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Rus sularında Japon Bir jandarmamız Şehit e~_ildi 

gemileri... · 
==~~-----

Yeni Vekil 
Dünden 

itibaren 
• 
şe 

başladı 
A-ı.-- • Abidin B. 

.. ..._..:"' 10 ~Huıuıi) _ Dün 
ıatifaum ılk olarak bild' ..:a! v • Ma 
arif V kil. . ırmcun • 

e 1 Hikınet B · · 
Aydın Meb'uıu Ze•naı~Yb?'d. :renneB 
t • -..:1!1_, ı a ı ın ey •Jm 'lllUlllllİftir. 

T •Jin Ali taaclilca iletir etmi 

·~L~ •ekil dün öiledenan ---
•-.uet bina --· batlaını ••na selerek vazifeıine 

be tbr. Zeynelabidin Bey ıu 
nn.tta bulundu: 

"Yeni YUİf8lne timdi batladım. 
HiikWnetin Ye Fırkanın çizdiii e-
::: cWıilinde tatbikatına devam 

ıne•cut P1'oaramm tahaldna • 
~. ~tacaiun. Benim velrilete 
tat ...... ile Maarif v r""1-"1 ti' • ...... -.e mn ça-
'-alr Pl'oarammcla deiiıiklik yapı
......_ ~•fildir. BiU..... bunu teha • 
~ ettı.·crn-. İaferim. 

H-n AU Bey Ankaraya 
~lıraldı 

Ankara, 10 (Huuai) - Jatan
llalda balanan orta tedriaat umam 
-ii••a ...._ AL.a.. .• ' c 

Otomobil kazası 

Rus sefareti 
protesto etti 

Bir Japon miralayı 
evrak çalmış 

Moıkova, 9 (A. A.) - Sovyet 
Ruıyanın Tokyo ıef areti müıteıa· 
rı hariciye nezaretine müracaat 
ederek Japon torpitoıu Numa • 
kuinin 27 haziranda uıulıüz ıu • 
rette Sovyet ıularına girmeıını, 

28 haziranda Erime Japon petrol 
ıemiıinin müıaade almakaızın 
Sahaline 65 zabit ve tayfa çıkar
maamı ve 29 haziranda bir Japon 
tayyareıinin Handu mıntakaıın· 
da Sovyet hududu üzerinden uç • 
maıını proteıto etmiıtir. 

Moakova, 9 (A. A.) -Taı a· 
(ATkaıu 6 ıncı sayıfamızdadır) 

inkılap mecmuası aley
hinde takibata başlandı 

KIL1'P 

Cevat Rlfat •. 

Siz Türkler babtiyarsınız, Deyi~ T elg~af ga
çünkü Gazi gibi bir şefiniz var zetesı ne dıyor? •• 

M h • ) /Dahiliye Vekili Keıandan 
U aCJf er geçerek Geliboluya gitti 

Yeni bir talimatna 
[-0.-,.r.ııı, ............ " u.ır.aı~ ... · w 

Ketan, 9 (A.A.) - Bu aabah 
Eclirneden hareket eden Dahiliye 
Vekil~SQloii Ka , ~-.....; 
f ~ a.~·'hısıalir 
Sabri, ............. mGdlrii Ek-

Çok kolaylık görecekler rem ve yaverleri Arif Bey olduiu 
halde aaat 14 te Keıana geldiler. Ankara, 10 (Huıuıl Telefon· 

Teati edilen telgraflar 
AUana ,t (AA.) - ır.. .,...!91111 ... 

iki kişi ağır, iki kişi :ı= ~ :: .... ı1eıı1ı1m.1n11 
hafif yaralı Jko!elcıgmlm• 11ure11er1ne ı&ıdenlDderl 

Vekil Beyin ıelecefini haber alan 
la) - latanbulda bulunan nüfuı halk, kuabanm metbalincle COf -
umum müdürü Ali Galip Bey Cu · 

kun tezahüratla Vekil Beyi brtı
maıteai pnü buraya dönecektir. }adılar. 

Muhacir ve mültecilerin memle- Vekil Bey, Kep.ada iki aaat ka-

Ş 
.. ,.... ......... lMı~ atldlr: 

~~Ye~~i ~n Topkapı haricin - ahenşah Hz. nin Bayult, 8 - 7 - 9M Yalo..ada K 
de ıkı kiıının alır ve iki kit inin T •• • uzam TUrJdye CUmhuriyetı Reı.l Kuh 

de ~afif olarak yaralanmalariyle urkıye hakkında = AsametJu Kuatafa Kemal Haıı:NW 
netıcelenen bir otomobil kazuı t kd• k A •• 1 • Bu meftlde Tlltd7eıe ...._ 
olmuıtur. a ır ar soz en .,..., fınatı ........ ....... o 

lıılnMlerlmla nıLI 1 1 '" ....... Nitantqmda vali konalı civa. Maki, 9 (A.A.) -- Şahentalı ..aı ...._......,. .. ......, •lr 
rıncla 45 numaralı apartımaııda Hazretlerini~ seyahatleri eanum- tınlar 1eU ~. Bir ..,. .... 

oturan doktor Sezai bey, yanına da mihmandar olarak refakatlerin == ::: ... "°': :::::: 
9:1dıiı ayni ap&rbman aakinlerin • de balunmuı olan üçüncü ordu tam emlUlllda ı.... '" ftltd19 _..,.,... 
nen Madam Levi, Madam Berta müfettiıi Ali Sait p ... ile Tahran r1a1n kalp" ra11 Jııldllbd......., 

M d , ~ cl8m. z.m.n lıa ........... -' ·~ a am Krape ile birlikte ken- büyük e"iai Eııiı Bey, kolordu im- ee111a1 c .... eeelrtlr. llD79IE 11an111111 .. 
dı huauat otomobiline binmit mandaru Abdurrahman Nafiz Pa- llelAmet, mun lm8rler '" ftıtı: ........ 
Florvay · ' macletler dilerim. Riza Şah Peblm · ~ a ııtmek üzere yola çık • f& dün akf&lll yemeiinde Bahçe-

8
.,

00
., ..... .....,.._. .... _....., .. 

mıtlardır. çik kötkünde Alihazreti humayu- 11auet1ert 
111 

ona1ı1 W,...... ......... 
( ATkaıı 6 ıncı aa'"f•-·dadır) • f b 1 1 

., • ••
006 nun mıaa iri olarak u unmuı ar- mlflerdlr : 

kete kabulleri, kayıtlan ve nakille dar kaldıktan soma Gelibolaya 
ri hakkmda Dahiliye Vekaleti bir hareket ettiler. Halk samimi te
talimatname bamrladı. Bir iki rün zahüratla Vekil Beyi 1el&mlaclr. 
arfmcla villyetlere tamim edil~ Hadiaeyi Kırklarelinde V AKIT 
cektir. Bu talimatnamede muba· namına tahkik eden bir muharriri 
cirlerin memlekete rireıken ve . unl 

• d 1 mız f an Y&ZIJOr: • 
memlekette söreceklen yar un ar (ATkaaı 6 mcı aayıfanuzdadır)' 
haklnnd aeaaab kayıtlar vardır. 

1 

Talimatnameye röre, Türk kültü-N .... -!il, ~t---.. ---imlll!'b--.~ 
rüne ballı olmıyanlara muhacir eşe omer eyın 

kijıdı verilemn. ~ bunla~~ tabi- beyanab 
iyet heyannametı ımza ettınlemez. 
Türk ırkına menıup olup ta Müı • 
lüman bulunanlar alelıtlak muha
cir olarak kabul olunurlar. 
(Aırkau 6 mcı aayıfamızdadır) ~ d ___ L H A BUyOk ıran DeTletiDID Muhterem 

r ır. Bu ziyafette Şahe..,_.. z, • BUyWt Şahenphl AJ& Huretl Hrum11~ -..--.... .._ ___ _.. __ _ 

Ji Sait pqaya çok aamimi iltifat- Rıza şaıı Pehlevi HazreUert 'l'abrall Al h• • d 
B a !t';1:r uz larda bulunmuılardır. Memleke- '.l'llrld)eden .... lllE Jzıket ev ımız e 

1 ima aTde& ederkelt s61141erme1r hl ~ timizi ziyaretlerine ait tahauüa e- Wmldalam ,....... pime ~ 

rini bifhaua fU cümlelerle ifade ~::.... ~ -.,...ıarmı y unanistandaki 
etmiılerdir: _.,...,,.... 

"- lıtanbuldan buraya yorul- ::-::;o:_ :..s:"° hareketin mahiyeti Cemll 8. Netet 8m• B. 
madan ferah ferah ıeldik. Biz bu c1a1ıa tald& oYDtam ma11awıre1er .. d• ? Ankarada bulunan Onivenite 
ıüne kadar bu ıeçtii9niz yolun :-'9 ~ ...:: .::::: De lr • .. Rektörü Neıet Omer Bey iltifa et-
bu kadar kıaa oldujunu bilmiyor- w.u o1u kaoetll nlıdlllan at)'U'9tl Şr Baıünkü Cümhuriyet ıazeteıin- mittir. Yerine Ankara H~ Fa-
duk. Bu bizim için yeni bir keıif ~ :-ıas U:" lılllMter de Tiiık _ Yunan doatluiu üzeri- kültesi Müdenüler Mecliai Reia 
oldu. Tu"rkı"yeye L-·uı olarak ıit· ... _.. Vekilı' ve H--1--1-- DüYel Profetö • 

uÇf Tllrlı: m111eu ........ " ......... aamımr ne Atinadan ya7ılmıt mühim bir U&UAu 
tim. Betut olarak ıeldim. Bun- anederkea brdet mllleUn ~ ~ rü Cemil Beyin tayini ihtitali kuY 

T" k" d 1dbndan ........ '" brdetlme mektup vardır. 
dan çok meırurum. ur ıye e ter, uma " -* lldrlw Ye ı.... ~ Bu mektupta; bir kıann Yunan- vetlidir. Neıet Omer Beyin balÜll 
ıördüiüm ve iıittiiim her ıey be- 1et1ne .....u ftfllll '" •aletler lılarm hili etki hiılerle hareket saat on dörtte Ankara Muhabiri-

1 
ni memnun etmiftir. Siz Türkler, Gazi Maıtafa Kemal mize verdiii beyanat 6 ncr aayfa • 
b Z. b ta b"yük' T"_a_:- Reiıi...::.-L...,. ettikleri .zikredilerek Harbiye Na-ahtiyarıınız. ıra, &f u .uaa.,- 'l;UIQD d d 

dı ) (ATbaı 6 mcı &a},far. dır) mız a ır. 
Aptiilbuücli çıldırtan cözdelerinden i,._ 1.~(~A~rka=aı~2~in::c:.i;sa~yı:f:amıs=da=~r~ .... ~--------._....__ .... __________ ...._~-------~------.---~ Necmi•ber Hanna "1111 

- YAZAN ... 
ishak Ferdi ve Gözdeleri 



Türkler bahtiyarsı ~ 
nız çünkü Gaziniz 

var .• 

Londra, 9 (A.A.) - Sir Johnl 
Simon, Lord Eden, Mr. Van Sitt· 
rat ile M. Bartu ve Pietri arasın

da bu aabah hariciye nezareti da· 
iresinde müzakerata baş1anmı~tır. 

tık mülakatın umumiyetle ıi -
lahları bırakma vaziyetine hasre • 
dildiği tahmin olunmaktadır. 

Londra, 9 (A.A.) - Bu sabah
ki Fransız - lngiliz müzakeratı 
iki buçuk ıaat sürmüştür. Mütea
kiben Sir John Simon tarafından 
Fransız nazırlar şerefine bir öğle 
ziyafeti verilmiştir. 

Sabahki mükalemeleri mütea
kip hiç bir tebliğ neşredilmemİf • 
tir. Bilhassa deniz mesailine has
redilecek olan öğleden ıonraki 

müzakerah takiben tebliğ neşri 

mukarrerdir. 
Bu gece Fransa sefaretinin res

mi ziyafeti vardır. M. Bartu, ya
rın öğleden sonra Parise hareket 
edecektir. 

Mr. Baldvin, hariciye daireıin
ue 1..c:n::ycuı cac:u muzaKeraı~ 1~1.1-

rak etmemektedir. Mumaileyh, 
Franıız nazırlarını yarın baıveka-

Moıkova, 9 (A.A.) - Sovyet 
Rusyamn Ankara büyük elçiıi M. 
Karahan Journal de Moscu gaze -
lesinin mümessiline şu beyanattaJ 
bulunmuıtur: 

"- Ankaradaki vazifeme baı
lamak anını sabırsızlıkla bekliyo -
rurıı. Sovyetler ittihadının halen 
Avrupa ve Asya hudutları boyun
ca malik olduğu bütün dostları a· 
rasında büyük Türk milleti kadar 
aziz ve emin olanı yoktur. lki 
memleket arasındaki kardetlik 
münasebatı, daima daha sağlam 

bir dostluk için kati bir zımandır. 
Bu dostluğun istikbalde muhafa
zası ve inkitaf ı için hükumetim in 
beni intihap etmiı olmasından do
layı bahtiyarım.,, 

M. Karahan, bu sahada evelki 
gayretlerinden ve takriben on ye
di ıenedir Türk - Sovyet müna
sebatına hasrettiği dikkatten son• 
ra aralarında iyi ve aziz bir çok 
dostlarının da bulunduğu büyük 
Türk milleti için kendisinin meç· 
hul bir adam addedilmemekte ol· 
duğu ümidini izhar etmiştir. 

Türk para~ıuı 
koruma tedbirleri 

let dairesinde kabul edecektir. Ankara, 9 (Hususi) - Yeni pa 
"' °" ~ aramızı koruma,, kararnamesi hu-

Londra, 9 (A.A.) - Fransa ile ıusi komiıyonca tetkik edilmekte
lngiltere arasında müzakerelere dir. Kararnameye son klering mu
Londrada, bugün başlanmaktadır. kavelelerindeki ahkamla döviz ihr 
Fransayı hariciye nazırı M. Bar- acatı ve paramızı koruma tedbirle
tu ile bahriye nazırı M. Pietri, rini telif eden mühim maddeler 
lngiltereyi Sir John Si.mon, M. konulmuıtur. Bu kararnameyle şir 
Baldvin ve Lord Eden temsil et • ketlerin hariçteki hissedarlarına 
mektedirler. gönderecekleri para temetüleri ya 

Şahenşah Hazretleri de büyü:k f k 
b 

Daily T elegra a göre müza e- rine memleket malı ihracı maddel 
Gaziye hürmet ve selamlarının i · l reler, ngilterenin Avrupada ye • e•tirilmi•tir. Çıkarılacak bu mal· 
lağım beyan ve Türkiyede hak - hh :ı :J' ni taa üdata giriıemiyeceği ve lar mukabili döviz istenmiyecektir. 
kında gösterilen muhabbet, sami- b h 1 bir ittifak mevzuu a so amıya - Bu kay itten bankalar ve ıigortalar 
miyet ve misafirperverlikten mah h k cağı ,sarahaten i sas edilme su - istisna edilmi•tir. 
zuziyellerini teyiden ifade buyur- d 1 k :ı retiyle idare e i ece tir. ---o-
m!Jtlardır. d k k·r p · 

Ali.hazreti humayun hareket Diğer taraftan Almanya a i Romanya Baş ve 1 1 arıse 
son vaziyetin inkişafı Franıız ve gitti 

buyurduktan sonra Ali Sait Paşa İngiliz nazırları arasında bir noktai 
ile buraya aelmit olan zevatın Şa· nazar teatisine vesile olacak ve 
henıahın maiyet ve refakatlerinde M. Litvinovun mıntakavi misak
bulunan hariciye nazırı ' ~ ceneral lar hakkındaki teklifleri huıusi 

Bükre§, 9 (A. A.) - M. Tata
resko, beraberinde maliye nazırı 
olduğu halde Parise hareket et· 

• 

isyan hareketi 
bastırıldı 

Amsterdam, 10 (A. A.) - Ha
vas ajansı bildiriyor: 
. , Vaziyette sükunet vardır. Dün 
sabah Jourao.n mahalJesi ile di • 
ğer kalabalık maha1lelerden hiç
birinde karga§alık olmamıştır. 

Yalnız şimal mıntakasmda bazı 

bakkal dükkanları yağma edilmiş 
tir. 

