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T ;;ky~yı ve boğazİa;;mf~hki; 
Sene 3 Sayı: 971 

Dahili ye Vekili Bey 
tetkikatını bitirdi ı ediyormuşuz 

Gelen Yahudiler 
tekrar yerlerine 

dönmiye başladılar 

sureti tesviye üze • 
rine bugünden i
tibaren sinema • 
lar açılacaktır. 

Yali Muh'tıin B 
le görüten ı Dahi -

liye Vekili Şükrü 
} Kaya Bey dün ai-
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Gemi yangını 

Bulgar 
gazeteleri 
nin bunu 

yazma
larına 
sebep 
ne? 

1 ürk akalliyetine 
zulüm günden güne 

fazla/aşıyor 
Dün gelen posta j}e, Bulgaris

tandaki hususi muhabirimizden a-

Bu sabah saat dörtte, Hacı E- şağıdaki dikkate değer mektubu 
mel Efendinin Kabataş açıkların- aldık. Bunu aynen sütunlarımıza 
da demirli duran Nimeti Hüda geçiriyoruz: 
isimli ve Bartında mukayyet kar- "Bulgaristanda Türk ekalliyet
puz yüklü motöründe, makine da- lerinin kesif bulunduğu mmtaka· 
iresinde petrollü benzin parlaması larda, hiç bir zaman Bulgar ka· 
neticesi yangın zuhur etmiştir. nunlarına sadakatsizlik göstermi-

Makinist Mustafa oğlu Abdul- yen, kanun ve nizamlara bir Bul
lahın iki eli, kollarının yukarıları- gar kadar muti, çalıtkan yalnız ve 
na kadar, ağır yaralı denecek su- yalnız Türk olmalarından başka 
rette yanmıt; bütün deriler soyu- kabahatleri bulunmıyan -Bulgar
larak. etl•r kmkı•m·~ lara J!ğ~ijy..iikzhir Tilii ri
çıK"mıştır. '-~~...,..·~ı....,.;yetmeaoılgunJerde yapilan ta%-

Şükrü Kaıya B. Rıhtlmda 

·······································••••••:m•••• 
a Bugün saat ~ 
i 12 i . . 
i Ankara Telefonu s 
=···············--···········-······ .. ············ 

1 - Maarifte mühim bir toplantı var 
2 - Şükrü Kaya B. Ankaraya vardı 
3 - Celal B. yarın seyahate çıkıyor 
4 - Ankara Hukuk Fakültesi me

zunları 

5 - Mişon ve Netura Beyin nüma
yişi doğru değil 

6 - Yeniden kıymetlendirilmiş ara
ziden tenzilat 

Telefon haberlerimiz sayıfa 10 dadır. 

BABEB 
Her pazartesi perşembe 

2 
SAYIFA 

Zavallı adamın f eryatlarr, değil yiklerden bahsetmiştim. Gün geç· 
civar motörlerde ve gemilerde bu- tikçe merkeze gelen "haberlerden 
lunanları, hatti Kabataşta uyuyan umulduğundan, zannedildiğin-
iarı hile yataklarından sıçratmış- den daha feci olduğu anlaşılan bu ...._ ____________ .....:; 

Tahkikata lbr ahim Tali 
B. devam edecek 

Trakya, Çanakkale ve mülha
katındaki bazı Musevi vatandat· 
ları şehrimize hicrete mecbur e
den sebepler etrafında bir haf· 
tadanberi tetkikatta bulunan Da· 
biliye Vekili Şükrü Kaya Bey, 
dün Çanakkale vapuru ile şehri
mize gelmiştir. Vekil Bey, Vali 
Muhittin, vali muavini Ali Rıza 

( Arkasr 10 uncu sayıfamızdadır) 

Yunan gümrükler 
müdürü 

M. Karacides 

IYaz1sı 5 inci ı;a'"ıfadal 

tır. Sbahın sükunu içinde bağrış- işkencelerin sebeplerini dü-/ 

d ne kadar yalnız iki olarak rnalar pek müthiş işitiliyor u. 
Ömer Avni mahallesinin bekçi- biliyorduk. Bugün bunlara 

·bir üçüncüsünü daha ilave ierile Dolmabahçe Sarayının nö-
betçi polisleri, deniz yangınını git- etmek lazı mgeliyor.,, 
tikçe yükselen dumandan da far- Evvelce bilinen iki sebep 
kcderek, lstinye deniz ve Beyoğlu şu idi: Vilayetlere merkez
kara itfaiyelerine haber vermişler- den verilen: "Bulgarcadan 
dir. Beyoğlu, yangın zuhurundan başka Jiaan konuşulmıya· 
bi.· çeyrek ve lstinye yarım saat cak,, emri ve silah aramak 

Almanya kıtlık 
tehlikesinde mi ? .. 

sonra yetişmiştir. Bu sırada yangm bahanesi. 

