamadı, patla-

dı: 
- Evet ama, o ruhun ııdaaı o-

lan musiki, böyle muıiki deiil ! 
Meğer, adamcajıı da bizim ıi· 

bi bu ıon günlerdeki musiki karna 
valından pek usanç getirmit ta • 
kımındanmıt... Bizim kendisine 
hakverir birtavırla ıülütümüzden 
cı-saretlendi, bize dert yanmaya 

ı atladı: 
- Fakat öyle deiil mi efen· 

dim? Rica ederim, fU çalınan 
feylere bakınız! Bunların hangi· 
si ve neresi muıiki? Ne alaturka· 
ya benziyor, ne alafranıuı alaf· 
ranga.... Güfteleri 'bestelerin • 
den, besteleri güftelerinden ber • 
bat! ... Sonra sabah demezler ça • 
larlar, öğle demezler çalaı·!ar, 
alqam demezler çalarlar, gece 
demezler çalarlar ... 

Adamcaiız tam içinin bütün 
hınçlarını dökeceii sırada kah • 
venin içinden mahut gramofon, 
tıpkı bir sinirli mahalle kadım 
ağzı ve sulu bir makamla ıene 
başlamasın mı: 

"Erkekler .. Ah ıu erkekler,, 
11Kad111lara neler ederler!,, 
Zavallı elindeki henüz bitire • 

mediği kahveainin kalanını yere 
re dökerek batını hiddetle geriye 

çevirdi: 
- Hoppala! Herifler vallahi 

inatlarına yapıyorlar. 

Arkadatına döndü: 
- Haydi, kalk, Allah ..,kına 

gidelim! 
Bu sefer uzunca boylu arkada· 

Jı gülerek: 
- Aldırma canım, dedi, muıi· 

ki ruhun gıdasıdır! 

Seyyar Haberci 
(Devamı 8 inci sayıfada) 



4 HABER - Akşam Postası 

lr HABR'in 1 
~lklyelerl f Peri kızı ile oduncu l Fıkra müsabakası En iyi, en güzel fıkralan bize gön· 

dereceklerin yazılan; burada ne§redi
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol· 
maması, seçme olması ve okunaklı 
yazılması lazımdll'. 

~ 
- Sekizinci sayıfadaki resme 1 

balanız-

la§b. Sonra, ayakları, onu, gayri 
ihtiyari, ormanın yoluna götürdü. 

Şato sahibi, sabahleyin bah
çesinde dola.tıyordu. Duvar ke
nanna kadar geldi. Bir ağaçta, 
gayet güzel elmalar olgunlaşmış
tı. Bunlardan bir tane koparıp 

yemek arzusundan kendini ala -
madı. 

Gerçe, karısını diğer erkeklerle 290 - Saygısız misafir 
temas etmekten böylelikle menet 
mitti. Lakin, - inanmamakla 
beraber - ~bir peri kızının ne ol
duğunu anlamak istiyordu. Sabah 
leyin rasladığı oduncunun anlat
tıkları onu iyiden iyiye alakadar 

Fakat, bu maksadına erişmek 
için ağaca çılanaaı lazım geldi. 
Baron, elma dalına tırmandı. Ol
gun meyvayı koparıp yerken, ma
liki.nesinin dış tarafında, beline 
pösteki sarmı§ yarı çıplak bir a -
dam gördü. Tat baltası ve okla· 
rı vardı. 

Baron: 
- Sen kimıin? diye ıordu. 
- Oduncuyum. 
- Nereye gidiyorsun? 
Adam, içini çekti. Bir şey söy

lemedi. 
- Söylesene ... Nereye gidiyor 

ıun? ... 
- Peri kızma._ 
- Peri kızı da kim oluyormuf? 
- Benim ıevgilim... Her ak • 

§&m, buluıuruz... Sonra, kaybo • 
lur, gider... Kendisini öyle ıevi -
yorum ki .... 

Baron: 
"- Biçare adam; çıldırmıt ! ... 

Dünyada hiç p;ri kızı olur mu?.,, 

diye düşündü. 
- Nerede buluşuyorıunuz, ha~ 

kalım? ... 
- Koruluğun ötesindeki kaya· 

larm en tepesinde .... 
- Ya ... Demek ki, timdi oraya 

ha? ... 
- Evet ..... 
- Haydi bakalnn .... 

Öğle Üzeri. eve .girdi.. Karısi
le kar§ı karşıya, güle oynaıa ye

mek yediler •. 
Yalnız, muhavere, bir yerde 

mükedderleıti: ı 
- Şehire ne zaman döneceğiz, 

kuzum? •• diye genç kadın sordu. 
- Yakında, yakında ... Burada· 

ki işleri hele bir yoluna koyalım .. 
Ondan sonra, ıehre döneceğiz .. 
Fakat, niçin bu noktada bu ka • 
dar israr ediyorsun?. Bu mükem
mel tabiat ortasında ve hiç bir ek
siğin olmadan benimle baş baıa 
kalmak seni sıkıyor mu? .. Hal bu 
ki, ben, ne kadar mesudum.. Ö
bür insanlar nazarımda hiçbir §ey 
ifa.de etmiyor ... Yalnız sen varsın, 
Blan§! ... 

Hakikatte, Baron, çok kıskanç 
bir adamdı .. Öteki erkeklere de
kolteıini te,hir etmemek ve öteki 

erkeklerin kolunda dans ettirme
mek, onlarla baş.bata salon köşe 
lerinde bırakmamak için, genç ka 
rısını, Şehrin kalabalığından ko
parıp buraya. getirmişti. 

- Yemekten sonra, ne yapa • 
cakım, Baron? 

- Biraz tarlalara bakmağa gi
deceğim... Mahsulün iyi olup ol
madığı beni alakadar ediyor .. Ya 

? s 'd 1·-. ? ıen • ... en nereye gı eceKaın ... 
- Ben mi? ... Her akıamki gi

bi ... Atla gezmeğe çıkacağım .. Bir 
iki saat dolaşır, gelirim .. Burada, 
baıka ne yapılır? ... Ya kitap oku
yo.caksın, yahut ta dola§acaksın .. 
Ne eı, ne dost, ne sosyete, ne ... 

Baron, cümleyi tamamladı: 
- • • • Ne flört değil mi? 
Kadın, ten bir kahkaha attı: 
- Öyle ya: Ne flört ••• 

etmittir 
Daldığı korulu'kta on dakika 

kadar daha yürüdükten sonra, 
randevu mahalline, yani, kayala
ra varacktı. 

Fkat, tam bu eşnada, arkadan 
bir nal sesi ititti. Orada, eskiden 
avcılık yaparken kullandığı bir 
küçük köşk vardı. İçeri girdi. Gö
rünmek, taciz edilmek istemiyor
du. Fakat, gelen süvarinin de, 
köşkün önünde atını durdurduğu 
nu farkedince, yerli dolaplardan 
birinin içine saklandı. 

Bir adamın evine saygısız bir 
misafir dadanmış. Her gün gelir
miş. Bu halden fena halde bizar 
olan ev sahibi bir gün hizmetçisi
ne bir bahane bularak misafiri i-
çeri almamasını emreder. 

Ertesi gün yılışık misafir tekrar 
gelir. Hizmetçi kapıyı açar: 

- Beyefendi evde yok. 
- Hanımla görü§eceğim. 

- O da dışarı çıktı. 
- Gelene kadar salonda bekle-

rım. 

- Salonu temizliyorum, 
men kaldırdım. 

- Bahçede otururum. 

tama· 

- imkanı yok köpeğimiz ku-
durdu. Kendiıini bahçeye hapset

tik, kimse çıkamıyor. 
-Peki öyleyse kapının eşiğin-

Çok geçmeden, içeriye, kar111 
de otururum. 

girdi. Alışkın bir eda ile yere e· 
w'ld' · t ht l d b' · · Diyerek oturmus. 
gı 1; esmyen a a ar an ırını . ~ M S f · 
k ld ı_ 1 d b" b 1 R. Hısar: . ey ettın a ıraraK, a tın an !r avu çı-·.--.... --···---......-... --·-·-·' k d ··-················································ ar ı.. .. 