Cumartesiden beri grev halin -
de bulunan liman amelesi ile di
ğer amele yeniden işe başlamı§· 

lardır. 
Polis gayrimeskun bir evde giz 

li bir komünist matbaan keşfet • 
miş ve bir takım hicivnameler 
müsadere eylemiştir. 

Sükuna rağmen, askeri kıtaat 
şehirden ayrılmamı§ lir. 

Amsterda'!', 9 (A. A.) - Dai
ly Telegraph'ın muhabirine göre, 
burada ıon dört günlük isyanda 
ölenlerin sayııı yedidir. Bundan 
baıka elliden fazla kimse ciddi ıu 
rette yaralanmışlar ve fehir has
tanelerinde tedavi edilmektedir -
ler. 

Hükumet tarafından asayi§ me 
murlarına memnu mıntakalarda 
ıörülecek herkesin üzerine kat'iy 
yen ateı açmaları emri verildikten 
ıonra her taraf ta sükun ve asa yit 
hüküm srümektedir. 

Karıtıklıkların komüniıt ve 
müstakil ıosyaliıt fırkalarının le§· 
vikleri neticesinde çıktığı resmen 
bildirilmektedir. Bu itibarla bu 
fırkalar feshedilecek ve parlamen 
toda temsil edilmiyeceklerdir. 

--o--

Viyanada bomba! 

idam edilenleı 
kimlerdi? 

Almanyada son hadi••" 
sonra öldürülenlerin ıayııı beıı' 
resmen bildirilmiş deiildir. ~~ 
İngilizce gazetelerden biri , 91 

ye kadar öldürüldüğü haber "" 
(enlerden 25 nin bir listesini "' 
retmiıtir. 

Yüzbatı Röm: Hücum kıetl 
kumandanı. 

Ceneral Von Şlayher: S•~ 
Ba~\·c-kil. Karı11yle birlikte. ~ 

Doktor Klavsner: Katolilı 
is) erden .. 

Her Fon Ros: Ba9vekil rrııı• 
ninin dairesinde bir memur. ' 

Doktor Edgar Jung: Bat1 

m\1avininin katibi. 
Her Gregor Straser: Yeni ıJ 

;- ~~ e dahil olacaklardan biri. 
Doktor Klaser: Arkadat•· 
Doktor Friç Gerlih: Bir b.f 

harrir. 
Mühlen: Katolik papa&ı. V 
Her Fon Kar, Ceneral Fon 

ıov, Kolonel Fon Sayaer. ·' 
1923 te Hitler kalkının.,.. 

mani olmuş üç lider. I 
Her Fon Alvenıleben: Cet'~ 

Fon Şlayherle planda mütte 

biri. fi 
Her Fon Müldener: Sabık 

ahtm arkadaıı. ~ 
Doktor Bek: Ecnebi talebe 

rnsu 9efi. 
Müli.zim Şringer ve Her ~ 

ner: Münih civarında bir ~-
cesetleri bulunmuştur. ..~ 

Ve aşağıda isimleri go 
hücum kıtaatı liderleri öldiiral' 
ler arasındadır. 

Viilca ... lı a•ur 1;rlıt!r)er.ind"'~ 
güst Şnayder, Edmund ff•J' 

Grup liderleri: Karol Er~ 
Vilhelm Şmit, Hans Peter, 

Hayn,. ..1 

Müstakil lider: Kont Strr. 
Ve bu sabah gelen diğer I 

gazetede, bugüne kadar 46 
1 

rak bilinen ölü adedinin, ~ oB J 
ması ihtimalinden bahsedılJJI 
tedir. 

Berlin, 9 (A.A.) - M. ~ 
irat ettiği bir nutukta ezcüıııl• 
miştir ki: t/ 

Binlerce iyi almanın ve , 

Viyana, 10 (A. A.) - Avustur 
yada Nazilerin tethit hareketi de
vam etmektedir. Viyana yakının- , 
da bir Nazi, bir gazinonun kumar 
salonuna bomba koyarken tevkif 
edilmiıtir. 

Caristhie' de de bir jandarma 
1 

kadın ve çocuğun ölümune .. 11 olmak için suikastçıların o~ 
lazım gelmiştir. Hücum kıtl 
muhariplerinin bu isyanla al,1 
ları olmamııtır. Hainlıu b~" 
yüksek şef, ve mürteciden 'ı 
rettir. Muharipler Hitlere 5J li 
katle hizmete deyam edecelc 

devriyesine hücum eden ve jan • 1 

darmalardan birini ağır aureUc 
yaralıyan üç Nazi tevkif edilmi§
tir. 

<lir. ~ 

ler ile ayrılıtları çok samimi ol - bir dikkatle tetkik olunacaktır. mittir. 
muıtur. Bundan aonra Ali Sait ___________________ , ______________________ _ 

Paıa aarbt Azerbaycan kuvvetleri r ? ,
1 

"Kolonyada söylediğim "" 
ta ikinci bir ihtilal fikrile ~ 
yanlara ihtar ettiğim gibi, / 
de kendilerini hücum kıt•~ 
hakaret etmek mevkiinde ''I 
denlere ihtarda bulunu~ 
Mücrimlerin tecziyeıinden ti 
hücum kıtalariyle münaseb~I 
evelki gibi olmuıtur. M. dl 
Almanları sevk ve idare e dJ 
yegane ,alahiyettar adam ol / 
nu ispat etmi! ve Alman kad1

1ı uğrunda kocasının ve çocU~./ 
nın mücadele ettiği ülküye 1 

kumandam Şabbahti ve diier ce· ı Sabah dQZetelerı· ne dı·qorlar 
neraller olduiu halde TeMni ihti- ' · • 

ramı ifa eden lran kıtaatmı seli.m !.-----,------..;~------------,-------------------_., 
lamıt ve kıtaat zindebad diye kar· 
tılıkta bulunmuıtur. Bu merasimi 
takiben heyetimi% Makudan ayrıl
mıı ve Emiriletker Şahbahti heye· 
te hududa kadar refakat etmit ve 
ıınır üzerinde heyetimiz ıeli.mlan 
mıttır. 

Erzurum, 9 (A.A.) - İran Şa-
hentahı Haztetleriyle Makuya 
giden heyetimiz dün aktam saat 
20,20 de buraya gelmiştir. lranm 
Ankara büyük elçisi Sadık Han ile 
sefaret baıkatibi Asaf Han da he· 
yetimizle beraberdir. Ali Sait Pa
ta bugün Erzincana ve heyetin di
ğer a2msı da Trabzona hareket e
decektir. 

VAKiT - Mehmet Asım B<-~ln bu gtın 

"Türklyenln emniyet ılynsctl.. serlevtm lyle 
yazdığı makakdo Ba, \'Ckll l>aşanm sli~·I•'· 

dlğl nutkun hnrlcJ ıılyııııetc teması olıııı kı· 
~ımlnrmı tahlil ediyor. Asım Bey diyor ki: 

Harici ılyaaettc beynelmllel ıulh vo cm· 
nlyl't Amlll olmalıtan baeka bir mııkıat güt
mlyr n yeni TUrklye mlinıı~bettıı bıılunıhıA'u 
memleketlerden de lu~ııdl hesabtna bir ey 
bekler 1d bu da kıındl enınlyetlııe samimi o

larak bUrmet edilmektedir. 
cımnıuntYET - Yunıııı Nad.ı Bey bıı · 

~Un "Bat\•r.kllln l:ı:lnde: TUrk milletinin mali 
hamleleri,. ııerlC\'h851 \le :Ba:t'\.'eldl Pa,nnın 
AÜJ"ledlll aon nutkun tahlllne dovam edil or. 

)11LUYET - ~llrt mebu'u Mahmut Bey 
bugün •tnglltc rc ile ttcari mUnnsebetlerlmlz., 
ı nnlatl) or. Mahmut Bey ezcümle şiiyle dl· 
yor: 

"lnglllz - Frnnsz anla!jmll'lı ~lbl miis bl' 
ve objektif anlıAŞmalar, blı:c tnglltcre ile 
olan lhracntı, TUrklyeııln tngllten·~·o olun Ilı · 

tırlatınaktadır: lngillr.lertn memleketımlr.c l 

olıın lhmcııtı, TUrklycnln lnglltereye olan lh· 
racntıııdıııı yUzde elll kadar bir faılalık glls· 
tcrlyor. Hnrlct ticaret \'e lktısadl mu,·aı.cne 

hcaapwıııda tok dikkatli tlavranmata muh· 
tao olduğumuz bir umanda lnglltt-re ile olan 
tll'aretınılr.dc bu nlsbctal&ll~ln devamı Mr • 

mal aayıloma1~ lnglltr.re ile ticaret mUnnsc· 
bctlerlmlr.dc TUrk lllllm \ 'C lnclrlıı.ln kaflıhk· 
lı bir ıcolııylığa tabi tutuımaııı, TUrkl~·e ıcııı 

OOk chcmmlyctll blr aeydlr. Halbuki lngllte
renln c;ok ~cnı, olan umum ticareti içinde. 
blılm bu hak v~ zarurctlmlzl tıımma ı. onıı 

hlııııedlllr bir kUlfot bllr. ylikletmc.z. lllikflme· 
timl:ı:ln bu menu Uı.crlndo dikkatli oldujı;unu 
blllyonı:r. . lııı:llizlcr tllrafından hıı yoldaki 
bir td dlfiml:dn itiraz \•e mUşlıliH\ta u~ramı· 

yar.ağını 1.-U\"\'etlP ıımııyomt.,. 

ZAM.\N - Bugtin çıkan fmznımı: mal<a· 
lesinin serll'\'ha ı "Afman;ynya a.rQ·onı:r.!,. dur. 
7.aman bu merhamet hli8lnl 9öyle izah edl· 

"Almn ııyndıı son defa patlalc ,.·eren !.:anlı 

yor: 
nıkuat, bllhaaım (Bitler ) in mC\kllnl w 
blnnl'tke Alınan) anın kun·l'tlnl 7.a) ın:ıtmı 
olmak itibariyle acınacak bir hal teşkil etmı,. 
tir. Bu vukuatın lçy\izü hAll anlqılamamı,. 
tır. "e eJ'an cihan efkArı umumlycal bu 
vul<uat kar,uıında hayretler lçlndı•tllr. ÇUnkll i 
MU.yö (Hltlcr) in kc11<1J fırkası aleyhlıııtıı ı 

göatndı,ı şltldetl eimdlye ı.:ndar hiç bir 
hllkflmct ,·ey:ı fırla M'İfti göıtl'rmıımıetır. He· 
le aabık bir bıı.t\'CkiU 7.1'\·c~lyle beraber kat
letmt-k gibi vukuatm belki tarihte mlıll yol<· 
tur. Anlatılmaz bir muamma halinde olan 
bu hadlııat kartısında IAe l\löıyö (HIUer) dlin· 
ya efkArmın te...-eccühünU ka~·bctmletlr. R· 
tııverclihU bir daha kaznnması da gayri mUm· 
gl\n rlbl görUnUyor. Bu da, yalnız Almanya 
için dct'll Anupıı. için dıı bir t ehlike teşkil c· 
diyor. Almanyaya ~n 7.a.manlara kl\dnr te
,.,.~rllh gilııtcrmlt olan fn~lllz, Amerika ''" 
1tafyl\n ınııttmatı hrp bu kanl\nttedir. 811 vıı· 

dyet karıııundıt lııe Afmanyaya acınıal•lıuı 

baıı..a <'iden ne gı-llr ! . .,. 

nı iade etmittir •11 .,t 
Müteakiben M. He11, 30 ~ 

ran hadiıelerinin baılıcal•11 • ~ 
tırlatmıt ve tenkilin ıiddeti"j 
1ı göstererek §&rki Prusya N ·f. 
nin vasfı olan askeri ruha ~' 

··ti 
eylemiştir. M. He11 dem• te 

"O tehlikel. günlerde ' ~ 
ancak şiddetli icraat kurt•1

;, 

eti. Böyle bir şiddetle hare 
tiği için M. Hitlere minnetl 



;j 
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Hikmet Beyin 
istif aaı üzerine .. 

. . Maarif Vekili Hikmet Beyin 
ııtıfurm, dünkü nüıhamızda. An
kara muhabirimizin telefon etme
si üzerine bildirdik B .. d · uıun e, 
Anadolu Ajantt bu h b . t . 
d

. , a erı eyıt 
e ıyor. 

Bu sene hariçten memleketimize 
50000 kadar muhacir gelecektir 

Hikmet Bey'ı b' ı,··t . , tr u çe ıneıe-
leıınden dol k'ld. Mart başından Haziran sonuna kadar nufusa yazılan d k ayı çe ı ı ıanıyor-

u • Halbuki zamanını ilmi te· 
te~bülere haaretmek niyetindey
~ıtf de, onun için vekaletin vakit 
•tıal . edici koltuğundan ayrıJını§. 

gizli doğumların mıktan 2745975 i bulmuştur 

lstıfaya sebep ne olursa olıun 
tee.11üf eder, yeni Vekile de vazi: 
f eıınde muvaf fa kıy et dileriz. ln • 
fallah, selefin, halef, yarıda bı
raktığı iti tamamlar, 

Herkeıin nazarı dikkat· . 1 b . . . ını ce -
ettıtı veçhıle, Hikmet B . 

d"k' .. . ey, ıım-
1 ı reJımın maarif 

t tb'k d k programım 
a ı e er en, hatır a·· ··ı t 

m "A ' .onu anı-
m amıti l z fakat uz,, ıemere al-
anın yo unu tutmuıtur. 

l Ondun zamanına kadar, mektep-
er, oğrusu " k 

lün·· .. gevıeme ,, temayü-
.. u gostermiıti. Sınıflar biraz 

cornertçe g • ·r dT . eçırı ıyor; hatta. ana 

Hükumetimiz ıon zamanlarda 
muhaceret iıleriyle fazla alaka • 
dar olmaktadır. Şehrimize gelen 
nüfus umum müdiri Ali Galip Bey 
de bu huıuıta tetkikat yapmakta
dır. Bilhaua memleketimize ge • 
len muhacirlerin kolayca yerleıti
rilebilmesi işine ehemmiyet veril
mektedir. Bu ıene memleketimize 
50.000 kadar muhacir geleceği 
tahmin olunmaktadır. Geçen ıene 
ıelenlerin miktarı 20.000 kadar· ı 
dr. 

Gelen muhacirlerin tabiiyet de
ğiftirme itleri serian ikmal oluna· 
caktır. Ayni zamanda kendilerine 
hükumet taraf rndan arazi verile -

ı ırnızde do~ru düru·· t . lA • ı ım a yaz- cek ve ormanlardan bili ücret a-
~~rnı ,baıit fikirler ifade etme-
ıını hilmiyenlere liıe tehadetna
nıeleri veriliyordu. 

b Hikmet Beyin devrinde artık 
u e~ef e layık vaziyetten uzakla· 

ğaç kesmelerine müsaade oluna· 
caktır. Bu suretle yeni vata.ndat· 
larımız derhal itleri güçleriyle 
me11ul olmıya baılıyabilecekler -
dir. tıldıgını gördük B" A . 

leyY h b. .. · . ır merıkalı Emniyet müdürlüiü de bu mu-
a I Jr muzenın bütün odala• -d-ntnlllllUlldlllltltHlhll ... M-llll ___ nc Qllll nııa 

r1n1, burnu havada dolattıkt Ik• A • k 
IOJU'a: an } men an ge• 

misi gelecek - Gezdim, gördüm! • der. 

ha.cirlerin lıtanbula ıelen kısım
larına büyük kolaylıklar ıöstere
cektir. Bunların bilha11a mutazar· 
rır olmamalarına, ijfal edilmeme 
lerine dikkat olunacaktır. Bunun 
için de hususi teıkili.t yapılmıtlır. 
Gala.ta ve Sirkecide dört polis ve 
bir komiıerden ibaret teıekküller 
derhal faaliyete geçecek, muha • 
cirlerin her nevi muamelelerini 
serian ifa edeceklerdir. Ayni za· 
manda. sahilde bir sevkiyat bina· 
11 temini mukarrerdir. 

Qlzll nufua 

lerlememektedir. Bu nazarı dik -
kate alınarak gizli nüfus layihası 
Millet Meclisine arzedilmiştir. 

Layiha mecliste keıpi kanuniyet 
ettiğinden bir talimatname hazır· 
lanmıya baılanmıftır. 