Matbaalar yiye
cek vesikaları 
hazırlıyorlar 

epeyce ilerlemiş bulunuyordu. Yeniden ilavesi lazım ge-
Bir romörkör, motörü karaya len sebep ise bugün Bulgar 

çekmiş, camiin önüne yaklaştırmış ;azetelerine bi1e aksetmiş Bitler 
Almanyayı 

dahili harp
ten kurtar• 

(Arkası 10 uncu sayıfamrzdadxr) (Arkası 10 uncu sayıfamızdadır) 

Dolfüs 5 nezaret aldı 
Kendisinin ay so

nunda Romaya gi
deceği söyleniyor 

Viyanat 11 (A.A.) -Avustur· 
ya istihbarat bürosu bildiriyor: 

Başvekil M. Dolf üs, istifaname· 
sini Reisicümhur M. Miklasa ver· 
miştir. 

M. Miklas, bu istifayı kabu) ve 
M. Dolfus yeni kabineyi teşkile 

memur etmiştir. 
Yeni kabine şu suretle teşekkül 

edecektir: 
Başvekil, hariciye nazırı, milli 

emniyet nazırı, ziraat nazırı, mil1i 
müdafaa nazırı: M. Dolfua Başve
kil muavini, Prens Starhenberg, 
nezaretsiz nazır, binbaşı Fey, ma
arif nazırı, M. Schuschnig, içtimai 
işler nazırı, M. Sturger, maliye na
zırı, M. Bunrı--- 1 

................................. ········ 
~Müsellah kuvvet-i dım diyor 
jıer Dolfüsün elin-! Londra, ıı (A.A) -

~ de toplanıyor i f-:lavaa Ajansı bildi -
: .......................................... ! ~ rıyor: 

M. Stockinger, adliye nazırı M. Hitler 
Berger Weidegg, dahiliye nazırı gitti§i Dai)y Herald gaze-
bilahare tayin edilecektir. yerlere lesine nazaran Al· 

Viyana, 11 (A.-".) - Salibi- daima man Başvekili M. 
yettar bir menbadan bildirildiği- tayyare Hitler, bir sinir haı • 
ne göre kabinede vukua gelen te· ile gi· talığmdan muata -
beddül dolayısiyle harici siyasette der. rip olup uzun müd. 

bir guna değişiklik oJmıyacaktır. --------------· det vazife ile ittigal ede • 
Ancak öğle aktam gazeteleri, mü· dilmiş olan Rayştagda söz alabil-
seUah kuvvetlerin M. Dolfüsün e- Yurttaı: meğe takati olmadığı ve kendisi. 
linde temerküz ettirilmesinin haiz Unutma ki Bankadaki tasar- ne M. Hess'in vekalet eyliyeceği 
olduğu ehemmiyete işaret etmek- ruf hesabın kazan.cının tasarru- de ayrıca söylenilmektedir. 
te ve bu andan itibaren tethit ha- fatını bekliyor. Paris, 11 (A.A.) - Nevyork 
reketine karşı nihai mücadelenin Bu gün herhalde tasarruf he- Heraldin Paris nüshau, M. Hitle-
baılamış olduğunu yazmaktadır • ı sabına para koy. rin Amerikada Des Mowes'de 
lar. Devletin düşmanlarına karşı M 1 T C Prefesseur olan M. Pearsonla yap· .. ve .. 
mücadele başlamıştır. 1 mış olduğu mülakatı neşretınekte-

'" ı•ncu sayıfamrzdadır), ,(Arkası 10 uncu sayıfanuzdadıt} .. 
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Bugün çekilen piyang 
numaraları 

lngiltere hükiimeti, emniyet misakları ısoo L. kazananlar! 24754 
14927 

18617 
9829 
1898 

19827 
23963 
21156 
14220 
22871 

24549 
5161 

18130 
17279 
24626 
13953 

siyasetini tasvip etti 2210 
600 lira kazananlar 

Londrada Fransız siyasetini kabul ettirmiye muvaffak 
Bartu şimdi de Romaya gidiyor olan M. 

4068 
2622 

13202 

16651 
6160 

20713 

13500 
21235 

6613 
23667 

10281 
19877 

9312 
20013 

Londra, 11 (A.A.) - Havasa
jansından.: İngiltere Fransanın 
mmtaka misakları siyasetini to.s -
vip etmektedir. M. Bartunun ln
~iliz nazırları ile yaptığı ve ev -
velce ıadece bir malumat mahiye 
tinde olacağı bildirilen görüşme -
le: , beynelmilel noktai nazardan 
p~k mühim bazı neticeler vermiş
tir. 