Acele, acele soyunmıya başla- ı1i Gidilebilecek ·ı·. 
dı. l ı . 1 
Aynı yerden bir de ayna çıkar· :. eğ ence yer eri 

mıştı. Buna bakarak, tüllere bü- ; 
ründü. Saçlarını arkaya dağıttı. 2 SiNEMALAR : 1( 
Yüzüne, türlü türlü kremler, bo- n 1PEK: Otomobilde izdivaç I' 
yalar sürdü. Adeta, sahneye çı· ~ MELEK: Bu gece beni sev ! 
karcasına ariz ve amik hazırlan- Ü ELHAMRA: Şanghay ekspresi ~ 
dı. İ SARAY: Palyaço 

Zaten civar tenha olduğu ve TORK: 42 nci sokak 

korulukta dola~mak !köylülerce a- SUMER: Paprika. " 
det edinilmediği için, yabancı bi- HiLA- L·. adam. i Yüzü damgal 

1 
ri tarafından görülmekten aıla çe ı 

ŞIK: Hayatım sana feda. 
kinmiyordu. Hem, bu vaziyette 
onu kim görse tanımazdı. ŞARK: Dudaktan gönüle U 

ALEMDAR: Valansiya yıldızı ll 
Baronun karıaı , çok geçmeden ALKAZAR: Dostum kral r 

d1~1u·t ç&kb. Atım, köıkün ahı- MiLLi· B JJ •• . ora •• 
rına daha önceden çektiği anlaşı- ii YILDIZ: Sarışın vcnmı g 
lıyordu. Ortada kimsenin bulun ~~ KEMAL BEY: Şehvet adası . \l 
madığına emniyet hasıl ettiğin • ii HALE: Ben ve İmparatoriçe. ji 
den dolayı yürümeğe başladı. ii FERAH: Sandu. iİ 

Baron, onu, uzaktan uzağa ta- ...._ .. ···-·-·--·----·-.. --·· .. • ~ ................................................. .. 
kip ediyor: -·--- - ··-··-llJll--• 

-Anlaşılıyor, anla~ılıyor! .. di- Ağlamağa başladı: 

yordu, randevu mahalline gidi • - Vallahi, şimdi, kimbilir ne 
yor ... Kayalara ... Demek ki1 bu :ı:annedeceksin ... Halbuki, ben, 
kadın, odunculara tenezzül ede - bedeni aşka değil, ruhi aşka muh
cek kadar sefil ruhlu imiş!.. taç bir kadınım ... Yabancı erkek-

Blanş kayaların arkasından zir- lerin beni takdir etmesini, bana 
veya doğru, gizlene gizlene tır- tapınmasını istiyorum .. Ne yapa
mandı.. yım, beni :buralara alıp getirdin ... 

Baron da ayni tarzda, ilerledi.. flörtlerimden beni uzaklaştırdın. 
Oduncunun orada beklemekte ol- Bende sevilmek hastalığı var .. E
duğunu gördü. min ol, mukabele etmeden sevil-

Sabahki adam, zaten huşu i - mek ... Burada rasladığım basit 
çinde intizardaydı. Peri kızının insanh rın beğenebileceği bir tü· 
karşısında belirdiğini farkedince, valetle şıklaşarak bu komediyi 
ibadet eden bir mümin gibi, elle- oynuyorum ... Fakat, sana anlat -
rini havaya kaldırdı. Yerlere yat- mak mümkün değil ki... Kadını 

tı; ıecdeler etti... Ona, aşıkane ruhunu anlamazsın ki ... Kimbilir, 
nazarlarla baktı ... Dilinin döndü- ne sanacaksın? ... 
ğü kadar ilanıaşk etti ... Geceleri Baron, anlamıştı ... Her şeyi ip
nasıl uyuyamadığını, hir lahza u· tidaıından sonuna kadar seyret -
yusa bile düyasında peri kızını tiği için, aklından hiç fena bir şey 
gördüğünü, dünyada biricik eme· geçirmedi .... 
li o olduğunu anlattı, anlattı dur- - Ne zaman istersen şehre gi-
du d b'l' · • · ı d d' · ... e ı ırız, cıcım .... e ı, scnı, ar-

Kadın: tık, tamamiyle öğrendim ... 

- Ben tekin değil im .. Bana· 
Jokunulmaz... diyordu. 

Baron, karısının, hakikaten de, 
kendisine tam manasiyle el sür
dürtmediğini, fakat, bir saat ka
dar aJık erkeğe tapındırdıktan 
sonra geri döndüğünü gördü. 

Blanş, gene köşke döndü. Üstü
nü, başını değiştirdi. 

lıte, tam bu esnada, kocası kar 
şmna çıktı: 

Muhterem karilerim ... 
İşte kadın ruhunun böyle garip 

tarafları vardır .. Çiçeklerin güneş 
şuaına ihtiyacı olduğu gibi, bazı 
kadınlar da bilatefrik her hangi 
bir erkek tarafından beğenilmek, 
tapınılmak isterler .... Bunun iç in, 
hin türlü desiselere baş vururlar .. 
Kocaları da, aldatıldıklarına ka
naat getirerek, hayatı, heın ken
dilerine, hem bu biçare aşk per
vanelerine zehir ederler ... 

Y arnn aaat kadar tarlaları do-

- Bu ne? .. Ne yapıyorsun? ... 
Kadın, öyle şaşırdı , öyle şaşır

dı ki, kendini müdafaa edemedi. (Hatice Süreyya) 

Nalul •• terctime hakkı mabfal'.dar 

Yazan: M. Gayur 
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Cuma, Pazar ve Salı günleri çıkar 
Give dai derecei hararette havada 

değişmez. Hava ile temasta derecei ga 
leyanın üstünde 11ıtıhrsa havanın ok· 
sijeni ile birle~ir ve kırmızı renkte sÜ· 
rür hasıl olur. 

1 
2 - Kükürtlü idrojen ile siyah bir 

tortu, 

Sürür hunzu civa Hg O dur. Ve 
humuz fazla ısıtıhrsa ve gene oksijen 
ve civaya ayrıldığını görürür. 

Sulu kükürt hamızı ve asid klorrid
rik adi hararette civaya tesir etmez. 
Stftu azot hamzı derecede civaya 
yavaş yavaı tesir eder ve bir taraftan 
azot humzu intişar ederken diğer taraf 
tan merküro azotiyeti civa = :fi g N 
0 1 hasd olur. 

Civa sıcakta kesif azot hamrzrndan 
çobuk müteeuir olur. Azot humzu in
tişar eder. Merküri azotiyeti civa = 
Hg (N O ) hasıl olur. 

Klor civaya kolay teıir eder merkü· 
ri kloru civa · · Hg CP hasıl olur. 

Civa adi derecei hararette bile bu
har neşreder. Bu buhar zehirlidir. Ve 
teneffüsü tehlikelidir. Civa mürekkep
leri de zehirlidir. Civa buhan tenef -
füs eden veya mürekkeplerini dahileıı 
afan kimse zehirlenir. Bu zehirlenme
nin en büyük alameti salyanın çoğal
masıdır. Civa zehirlenmesine kar§ı ze
hirlenen kimseye yumurta akı ve yo -
ğurt verilir. 

Civn, termometre, barometre, ma· 
nometre imalinde gümüş ve altın İstih 
racında ve malgama İmalinde kulia· 
nılır. 

Bu madenin mürekkeplerinden bir 
takımı bir kıymetli, bir takımı iki kıy
metlidir. Civanın bir kıymetli mürek· 
keplerine merküro, iki kıymetli olan • 
lanna ise merküri denir. Civa oksijen· 
le merküro humuzu civa - Hg1 0 ve 
merküri humzu civa Hg O mürekkep
Jerini vücude getirir. Bu iki humuz • 
dan birincisi esmer siyah, ikincisi ise 
larmızıdır. Civa klorla da merküro klo 
ru civa ll g2 Cl2 ve merküri kloru civa 
::.... Hg cıı mürekkeplerini vücuda ge· 
tirir. 

Bunlardan birincisine halk arasında 
Kalomel, veya tatlı sülmen ve ikinci
sine süblime yahut ak sülmen denir. 

Tatlı sülmen beyaz renkte bir ci • 
simdir. Suda erimez: Doktorlukta da
hilen müshil ve ıerit dü,ürmek için 
kullanılır. 

Ak sülmene gelince beyaz renkte bir 
cisimdir.Suda erir.Yüz kısım suda adi 
derecede 7,4 k11ım, yüz derecei hara
rette 54 kısım süblime inhilal eder. 
Süblime eter ve ispirtoda çabuk erir. 
Şiddetli bir zehirdir. Dahilen alınırsa 
insanı öldürür. Binde bir nisbetle mah
lut kokuları defetmek için kullanılır. 

Sulp haldeki merküri kibritiyeti ci
va = Hg S Qi kloru sodyUm yani tuz 
la ısıtılıraa klor civa aynlır ve sodyom 
kibritiyeti hasıl olur. 

Civa serbest olarak nadiren ve az 
miktarda bulunur. En mühim filizleri 
kırmızı renkte olan ve zenapre yahut 
sinabr tesmiye olunan kibriti ci
va = Hg S. dir. Bu filiz ispanyada ve 
tııiryada mevcuttur. 

Türkiyede civa Aydında Saip, 
Manastır, Konyada Sez

me nam mahallerdedir. 
Zenapreyi hava temasından ısıtın

ca a~ğıdaki muadele mucibince civa 
ayn1ır. 

Hg S .+- o: = Hg + S 0' 
Kibriti civa tahallül ederken husu

le gelen buharlar borularla soğuk de· 
polara sevkolununca orada civa mayi 
haline gelir. 

Civann Arapçası Zeybak'tır. 
Civanın miyarları: Merküro olan 

milihlerin suda mahlulleri: 
ı _ Maiyeti sodyomla siyah bir 

tortu .. 
2 _ Kükürlü idrojenle siyah bir 

tortu .. 
3 _ Asid kloridrik ve kloru sodyum 

la beyaz bir tortu .. 
4 - Yodü potasyom mahluliyle ye. 

§İl bir tortu verir. 
Merküri olan milihlerin suda mah-

lülleri: 
1 - Maiyeti sodyom ile sarı bir 

tortu, 

3 - Mutedil kibritiyet milihleri ile 
sarı bir tortu, 

4 - Yodü potasyom ile kırmızı bir 
tortu verir. 

GOMOŞ 
Rumuzu: Ag .• Atom vezni: 107.8 
Gümüı güzel beyaz renkte cilali i

ken çok parlak ve kesafeti 10,S olan 
bir madendir. "960" derecede zeveban 
eder. 