Yeni talimatname ağustos 15 
ten sonra memleketin her tara • 
fında birden tatbik edilecektir. 
Mektum nüfus itlerinin azami 45 
ııün zarfında muhakkak ıurette 
neticelenmesine karar verilmi§ -
tir. 

Bu talimatnamenin tatbikına 
alakadar memurlar ehemmiyetle 
çalışacaklardır. 50.000 nüıha ola· 
rak tab'olunacak bu talimatname 
her tarafa gönderilecektir. Mem
lekette nüfusa kaydolunmamıt 

kimıenin kalmaması, muayyen 
müddet zarfında kaydolunmamış 
evlenme, doğum, ölüm vak'aları 
için on liraya kadar para cezası 

ahnma11 mukarrerdir. 
~11~11mmn111111tn1M11111U11111Ut1tuuul IUtlll 

ihtikar komisyonu 
teşkil ediliyor Bazı gençler de, liıenin bütün 

sınıflarını haylaz haylaz tayyettik 
len ıonra: 

Yeni ve ıon nüfus kanununun 
mevkii icraya konmasından mart 
bidayetine kadar 113.000 ten faz• 
la. gizli doğum kaydolunmuıtur. 

Kayıt itlerinin çabuk ilerliyeme
mesi nazarı dikkati celbettiğin
den kadroya. yeni memurlar ilave 
edilmi§ ve alakadarlara yeniden 
sıkı talimat verilmittir. Bu suret· 
le itler tesri olunmuı~ur. Mart bi· 
dayetinden haziran sonuna kadar 
kaydolunan gizli doğumların mik
tarı 2.745.975 tir. Fakat bu esna· 
da yarını milyonluk nüfuı tahav -
vülltı olmuıtur. Buna ıebep yeni 

Bug;in Ceza.irden limanımıza doğmuf ve ölmüt olanların muay· 
Kayuıa ve Sebago iıminde iki yen müddet zarfında nüfusa kay· 
Amerikan ıahil muhafaza gemisi dolun.mamaııdrr. 

Yeni ölçülerin ihdasından son
ra bazı ıatıcrların yaptıkları ihti
karın önüne geçmek üzere Dahi -
liye Vekaletinin emriyle İstanbul 
belediyesinde bir komisyon teıek
kül edecektir. Belediye, Ticaret 
Odaaı ve Vilayet murahhaslarının 
bulunacağı bu komisyon, filhaki
ka ihtikar olup olmadığını tetkik 
edecek ve alacağı neticeye göre 
tedbi~ alacaktır. Tetkikata önü -
müzdeki hafta içinde baılanacak
tır. 

:-- Okudum, bitirdim t • demek 
lıtiyor. 

Halbuki lisede okwtıuı olm k 
deiil, malumatını edinmiı bulu:. 
mak fart tutulmalıdır. lıte, Hik . 
met beyin takip ettig" i yol b" · b , ızı, 

u ıayeye ulattıracaktı. Halefi-
ninki de, umarız, onunkinden ay
rı olaııyacaktır. 

gelecektir. Amerikan bahriye z:.- Gizli nüfus kayıt itleri her 
bit namzetlerinin tetkiklerine tah· yerde ayni ıilrat ve intisamla i · 
ıiı edilmit olan bu ıemiler lima • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!l!!!!!!lıe!ll!l!!l!!!!!!l!!B~IB!!!~ 
nımızda bet gün kalacak ve sonra ı 1 
Pireye müteveccihen hareket e • ~ ~·L ~T l 
deceklerdir. ~ ;; _ 

Her iki ıemi, yü:zbatı Randol
phe Rinkelin kumandasındadır. 
Bunlarda 25 zabit 110 zabit nam· • • • • • 

Eıat, Reıit Galip ve Hikmet 
Beylerden defalarla 'ııted"... . 
fa.Q ı111mız 

t onları lüzumuna ikna ede· 

' zedi, 10 zabit vekili ve 120 tayfa 
vardır. Gemiler biribirinin e§İ ol
makla beraber herbiri ikiter bin 
ton hacmindedir. 

-0--

ınediiimiz bir fey vardı ki yeni 
Maarif Vekilinden de, ın:nu, ıı· 
rarla talep edeceiiz: Tahıil çağı- Bir profesör geldi 
nı ıeçirmiı inaanlar için mektep Prag ünivenitesi profeıörle-

Bu ıütunla.rda kaç kere yaz~· rinden M. Hraıni ıehrimize ıel
~du Mütemadi harpler, inkılap- mittir. Profeıör, ıehrimiz müze • 
.:,.oldu; pek çok kim1eler, bu ıinde Etilere ait eıki yazıları tet
blt' Ple okuma çağında mektep kik edecektir. Profeıör, timdiye 

ıır_:m~miıtir. Nice vilayetleri _ kadar elliye yakın Eti yazıaını 
m Zue lıae kt Ek t .. . . • 10 ur. ıer aileleri- ercume ve neıretmıttır. 
~ız, evlatlarını tahıil ett' k =======-==-c======-==-
ımklnında c:I ırme rak da ayni ıeyi uma.bilmelidir. 
durlar B 

n nıa deten mahrum • 
• u a.cı k Halbuki, bugün, muayyen ya19 

rellnf talı 'l naca ferait içinde larda muntazaman liıeye gidip 
d• kıı çaimı kaçıranlar ebe-
ıyyen o umak • k" oelemiyenler, ebediyyen imtiyaz 

k ım anından mah· • 
rum alırlaraa, hu d sız bir vatanda.t halinde kalıyor. 
d ı t. d , emokra.t bir Ç h ev e ın um elerine zrtt ilnku iıe alınan herkesten te a· 

ır.. d d Türkiyede, yük.ek t h .
1 

etnameler istenmek a eta tea· 
1 a ıı , elbet- 1 h d le, ya nız muayyen teh. 1 • mü aline gir i. 

ayyen ailelerinin Çocu~i erın mu- Yeni Maarif Vekilinden, timdi· 
·ı · b" arına ve- ki Oniveraiteden batka, bir de, 

Çokolata -;aldı 
Beyoilunda Hamalbatı cadde· 

ıinde Hıriıto Efendinin havyar 
majazaıına müfteri ııfatiyle ıe • 
len Hayri iıminde biri tezgih ü
zerinde üç kilo çikolatayı çalar • 
ken cürmü meıhut halinde yaka • 

--o-

Kontenjan harici hayvan 
girecek 

lanmıttır. Bqka memleketlerden konten· 
Hanımın marifeti jan harici zirai madde ve makine· 

Koca Muıtafapatada Camba • lerin memleketimize ithali için 4 
ziye mahallesinde ilk mektep ıo • ay kadar bir müıade verilmitti. 
katında. (3) numaralı evde oturan Bu müsaade, altı ay olmak üzere 
Mediha ve Zehra Hanımlarla ki • hayvanat için de verilmittir. Ve· 
racıları lımet Hanım kavga et • rilen müddet bittikten ıonra kon· 
mitlerdir. Mediha Hanım lımet tenjan harici olarak reımi veya -
hanımı bıçakla yaralamııtır. hut huıuıi olarak hiçbir hayvanın 
Tatla yaraladı Türkiyeye girmesine müsaade e -

Mahmutpatada örnekler ıoka • dilmiyecektir. 
ğrnda oturan Şerbetçi lbrahim ile -o--

ayni evde oturan Hatip kavga et· Polonyalı muallimler geldi 
mitler ,neticede Hatip, lbrahimi 
tatla yaralamıttır. 
Ekl•pr•• Mehmet 

Polonyalı muallimlerden mü
rt"kkep bir kafile şehrimize gel· 
mi•tir. Öğleden ıonra. bet kitilik 
lıir heyet Maarif müdürü Haydar 
Beyi ziyaret etmittir. Misafirlere 
bugün Muallimler Birliğinde bir 

..· .. \; :"'. .. .. . 
: SiYASET 

Alman ihtilalinin 
iktisadi sebepleri 

ve neticeleri 
Almanyanın dahili vaziyeti vu:ruh 

bu1maktan hala uzaktır. Gün geçtikçe 
ıon iıyanın meçhul ıebepleri yava, ya
vaı meydana çıkmakta ve A1manyada 
oynanan dramın yalnız bir perdeden 
ibaret olmadıiı anlatılmaktadır. 

Umumi harbin çetin müıkülatla do
lu ıon ıenelerinde olduğu gibi Almı.n
milleti gene gözlerini ihtiyar ve emt:k· 
tar devlet reiıi Marc.-ıal Hindenburıa 
çevirmiıtir. 

Bir kaç gün ev\ eline kadar kimse
ye heıap venniyen Hitler bugün ha· 
kimiyetini baıkalariyle takıim etmek 
mecburiyetindedir. Hitler ıahıi mtv • 
kiine hala muhkem olmakla beraber 
Alman milleti kendiıine biraz olaun 
tereddütle bakmaya baılamııtır. 

Bugün Almanyada naayonal • ~O•· 
yalistlik aşılması güç manialar kartı • 
11ndadır. 

Dünyanın her tarafında alınan bir 
çok iktıaadi tedabir Alman ıanayi ve 
ticaret iılerini çok müıkül bir vaziyete 
ıokmuı, · Alman ihracatını ıimdiye ka
dar ıörülmemiı bir hadde indirmittir. 
1,931 senesir.de büyük Alman bankala
rının ıeçirdiği buhrandan ıonra 

hariçte uten haleldar olmuı olan Al
man itibarı maliıi bir ay kadar evvel 
ilan edilen harici borçlar moratoryo
mundan tamamen tuclzüle uğran ı ıtır. 
Almanyanın takip ettiği ıiyaai ve ;kt • 
sadi yolların Alman iktııat bünyesini 
sarstığı muhtemel olmakla beralıer 

dünya krizinin bu ıaraıntının mühim 
amiUerindcn olduğunu da söylemek 
lazımdır. 

İngiliz ve Amerikan paralarının dü· 
ıürülmeai Alman ihracatına büyuk bir 
darbe vurmuıtur. Japon rekabeti de 
diğer Avrupa milletleri gibi, Alman
yayı da mületsair etmiıtir. 

Yukarda zikrettiğimiz ve Alman 
iktııadi bünyesini sanan amiller '\İp· 
heıizdir ki, dahilde de kendini götte
recekti. 

Bir çok l'•yret..,.I• laamen .!ıalle
dilmiı ıayılan iııizlikle malul bir diyar
da iııizler:in miktarı büyük bir aüçlükle 
ancak, kağıt üıtünde altı milyondan 
dört buçuk milyona indirilebilen bir 
memlekette iıyanıl' batlanııcında a
detleri yüz binleri geçen hücum kıta
lan efradına, bilahara daimi olabile
cek munkkat bir ixin verilmeli elbet· 
te büyük bir heyecan uyandıracaktı. 

lıte bu izin verme kararı bilahara 
diier yazılarımızda izah edeceğimiz 
ıebeplerle zaten patlamaia hazır olan 
barut fıçısını ateıliyen bir kıvılcım ol
muıtur. 

Ne biz,.!'• de dünya bu vaziyetten 
biıane kalamayız. Manbk ıahibi bir 
adam Alman milletinin buıünkü ha
linden memnun kalamaz. Dünyanın 

en büyük ınüıteri ve ıatıcılarından bi
ri olan Almanyanın bu, iktııadi, mali, 
ıiyaai ve dahili ihtilacı dünyanın her 
tarafından akiı yapmaktan hali kala-
maz. 

Büyük tütün, üzüm ve incir müı· 
tcri!erimizden biri olan Almanyadaki 
vaziyetin bir an evvel normal bir ıckil 
almaıım aamimiyetle anu etmekten 
kendimizi alamayız 

Yalnız in kir etmemek lazımdır ki, 
Alman vaziyeti kolay kolay tebellur 
etmiyecektir. Yara henüz neıterlen

miıtir. 

Alman vaziyeti kolay kolay tebellür 
kında oynanacaktır. 

M. R. "ecdet rı mi ıdJ ~rMimtiyaz halinde kalma-
ma ı ır. aaleaef, buıilnk.. gece Oniverıiteıi iıtiyoruz. Bunun 
'tt a l d. u fera- ihzari kısmı olmalı, herkes bura• 

Belediye temizlik a.melesinden 
Cemaleddinin ceketi cebindeki 
bet liraıını aııran ekıpreı Mehmet 
yakalanmııtır. 

Testere htr•ızı 
çay ziyafeti verilecektir. =====~-=---====~ 

Ölüm ı le ye bır.. Her.vatanda.ta hir b 1 ı· 
O maz.a 3' da. lı"se ı'mtı"hanını vere i me ı ve 

ınnazarıye yük k h 
sil imkanı verilmelidir. ıe ta • ıehadetnamesini alarak gece üni-

Çe · k venitesine devam edebilmeli -
m~t ezekteki, Yandaki, hat-

ta 1zmırin kazalarındaki b' dir. 1 h 1 
cuk: ır ço- lnıallah timdiki veki in a e· 

finden de ayni temennilerde bu· 
lunmamrza lüzum kalmaz. - Burada liıe olmadıiı • . . d' k ıçın 

ı•.~ ı o uyamıyorum ama, büyü-
yunce merkez tehirlerinden biri· 
ne ıider, heaı çalrtır, hem tahıili
me bakarım ... diyebilmel'd· 

ı ır .. 
Körpe çağlarını fabrika içinde 

geçiren ve ailesine bakan bir çı-

(Vl·nO) 
Hamit: 

Umumi kütüphane hakkında 
üç gün evvel bir yazı yazmıttık. 
Ayni noktaya nazarı dikkatlerini 
celbederiz. (V. N.) 

--o-

Komisyon geziyor Çadırcılarda 53 numaralı dük -
kanda çilinıirlik yapan Abdür-
rahim Efendiye ait büyilk deıte • Deri ve liıtik ayakkabıcıları 
reyi çalıp kaçan ıabıkab hıraızlar- ihtili.fının halli için ıeçilen ko-
dan Artin yakalanmıttır. miıyon önümüzdeki per9embe gü· 
Kurtartldılar nü bütün imalathaneleri gezecek· 

Köprüden Halice girmek üzere tir. 
olan Bandırma limanına menıup --o-

Yılmaz motörü Balat iskeleıi ka .,Daimi jandarma karakolu 
yıkçılarından Muıtaf anın idare ·' Maslakta, ayni zamanda ıey· 
sindeki aandala çarparak devir • rüsefer itleriyle de alakadar dai· 
mit ve içinde bulunan dört yolcu mi bir jandarma karakolu teıiı e
denize dökülmüt iıe de kurtarıl • dilmiıtir. 
mıılardu 

MubUIM'.utı r:atlye 
'llHdUrlOjilnd~n mllte-
aıt ve mUlga kibrit ıır
tl muh iplerinden 
<>şet &y e\"'\ elkt gün 
fat emlıtır. M<>rhu· 
un t'ıtnıu:eet dUn ötle 
ll\ll Çamhcada Bul· 
ırluda Weyman & • 
n C\ lndeon kaldırılarak 

·~dl medfcntne röte. 
lmllıtllr. 

DUrUst, çalııkan Mr 
~at otan Neoşrt Bt'\ in "" 

in doktor P'f'rldıın Neşet 'r Afif Ne t 8(oy. 
lrtlc •DtlP_rlnP. nmlml ta&l)etltırlmlzl bildiri· 
rlz. 
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Ge«jen kısımlar1n hulasası 
.MUtarekeden sonra lstanbul'da Anado-

ıu lehinde çalışe.nla.r arasına katılan nba· 
mi, lngllJzler lehlnde çalışan Fatma NUz· 
het'le tanışıyor ve onunla beraber yaşıyor. 
Diğer taraftan Pantlkyan yazıhanesin,.te 

milll kuvvetlere çalışa.n Feridun Bey Pan· 
tlkyan tarafından takip ettirilecektir. 

- Haydi canım, Allaha ısmar • 
ladık.. Birdenbire hahrlamış gibi: 

- Bak, bak, diyi ilave. etti. Ne 
kadar da dalgınlaşmışım.. Sana 
arkadaşım Bahayı tanıtmayı akıl 

edemedim ... 

Baha ile el sıkıştılar ve ayrıl • 
dılar .. 