Avrupada aktine çalııılan itilaf
ların Berlin ve Romada nasıl kar
şılanacağı hakkında henüz lnailiz 
nazırlarını tenvir edecek hiç bir 
malumat yoktur. Son Almanya 
hadiıelerinin Almanların harici 
siyasetini ne dereceye kadar de • 
ğiştirmeğe müıait olduğu da bu -
rada meçhul bulunmaktadır. Her 

2001· k 1 halde, ana hatları tamamen taı • ıra azanan ar, 
vip edilen misaklar uıulü hakkın- 21153 16915 15835 8634 1 

da sarih ümitler beslemeden ev - 6319 5389 24369 9853 
vel Fransanın ali.kadar hükumet- 8582 6087 3422 2183 
lerle yapmakta olduğu müzakere- 14597 14128 7485 3112 

8339 
12187 
1503 

21079 
3881 
5838 

22675 
20142 
14610 
16147 

4169 
15797 
10915 

164 

8018 
23678 
13628 
15425 
12224 
20976 
18295 
10388 

587 
lerin neticesi beklenmektedir. 7406 20650 

İngiltere, vakti gelince bu hu -
100 ll·ra kazananları 2

10
22

70
13
9 

susta tavauuta amade bulunuyor. 

3867 
12176 
22564 
7343 
9048 
3376 
5809 

9732 
12846 
1756 
387 

13326 
13102 

Fransız hariciye nazır1nın 2099 22546 10603 11853 
1 

lngilterenin ,ark misakını taı • 
vip etmekle kalmıyacağı ve bunu 
V arıova ve Berlin gibi bazı hüku
met merkezlerinde müdafa.ı ede
ceği bildirilmektedir. İngiltere, 
Sovyetler it~ihadınm Milletler Ce
miyetine girmeıine muhalefet et· 
miyecektir. 

İngiliz resmi mahafili, M. Bar -
tunun verdiği izahat üzerine, mm
taka misakları ıiıtemine samimi 
bir surette iltihak etmekle bera • 
her, bu uıulün tatbikatta tevlit e
deceği mütküli.tı gizlemiyorlar. 

İngiliz nazırları, tabii olarak. 
muahededen imza eden devletler 
için çıkacak mütekabiliyetin mut
lak olmasını iıtiyorlar ki bu hu -
suata tatmin edilmit olduklarına 
şüphe yoktur. 

~y,makam tayinleri 
ANKARA, 11 (HUSUSi) -

Dahiliye müdürler encümeni 
bugün toplanarak kaymakam ta · 
yinleri listesini görüıtü. 

--o--

Ankara Hukuk fakültesi 
ANKARA, 11 (HUSUSi) -

Hukuk Fakülteii Profeıörler 

meclisi bugünlede Adliye Vekili
nin riyaıetinde toplnacak ve fa -
külte rektörünü intihap edecek -
tir. 

NUtlltııuta - -,. ........ rQ&UUIU..IUISltll•llllNIMlltlllllUltfHIUtlUitlmut .... ntltl .... 

Telefon ş"rketi ne zaman 
hükumete geçiyor? 
ANKARA, 11 (HUSUS!) -

İstanbul telefon şirketinin sa
tın alınmasında Nafıa ve Maliye 
Vekaletleri, mutabakatlarını Bat
vekalete bildirdiler. Tesisat kağıt 
para eıaıiyle alınacaktır. Bir he
yet, tirketin mali, idari vaziyetini 
tetkik edecektir, 

-o--

Bir tayin 
ANKARA, 11 (HUSUSi) 

Birinci müfettitlik adliye mü
şaviri Ekmel Bey, Temyiz rapor· 
törlüğüne tayin edildi. 

--o-

Elçilerimiz arasında 
ANKARA, 11 (HUSUSi) 

Hariciye Vekaleti umumi katibi 
Numan Rifat Beyin büyük elçilik
lerden birine, Ru~en f.ıref Beyın 
Viyana büyük elçiliğine tayinleri 
ihtimalinden bahıolunuyor. 

--o-

Öldürücü şua 
Nevyork, 11 (A. A.) - Maruf 

muhteri doötor Nicola Teala, 78 
inci doğum yılı münasebetiyle 
yaptığı beyanatında dütman tay
yarelerini düşürecek ve silahları
nı imha edecek yeni bir "Öldürü
cü iua,, ketfettiğini bildirmiıtir. 

Roma seyahati 
Pariı, 11 (A.A.) - M. Bartu• !~~ 19644 22975 8782 

nun Romayı ziyareti için M. Mu· l6121 13349 22262 
solininin yaptığı davete, zannedil· 13187 18884 22440 21103 
diğine göre müsait cevap verile . 3365 l9611 6286 1194 
cektir. Bununla beraber henüz 3591 ·6821 21742 8341 
bir tarih tesbit edilmit değildir. 17600 20139 23248 21611 
Çünkü, bu seyahati hazırlamak Ü· 10229 23991 12229 18188 
zere Fransa ile ltalya araımda, lS059 16814 3617 17583 
müstemlekelere ait bazı meıelele· 13833 2024 4843 465 
rin halledilmesine intizar olun . 8120 13710 21889 14481 

maktadır. . . 50 lira kazananları 
Londra, 11 (A.A.) - ~n~ıhz- 2224 15687 5276 66491 

nazırları, bu sabah mutat ıçhma- 20896 8002 1 k t · 1 s· ı s· 864 14188 arını a te mıt er ve ır on ı • l9016 1()975 5560 
monun lngilizlerle Fransızlar ara 11409 1654 15413 

