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KURUŞ KURUŞ 

Telefon 2382 

en 
11 Temmuz 1934 Çartamba Sene 3 Sayı: 790 

sayıfada 
Bulgaristanda Türklere 

yapılan zulüm devam ediyor 

numaralar 2 • 
ncı 

i~timalar1ndan birinde tfazi sellmı 

Bulgarcadan başka lisan 
konuşulmaması hakkında

ki emir ve silah aranması 
hakaret ve tazyika sebetir 

Bulgaristanda, Türk ekalliyetine karıı zulüm 
tekrar baıladı ve bu seferki eskielrden farksız ve 
belki de daha acıdır. 

itler istirahat için 

Hergün, matbaamızı Bulgarların çe§it çeıit 

hakaretlerine uğramış ve nihayet tahammül ede
miyerek kaçmıı Bulgar Türkleri ziyaret ediyor. 
Dün geçmiyor ki bunlardan bağrı yanık biri gel
mesin ve derdini dökmesin. Ciospodl n Cieorgef 

Bundan iki gün evvel yani8 -----------------------------------------, 

çekilecek mi? 
Temmuz tarihli nüshamızda Bul - ispanya-Türkiye ticaret mukavelesi 
garistan muhabirimizin bir tele- Ankara, 11 (Hususi Telefon) - ispanya ile 
fon haberini, yalnız sütunlarımıza ürkiye arasında aktedilen ticaret mukavelesi İs· 
geçirmekle iktifa etmiı ve mesele panya kabinesince tasdik olunmuştur. Hariciye 
hakkında başka bir satır karala- Vekaleti Umumi Katibi Numan Bey bu hususta ba
mıya lüzum görmemittik. Fakat na dedi ki: Rayiştağ 

Berlin, 10 (A A) H 
Al ' - avas A anamdan: 

toplanacak 
bugün gene muhabirimizin bir ha
berile bu telgraf haberlerimize ye
nilerini ilave etmek ve Bulgar hü • 
kumetinden bu zulmün önüne geç
mesi temennisinde bulunmak isti-

"- Mukavelenin ispanya hükumetince tasdiki 
biraz uzun sürdü ve ancak üç dört gün evvel muka
velenin lıpanya kabinesince tasdik edildiği bize 
bildirildi.,, 

ı:;:;~ ~az~te)eri M. Hess'in Şarki Prusyada irat ettiği nutkun hariçteki akislerini 
e me te ve fakat nazi siyasetinin istikametindeki değitikliği gösteren nut· -

arısını 

Ve 

Gözdeleri 
\ u1. n J hak J'ERDI 

yoruz. 
(Arkası 6 ıncr sayıfamırdadır) 

Yumurta tüccarlarrmrzı alikad r eden te]graı 
fımız iç aayfamızdadır. 

Belgrad, 10 JA. A.) -.Meclis tarafından daha evvel kabul edi-
Mehmet lbrahim, hi~bir iş yap- len Türk· Yugoslav dostluk misakının müzakeresine dün öğleden 

sonra ayan meclisinde başlanmıthr. Müzakere Türkiye hakkında rnaz, kahveden meyhaneye, mey-
haneden karakola gezer durur. yeniden ve samimi, hararetli tezahürata vesile olmuıtur. 

Karısı Zekiye hanım da onun, bu- Hariciye Nazırı M. Yevtiç m · sak metnini ve misakın ehemmiye· 
nun çamaşırım yıkar, tahtalarım YugoslSv hariciye naz1rı tini izah eden bir nutuk söylemi§ ve sürekli bir surette alkışlanmı§· 
siler ve bu suretle geçinirler. Altı _._ ... ___ ..,.. __ .._ ...... __ .,....___ tır. 

yedi senedir devam eden bu hal- • • J k d Mazhata muharriri ayandan M. 
den, Zekiye Hanım ?1i~~yet usan· 7' ~o kışıuen onu azan l Banjanine ezcümle demiştir ki: 
nuş, bundan on yedı gun evvel e· J 

Türk milletinin zinde kuvvetlevini bırakarak Haydarda Hamam 
sokağında 65 numaralı evde otu- Orta mektep mu- K k ı k ri Türkiyeyi muhafaza etmiş ve 

BABIB 

ı·an eniştesi Kürt Süleyman ağa- ı aça ÇJ ) Türkiye kendini toplıyarak yeni 

allı.mı· bu onamıyor yollara girmiııtir. nın evine keçmı§lı. >' 

Mehır.d !brahim, karısının kaç· Türkiye Gazi Mustafa Kemalin 
Ankara, 11 (Hus.usi) -Anka .. • Yunan hükumetiyle müş- h d k d. · · b ki · 

lıgy ı akı:am birçok yerleri aramıı: d şa sın a, en ısını e enmıyen 
>' >' raya gelen orta le rısat umum mu· t k 1 h kk d k" kk ve fakat Zekiye hanımı bulama- d .... H ~ 1 • Be l .... ı·· ere ça ışma a ın a J bir kuvvetle hürriyet ve tera iye 

uru asan ~ ı Y e goruf um. • • ,. • • • k d k h d 
yınca bazı sokaklarda muhtelif t 1 f t d k d ld sev e en cesur a ramanı ve u-Şunları söyledi: 1 1 a name as 1 e 1 1 
günler yolunu beklemiş, fakat "- lstanhula orta mekteplerde (Arkası 6 ıncı sayıfamrzdadır) 

1. • • t• A Ankara, 11 (Hususi telefon) -
nene e ıne geçırememı§ ır. ra - muallim olmak istiyenlerin imti- 1,--------------------, 
elan geçen on yedi günden sonra hanlarında bulunmak Üzere git- Gümrük kaçakçılığına karşı Yu-

" sabah İbrahim, Unkapanında miştim. imtihanlara 150 talebe gir 

"Abtülhamidin gözdelerinden Pa
ri.sli rakkase (Matmazel Meyan) 
bır. akşam Yıldız sarayında gül bah
Çcaınde çıplak raktslar yapa kt ca ı.,, 

Y e~iltulumbada, İdman yurdu kar di. Netice şudur: 
nan hükumeti ile letriki mesai hak 

kındaki itilafname parafe edildi. şısındaki kahve~e otururken karı- Tarih, coğrafya, Türkçe, riya • 
sının oradna geçtiğini görmüş ve ziye, Fransızca, Almanca imtihan- Yunan hükumetinin tasdikindeı~ 
hell!en peıine takılıp tenha bir so- Iarı bitti. Fen bilgisi henüz bitme-
kağa girince Zekiye hanımı dur· di. Riyaziyeden kazanan yoktur. 
du;quıı ve: 

Her pa !..rtesiperşembe 

12 :ı- Tıarih, coğrafyadan iki, Fransızca 
"- Haydi, doğru eve gidcce - dan beş, Almancadan iki, Türkçe-

ğiz.,, den bir kişi kazanmıştır. Netice-
Demİ§lİr. Zekiye hanım kocası· ı Ierdcn memnun değiliz.,, 

(Aı-kas1 6 ıncı aayıfamızdadır), 

SAYIFA 
i eni r~anıınıza bu-

xiin başladık 1 
(4 llncu sayıfamrzda okuyunuz) 
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Bugün çekilen piyango 
numaraları 

Fransa ile Sovqef Rusya arasında 
karşılıklı qardım nıisakı? 

50000 lira k zanan 

24835 
lngiliz Nazırları, Fransanın . Sovyet 

masını büyük bir endişe ile 
R .1 k l 10000 lira kazanan usya ı e ya ın aş-

14228 
Londra, 10 (A.A.) - Fransız bil muavenet misakı projesi ol

ve Jngiliz nazırlarının ıabahki iç- muıtur. Bugünkü teklif edilen 
timalarım müteakip atideki tebliğ hatlar üzerinde tahakkuk ettiği 
neşredilmiştir: takdirde böyle bir misak, Alman-

F ransız ve İngiliz nazırları a - yayı da içine alacak ve Almanya
raıında hariciye nezaretinde cere- nın Milletler Cemiyetine avdeti ile 
yan eden ve bu sabah hitama eren Sovyet Rusyanm Milletler Cemiye
müki.lemeler, iki hükumetin mü- konferanımın ihzari meseleleri 
zakereler eınaıında bahıe mevzu bilecektir. 

edilen huıuıat hakkındaki noktai lnglltzlerln noktai nazarlar. 
nazarlarını öğrenmelerine medar 
olmuıtur. Pariı, Eko de Pari gazeteıi 

Bu müzakerelerin mevzuunu de İngiliz nazırlarının noktai na
bilha11a Franıızların tarki Avru- zarlarının aşağıdaki tekilde teres· 
pada daha tümullü bir mütekabil süm etmit olduğunu yazmakta· 

emniyet, ıilihları bırakma kon- dır: 
feranıınm iıtikbali ve 1935 deniz 1 - İngiltere, yeni ademi teca-
konferanıının ihrazi meıeleleri vüz miıakları ıiıteminin haricinde 
tetkil etmittir. kalacaktır. 

Bu ıon noktada müzakerata 2 - lngilterenin mütekabil mu· 
devam kastiyle Fransız bahriye avenet misaklarım, Lokarno miaa
r.azırı M. Pietri, Londradaki ika- kı ile telif etmenin zorluğu husu· 
metini temdit edecektir. ıunda fazla ısrar edeceği zanno • 

lunmaktadır. 
Fransız-Sovyet mUtekabll .. 

muavenet misakı 3 - lngılız nazırları, Franıa 
L d 10 (AA) R .. t -Ruı mukareneti meaeleıinde 

on ra, . . - oy er . kt d' l 
· h b ld v .. büyük endıte izhar etme e ır er. 

ajansının a er a ıgına gore .. 
d.. k'' F l .1. .. .. 4 - İngiltere, hızım tetebbü un u ransız - ngı ız goruş • 

meleri esnasında mevzulardan hi· r G: • H 
•·isi Fransızlarla Rusların müteka· azı z. 
''Romayı öldüren 
münevverlerdir!,, 

Roma, 11 (A.A) - M. 
l'r.i dün Pontins bataklığı 
[!inde çalıtan itçilere ıu 
tiÖyİemi~tir: 

Muso
çiftli

sözleri 

" - Korporaıyon asri, semere
siz ve millet için bir tehlike olan 
bir kısım münevverler asrını ka
pıyacaktır. Roma, kendi impara • 
torluğunu herhalde ne ok~mak, 
ne de yazmak bilmiyen köylülerle 
yaptı. lmpa':''ltorluğun tedennisi 
okumutlarla münevverlerin hakim 
olmasiy)e batladı.,, 

Duçe harmanda çalışmıştır. 

Vekiller 
riyaset 

heyetine 
ettiler 

Ankara, 11 (Huıuıi) - He -
yeti Vekile dün ıabah saat do
kuzda Reiıicümhur Hazretlerinin 
reislikleri albnda toplanmıthr. 

Erkanı HaTbiyei Umumiye 
.Reisi Fevzi Pata Hazretlerinin 
de bulundukları bu toplantıda 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Be
yin, Trakyada yaptığı tahkikatı 
gösteren raporunun .okunup mü -
zakere edildiği tahmin ediliyor. 
Müzakere iki ıaat sürmü9tür. 

karşılıyorlar 
sümüze kar§ı menfi bir hayrıhah
lık gösterecektir. 

Londra, 10 (A.A.) - · Dün ak
şam deveran eden ıayialara göre, 
halen Londrada görüşmekte olan 
Fransız ve lngiliz nazırları müte
kabil müzaheret misak projeleri 

5000 lira kazanan 
23427 

2000 L. kazananlar 

20020 14251 
üze~inde bilhass~ tevakku~ et.mit· 1500 L. kazananlar 
lerdır. Baltık mısakının nuve tet- • 

kil ettiği ~~mali ~ark~ miıakı neti· 117 34 . 19200 
celenmek uzeredır. Bılhaaaa Fran-

sız, Leh ve Sovyet Ruıyanın da- 600 lira kaftnanlar 
hil olacağı ve fakat lngilterenin 
iştirak etmiyeceği bu misak daha 2702 1155 23770 10358 
derin bir tetkike mevzu tetkil et. 1740 8452 10183 
miıtir. Akdeniz miıakına bir mü- 2833 19724 2735 
temtnim misak akti meselesi hak· 4448 13244 

7837 4376 24118 

9715 

kında henüz müıbet teklifler • 
de bulunulmamıttır. İngiliz 
nazırlarının batlıca izhar ettikleri 
endiıe, mütekabiliyet prensipi is
mini verdikleri husustur. lngi· 
lizlere göre, bu prensipin Akde
niz miaakına hakim olmaıı icap 
eder. 

200 lira kazananlar 
13289 15182 6598 7737 
5321 13913 14256 19898 

16110 11171 4161 22003 
9468 16770 10086 1501 

11172 1877 18970 16181 
14689 15242 15197 2434 
5983 

lngili~ nazırlarının nihayet 
Fransız teıebbüaünü taıvip ettik· 
lerine bakılırsa, bu huıuıta arzu 
ettikleri tekild'! tatmin edildikle
ri zannolunmaktadır. 