• • • • 
Aradan geçen günler, çekilen 

ıstıraplar unutuldu bile. Recep 
Bey Baha ile, Uhaminin kız kar· 
deşinin nikahlarında şahitlikten 

dönüyordu. Yorgun bulunmasına 
rağmen, istiklal için çalıştığı gün
lerdeki çevikliğini ve içinde ye -
rinde bir sevinç duyuyordu. 

Baha ile, kimsesiz kalmış, çok 
sevdiği arkadaşının kız kardeşini 

evlendirmiş olması kendisine bir 
baba gururu veriyordu: 

Hayatında ikinci büyük vazi
fesini batarınıt bir aziz halindey· 
di. Sevinmemesine imkan var 
mıydı?. Nasıl sevinmezdi. 

Onu, namusundan, dürüstlü • 
ğünden emin olduğu yakın bir 
dostu ile evlendirmesiyle llhami· 
ye olan son borcunu da yerine ge
tirmit bulunuyor. 

K.ıcağıza hala aiabey.sinin şe • 
bit olduğunu söylememişlerdi. A
caba o anlamamış mıydı?. 

Get"çi bilmiyormuş gibi görünü
yordu. Fakat, son günlerde bunu 
sormaması insana bildiğine dair 
bir şüphe veriyordu. 

llhamiyi hiç sorduğu yoktu. 
Yalnız bir defasında Recep Be
yin kulağına kadar gelmişti. 

Recep Beyle zevcesi Pakize ha· 
< 

nım, bir gün onunla konuşurken 
söz llhamiye intikal etmiş ve: 

- Biliyorum .. Benden saklanı· 
lan bir §ey var. Bunu da keşfet-

• 
mek o kadar güç bir şey değil .... 
Ağabeyim muharebede ya şehit 
oldu, yahut da ağır yaralandı. 
Yoksa şimdiye kadar beni arama· 
ırna imkan yoktu. Recep beyden 
sormaya adeta çekiniyorum. Şa-

Tefrika numarası 13: 

yet hakikat böyleyse, şüphesiz Ü· 

züleceğim. Fakat asıl çekinmeme 
sebep üzüleceğim değil de Recep 
Beyin beni mahzun görmesidir. 
Canını vatanı için vermiş birinin 
arkasından göz yaşı dökmek ba • 
na ölüm haberini duymaktan da • 
ha acı geliyor.. Susmayı ve haki
kati öğrenmeyi bunun için tercih 
ediyorum. 

Vaziyet bu olunca, ona hakika· 
ti söylemekte hiçbir mana yoktu. 
O zaten her şeyi, olduğu gibi da· 
ha şimdiden kabul etmiş sayıla

bilirdi. 

Recep bey öğle yemeğini ye
dikten sonra azıcık uzandı, sonra 
kalktı ve IIhamiye ait bazı evrakı 
yanına alarak kapıdan çıkıp git
ti. 

Gene Üsküdara geçecekti. 
Nereye gidiyordu?. 

Köprüye geldiği zaman çok su
samış olduğunu hissetti. Bir sucu
ya uğrıya·rak, iki bardak ayran 
içti. 

Kulağına: / 
- Afiyet olsun Recep bey! 

Diye bir ses gelmişti. Dönüp 
baktı. Kendisine afiyet olsun di • 
yen dükkan kapısındaki oldukça 
iri bir zattı. 

Yüzüne dikkatle bakınca tanı-
dı: 

- Sen misin Şefik?. 

-Tabii benim ya .. Ne sandın? 
- Nerelerdeydin? .. · ~"""'"""""--

- Burada .. Sen burada bulun· 
ruadığın zamanlarda ben gene so· 
kakları tepiyordum. Sen nereye?. 

- Üsküdara geçeceğim. 
- Orada ne işin var? .. 

- İstersen sen de geİ ve gör ... 
Recep beyle Şefik Üsküdara 

beraberce geçtiler. Recep bey, Üs 
küdara niçin gittiğini söyleme· 
mişti. 

Üsküdar iskelesine ayak basar 
basmaz iskelede duran bir polise: 

- Affedersiniz, dedi. Askerlik 
şubesinin nerede olduğunu bana 
söyler misiniz?. 

Polis memuru şubenin yerini 
tarif etti. Yürüdüler. Recep bey, 
askerlik dairesinden içeriye gi
rince Şefik beye: 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakıli : (Va - Nô) 

GeCjen kısımların hülisası 1 
Fikret, A vrupadan dönünce 

Türkam almak istiyor. Türkanm 
fakirleşen fakat lüks hayat sür
mekten bir türlü vageçemiyen ba 
bası İlhami Bey, kızını Cemal 
Bey isminde zengin birine vermek 
arzusundadır. O gün Cemal Bey, 
evlerine davetli olduğu halde, 
Türkan ve Fikret yemeğe inmiyor 
lar. 

Genç kız, devam ediyordu: 
- Her halde, bir sene içinde bir 

vurgun vurman çok muhtemeJdjr ... 
Bu zaman zarfında, ben, her şeye kat
lanınm.. Zaten Emniyet Sandığının 
vadesine uzun vakit var .. Faizini nasıl 
olsa, faiz kadar re'sülmalle beraber, 
bir sene sonra temin ederiz ... Orası ko
lay ... Evin i§lerine ben bakarım ... 

Fikret, ciddi ciddi dinlerken, bura• 

da, bir kahkaha atmaktan kendini 
menedemedi: 

- Sen? .. Sen evin işlerine bakar
sın ha? ... llahi Türkan ... 

Genç kız, mağrurane çiçeklikleri 
gösterdi: 

Bu odayı bugün kim tanzim etti 
sanıyorsun? 

DelikanJı, bıyık altından güldü: 
- Çiçekliklere bakıyorsun? ... 
..:._ Evet ... Bu çiçekleri bahçeden 

ben topladım ... Vazoların suyunu dol
durdum ... içlerine ben koydum ... Emin 
ol, bütün ev hizmetlerini yapanın ... 

- Korkarım, mutfağa da girersin? 
- Tabii .. Amerikan mektebine gi-

derken nasıl karaüzümlü keykler yap· 
mııtım! ... 

Fikret, dayanamadı. Genç kızrn saç
larını okıadı: 

- Ah, benim hamarat kızım .• 
- Sen daha alay et .. Alay et ... Fa-

kat, yemek pişirmekten elbise tamir 

Fıkra müsabakası 
En iyi, en güzel fıkralan bize gön· 

dereceklerin yazıları; burada neşredi
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol
maması, seçme olması ve okunaklı 

yazılması laznndır. 

Arkadaş saat kaç? 
Ramazan günlerinden birinde 

bir dairede masaları karşr, karşı· 
ya olan saatsiz ve fakat oruçlu 
bir memurla saatli ve fakat oruç• 
suz bir memur arasında şöyle bir 
muhavere cereyan etmiştir. 

Oruçlu - Arkadaş, lUtfen saa· 
te bakar mısınız, kaçtır?. 

Oruçsuz - Elini cebine atarak 
(duruyor). 

Oruçlu - Onu demek isteme
dim, saat nasıl?. 

Oruçsuz - Yallah gümüştü a
ma altın yaldızlı yaptırdım. 

Oruçlu - Maksadım o değil. 

Saat nerelerde?. 
Oruçsuz - Daima yeleğimin 

sağ alt cebinde taşımak adetim -
dir. 

Oruçlu - (Biraz kızarak) Ya· 
hu vakti soruyorum, ne vakittir?. 

Oruçsuz - Ahır zaman vakti, 
her şey ateş pahasına. 

Oruçlu - (Biraz daha fazla kı
zarak) Be birader oruçluyum, ak
şama, yani ezana ne var diye so
ruyorum. 

Oruçsuz - Fasulye ve biraz da 
pilav yaptırdım. Giderken biraz 
da tatlı alacağım .. 

Oruçlu - Hay allah müstahak
kını versin, demiş. Ne saati öğre
nebilmiş ve ne de oruçsuz arka -
daşı saati söylemiş. 

Kabataş: Hüseyin Oğuz 

Eşeğin övünmesi ! 
Meşhur Yunan filozofu Aristo 

bir eaeie sol'mmı: 
- Kulaklarının uzunluğundan 

memnun musun?. 

- Evet.. Çünkü, her şeyi her 
kesten evvel duyarım. Niçin sor· 
dun?. Kabiliyetimi inkar mı edi • 
yorsun?. 

- Doğru... Övünmekte haklı -
sın! Çok defa bir deve sürüsünün 
önünde gittiğini unutmuştum!. 

- Buraya niçin geçtiğimizi 

şimdi anladınız mı?. 

- Hayır. 

- O halde görürsün. 
Recep Bey askerlik şubesine 

llhaminin kütüğüne düşürülen şe
hit kaydındaki tarihi değiştirt

mişti. 

SON 

etmeğe, ortalık süpürmeğe kadar her 
işi yaptığımı göreceksin... Yalnız, ça· 
maıırcr getirtiriz... Çünkü manikürle
rim bozulur ... Bu işi ben yapamam ... 

Fikret, yine tebessüm etti: 
- Fakat, bulaşık yıkarsın? 
Genç kız, bir an, kaşlarını çath: 
- Beykerde Jastik eldivenler var ... 

Fırçalar da var •.. Sonra, bulaşık yıka
mağa mahsus elektrik dolapları gör
düm ... Ucuz ... Üçyüz elli liraya ... Bun· 
lardan bir tane alır, meseleyi hallede
riz. Elektrik süpürğesi falan da ahnz .. 
Değil mi, Fikret ... Artık, kok kömürü 
ile yanan sobamızı atarız... Mutfağı 

beyaz çini clöşetir, her şeyi elektrik ve 
havagazı ile yaparız.. Ben çalışırım ... 
Görürsün bak, nasıl uslu bir kız ola
cağım. Bana şaşacaklar. "Eskiden böyle 
değildi, şimdi değişti l" Diyecekler ... 
Beni bu derece başkalaşbrdığın için 
sen de iftihar duyacaksın ... 

Delikanlı, verilecek cevapları bili
yordu: 

" - Bütün bu saydığın şeylerin 

yalnız tesisat sermayesi benim bir se
nelik maaşımdan fazladır ... Hem bun
Jar ancak zengin]erin ku11anabileceği 

eşyadır... Biz, nasıl idare ederiz? ... " 

Nalıul ve tercüme haklıı mahfuı..
Yazan: M. Gayur 

-60-
Adi sirkeler odun taktirinden elde 

edilen hamızı hal ile yapılır. Jyi ıirke· 
ler ise şarap veya ıulu ispirtonun is • 
tihmarile yapılır. 

Şarap hava temasında bırakdırıa 

çok geçmeden ekşir ve sathında sirke 
mayazı dedikleri bir zar huıule gelir. 

1 Bu esnada şarabın içindeki ispirto ha
mızı hal halini alır. Bunu mikrodenna 
aceti ismi verilen küçük höcrelerden 
müteşekkil uzvi maddeler tevlit eder
ler. Şarabın sathtncfaki zan bunların 
birleşmesi vücuda getirir. 

Küulü etiJ'in mikrodenna açetinin 
tesiriyle tahammuz ederek hamızı hal 
olmasına "sirkeletme" denir. 

(Sirkele§rne) nin şartlan şunlar • 
dır: 

a • Küullü mayide küulfr etil yÜzde 
onu aşmamalı, fazlası tahaınmüre ma
nidir. 

b • Küullü mayide mikroderma a -
çeti bulunmalı. 

c • Küullü mayide mikroderrna a
çetiyi gıdalandıracak fosforlu, azotlu 
ve türabi kalevi maddeler bulunmalı 

d • Hararet derecesi 25 ile 35 dere
ce arasında olmalı. 

e • KüuJlü mayi içerisine daima ha
va girebilmeli. 

DiKKAT: - Küuli ihtimar iJe sir
ke ihtimanndan baıka bir çok ihtimar· 
)ar daha vardır. Bunlar gayet küçük 
uzviyetlerin ifraz ettikleri aiyastazJar 
ile husule gelir. Bunları Pastör keş -
fetmiştir. Sütün ekşimesi, bevil ve a -
lümiyetli maddelerin tefessühü, amon· 
yakh maddelerin azotiyetlcre tahav - , 
vü1ü böyle hususi uzviyetlerin tesiri 
iledir. 

Midede hazım fiili hazım borusu i
çindeki guddelerden çıkan diyastaz -
Jarla temin olunur. 

Hububat taneleri intaç ederken a
milas adı verilen bir diyastaz husule 
gelir. Bu diyastaz gayri münhal olan 
nişastayı mun6af'bir hale koyar. 

Eter veya esterler 
Küuller, hamızlarla birleşerek su 

ile milihlere müşabih bir takım mürek
kepler husule getirirler. Bu mürek
keplere milhi eter veya eter adı veri
lir. Hamızların küullerle birleşerek e
ter husule getirmesine eterJeıme de
nir. 

Küulü etil hamIZI kibrit ile birle
ıirse kibritiyeti etil ve mutedil kibriti
yeti etil eterlerini huıule getirir. 

C2 1!5 o H + s 0' H 2 = s 0' H C2 

H 6 + H 2 O 
2 C2 Hş O H -1- S 0' H 2 = 

S 0' (C2 H 5) 2 + 2 H 2 O 
S 0' H C2 H 5 terkibi kibritiyeti e

til ve S 0' (C2 H 6 ) 7 ise mutedil kibri
tiyeti etildir. 

Bu cisimler milihlerden hamızı kib· 
ritiyeti sodyom = S 0' H Na mutedil 
kibritiyeti sodyom S 0' Na2 yi andırır
lar. 

Demek aklına geliyorsa da, bahara 
gözlerini yeni açmı§ bir kuş neşesiyle 
cıvıldayan bu kızcağızın hayallerini 
bozmak istemiyordu. 

Türkan, kuracaklan müstakbel yu
va hakkında daha bir çok felsefe]er yü
rüttü. Fakat, biraz sonra, dıtarda a
yak sesleri işitti. Misafir gidiyordu. 
Babasının buraya gelerek laf etmesin
den, bilhassa bu gece yaptığı şimarık· 
lıktan dolayı ona çıkışmasından kork· 
tu: 

- Haydi, artık geç oldu, Fikret ... 
Ben, gideyim, yatayım .. Sen de uyu! .. 
Sabahleyin uzun uzadiya konuşuruz! 

Dedi. 
Fikretin elini sıktı. 
Delikanlı, ona, hem acıyan, hem de 

takdir eden, benimseyen bir tebessüm
le baktı. 

Ayrıldılar. 

Türkan, ayaklarının ucuna baıarak 
odasına çıktı. Fikret te pancurları ka
pattı. Pencerelerdeki siyah perdeleri 
indirdi. 

Derin bir uykuya dalmış, ancak sa· 
bahleyin uyanınca hattı hareketini ta
yin etmek istiyordu. 

O kadar yorğun, asabı o kadar bo· 

KüuJü eti), asid kloridrikle birlef 
se sodyoma müıabih kloru etil eıtt" 
husule gelir • 

c2 H 8 o H + H cı = c2 :a' 
Cl + H 2 O 

Kloru etil ticarette vidalı bpaaı oı
camdan tüplerde satılır. Renksiz, " 
yihaaı hoı bir mayidir. 12 derecede f 
leyan eder ve ye§İI bir ıule ile y_.s 
Cilde sürüldüğü zaman süratle teı,; 
hur ettiğinden fazla bürudet hiı9' 
nur. Bundan İstifade olunarak ufak ıl 
rahi ameliyeJerde klorü etil He bil 
İptal olunur. 

Küulü etil harruzı bal ile birle!iııc' 
halJiyeti sodyom'a müşabih haJliyeO 
etil eteriyeti husule getirir. 

Halliyeti etil veya asetat detil re,; 
siz, çok uçucu, kokusu latif bir rrıı-f' 
dir. Şarap veya ispirto eskidiği z~ 
husule gelir. Çünkü şarabın bir kı9' 
tahammuz ederek sirke hamızı oıll,. 
Ve bu da ispirtoya tesir gösterir fi 
sirke eteri hamız olur. 

Eski şarapların Buke denilen giJ 
kokusu bundan neşet eder. 

Diğer küullerde de ayni hali göttf' 
rir. 

Mesela küulü metil aıid kJorid~ 
He birleşince kloru metil = klorii 1 
metil hasıl olur: 

c Hs o H + H cı = cı c H' -r 
H20 

Klorü metil ticarette vidalı mu•I' 
ğu olan bakır fİşelerde hıfzolunur. ~ 
di tazyikta 23 derecede galeyan 1 

den bir mayidir. Halada galeyan eti' 
rilirse derecei harareti - 60 ıa diif 
Bunu müberrit makamında ve bo~ 
cı maddeler istihsalinde kuJJanır1' 
Yağlar ve zeytler gliserin ismi verit' 
bir küulün esterleridir. 