1 lSO 

undaki mülakatlar hakkındaki 8117 22284 9653 
~~!~ 

raporunu dinlemitlerdir. 14141 19587 9599 Kabine azası, mıntakavi misak- 16888 2500 16127 
17916 

lara müteallik Franıız projeıini 17471 15703 15133 
1~~! 

kabul etmittir. 16208 15764 12061 11235 
Buğdayı koruma kanunu 4018 18017 3088 1159 

ANKARA, l 1 (HUSUSi) - 17965 11886 11390 
Bugdayı koruma anununun as:> t> ı~ ıbı:rtc 

tatbikatı ıçın yeniden iıtenen 201 7833 14406 9988 
munzam kadro Vekiller Heyetin· 10706 4284 1305 21798 
dedir. Tatbikatta görülen müt - 19104 112 8777 12953 
küllerin, yapılan tikiyetlerin iza· 19876 24718 7812 7346 
leıi için kadronun ıüratle çıkarı· 5679 10920 18499 15449 
larak vilayetlere tebliği kararlat · 6840 23563 13776 1472 
mıştır. 5633 17260 8215 6284 

Pomanya Ba9veklll 1605 22244 24625 4891 
Paris, 11 (A.A) - M. Bartu, 1406 10985 17503 4330 

burada bulunan Romanya Batve - 6694 21669 22194 9245 
k·1· f" b' . f . . 21733 20489 11577 15262 ı ı şere ıne ır zıya et vermııtır. 

11296 8335 12986 7118 

Sabah gazeteleri ne l 4°s~ir~3!•::·~!: 
-----.-·----------------·--·--------------- 1498 18716 6941 17997 

diqorlar? 
V AKIT - Bugün başmakale sütun

larında Operatör Mim Kemal Beyin 
"Kimi ve neyi tenkit ediyoruz?,, bat· 
lıkh bir yazısı vardır. Mim Kemal Bey 
ıon zamanlarda yapılan bir ameliyat 
dolayısile çıkan münakaşalan mevzuu 
bahsederek tahlil ve tetkik edilmeksizin 
yapılan tenkitlerin şuursuz mücadele 
ve münakaşaların yalnız hekimler için 
değil, bütün memleket için zararlı oldu
ğunu iıaret ediyor. Tıp Fakültesine ec
nebi profesör getirilmesi bahsına temas 
eden Mim Kemal B. "Bunu yapmak bir 
gunah mıdır?,, diye soruyor ve Tıp Fa
kültesinin eski hocalanna hitap ederek 
buna şöyle cevap veriyor: "Bunun mad 
di ve manevi mesuliyeti ne şunde, ne de 
bundadır. Bizzat kendimizde!.. F1kat, 
evveli sizde, sonra bizde!.. Neden bu 
acı hakikati teslim etmek istemiyoı uz!. 

İlim adamları kadirşinas ve hakpe
rest olurlar. Siz üstatlarımız eski Tıp 
Fakültesinin gazete sütunlarında des
tan edilen zaafı, kifayetsizliği hakkında 
ki iddiaları neden filiyatınızda red ve 
cerh etmediniz? 1 •• Siz hocalarımız ya
pılan iınatlara neden ilmi müsbet eser
lerinizle susturucu cevaplar vermedi
niz?! .• ,. 

Bundan sonr;ı sözü ıon münakaşala
ra getiren Mim Kemal B. şunları yazı
"/«: "Ben ıazete ıütunlarında Türk 
hekimlerlnın izzeti nefsini cerihad.-r e
debilecek beyımntta bulunulduğunu ka
bul etmek iste.niyorum. Çünkü, ecnebi 

1 "Ueslekcaştanmızın ne terbiyeleri mu-

kavele ahkimnın ancak vicdan kontro-ı 
lüne tabi olan noktalarında liübali ha
reket etmelerine, ne de deontoloji kai
deleri kendilerine Türk hekimlerinin 
izzeti nefiılerini cerihadar etmeğe mü
sait olıun .. ,, 

CUMHURiYET- Yunus Nadi Bey 
bugünkü batmakalesinde Yunaniıtanda 
bazı muhitlerde aleyhimizdeki harelı:ct
leri mevzuu bahsediyor. Nadi Bey 
"Doıtlanmız niçin susuyorlar?,, serlev
halı bu makcleıinde "anlaşılıyor ki Yu
nanistanda bili Türk düşmanlığı yap
makta bir nevi zevk duyan - muhakkak 
ki miktarları pek mahdut - bazı kimse
ler vardır,, dedikten sonra bu zatlara 
denecek bir ıey olmadığını, fakat Yu
nanistanda fikirleri gibi hisleri de selim 
hakiki dostlarımız olduğuna göre birta
kım adamlar Türk düşmanlığı yaptık
ları zaman bu huıumetin ilk aksül!me
linin bu doatlanmrzdan gelmesi beklen
diğini yazıyor. Ve devam ediyor "Türk 
Yunan dostluğu, gerek yüksek inaanlık 
manası, gerek iki tarafın da menfaatle
rine azami tetabuku ve hizmeti itibarile 
lüzum hasıl oluncl\ müdafaa külfrtine 
değecek bir kıymeti haizdir kanaatinde 
bulunuyoruz da onun i!(İn .. ,, 