Yumuıak bir madendir. Gümüt ça
tal kolaylıkla bükülür. Gümüt ı'ığın 
geçebileceği kadar ince varaklar hali
ne konabilir. Bu v&rakJarm üç bin ta
nesi bir milimetredir. Bir gram gÜmÜt· 
ten iki kilometre tel yapmak mümkün • 
dür. Şu halde gümüş levha ve tel ol • 
maia müsteit bir madendir. 

Gümüt hararet ve elektriği çok na
kil bir madendir. 

Derecei hararet ne olursa olsun gü
müş kuru ve rutubetli havadan müte
essir olmaz. Yalnz idi derecei hararet· 
te kükürtlü cisimler ve bilhassa kü
kürtlü idrojenden müteessir olarak ka· 
ranr. Kauçuk ile temasta siyahlanır. 
Çünkü kauçukta kükürt vardır. Gi.ı -
mü, katıklar yoğurt yedikten sonra 
hemen yıkanmazsa kararır. Bu sırad" 
gümütün sahtında siyah renkte Ag1 

S = Gümü, kibriti hasıl olur. 
Gümüı bir kıymetli madendir. 
Asid kloridrik ve sirke gümüıe le • 

sir etmez. Sıcak ve koyu hamızı kib -
ritiyet teıir eder ve bir taraftan - ga
zi kibriti intitar ederden diğer taraf • 
tan Ag" S o• yani gümüı kibritiyeti 
hasıl olur. Hamızı azot idi derecede 
bile gümü~ hasıl eder. Bu esnada tu -
runcü renkte hamız bırakır, azot bu • 
harlan çıkar ve &'ÜmÜ§ a:zotiyeti = 
Ag N 0' hasıl olur. Hamızı azotun bu 
tesirinden istifade edilerek gümüt 
hak edilir. 

NITRA T DARJAN = Gümüı a • 
zotiyeti gümüıün en :ziyade müstamel 
olan bir milhidir. Hamzı azotun gümü· 
ıe tesiriyle elde edilir. 

Husule gelen mahlul teksif edilin
ce milhin billurlan haııl olur. Eğer nit· 
rat darjanla kaynatıldıktan sonra so -
ğutaluna siyah renkte olan ve cildi 
kemiren "Cehennem taıı" husule ge • 
lir. "Cehennem taıı" doktorlukta kul· 
lanılır. 

Gümüı azotiyeti kimyahanelerde 
klorür, kronür ve yodrirlerin miya11 
olarak kullanılır. Asid kloridrik ve ma
deni klorürlerin mahlulüne nitrat dar· 
jan dökülecek olursa suda eriyen ve 
gümüt mikyasında evvela moraran, 
sonra kararan klor gümü§ rüıübü hu
ıu gelir. Bu tortu amonyak ve taht 
kibritiyetii sud mahlulünde münhal • 
gümü, ile bromu gümüı fotograf cam· 
lan imalinde kullanhr. 

Gümüt havada bozulmadığından 
madalye ve müzeyyenat imalinde kul· 
)anılır. Saf gümüş yumuşaktır. Bunun 
için bakırla karııtırılarak salabeti faz
lalaıtınhr. 

Gümüşün bakırla halitalan da gÜ· 
müı gibi havada bozulmaz. 

Gümüıün en meıhur halitalarr tun- 1 

lardır: 
Eski mecidiye para: Binde 830 gü. 

mü,, 170 bakır, 
Fransız bet franklık: Binde 900 

gümü,, 100 bakır .. 
Gümüş altınla birleıtirilirse "Yeıil 

altın" halitası hasıl olur. Platinle bir
leştirilirse diş imalinde kullanılan bir 
halita husule gelir. Bakır ve maykor 
eşya elektrik vasıtasiyle gümüı kapla
nır. Bunun için gümüş kaplanacak 
madde katod'a ve saf gÜmÜ§ varakı 
anoda rapto1unur. Ve her iki elektrod 
gümüşün bir milhinin mahlulüne ha· 
tmlır. 

Gümüş arzda hazan serbest bulu
nur. En ziyade filizl~ri vardır. ki meşhur 
lan kibritiyeti gümü, = AgıS ve klo· 
rü gümüt Ag Cl dir. Kur,un ve bakır 
filizlerinin bu cinsinde az çok gÜmÜf 
vardır. 

( Daha bitmedi ) 
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Stüdyolar, Erkek Yıldız Bu
lamamaktan Şikayet Ediyor 
Bu sene de, 25 erkek 1Jıldız har
candı ... Con Krovf ord, yeniden 

evlenmiqecek 

Fran!ot Ton, İngiliz artisti Madelen Karol'la bir filmde .•• ı 

"HABER,, gazetesinin bugün 
çıkan ilavesinde, "HABER,, in na 
ıd meydana konduğuna ve ara
mızdaki it bölümlerine dair yazı
lar yazılırken, benim sinema sütun 
la.rıma da küçük bir parağraf tah
•İa ediliyor. 

Sinema sütunları nasıl hazırla
llır? Ne gibi malumat veririz? 
&unlardan "istifade,, nedir? Ol
dukça mühim bir mesele: 

"Haber,, sinema sütunlarında 

revaç bulmuş artistlerin en yük
•ek noktalarına kadar etrafile izah 
ettikten maada, onların kusurla
rına, budalalıklarına, fazla rekla
lndan gördükleri zararlara, bece
rikıizliklerine, tamamlanmıı ve 
•rtık sukut etmeğe batlıyan töh
tetlerine dair de, hiç perva etmek
&İzin bütün hakikatleri açığa ver
di ve karilerine bildirdi. 

Bu mühim işmidir? 
Bu i§in, sinema gibi hafif te· 

likki edilen bir sahada ne derece 
'hemtniyeti olabileceğini bilmem 
du, ünü yor musunuz? 

Bir yıldızın sönmesi sizi ne de
"ece alakadar eder? Herkesin ka
"-atini, birer birer bilmiyorum 
'ıtıına, öyle okuyucularımızı tam
)orum ki, • bilhassa gençler ara· 
'tbdan - muayyen artistlere adeta 
~ir aevgi bağlamıştır. Onların ha
~larmı bir ibret sahnesi gibi en 
~ vahiliklerine kadar takip et
'Qekten kedine has bir alaka du
~'rlar. 

Evlerinin duvarlarınıa artiıt re· 

simleri çivilemi' tanıdıklarım var
dır .Sevmedikleri yıldız resimlerini 
kolleksiyonlarından bir veba gibi 
uzakta tutan meraklılar tanırım. 

Bunlar, bu her çetit artistin init 
ve çıkııları, pek haklı ve tabii su
rette parlayıt ve sönütleri, başlı 
batına bir heyecan, öylesine bir 
bot vakit nıevzuudur. 

Şu halde buyurun 
Şu halde kemali tevazula tu son 

devrilme hi.diıcıinin çıkardığı 
müthit gürültüye buyurun, kulak 
verin diyeceğim. 

Hollivutta bu sene, geçen yıla 
nispetle on bet yıldız fazla künde 
altına gidiyor. 

Yirmi bet yıldızın birden 
sönmek üzeredir. 

Son havadis bu! 
istediğiniz gibi telakki edebilir

siniz! 

Erkek artist azlığı 
Sinema dünyasında, "merak e

dilecek kadar,, büyük ve mühim 
bit erkek yıldız kıtlığı bat göster· 
di. 

Paramunt, Metrogoldvin, F oks, 
Radyo .... Her yere hemen bir 
S. O. S. işareti diyebileceğimiz, 
imdat talebi yağdırıyor. Bütün ıu
belerinden iıtenen şey şu: 

Erkek artist. 
Genç, kabiliyetli, kusursuz er· 

kek artist! 
Ötekilere ne oldu? 
Efendim! 
Meıeli., Brayen Ahren, Marlen 

Ditrihle "Kırık mabude,, yi çe· 
virdikten sonra, artık bütün huıu· 
siyetlerini göıtermiı, sarfetmit bir 
adam haline ge'miş. 

Corc Raft, merhum Valentino 
yerine çıkarıldığı halde, hiç te (o· 
na benzer) bir it görmemi,, tesir 
yapınamıf. 

Klark Geybl'ın her türlü pozda 
resmi çekilmit, BiTMiŞ bir adam 
halinde görü1meıi de ayrıca bir 
dikkate değmez mi? 

Geri Grant, Franşot Ton, Ro
bert Y ang iıimli artistleri de ay
ni ıınıf betbhtlar arasına sokabili
riz. 

Demek ki: 
Demek ki, yeniden ve çabukça 

harcanıvermek üzere yeni, yepye
ni bir erkek artist zümresine apa
çık ihtiyaç göstermektedirler. 

Kimler gelecek! 
Kimler geleceğini, bana ıora· 

mıyacağınız gibi bu fani mevkie 
uçaraktan geçecek olan delikanlı 

bile §İmdi bir tey kestiremez. 
Fakat Holivut, müthit biT ka

biliyet inbiği, cendereıi, taksimat· 
1ı ıüzgeç, met'um bir hayal oyun
cağıdır. 

Bugün var, yarın yok .• 
Arada, kendine sahip olabilen 

ve evli artistler, ancak bir keç ku
rut toplayıp bir yere yığabiliyor
lar. 

Geri yanı geldiği gibi gidiyor. 
Aç ölenler, taka değildir. 