100 lira kazananlar 

Suriyede ~alı olan 
Türkler 

19304 10513 7000 
6532 6465 12243 

15258 18078 8805 
8554 20759 11168 

11140 22339 3435 
Ankara, 10 (A.A) - Hükume· 15894 24188 17379 

10128 
19738 
8045 

17980 
1017 

12746 
timizle Fransız hükumeti arasın • 23813 15256 8196 24389 
da Ankarada 27 Teşrinievvel 932 16918 17337 1615 . 904 
tarihindeki imza olunan Suriyede 874 2548 692 
Türklere ait emlak ile Türkiyede 16703 4067 19653 
Suriyelilere ait emlak hakkındaki 11904 3587 9881 
itili.fnamede derpİf olunan ve 10 13897 23394 3444 

7101 
3952 

Kanunusani 934 tarihinde temdit • 
edilmit bulunan mühletler 11 Tem 50 lıra kazanan)ar 
muz 934 tarihinden itibaren ve 13853 14754 13280 23125 
Fransa büyük elçisi ile teati olu· 5754 7908 11311 9326 
nan mektup ve olbaptaki kanun 1887 24282 23509 2850 
mucibince altı ay müddetle tekrar 22344 11287 18964 20019 
temdit edilmittir. 1011 8254 23045 16551 

r 1
19864 18907 16808 4165 (' b h l . d. l ? 6550 13464 19128 3703 1Ja a nazete erı ne ıqor ar. 6921 12571 21524 13036 

45 ' 19687 7628 20688 16204 ._ ____ ı ____________ mm _ _, __ .. , ______________ ...., 7683 23279 23881 21321 

\'AKIT - Mehmet Asını Beyin bugUnkUI bUtUn mUlcte pmll ~nıı Vf! yUkıek bir te· 
b11~nıakalesl (l:'UreldP.re yHılao dostluk) FkkUl mahiyetine lııtlhale f'tmı, olduA-unu 
~rlA,·bası ile 'rtlrk-Yugoılav dostluğu, bu- !Wl_ylemeP.;e kıulnr ııevkctrnlııtır, ,.e pek halılı 
nun krymet \'e ehNnmlyetlnl anlatıyor. HU .1 ol11rak. 
kClmettmlır.le Yugoııa,·y" aruında akdedıımı,, o. il. Fırkasmm bu ~klmUlü fırka kl'll· 
ol:ın dostluk, hakem W! ademi t!.'<'.av\lz mlııa
kmın Yugo91av Meb'uııan Medlılnde tasdiki 
ıııra!llnda Hariciye :lliar.ırı M. Yevtıcln llÖ!le
dlA'I ~ok doıtanl" nutku tahlil ı-den Mehml't 
Asım Rey nlSylf! eliyor: 

(Türkiye - l'u,ı:oalavya arumcıa aktedl
lrn muahede ell\8en normal bir dostluk "·e•l
kım olduJiı halde bunun tasdiki hAdiscslnl 
çerçf!'Vellyen ahval ve v,ralt anyeılnde iki 
memleket mlinuebatındA yeni bir dene tr.-

1Akkl 4'dllebll~k bir husuıılye.t almı~tır. Rr 
' neticeyi bllyllk bir memnunlretıe kaydedlyo

mL) 

cmmURIYltT - Başvekil Pa,anm ntıf· 
kunu parca parça tahlil eden l'unmı Xadl B. 
buglinkU makaleıılnde (CUmburlyt"t Halk l"ır
kaııı ve Ralkevlerl) batlıtl ile nutkun bu la· 
ımnlarmı anlatıyor. Nadi Bey Fırkanm vı

Halke\'lrrlnln birer tarlhçe,lnl yaptıktan 1101 .. 

ra makalt"slnt" &()ylc devam l'diyor: 
(Gaı:lnln çelik lradeıılle nurlu dehl\!lt llnUn

cJ11 harikalar yaratan yeni TUrklyenln mUte
macUyPn tekl\mtll eden hayntında hangi eııc-r, 

h ngl ~ «"hemmlyetıılzdlr veya bUtUn mr.mlf'· 
ket ve mlllr.te ıamU dritlldlr ! DahOf ve h!\rl
t'f yalnır. bir knmma Baıvf'ldl Paııanın ıon 

nutkunda r,aret olanan hlltlln btı ı,ıer ve e
ıırrlt"P tyt11 c:. n. Fırkaın denilen o mll11 lllTll-

81 U-eekkUllin 1 lc-.rl ,.e eııerlerldlr. Tarlhlml:r.ln 
im teklrnlllüdllr ki ismet 

0

1'8.$aya nlhayflt 

' Ctblllmtt,-et Balk l"lrkuam bl\tttn T&tana Te 

ml'!slnl mımuız lnwak kacbr tll'rllemlt bu· 
lnnuyor. O kadar ki bu toplu millet hamleleri 
iinllnde hPle bire akıllarınca baaka lııtlkamet
lrr göstermek lcıtlyecl'k fırka ltrllm<'lerl ar· 
tık mutlaka kulaltlarnnn:r tırmalryncaktır. 

Hayır, bl:r. xa~,r ,.e sakat idraklerin tercd
dlldlle te,evviiıı ve kııettUt" dr~ll. 3u'-lrl11 in· 
anlann az.mile yP.hpare mlllct blrlljflnP. gidi· 
:ronıL) 

Mtl.l.t\'F.T - Ahmı-t Şllkrli R!'yln btııtlin· 
kil ba!jmakalt'! mfwztıu (Deniz hAklml -eti tc:ır 
mtl<'adefo) dlr; ırelccek sene toplanacnlc olan 
dl'.nb: konferann mllnaııeootılo yapılan hu.ır-

1ıkları anlatıyor. AhmP.t Sllkrli Jky bl\~·l\k 

harpten 3onra sllAhlan tshı'llt için yamlıın tf'· 

eehbüslerden yeglne mm·aflak olanmm dı>nl· 
ıll!Ahlarını azııltma konferan•ı oldutunn !sn. 

ret eden-k 1922 ''qln~n, 19!0 Londra deni· 
konferanwarım. bunlnrdan alman netk,.ll'r' 
l:ı:ah P\il"ror. 192! konfl'rıı.nıımdA hemen h~ 

men Amerlkırnın anuın hAklmkt'!n ,.,. on,.. 
tıı[ı>olerl lmhul f'dllnıl .. ken ~imdi V871 ·rtı · 

böyle olmadılhnı tıövlü;\·or. Ye maknleıılne d• 
vam edı-rek dlvor ki: 

<Simdi arttk var.lyc>t dctfsmlstır. Amcrl· 
ka lkthıadrn !lUnyanın c>n f'hennnlyetll cfo\'· 
letlt'rlnden biridir. Fakat tn .. ııterc dıı mı:ıl' 

vn:ı!yetlııl dU71'lhnlıttr. .Tapo"''R\"l\ !?~lince· 

.lno'lıılar cıana,· ı h&,\·atındıı on iki ~nedenbf'r' 
bllyUlt ndımlar atmııtardır. Blnaenalryb Ja· 

ponyanm ıılyaııl ,.e lktludı vnlyetUe mUte· 15891 17209 6473 10570 
nnslp bir donanmaya aahlp olmak lııtemeııl 

tııbllıfü. tnRlltere \'e Amf'rlkanın da buna ra· 5603 14648 7800 2026 
u nlacaldarı eUphrll ıtörUnUyor.) 18021 21055 14657 10109 

Ahmrt ŞUkrU lky bunda.İt ıonra, l't"lttt!. 
konferan"m kar,ll11.1M'alt lklnrl hlr mUektıır 
17..nh r.dlyor. Hu mU,kW İtalya llr. Franıııa ara 

1516 4581 22084 19936 
1047 14345 21245 13197 

ındııkl lhtll'\fr hııllrtmcktır. Mr"P.I,. ııdıır: 22606 15055 9062 7246 
(LılncJra ııJl!lısızlanma koııfertm!lmda Frar 1453 5082 12776 14402 

:ı ft.nl\'nnm mlisa'\'3hnt tanrma'1: l•tl'mrmı,. 
ti. 1022 ~ne lnc'le F~lım hMliı tttssils ,.t. 3253 5887 12533 15885 
"1<'7clen P.\'\'C'I , _,·c ~ınc:t11nda tt:ıh·:ınm mr.,ıı· 

\ 'ah rrtul''l fnrafıııdsn tanındıtı halı1P, Loıı 
"rad:ı ıra<ıld ttnh'llnın mll!la\"atrnı tnnırıult 

l11temP.mesı. tt.ah·Rn!\ln vU<'r'1'11rdl. 1\11 mll 
ı;ın-ah f'ranıı:ı,·a hmtmak ft .. h.R fdn t>' 

hnv5h·rt m"""'""I hnllnl al"•· ll•ınun irindir 1 
J.<-nrlrn 11jlı\}1~rzhnma konfı>ran,.ınm den'~"· 

ırr.mllerln,. nlt olan kııımmdan maaduı Frar 

ıı:ı \'I" Jtah·ft tıırafmıl"n lm7slanm:ımı,tır. 1 
tJı l'ıtnın ıı:r'eı-01< ııeıır.kl konf Pranı.ta mu~ .. ,
tı ıt.lıMf'tll' l'f'rl 11\lreC'P.l!'I "imdi h:ı~ladtit'ı tn.,a· 
nt"•n da Bnlqıtmaktadır.) 

!'lllkrii B ,. m:ıl•D.IP.slnl eö,·le Mtlrlvor: (Rn 
ka•lar çaroı~n mr.nfaatlı>rl tPllf f'dCrf'k bir 
nl'Urryf" ,·armak hayli mU,kUI hlr ltt r;örUnfi-
;\'Or.) • 

187 
5654 

15496 
7359 
5322 

18230 
6114 
9373 

17402 
12715 
14305 

414 
5179 

24932 
S0-!5 

11073 
11809 . 
9897 

24410 
832 

21224 
15794 

6052 
6620 

24099 
22382 
17019 
10540 
21830 

6811 
185 

15235 
12784 

17207 
2567 

19066 
19934 
9361 

14163 
9647 
7489 

20371 
6195 

7.AM \S - r.:hllr:r.ıva lkv buırtınku ba, • 40 lira kazananlar 
makale11lnde l'a'''f'kll J>a,n~m aon nutkunda 
iııi~·ledlfl (hııııu•t km·ntlerln -çe huııu11f lDt".n· 3964 14016 11188 3623 faatlerln nıııtılnctP. olan bD~·Uk tcslııatm trk 
mf'rhale&lnJ flrndlden tr.ııbıt f'tmı, 'f'e tatbik 21939 15467 6611 8014 
sahnııına koymnl' bulunayonn:.) ellmlP.slnl a- 12185 4030 7035 21083 
tarak bu cüml~dc-kl Chus1.18f km·çrtler ve hu-

16665 16336 8621 7445 flll81 menfaatler) kelimeleri üzerinde duruyor. 

18937 
15307 
7882 

23710 
9371 

10789 
21346 
13109 
19203 
3887 
9670 
4073 
6678 

23170 
21545 
11214 
23603 
20952 
15536 
7272 
2890 

24226 
5235 

13215 
24278 
21185 
18246 
1196 
1493 

11545 
6457 

4669 
716 

8934 
14098 
12698 
12011 

2303 
11175 
19773 
2937 
9906 
854 

23202 
11064 
2970 
7598 

13782 
26378 
24060 
15232 
24323 
24901 
19093 
1620 

15613 
23600 
21791 

520 
9295 
8172 

22486 
19149 

5701 
14875 
17278 

246 
11225 
19849 
10613 

14171 
12834 
12675 
8674 

1544 
6548 

18349 
5924 
2173 

22239 
5289 

18817 
11328 
13218 
23621 
20 - ... 
35 .. 

40302 
19813 

14814 
2828 

15039 
24284 

1392 
3934 

4593 
18224 
3128 

12767 
9017 

24530 • 
5859 

10291 
10023 
21072 
4383 
12359 

5031 
5667 

19911 

Yeni fabrikalar 

14063 
24186 
19521 
23990 
2()483 
1364S 
11352 
14064 
1oss1 

158' 
995' 
0643 

• ;8' 
41ZO 
s:d 

ı998J 
21-
5571 

109°' 
1203f 
·2182' 
208()3 
247of 
3g6S 
1881 
12910 
5910 

2337' 
12401 
17()6'1 

15396 
21031 
2J67Ô 
1s2tı 
2s7' 

Sanayi Umum Müdürü Rc"'1 

Bey dün Ankaradan !ehrir_i ) 
gelmi§tir. 

Recai bey evveli mülkiyeti :;ı' 
naiye müdiri Refik Deyle göri!f 
müş ve ıonra refakatinde mınta"' 
ıanayi müfettiti Daniş Bey 01''1° 
ğu halde muhtelif fabrikaları gel 
mi! ve tetkikat icra etmi§tİr. 

Burada kurulacak olan fabri' 
· ~.ıarın hazırlıkları ile Recai &e1 
r:.e§gul olmaktadır. Recai Beyi' 

h:.tkikatmı bugün bitirip aktaı
ireni ile tekrar Ankaraya dönı;l" 
si muhtemeldir. 

- .:..r-· 
-o--

Ziraat sergisi açılmıyor 
Vilayet bahçesinde üç ıerıe ' 

den!>eri açılmakta olan ıerginİ; 
bu sene açılmaJ ~-~sına karar ver. 
miıtir. Buna ıebep olarak me"'r 
.-ıin geçmi! olmaıı ıöıterilme1"1 

dir. Buna mukabil gelecek ıe~ 
sergi may11ta açılacak ve Ç 

zengin olacaktır. 
-o--

Bir senelik kaçak koJ4aif 
1933 ıeneıi haziran ıonuna lı~ 

dar poliı ve gümrUk muhafaza ti' 
kili.tı tarafından 8 fabrika 3 b 

kilo kadar esrar, 6 kilo kadar rotr 
fin ve eroin yakalanm19tır. Adi1''' 

darların hepıi mahkemeye veril' 
rr.i9tir. 

-o-

Dünya rekoru yapaıl 
bir kadın tayyareci 

Anger, 11 (A.A) - M•d~ 
Helene Boucher iıimli 

Franıız kadını, hafif bir c-.1, 
ron Renault tayyareaile 1000 ]ıilO 
metrelik bir meıafe üzerindell ~ 
atte 254 kilometre yapmak ıu~ 

le dünya ıür'at rekorunu kırr 
hr. 

.. 

s 
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3 HABER Postası 

~eHiın CJÖ.eiişiim : 
,_, _... ~-~ 

Beynelmileliye çi 
sosyalis lik ve sov

yet vatan er
verliği 

En ehemmiyetli Bolşevik ga -
zetelerinc!en biri olan Pravdanın 

Döviz kaçakçılığı suçlularının dün 
muhakemelerine bakıldı 

9 Haziran tarihlı' n·· h d " . . us asın a. va 

~:~:!~:'·i~~;:;1;~~şıy1an bir mak- Hanri, Rafael Yahni kardeşlerle diğer maznunlar polis-
k d d' •ıuıış o rnası, pe 

~o ebık?dulara, şerhlere, tefsir teki ifadelerini dayakla verdiklerini söylediler 
ere se ebıyet v d' M er ı. 
d .. eıhur Brest Litovsk muahe- Döviz kaçırdıkları iddiasiyle 
~~ı .1rnzalanırken, 0 zaman ~to- tücardan Hanri ve Refael Yahni 

'nunıstlcr' hh K d 1 l Z h D · f cc ın ınura ası Troçki: ar eş ere a arya, avıt e en· 
-:- . Hudutları tayin edelim!,, diler ve başka bir kaç kişi aleyhi-

Cledınız' d. l d 1 b l k d .,. .. • ıye sormuştu.- Hu ne açı an ava, stan u i inci ce 
ll ne deı.nekmiş? ... Biz, böyle bir za mahkemesinde dün de görüldü. 

fey tanın: M k G 1 d l l b·· . yoruz... a sadımız, eçen ce se e, sorgu ar yapı. 
dutun menleket sınırlarını orta- dı. Dünkü celsede de, dava edi-

a:-ı kaldınuıktır. ]enlerden gene bazı cihetler so-

l ~ Kari Ma-ksa nazaran da, pro- ruldu. Bu arada polisteki ifade • 
e.nr~·anın '<ltanı yoktur. lerde ikrarları görüldüğüne işaret 

Sımdi ı-r de b h · - · · edı"ldı'. ~ 1 q , a settıgımız 

tnakaleye, braberce aöz atalım· Buna karşı, dava edilenler po-
'·V ta "" ' kal 

1 
a . n iç~ ! .. İşte biı ~öz ki, liste şiddetli tazyik gördüklerini, 

P erı kah ınanhk hissile ka- dövüldüklerini ileri sürdüler, zor· 
bartır B" ... ır r ki, zengin ve çok la alınap bu ifadelerin hiç bir su-
~fhalı hayat 11zın her sahasında retle hakiki vaziyeti göstermedi • 
t şebbiis ve çtışmanın varatıcı a- ··-... -.... ,,,..,..,,_. ...... -·-11""'" __ , ...... IUHI,,_ 

eşini parlatır . E f b k 
~c ıonra, "'!.ve ediliyor: sna an ası 

tın eVat.~~.mücafaası ... işte haya- tahkikatı 
n n huyu\: ka.1unu !,, 

ğini söylediler. Bu arada, içlerin
den biri şöyle dedi: 

- Polis, bizi o derece tazyik 
etti, dövdü ki, bize isnat olunan 
bu hadise değil, hatta bir cinayet 
vakası olsaydı, gene ikrar eder, 
canımızı kurtarmak için gene bu 
yola bat vururduk! 