Sabunlaşma 
Adi derccei hararette esterleri i' 

halde de bulmak müankündür. Fa'J 
_.ın~iııi ~o~ uçucu Vi! guzet oBO.,. 
vardır.Bütün esterleer srcak veya so" 
temasında tahaUül ederler ve te~ 
küul ile hamiz husule gelir. Meseli 
ritiyeti etil ıu ile taktir edilirse kÜJ 
etil ve hamızr kibritiyet hasıl olur· 

s o• H c2 H 5 + H 2 o = c2 a• 
OH + H 2 S O• 

Esterler maiyeti sodyom ve ~ 
gibi kuvvetli esaslar karıısında d 
süratle ve kolaylıkla tahallül ederlıt 
Bu takdirde bir taraftan küul hasıl 
lur diğer taraftan hamız esası He lıi 
§erek, milih husule getirir. Mesela 
ru etili maiyeti sodyom ile ısıtırJ 
küulü etil ve tuz husule gelir: 

Cl C2 H 5 .L Na O H = C2 :a~ 

OH -ı- Na Cl 
EsterJerin su, kuvvetli eıasJar .,ı 

hamIZI kibritiyet gibi kuvvetli haııt" 
lar muvaceheıinde tahallül etmeli" 
sabunlaıma yahut saponifeika•> 
denir. Sabun bu esas üzerine yapdd' 

( Daha bitınecJj 

zuktu ki, hiç rüya görmeden, delllı ~ 
bir uyku çekti. Sabahleyin gözler ·r 
a\:tı~ı vakit, nerede buiıınc!u~·.mu bl 
jden bire kestiremedi : _; 

P . '? T d . ., htl" ar11te mı.... ren e mı.... -' 
bula mr dönmüştü?... Bir an, bu 
ammayı halledemedi. ..J 

Sonra, kendi mini mini kö~kj 
tanıyarak, içinde bir memnuniyet d 
du: 

Oh ... Vatanına kavuşmuştu. jtd 
Fakat, ansızın, yüreğine bir ist' 1" 

tır çöktü: Dünkü vakaları batı1 
mışh!. ıif 

Türkan, - nice zamandır haY' ~ 
de kendine nişanlı diye tasarJadıi• f 
genç kız, - elinden kaçmış, batlı' ıil 
na gitmek üzereydi. 1 stanbula ge fi 
saadete kavuşacağını düşünürke~ı 4' 
lakete uğramııtı. Aileyi tahmitıJ~#' 
daha fakirleşmiş, fakat yine tahıı'l1 ,t 
den daha fazla masraf kapıların• 

mış olarak bulmuştu. • ~ 
Türkanla evlenmesine iınka11 ,ti 

mıydı? •• Genç kız, istediği kadar ı •' 
etsin, bütün ev işlerini kendi eliyle 'al 
pacağını söylesin, Fikret, bunun rfl 

kün olamıyacağını anlıyordu. ~t} 
(Devaını "' 
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HABER' in 
hlkİye•I Kara papas ... Harman yerinde sefa 
- Son sayıfadaki resme bakı

nız! -
,.- Gayet zayıf, hastalıklı bir Hint· 

li arkadatım vardı. Birgün bana 
!U hikayeyi anlattı: ' 

• ~.il Ecdadımın dini Mecusilik ı'dı' 
ırl~ F k b' k ... ...ı a a.t, ır ara papas h . . . 
etıP. • •• • , epımızı 

Hı~ııtıyan yaptı ... Şimdi, ben de 
' lsa Y_a tapınırım ... Nasıl hileye uğ-

radıgımrzı anlıyorum ama, ne ya· 
ıı tJI' palım, fayda yok Ol 1 b' •·· an o muş ır 

r' kere ... 
def H .. k 
yaıt1' , enuz Pe küçüktüm ... Hindis· 
teı,; t~~ ~-n ~utili kasabası civarındaki 
·s~ koyumuzde babamla an 1 ı , neme ve 
ak el l::ardetlerimle birlikte asud b · h 

1ıil t .. .. e ır a 
e ya suruyor, duruyordum. 

'ııd O sıralarda, civarımızda bir ta-
~ii~D kım papaılar türedi. Bunların ha· 

!tnda, kara saçlı, kara cüppeli, ya
~ lın ayak bir keşif vardı, 
rntf Bizi, "tariki hakka da t tt' l ,, ve e ı-

~ erae de, ecdad""'" k d' 
h 

. ..,, .. , en ı dinini 
k•-' nk bıldiği için bu d . kabul 

ff tm d' avetı o• e e ı. 

rir " Keşiş de: 

- J - Cenabı hak b • · . v güV k , enı ıızın ayagı-

nıza. .adar gönderdi. Teklifi red-
gösff' dettınız. Herhalde bir felakete uğ

• :i r~y~cağınızdan korkulur! • diyip 
rıdP' ııttı. 

rü 
1 Arada b' k n ır ay kadar geçince, 

, -ı- har~ papaıın dediklerinin çıktığı 

kakıkaten görüldü. Zira, hepimiz 
_wı olera 'b' b' h ' u~ gı ı ır aıtalığa yakalan-

ur. mıttık. Bir taraftan iıtifra ediyor· 
an 'duk· d'.. f eti' b ' ıger tara tan banaklanmız 
diif O§a.lıyordu. Hepimiz zayıflamıt· bo"' tık, ığnc ipliğe dönmüttük... Ce
nırl"' nazeler, birbirlerinin arkasından 
eril" :kalkıyordu. 

Bir anne, kendi öleceğini anla· 
il dığı için, ııtırap içinde kıvrana· 

eri • ...ı rak, aııkalatan çocuğunun gaayan 
f~ ederken haline bakarak: 

ıı:oiİ - Ah, papazın dediği çıktı ... 
te~ Keıke onun sözünü dinleseydik ..• 
ıels ıJ diye_ inledi. 
kiiJ Göğsüne bastığı çocuğu artık 

taııyamıyarak, yere doğru sarkıttı. 
ı-ı• 

Mecusi kabını, ona: 

~ - Suı ... Günaha girme ... Papa
d~ zın Allahmı memnun edemedik 

d:;:~ bari b~zimkini küstürmiyelim ... di~ 
: biri' ye bagırdı. Onun bile imam sarsıl
cla 'I mııtı, biçare kadın, ayakta sende
ıt~ ler, adeta can çekitirken: 

- Bizim dinden bize fayda ol· 
il' nıa~ı .. - diyerek tekrar tekrar in· 

ledı. 
tar 4' lıte t b 
haııı' k" .. ' am u sırada, Kara papas 
eJ~ oyun °rta.ıına girdi: 
--" - Ben ıi.ze d . . d' a•r All h ememıı mıy ım?. 

pıid' a. ~e.zanızı verdi.. Fakat, bu 
edi derdınıze deva. bul k . . b . .. . ma ıçın enı 

ıonderdı .. Hepinizi . ·ı t' ... f 1' $' lYl e§ l?ece • 
e ı ·- ğim... ız de, buna kart l k h k 
ztcrı d. . . k b 1 ı ı , a 

ııif ınını a u edeceksini d v • ı u . ., z, egı 
mı ... 

ı.t,f - Elbette .. Elbette ... di b .. _ 
,.1 .. ,_:: b' .. ye, u 

u ır tun AVY, ır agızdan haykırd 
a Bunun üzerine, rahip k ı. .. ~ • oynun-

-~~ıd' dan çıkar~ığı minimini bir kutu-
t yu aendehyen anneye uzattı: 

- Bunun içinde, okunmuı bir 
t'ıt,f toz vardır .. Hem çocuğuna i ·. • ... d k . ç •.. 
8tıt"' Hem e endın iç .. 

. Kadın, papaıın söylediğini ya-

·~~ pınca, adeta ölüm halinde bulu • 
·~,., nan çocukta bir dirilme alameti 

•! 1,ıi' görüldü. 
rı fi di. 

~:i;d,' Yüzüne, gözüne :kan, can gel· 
~~ Meğerse, papas, arkasına bir 
r"' etek takarak köyümüze gelmif ... 
• .,1 Hayvanın ıırtında iki denk vardı. 

l~rı,,I içlerinde de, bir sürü ",okunmuş 
rrıe '( tczlar,, doluydu. 
~ tft'I Bunlardan hepimiz aldtk; bir 

hafta ıonra hiçbir §eyimiz kalma-

""'' ı 

aı.. Yalnız, İ!te, bizim neıil be· 

nim gibi böyle kuru ve hastalıklı Büyu··k A -'a -'a tur Jan ha • 
zuhur etti. Zira, o müthi~ ıalgının U~ U~ U~ rman yerın• 
yükünü taıımıı olmak kolay bir _] _] •• .., l _] h 
1·~~~~;1~~ •• bu iyiliği yapıp he- ue uogen e f ur ua a zevkli 
pimizi felaketten kurtardıktan 

aonra, köyün tatlı ıu kuyusunu 
kapatmamızı emretti: 

- Rüyada gördüm.. Cenabı 

hak, bu af eti, size oradan vermif .. 
dedi. Köyünüze baıka taraftan 
su tedarik edin .. Sakın bir daha 
orasını kullanmayın .. 

... 

Emirlerini harfiyyen yerine ge· 
tirdik .. Aradan bir zaman geçti .. 
Hepimiz halis hıriıtiyanlar olduk. 
Rahip, elimizde haçlarla ve orta
mızda Meryem tasvirleriyle res -
mimizi çekti.. Bunları lngiltereye 
gönderdi .. Birçok paralar toplat
tı .. Civarda mektep, kütüphane 
nev'inden binalar yaptırarak, ken 
disi bunların umumi müdürü ol • 
du .. O zamana kadar yalınayak 
gezerken, artık, civarın en zengin 

Harman yerinde tur yapan Hanımlar 

ada.mı haline geldi.. Erkeklerle müıavilik istiyen nin biraz ilerisindeki incirlerin al 
Ben de bu mektepte okuduk- hanımlarımız doktor oldular, a - tına kilimler, geçeler ıerilmit, ü .. 

tan sonra, lngilterede tababet tah· vukat oldular, katip oldular, ha • zerlerine hanım teyzeler, hanım 
sil ettim .. Köyüme avdetimde, an· kim oldular, polis oldular; ıoför yengeler, hanım ablalar, hanım ni 
nemin dolabında minimini bir ku- oldular, gazete müvezzii oldular; neler, efendi babalar, amca bey-
tu buldum: neredeyıe gemi kaptanı ve tayya· ler kurulmuf, etrafa yemek tabak 

- Bu nedir?. Nereden çıktı?. re pilotu bile olacaklar! Fakat ba- ları, çay, kahve, hatta dondurma 
- Okunmut toz .• Hani, muh • kıyorum, kadınların içinde ma• .takımları dizilmittir. O gün ak• 

terem rahip, bununla büY,iik mu • maile bekçisi, turtucu, leblebici, §&m yemeği oracıkta mehtap a.1-
cizeyi göstermitti. kayıkçı, tramvay vatmanı, araba· tında yenecektir. 

Muayene edince, okunmu§ to • cı ıibi zenaatlara heveı eden hiç Büyük ve ortanca hanımlar 

bar"tlkları ıarıılıın; Maslak yolun 
da Jeğilıiniz ki karımıza otobüs 
veya otomobil çıkacak ta müsa
deme olacak diye yüreğiniz ağzı • 
nıza gelıin; seyrisefer memurları 
buralarda gemıezler ki sizden dü
ven kullanmak için ehliyet veıika 
sı sorsun! 

Altınız ala, iki karı§, yumu§a· 
cık ıaman, önünüz açık, etrafınız 
bombof ..• 

zun alelade kininden baıka bir yok! timdi oturdukları yerde eski kır 
şey olmadığını gördüm. Mahalle bekçiliği ile turfuculu· alemlerinin hatıralarına dalmıt, Ara sıra çaldınız mıydı kamçı· 

Aul itin garibi, kapanmı§ tatlı ğu pek bilmem ama kayıkcılıkla tatlı bir muhabbete koyulmu§lar- yı hafifçe beygirlere, artık o taze 
ıu kuyuıunun yerini kazıyan ye· mavnacdığı pek ala yapacak ha· drr. ekin kokuları içinde, aktamın gül 
ni ıahibi, buradaki mayii tekrar nımlarımız pek çok. .• itte spor k· Efendi babalar, amca beyler penbe rüzgarları ciğerlerinizi gıdık 
meydana çıkarıp bir bardak iç- lüplerimize mensup denizci hanım· ise cacık kaseıi ile domates taba· larken dönün bire dönün! Ama dü 
naif .. Gene mahut hastalığa yaka- larımız ! Bunlar ki Modadan Çam- ğının batında ya sabur l çekerek venin üzerinde hızlıca dönerken 
knmıt. • limanına,Bebekten Beykoza kadar vakti keraheti beklemektedir. kazara ayağınız kayacakmıı ta ye-

Kendisini muayene edince ille· mükemmel kürek çekiyorlar, dil Gramofon, ikindiden beri çalına re yuvarlanacakmıııınız. Ne ziya -
ti~ ma.v! ~ümma olduğunu 'gör· men tutuyor, yelken kullanıy~rlar;. çalına pek halıiz düttüğü için bir nı var, Bahçekapısında, yahut E
d~m. Kınınle derhal tedavi ettim. elbetteki Kasımpa§adan Y emııe a· kenarda pis pis yorgunluk kestir· minönünde değilsiniz ki yattığınız 
Bır katede tırıp diye kesildi. yerde üzerinizden bir motosiklet 
Mavi hümma, Hintte hiç yoktur.. veya tramvay geçsin!. Yumutacık 
Bizim K samanın üzerinde bir tepe taklak, 

ara papasın evvelce ça-
lı~t v M'kl iki perende attıktan sonra gülerek 
~ ıgı ı opozi adasında ve civa 

rında mevcuttur.. gene kalkar ve arkadaılarmızın el 

ı · d takırtıları arasında tekrar araba • 
çın e mavi hümma mikrobu 

b l 
nıza atlaraınız ! 

u unan bir ıudan bir bardak a • 
lır da, bin metre mikabı bir su i· 
çine bile karıttıraanız, mikroplar 
ürer, bütün suyu bulaştırır .. Bir -
kaç ay sonra, sirayetin eserlerini 
görününüz.. Dö§enle turu seyredenler 

mektedir. Bu anda küçük lianım
lara, küçük beylere, yani ailenin 
gençlerine baıka bir alem, baıka 
bir eğlence lazımdır. Yakacık köy 
!erinde, Boğaz sırtlarında, Bakır
köy kırlannda sinema bulunmaz 

Eğer sesiniz güzel ve yeni çıkan 
ıarkıları da biliyorsanız, aktam üs
tü yapılan bu küçücük harman tur· 
larının zevki Adalarda eteklerle 
yapılan büyük turlardan hiç te aıa 
ğı kalmaz. Öyle ise buyurunuz bi· 
razda. harman savurmaya diyece -
ğim, lakin bazıları bunu: "har vu· 
rup harman savurmaya!,, anlıya

caklar diye çekiniyorum! 

Osman Cemal 

Her halde, Kara papas, mucize dam akıllı bir aolmut yapabilir veı 
yi bilahare göıtermek için, ilk zi· Sirkeci rıhtımından kaldıracakları 
yaretinde kuyuyu zehirlemit ola- yüklü mavnayı köprüye çarpma· 
cak .• Günahı boynuna .. Fakat, bü- dan Yağkapanına getirebilirler. A· 
tün emarelerden bu anlaşılıyor .. rabacılıkla vatmanlığa gelince, 
Bilhana, ikinci sefer, bir eşek yü zannedersem, o itte de pek güzel 
kü kininle ~elerek mucizeyi ya • muvaffak olurlar, itte numunesi: ki aktam matineıine girsinler de cc~~~=~======~==--===»:"'::::11 
ratmaaından... Bakınız, harman yerinde-negü· 

İmanları bozulmasın diye va • zel dizgin kullanıyor, düven ıürü· 
tandaılarıma bu ıırn aöyleme- yorlar. Harman yerindeki beyğir· 
dim .. Bir etek yükü kinin de ben leri bu kadar güzel idare eden ha
getirerek kuyuya boşalttım .. Fa - nımlarımız elbette içi un çuvallari· 
kat, yeni sirayetlerin önüne geç· le yüklü bir arabayı Ayvansaray 
tiğim için kerametime hükmeden değirmeninden Y edikuleye kadar 
olmadı. haydaya bilirler. 