Bir kaç havadis 
Con Kravfort, Duğlaıın oğlu ile 

boıanma meıelesi kanunen tahak
kuk ettiği zaman da, F ranıot Ton 

Franşot ton, geçen mevsim Con 
Krovfodla birlikte film çevirmişti. 

Degişmiyen bir.şey varsa mevzuların 
hafifliğidir. 

la evlenmiyeceğini ilan etmittir. 

Lilyan Harvey, bir fırsatla tek
rar Avrupaya dönerek Willi Friçi 
görmek istediğini söylüyor. 

Mey Veıt, ilk oyununa, bet ya
tındayken, bir kilise müsemereıin· 
de çıkmı,tır. 

Him 

Bir genç başkasile evles 
nen sevgilisini öldürdü 
Bedbaht genç cinayetten sonra ka
çarken trenin altında kaldı tren iki 

ayağını birden kopardı 

Biraz evvel dudaklar1nın de§dl§I yere bı4ja§ını 

Geçenlerde Pariste miıline na
diren teıadüf edilebilen çok acık
lı bir cinayet olmuf, evlendiğinin 
haftasında kocasını eıki aşıkiyle 
aldatan bir kadın feci ıurette öl-
dürü'mü,tür. 

Hi.diıe fudur: 
Madam Mardeleine Mouel ev

lenmeden evvel Roger Luard İı· 

minde bir üniversiteli ile beraber 
uzun müddet sevifJDİtti. iki genç 
son zamanlarda evlenmeğe de ka 
rar vermit bulunuyorlardı. 

Fakat ıon dakikada her neden 
se güzel Paul Mouel, Madeleine 
imıinde yaılı bir tüccarı atetin 
üniversiteliye tercih ederek onun
la evlenince Roger fevkalade mü

tee11ir olarak eski sevgilisine bir 
mektup yazmı' ve kendisini ölüm 
ile tehdit etmittir. Madeleine de 
hemen buna fC>yle bir cevap yaz· 
mııtır: 

"Roıer; 
Evlenmem, seninle sevişmeme 

mani değildir. Pazar günü öğle 
üzeri beni ~ene eıki yerde bek
le.,, 

O gün Roger çok asabi idi. 
Madeleine sevgilisini teselli edi
yor ve fazla mütee11ir olmaması
nı söylüyordu. Bu telkinler altın 
da Roger yavaf yavat ıakinleş· 
mit ve Madeleine: 

- Haydi buradan çıkıp, gez· 
meğe gidelim. diyerek buluttuk
ları haneden çıkmışlar ve şehir 

haricine doğru yürümüşlerdir. 
Artık Roger de kinini ve hır

sını unutmuf gibi davranarak gü· 
lüyordu. Bu tekilde yürüye yü· 

rüye Bulonya ormanına kadar 
gelmitler ve orada bir otele sir
mitlerdir. 

Otelin bir odasında deli ve 
çılgın bir kaç ıaat geçirmişler. 

Madeleine bitap olarak bir kana· 
peye uzandığı esnada Roger de 
batı ucuna diz çökerek güzel ka
dının omuzunu sıyırmış ve uzun 
uzun öpmüştür. Bu esnada Ro
ger ağlıyordu. 

Bctbaht genç, bu esnada bir
denbire elini beline sokarak ora· 
dan uzun ve sivri bir bıçak çıkar· 
mıt.. Biraz evvel dudaklarının 
değdiği yere bıçağını bütün kuv-

ra otelden çıkarak kotmağa baf
lamıttır. 

Roıerin bu halinden fÜphele
nen otel müstahdemini yukarı ka
ta çıkıp ta feci manzarayı görün· 
ce keyfiyetten derhal zabıtayı ha
berdar etmitler, diğer taraftan 
da Rogeri takip etmeğe batlamıt 
lardır. 

Genç üniversiteli artık şuuru· 
na katiyen hakim değildi. Nereye 
gittiğini bilmiyor, rasgele kotu· 
yordu .. 

Takip edenler çok geçmeden 
kendiıine yaklaşmıılar ve tutmak 

için yanına doğru koımağa bat
lamıtlardır. Roger tutulacağını 
l'Orünce daha aüratli kotmaga 
batlamııtır. 

Bu tekilde ha! döndürücü bir 
hızla devam eden takip, tren yo· 
luna kadar ıürmüttür. O esnada 
Pariıten kalkan ekspres bir taraf· 
tan ıörünmüf .. Roger trenin çıl
gın bir süratle yaklaıtığına bak-

madan delice koımakta devam 
etmif, ve arkasından kovalıyan
lar da kendisine iyice yaklaşmıt
lardı. 

Bu esnada tam tren hattına 

gelmit bulunuyorlardı. Üniverai· 
teli tren geçmeden öbür tarafa 
geçmek istedi ve ileriye doğru a
tıldı. Arkadakiler de mütemadi-
yen kotuyorlardı .. 

itte bu eınada tüyleri ürperten 
müthit bir çığlık işitildi. Ekıpreı 
fren yaparak durdu ve Roge
ri kovalıyanlar yeti,ti. Fakat gör
dükleri şey hakikaten çok feciy-
di .. 

Roıer, yorıunluktan veya aya
ğının çakıl tqlara takılıp kayma· 
sından dolayı düşmüş ve eksprea 
betbaht gencin her iki ayağını 
katlığından itibaren uçurmu~tu .. 

Rogeri derhal hastaneye kal
dırcl ılar.. Fakat bütün çalışma
lar, ul(raşmalar fayda vermedi .. 
Betb"ht katil 48 saat sonra çı!dır· 
mıt bir halde M:ıdeleine'i sayık
lıya ıay\?:lıya öldü .. 

Güzel Madeleine'in kocaıı bu 
vaziyetten dolayı çok mütee11ir 
olmuş ve itlerini ortağına bıraka
rak derhal Paristen uzaklaımıt· 
tır. 

veliyle saplamııtır. Bıçak kadı- ı 
nın ciğerlerini parçalıyarak kal- ~---G• .. ••H-•k•. •.•••il 
b. ı ·· l M d , oz e ımı ıne sap anmı§ ve guze a e-

1 leine'yi derhal öldürmüttür. 1 Dr. Süleyman Şükrü 
Roger yaptığı bu cinayetten Babıali, Ankara cadJc~ı l\n. 60 

sonra çılgın gibi fırfamr, .. Sevki Telefon • 22.51.> l 

tabiiyle ellerini yıkadıktan ıon-Jiil••••••••••• .. 
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Geçen kısımların hulasası 

Mütarekeden sonra lstanbulda A· 
nadolu lehinde çalrpnlar arasına ka
tılan İlhami, İngilizler lehinde çah • 
f&Il Fatma Nüzhetle tarupyor ve o -
nunla beraber yapyor. Djfer taraftan 
Pantikyan yazıhanesinde millt kuv -
vetlere çalıtan Feridun Bey Pantik • 
yan tarafından takip ettirilmektedir. 

sandalda kalanların da "Averof,, 
zırhhıına bakarak küfrettiklerini 
itittiiini ve merakla sandala yak 
laıınca büyük bir küfe içinde 
mahrutiyüttekil oldukça büyük 
bir ciıim 1rördüğünü bildirmiı ve: 

- Sandaldan harice çıkan a -
dam alelicele tekrar ıandala ıir
di ve Osküdara doiru açıldılar. 
Merak ile arkalarından baktım. 
Vapur iıkelesi üzerine gittiler ve 
uzaktan Oıküdarda Amerikalıla· 
nn antreposu hizasında bir yalı
ya yanqtdar ve oraya bir tey çı· 
kardılar. Fakat nereye ve ne ıihi 
bir ıey çıkardıklarını kat'iyetle 
görmedim .. demiı. 

mişler. Keyfiyeti haber alan İtal
yanlar tiddetle protesto etmi9ler. 
Mesele bundan ibaretmif. Deli -
lim bu ihbarının hakiki ve veaai
ki reamiyeye müıtenit olduiunu 
aöylüyor. 

• Evvelce iıtihrabata Tahıin 
imzasile bazı ihbarnameler Yeril· 
diğini arz ve ihbar eylemiıtim. 
Bu adamın Arap oldujunu ve yüz. 
batı rütbeıinde bulunduğunu de· 
lilimden öirendim. Şahaen; uzun 
boylu, iri vücutlu, siyah çehreli, 
kırca bıyıklı kalpak iktiaa eder bir 
. tahıstı~. 

Muhasaaı maqı olmayıp ihbar 
eylediii meaailin dereci ehemmi
yetine göre ikramiye almaktadır. 

Kendiıine e"VYelki ıün bir vuife 
verilmit ve hüınü ifa ettiii takdir
de tavzif edileceği vadolunmuf· 
tur. Merkum teklif o~unan vazife
yi kabul etmipir. 