Bu söz . üzerine, mahkemede 
müddeiumumiliği temsil eden Ek
rem Bey, şu mukabelede bulundu: 

- Memleket zabıtasına kartı, 

velevki müdafaa yollu da olsa, bu 
ıekilde asıl ve esastan ari isnat
larda bulunulmasını şiddetle red 
ve bu isnadı, sahiplerine iade ede-
rim! 

Yahni karde,lerin vekili Sadi 
Rıza Bey ayağa kalktı: 

no' •11 
.§evıHJer, on zamanlarda 

"ata 'h ' d na. 1 a1et Ctrümlerini tesbit 
e erek bi d . ı d 1. k .ı e §h et ı anun yap-
tnıtlardır. 

- Müdeiumumi Beyefendi, sö
zü isnat telakki ve tümullü bir 
tarzda tehir ediyorlar. Söz, isnat 

Hiikumet tarafından Esnaf olmadığı gibi, şümullü bir tarzda 
Bankasının karıtık muamelatı • tefsire vesile verecek mahiyette 
nı tetkike memur edilen mülkiye de değildir. 
ba§müfettişi Tevfik Talat beyle Pek açık olarak belli oluyor, ki 
lktısat Vekaleti kredi itleri müdi poliste tazyik gördükleri, dövül
ri Cemal Ziya bey tetkiklerini düklerini anlatanlar, bütün mem· 
bitirmiılerdir. Cemal Ziya bey ha leket zabıtasını istihdaf yollu söz 
zırladığı raporla birlikte dün ak- söylemiyorlar. Onlar kendi hak· 

d E~kidrı, kenai memleketlerin
i ~n ahederken, burasını, "Pro-
e aryanı vatanı addederlerdi· 
teb '' ' ııal;ıından herkesin vatanı 
s1aYrnaz\rclı. Beynelmilel işçilere 
ue hunn iç:nde bir manevi hisse 
Yrrır)rdı. Halbuki, timdi, bütün 

Sovyctarnzisini bütün nüfusun 
vatan;ıddeWkleri anlaşılıyor. 

şam Ankaraya gitmiştir. larındaki tahkikatı yapanların ba-

--o- zılarından bahsediyorlar. Müda • 
Mevkuf olarak muha- faa, kanunun ve mahkemenin bi-

keme edilecek ze verdiği bir haktır. Onu bizden 

Sovet aleyhtarı gazeteler, bunu 
uüyül rücu olarak kaydetmekte

Geçenlerde ç ... .. nezedemezler. Sırası gelince, mü· 
ıragan sarayı o- h · ·· 

nünde bir aske · .... . k .. 1 dafaamı yaparken, bu ha ıs uze-

dirleı 
.. rı çıgnıyere o - -ın:ııımııımıı-ınwnmıı• ıan•ırutı ..... •ınm•"""' .. """''UIJUI 

durmekten maznun Vehbi Bey a· 

Rtül Zade Mehmet Emin Bey, 
latikil gazetesinde §Öyle diyor: 

'' K ' l' ... ap1ta ıst dünyasının en 

ğırceza. mahkemesinin karariyle ~ peLi~Tll 
ve 75 lıra kefaletle serbest hıra· ~ _ 
kılmıştı. Müddeiumumilik maka· mıı-ı1...w.ııı...•· .... ------

Cüzd an Çahyordu ?'iiaetileri bulunan Fransa bur • 
JU• arile Kızıl Moskova, bugün 
aalct-! itif aka doğru can atıyor'. 
Çatgın gittiği yoldan gitmek isti· 
)'o .. Kendini tehdit eden muaz
~a kuvvetler kar§ısında manev-
ra. apıyor. y . 

· aşasın vatan ! Bu tı· 
annun ~ 

mının müracaati ve Adliye V eka· 
letinin talebi üzerine bu karar 
temyiz mahkemesince tetkik olun
muş, tahliye kararı reddedilmiş
tir. Vehbi Bey hakkındaki muha
kemeye mevkuf en devam oluna
caktır. 

-0-t I agzında dı§ siyasette yap 
1 .~.~n:vrcnin ic siyasetteki te • Romanyalı talebeler geldi 

zda"uBrun en ba•ka- bı'r •ey degwı'l • D R 
:r ır ün omanya vapuru ile Bük-

•1 e.hytn'el lrnilel proletar'•""dan ve Ü · · · l b co.n 1 - ı· J... reş nıversıtesı ta e esinden mü-
1 n •nden üımidi kesilen rekkep 24 kişilik bir kafile gel-

5,yet hükurncti h . A • 

l r • arıcı sıyasettc miştir. Talebeler şehrimizde dört 
nıı ısanını d gy iır.fırd"ıysc, komu··· k 1 ki d 25 x gü.n a aca ar ır. temmuzda 
ni fırkası dahi, harici tehlike kar 200 Yugoslavyalı talebe gele-
ıında eski tiarlara .. d' k . 

B
. S rucu e ıyor.,, ce br. 
ızzat ovyetler ia b . 

d 
. . I . . e, u sıyaset 
~ıştırme erını şöyle izah etmek

tEtrler: 
'' .... B. d. - ız, ' ye ı yıldır h"'k' ' u u-

hleti elde ulunduruyoruz. Bu 
ll'lüdddet zarfıda yeni neailler 
türedi, eskiler 1messül etti. Esa
ıen, ferdi mül~t esasına nıüate 
nit içtimai sınıf r ortadan kalktı. 
Artık, her Sovy,\i Sovyet toprak 
larını benimsİbilir ve Sovyet 
topraklan her ~etlinindir. it • 
te, Boltevik vatu fikri buradan 
doğmuttur. Bhn vatanımızla 
burjuvaların vanı arasında fark 
vardır.,, 

iki kulüp birleşti 
Fatih İdman yuvası ile lleri Boz

kurt klüpleri birletmiıtir. lleri 
Bozkurt klübü tarafından bir 
sünnet düğünü hazırlanmaktadır. 
Sünnet 2 ağustos perşembe akşa· 
mı yapılacak, muhitteki fıkara 
çocukları sünnet edilecektir. Cu
ma günü de Altınhilal klübü ile 
Bozkurtlular bir,maç yapacaklar
dır. 

Eminönünde Fethi isminde bi
rinin cebinden cüzdanını çalmak 
istiyen Nusret isminde bir sabıka
lı yakalanmıttır. 

Beyölr ~arptı 
Kasımpa§ada oturan Saka Meh 

mede, Muharrem isminde bir ço
cuğun bindiği beygir çarpmıı ve 
ağırca yaraladığından hastaneye 
kaldırılmıştır. Muharrem yakalan· 

mıştır. 

Şoför yakalandı 
Soför Tevfik Efendinin idare

sindeki 2261 numaralı otomobil, 
dün Taksimde 14 yaşındaki Ke • 
male çarparak yaralanmasına se
bep olmuş, şoför yakalanmıştır. 

Takas suiistimali 
Kereste işlerinde bazı takas 

suiistimalleri yapılmıştı. Bunun 
tahkikatiyle meşgul olan komis
yon mesaisini ilerletmiştir. Bu işle 
ali.kası görülen memurların da i
fadesine müracaat olunmaktadır. 
Bir kısım memurlar dün d.! dinlen-
m;şlerdir. 

lsticvaplar nihayetlen dikten 
sonra tahkikatın son şekli meyda
na çıkacaktır. Komisyonun mesai
si iki ay kadar daha devam ede· 

rinde ben de ehemmiyetle dura· 
cağım! 

Avukatla müddeiumumi ara· 
sında, kısa bir münakaşa daha ol· 
du, reis Sakıp Bey, şahitlerin ça· 
ğmlmasını bildirdi. Dava mev • 
zuu tetkil eden hadiseyi tesbit e • 
den ve tahkikatı yapan memurlar 
dan birkaçı dinlenildi. 

Bunlar, t~tulan zabıtları te· ı 
yit ettiler. Tazyik ve dövülmek 
yolundaki ıözlerin, aslı olmadığı 
cevabını verdiler. . 

Sahitlerin dinlenilmesi aıraıın· 
da da münakaşalar oldu. Neticede 
muhakeme, gelmiyen şahitlerin 

tekrar çağmlmasına kaldı. 

iki Amerikan 
gemisi geldi 

Birleşik Amerika Cümhuriyeti 
donanmasına mensup Sebago ve 

-Cayuga sahil muhafaza gemileri 
dün limanımıza gelmiılerdir. Ge· 
miler Cezairden gelmiıler ve li
manımıza aaat 15,30 da muvasa
lat edip Kızkulesi civarında demir 
atm11Iardır. Gemiler top atmak 
suretiyle tehri selamlamış ve ken
dilerine Selimiye kı,lasından mu· 
kabeJe olunmuftur. 

Karaya çıkan gemi kumandanı 
yüzbaşı Randolph Ridgely Ameri
kan sefirini ziyaret etmiştir. Bila
hare sefir Mösyö Skinnei ziyareti 
iade etmiştir. 

Vali Muhittin Beyle Kolordu 
kumandanı Salih paşa hazretleri 
bugün gemi kumandanı tarafın • 
dan ziyaret edilecek ve bu ziya• 
retleri iade olunacaktır. 

Kumandan taraf mdan bugün 
Taksim abidesine bir çelenk ko-

nacaktır. 

Okturvadan belediye 
hissesi 

Sekiz memurdan mürekkep bir 
komisyon ilga edilen oktruva iş • 
}erinin tasfiyesi için faaliyete geç· 

mişti. 

Mesaisini bitiren komiıyonun 

memurları belediye varidat ıuhe
ıine yerleştirilmiştir. Oktruva reı· 
minden kalan borçlardan 28 bin 
lirası bu komisyon tarafından tah
sil edilmiştir. Bu suretle belediye· 
nin daha 100 bin lira kadar alaca· 
ğı kalmıştır ki, bunarın tahsil o· 
lunamıyacağı zannolunuyor. 

Oktruvamn ilgası münasebe • 
tiyle 60 kadar memur açıkta kal· 
mıştır. Bunlardan 10 memur müs· 
tesna diğerleri muhtelif vazifele
re tayin edilmişlerdir. Açıkta ka· 
lanlar da yer bulundukça inha 0 • 

lunacaklardn. 
Belediyenin gümrükler idare -

s'nden en son aldığı oktruva his

sesi 80 bin liradır. 

Siz, bu iki izıtan hangisini is
teraeniz akla yan bulun. Haki
kat olan bir şeyarsa, artık: 

du. Sosyaliıtlikler, milli hudutlar 
dahilinde tatbika batlandı. Bütün 
devletçi memleketler, kimi daha 
az, kimi daha çok, sosyalist düs • 
turları kendi kendine tatbik edi-

cektir. ----------------

.. Milletim nei beşerdir vata
nırn ruyu zemi\, 

Fihi, Bolteklerde kalmadı ... 
Beyııelmilel ıoaliıtlik mahvol • 

yor . 

Artık bu, gizlenemez bir haki
kattir, 

(Vl·rtO) 

Bu iıle alakadar olup ~ört ay 
evvel tagayyüp eden iki tüccar 
hakkında takibat yapılmaktadır. 
Bunların bir müddet evvel Ana
doluda dolaştıkları, bi!ahare kay
boldukları söylen.mektcdir. 

Hfynntara~isar 
MADEN SUYU 
En s!hhi sofra suyudur 

1f Temmuz 1934 

~ ..... sf\r ASE.T ·~ 
, • tıır • 'A · '""' ' ' 

Balkan misakı ve 
Yunanistan 

Balkan misakının Yunan meclisle
rinde müzakeresi e~nasında ne kadar 
hararetli müzakerata ıebebiyet verdi
ği hatırlardadır. 

Türk • Yunan anlaşmasının mühim 
amillerinden M. Venizelos misakın mu· 
ayyen maddelerine itiraz etmi' ve mi
sak, Yuna'::! Hariciye nazırı M. Mıık
simos'un tefsiri mahiyette verdiği 

izahatından sonra, kabul edilmişti. 
Misak tasdik edildiltten sonra Yu

naniıtanda leh ve aleyhte münakaııa • 
lar zaman zaman bunların nlevlendiği 
ıörülmüştür. 

Misak aleyhindeki cereyanlann se
bepleri kısmen dahili olmakla beraber 
ıiyasi harici bazı temayüllerin mev
cudiyeti de inkar edi!emez. 

Dahili ı;ebepler meyanında mühim 
bir yer l\!tan fırka mücadelelerini 2ik~ 
retmek la7Imdrr. iki ıeneden beri mev
ki iktidarda bulunan Yunan Halk Fır
kasını tew.sil eden Ça!daris hükumeti 
bilhassa iktrsadi \'e mali sahalarda ba· 
zı muvaffakiyetlcr knydetmiı ve Yu· 
nan Ziraat ve lktı at nazırlan M. Tedo 
kis ve M. Pekmezoglu bu muvaff•kİ· 
yetlerin baılıca amilleri olmuılardır. 

Zirai sahada Yunan buğday iıtihsali
b iki sene evvel 450 ton iken geçen 
ıene 750.000 tona baliğ olmuı bir çok 
memleketlerle Yunanistan için büyük 
menfaatler temin eden ticaret muahe· 
deleri yapılmııtır. 

Buğday istihaalatının çoğalmasın· 

da amil olan bilhassa Makedonyadaki 
irva ve iıka ameliyatının Venizelos fır
kasının mevkii iktidarda bulunduğu 

esnada hariçten temin edilen iıtikı az
larla baılandrğı inkar edilemez. Bu
nunla beraber Çaldaris hükümeti mali 
ve iktraadi sahalarda evvelki Venize • 
loı hükumetinin bazı hatalarına düş

memit ve hatta bunların bir kısn.ını 
tamire muvaffak olmuştur. Bu muvaf
fakiyetler Yunan Halk Fırkaıının mev
kiini tersin etmiıtir. 