MI LLIYET - Mecdi Sedrettin Be· 
yin yazdığı baş:nakelede Maarif Veki
linin değişmesinderı bahsediliyor. M .c
di B. istifa sebebi etrafında f:Öylenilen
leri kaydediyor: Maarif V c kal etinin 
muhtelif icraatında isrlı{at ettiği bir pa
ra olan hususi idarelerin muallim mek-

3272 6528 15771 14480 
17~4 7324 7331 6239 

12685 8704 9388 24792 
19267 3079 21697 503 
~.':J543 12384 3318 9707 
13200 7161 6487 7977 
5317 11889. 17691 7587 

21069 19974 15002 9315 
22305 16417 1883 14071 
3593 8542 3468 

tepleri hisselerinden katan borçlannın 
mühim bir kısmı affedilmiştir. Halbuki 
bu para Maarif Vekaletince bazı ırfan 
müeıseselerinin inşaatına, Acil ve mü
him bazı ihtiyaçlara karşılık tutulmuş
tu. Mecdi B. bu meseleyi uzun uzadıya 
anlattıktan sonra diyor ki: "Cumhuri
yet hükCımeti hususi idarelere yardım 

elini uzatmak emelile fırka grupunun 
ve B. M. in, isabetli kararlarını alırken 
Hikmet Beyin vekaleti aleyhinde tecel
li eden bir karara muarız kaldığı ve bu 
kararın katileşmesi üzerine istifa ettiği 
kabul edilecek olursa; müstafi vekilin 

14879 24352 
14735 11350 

mezkur noktada israr etmekte pek te 9672 5411 
hakh olamıyacağı neticesine vanrız. 19556 12366 

7 
16401 
23866 
7472 
3742 

21588 
5255 

17264 
16786 
8131 

17590 
18312 

Maarif Vekaleti çok faaliyet hedefini 1391 21459 
istilzam eden bir vekalettir. Türk nıaa
rifini arzu edilen hedefe vardırmak için 15150 14965 
ise, bu vekalette biraz istikrar görmek 2256 22959 
umumi bir arzu halindedir.,, 

ZAMAN - Ebuzziya Bey bugün 
"Balkanların sulh bekçisi olmuıı.;z !., 
se:levhah makalesine şöyle batlı)'Ot: 

"Durup dururken (Belgrat) tan hize 
tevcih buy•ırulan Balkanların bekçiliği 
vazifesine (teşekkür ederiz, fakat bizim 
böyle bir vazife yüklenmiye ihtiyacımız 
yok!) cevabilc mukabele etsek pek ye
rinde bir hareket olurdu ... 

V elit Bey, makalesinde izah ediyor I 
ki Türkiye senclerdenbcri Balkanlarda 
sulhun bekçiliğini yapmıştır ve vaziyet
teki yenilik bu hakikatin aradan ıene

ler geçtikten sonra kabul edilmi§ olma
sıdır. 

1858 2054 
501 21305 

1080 988 
16479 
13931 
12741 
3374 
7207 

20271 
20475 
16781 
3953 

15112 
3446 

3011 
4512 

15733 
17927 
6968 
4604 

24437 
12045 
23413 
4175 
8850 

·19947 
15237 
18831 
22663 
6610 
9716 

18656 
4918 
6625 

10878 
14459 
23778 
3528 

22951 

12293 
5171 
3611 
1440 

22311 
20395 
11563 
2164 

15753 
6367 
7653 
3102 

11956 
8753 
1838 

10418 
23501 

7747 
12558 
13674 
6568 

12819 

23719 
13989 
13551 

Aşağıda ki 40 num• 
20000 liralık mükif• 
kazanmışlardır. 
8080 5 18263 
9629 24775 14075 

13130 2647 18284 
10506 2087 13247 
10674 22116 8872 
12305 229 20585 
7938 4639 1754'1 

( 

12615 24992 16168 
3961 20967 18664 
7055 2671 15583 

Sonları 58, 73 He bit 
biletler amorti kazall 
mışlardır. 

........... 6 ........ ~········· .. ••• 

Şehtnşalı 
Tebriz, 11 (A.A) - Şebi 

Hazretlerinin hududa muv 

!erinden itibaren Azerbay 
her şehrinde halkın, ıevgili 

kümdarı ıerefine, ya phğı teS 
rat ve ıehriayin hali devaıl' 
mektedir. 

Ali Hazreti Hümayun dil.o 1i 
rana müteveccihen hareket e 
lerdir. 