Kuyunun yeni sahibini iyiletti- Şakayı bir tarafa bırakalım a-
renin de papastan kalma müba • ma, küçük hanımlarımızm akıam 
rek toz olduğunu, bütün köy, an- serinliğindeki şu harman sefasına 
nemden iıitti. ne derıiniz? Yıl on iki ay sade dan 

İşte, ekser papaslar, dünyanın sinğlerde, lüks bahçelerde "~ön ba 
birçok geri memleketlerinde bu ba dönelim!,, Diye cazbantla dö
gibi mucizelerle mevki kazanmış- nülmez ya ... lıte hazan böyle dü-
lardır. ven üstünde, dizginler elde de dö-

(Hatice SUreyya) nülür ve bunun da kendine göre 
bir zevki vardır. 

Yeni netriyat 

Holivut 
Holivul'un 11 Temmuz nüshası 

çok güzel resimler ve bir çok sinema 
haberleri ile intiıar elmiıtir. 

- Adam sen de, bunun zevki 
neresinde? 

Diyeceksiniz. Onun zevl:ini bu 
mevsimi lstanbulun civar köyle -
rindeki sayf iyelerdc geçirenler bi 
lir. Akıama doiru harman yeri• 

kendilerine altı ay kıt kabak tadı 
vermiı olan Brigit Helmi, yahut 
Klara Bov'u tekrar seyretsinler; 

Atletler 
Köprü üstünde değiller ki şirket y ı· ) 
vapurlart dakikada kaç kilo du- arın ge ıyor ar-
man salıveriyor, Akay vapurları S f d k • •• b 
her tomiıtanda kaç metre murab o ya a 1 m usa a-
baı köpük ıaçıyor? Onu h.~sapla· ka)arJD netİCeSİ 
ıınlar ! Ne yapacaklar, tabu ya o-
radaki gıcırtılı boıtan dolabının 

kovalarından akıp zerzevat tarh .. 
ları arasında gölcükler te§kil eden 
sulara melül melül bakıp rahmet
li Hatimin: 
"Akıam, gene aktam, gene ak-

şanı,, 

"Göllerde bu dem bir kamış ol
sam!,, 

Şiirini okuyarak yemek zamanı 
nı bekliyecekler, yahut biraz ileri• 
<l:-;ki harman yerine gidip düven 
aafası yapacaklar. Düven aaf aaı, 
cidden enfestir. Altındaki bozuk 
kaldırım ıok _ki1 döner~,n insanın 

Sofya, 9 (A.A.) -Yunak stad
yomunda Prens Kiril, Sofya bele
diye reisi ve on binlerce seyirci 
huzurunda ilk dekatlon müsaba -
kalarına baılanmıştır. 

Bu müsabakalara Arnavutluk • 
Yunaniıtan, Romanya, Yugoı • 
lavya ve Bulgaristan iıtirak et -
mektedir. Müıabakalardan evvel 
merasim y.apılmıı, iştirak eden 
milletlerin milli marşları çalınmıt 
ve atletler yemin etmişlerdir. 

Müsabakalar neticeleri !unlar • 
dır: 
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üniversite rektörü HABER'e bugün 
2 de beyanatta bulundu 

Ankara, 10 (Hususi Muhabiri
mizden, telefonla) - Burada bu -
lunan Üniversite Rektörü Neşet 

Ömer Beyle bugün saat 14 te gö
rüıtüm, bana şunları söyledi: 

Ankaraya, Vekalete Üniverai -
te Rektörlüğünden istifamı tak
dim etmiye geldim.Sebebi, zamanı 
mın kıamı azamını Tıp Fakültesin
deki denime ve tıbbi taharriyatn 
hasretmek isteyişimdir. ldari vazi-1 
femden affımı rica eden istifam ı 
kabul edildi. 

Üniversite, inki§af yolundadır. 
Bu önümüzdeki sene bir ka~ daha 
tekamül edecektir. Fizik, kimya 

Enstitüleri, biyoloji Enstitüsü in~ 
atına batlanmak üzeredir. Ders le
vazımı da hemen kamilen siparis 
edilmektedir. 

Profesör Nissenin yaptığı a
meliyat kanunu vardır. ,Ayrıca 

tı.b~bet kanunu vardır. Ayrıcn 1 

İstanbul üniversitesine getirilen 
ecnebi profesörü hakkında da 

kanun vardır. Bu 
muhtevası dahilinde 
dilmesi icap eder. 

kanunların 

harekete-

icrayı tababet ceseleai Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekaletine a
ittir. Ecnebi profesörlerin tıbbi! 

istiıare edebilmeleri meselesi ka
nun ile müeyyettir. 

- Doçentlerin maaş meselesi -
nin son vaziyeti nedir? 

- Rektörlük henüz bu mesele
den haberdar değildir. Resmen 
müracaat vaki olmamııtır. 

Bir jandarmamızı şehit ettiler 
(Baş tarafı 1 inci sayıfamızdadır) \ pek yakında meydana çıkarılaca-/ 

- Kırklarelindeki Yahudi ha - ğı muhakkaktır. Kati1in bir çin 1 

disesini yakından öğrenmek üzere gene olduğu söyleniyor. 
buraya geldim. Hadise 3 - 4 Jandarma onbaıısı bir Yahudi 
temmuz gecesi ve pek ani olmuş- ,evine girmeğe çalııan bir kaç ıah 
tur. &zı Yahudi evlerinin bulun- sı mene uğraşırken yaralanmıttır. 
duğu mahalleye dolan kimseler Dahiliye Vekilimizin ve Trakya 
bu evlerin kapılarını kırmak iste- umumi müfettişi İbrahim Tali Be
mi,ler, kopan vaveyla üzerine za- yin Kırklareline gelerek hadise ile 
bıta derhal vaka mahalline yetiş- bizzat meşgul olmağa başlamaları 
mi,tir. Fakat polis ve jandarma üzerine hadise etrafındaki tahki • 
kuvvetleri kafi miktarda olmadığı kat bir kat daha şiddetlendirilmiş 
için hadisenin önü derhal alına - tir. Bir çok kimseler yakalanarak 
mamııtır. isticvap edilmişlerdir. Bugünkü1 

Mütecavizleri menetmeğe uğra- mevkuflar otuz kişi kadar vardır. 
~anlardan bir jandarma onba~ısı Takibat devam etmektedir. 
k~rışıklık esnasında bıçak darbe - Milli inkalAı> 
ı~rilc yaralanmı,tır. Jandarma on- Çıkardığı MiJli İnkılap mecmu-
başısı memleket hastanesine kal - asındaki neşriyatı memleketteki 
dırlmııtır. Şimdi aldığım habere anasır arasında nifak tevlit eder 
göre, bu kahraman askerimiz has- mahiyette görülen Cevat Rifat Be
tanede maalesef ölmüştür. yin hakkında takibat icrası için 
Jandarmamızın ~ahadeti haberi \ vilayet makamı tarafından müd -

bura~a büyük teessür uyandırmış- dciumumiliğe müracaat edilmiş • 
tır. Yaka, gece ve karıırklık es • r tir. (A.A.) 
nasında olduğu için katil maalesef Deyli telgraf ne diyor? 
tc§his olunamamıştır. Maamafih Bu sabah gelen Deyli Telegraf 

Düz yüz metre koşu: 
Buratoviç (Yugoslavya). 
Doiçef (Bulgaristan), 
Travloı (Yunanistan). 

Birinci 
ikinci 

üçüncii 

Uzun atlama: Birinci Burato -
viç (Yugoslavya), ikinci Travlos 

KlRALIK ARDIY 

Üıküdarın araba vapuru iıkeleıi ci
varında ve deniz sahilinde Fabri~aya 

elveritli bir adet iiı; katlı büyük kiıgir 

depo. 
Beşiktat Ortabahçe caddesi No. 24 

müracaaL Telefon: 212716 (2722) 

"(Yunanistan), üçüncü Doiçef --------------
(Bulgaristan). 

Siklet atma: Birinci Doiçef 
(Bulgaristan), ikinci Saklani (Ro
manya), üçüncü Travlos (Yuna -
nistan). 

Yüksek atlama: Birinci Bura -
toviç (Yugoslavya), beraber ola -
rak ikinci Travlos (Yunanistan) 
ve kalot (Yugoslav), 3 üncü Do
içef (Bulgaristan). 

Dört yüz metre koşu: Birinci 
Doiçef (Bulgaristan), ikinci Gogo 
'.(Arnavutluk), üçüncü Buratoviç 
:<Yugoslavya). 

Beyoğlu Tapu başmcmurluğundan: 
Haıköyde Sütlücede Mirahor cadde

sinde 175, 177, 179, 181 No. lı ve Hazİ· 
neyi maliye uhteıinde bulunan tıthmi

nen 2890 metre terbiindeki bir kıt'a ar· 
sanın bu kere Hazine tarafından ıenet 

itası talep edilmi§ ise de Tapu kaydı bu 
lunmadığr cihetle senetsiz tasarnıfata 

tab'an muameleıi ifa edilecek ve mthal 
linde de tahkikat yapılacağından iıbu 

mahal hakkında tasarruf iddiasında bu
lunan varsa vesaiki tasarrufiyelerile bir 
tikte hilaıale ve bilvekale 15 gün zar
fında 933 - 4122 varide No. sile Sul
tan Ahmelte Tapu İdaresi binasında Be 
yoğlu Tapu hat memurluğuna müraca
atları ilan olunur. (2719) 

Birinci günün umumi neticeleri- İstanbul Asliye Üçüncü Hukul: Da-
Buratoviç (Yugoslavya), Doiçef iresinden: 

gazetesi, Edirne ve Çanakkale
den lstanbula gelmit olan Yahu
diler hakkında hükumetin aldığı 
tedbirden bahsederek, Baıvekil 
lımet Paıamn meclisteki beyana
tım yazmaktadır. 

Yahudi aleyhtarlığının Türk 
metaı olmadığı ve buna cür'et e -
denlerin ağır surette ceza görecek 
lerine müteallik beyanatından 
parçalar aynen alınnıı~tır. 

Dahiliye Vekilinin, Trakyaya 
geçtiği kaydedilmektedir. 

B~11dr.n başka, gene lslanbula 
gelmek üzere bulunan 100 araba
lık kadar bir yahudi kafilesinin, 
Edirnede hükumet tarafından der 
hal yerlerine döndürüldüğü yazıl
maktadır. 

Buna sebebiyet vermit olanla
rın Cümhuriyet kanunları karıı
sında, çarpılacakları ağır cezalar, 
hükumetin yapmakta olduğu tet
kikat ve taharriyat bütün can
lılığı ile gazeteye aksetmiş bulun
maktadır. 

kaza 
(Ba~ tarafı 1 inci sayıfamızdadır) 

Şehirden T opkapı haricine ka
dar neıe içinde giden dört yolcu 
Silivri kapısından çıkınca bunlar
dan madam Berta otomobili ida
re etmek istemiıse de Sezai bey 
buna razı olmamııtır. Sezai bey, 
otomobili biraz daha götürdükten 
sonra Madam Bertamn ıararına 

dayanamamıı, nihayet direksiyo
nu kendisine vermiştir. Otomobil 
madamın idaresinde yola devam 
ederken bir aralık Madam Berta 
gaze fazla basmış ve bu suretle 
otomobili Y ılanlıdere mevkiinde 
hendeğe uçurmuştur. 

Devrilen otomobilin içinde bu
lunan Sezai heyle Madam Krape 
ağır olarak yaralanmışlardır. Di
ğer iki madamın yaraları hafiftir. 
Ağır yaralılar Guraha hastanesin
de tedavi altına alınmıılardır. 

- Muhacirler 
(Baş tarafı 1 inci sayıfamızdadır) 

Aleyhimizde dedi
kodular 

(Ba~ tarafı 1 inci sayıfomızdadır) 

Müdafaa 
Birliğ 

zırı Ceneral Kondilisin emir ve ta- f I I ·ıt 
mimlerine rağmen caddelerden ge ransa j e ng J 
çen askerlerin Ayasofya şarkıları- bunu mu hazırlı)' 
m söyledikleri, tanınmış bir pro-
fesörün minaresi çoktan yıkılmış, Fransa hariciye ve bahriY• 
ve depo halinde kullanılmakta bu· zırlariyle, İngiliz hariciye 
lunulmuş olan Fethiye camiinden arasında vukubulan müzak 
bahsederek yazdığı bir makalede dolayısıyle ingilizce (Deyli ~ 
Türkler hakkında pek acı bir lisan gazetesi siyasi muhabiri baıı 
istimal eylediği, idarei mahsusa - lum~t ve-rmektedir: 
dan olan eski bir alacak yüzünden Müza ~~redf' her iki taraf 
"Eğe,, vapuruna konulan haciz herhangi Lir taahhüt altına ı' 
dolayısile Pire mahkemesinde hu yec~ği kavclf'dilmektedir. 
dava rüyet edilirken avukat meb- Bununla beraber, bugünkii 
usların müdafaa yolunda söylediği nelmilel meselelere dair { 
sözlerin dostluk hisleri le asla kahi- mekten bir fayda çıkabilec 
li telif olmadığı ayan meclisinde ummaktadırlar. 
cereyan eden müzakereler esnaıın Bir tahmine göre, lngilte 
da Miralay Sakelaropulos ile meş- ber.-i, bahri ve hava sahasın 
hur Zaviçyanuıun hava kuvvet - .)'f'!nİ müdafaa masrafı 60. 
lerimizden hahseylediklerini kay - int;ti!iz lira11m bulacaktır. 
detmektedir. Refikimizin muhabi- Evvelce de iıaa edildiği 
ri mektubunu ıu satırlarla bitiri- , 600 yeni tayyare, asrari yi 
yor:! 

1 
ne daha kruvazör, yeni ta 

"lıte Türk - Yunan dostluğu gemileri ve daha büyük müce 
burada böyle tecellilere mazhar o- bir orduya lüzum görülmekt 
luyor. Biz dostluğu milli tiar ve se Yalnız ordu harcının 10 
ciyemiz itibarile batka türlü anla· yon sterlini bulacağı -.nla9ıl 
rız, baıkalarmın da öyle anlamaaı- tır. 

nı isteriz.,, 
Bu mektupta, nazarı dikkati! 

celbeden şey, Harbiye Nazırının 
emrine rağmen caddelerde "Aya
sofya,, şarkılarının askerler tara
fından hala söylenmesinde devam 
edildiğidir. Harbiye Nazırının ver 
diği emre ergeç riayet edileceğine 
zerre kadar ıüphe etmiyoruz. 
Diğer vak'alara gelince biz bun

lara o kadar ehemmiyet vermiyo
ruz. Çünkü Etnos gazetesi Venize
listtir. Ona Atinadaki "Fethiye,, 
camii halckında yazı yazan prof9-

sör de herhalde bu fırkaya men-
sup tur. . 

"Eğe,, davası esnasında Türkiye 
hakkında söz aöyliyen avukat meb 
usun da bu fırkaya taraf tar olma· 
sı çok muhtemeldir. Nitekim İzmir 
i!lerinden bahseden miralay Sake
laropuloı ta o fırkanın adamıdır. 
"Şöhret,, inden bahsolunan "Za -
viçyanos,, iıe her devirde ne iste -
diğini bilmiyen bir meb'us idi, bu 
gün de Ayan Meclisinde aza bulu
nuyor. Bu zata atfolunan 9öhret te 
1916 müıterek Venizeloı - Fran
ıız ihtilalinde açılan meclise riya -
set eylemesinden başka bir fey de 
ğilJır. 

Venizelistlerin, Balkan misakı
nın ir.12asından Möıyö V enizelo

Avam kamarasının husu 
içtimaında hükumetten tunl 
sorulmaıı kararlaıtırılmıttır: 

Fransız orduları umum J11 

titi niçin Londraya gelmit v• 
arada harbiye nazırını da gö 
tür? .. 

lngiliz ceneralleriniıı g I 
haftaki Fransayı ziyareti ne 
bepledir?. 