... ılı • 

M. Venizeloıa yapılan suikast ha
reketi muhalefet frrkıurndan Çctldaı'is 

hükumetine hücum etmek için bir ve
sile olmakla Balkan misakının Yunan 
Halk fırkası tarafından ihzar ve imza11 
Venizeliıt fırkasının hücum sahasını 

l'enişletınek fırsatını vermi,tir. Harici 
siyaset ve bilha11a Bahri Sefit havza
sını a!akadar eden meselelerde çok e
saslı olan Yunan memleketi muhale
fet fırkasının Balkan miaakına hücum• 
larına tamamen bigane kalmamıttır. 

,. Yunan harici siyasetinin ötcden-
beri İtalya ve bilhassa Jngiltereye kar• 
fi aleyhtar bir vaziyet alır gibi görün
mek istemediği muhAkkaktır. Yunanİs• 
tanın her tarafta dt"nizlerle muhat ol
ması bu ıiyaaetin en mühim amilini 
teıkil ettiği aıikardrr. Hatta Yunan 
Hariciye nazın M. Makıimoı bu his • 
sin ve ıiyasetin tesirlerinden kurtula• 
mamıı ve Balkan miaakınr imzalama
dan evvel Paris, Londra ve Romada 
geçen uzun bir seyahat yapmııtı. 

Balkan misakının İngiltere ve hal· 
ya ile ara açacağını ananevi Yunan 
Siyasetine muhalif bulan Venizelos 
fırkası, ilk tohumlarını attığı Balkan 
misakını yukardaki ıebebplerden do?a
yı şiddetle tenkit etmiıtir. Misakın 
tasdik edilmesine ve buna Venizeloı 
fırkası mebuılarınrn reyi İnzimam et
mesine rağmen Yunaniıtanda bugün 
cie miıaka aleyhtar bir cereyan oldu
ğu inkar edilemez. 

Bugün Balkaniarda iki cereyanın 

mevcudiyeti ve iki siyasetin şiddetle 

çarpıştığını bir hakikat olarak lusydet
mek lazımdır: Balkan birliği si)aseti 
veya herkeıin kendi hesabına calııma· 
sı ... Tarih Balkan milletlerinin b1ttka· 
larının hesabına çahıtıkları zaman 
hatlarına gelen felf,ketleri, kolayca U• 

nutturamıyacak valıalarla doludur. 
Yu:toslavya Kralı Hazretlerinin Pa· 

riıte çıkan Revu dö dö Mond mecmu
asındaki mühim beyanatında Balkan 
miıakrnın kuvvetli cıas1ara istinat et
tiğini, mühim neticeler vereceğıni, 

B )kanların dünyada ıulhu temin ve 
tarsin edeceğini söylemiştir. Tiirk 
Cümhuriyeti, ve her taraftR sulha na· 
tuf Türk siyaseti senelerden beri bu 
fikirdedir. Ve bunun bariz misa!lrri 
meydandadır. 

Venizeliıt olsun, halkçı olsun ına
-Devanıı 8 ne! ımyfada-



~:::=:=4-==.;=================;=~~~~~~===========-=H=A==B=E=R-=-=--~=A~_~k~ş=a~m=-=-P=o~•~t=a=•~ı:.:.=================:==========;=~1_1 __ T_e~mmuz 19~ 

Abdülhamit ı F!~~a.~~~=-~~!~~: ı lagllizce rl 
dereceklerin yazılan; burada neıredİ· _ 24 
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol· 
maması, ıeçme olması ve okunaklı 

yazılması lazımdır. 

Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 1 

Birinci kısım j 
Abdülhamidin gözleri dönmüş· 

tü .. Kalbi kopacak gibi çarpıyor
du. Akşam ezanı okunurken, loı 
koridorlardan geçerek odasına 

geldi .. Baımüsahip Cafer Ağayı 
çağırttı: 

- Bugün Türkiye nüfusundan 
bir adam daha silsinler .. 

Diye bağırdı. 
Cafer Ağa korkudan titriyor· 

du. 

Kızıl Sultan acaba gene kimin 
canını yakmıştı?. 

Başmüsahip, saraydaki zindan
larda hapsedilen ve mukaddera· 
h henüz belli olmıyan sekiz, on 
mevkuf tan hangisinin öldürüldü
ğünü dü~ünürken, ellerinin kanı
nı silen padişah: 

- Muş mutasarrıfı intihar et· 
ıniş. Elindeki silahı nereden bul
duğunu çabuk tahkik et .. Ve cese
di kimseye göstermeden kaldır· 

dıktan sonra, başmabeyinciye de 
bu herifin kendisini öldürdüğünü 
söyle! 

Diyerek ıezlonga uzanmıştı. 
Mut mutasarrıfı Mahmut Be

yin, Pariste Abdülhamit aleyhin· 
de r,~lı~an me,rutiyetperverlerle 
muhabere ettiği sabit olmuı ve ga 
yet mahirane bir surette Yıldıza 
davet edilerek hapıolunmu§tu. 

Cafer Ağa orta ıalonda boylu 
boyunca yatan Mahmut Beyin ba
şmda durdu .. Ve maktulün elin
rleki revo 1 veri tanıdı: 

- Her zamanki tabanca .• Alıp 
} erine kcy.malı. Fakat, bir defa 
alelusul başmabeyinci beye haber 
vereyim .. Gelsin ve herifin intihar 
ettiğini görsün. 
Başmusahip söylenerek yürü

dü. 
1(. •• 

Cafer Ağanın arkasından bir 
kadın gölgesi uzandı. Mahmut Be 
yin vurulduğu ıalona doğru süzü· 
len bu gölge çarçabuk yere iğildi .. 
Ve ölünün kıvrılmı§ parmakları 

arasında mıhlanmış gibi duran 
revolveri süratle alıp koynuna 
koydu .. Tekrar geriye döndü .. 
Kayboldu. 

Abdülhamidin büyük bir itina 
ile yerle§tirdiği revolveri, Mah
mut Beyin henüz soğumıyan kıv
rık parmakları arasından alıp gi • 
den bu cür'etkir kadın kimdi?. 

Baş mabeyinci Celal Bey cese • 
i2Zlt 

Tefrika numarası : 14 

Yazan: ishak Ferdi 

din yanma sokulmu,tu. 
Cafer Ağanın gözleri birdenbi

re açıldı: 
- Elindeki tabancayı almıf· 

lar ... 
Baı musahibin dizleri titreme· 

ğe batladı. 

Cesedin elindeki tabancayı göz
le kaş arasında kim almıştı? 

Celal Bey Kızıl Sultanın en sa· 
dık ben::lelerinden biri idi. Cafer 
Ağaya döndü: 

- Efendimiz cesedin kaldırıl
masını ferman buyurdular mı? 

- Evet ... 
- O halde neden korkuyorsun? 

Kireç kuyusuna atılacak bir leş 

için telaşa Wzum yok, Baltacılara 
söyle .. Çabuk, arka bahçede bir 
çukur kazsınlar!.. 

:(. :(. 1(. 

Ayni gün ve ayni saatte .. Ab • 
dülhamit, bir kadınla yavaş yava§ 
konuşuyor: 

- Beni öldürecek misin, kafir? 
içimde müthit bir alev var. Seni 
görünce, bu alev beynimi sarıyor ... 
Damarlarımı tutuşturuyor! Bak fU 

Hangimiz hırsız? 
Bir hırsız fakir bir semtteki 

evlerden birine girdi. Etrafı ara· 
dı, taradı bir şey bulamayınca 

mutfağa indi. Daha evvel girdiği 
birkaç evden pahada kıymeti o -
lan bazı eşyaları da küçük bir tor
baya doJdunnuıtu. Torbayı yuka
rı katta bıraktı. Mutfakta aa kap 
kacak aradı, bulamadı. Evvelce 
bıraktığı torbayı almak üzere yu· 
karı çıktığı zaman torbanın ye
rinde yeller estiğini gördü. Bu 11· 

r~da oda pencerelerinden birin -
den ev sahibinin feryadı yüksel· 
di: 

Hırsız var? .. 

Bekçi, polisler geldi. Hırsızı ya· 
kaladılar. Ev ıahibi lambayı yak· 
tı ve aydınlıkta hırsızın yüzüne 
bakarak: 

- Bu adam hırsızdır, kendisinj 
tutun, dedi. 

Hırsız batını aalladı: 

- Bu vaziyette hırsız benim a
ma hakikatte kim?. Onu sen ve 
ben pek iyi biliriz. 

Edirne: Hulusi Selim 
vücudunun hararetine! Haydi,~~~~~~~~~~~~~~~ 
yaslan §Öyle göğsüme bakayım!.. ince, açık elbiıelerle oynıyan 
Bugün bana herzamankinden çok ve Pad!şahın çok hoıuna giden 
daha güzel ve sehhar görünüyor· Fransız rakkasesi o gece Sultan 
sun! Hami din huzurunda yeni rakıılar 

Genç kadın cali bir gülüşle mu· yapacaktı. Matmazel Meyan çok 
kabele etti. kıskanç bir kızdı .• Uzun ve yılan 

Bu sözler, Paditahın hergün gibi kıvrak vücudu, tatlı bakışlari· 
bütün gözdelerine tekrarladığı sah le Kızıl Sultanı teshir ederek sa· 
te aık nağmelerinden başka bir rayda kalmağa muvaffak olacağı· 
§ey değildi. nı zannediyordu. 

Kızıl Sultan birden gözlerini a· Abdülhamit bir gün Fransız 
çarak sordu: rakkasesine: 

- Bu gece kederli ve neşesiz - Sarayımda kalmak ister mi· 
görünüyorsun .. Niçin? sin? 

Genç kadın, dökülmü~ saçlarım Diye sormuftu. ı,te Matmazel 
efendisinin kucağına bıraktı ve ha· (Meyan) Padişahın bu iltifatın· 
§ını göğsüne dayadı: dan cesaret alarak, hergün biraz 

- Kolunuzda bir şarkı söyle· daha fazla güzel görünmeğe ve 
mek istiyorum, Padişahım! Sevdi- Abdülha.midin gözüne girmeğe ça· 
ğiniz şarkıyı öğrendim!... h!ıyordu. 

Abdülhamit elini genç kadının 
ağzına götürdü: 

- Sus Necmiseher !.. Burada 
bulunduğumuzu kimse duymasın. 
Gül bahçesinde sofra hazırlatıyo· 

rum .. Bu akşam yemeğini orada 
beraber yiyeceğiz ... 

'{. 1(- '{. 

Pariste (Mulen Ruj) artistlerin
den Matmazel (Meyan) on be§ 
günden.beri yıldız sarayında otu • 
ruyordu. 

. "' . 
O sırada Bosna ve Hersek me

selesi münasebetile Avusturya ile 
Sırbistan arasında devam eden ih· 
tilaf Türklerin aleyhinde bir an· 
laşma ile kapanıyordu. Sırbistan 

Kralı Petro ile Avusturya Maca· 
ristan lmparatonı Fran.suva Jozef 
arasında dostane telgraflar taati 
ediliyor, Belgrat ve Viyanada ıi· 

yasi ziyafetler veriliyordu. 
(Devamı var) 

yanına gelir, ba§ba~a kalamayız c!iye 
korktum ...• 

Aşk mı, Servet mi? 
Fikret: 
0 

- Öğleden sonra kalkan hanım, 
ev hizmetleri yapacak! ••. • Diye için 
için alay etti; ,.e, kendi kendine dü
tündü: - Her halde, llhami Bey, bu
raya, pek hayati hir mevzua dair ko
nuşmalc Üzere geldi ..• " 

Nakıli: (Va - Nu) 
Ge~en kısımların hUllsası 

Fikret, A vrupadan dönünce 
Tiirkanı almak istiyor. Türkanın 
fakirleşen fakat lüks hayat sür
mekten bir türlü vageçemiyen ha 
bası İlhami Bey, kızını Cemal 
Bey isminde zengin birine vermek 
arzusundadır. O gün Cemal Bey, 
evlerine davetli olduğu halde, 
Türkan ve F1kret yemeğe inmiyor 
lar. 

" - Bak hele, bak •.• Tasarruf için 
bir kaç bin liralık elektrik teıiıatı ya· 
pacak •.• Lastik eldiven alıp bulaıık yı· 
kayacak.... Manikürü bozulmasın di-
ye ••• " 

Esefle batını sallıyordu: 
" - Kızım, bu para ondayken, sen, 

ergeç Cemal Beye nasip olacaksın ..• 
Baban iyi anlamı§····" 

Fakat, yüreği arzlıyordu... Zıra, 

Türkiı.nı seviyordu. 
Kalktı .• Aheste aheste yüzünü gÖ· 

zünü yıkam'}}a, giyinmeğe ba§ıedı. 

Perdeleri açmıfb. 
Tam boyunbağını bağlıyordu ki, 

kapı tıkırdadı. Kahvaltıya çağırıyor • 
lardı ıüphesiz ..• Ge!en, hizmetçilerden 
biri olacaktı. 

Fakat, aynadan bakınca, llhami Be
yin İçeri girdiğini gördü. 

- Sabah şerifler hayıl'lr olsun, oğ
lum ... 

- Hayırlı olsun, Beyefendi .. 

- Müsaade var mı?.... Seninle 
biraz konuımak İstiyorum da ..• 
Türkan kalkmadan yanına geleyim <ie
dim .... Bahçede oturmuf, perdelerin a· 
çılmasını bekliyordum... Yol yorğun
luğiyle maıallah ona kadar uyud:ın .•• 
Türkan, her gün öğleden evvel yatak· 
t;ıan kalkmaz .... Fakat, belki bugÜıı se
nin ıerefine, daha erken uyanır da, 

Tahmininde yanılmamıştı. 
Tlirkanın b<lbası, doğrudan doğru· 

ya sadede girdi: 
- Fikret ... Sen benim çok &evgili 

oğlumsun"' Seni hakiki evladım diye 
severim .. Bundan emin ol.. Çocuklu· 
ğundan beri sana bakıyorum ..• Elbet· 
tc, Üzerinde bir çok haklarım var ... De· 
ğil mi? 

- Şüph~siz, Beyefendi ..• 
- İitc bütün bu hakları nazan iti-

barc alarak, senden bir ıey istiyorum! 
İlhami Bey, katlarını çatını§, bakı· 

yordu. 
- Buyurunuz, Beyefendi! 
- Kızımla alakadar olmıyacaksın .• 

Ona kar§ı soğuk bir tavır takınacak· 
sın .. Türkanın senden uzaklaımaaını 

temin edeceksin... Zira, bu çocuk, ıe· 
ninle fazla me§ğul oluyor... Hem de, 
lü7.umundan fazla.. Onun aana kartı 

Müellifi: ömer Rıza 
~-~~~~~~---~~--~~-~~~~~-~~___./-

23 Snowboll, some mice and rat ı;üratlc 

Mal'y - "Yesterday (yesterday) her hole. But Jack was ~ 
dün (kuviker) still, and caught bel' 

Snowboll had an exciting (eksaytin) daha süratli 
sıcak veren moment. l t was the biggcst rJl 

time!" 
Jane - "Tell me ali about (ebavt) 

dair 
it, Maryl" 

Mary - "She came to the doof of 
my bedroom (bedrum) quite early 

yatak odası 
(erli) in the moming and said (sed) 
erken ded! 
Mew Mew (miyv miyv)" 

miyav, miyav 
Jane - "Why did she comc so 

ear]y? What hatd she done (dan),, 
yapını§ 

Mary - "Snowball is fond of going 
about in the house during (duyuring) 

esnasında 

the night, and some times ıhe catches 
a mouı;e (mavs). Mice (mays) come 

fare fareler 
out of their boles (holz) at night, and 

delikler 
say: There is no one (van) here! and 

burada kimse yok 
oh, (oh) what beautiful cheese! They 

I 
soon go on to the cheese, but they 
do not stay there long (long), Puuey 

uzun zaman 
(pusi) has scen them, and she come 
pisi pisi 
quite ıoftly (ıoftli) and in another 

usulcacık 

moment (moment) a little mouse iı 

lahza 
dead. The othera do not eat any more 
cheese; they run bock to their holes." 