Memel meselesi 
Berlin, 12 (A.A) - H 

Nazırı M. Von Nearath, Mc 
raziıindeki vaziyet hakk:nda 
araziye ait mukavelenamtyi İ 
etmit bulunan devletlerin i 
müda·halede bulunmalarını 
eylemek üzere Franıız, lngilİ 
talyan ve Japon ıefirlerini k 
etmiıtir. 

ihtikar komisyonıı 
toplanıyor 

Dahiliye Vekaletinin e.mri -
cibince vali beyin riyaıetind• 
tekkül edecek olan ihtikar kO 
yonu, cumarteıi aünü içtinı• 
cektir. Komiıyona iıtiraik ir>f 
mekte olan Ticaret Odaıı M' 
ıili bugün ıeçilecelctir. 

Sporcular Rusyay• 
gidiyor 

Temmuzun yirmi aekizin'İ 
nü İıtanbul ıporcularınd•ll 
kafile, Ruıyaya gidecektir. 
leye futbolcüler, güre,çiler "' 
zücüler ittirak edecektir. 80 
yahat 1ıtanbul Halkevi tat• 
dan tertip edilmittir 
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et&İ.lff, aliJ.iiri:.~~ • 
• 

kta tabanımül ;e .. 
lllusamaha 

tanıpiyonluğu r· t 
Tanıdıklardan iht.·, b. ıcare 

ı.__ ar ır er • 
, -=ton ae 1 
ı-' 1 ne evve , genç bir 
ıua ey enm. ı· 

tün 'bt' •t 1• Erkek, büs • 1 1Yarlad K d ıeldi. y ıd ı. a m kemali • 

Odası M~clisi dün gürültülü 
bir celse yaptı 

d · &f 1 olan bir genci 

B~nu, koeaa11ıa. . Oda umumi katigliği, oda sicillerinin daha muntazam ol-
ze-.ç· ··p1ı nlatmı,. lhtı· • • •• ı d b. l ki. f etti• 

.. kıe b~~';,er:·~.ra~istir~pç~~- ması ıçın tuccar ar an ırer fotoğrafa ınmasını te ı 
Uf. KabaJıar ı_ tabıı gor- Ticaret Odası Mecliıi dün Reiı yeti de buna muvafakat etmiıti. Hamdi, Refi Celal, Vehbi, Hulki 

bo ı •end' ·· · ı tandı .. 1 uzerme a a· Vekillerinden Ahmet Beyin riya- Bu teklif mecliste bir fırtına ko • ve Abdülkerim Beylerden mürek· 
'rir aibi, -~ek 02 evla~ını evlen- setinde gürültülü bir içtima yaptı. pardı. llk ıözü liman t irketi mü· kep bir heyet seçildi. 
t -

1 zevcesıle i!l kı R • h · l h · ıoz etti •e k I s 1 nı uznamedekı mu telıf meseleler dürü Hamdi Bey aldı ve şöyle Ticaret boraaıı muame e eyetı 
•tu oldu. uru an bu ailenin görüşüldükten sonra gürültülü söyledi: geçen içtimaında ticaret borsası 
Ara.<Llıı ı,· mevzua girildi. - Vakıa ticaret odasına ceza muamele ücretinin binde ikiden l'l ır Z&m.a • • • 1 er, araların n Reçınce, yenı Oda umumi katipliği oda sicil- vermek salahiyeti verilmiştir ama binde üçe çıkarılması mecliste re· 
baı1anıı1 N ~~ hınltıya, d ırıltı- )erinin daha muntazam olması vazı kanun hiç bir zaman odanın ye konmut, fakat tesaviiara vuku 

r •ardı, kad:n ı~eh ~ynlmağa ka- için ıicil dosyalarına erbabı tica- bu salahiyeti sicil itlerini düzelt· bulduğundan netice almmamııtı. 
- n ~ ll • ' ı hyara: .. . k h ' d 1 . . d ue ret ve sanayıın, fır et ı11e ar a- mek için kullanamıyacağını batı - Bu içtımaın ruznamesın e gene 
ant! ~ lenın gibisini bula- rının, murahhas azaların, müdür- rına getirmemiştir. Ben bunun ayni mesele vardı. Fakat daha e-

/aki k·~~ıı Ye •ilanıış . İhtiyar da, lerin ve müeıeıe •eflerinin birer h 1 f · vel on bir imzalı bir takrir verile-• • nı tekrar aldı. S' esaaına mu a i im, reddini ıste • 
fotoğraflarını yapıfbrmalarını ve rım.,, 

Bir ih~i1."r h~ı.:. h:kA ' • •. . fotoğraf vermiyenlerin yüz liraya Hamdi Beyden sonra söz alan 
e: ' 1 ayeyı ışı· kadar nakdi ceza ile cezalandırıl- Refi Celil Bey de esasa muhalif 

rek bu meselenin müzakeresinin 
tehiri istendi ve müzakere tehir e

dildi. Ve bu suretle celse nihayet 
buldu. t - Aıııan y masını teklif etti. Oda idare he- olmamakla beraber mesela ku· 

a... ı_ • · •raı_b. D" d 
111C oıçıın ;.. D ı... unya a ld f ::--...,..,-:::-:-::~--:---..~::-:-:::=-:~~:-:--::----= -ı.. -.ıaanJ mandit şirketlerin bu teki e o • 
,anaınbıü) .. .ı. 1.ar da var... Buna y ı· )) L• 
' d -=uı . er 1 m a ar ser- toğraf vermesine imkan olmadığı· ıman i. ır nu? ... -diye ıöy-