Ve nihayet bu ~ran11z • J 
liz konutmaaı, rivayet olun 
gibi iki millet arasında bir 
f aa birliiini "iDİ iatihdaf ed 
tir?. 
Bartunun muvaff alny 

Paf'iı, 9 (Hususi) - insi 
Balkan misakını ve Merkezi 
padaki miıakları ve ayni za 
Fransa ve Polonyayı ihtiva vı 
yanın temelini teşkil edeceği 
ları kabul ettiğini bildirmiıtif• 
lngilterenin hu kar;\rı verme 
batlrca amil, Almanyanrn faı 
lahlanmasına karşı İngiliz a 
rmı tayyare hücumlarına kart' 
dafaa etmek istemesi ve A"I 
mn bugünkü karıtık vaziyeti 

Ayni zamanda Mösyö Ba 
mevzii ademi tecavüz misakl 
hindeki Franaız tezinin de 1 
re tarafından kabul edildiği ' 
nıyor. 

ıun ortaya attığı nazariyeler ve ===========~-. 

bunun m"'ydana getirdiği endiıe- Rus sularında .• 
lerle bir müddettenberi çok taraf
tar olduklarını söyledikleri Türk
Yunan dostluğuna kartı aldıkları 

vaziyet malumdur. 
Cümhuriyet refikimizin muha -

biri tarafından dostluk hakkında 1 

gösterilen iıteğe tekrar ittirakimi
zi bildirirken, Türk - Yunan doıt 
h.ğunu hararetle ihzar eden Veni-

(Bat tarafı 1 inci eayıfamızda 
janaı bildiriyor: 

Blagovefçenskden bildiriI' 

(Bulgaristan), Travlos (Yunanis- Saime Hanım tarafından kocuı Ernin 
tan) Müsabakalar bittikten sonra Ef. aleyhine aç1!an boıanma davuına 

atletler bir fener alayı tertip et· ı ait arzuhal ıureti berayı tebliğ müdde-
aaleyh Emin Ef. ye ıönderilmiı isf' de 

miılerdir. mumaileyh Emin Ef. nin ikamctgah:nın 
Karapapaklar, Tatarlar, Pomak 7elistlerin, bu işi dahili siyasetten 

ayırarak hükumeti hazıramn takip 

Alınan malumata nazar 
temmuzda Sahalin Sovyet 
soloshanesinde Amur nehri 
sefain ıirketi heyetiyle Mll 
ıeyrisefain şirketi heyeti ıer 
bir ziyafet verilmittir. Dave 
meyanında Sahalindeki Jap 
keri heyeti reiıi miralay Mi 
ki de bulunmakta idi. Muın• 
ziyafetin nihayetinden evvel 
vetlilerin bulunduğu ıalonu 
kederek birinci kata çıkmıt t/ 
halde hicbir kimsenin kend 
görmediğine zahip olarak 
solosluk katibinin odasında 
zı masasının çekmecesindeı> 
soloıluğa ait evrakı almııtır· 
maileyh bunu müteakip kon 
haneden çıkmıya teıebbüs 
se de konsolosluk katibi ile 
h "zmetçisi kadtn a,mlan ki 
rı geri almışlar ve kendisİt1° 
kağa çıkmasına müsaade e 

Müsabakalara bugün devam e - meçhul olduğu mübaıiri tarafından da-
dilmektedir. veliye zahrına verilen ıerhten anla~ı1dı· 

ğından keyfiyetin ilanen tebliğine knrar 

lar, Botnaklar, Gürcüler, meskun 
Çingeneler Müslüman oldukları eylediği hattı hareketi takviye ey-
takdirde kabul olunurlar, şüpheli liyecek tedbirlere teveaaül etmele-

HABER - Bu atletler yarınki verilerek 13 - 9 - 934 Perşemb~ gü
trenle latanhula hareket edecekler nü saat on bire tahkikat için gün vyin 
ve Cuma günü Taksim Stadyo· edilmiı olduğundnn müddeaaleyhin yev 

1 
munda Galatasaray Beşiktaş şild mi mezkurda bizzat hazır bulunma!lı ve 

rin: temenni ederiz. 
görülenler hakkında tahkikat yal>' ==~==~==-=-"."":"".==-:::==~ 
mak lazımdır. Hükumetten iskan nacaklardır. Her kazada nüfus- da 

ya bir vekil göndermesi nksi takdirde 1 
maçından evvel Türk atletleri ile 

gıyabında tahkikata devam olunacağı 

istemiyen Türk muhacir kağıtları, 
na serbest gelmeıi yazılır. Hüku, 
metten iskan istemediği halde mec 
huri ikamete tabi tutulanların mu-müsabakalar yapacaklardır. Bu ilanen tebliğ olunur. (2716) ı 

müsabakalarda bilhassa yüz metre ~~~ı=:-~~ .............. ~~~~'='= hacir kağıtlarına iskan yerlerile 
ıürat günün en heyecanlı çekişmesi birincilerin mükafatlarını bizzat beraber mecburi iskan ibaresi de 
olacaktır. Bu müsabaka Millet dağılacaklardır. yazılır. Türk ırkına mensup olmı · 
Meclisi Reisi Kazını Pa~a Hazret- • • • yan muhacir ve mülteciler hüku, 
lerinin himayelerinde yapılacak Yalnız Bulgar ıampiyonu Doy- metten iskan istemeseler bile bun· 
Ye P~1a Hazretlerinin hinıaye?e- çef tayyare ile Berline gideceğin- lar serbest bırakılmayıp nüfus u, 
rinde yapılacak ve Paşa Hazretleri den lstanbula gelemiyecektir. mum müdürlüğüne bildirilecekler 

ve oradan gösterilen yere sevkolu-

ire~erince birer muhacir defteri tu 
tulacak ve muhacir kağıdile her 
muhacir bu deftetre yazılacaktır. 

Hangi kazada yerleıeceğini karar
laıtırmamıt olan sc:-bcst muhacir
lerin oturdukları kaza nüfuı me -
murluğuna muhacir kağıdını gös -
terip kendisini kaydettirmeğe ve 
kazayı terkederek b:ı~ka yere gi
decek olursa gittiği kazaya yeni
den kendisini yazdırmaya mecbur 
olacaktır. lerdir. 
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Yirmi defa mükemmel traş olduktan sonra bardakta bileyerek tekrar tekrar yalnız bir ade~ 

HASAN fraş bıçağile Aylarca Traş Olmak Mümkündür. 
Bu fevkalade Huan trat bıçaiının ty•e meziyetleri vardi'!' ~i aaymakla tükenmez. Bir •"el Haıan bıçaiının, bir, iki, üç, dört nu. 

maralı ıayet keakin tarafları vardı!". Her bir numara ile bet gün arka arkaya ııra ile trat olunuz ve bir:ıumaralı taraf körlenmeden i.:inci 
numaraya ıeçmeyiniz. Birden dört numaraya kadar bıçakla liakal yi ... mi defa trat olursunuz. Sonra alelade bir bardağın içi toparlak ta 
rafına Ha'lan traı bıçafını kuvvetli ıürterek eıkiıi kadar keskin bir hale ifrağ mümkündür. Bu ıuretle yalnız bir adet Haıan traı bıçaiı 
ile aylarca huzur ve nete içinde trat olacakıınız. 

Markasına Dikkat. • 
ısmıne ve • Baıaa 

Bir Adedi Beş Kuruştur. Hasan Ecza Deposu. Toptancılara Tenzilat. 

---SA TIE Uantilitürleri ---
ve fevkalade tediye şartları sayesinde 

Veresiye Serinlik 
ı89:il 

J latanbul Belediyesi ıl6nları 

Eminönü Kaymakambiından. Be yazıtta Cümburiyet caddesinde 56, 28, 
112, 104 - 108, 80 No. b Belediye malı dükkanlar pazarlık suretiyle kiıaya 

nrilecektir. Talip olanlann Temmuzun on altmcı Puarteai sünü aaat on c!ürt 
te Encümene ıelmeleri ilin olunur. "3798,, 

HEPSi BIRIBIRINE BENZiYOR ..• 
HEPSi DE AYNi.VAITLERDE BULUNUYORLAR .. 

~- Kimyager -mi!! 
İstanbul İkinci İcra Memurlu~un· 

dan: 

.... 1 

HANGiSiNi iNTiHAP ETMELi ? 

Bir soOuk hava dolabını sattn almazdan ewel bunldn dUtUnüyonunuz. 

Fakat piyasada bulunan bütün marlcalan gördükten sonra bütün bu 

soğuk hava , dolapları arasında yalınız birinin temayüz ettiğini 

göreceksiniz. O da "Frigidaire"dir. 

FRIGIDAIRE ............ __ 
BOURLA BIRADERLERveŞsı 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

617 ı 1934 vaziyeti 
AKTiF 

~:.:n kiloıram l3.J94 083 ı l- 18558.572 63 
Utubı . . ... · · · .. 16.351.876 -

.......... .. 711.23:i. 74 

A 
0.hlldekl Muhabirler -, ----
lbıı Saft 1\ 

Lira 

35.621 684 37 

la."""•·-=-/\ S 1 F·----
lbtızır akçesi · .......... . 

TedawUldeld •••il•••..,.. 

...... 
tS000.000 -

668.91430 

HUSAMEDDiN 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 
Bil6mum tahlilat. Babçekapı 
Eml&k ve Eytam Bankası kar· 

ııunda laet Bey Hanı 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa· 
raya çevrilmesi takarriir eden ve yemin 
li ehli vukuf tarafından derununda mev 
cut ve mütemmim cüz'ü olan maklne ak 
samı ile ltirlikte heyeti mecmuuına ( eJ. 
li .... hin, ,üz kırk alb) Ura kı7met tak 
dir olunan Eyüpte Bahariyede Şah Sul
tan mahallesinde Silihtarağada kiin es· 
ki, yeni 1 numara ile murakkam ma\ ar 

Halepli sünnetçi baş\ zade .. t.ir bap fabrikanın tamamı ile ••• 
mahalli mezkürda eski 2, 1, 2 numara• 

Su .. nnetçı· larla murakkam ve keza tamamına (yir
mibin bet yüz seksen dört) lira kıymet 
takdir edilen 2673 metre murabbaı ... 

Ahmet Mahmut: Sirkeci basındaki araamn tamamı açık arttırma 
Beflrkemal Mahmut r ... vuedilmiıtir. ıı - s - 934 tarihi· 

eczahaneal kar91aında ne müaadif Cumartesi ıünü saat 14 ten 

T ı f ""'775 18 78 katlar dainmiade ltiriaci ~· art e e on ~~ 1a , • -. •• 21....._ ~ bede 
••lllliiıiııiıı_Iİll ____ 1•••l li kl,...ti mah•• ... aenin yüzde yetmft 

Memur istiyoruz betiai Wdatu" u,dmcla yazı1ı ipo-
llia iflerinde çabıtmlmak üzere tek becleJiM kifayet ettiii takdirde mea 

Waletinaktiye verebileoek efendilere kiir ıayri meakulit müıterisi uhdesine 
lhtiy91 ftl'dır. Liaan bil•ler tercih ihale olwaac:aktır. Aksi halde son u tb • 

edilir. Komisyonla çabımak arzu c ranm teahhüdü baki kalmak üzere 26-
ılaler ... ı 12 öle l ......,..ı., B.ohçe I a-1134 torilüaa müadôf p.... aiini 
kapı Liman Han 1 inci kat 3 nama 1Ut 14 ten 16 ya kadar kaa dainınis-
ya müracaatlan. ele 1apılacalr olan ildnci açdı arttınna

smda dahi artbrma bedeli mulaan: men 

Satılık bina Jaıanetin ~ yetmit betini bulamtl•iı 
" ipotekli alac:aklınıa alacatıu kili 

Galatada albncla dükkinları plmediii takdirde aabt 2280 numarala 
bulunan ve ayda (90) lira iradı o- kanun abkimma t.mkan ıeri bankıı.
lan iki bina müıait fiatla acele ıa· caktır. Arttarmaya ittirak etmek iıti:rea 
blıktır. ı..m makU.. ıa~ menkul&tm kıJ11Mtl 

Galatada Necati Bey (Topçu· muhammenelerinin :rüzde reeli bDc,uju 
lar) caddesinde 1t1 numaralı J.. aiaı.etinde pey akçesi veya Milli bir ima 

kanın teminat mektubunu hlmil itulua
tanbul birabaneainde Salim efen· malan lizundır. 
diye müracaat. (2704) Haldan t.pu sicillerile ..Wt "ıa.-

Ta 1- · · ... J 788 0241 L a r, Uru. .,;.515.004 -
-···· 

"•" ... "' • ... .. 840.895 35 
Alt1n. Safi L •hablrter : 

Deruhte edilen enıllı nakdJ• r 1H741563 -
Kanunıın 6 ve 8 inci madde-
lerlue tnftlcan vaki ıedtraı 0.48'"9 72 Kiralık 3.355 899.35 

yan ipotekli aJacakhlarla diiw alüa
darlann, irtifak balda Mhiplerinia ... 
haklarma ve huaalİJle faiz•• mauefa 
dair olan iddialarım ilin tarilaiıulen iti
bann yirmi sin urfmda evnka müıbl
telerile birlikte dairemize müracaatlan 
llzamdır. Akli takdirde haklan tapu si· 
cillerile sabit obuyanlar aabt bedeliaia 
paylatmasından luıriç kalırlar. Mul•n• 
kim .ersi, ..ıaf icarelİ, tanzlfi.v• '" 
ten'firiyeden mümellit beledi1e ıüaa
mu mü1teri1• aittir. Daha fala 1111116· 
mat almak iati,.alerin 1& - 8 - 9S4 
tarihinden itibaren hsk•in pnbl•me
si için dairemizde açık Wundunaı.cak 
olan arttmna ...,mamelerile 33 - 348 
nwnarah dosyumda me•cut ve mahalli 
mezkUrelerin eTAf, mıHha ve aaimhai 
bari Taziyet ve takdiri kıJmet raporu• 
au ıörüp anbyabilecelderi ilin olu· 

allOpıın 3 7 _. ıır 
Alana rabvtll kabil "" 146 5 267.859. 04 

S..but d6Ylıleı 3 889 805. 36 
Haal•e Tallyu.a 

Deruhte edil .... ,, 1 
ea •vraın ı....ı 

• ar1ılı&ı nı ... uy• ı 
Kanunun 6 Yt 8 in l..158 748 563 _ 
delerine terlilıan vtki ~d~ad- . 

yaı • 9 484. 929 72 
h11eclat CUzdanı • 
Hazine bonolan . . • 
rıcart senetler ..... · ·· ı L 3.844 460 -

.... am ve Tahvll~t cif' 2.s11.1sooı 
Deruhte edlltn nrakı n.ktiye Zdanı: 
k&l'flhlı eabım ve tıhYillt 
itibari kaymede] .. ... . . . 
ııhım n TıbYillt • 27.021 870 !2 

915766440 

149 26.~ 633 28 

Deruhte edilen evtıkı nalltiJt Tamamen tamir edilen bi!Uınum kon· 
ba!ııyesi ........... .. . ...... .......... 149!68688 i8 fon havi Yeni Postane arkasında Aıır 
Kı111hğı tamamen alan olarak Efendi caddeıinde Türkiye hanında o -
tedavüle vazeJllt>n ........ · f= &681.000.- 157.951633 28 da, depo ve maiualar kiraya veril~ek ı 

TUrk Llraaı Mevduatl ı tir. Fiyatlar ehvendir. Türkiye hantnda 
a a.s.7 91 (3) ncü katta Rüttü Efendiye müraca· 

Vadesiz ................. - ··--··· ı tt.47~ ~v • 
Vadeli ._ .............. ·-··· .. 22473267.91 _a_t_ol_u_nma_ u_. _______ _ 

D8vlz Mevduatı: 
Vıdesiı 
Vadelı ::::::::::::::~:::::::: 1 ~;:~·=-~ 1030919909 

lıtanbul Dördüncü icra Memu: lu· 

tundan: 
Bir ~tan dola11 talab haca alı

narak paraya çeniimeaiae karar veri· 
len 1034 lira kıJmetiade 74 adet mııhal 

6 355 640 01 ... ht•llt 431"444961 -·························································· 
lebici dükkinm Jenznnab 15-7-934 
tarihine mü .. tlif Puar ıünü ... t 9 da 
Beyoflu lıtilcW caddesi Glor:r• sıne· 
muı ittisalindeki 100 No. b dükkanda Al&. d . - 3473 60339 