Yeni vazifeıi ıudur: lıtanbul
da Kuvayi milliye hesabına çalı· 
tan kaç mahfel vardır. Ve bu ma· 
hafil kimlerin idaresindedir Ye ne 
gibi itlerle metgul oluyorlar ve bu 
mahafile kimler menauptur. De-

G~~en kıaımların hulaaaaı 
Ali baba, İltanbulla Ruıya, iki 

memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla meşğuldU. Alibaba küçük -
ken hadım yaptılı Ferbada İatanbul
daki kızlarını tellim ederek, Kafkas· 
yaya gidiyor. Tifliste valinin kona . 
ğında (Fatma) isminde bir Gürcü kı
zını kaçırmağa uğraşırken, Rüstem 
isminde bir gençle tanıpyor. Bu ıenç, 
Ferhadın arkadaşıdır ve Ali babadan 
intikam almak ilzere Tiflise gelmiş -
tir. Rüstem Fatmayı kaçınyor ve fail 
olarak Ali babayı zindana atıyorbr. 
Ve Rüstem, günün birinde Fatma ile 
1stanbula dönmeğe muvaffak oluyor. 

mazdı. Böyle vakitsiz fırlamaları 
insan evlat diye naaıl ıever? ! Hele 
ıenin ıibi mert ve aıil bir delikan· 
lı ... 

Rüstem bu aözleri iıitince bir· 
den tüyleri örperdi .. Önüne baka
rak kendi kendine mırıldandı: 

- Doiru aöze ne denir? Fatma 
ile nikahlandığım zaman, yedi ay· 
lık ıebe idi. 

Sonra birdendire doğruldu: 
- Bendenı l'ebe kalmııtı.. Ni· 

kihlandık.. Dojurdu. Bu çocuia 
piç denemez. O, benim kanımdan, 
benim soyumdan .. Benden dünya· 
ya ıeldi. Ben onun babasıyım. 
Fatma benim kapatmam değil, ni· 

Bu ihbar üzerine Yunanlıla • 
rm şüpheıi tezayüt eder. Ciddi • 
yelle tahkikata baılarlar. Ramiz 
bey hakkında tahkikata memur 
olan kimse mumaileyhin filhaki • 
ka müthit bir torpil imalcisi ol • 
duğunu ve on bet gün evvel bu • 
nun (E.) beyle poliı müdiriyeti 
dairesinde görüımüı olduklarını 
haber verir. Ramiz beyi takip ve 
tarasauda başlarlar. Millici olduk 
ları zannedilen bazı kimselerle 

recei mensubiyetlerile bu adamla =============;:=:=== 

temasını aörünce evvelki ihbarın 
sıhhatine kat'iyetle kail olurlar. 

,__"'"-'--'--'---'-'"=ftt.~'n)-Ctl ta1u1l~fl11ara -'bfldı· 

rirler. BaJlar tahkikat icrasını 
emreder. Tahkikata memur olan 
kimıe kunduracı Aleksiyadinin 
ihbarnamesinde beyan edilen 
cimıin Üsküdar İtalyan poliılerİ· 
nin sakin olduklan binaya na'kle
dilmit olduğunu haber verir. Vel
haıd mütemadiyen İcra edilen 
tahkikat ve tarasaudat netayici 
olarak mahrutiyütıekil ciıim; ha 
yalen o civardaki hanelerden ya
lılara, yalılardan hanelere nakle· 
clilir. Meıele tavazzuh etmez. J 

Şimdi ! unablar gece ve gündüz 
her an için Averofa yapılacak ta· 
arruzu bekliyorlarmıf. Yunanlı -
lar Üsküdarla Kuzguncuk ara • 
sındaki mevkiin kendileri tarafın 
dan İtgalini lnıilizlere teklif et-

Ge~en kıaımlar1n hulasası 
Mekteplerde okutulan ve tarihte, e· 

dcbiyatta bahsi geçen bir kral Ödip ef
sanesi vardır. İşte, o gün, fakı Fatih 
Efendi, Edip Beye, Kral Ödipin fela· 
ketine uirıyacağını haber veriyor. De· 
likanlı, istırap içinde, ne yapacağını bi
lemiyor. Eve dönüyor. 

Annesine ne söyliyeceğini şaşırıyor. 
Onun yilzüne bakamıyor. Kendisine, 
Osman Bey ismindeki ahbabının geldi· 
tini haber veriyorlar. Falcıyı tavsiye 
eden bu adamdır. 

Oaman Bey, sakal bırakmıttır. Edip, 
arkada§ına meseleyi söylüyorsa da, an
nesine bir türlü açılamıyor. Şimdi, E
dip, Oaman Beyle beraber tzmire cit
mif, yani annesinden kaçmıştır. Orada 
bir ~ok kadınlarla bu meyanda Selma 
H. iıminde binıe tanıpyor. 

rın hilen bir memuriyet veya va
zif eyireımiyede bulunup bulunma 
dıkları ve içtima mahallerinin ne
releri oldup. 

Ayni vazife ile Ferit pqa eka
ribinden S. F ., K. P ., Mehmet Be
yin mahtumu K., ile hüviyyetleri 
§İmdilik tahkik edilemiyen Nezir, 
Şakir, Muhtar, Refik Beyler de 
tavzıf olunmuıtardır. Bunlar neti
cei tahkikatlerini mülizımi evvel 
( Çeter) e bildireceklerdir. 

:,. "Averof,, taarruzu hakkmda 
lngilizlerce yapılan tahkikata de
vam olunmaktadır. Pantikyan ev· 
ve ki gün (Macı Hey) ye bu hu
susta bazı tafsilat ita edeceğini 
beyanla Piyaleli Hüseyin kaptan 
namında bir kimseyi tavsiye ve i
zam eylemittir. Tahkike ve taras
ıuda memur edilen kimaelerden a
lınan raporlarda; miralay Ramiz 
Beyin ıık sık Haliç komodoru Naz 
mi beyi ziyaret eylediii halde bir 
iki güdür oraya uğramamaamın 
daii §Üphe olduğu, komodorluk 
zabitanından Binbatı Şemıettin 
Beyin Üsküdarda Pa,.Iimanmda 
sakin bulunduğu ve taarruzun mu· 
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Fakat, Edip, Selrmnın hıyanetini ya
kalıyarak teessüre kapılıyor. Osman Be
yin yazıhanesine geliyor. 

- E, ne yaparsın ... Söylediğim 
gibi, piliç merak1 ılığı da ihtiyarlı· 
ğın şanındandır ... Gençken, dai· 
ma olgun hanımlardan hoılanır· 
dım ... Onun için aana Atifet Ha
nımı tavsiye ediyorum... Burada, 
ismi Atifet Hanımdır... Görecek
sin ... Ne ıahane hanımefendi in· 
lıklıdır... Ben, kendisile tahıen 

tanışmadım ... Fakat, uzaktan gör· 
düm ... Şöhretini de bilirim ... 

- Sesiniz Kittikçe kısılıyor, 

Osman Bey .•• 
Evet. •• 

Edip, alay etth 

maileyhiQ haneainden icra oluna· 
cağı, imal olunan torpilin hen.üz 
Kadıköyünden Oaküdara nakle· 
dilmediii ve busün mektebi Tıb
biye binasında ve mektep müdü· 
rünün malGmatı tahtında hıfzedil
mekte olduiu, mahrutiyUttekil 
torpilİQ Oıküdarda olmayıp Fm· 
dıkb ciTarmda bulunduiu hakkm
da bazı izlere teaadüf olunıcNiu, 
bildirilmektedir. Ayni zamanda ta 
arruz keyfiyetini O ıküdardan de
ğil Fındıklıdan Taki olacaiı, Os
küdardan yapılacak gibi itae e· 
dilmeıinİQ iğfah mütazammın bir 
balon olduiu, ıabık bahriye nazır· 
larından Arif pqarun da taarruz 
keyfiyetile alakadar bulunduiu, 
hatta bu husus için Ankara hükG· 
metinden verilen emirlerin pafayı 
mii§arünileyhe ıönderildiği yazı· 
larak Kadıköyünde yapılan bom· 
ba~ın ·bürün Küçük Çamlıcada ya 
veranı hazreti ,ehiryariden Rauf 
Pata zade Mehmet Ali Beyin val· 
desine ait kötlcte hifzedildiii de İ· 
taret edilmektedir. Tahkikata biz· 
zat (Macı Hey) nezaret etmekte
dir. Buna ıon derece ehemmiyet 

( Devanıı var) 

- Sizi latanbuWa bir kaç ay 
evvel 1rören, bu halinize bakınca 

kat'iyyen tanıyamaz vallahi ... Bir 
yandan aakal, öteyandan ıözlük, 
üstelik bir de k111k ıea, vallahi 
bambqka bir adam oldunuz ... 

Osman Bey, bu ıözlere cevap 
Yermedi. 

Şoföre, aapılacak aokakları ıa.

terdi. Bir müddet ıonra, Madam 
Katinanın evi önüne ıelmiılerdi. 

Bir kaç ayak merdiven çıktı· 
lar... Otomobil durunca, kapı, 

kendiliiinden açılmıttı. Temiz 
pak bir hizmetçi ıöründü. 

- Buyurun efendim .. Kadriye 
Hanımı mı istediniz? ... diye sor· 
du. 

- Evet ... 
- Galiba telefon eden ıizdi· 

niz? .. Vahhap Beyefendi, zatı a· 
)iniz mi? 

Edip: "Biz değiliz!,, demeğe 
hazırlanırken, Osman, onu dürt
tü: 

Müellifi: ishak FERDi 
kihlı karımdır •• Ve ben or:~ı sevi· 

• yorum, anladın mı, Memit ağa? 
Memit ağa, Rüıtemi başından 

savamıyacaiını anlayınca ayaia 
kalktı: 

- Sana çok acıdım, dei, haydi 
gel pe9imden bizim kahveye gide
lim. Fakat, F erhadın bugün tekrar 
ıelip gelmiyeceğini bilemem. 