• • nı söyledi. Hüseyin Sabri Bey: 
Şirketi tas
ediliyor ::ı;.~ h"tka hiri, ıon zaman. gısl açılıyor - Efendim, fotoğraf denilen fİye 

L_, _ b~da cereyan eden da_ Her sene muvaffakıyetli neti • fey seneler geçtikçe değitir. Oda 
uaıc."4 b d f d b ki' b·ı · İstanbul Liman Şirketinin tas-ır vak' celer veren yerli mallar sergileri· un an ne ay a e ıye 1 ır; 

l' adJiy ayı anlattı. Met- w f fiyesiyle liman i•lerinin hükumet-
ile...; .. e hıulHu-riri Geo London nin, altıncısı önümüzdeki çar· yoksa her sene ayrı bir fotogra mı :r 

·&&1e .;ı. 1 ' b · verilecek, diye vordu. çe tedviri · hakkındaki kanunun •illtın 1 -rvY e bir muhakemenin tam a günü merasimle açılacak .. ••c. ı llaklediyormut: hr. Sergi ilk günü yalnız davetli- Hamdi Bey cevap verdi: tatbikatına geçilmek üzeredir. Li· 
Yet ıenç ve k kl b. ler tarafuıdan ·ziyaret edilecek ve - Her sene bir poz!.. man tirketi umumi heyeti önümüz 

'keııdi • 'b ya ıtı 1 ır er- h Ik Abdu'. lkerim Bey sordu: d k. ·· ·· f k 1. d l •it ... F&Jr •1 ıı i bir kadınla evlen o gece a a teıhir olunacaktır. e ı pazar gunu ev a a e o a -
f Ydal-..ı at, kadın, bir de işık Serginin kütat resminde bulun • - Odanın bunu yapmasına se· rak toplanacaktır. Bu toplantıda 

1 
, iİçiizJu··1'~·.1• kı": bir zaman son. mak üzere Sanayi Birliği tarafın· hep nedir? tirketin fesih ve tasfiyesi muame-

~ . o r l ku l dan be• bin kadar muteber zeva- Buna cevap veren gene Hamdi I d l h 
5'e\'ç bu . aı e ru mUf••• S' atının İcap ettir İği bilcüm e U • 

~Uf ı~ müıamaha ile bakı· ta davetiyeler ıönderilmittir. Ser- Bey oldu: kuki ve idari vaziyetler müzake· 

• ···-1\.&rrıının a•ıg"ı ı"le aezı'p gide bir noliı ve bir de itfaiye - ltıizlik !.. Ticaretin fU dur• 
:r e .,.- J re edilecek ve ıirketin taafiyesine 

•r ııf· d --- :a... ,, müff4ZA&; ı.. • .,ı,~,. .... ı.~~tı.. 1-1. szıuı. zamanında oda icin vıapı a_· ,....._,o=:; 
1 
u det dirlik düzenlik bozu}. zırlıklara büyük bir faaliyetle de- caken iyi it böyle bir albüm hazır· 
':·İ lakin, aradan zaman ge- vam edilmektedir. Sergi komiser- lamaktır.,, 

, ~ter larpa sarmıı ... Zira, ka- liği bu seneki sergide birçok ye- Münakaşalardan sonra bu fo • 
it... lefer, ikinci bir itık edin- nilikler vücuda getinnit ve bilhas· toğraf itinin kanuni ve iktısadi o· 
''8· sa halkın, ıergiyi kolayca geze- lup olmadığını tetkik etmeıi için 

•rinciıi d l Uf: • erhal zevce koş- bilmesi için tertibat a ınmıştır. 
•ı Bah.reıinde de büyük bir luna park 
- Ned· 3' 

.. ()r - ır bu rezalet? c·· .. vücuda getirilmektedir. ... Uaun., · •·· ormu-cc • 

,;- Görüyorum. 
hl ._- E. ... Mi.ni ola 

"OCaıın "> ana ... Sen, na-
cc •••• 

- Na.aı11t l ... 
de llll'-t oca o dugurnu evvel-

~ • L_ ~ bııtt K • nı qozıııa ım... arınıın k -
,, - Se ~a ~akkını yok... ey 
"B· . nı l•di ahl"k 

' - .ırıııci ltık a sız ... 

----o--

Bo r sa intihabatı 
Ticaret Borsa11 idare Meclisi 

müddeti bu ay nihayetinde bit· 
mektedir. Mecliı intihabı gelecek 
ay zarfında yapılacaktır. 