ıun ve lvlz Uzerlne avana 
Hl••edarlar ·········..................... · 
muhtelif 

31.10097861 

1~53.17 32 
4500000-

10031 631 85 
249.542.464 1 il 

açık artbnna ıuntile .. hlacajmdan la· 

liplerin a:rni cünde mahallinde t:uır nar. 
bulunacak memuruna müracaatlan i:in __ Z_A_Y~l:--~H:-:-aak-=-=-iJ-aa7k-.,·-;:lik;---tu~b@a""'7in--

YekGn Yekin 49. 2.46419 

a mart 1981 tarihinden Hlbaren. 

l•konto haddi ,uzd• s 1-a - Altın Uzerln• avan• ıU•d• 4 1·2 

Kiralık hane 
S.,otluncla Takaim civannda 

Alt.leekkaJ tokaiıncla 38 IUllDa • 

rah karıir hane ehven fiyatla kira· Görmek ve kiraamı anlamak içia 
lıktır •• Hanclar sekiz oda üç hail, bu aokala kartı bakkal Lefler E· 
Terkoa, elektrik, kuyu, aarnıç, ha • fendiye müracaatlan. 
mam, bahçe ve l&İNIİ vardır. 

olunur. (2717) den aJmıı oldalwn tezkereyi zayi et

Kiralık Ev 
iki odadır 

Kumkapı Nişancası Havuzlu 
Mühre sokak No. ( ö) 

DIKKA Tı Puartesi Pertembe ... ı 
ikiden eonra aym numaraya müracaat. 

tim. y ...Wni pluracaiımdan elkisinia 
hükmü JOktar. Hamdi oilu Mutafa 

Mide, earıak ve Kuaciğer 

rabat11zhklaraaa 

BfYOftKHIHHISftl 
MADEN SUYU 



Yeni Maarif Vekili 
Abidin Bey işe 

başladı 

Italya 
Fransız siyasetinden 

kuşkulanıyor I 
Fransız Hariciye nazın M. Bartu 

şimdi Londrada İngiltere hükumetile 
müzakerelerde bulunuyor. İtalya, 
FranSiz siyasetinin son zamanlardaki 
inkişafından hiç te memnun değildir. 
Bu. İtalyanca "Giomale d'İtalia" ga
zetesinin aşağıya aldığımız makalesin
de de açıkça görülmektedir. İtalyaya 
göre, emniyet misaklan askeri ittifak
lardan başka bir §ey değildir. İtal
yan gazcteııi diyor ki: 

M. Bartu Balkan memleketlerini 
ziyaret ettikten ıonra timdi de Lon
draya gideceiini ıöyliyor. M. Bartu
nun yabancı memleketlere yaptığı 

siyasi ziyaretlerin adedi çoğalıyor. iki 
ay evvel Vartovaya ve Prai'a, ıonra 
Biikreıe ve Belgrada gitmiıti. Bugün
lerde de ltalyaya gideceği anlatılıyor. 

M. Bartunun büyiik bir dnlet ada
mı olması haıebiyle Avrupa ıulbüwıe 

faydalı bir unıur olacağını ümit ede
riz. Bununla beraber M. Bartu Balkan 
seyyahatinde bu ümidi bize gösterme
di; Hariciye nazınnın ıeyyahati gürül
tülü ve alayitli bir seyyabat oldu; bu 
suretle vahim suitefehbümler zuhur et· 
ti ve bu beynelmilel sulhü mütkül bir 
vaziyette bıraktı. Çünkü bu seyahat • 
ler askeri ittifaknameleri yenilettirmiı 
ve kuvvetlendirmittir. 

Cihanı kandırmak için sulbü umu
miyi temin etmiı gibi bir takım mutan· 
tan sözler ilin edilmiı, hakikat halde 
ise Fransa hiikUmeti bu memleketler 
ile aıkeri ittifaknamelerden batka bir 
ıey yapmaınııtır. 

Fransa umumi emniyeti fU suretle 
tatbik etmek iıtiyor: Araziye müteal
lik miıaklara emniyet nıiıakları namı 
nı veriyor. Her devlet ile aktettiği mi
sakları bir aıkeri misak takip ediyor. 
Küçük itilaf devletlerinin miaakma 
"Kumandanlann birleımesi" tesmiye 
olunabilir. Malkan miaakmdan ıonra 
Türkiye ve Yunan devletleri daha faz. 
la silahlanarak yeni silahlanma proje
lerini tatbik ediyorlar. Balkan misakı
na dahil olan devletlerle küçük itilaf 
devletleri arasında bir dörtler miJ&kı 
teıkil ediliyor ve harp sesleri iıittirili
yor. Bükreıte ve Belgratta irat edilen 
nutuklar bu tezi isbat ediyor. 

M. Bartu Bükrette irat ettiği nutuk
ta, manbk11z bir ifade ile Transilvan• 
yayı Alsas Lören'e benzetiyor ve her 
hangi bir devlet Transilivanya'ya ta· 
arruz edeueFransa devletine taarruz et 
mit nazariyle bakılacağını makamı teh· 
ditte aöyliyor. M. Bartu'ya göre, Ver
say muahedesi ilelebet değiımiyecek
tir. Bununla beraber Milletler Cemi
yetinde aktedilen misakın, 19 uncu 
maddesine tevfikan lüzum görüldüğü 
takdirde her hangi bir muahedenin ta· 
dili lazım geldiğini habrlatmak IAzım. 
dır. Bu maddeyi reddetmek veya harp 
ile tehdit etmek usulleri aulhü umumi
ye hizmet etmek imkanlannı selbedi
yor. 

M. Bartumın Londra ıyahatinde 
mühim meselelerin battan başa tetkik 
edilecetini ümit ederiz. 

lngilterenin hedefi umumi bir ıi
lablanmaya matuftur. ltalya hükiime· 
tinin silahsızlanmaya dair yapbğı pro
je, Franaanın silahaızlanma projesine 
dayanıyor. Projemizi Almanya hükii· 
meti de kabul ediyor. 

Londra seyahatinde deniz pro• 
gramlan, İtalyanın inıaaını kararlaı· 
tmnı§ olan ve Fransanın hoıuna git· 
miyen 35 bin tonluk iki zırhlı, Vaıing
ton muahedesinde aktedilen İtalya ve 
Franıa arasındaki deniz kuvvetlerinin 
müsavatı, Belçikanın emniyeti, lngil
terenin yeni hava programlan, velha· 
sıl Avrupanın en mühim müşkül me· 
ıeleleri, mevzuu bahis olacaktır. 

Fransa aktettiği bloklardan maada 
İngiltere devletini de ihmal etmiyor ve 
her halde İngiltereyi kazanmak isti
yor ve bu hedef üzerinde çalışıyor. La
kin lngilterenin vaziyeti ıüphelidir. 
Franaanm Jngiltcreye bağlı olması bir 
taraftan İngiltere için faydalı ve diğer 
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Kara papas: "Hak dinine gelmediğiniz için bu hale uğra
dınız ... Ben, hepinizi iyileştireceğim! •• ,, dedi. 

-Yazısı hikaye sütunumuzda-

Su meselesi 
Gazeteler bazı seyyar suculann yr 

bancı kuyu sularını iyi su diye satt~· 
lannı yazdılar. 

Fakat bu sular sade kuyu suyu dr 
ğildir. içlerinde Terkos vardır, J{ır1'', 
çe§me vardır, sarnıç suyu vardır, &eilıt 
de her hangi bir yağmur borusunb' 
yeni doldurulmuf, taptaze yağmur sıı• 
yu vardır. O baıkal Fakat, bu aeyytl 
sucuların içinde bardağı yirmi para>" 
hali• muhlis Hamidiye, Sırmakeı, J'r 
çe, Kanlıkavak suyu satanlar da v&f" 

dır; hem buzu da caba! Lakin ya b• 
liı iyi memba suyudur diye oturduklr 
rı yerde bardağı kırk paraya bu yu • 
kardaki saydığımız cinsten Terkoh 
Halkalı, Kırkçe§me, sarnıç ve yağnııd' 
suyu aatanlera ne diyelim? 

Bizim lstanbulun iyi ıulan miı ıf' 
bi toprak kokar ve bu mis gibi top~ 
kokusunun içinde suyun geçtiği s~ 
ormanların kendilerine mahsus bin bit 
ot ve bin bir ağaç kökü rayihası da ,r 
zilir, insan o ıuyu Beyoğlu veya Sir 
ci caddesinde bile içerken damağıod' 
aldığı bu toprak ve orman çeınisi ili 
kendisini bir müddetçik Sarıyer, ys• 
hut Beykoz ormanlannda sanır. 

Sonra o su, insanın boğazından bit 
kut sütü hafifliği ile geçer, gırtlakt.-ı 
bir iksir okıayışı ile iner, mideyi ~ 
bahar meltemi ile serinletir. Halbuııı. 
bardağına kuruıu toplayıp bu 11cd ' 
)arda halis iyi menba suyu diye yuY.,.. 
ladığımız ıuların bir kısmında top~ 
ve orman kokusu yerine ağır bir ~~ 
me, yahut muıluk kokusu, kuı ıuP' 
hafifliği yerine kurtun ağırlığı, iktit 
okıayiıi yerine Halkalı suyunun L'f' ' 
malayııı ve bahar meltemi serinliği 1' 
rine de fazla buzun tesiriyle bir »"' 
nunuıani soğukluğu vardır. 

Geçin efendim, iyi su böyle mi olıı' 
hiç? 

döven yüz on altı Bir genci sopa ile 
yaşında bir ihtiyar 

Karakulak diye içiyorsunuz, bald' 
yorsunuz kabakulak bile değil! Çll'S
diye içiyorsunuz, circir midenizde r 
tüyor! 

Sırmakeı diye içiyorsunuz, herif 
arkasından Terkoskesen diye bıyık ,ı
bndan gülüyor! Keçe diye içiyor_. 
nuz, halbuki hasınn bile yanından ı-!' 
memiı! Haliı kestane ıuyu diye iç'" 
yoraunuz, halbuki atkeıtanesinden ır" 
haber? 

mahkemede 
Hakim soruyor: "Bunadığınıza dair rapor· vermişler Ali 

baba •. ,, Ali baba cevap veriyor: "Pek iyi etmişler!,, Ve nihayet Taıdelen diye içiyor• ... 
nuz, bağırsak delen çıkıyor! ,ı 

Yüz on altı yaıında olduğu mevzuu 
bahis bir ihtiyar, dün akıam üzeri Sul
tanahmet ikinci sulh ceza mahkemesin
de sorguya çekildi. 

Yolda peıine takılarak kendiıiyle a
lay eden çocuklardan on beı yatındaki 
Reıadı yakalayıp elindeki sopa ile döv
düğü iddia edilen Ali Baba, jandarma 
refakatinde olarak mahkeme ıalonuna 

girdi. Kimsenin yardımma muhtaç ol -
madan yürüdü, hakim Salabattin Beyin 
karııama geldi, durdu. Gözlüklerinin 
camları arkasından etrafa göz gezdir
di. 

- Adınız? 

- Ali .. Bana "Ali Baba,, der]er! 
- Babanızın adı? 

- Mustafa! 

- Kaç yaıındaaınız? 
- Yüz on albl .. 
- Yüz on altı mı? 

- Evet, ben ne dersem, gerçektir. 
Rahmetli Zaro Ağadan daha gencim! 

Hakim, bu sırada tekrar etrahna ba
kınan ve oturacak yer anyan ihtiyann 
otunnaaına müsaade etti, mübatir bir 
iskeınle getirdi. Ali Baba, iki avucunu 
açarak, hakime dua etti: 

- Allah aana zeval göstermesin. U
zun ömür verıin, evladım! 

- Evli misiniz, Ali Baba? 
- Elbette .. lki de çocuğum var. lki-

ıi de kız, Rabbim, aağhk, selamet ihsan 
buY.Uraun! 

.:_ Bir it yapıyor musunuz? 
- Ben tenbellikten hoşlanmam. 

"Osmanlı Banka11,, nda kapıcı yun! 
wwwıaııwıa;fMHWMfftl'tl"""'"""""""' uwıwmaıııaıumrnmmrulllllWRlrounnrmıı• 

taraftan da tehlikeli olacağını kimse 
inkar edemez. lngiltere devleti uzun 
müddelH ittifaknameJerden hoşlanmı· 
yor." 

YUzonluk Ali baba 
- Şimdi de mi? 
- Şimdi de, ya! 
- Peki, nerede oturuyorsun? 
- Buyur? .. 
- Nerede yatıp kalkıyorsun? 
- Ha ... Şimdi anladım. Cerrahpaıa· 

da beı numaralı konakta. Oraya "Bul
gur Palas,, diyorlar! 

- Okuyup yazma bilir misiniz? 
- Şimdi yazı seçemiyor gözlerim, 

evladım! 

- Şimdiye kadar hiç hapse girip çık
tınız mı? 

- Hayır, hayır! .. Mahkemeye bile 
gelmitliğim yok bu yafa kadar! 

Hakim, mahkemeye getirilmeden Ad 
li tıp iıleri müdürlüğünde bir hafta mü 
ıahedede alıkonulan Ali baba hakkında 
vcrHcn raporu okudu. Bunda Ali baba • 
nın yaı ilerlemesi dolayı~ile "Atehi şey 
hi,, ye uğradığı ve kendisine cezai mes' 

uliyet gelmesi caiz olmadığı, aile<sine 
teslimi İcap ettiği yazılıyordu. 

- Sizin bunadığınıza dair rapor ver 
mi§ler, Ali baba efendi? 

- Allah ömürler versin, efendim! 
Pek İyi etmitler! 

- Sizi ailenize teslim edelim mi? 
Ne derainiz? 

- Pek isabet olur, pek muvafık, e • 
fendim! 

- Ama bir daha kimseyi dövmiye-
ceksiniz, değil mi? 

- Haıa! .. Bir daha kimseye dimi 
bile dokundurmam. Zaten hep iftira 

Amma ~uların ve sucuların heP 
böyle mi? Haıa! 

içlerinde bunların halislerini sall' 
da çok, fakat aksini yapmıyan da -' 
değil hani! Sakaya çeyreği verip ti 
iki gaz tenekesi Terkos aldı mırdır 
bardağı kırk paradan bu, az para ,
tutar? Bu ~ıcak havada kana kan• 1 

buz gibi suyu içen kaç yanık ağız .,..
nun Sırmaket mi, Terkoa mu olduid' 
nu anlıyacak, anlasa da bir kere içiılr 
içtiği suyu tekrar çıkanp parasını ,.
riye istiyecek değil yat 

bunlar .. Çocuklar, benimle alay ettiler ,ı••••••••••••-• 

veHakim Sali.hattin Bey, rapordaki e- HABER 
Seyyar haberci 

sasa göre, Ali babanm ailesine teslimi-
ne karar verdiğini bildirdi. Akşam Postası 

-Te§ekkür ederim. Allaha ıamarla- ____ l_S_T_A-NBUL A~1 dık .. Size de Allaha ısmarladık.. Size darehanesi: KARA CADDE..:P 
de ... Siz de bize buyurunuz. lnıallah. 

"Bulgur Palas,, ın yeri malum... Hepi
niz birlikle buyurun, ziyafet çekeyim 
sizlere .. Beklerim, ha! .. Hadi, ıimdi he
piniz berhurdar olunuz, evli.tlanm! 

Mahkeme huzurunda iken resminin 
alınmasına müsaade eden hatta poz ve
ren Ali baba, hakimden başlıyarak, za
bıt katibi hanıma, mübaşir efendiye, ya
nında duran jandarmaya, resmini çeken 
fotoğrafçıya, muhakemesini not eden 
gazeteciye, muhakemesini dinliyerılere, 
bunlann hepsine teker teker baka baka 
bu sözleri söyledi: 

-Hadi, artık gel, eve gidelim, baba! 
- Geliyorum, evladım, geliyorum. 

Hadi, güle güle gidelim eve .. Siz d~ her 
hudar olunuz! 

Yüz onattı yaşında olduğu mevzuu 
bahis Ali baba, kapıda koluna giren ha
nımla birlikte, koridor boyunca yavaı 
yavaı uzaklaıtı ... 

rel&'ral Adresi: tSTANBUL BABı;Jl 
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