Rüstem seviniyordu. 
Kalktılar .• 

bile görebilirdi. 
Rüıtemin kulalı Memiıte, ıl

zü de yolda .... F erhadı bekliyor• 
du. Hiç tüpheıi yoktu: "Ferhat 
mademki earara baılamıf. Her 
halde buraya gelip eırar alacak!,, 
diyordu. 

Karaca Ahmet mezarlıjına es· 
ır.er ıö' geler dütmeie batlamııtı. 

Aktam oluyordu. 
Memit tezsahın batına aeçmit· 

Tophaneli oğlu caddesine doğru ti. 
uzandılar. Ak§amcı ımi§teriler tek tük 1re· 

Rüstem kendi kendine: liyorlar, Memiıe göz itaretile bir 
- Hele ıu teresi bir e'e geçi· ıelam çaktıktan son.ra, yavaıç.a 

reyim de. Onu kahpece arkasın· tezgahın batına sokuluyorlar: 
dan değil. Mertçe göğsünden vu· - Bir ampes .. 
racağım. Ona bu derece eyilik et· - iki ampea ..• 
tim. Hasmından intikam almak Ü· Diyerek, iki sigara kağıdına 
zere Ruıyaya kadar gittim. Men- birden sarılmıt kahn sigaralrı alıp 
debur, hadım olduiu halde nikah· gidiyorlardı. 

lı karıma ıöz koydu. Oroapu ka· Memiı aja, Rüıteme: 
çıpr gibi kaçırdı. - Bunlar ıeçici müfteriler .• 

Diye aöyleniyordu. Diye ıe.lenmiıti. 
Memitin kahveıine gelmi§lerdi. Eınaf takımı günet batmadan 
Buraya esrar çekenler geldiği ıökun etmiılerdi. Bunların içinde 

için, bu ıatte kimıeler yoktu. yağlıkçılar, kür~kçi1er, peıkirciler, 

Memİf kahveci çıraiına: ıüpürıeciler, marpuççu1ar, bağcı· 
- Bi•e iki okkalı kahve yap! lar ve ölü yıkayıcılardan bir çok 
Diye batırdı. Sonra Rüsteme kimaeler vardı. Daha kellice felli· 

döndü: celri ıular karardıiı zaman ıeli· 
- HaYa ııcak .. Epeyce yorul· yorlardı. 

duk, delil mi? Rüıtemin içi 11kılmaia, kahve· 
Rüstem bqmı aalladı: nin arka bahçesinde ıezinmele 

- Biraz yokuı çıktık ta... Ter· baılamı9tı. 
leclik. Cibaliden Oıküdara botuna 1111 

Ve kahveleri içerken turdan bur gel mitti? 
dan konuımaia baılamıtlardı: Uzun bir günü eırar kahveain-

- Müıteriler ne vakit ıeliyor· de F erhadı beklemekle mi ıeçirr 
lar? cekti?. 

- Belli olmuyor, beyzadem! Fakat, beklemkten batka ney•· 
Bir 1nım1 if\-n de11ıe._, ufl'a1'Jf ..-Hlrilirdl? Ortahlc lyta. -... .. ,.,.,. 

nefeıleniyor. Bir luımı Havanın lea tı. 
rarme.aını bekliyor. Bir takım ko· Memit kapının önündeki bil· 
puklar da ıece yarısından ıonra yük feneri yalunıttı. Kahvenln i· 
dütüyorl•r amma.. Onlardan pek çinde alaca bir lotluk vardı. 
karımız yok. Esnaf takımı sökun ediyordu, 

- Ya gündüzleri? Bunlar kendilerine biraz daha 
- Sabahtan aktama kadar si· çeki düzen vermiş, eften dosttan 

nek avlıyoruz. Kimae ayak basmı· ç~kinen kimıelerdi. Hatti. evlerine 

yor. 
- Civar mahallelerden kahve 

içmeie ıelen olmuyor mu? 
-Ne gezer beyim! Burasının 

kopuk ve esrarketler yatağı oldu· 
junu herkes biliyor. Ağanın, efen· 
dinin burada iti ne? 1 

Memitin kahvesi yolun üzerinde 
idi. 

Ferhat buraya gelecekse, Rüs· 
tem onu, daha uzaktan gelirken 1 

- Benim .... dedi. 

- Miaafir odaıına buyurunuz .. 
İçeri girdik~ri zaman, O.man 

Bey: 
- Böyle yerlerde hakiki ismi 

aöylemek olmaz. Mahsuıtan Vah· 
hap diye telefon ettin, dedi. 

Alelade döıenmiı bir salonda 
idiler. Köteleme konulmuf bir 
piyano... Orerinde ut, mandolin , 
kemençe, def ... Duvarda kartılık-
lı asdmıt resimler... Aıker ıibi 
yanyana dizilmit iıkemleler .. Kol 
tuklar ... Kanepeler... Ve bu mo· 
bilyenin üzerine ıeçirilmi' beyaz 
keten örtüler ... 

Edip, bir ejlence yerinde ol· 
maktan ziyade kendisini bir dok
tor yahut ditçi bekleme salonun· 
da telakki etti: 

- Buraya da nereden aeldik ... 
dedi. Ah fu Selma... Bana böyle 
bir oyun oynamaaaydı, lzmirde 
ne hot zaman geçirecektim ... Bu· 
ralara da düt111em li.z1111 ıelmiye· 

bile esrar 1rötürmekten çekinerek, 
kahvehanenin loı bir köteıine bü• 
zülüp oturuyorlarclı. 

Bunlardan bir kıımı da ark• 
bahçeye çıkıyordu. 

Kimi dolma ciıara, itimi de ka• 
bak çekiyordu. 

Bu arada: 

- Şekeri bol bir çay. Bir pekmef 
§erbeti .. Bir lokum ... 

(Devamı var) 

cekti ... 
Haleti ruhiyeıi, Oaman beye d• 

sirayet etmit ıibiydi. Zira, Edipı 
onun pek diifünceli, aomurtcaıı. 

adeta heyecanlı olduiunu, titrr 
diiini duydu. 

- Neniz var, Oıman bey? •• 
- Benim mi? Hiç ••• 
- Sesiniz titriyor •• 
- Vallahi bilmem... Denıill 

ıöylemiıtim: Haıtayım ... Dokto • 
ra gittim ... Tabii seı~m de titret• 
yüzüm de aararır ... 

- Ketke buraya ıelmeseydilı 
te iıtirahat etseydiniz ... 

- Yok, yok, çocuğum ... lnı•ll• 
Eğlencede açılır ... Bilhasaa, rab•t 
srzlanınca yatmak, beni büıbütUSI 
harap eder ... içmeliyim... Etlell" 
meliyim .... 

- Sesiniz titremekle beraber• 
deminki kısıklığı kalmadı, 01111•" 
bey ... 

Adam. ıa,mr ıibi oldu: 
(Devamı •ar) 
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Hasan özlü unları 
Pirinç 
Patates 

.. .. 
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ozu 
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11·--Hamlyet Hanım--·• 

Arpa özü ı 

Beyazmısır özü ı 
Bezelye özü 
Yulaf özü , __ _ 
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Bahçesinde 

Mercimek 
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Çavdar 

.. .. 
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C 1 C 1 DUDAKL~K 
DDnyanın en ubit 

dudak bo1a11, 

FARUKl'nin CiCi 
Unhrını çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve ıevdiklerini bık· alhtıdır. Hiç bir te· 

k maıla ıllinmeı:. Vı• 1 1 FLiT ile öldürOnOz • • • • on ar tırmıyarak değittire değiıtire yediriniz. Vitamini ve kalorisi ço kaaaa lıil• ;ıkmu. 
olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız neteli, sıhhatli, tom· '24 aaat dudakta lı:alır. Slvr ls lnel<le rln acıklı ısırışı ekse· 

r iya Hummayı ve ölü mü lntıı9 
eder. Adi ve tesl rdon lrl hatnrat 
öldürücü mayilerin i stimali il e 
alvrlslneklerln kaçmalarına se
bebiyet verir ve Bin netice sıhhat 
ve hayatınızı tehlikeye koymuş 
olurs unuz. Buna meydan verme• 
mek için FLiT dört harfi! F·L·l·T 
teda r i k ediniz.Siyah ku,aklı ve as 
ker resi m li sarı tenekelere dikkat 
ve onları muslrren talep edlnlı:. 

TecrGbed kolaydır. ' 
bul olurlar. Çabuk büyürler, çabuk dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetle· Oepoauı Sultaııhamaaıında 
nir, ish:ıl olmazlar, çelik kollara, demir pençeye, tat adali.ta, ıra· FARUKi GÜZEL KOKULAR 

~--.- mağaıİLııdır. • 
nit vücude, pürnur bir dimağa, pembe ve tombul yanaklara, azim --------------
ve iradeye malik olurlar. HASAN OZLO UNLARILE YAPILAN 

MAHALLEBl ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemek 

lerin lezzetine payan olmaz.Hasan Ecza depoıu. Taklitlerinden aa· 

kınınız. 

HASAN M,~RKASINA DiKKAT 

••-••75 Kr. Kuş tüyü yastık--.. 
lıtaobulda Çakmakçılarda Bali zade Kuş Tüyü fabrikasında Kuı 

lüyUnüo kilosu 75 kuruştan baılar Şilte, yorgan 12 şer liradır. 
Salon yastıkları ve kuş tüyü kumaılarımn her ren~ bulunur. 