Jane - "Did snowbal 1 catch any 

mice?" 
Mary - "Yes, she brought (brot) 

getirdi 
me some yesterday morning." 

Jane - "How many did she bring 
(bring) you?" 

Mary - "She brought no less 
(no les) than three mice and laid (lcd) 
daha az değil koydu 

them on the rr.at (met) at my door. 
hasır 

That is what l ıaw Whe!'\ t opened it. 
Has your cat ever (ever) caught 

aaliı. 

(kot) aa many aa that. 

tuttu • yakaladı 

.. 

Have you ever secn a rat, Henry? 
Henri - "Yes, oncc thcrc was a 

rat (ret) in the house • a great (gret) 
sıçan 

big rat, she is afraid { efred) of thaın, 
becausc (bikoz) they arc strong and 

çünkü 
bite (bayit) with their ıharp (fatp) 

ıurır keskin 
teeth (tisı::]. 

"Who caughl (kot) that big rat?" 
tuttu • yakaladı 

Henry - "lt was Jack, who is much 
ılrongcr than snowball. When lhc ral 
saw him, she ran quickly (kuvikli) to 

elbette muhabbeti var... Fakat, mu· 
habbeti, kara sevda halini bulmryor. 
Onda zaten böyle derin hisler besliye· 
cek istidat yoktur ... Tıpkı kelebek gi· 
bidir... Sırf bir kapris yüzünden Ce· 
mal Beyi İstemiyor; sende musır •.. 
Halbuki, bu ısrımn neticesinde felaket 
zuhur edebilir .•• Sebebini de, dün &k· 
§am iyice anlattım sanırım. Bizim, hn· 
riçten gelecek büyük bir servete ihti
yacımız var ..• Elimizde kalan ufacık 

bir para ile ve senin üç buçuk kuruı
luk maaşınla yaşayamayız ...• Buna İm· 
kan yok ... Seri] sefil oluruz •.. Yavrum, 
eğer Türkanı seviyorsan bile, bize kar· 
şı bu fedakarlığı yapacaksın?... Kızı

ma soğuk durarak, onu kendinden U· 

zaklaştıracaksın... Bu ricamı dinle
mezsen beni mahvedersin .•• 

tlhami Bey, Fikretin yüzünü gözü
nü okşadı. 

- Teklifimi kabul ediyorsun, de· 
ğil mi? •• Bu teklif sana çok mu ağ-ır 
geliyor? ... Kızımı çok mu seviyorsun?. 

Fikret, mağrur, İzzeti nefiı sahibi 
bir çocuktu. 

" - Çok!" Demek ona ağır geldi. 
Sesinin titrememesine, hançeresİn· ı 

den tabii çıkmasına gayret sari ederek: 
- Ben, Türkimı bir çocuk!uk ar!·-. 

(zat) 1 had ever seen 
ki 

Müfret: Mousc 
Cemi: Mice 
Open: açar, 
lay: koyar 
say: söyler 

opened: Açtı. 
laid: Koydu· 
said: söyledi· ti 

bring: giterir bl"ought: S 
catch: yakalar caught: Jııt 

tutnr yak-1,i 

do: yapar did: yaptı Of" 
sec: görür saw (sov) g 
run: koşar ran: koıt:ı. 
come: gelir camc: geJdİ 
1 Okuyunuz: 
Yesterday, foreheai, bre&fr 

excopt, your, during. TlurshaY1 ..\ 
pure, put, but, bush, r.ım, daıJJ' 
brought, light, night, bte, whiteı 
quite, qucik, quarter. 

2 - Cevap veriniz 
( 1) When did Sncwball cortl-

Mary's door? 
(2) What has sbe done? 
(3) What does Srowboll ofttll 
• h ? at nıg t. lıl 

( 4) What animalı do not like 
1 

( 5) When do tl'ey come o" 

their holes? ~ 
(6) What they •e fond of e• 
(7) What did Nary ıee whel'I 

opencd the door? 
1 

(8) Did Snowball catch the rl 

(9) Why not? ~:I 
(10) Did the mt run more CI"' 

than Jack? 
( 11) What is a littlc rat? 
12) Have you ever ıeen " J 

rat? 
Karilerimizin kendi başlarınll 

gatla manasını bulup çıkarmak 
bugün tamamen baııka mahiyette 
~ük bir temrin veriyoruz. 

Bir sinema mecmuasından: 

The " bac lo the eoil,, To~ 
in Hollywood is growing raP1 

a survey of filmland's dal' rıınlıf 
vealı. 

Many stara are investing in ratl 
throughout Southern CalifomiJı ıı 
devoting their week • ends anı 
bctweens,, to making them paY.• 

Gary Cooper owns a ıoo - acrC ~ 
at Palm Springı, Califomio, a 51~ 

~ 
hundrcd acrc ranch at Gary, Jlı 
na, and a fruit and domestic ra 

1 
the San Fernando Valley. Thc 
is his fııvourite abodc. 

Richard Dix's ranch "some 
İn San Fernnndo,, is a hideaw11Y 
the star. 

Edmund Lowe'ı walnut estal 
now ahowing a sizable income. } 

Out near Saugus, thrce of ti 
wood's leading cowboy stara Jh•C J 
feudal lords in large estates ıurro 
by grazing land and horaes. ThC5c 
William S. Hart, Hoot Gibsorıı 
Tom Mix. 

?• 
d 

. . .~ -~ .... ı 
aşı gıbı ı;everım... Muhabbctıwı 

hududu a§mnz ..• • Dedi. 

llhami Bey: 

l·d•' - Çok memnun oldnm, ev ıı / 
Dedi. Bunu, kendisine de izhar et 
ni senden bcklc.'im ... Ona ıunu ıırı 
"Aranızda bir izdivaç ~~T.ı. yok

1 
J 

Cemal Beyden ba,ka bir koca, oı:"ıı' 
la elvermez ... " Benimle mü,terclt 
reket edeceğine ıö:ı veriyor mu•1111~ 

F.k .. w. ] k ,,,, 
ı rt, yuregı parça anara , 

- Veriyorum" • Dedi. 
llhami Bey, onun alnını öptü: 
- Berhudar ol, çocuğum... , 
Dereden tepeden konu,tulat• , 

meyanda Türknnın babası, diil'I İ 
şamki ticaret projesinden de .,,ıı 
ti: 'el 

- Her halde bir iki ay ıorır' /. 
bin liram olacağına katiyetle rff 
nim! ••. • Dedi. • Cemal Bey, tarıı". 
le iş bilen bir ~üccardır... Beni ,:ı 
ettirmez ... Değil mi?. Ne dersirıİJ: .. 

Fikret: 

- Tabii .•. Tabii •.• • Dedi. J 
Bunun, kurulmu§ bir tur:ıık 

ğuna emindi. 
(Devamı~ 
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Kedi ile köpek dost ye 
olur mu? Pala bıyık Hasan şeklinde • e 

- Son sayıfadaki resme bakı
n•z 1 -

Marsilya' da bulunduğum sırada, 
beni uzun boylu, esmer ve yakıtık
lı bir tüccarla tanıştırdılar. 

lar olduğunu oturduğu yerden 
seyrederek bu modayı beğenmiş 

olacak. .. Zira, büyüdüğü zaman 
babama, bahriyeliler anlatmış: 

- M. Al\,ert Türk •.• -dediler. 
Anlayamadım: 
Ne buyurdunuz? 
- Efendim aile ismi Türktür ... 

-diye ilave ettiler. 
Konuşmağa başladım. "R,, harf

lerini gırtlağından telaffuz ediyor; 
cümleleri tam Fransız ... 

- Neden aile isminiz "Türk,,? 
·diye sordum. 

- Büyük babam Türkmüş de 
onun İçin ... 

- Allahallah ... Ya siz? 
- F ransızım işte ... 
• . . . 

Büyük babam, Girit adasının 
nıuhafızlarından imi§... Hiristi· 
Yanlar ne zaman isyan etse derhal 
~al~sım çeker, ortaya atılırmış ... 
•111 ~abadır, bir kaaaba halkını 
sındırmeg ... e t ... kA f' 
l
. l , sus urmaga a ı ge-
ır erm· 

1 k 
ış •.. Fakat, artık, imparator-

u "t • ' gı gıde zayıflamağa bqla-
~.~§ ... Her şey tavaamıJ •.• Nihayet, 

urkler bir isyanı ba.atırdıkları sı· 
rada, Fransızlar, karaya uker çı· 
~~n:"ış... Rumlara yardım etmiş ... 

ırıstiyanlar ecnebi bahriyeliler 
tar fından böyle takviye olunun· 
ca, kasabanın muhafızları bir müd 
det daha: çarpışmış .•. Hepsi vurul
nıuş .. , Yalnız babam kendini son 
dakikaya kadar müdafaa ettikten 
sonra, kılıcı kırılmı~ ... Beş altı ki
ş~ üzerine çullanarak, kendisini e
sır etmiş ... 

Hiristiyan düşmanlarının eleba· 
§ısı olduğu için, Palabıyık Hasan 
ismindeki büyük babamı adadan 
uı kl brmak iitemiıler ... Zev cesi 

ve oğlu ile beraber, bir vapura 
bindirmişler ... Fransaya doğru yo· 
laçıkarmışlar ... Fakat, zevcesi, Gi· 
ritten uzaklaşıldığmm ertesi günü, 
hastalanarak ölmüş... Henüz iki 
Yaşında olan babam hayatta kal· 
mış ... 

. Büyük babam Palabıyık Hasan 
ıse, bir köşede, kaşlarını çatmış, 
otururmuş ... Esirlik ona pek ağır 
gelmiş, belli ... 

Palabıyık Hasan geminin ber· 
berine işaret etmi§. Bıyıklarını di
binden kesmesi için adeta yalvar-
mış ... 

Berber de, bu ricayı kabul ede· 
rek, büyük babamın çenesinden 
aşağı sarkan kıllarını kesmiş ... 

Palabıyık Hasan, ondan sonrn, 
rahatlamış. Bu, Fransızlardan ilk 
ve son ricası olmuş ... Ne su içmiş, 
ne yemek yemiş... Gün geçtikçe 
sararıp solarak, Marsilya'ya var· 
dığımızın haftasında kansının ar
kasından yuvarlanmış, gitmiş ... 

Babama, "Türk,, diye aile ismi 
takmışlar ... Bittabi, Hiristiyan ya
pılmış... Büyümüş, hayata karış· 
mış, evlenmiş, ben dünyaya gel
mişim .. Benim de ismim Türk, ben 
de Hiristiyanım ..• 

Fakat, merhum pederimle gö· 
rüşürdük ... Acaba Palabıyık Ha· 
san, o asabiyet içinde, niçin hiç 
bir şeye heveslenmemiş de, Garp 
modası mucibince bıyıklarını ke
sip tuvalet yapmağa merak· sar· 
mış? ... Galiba, biz Türkler, fev· 
kalade moda heveslisiyiz... Maa· 
mafih, Hasan ağaya, Garp usulü 
elbisceler de vermişler... Hepsini 
elinin tersile iterek geri çevirmiş .• 
Yalnız bu bıyık modası ... 

Gülümsedim: 
- Büyük- babanız, bıyıklarım, 

modaya uymak için kesmiş olmı· 
yacak ... -dedim. Bizim Türkcede 
"eğer filanca iş olursa, ahtım ol· 
ıun, bıyıklarımı keserim!,, diye 
bir söz vardır. Palabıyık Hasan 
da: "Eğer ben esir alınırsam, nah 
§u bryılclarımı dibinden kesmez· 
sem namussuzum!,, diye kendi 
kendine söz vermiş olacak. .. 

M. Türk: 
- Demek bıyıklarını kesmek 

bizde fena bir şeydir? -diye sordu. 
- Bizde değil... Görüyorsunuz .. 

Benimkileri de kesik ... Fakat, eski 
Türklerde cidden fena bir şeydi. .. 

Delikanlı: 

• Müslüman dini intiharı men.et· 
tı~· . . • 

- Ben, eski Türklerdenim ... de· 
di. O tarihten itibaı·en o da Pala 
bıyık koyuverdi ... Şimdi, tam mfı.· 
nasile tarihi bir Türk çehresi al
mıştır. Geçenlerde bana mektup 

1 ıçın, kendisini denize atmı-
Ylordu. Yoksa, herhalde bir ko· 
ay L 1 ' · ını 'l'JU arak canına kıyardı. 

G .. 1 · 
1 . 02 erıle Fransızların harekel· 
erıni tak" d" h 1P e ıyordu. Onların 
er !eyin . "hk b k e ıstı ar ve istihfafla 

ıyordu. 

Sade bir şe l . . b ... . 
lacak ... B Y. erını egenınış o· 

A 
1 

erberlıklerini .. 

B 
n ayarnadınız d ·..,.l . ., 

enim hild""'· , egı mı .... 
hem sak 1 ~gım, eski Türkler, ya 
yahutta :ad em bıyık bırakırlardı, 
birden dı'b• ecde bıyık.. lkisini de 

' ın e k 
cut deg"'ild" d" n esen, asla mev· 

ır ıy k' 
mu tum. e ıtaplarda oku· 

Halbuki, büyük b . 
yeliler içind abam, bahrı· 

c: e tanıanıiJe bıyıksız· 

yazmış: 

Bir sokak başında, altı haydut 
beni çevirdi ... Altısını da yere ser· 
dim .•. diyor. Bunu, bıyıklarımın 
ihtişamına atfediyorum ... Hani ef· 
sanede, kuvveti saçlarında olan 
bir kahraman vardır... Ben de, 
Palabıyıklarımla kendimi kuvvet
lenmiı buluyorum ... ,, . . . 

Belkide tevehhüm... Fakilt, 
Paln:bıyıklı bir adam, cidden çok 
heybetli durmaz mı?... Bunun, 
kendi ve karşısındaki üzerine el
bette tesiri oluyor. 