.. -------•Tclefon:23027••••İlll••• 

VAK 1 T nEşriyatı 

Fevkalade heyecanh bir roman 

' ··ııkir 
Asrımızın en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'm 

eseridir. Bir papazın fevkalicle heyecanlı, meraklı, coşkun 
aşkını, aan'atkArane bir şekilde anlatır. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kiltüphaneai 

Flatı 25 kuruş. 

-
TL.JQKiVE 

l 1 RL\.L\T 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAJ-IAT--b06Q 

Beyoğlu 3 cü Sulh Hukuk Ha
kimliiindeiı: 

1 - Madam Mersedes ile Kö
çeoğlu Andon makamına kaim 
Hazineyi Maliyenin §ay'en muta· 
srrıf oldukları apğıda yazılı iki 
parça gayrımenkule izalei f uyu 
zımnında açık arttırmaya vazedil
diğinden 14-7-934 tarihine müsa· 
dif Cumartesi günü saat 15 ten 16 
ya kadar Beyoğlu Mahkemesi Baş Uaıuml Deposu : JÜL KREPEN. lsıınbul. Galata, Voyvoda Han No. 1 

kitipliğince bilmüzayede satıla- ------------
caktır: Arttırma bedeli kıymeti 
muhammenelerinin yüzde yetmi§ 
betini bulursa o gün ihale edile
cektir. Bulmadığı taktirde en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak 
sureti le ikinci arttırma on bet inci 
güne teıadüf eden 29/ 7 / 934 Pa
zar günü saat 15 ten 16 ya kadar 
icra olunacak ve en çok arttırana 
ihale edilecektir. 

2 - 8780 lira kıymeti muham
meneli Beyoğlunda Hüseyin ağa 
mahallesinde Mektep sokağında 

eski 3 No.lu kargir ve dahili kıs
men ahıap zeminden maada dört 
katlı on iki oda dört hala bir mat
bah, odunluk ve kömürlük ve ar
kada. aydınlık mahallini havi ve e· 
lektrik terkos sarnıç olup bodrum 

Hanım Efendilere: 
Yazlık hasır şapkalarımıza başladık. 1 eşrif 

edecek hanımlar her hususta memnun kala

caklardır. Çünkü en son model ve çok ucuz 

bir figatla alacaklar ve Beyoğluna kadar 
ihtiyar edecekleri zahmetten dahi kurtulmuş 

olacaklardır. 

Mütehassıs madmazel emirlerine amadedir. 

Heriürlü tamir işleri dahi yapllıyor. 

Anadolu şapka fabrikası, Y. enipostane sırası 

Mısırlı oğlu han altında. 
vez~inkattanmaada ka~arda ~~~~~~~~~--~~~~·~~~~~-~~~~~~-~ 

tahniti bulunan hanenin temamı. 

Ve keza 5200 lira kıymeti muham· 
meneli Beyoğlunda Hüseyin ağa 
mahallesinde Bayram sokağında 

eıki 25 No.lu döfeme ve merdi
venlerden gayrisi kargir ve zemin· 
den maada üc katlı dokuz oda iki 
hala, bir mutbah ve hamam ve üç 
kömür!üğü havi ve elektrik, ter· 
kos, hava gazi bulunan maa bahçe 
hanenin temamr. 

3 - Tarihi ihaleye kadar Mali

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Ke§if bedeli kırl< dokuz bin k üsur liraya baliğ olaıı Aknray'da HaııeJ .. : 
caddesinde HASTABAKICI HEMŞIRE'ler mektebi bahçesinde yap 

tırılacak yatıtkhane inıaat ve tesisatının pazarlık suretiyle icra kılınan 
münkaıaarnda taliplerin teklifi haddi 15.yikında cörülmediğinden on· 
bet gün müddetle ve kapalı zarf uıuliyle tekrar münakn1aya konulduğu 
ve 17 Haziran 934 Pazar günü saat 15 tc lSTANBUL'da Eıki Zaptiye 
caddesinde Hilaliahmer satıı hüroıunda ilınlesinin icra edileceği ilan 
olunur. (167). 

'. . •• , •• . ' • t ''\•i·'"' . • ~- • • ~ . 

ye vergileri, belediye resmi della- 111ııınnınııı1ımıtflftlllıw11111ırııımıııı1111HıUlllllll1111111uııırııııuuıı 1 ~;·----------

Jiye müıterilere aittir. ru••rk 1 HABER 
4 - Arttırmaya iştirak edecek· ı 

ler kıymeti muhammene!erinin ,l\ kşa--.-m _____ P __ <>_8_tası 

yüzde yedi buçuğu nispetinde te· idarehanesi: ISTANBUL AN 
minat akçesi veya. milli bir Banka- t • t KARA CADDESi 
nın teminat mektubu getirmeleri lYQ TOSU ı eı~ı A-d-res_ı_: i;=TA11ı:-·n_u_L HABEH 

Telefon \'azı: 2887% ldare: %1!70 farthr. 

5 - Arttırma bedeli tarihi iha· • J_ 
lenden be~ gün zarfında Mahkeme f QT ini 
kasasına te:liye edilecektir. Aksi 
takdirde ihale fesh ve farkı fiyat 
zarar ve ziyan fa iz bila huküm 
kendisinden tahsil edi1ecektir. 

Refik Ahmet 

6 - 2004 No.lu icra ve iflas ka· İkinci cilt çıkh 

nununun 126 mcı maddesine tev· 
. . .. . d k" . nıııını1111ıııııııııı11111111ııııııııınıııııııınıttııı111 1111nıııımıııı1u111 ııııı ı 
fıkan gayrı menkul uzerın e ı ıpo 1 
tek sahibi alacaklılar ile diğer a- pu ıi~il~ilc aabit olmıyanlar satış 
lakadarlar gayri menkul üzerinde· bedelının paylatmasmdan hariç 
ki haklarını hususile faiz ve masa· kalırlar. 

rife dair olan iddialarını ispat için Şartname mahkeme divanhane
tarihi ilanden itibaren yirmi gün 1 sinde herkel5in görebileceğ i bir ye· 
zarfındf\ evrakı müshitelerile bir-· re aıı•mı§tır. Fazla malumat al
likte ıatıf memuruna rnüı-acaat et· mak istiyenlerin 934 9 No. ile 
melidir. Aksi takdirde hakları Ta- başkatibe müracatları ilan olunur. 

r 
ABOrtE ŞERAiTi 

1 1 8 n aylık 

Ttlrlclye: 1%0 3~0 660 1%.50 Krt• 

Ecnebi : ıao 4~ sıo 1610 

ILAtl TARiFESi 
ri<'.arct UAnlarının aatırı 12,GO 

ltcııml llinlar 10 kuruştur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Netriyat müdürü M. Gayur 

lbsıldığı ycrı (\'AKIT) Matbaa11 

!!!ilim~~~~~~=-

HABER gazetesi 
El ya zısı tahlil kuponu 
isim . 



ahut ~a7ıncı A7if Oruç 
Bulgaristan dan 

çıkarılıyor 

Devletlerin harp 
hazırlığı 
(Baı tarafı l nci sayıfada) 

yapılan ,(aun'i duman bulutlan) 
evvelce torpidolar vaııtaıiyle tat
bik edilirken, torpido ıüratinin bu 
ite kifi gelmediği görülmüttü. 

Dört senedenberi deniz üstün
de harp edilecek mevakii ıun'i 
duman tabakaaiyle örtme tecrü
beleri bundan sonra tayyareler va· 
aıtaaiyle temin edilecektir. 

Amerikada yapılan bu tecrü
belerden sonra, denizde harbe tu
tu,acak iki donanmadan birinin, 
mukabil tarafın ani olarak hazır· 
lıy.acağı bu müthit tuzağa düştü
ğü takdirde kurtulması mümkün 
olmıyacağı iddia edilmektedir. 

iki tayyarenin on bet millik 
meıaf eyi, ıu ıathmda bir hattı 

müstakim çizerek, saatlerce de
vam edici bir siyah duman taba· 
kıuUe örtmesi neticesi olarak düş· 
man gemilerinin harekete geçe· 
memeıi o donanma için ne büyük 
bir f ellkettir l 

Amerikada yapılan aon ma· 
nevralarda ( ıun'i dumandan hu· 
nıç hareketi) tecrübeleri de ya
pılımf ve ancak çok ıüratli gemi
lerin bu harekette yüzde on nis
petinde muvaffak olduğu, yani 
ıun'i duman tabakasını yararak 
firar imkanını bulduğu görülmüş
ttir. On torpidodan bir taneıi si
yah duman perdesini yardığ1 za
man dütman hattı müdafaası ha
ricine düıerek yakasını kurtar
mı , diğerleri tamamen düşman 

Jağma cfüşmü~Jerdir. 

Gelecek harplerde tayyarele

KUPDrt 

154 ı 
8·6-1934 

ı 

Sarı Şaban oteli 
cinayeti 

-sa, tarafı 1 inci aayfatta.

galiba dördüncü günü idi. Bir ak
şam odalara su bırakırken Nuri e· 
fendi yanıma geldi ve bana hitap 
etti: 

- Bu adamlar beni kandırarak 
bu otele getirdiler. Otuz altı liramı 
aldılar. Kendilerini haber verece
ğim. 

O zaman anladım ki Nuri efen
di evvelce bir batka otelde oturu
yordu ve odacılar tarafından bi
zim otele getirilmişti. 