(Hatice Süreyya) 

Hitleı:: ,(MusoliniY.c :telefon ederek):- ~man, yetiş, Litvinof Yoldaş geliY.or?, 

" Aman, onlar kedi ile köpek gibi
dirler. Birbirleriyle hiç mi hiç geçine
mezler!" Sözü, dilden dÜ§miyen bir 
&Özdür. Fakat, Gördüğünüz §U resim, 
bunun aksine bir delil değil mi? 

Eskidenberi birbirlerinden ho§lan· 
madıklan zannolunan kedilerle köpek· 
lerin sırasına göre pek iyi geçindilde-, . 
rini ileri sürenler, şu manzarayı bu ıd· 
dinlarma bir delil sayıyor ve bunun ak· 
sini ifade eden sözün, artık hakiki va· 
z.iycte uyğunluk ifade etmediğini, ma· 

nasızla§tığını söyliyorlar! 
•• • 

Japon gure~r. 

Resimde gördüğünüz adam, bu sc· 
ne Japonyada yapılan gürc§lerde §&m· 

piyonluğun ve imparatorun orta)'& koy 
duğu kupayı kazanan pehlivan Şimi -
sugava'dır. 

Japon güreşine, pehlivanlar, ring 
üzerinde yere yumruklarını vurarak, 
milli japon kıyafetindeki hakemin yel
paze sallayı§İyle ba§larlar. Gonkun ye
rini yelpaze tutar. 

Güre§, çok §iddetli ve aüratlidir. 
iki vücudün çarpı§ma11, kulağa, sü • 
rekli bir şakırtı halinde sesler getirir. 
Kim kimi tutup kaldınr ve yere atar· 
sn, ynhut ite ite ring dı§ansına çıka • 
nrsa, galiptir. 

Baloncu kız 

Resimde gördüğünüz, erkekteımi§ 
bir kadındır. Kendisi, Berlinli bir Al· 
man kızıdır. Adı Karin olan bu kız, 
tayyare mühendisliği tahsil etmiş, bi • 
rinciliklc diploma almışbr. 

Dnhn yirmi iki yaşında olan Karin, 
Cenubi Amcrikada bulunuyordu. Al • 
manların meşhur "Zeplin" balonu, A· 
mcrikaya uçtuğu zaman, Dr. Ekcncr 
bu kızı tanımış, makine baıına geçir -
mi§ ve takdir ederek, makinist muavİ· 
ni vazifesiyle kendisini havalandırmış· 

hr. 
Bu kadının balonda böyle bir vazİ· 

fc alışı, ilk defadır. 

A 

a anı undu! 
Bir lngiliz 
nan gıda 

alimi yemeklerde bulu
kuvvetini hap şeklinde 

teksif etti" 
"Kadın olsun, erkek olsun bu 

sözleri okuyanın muhakkak yüzü 
gülecektir. Artık bundan böyle 
hanımlar mutfak azabından kur -
tulacaklar. Artık lokantalar, ka· 
saplar, sebzeciler esnafına elveda. 
Yeni edebiyat, yeni şiirler, hatta 
yeni muaşeret adabı başlıyacaktır. 
Mesela: 

kalmıştı, 4.1.di bir otun ufak bir 
yaprağı en büyük alimlerin bun -
ca makinelerle, bu kadar atat ile 
yapmaktan aciz kaldıkları, kimye
vi değişiklikleri yapar. 

- Lutfen bu akşam bize huyu· 
run ! Beraber hap yutalım ! 

- Bu gece haJ?larını yut da 
.. ı l ' oy ege .. 

- Sizin haplarımz ne 
lezzetli! 

Gibi tabirler işiteceğiz .• 

kadar 

Asri ve şık hap depoları açıla· 
cak, derece derece kuvvetli hap
lar satışa çıkacaktır. Her gün bir 
az değişen dünya, büsbütün deği· 

k . ' şece tır ..• 
Bu nefiı hapların istimali neti· 

cesi: insanın iştihası büsbütün 
değişecek, zevk hissi zayıflıyacak, 
hazım borusu dumurlanacaktır. 

Hazımsızlıktan şikayetler, ba· 
ğırsak ve mide ağrıları kalmıya· 
cak, bulaşık hastalıklar azalacak· 
tır. Vapurların, trenlerin, tayyare
leri~, zeplinlerin sefer ücretl~ri 
ucuzlıyacaktır. Çünkü, yemek ver 
mek adeti kalkacak, herkes cebin· 
de haplnrını taşıyacak.,, 

* • 
Yukardaki satırları bir İngiliz 

gazetesinden naklettik. Bir lngi -
liz alimi insanın yediği muhtelif 
yemeklerde bulunan gıda kuvve
tini hap şeklinde teksif etmeğe 
muvaffak olmuş .. . 

"Sunday Express,, gazetesi hu· 
nu şöyle anlatıyor: 

"Liverpolda, bir alim bütün fı. 
!imlerin elamaz dedikleri bir na· 
:zariye halletmeğe imkan bulmuş· 
tur. Bu alim nebatatın şekere tah
vil edildiği gibi, suyu da şekere 
tahvil edebilmiştir. 

Liverpol üniversitesinde uzvi 
kimya profesörü Mister Bayii, 
gayet hassas bir alet yapıp, onun 
vasıtasiyle, nebatatın yaptığı va -
zifeyi gördürebilmiştir. 
Dünyanın yaradılışından beri 

nebatın yaptığı kimyevi değişik • 
tikler gizli bir bilmece halinde 

Seyahat edenlerin 
paraları 

Memleket haricine seyahat e· 
denlerin yanlarında araba, ham· 
maliye, mckulat, meşrubat ve sa· 
ire için 50 Türk lirası bulundur
malarına müsaade ediliyordu. 
Yeni bir kararla bu şekilde ancak 
25 liranın ihracına müsaade olu· 
nacağı bildirilmiştir. 

Belediyeler kongresi 
Beynelmilel belediyeler kongre· 

si 19 temmuzda Fransanm Liyon 
sehrinde toplanacaktır. 
- Dahiliye Vekaleti Mahalli İda
reler Umum Müdiri Naci Bey bu 
kongrede Türkiye belediyelerini 
temsil edecektir. 

Naci bey kendisine lst. nbul 
belediyesi tarafından verilen ha· 
zı vesikaları ve malumatı alarak 
Fransayn hareket etmiştir. 

Naci Beyin temmuz nihnretin
de lstanbula avdet edeceği söy· 
)eniyor. 

Nebatm şekere tahvil edilebi -
lir nazariyesi malumdur. Nebatat 
yerden, yahut havadan suyu eımer, 
güneşten gelen şuaı atar, suyu şe
kere tahvil eder, bu usulün gizle
diği bilmece, bu istihaleyi yapan 
şuaların mahiyetini bilmektir. İşte 
bütün dünyanın ilim adamlarını 
yoran bilmece budur; §ekeri suya 
ve gaza tahvil edebilmek için la
zım olan büyi~k kuvvet kadar bir 
kuvvet ihdası yani suyu şekere 

tahvil etmek. 
Bu muazzam kuvveti, güneşin 

şuantından istihsal eden nebatat, 
bu istihaleyi yapabilmek için iki 
maddeden: 1 - Klorofil, 2- ren 
tofilden nlır. 

Profesör Bayii bu hakikatlere 
tamamiyle vakıf olduktan sonra, 
tamam altı sene tecrübelerine de
vam etmiştir. En son pek az mik
tarda şeker ve bazı meçhul mad
deler istihsaline muvaffak olmuş· 
tur. Şimdi bu kimyevi keşfin hesa
bi vazifelerini tetkik etmekle meş 

guldür. 
"Bayii,, nin bu adi görünen keş· 

fi istikbali karmakarışık edebile
cek bir mahiyeti haizdir. Bu keşif 
tamamiyle tahakku~ ettiği znman, 
artık gıdamızı hap şeklinde ala ., 
bileceğiz. 

Bugün esas yemekleri bahusun 
hububatı elde etmek için toprak· 
tan bekliyoruz ve zorlukla yeme· 
ğe elvcri li oluyor. Bu yeni keşif 
sayesinde artık bu maddeler istik· 
halde kimyevi laboratuvarlarda 
birkaç saat zarf mda istihsal olu· 
nacaktır. 

Hulasa: Sun'i şekilde protinli 
maddeleri elde edebilmek yolu 
bulunduktan sonra, muhnrebeler -
de, zaruret ve çoraklık zamanların 
da et ve sebze ve diğer gıdalar· 
dan istiğna hasıl olacaktır, çünkü 
essalı eczalar hulasa suretinde 
ceplere konulabilecek bir şekilde 
istihzar olunacaktır. O zaman o 
napları icabında gıda makamın
da kullannbileceğiz.,, 

Tenviriye resmi nereler
den alınıyor! 

Bazı sokaklarda fener bulun· 
mndığı halde halktan tenviriye 
resmi alındığı hakkında belediye· 
ye bazı şikayetler vaki olmuştur. 
Halbuki fener olmıyan yerlerde 
bu resim tarholunmaz. 

Bu şikayetleri tetkik eden bele
diye feneniz sokaklardaki evler· 
den kat'iyyen lenviriye resmi a· 
lınmasına mani olmağa karar ver· 

miştir. 
-o-

.. ..... 

Satılacak gemiler 
Dcnizyolları idaresinin Mah

mut Şevket paşa Ereğli ve Geli
bolu vapurları idare tarafından 

satılacaktır. Bunların yerine yeni
leri alınmasına karar verilmiştir. 

F enerbahçe, Yakacık ve İhsan 
vapurlarının da satılmasına Akay 
idaresi tarafından karar verilmiş
tir. 
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r------------------------------------------·------ ihracatımız 
1 o Karadeniz Korsanları o 1 

Müellifi: ishak FERDi 
Ali baba ilk kaçırdığı kızın pazarında geçiımittim. Hacer se- haberim yok, ağam! Ben gözü tok 

babasın.ı nasıl öldürdüğünü anlat· vincinden çıldırıyordu. lstanbula ve kanaatkar bir adamım.,, diye 
mağa baıladı. gelecek .. Zenrjin bir pa§a konağın· yalvarmağa başladı. Ben köpür· 

- Adapazarına gitmiştim.. O~ da yaşayaca'&. "Oh; ne ala •. Ne a· müştüm .. İhtiyarın üzerine atıldım 
rada Hacer isminde on yedi yaş· la!,, DiyorcJııı. Sabahleyin erken· ve tekmelemeğe başladım. Biçare· 
larında bir kızı gözüme kestirdim. den kalktı'i: .• Arabayı hazırlatbm. nin hiç de kuvveti yokmuş. Birkaç 
Kızın babası varmış .• Arathrdnn. Hacı baba.sile vedal&§tı. Adapaza- tekmede canı çıkıverdi. Gözleri 
İhtiyar ve fakir bir kunduracı idi. rından al;l'Ilmıştık. Kunduracı ile kaydı .• Kalbi durdu ve yere yıkıl
Birgün yanma sokuldum: "Kızını bu alış 5erişimizden kimsenin ha· dr. Artık oralarda daha fazla du· 
bana satar mısın, baba,, diye sor· beri yoktu. rulur mu? Verdiğim altınları min· 
dum. İhtiyar kunduracı evvela bu Rüıtzem bıyıklarım kıvırarak derin üstünden topladım .• Kapıyı 
sualime hiddetlenerek: "Haydi, Ali bal~aya sordu: örtüp çıktım. Haceri aldım .. lstan
işine git, hemşerim ! Ben de kun· - Haniya babasını öldürdüğü- bula geldim. Bu yosma kız bana 
duranı yamatacaksın da beş on nü söylemiştin?. bedavaya mal olmuştu. Sen olıan 
kurut alacağım zannetmiştim!,, Ali baba gülerek devam etti: bu fırsatı kaçırır mısın, Rüstemci-
dedi. Fakat, şu paranın yüzü yok- - Acele etme, oğul! Vak'a sıra ğim? 

Ankara, 11 (Huıuıi muhabiri· 
mizden, telefonla) - Son hafta 
zarfında yumurta sandığının 25 
liradan gene 13 liraya düşmesinin 
sebebi §udur: 

Yumurta işlerinde rakiplerimiz 
olan Holanda, Yugoslavya, Polon
ya ,Bulgaristan yumurta işlerini 

tanzim etmiş bulunmaktadırlar. 

Buna mukabil Türk ofisi de Sam· 
sun kongresinde alman kararlara 
istinat ederek bir talimatname ha· 
zırlamış ve bunu mütaleaları alın
mak üzere bütün ticaret odalarına 
göndermiştir. 

Odalar kısa bir müddet zarf ındr. 

mütalealarmı bildireceklerdir. 
Yumurta fiyatlarının düşkünlü -

ğü yalnız memleketimize mahsus 
değildir. Hemen hemen bütün dün 

ya piyasalarında da ayni teneıziil 
vardır. Bir çok memleketlerin yu· 
murta ithalatını tahdit etmeleri 

bunda müessir olmuştur. BiıiJIJ 
için hususi olan bir şey vana o d• 
İspanya ile yapılmış olan anlatdll• 
dır. tcpanyaya yapılan ihracat ,.. 
yesinde yumurta fiyatları (sandık 
başına) 11 liradan 18 liraya kad,r 
yükselmişti. Ancak tüccarlarJl111 

zın İspanyada bloke kalmış ol_, 
paralarının çoğalması, ve bank•• 
ların yumurtacılar tarafından ve• 
rilen senetleri kırmaması yüzi.ill• 
den ihracat son günlerde durmut• 
tu. 

Türk ofisi bu vaziyet kar§ısrnd• 
Hariciye Vekaletine müracaat et· 
miştir. ihracatın yakında tekr•' 
başlaması muhtemeldir. 

mu ya .. ? Öyle sıcaktır ki ... Cebim· siyle anlatıyorum. Hacerle şehir ha Rüıtem, Adapazarında iğfal 
den sarı altınları çıkarıp önüne ricine çıktığnnız zaman birdenbi.. edilerek öldürülen kunduracıyı 
koydum. Evvela elli altın. Adam.. re:: "Ah, dedim, evde para keıemi gözünün önüne getirdi .. Fakat, te· 

·······················································································"·' 

cağız dik dik yüzüme: baktı: "Ben uııutmuşum. Aman siz burada be.. esaürünü belli etmedi. 
Yahudi işi ne halde? 

beygir satmıyorum.,, diye söyleni- ni bekleyiniz ben gidip alayım.. Ali baha iplerin içinde kuduru· Gelibolu, 10 (A. A.) - Dahi- I 
yordu. Fakat, gözlerini de altın· Şimdi gelirim. Ve onları yolun d liye vekili Şükrü Kaya Bey yan·• " yor u. 
lardan ayırmıyordu. Yimıibeş al· kenarında bir ağacın dibinde bı- S b' h'k- d h l larmdaki zevat ile birlikte Gelibo· 
tın daha saydım. Gene razı olmadı rakbm. Arabacımız saf ve müte- -.., ana ıkr 1 

haye ~1 .~ ank al· luya geldiler. Büyük bir halk 

E k
. . .b. I . d . . "M tacagım, artı ta am.mu um a · k l k ama.. s ısıgı ı sert eşmıyor u. vekkil bir köylü ıdı; bana: e· d H d' . I . .. ş· d. üt esi, me tepliler ve jandarma 

B
. • 'b d h Al 1 ·· .. . 1. ma ı. ay ı şu ıp en çoz. ım ı ır yırmı eş a a... tın ar yuzu rak etmeyin, dedi, ben, sız ge ın· ... b ... A k k l mektep kıt'aları, kasabanın met • . • . .. agzımı ozacagım. rtı ço o u· 

bulmuştu. ceye kadar kendı kızım gıbı goze- km, d' .. 1 d' hnlinde toplanarak Vekil Beyi al-

"Haydi canım, dedim, zaten !U 
lözcağıza adam akıllı bakamıyor
sun! Y ann gözlerini kapanan or
tada kalacak! Yazık değil mi? 
Halbuki onu bana satarsan gözün 
arkada kalmaz .. ! Kendisini latan· 
bulda zengin bir paşa konağma 
vereceğim. Günün birinde görece
ğin gelirse, lstanbula gelir ve kızı· 
nı görebilirsin! Durup dururken 
yüz altın sahibi olacaksın! Bak, 
saçın sakalın ağarını§ ... İhtiyarlık
ta rahat edenin! Haydi, al şu pa
raları da k1~mr bana teslim et!,, 
Bunun üzerine kunduracı yüz lira· 
yı koynuna koydu, o geceyi Ada· 

Bulgaristan da 
Türklere zulüm 

h
. . yorsun, çap . ıye soy en ı. 

tirim. Zaten buralarda ıç bır teh· ,. kışlarla J<ar~ıladılar. Vekil Bey, 
like yoktur.,, Ye tabanlarımı yağ- Ka~ndaki nöbetçiler Rüıtem ın belediye dairesinde halk mümes -

1 k h
. d.. d" H . gözünün içine bakıyorlardı. Rüs· .11 . . l ıyara şe ıre on um. acerın sı erının ve memur arının ziyaret-

babası evde bir minderin üstüne tem: lerini kabul ettikten sonra gece 
oturmuş, verdiğim altınları bir ço- - İkinci bir macera daha anlat motörle Çanakkaleye hareket et-

cuk gibi aevinerek onar onar di- bakalım! tiler. 
zip bozuyordu. Diye haykırdı. Rüıtem'in aıabı Edirneden Musevf muhace-

Beni görünce şaşırdı. Paramı bu hikayeden sonra çok gerilmişti. reti nasll oldu? 
unuttuğumu söY,ledim. Gece yattı· Ali baba bütün cinayetlerini Edirne, (Hususui) - Birçok 
ğım odaya çıktım ve biraz sonra heyecanlı birer masal gibi anlatı- musevi ricaliyle konuşarak yap • 
telaıla inerek bağırmağa batla- yordu. tığım tahkikata nazaran musevi
dnn: "Utanmaz herif, dün sana - Al sana bir kız kaçırma ha- lerin muhaceretine sebep şudur: 
verdiğim avuç dolusu altınlar yet· disesi daha. Fakat, bu ötekinden Resmi bir makam tarafından hiç 
miyormuı gibi, yastığımın albnda· ok acıklıdır. Gözlerin sulamraa bir museviye fehri terketmesi için 
ki paralanda mı a§ırdm!,, Kundu- kantmam .. ! ikaz vaki olmamıştır. Fakat ken-
racı birdenbire ıafaladı: "Vallahi (Devamı var) dilerinin söylediklerine göre bazı 

lRyri mes'ul eşhas tarafından 
muhtelif şahıslara şehri bir an ev
vel terketmelerinin kendi menfa
r.ı:eri için iyi olacağı şeklinde va-

Hicret nasıl başladı?. 

Salı günü salhaneden et a1m•" 
ğa giden yahudi kasaplarına el 

verilmedi. Bu hadise, o gün şehir 
içindeki esnaf arasında yayıldı "'' 
bu suretle huıule gelen karga.-· 
lık diğer kasabalardan gelen y•• 

hudilerin çıkardıkları uydurma ri· 
vayetlerle yahudileri büsbütün te

laşa düşürdü. Salı günü yahudl 
evlerinde başlıyan yolculuk hazır 
lığı ve muhaceret ancak perıenı
be günü hükumetin aldığı tiddet· 
li tedbirlerle durdurull\bildi. 

:., 1(. ~ 

Üniversite Profesörlerinden Mi· 
şon Ventura Beyin, 'son Traky• 
hadiseleri etrafında hükumetle 

temas etmek üzere Ankaraya git· 
tiğini ve muhaceret eôen ya.hudi• 
lerin vekaletini aldığını bugüo 
sabah gazetelerinden bazıları 
yazmı§lardır. Bu sabah Mitol' 
Ventura beyden öğrendiğimize 
göre bu haber tamamen asılsı,. 

dır. ki olmuştur?. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hitler çekilecek mi? 

elçilermiz 

(Baş tarafı 1 inci sayıfamızdadır) 

lerin istirahate çekilmeğe mecbur 
olacağı bildirilmektedir. 

Paris, 10 (A.A) - Berlinden 
bildirildiğine göre Rayiştag 13 
Temmuzda içtimaa davet olunmu! 
tur. 

Berlin, 10 (A.A) -Almanya· 
nın muhtelif yerlerinde 70 kadar 
komünist tevkif olunmuş ve müte
addit vesaik yakalanmıştır. 

Berlin, 10 (A.A) - Sabık Çe • 
lik Miğfer te!kilatı olan eski 
nazi muharipleri cemiyeti de hü
cum kıt'a1arı gibi 18 Ağustosa ka· 
dar mezuniyete sevkedilmiş ve ce
miyet mensuplarının bu müddet 
zarfında üniformalı gezmeleri 
menedilmiştir. Bu suretle yeni bir 
emir verilinciye kadar, Almanya· 
da yalnız ordu, polis ve hususi kı-

Ankara, 11 (Huıusi telefon) - taat üniformaları görülecektir. 
Moıkova Elçisi Hüseyin Ragıp B. Berlin, 10 (A.A) - Börsen Ze
ile Rma Elçisi Vasıf Beyin beca· itung gazetesi M. Hessin nutku 
yişleri Sovyet Rusya ve İtalya hü· · hakkında tefsiratta bulunarak di
J,umetlerinden sorulmuştur.Bu hu- yor ki: 
ıustaki cevapların bir iki gün zar
fında gelmesi bekleniyor. 

--o-

Ticaret mektebi 
Ankara, 11 (Hususi Muhabiri· 

mizden) - lıtanbul ticaret mek • 
tehi bu sene ıalah edilecektir. Mek 
tep, Nöfşatel ticaret mektebi ti
pinde olacaktır. Bilhassa ecnebi 
lisanlarına ehemmiyet verilecek • 
tir. · 

Yalnız bütün hükumetler değil, 
fakat bütün dünya milletleri uzun 
zamandanberi siyasi intrikalardan 
yorulmuş bir haldedirler. Millıt~

Ier haldeki ve istikbaldeki tehli
keleri ancak bertaTaf edebilecek 
olan hakikate ve açıklığa teşne· 

dirler. Hitler hükumeti sulh siya· 
setine taraftardır. Harpten sonra· 
ki karışıklık devresi müddetince 
hiç bir devlet adamının Alman 
milletinin !efi kadar sulh ıİ1-aaeti 

tatbik etmediğini bir gün tarih söY 
liyecektir. 

Berliner Tageblat, M. Heuio 
nutku, bilhaaaa ıulhu, anlatmaY1 

ve uzlaşmayı temin edebilecek :mil 
letlere hitap etmektedir, diyor. 

Angrif yazıyor: 
Nutuk, ağır havayi nesimi içiP" 

de bir gök gürlemesi teşkil etnıif 
tir. M. Heu doğrudan doğruy• 

milletlere hitap etmiş ve bir ea1'i 
muharip sıfatiyle eski muhariplef 
ile harbin dehşetlerini tanımı! bit 
adam olarak konuşmuştur. 

Berlin, 10 (A.A) - M. Goeb• 
beis yum radyoda 30 Haziran hj" 
diıeleri ve dünya efkarı umumiye" 
si hakkında bir nutuk verecektir· 

Karlsruhe, 11 (A.A) - Devle" 
tin gizli zabıta teşkilatı, lıviçre 1'~ 
mü-nistleri merkezi bürosunun Jll~ 
zaheretiyle yeni bir takım g•Y~ 
kanuni komünist höcreleri tetlı1 

edilmekte olduğunu ve bu faaliyet' 
en ziyade Singen, Radufzell .,, 
Konstonz şehirlerinde tesadüf ... ~· 
dilmekte olduğunu istihbar ettiS'" 
den bütün zabıta ve jandarııı• 
kuvvetleri himaye kıtaa.tının oıiİ" 
zaheretiyle bu üç şehirde ve dile' 
bazı kasabalarda ayni zamaııd' 

t•• taharriyatta bulunmutlar ve bu 
t 

. ,, 
harriyat esnasında ellerinde ıv~ 

ııı· 
den gelmit olan ve memnu bu tf 
nan bir takım komünist risalele 
buldukları yetmiş kişiyi tevkif et• 

mitlerdir. 
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HAS A f\ Z ytinyaıı ile A 
ve H A .., .-\ N kremile ----M> 

yapılma gayet kuru Ye 

10 ve 15 kuruş 

ı 
HASAN 

Ecza deposu 
Toptancılara tubilat tuvalet ve gliserin sah 

miikemmel ve büyük: '~~~~--------~------------~~~--~----.---.-----.. ~ .. -.. ~ .. --.-.. -.. -.. -.--.. -.. -.. ~.-~-:":":=.-=-=·~ .. = .. ~ ... = .. ~.!~.------~--------------~------------~--------------

tarafından 

elektrik 

• 
ıy satılan 

cihazları sayesinde 

s 
YEDi SATIŞ MAGAZASI : 

~etro Han Beyoğlu Telefon 
umburiyct meydanı Taksim N il 

ccati Bey cnddesi Sah Pazarı 
Elektrik Evi 
Muvakkithane cad. No. 83 
Şirketi Hayriye iskelesi 
23 Ni an caddesi No. l 9 

eeyaııt 

Kadıköy 

Üsküdar 
Büyük ada 

il 

il 

,, 
it 

" 

AT 
44800 
40918 
43439 
24377 
60790 
60312 
551~8 

..... -.............. . - ··-·...-.········· .· u ıi :: AHMET ASIM :: 

ı H Doğum ve kadın haıtalıkları~i 
iimütaha11111. ii 
U Muayene: 10 - 12 Ortaköyil 
!iŞifa Yurdu 16 - 18 Beyoğlu ls·!i .. i' 
füiklal cad. 193 ıi 
~; Telefon: 4.2221 - 4.1960 H .. . .. :: : ::: :::::: ::::::::: :: : :: : : : ::::: ::::::::::::: :::::::::: :: : 

Miltiadi 
BERBER SALONU 

30 senelik 
Terki ticaret hasebile ucuz ve 

acele satılıktır. 
Beyoğlu, Tepebaıı caddesi Ha· 

copulo geçidi karı111nda, No. 18 

n: nın ııııınnn ııı m 

istiyoruz 
ilan itlerinde çalııtmlmak i.izere 

kefnletinııktiye verebilecek efendilere 
ihtiyaç vardır. Lisan bilenler tercih 
edilir. Komisyonla çalıımak arzu o 
denler taat 12 ile 1 ara,ında B4hçe 
kapı Liman H n 1 inci kat 3 numa 
ya müracaatları. 

ıımıı nı:ıııı 

Adaları Güzelleıtirme Cemiyet 

tarafından bu yaz mevsimi içir 
tertip edilen §enlikler 

12 Temmuz perıembe akıanı 
Yat Klübü bahçesinde 

Adalar Revüsü 
ile başlıyor 

Bu revü Ekrem ve Cemal Retil 
Beyler tarafından sureti mahau· 
5ada hazırlanmııtır. Ertuğru1 
Muhsin Beyin idaresi altında 1 

VEZrtECiL ER Şehir Tiyatrosu (Darülbedayi) 

T. K. Bı.çk· dı'kı·ş mektebı· güzide artistleri tarafından 

1950: 

temsil edilecektir. 

B • 6 1 - 2 T • k t Temsilden sonra geç vak 
yda enede er a as ar te kadar dansedilecektir 

_ ~ etiştirir. Maariften t asdıkli şahadetname verır. Kayıt başladı. Sabah saat üçte avdet için vapur 
vardır. 

ıstanbu l B elediyesi ıranı rı Davetiye almak için Cemiyet 

K dıköy B l d ' · d · k l · d d · namına Büyükada Yat Klübüne 
malı A e e ıycsın en: Boa tancı da vapur ı s e esın e aıre 

perukar barakası · . 
1
. . . . .. · d b' e Ye Tepebatında Şehir Tiyatro-

1t1üdd . .. nın yırmı ı ra ıcarı senevısı uzerın en ır sen etle bılnı d · 01 5 suna (Darülbedayi) müracaat 
~k el . . . uzaye e ıcara verileceğinden talip o~anların ıo 7, pey 

ç erını müstash"b h ~ T . p b .. .. t edilebilir. 
'>n d"' l 1 en şe rı em muzun 28 ncı ersem e gunu saa l•••••••••••••I 

or le Daire E .. . - " - ncumenıne müracaatları ilan olunur. 3824,, Sultanahmet Birinci Suslh hu· 
kukuk mahkemesinden: 

Petrol Nizam 
Saçlarınızı kepek ten kurtarmak ve kuvvetlenmesini 

temin etmek isti yorsanız muhakkak P etrol NlZAM 
kullanınız .. 

Petrol Nizam 
B"'t" u un eczahanelerde bulunur. 
Depoıu: Taksim - Nizamettin Talip EczMıaneıi. 

Salem Efendinin lstanbul Ka • 
;>alı çarşıda Terlikçilerde 101/ 103 
No. lu dükkanda mukim lıpiro ef. 
zimmetinde alacağı olan 80 lira· 
nın tahsiline 25/ 6/ 934 tarihinde 
karar verilmit ve müddealeyhin 
ikametgahı meçhul bulunmut ol • 
makla kararı mezkiir 8 ıün zarfın· 
da temyizi dava edilmediii tak • 
dirde hükmün kesbi kat'iyet ede· 
ceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ili.n olunur. (2728) 

HABER 
1 darehaneıiı 

ISTANBUL AN 
KARA CADDE!iif 

l'elırat Aci';::;;i7 tsTANBUL BABl:IC 
felefon vu.ıı tl812 idare: Ul10 

r- " ABOrtE ŞERAiTi 
ı ıs 8 ıı aylık 

Türkiye: 120 560 680 ıuo Krı • 

Ecnebi: 160 «o 340 1810 

11.Art "rARIFESI 
rtcaret U&nlarmm Alırı lZ,60 

Rt"eml UAnlar 10 kuruıtur. 