O gece oteJin altındaki mahzen· 
den bazı şeyler çıkarmak icap etti. 
Mahzene girer girmez şaşaladım. 

Otelin müşterisi Nuri Efendi bay
gın bir surette mahzende yatıyor
du. Korkuyla dışarı çıktım. Yukar· 
da odacılara rastladım ve kendile· 
rine sordum: 

- O müşteri nerede? 
Bana verilen cevaba göre bu a

damlar müşteriyi otelden savmış

lar... Halbuki mahzende gördü
ğüm adamla bu sözler arasında 
mubayenet vardı. Geceyi korkuyla 
geçirdim. Ertesi sabah tekrar mah 
zene girdiğim zaman Nuri Efendi
yi orada bulmadım. O zaman ha· 
kikaten gittiğine zahip oldum. 

Bu hadiseden dört gün ıonra 

Üsküdarda taharri meurlarına ha· 
diseyi anlattım. Alakadar oldular, 
gelip onlar aradılar. Sonra bu a
damlar mahkemeye verildi. De· 
liI olmadığı için yakalarını kurtar· 
dılar. enim bildiğim n an "b., 

rettir. 

rin oyruyacağı roller akılları dur- peri 
duracak kadar mühimdir. 

lki duman tayyaresinin deniz 

kızı: "- Ben tekin değilim!.. Bana dokunulmaz! •• 
Dokunursan akibetin fena olur !,, dedi. 

Hangi musiki ruhun 
gıdasıdır! 

ortasında düıman gemilerine ke
ment atar gibi, ani olarak çekece
ği bir ıiyah bulut perdesiyle, kos

Y azıaı dördüncü sayfadaki hikayedir. Reşimli 

hikayelerimiz birer günlüktür, yani mabadıizdir. 

Haber gazetesinde hergün böyle bir reııimli hikaye 
vardır. 

koca bir donanmanın hayat ve 
faaliyetine nihayet vermesini ta- etmiştir. 
ıavvur etmek bile tüyleri ürperti- B · t ftan J ·ı "'hl 

ır ara 1ta sı a arı 

yor. ı b k müzakerelerı· Be!eriyet, harbin önün~ geçe- ıra ma 
cek kahramanın elini değil, aya· Cenevre, 7 (Hususi) - H. Da-
ğını bile öpmelidir. vis, H. Eden ve M. Massiglinin de 

Vaıington, 7 (A.A.) _Bahri· bulunduğu başlıca heyeti murah
ye nazırı M. Swan&0n, Amerika hasa mümessillerinin iştiraıkile ya
donanma.aım muahedelerle ken· pılan hususi müzakerelerde silah· 
di~ine verilen seviyeye çıkarmay! ları bırakma konferansının umumi 
istihdaf eden Vina kanunu muci" komisyonu tarafından kabul edi
bince, 24 harp gemisinin İn§aat lebHecek yeni bir formül aranmış
plinlarını tasdik etmİ§tİr. tır. Bu ilk topalntı müsait bir hava 

M. Swanıon ayni zamanda, içinde geçmiş, İngiliz ve Amerika 
zırhlı geminin donanmanın esas murahasları hükumetlerile muha
Kuvvelini teşkil etmekte devam here etmek için mühlet istemiş-
edeoeğini de bildirmiıtir. lerdir. 

Parit, 7 (A.A.) - Mareşal Yarın (cuma günü) sabahı kon-
Petain, refakatinde büyük er· f erans bürosu, akşamı da umumi 
kim harbiye ikinci reis vekili komisyon toplanacaktır. 
qlduğu halde, mebusan meclisi Diğer taraftatn Fransa da yeni bir 
Jiarlbiye encümenine Almanyanıo proje teklif etmiştir. Projenin e
polis kuvvetlerinin mühim mik· sası, emniyet, tayyare harplerinde 
tarda tezayüdü hakkında izahat bombardımanların ilgası, silah i
vermit ve yarı a.skeri mahiyette· mali.tının tahdididir. 
la teıekküllerin faaliyetlerini Silahları bırakma konferansının 

Iiaydeyledikten sonra Almanya • umumi komisyonu, Sovyet Rusya
mn hali hazırda askeri tayyare nın teklifini alakadar hükumetlere 
Iruvvetine malik bulunduğunu ve tebliğini reis M. Hendersondan ri
harp levazmıı imalatının bütün ca etmiştir. Sovyetlerin teklifi si
liuvvetiyle 'devam ettiğini bildir- lihları bırakma konferansının da
miştir. imi bir sulh komisyonu şeklinde 

Maliye encümeni harbiye, çalışmasıdır. 
bahriye ve hava nezaretlerine ait Sekiz devlet arasında misak 
olmak üzere ve bet sene üzerine M. Litvinofun konferansta söy
taksim edilmek üzere üç milyar lediği nutuk münasebetile şimdi 
120 milyonluk bir tahsisat kabul kuvvetli bir şayia çıkmıştır. Bu şa-

-Bae t.arafı 3 Uncu ııaytıu:ıa-

Bu ıaka onu büsbütün alevlen• 
<lirdi; masanın ü2erinden şapka· 
aını kapınca, söylenerek fırladı: 

- Benim ruhumun böyle gıda
lara karnı tok, ittahhlarına afiyet 

olsun! 
Pe§inden arakda§ı da kalktı .. 

olarak üç gün sonra sabah saat J Kemal Paşa, kolordu erkanı har • Onlar giderken öteki zırtapoılar 
9 da Gürcübulaktan hududumuza biye reisi protokol dairesi §efi mu- memnun memnun sırıtıyorlar ve 

Şah Hz. pazar günü 
hududumuza geliyor 

girecek olan İran Şahı Rıza Peh- avini, Beyazıt vilayeti jandarma hep bir ağızdan gramofonun zır· 
levi hazretleri, birinci ordu mü • kumandanı ve emniyet müdürleri valadığı şu türküyü söylüyorlar• 
fettişi Ali Sait Paşa Hazretleriyle tarafından karşılanacak, bir piya- dı: 
kolordu kumandam vekili ve de taburu ile bir sah?a bataryası "Erkekler ... Aaah fU erkekler,, 
müstahkem mevki kumandanı Ali tarafından selamlanacaktır. "Kadınlara neler ederler!,, .......... -·--·-··=--....... Al musikiyi de koy rafa! 
yiyaya göre Sovyet Rusya ile Tür· Merasime Ağrı livası kumanda-

. Evet, musiki ruhun gıdasıdır! 
kiye, Fransa, Yunanistan, Bulga • m kumanda edecek, Şah Hazretle- Fakat böylesi değil! Bülbül ile 
ristan ve Küçük itilafı teşkil eden ri Gürcübulaka yaklaşırken batar· f k 

karganın ötü§Ü arasında ne ar 
Romanya, Yugoslavya ve Çekoslo- ya 21 para top endaht edecek ve "k' 

varsa, ruhun gıdası olan ınusı ty· 
vakya hükumetleri aralarında bir merasim başlıyacaktır. le bugünkü soğuk nevadan ve ah-
emniyet misakı aktedeceklerdir. Şah Hazretlerinin geçecekleri bap kaçırandan yapılan çetit çe· 

Tevfik RüştU bey yar1n vilayetler valileri, kendilerini vila- şit cıyaklamalar arasında da o 
şehrimizde.. yetleri hududuna kadar kartılıya- fark vrdır .. 

caklar ve diğer vilayet hududuna . 
Sofya, (Hususi) - Türkiye ha· Tevekkeli vaktile şaır: 

kadar teşyi edeceklerdir. 
riciye vekili Tevfik Rüştü Beyin Ey gurabı betneva, sen aus ta 
cuma günü öğleden sonra Ekspres Müstahkem mevki ve mevki ku bülbül söylesin 1 dememi§ .. 
ile Sofyadan geçeceğine dair bari- mandanları da kendi garnizonları Seyyar Haberci 
ciye nezaretine malumat gelmiştir. dahilinde refakatlerinde buluna • •""""'""'""""""'"n""'""'"'"'""'"'"'"'"111...,"m11u111111111111mıu1111uı11111111-

Tevfik Rüştü Beyi istasyonda caklardır. cektir. Müfarakatlerinde de ayni 
Hariciye nazırı M. Batalof karşılı- Şah Hazretlerinin Trabzona ka· merasim yapılacaktır. 
yacak ve iki n.3.zır bir müddet ko- dar olan güzergahta ikamet ve iı· Şah hazretlerinin geçecekleri 
nuşacaklardır. tirahat edecekleri yerlere birer bö- her yerde olduğu gibi burada da 

Gazeteler Tevfik Rüştü Reyin lük ihtiram kıt'ası ikame edilecek- büyük istikbal hazırlıkları yapıl • 
bu ziyaretine büyük bir ehemmi- tir. Sah Hazretleri, ikametleri- makta, şehrin muhtelif yerlerinde 
yet veriyorlar ve kendisinin Bal- ne tah;is edilen yerlere gelirken taklar kurulmaktadır. Şimdiden 
k~m misakının aktinden sonra ilk bir ihtiram mangası tarafından şehrin her tarafında Türk ve lran 
defa olarak Bulgaristandan geç- verilecek işaret üzerine şah haz · bayrakları yanyana dalgalandığı 
tiğini işaret ediyorlar. retlerine mahsus bir bayrak çeke· görülmektedir. 