Sahibi ve Nqriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Buıldıtı yer: (VAKiT) Malbaul --
HABER gazetes1 

El yazısı tahlil kuponu 
lalm • .. 

Selini 

Tt:J R KiYE 

ZIQ.6.6.T 
BANKASI 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bD~Q 

a kası 
1 

Tesis tarihi : ·1888 

30. 000. 000 Frank 
rrzerkezr : IS1ANBUL 

Türkfyedekl Şubeleri: 

Sermayesi: 
idare 

lstanbul ( Galata ~e lstanbul ) lzmlr 
Samsun.. Mersin . Adana 

Yunaolstandakl Şubeleri : 
SeU\nik • Kavttla • A tlna • Pire 

Bilumum Banka m~ameleleri. Kedmektupları. Cari bir hesap 

1arı küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasnlar icarı 

~~11111~11 

Tayyare Piyangosu 
3 ünçü Keşide 11 Temmuz 1934 tediı 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 5.QOO, 4.000 liralık 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükô.f at ııardır. 

C İ C İ DUDAKLIK 
Dünyanın tn aabit 

dudak boyası, 

FARUKl'nin CiCi 
alhtıdır. Hi~ bir te• 
nıaıla ıllinmeL Vı• 
kanaa bile ;ıkmıL 
24 11at dudakta kalır. 
T ecrübHl kolaydır. 
• Depoıu: SultaDhamamındn 
PARUKI GÜZEL KOKULAR 

---• mağa:ıaaıdır. • 

Kiralık ardiye 
Uıküdarın araba vapuru i'keJcsi cİ• 

varında ve deniz sahilinde Fabri:taya 
elveritli bir adet Üç katlı büyük kiigir 
depo • 

Beıiktat Ortabahçe cadde.i No. 24 
müracaat. Telefon: 212716 (2712) 

,. 

Hacı Bekir 
Satılık bina Şekerlerı, dünyada iştihar etmiştir 

Galatada altında dükkanları • • 

bulunan ve ayda (90) lira iradı o· •------------
lan iki bina müsait fiatla acele sa~ DOKTOR 

Nışanyan tılıktır. 

Galatada Necati Bey (Topçu~ 

lar) caddesinde 111 numaralı İs
tanbul birahanesinde S :ı1 im efen· 

diye müracaat. (2704) 

Hastaları nı hcrgim akşama kadar 
Beyoğlu Tokatlıran oteli yanında 

Mektep ~okak 35 Nu h muaycncha· 
nccinde tedavı eder Tel. 40783 



M. Hitler yoruldu, 
istirahata çekiliyor 

inzibat ve idare 
latanbul Belediyesinin Ankara Be· 

lediyeainden alacağı ders birden faz -
ladır. İnzibat, intizam, temizlik noktai 
nazanndan Osmanlı saltanatının eski 
payitahb ile genç Cumhuriyetin 
genç ve canlı merkezi arasında pek 
büyilk fark görülür. Burada yangın, 
otomobil kazası, hırsızlık, cinayet gibi 
hadiseler nazarı itibare alınacak dere
cede azdır. Bir ay zarfında hiç bir mÜ• 
him zabıta vakası olduğunu duyma• 
dım. Halbuki Ankara lstanbuldan da
ha dar bir saha üzerinde bulunduğun
dan böyle bir hadiıe olsa kulaktan kaç
ması imkansızdı. 

Bu yazımı okuyanlar belki istihzalı 
bir tebeuümle §U cevabı verecekler
dir: 

- Efendim, l ıtanbulla Ankara ka
bili kıyas mı? Jıtanbulda yedi sekiz 
yÜ'z bin kitillk bir nüfus var, ıehrin 

sahası vardır. Nefsi İstanbul mıntaka
ıı bile bir taraftan surları aıarak bü
yür ve Bakırköyüne doğru uzanır. 

Böyle biiyük bir sahada bu kadar ka
labalık bir nüfusun cevelan ettiği bir 
muhitte hadiselerin zabıta vukuatının, 
kazalann tevaliıi kadar tabii ne olabi
lir. 

KUPO" 
191 

Tarama dergisi 
cevap verenler 

Ankara, 10 (A.A) -T. P 
C. Umumi Katipliğinden: 

Cemiyetinin ne§rine bati 
Tarama Dergisinin ıimdiye 
çıkan fasikülleri hakkında 
dan evvelki on beş !landan 
yeniden mütalea r,ö ı derenle • 
altıncı listesi: 

1 - Akhisar Maarif m 
Bey, 2 - Bergama ilkmektep 
muallimi Yılmaz B., 3 -Ç 
kale ilk tedrisat müfettitleriıı 
Basri Bey, 4 - Çorluda Basri 
man Bey, 5 - Samsun maarif 
dürü Cemal Gültekin Bey, 
nakkale ilk tedrisat müfettitl 
den Davut Bey, 7 - Datça m 
memuru Feridun Bey, 8 - F 
nalı Nazım Bey, 9 - Kütah 
lspartalı oğlu Gıyas Bey, 1 
nisa Horosköy mektebi muall 
Nazmi Bey, 11 - Amasya E• 
müdürü Namık Necip Bey, 12 
Bursa orta mektep Türkçe m 
mi Necati Bey, 13 - lzmir 
:oektep Türkçe muallimi Nuri 

Okuyucularıma kemali hürmetle 
iıaretlerim ki, bu suretle düşünmeleri 
yanhı, hem de çok yanhıtır. 

Filhakika İstanbul nüfusu ile Ankara
nın nüfuıu arasında onda bire yakın 
bir fark mevcuttur. "Son nüfuı tah
ririne göre Ankara nüfusunun sekıen 
'bini aıtığmı esas tutuyorum". Böyle 
olmakla beraber belediye -ve vilayetin 
ellerindeki icra kuvvetinde de büyük 
bir fark olduğunu göz önünde bulun
durmalıyız. lıtaibuldaki zabıtai bele
diye ve polis miktarı göz önüne geti
rilirse Lu anlatılır. 

izdiham noktai nazarından Anka
ranın öyle noktalan vardır ki, lata~ • 
bulun en kalabalık noktalan ile kıyas 
kaldırebilir. Taıhan önünde ve yanın
da toplanarak halkı Cebeciye ve Yeni
ıehire götüren otomobiller, otobüsler, 
kaptıkaçtılar günün bazı saatlerinde 
yığınlar teıkil ederler. O saatlerde 
halk ta büyük caddelere dökülmüıler
dir. Eğer muhtelif nakil vasıtalarının 
halk arasında süzülütünü görseniz, na
sıl olup ta kazaların tevali etmediğine 
ıaıar kalırsınız, bu kadar izdihamın 

kolayca akıp gitmesini zarif bir allı 
beyazlı ıemıiye altında duran seyrİ$e
fer memuru zahmetsizce idare ediyor. 

Türkler, Rumlarla mücadele eilerlien, ){araya asker çma-

ğ!\.n Bey, 14 - Kiliıte Naci 
H•ılusi Bey, 15 - Şimal pir 
clebiyat muallimlerinden S 
iffet Kadiri Hanım, 16 - Sir 
belediye reisi Sait Bey, 17 -
hisar orta mektep Türkçe m 
mi Söhret Hanım, 18 - İzmir 
habere alay kumandam ka 
kam Şemsi Bey, 19- Bur 
Kardeş gazetesi muharriri V 
Necdet Bey, 20 - 7 Zapyon li 
Türkçe.muallimi Hüenii Bey,,ı 

Adıyaman nahiyesi eiki m 
Hicri Bey, 22 - lçel ilk ted 

Haydi yol kazalannı biraz da tram
vay hattının caddeleri lıtanbuldaki gi
bi doldurmamıt olmaıma atfedelim. 
Ya diğer zabıta vukuatına ne diyecek
siniz. lıtanbulda iki üç cerh vakaıı, 
on bet, yirmi sirkat, bir iki yangın va
ka11 kaydedilmediği gün hemen he
men yoktur. Böyle hadiseler lstanbul
da tabii bir mahiyet alıyor. Halbuki, 
Ankarada en küçük zabıta vakaaı gay
ri tabii ve gayri menuıluk hisai vere
cek. Haftalarca sükün ve intizam da
hilinde yaıamıf olan bir muhit için 
bu tabiatiyle anlaıılır. 

lstanbulda vakaların tevalisini İstan
bul halkmm eterojen olmasına atfeden
ler de bulunabilir. Bu düıünceyi de 
pek doğru bulmıyorum. Bence Anka
ra valiliği ve belediyesi iti iyi taraf
tan tubnuf, umumi zaptıraptı temel
lendirmiıtir. Pek eskiden beri çeıit çe
tit belediye teıkilatı ile bezenmiı olan 
latanbula gelince, yekdiğerini takip 
eden tetkilatın rahaveti, tesiri ile bir 
türlü vaziyeti kavnyamamııtır. Bu dü
§Ünce doğru olsun olmasın, mesele 
dikkate değer hadiseler arasında yer 
alacak ehemmiyettedir. 

* * • 

2000 liraya fevkallde fırsat 

200 liraya f evkali.de fırsat. 

Tarabyada 9 oda üç salon kuyu 
sarnıç ve elektrik tesisatını havi 
mükemmel bir hane çok ucuz ace
le satılıktır. Pera Palas karşısında 
(1. T. A.) acentesine saat 10 - 12 
anamda müracaat. .(2729) 

ran Fransızlar da müdahalede bulunmuştu 
miifettislerindt"n Hakkı Bey, 
Sen Jozef ilk mekte-bi Türkçe 

Çocuklar için 

Italyada husµsi mahkeme 
ve hapishaneler yapılıyor 

1 tal ya hükllıneti, mühim bir karar 
venniıtir. ltalyadaki çocuklar, daha 

-doğrusu sinni rüıte vasıl olmamı§ o
lanlar için hususi mahkemeler tesis e
dilecektir. Çocuklann yaptıkları kaba
hatlerin, cürümlerin ve cinayetlerin 
mürafaalarını bu mahkemeler görecek
tir. 

Karara göre, bu mahkemelere ço
cukların cürümlerine vaki olan müta
hauıs hakimler tayin olunacaktır. 

1 tal ya kanunlarına nazaran on se
kiz yatında olmıyanlar ıinni rüıte va· 

sıl olmuı sayılmazlar. Her merkezde, 
yani her istinaf mahkemesinin bulun-

duğu yerde çocuklar için hususi bir 
mahkeme tesis edilecektir. Mahkeme

lerin reisleri, hakimleri ve müddeiu • 
mumileri müstakil olacaktır, yani baı

ka bir mahkemede vazife görmiyecek
tir. Sinni rüıte vasıl olmıyan suçlula-

ra ve mahkümlara mahsus hapishune
ler in§a edilmektedir. 

Bu hapir.haneler mektep ıeklinde 
olacaktır. Buralarda talim, terbiye ve 

sanatlar öğretilecektir. Mahküm çocuk 
hapishaneden çıktığı zaman bir sanat 

sahibi olacak ve bu gibilere hususi 

müesseseler tarafından lazım gelen 
yardımlar yapılacaktır. 

Yazısı bu nüshamızdaki (Haberin Hikayesi) dir. Resimli hikayele -
rimiz birer günlüktür, yani mabaatsızdır. Gazetemizde her gün böy
le bir hikaye vardır. 
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Londrasokakların- Sofyada 
da cansız polis Dekatlon müsabakaları

nın verdiği neticeler 
Sofya, 10 (A.A) - Balkan De

katlon mü&abakalarmın ikinci ve 
son günü a!ağıdaki neticeleri ver
mi§tİr: 

allimi Hüseyin Fehmi Bey, 
Bursa orta mektep Ttirkçe mu 
mi Hilmi Bey, 25 - Ezbider 
hiyes! muallimlerintffn Hayri, 
26 - - Kiliste a' ukat Kadri 
27 - Bakırköy P~zeyan 
Türkçe mt·allimı Kt2nan Bey, 
Bergama tahrirat katibi Bahri 
29 -- Adapazarı orta m 
Türkçf? muallimi M. Aeih Bey. 

Bu zatJerin göm!•rdikleri 
sayısı 16480 dir. Evvelki on 

, liste ile beraber gönderilen fit 
kunu 88273 ü bulmuftur. 

Her birine ayrı ayn ı-...-.~ 

mektubu yazmaya imkin bul 
madığından gösterdikleri him 
ten dolayı kendilerine alenen 
şekkür olunur. 11 O metre manialı yarış, birin

ci Buratoviç Yugoslav, ikinci Doi- ::::::B::=a=l:::::k=a=n=m==İ•S=a--=k-ı-~'.'11 
çef Bulgaristan, üçüncü Kalay Yu-

L'ondramn meşhur ve tarihi köp

rüsü olan Vaterlu köprüsünün yı-

kıll'!lağa bat laması dolayııile, o ci
var yollarda bazı seyrisef er tadi -

latı da yapılmııtır. Bu resim, can
sız bir polisi gösteriyor. Girilemi-

yecek bir caddenin işaretidir. En 

bariz ve birbirine zıt renklerle ya· 

pılmı§br. Üzerinde renkli ı§ık ya· 

nıyor. Ve kısmen, pelerinli bir po

lisi andırmaktadır. 
1 

goslav. Yunanistan 
Disk atma: Birinci Doiçef Bul

garistan, ikinci Kalay Yugoslavya, 
üçüncü Travlos Yunanistan. 

Sırıkla atlama: Birinci Doiçef 
Bulgaristan, ikinci beraber olarak 
Buratoviç Yugoslavya ve Travloı 
Yunanistan, üçüncü Papazeorgiu 
Yunanistan. 

Cirit atma: Birinci Sakalany Ro 
manya, ikinci Papazeorgui Yuna • 
niıtan, üçüncü Travlos Yunanis
tan. 

1500 metre koşu: Birinci Gogo 
Arnavutluk, ikinci Papazeorgiu 
Yunanistan, üçüncü Saklany Ro -
manya. 

lngilterede işsizler 
Londra, 10 (A.A) - İ§ Nazırı

nın aylık raporu işsizlerin sayısın
da 2.205 kişilik bir fazlalık oldu -
ğunu bildirmektedir. 

ru kuvvetle müdafaa ecliJeWleak 
düsturdur. Akıi takclinle estiji 
sayesinde senelerden beri elin 
en ıakin bir tarafı olan 
tekrar karışabilmesi ihtimali olabi 

Balkan milletleri, eYftli kendi 
kiki menfaatlerini dütünmek, onu 
tikeye koyabilecek, aralannclaki 
Juğu bozabilecek ve maddi w 
amillerle, ciddiyetle ve ltilbaaaa 
miyetle uğraşmalıdırlar. 

Baılıca gayesi ancak aulb olan 
milleti ve onun yüksek ye müdeltllİ' 
darecileri senelerden beri Mfka 
dü,ünmiyor ve Balkan milletleri 
ıındaki rabıtaları artbrmak için raii 
madiyen gayret sarlecliJor. 

M. R. neccl.t 