Hukuk mezunları 
Hukuk Fakülteıinde imtihan • Jerunı! ki, ~b ' 0 derece hiddet • 

nnuı ... Ber ~llcaıını çekip zevci lar bitmiıtir. Haziran devreıi im· 
lamıı. e et ~ersin, hafif ya- tih;nlarında Fakülteden 41 er· 
··ş · d ırn i, h&ki!n· 
•kat, ze"'"' -·· •n lıuzurundalar 
•• T J .._U.. ••• 
ul fampiyonluğ bıaha. ve taham-
ak iç.in: Unu kırını, ol-
" . - Beni ya,_Iı 

ıç. bir tikiyef Yan bu adamdan 
u 1111 Yokt t t ... ur··· -diyor-

Bu. • • . • 
lıilciyey· d. : • • • • 

t hallnlı: 1 ınlıyen ayni ihti-

1 - Olur fey d .. . 
ar111 ~ .. egıl... Bu Avrupa· 
ed1,.. e·bıına akıl ermez! ... 
· •r İllaan bö. 1 b •:tete nu 1 , y e ir 
d ı daJanır? B ··ı ed •··· en o-

ta... •Janaınam ... Dağlara taı-
li tarruııdan bı·n· •.. .. k . -... Anıan • ozunü eıtı: 

"İı - h , hanımefendi ... Zev .. 
1 er um Pa•• .. - ik' . o d111uııuzu .. ~·~ ınc:ı zevce 

, uzerınıze üç resmi 
dıtn. il batlca, bir kaç ta gözde a
lde h .•• tahammül rekorunu her· 
~ ızzat •İzin kırdığınızı ne 
l'fe "1lutuyorsunuz ... 

lllrip· C t k 
~1-ı · arp e, adınlarm ve 
1 -··il qk Te izdivaç itlerinde 

Ua&aı&Jıakir ve t 

kek, 12 hanım mezun olmuftur. 
Halbuki imtihanlara girenlerin 
yekunu 210 dur. 

--o-

Ermeni vatandaşların 
tayyaresi 

Dün Tayyare Cemiyetinde bir 
toplantı yapılmıttır. Toplantıda 
Ermeni vatandaılarımızm murah· 
haılarından mürekkep bir heyet 
de bulunmuı ve Ermeniler la· 

rafından alınacak tayyare mese -
lesi etrafında görütülmüıtür. Bun· 
dan baıka Muıevi vatandaıları • 
mız da ordumuza bir tayyare al • 
mak için yakında bir toplantı ya· 
pacaklardır. 

lü o duklarına timdi hepimiz ıaıı -
yoruz.... Hele, kadınlarımız, buna 
tatmakta birincidirler... Bizim 
memlekete bu derece aabır müm· 
kün değildir sanıyoruz .•• Bir nesil 
evvel, en çileket inaanlarm bizim 
memlekette yqadıklannı akla bile 
getirmiyoruz ... Hatti çile çekenler 
bile, naııl bir hayattan nasıl bir 
ha.Yata ıeçtiklerini unuttu ... 

Bald1rından yaraladı 

Tophanede Mektep sokağında 
oturan lsmaili, ayni odada oturan 
Ali, bıçakla baldırından hafifçe 
yaralamıı, ıuçlu yakalanmııtrr . 

Galatada Necati bey caddeıin
de mısırcılık yapan lımaile, Ha • 
mit isminde biri yüz para mesele
sinden bıçak teşhir etmit ve yaka
lanmıtbr. 

DövdU 

Y edikulede oturan Amedyoı 
ağaya ayni mahalleden Koço f e
na halde döğmüt ve kendiıi de 
yakalanmıtlır. 

Maslak yolu kazası 
Maslak yolunda üç kitinin ölü

mü ile neticelenen otobüı kazası 
ıuçlularının muhakemeıine dün 
devam edilmittir. Dünkü celıede 
ıahit Madam Y orıiya dinlenmiı
tir. Suçlu vekilleri, mevkuf bulu -
nan ıoför Hakk; efendinin tahli
yeaini istemiııe de mahkeme bu 
i~te;li reddetmittir. Mahkeme ba
zı tahitlerin getirilmesi için bat· 
ka güne kalmııtır. 

-0--

Fransızların bayramı 

Ayın 14· üncü cumartesi F ran
aızların bayramı olduğu için 
Franıız sefarethanesinde bir res • 
mi kabul yapılacak ve Fransız se
firi M. Kamerer, Fransız tebaa • 
ıının tebri ibnı kabul edecektir. 

--o- -

Hamit ve Nuri Beyler 
vali mi oluyor 

Valiler araıında mühim deği -
şiklikler olacağı söylenmektedir. 

Bu arada lstanbul belediyesi reis 
muavini Hamit Beyin Burdur, Nu 

ri beyin de Denim valiliğine ta • 
yin olunacakları ıayidir. 

--0-

Nihayet talip çıktı 
Aylardan beri bot kalan Tak

ıim bahçesine bir talip çıkmııtır. 

Kiralanmaya ait mukavele bugün 

tasdik edilerek bahçe iıletilecek· 
tir. 

MalulJerin ikramiye) eri 
Malul zabitan, efrat ve tehit 

yetimlerinin ikramiyelerinin tev-

ziine batlanmıtlır. Dün Eminönü 
ıubesi mıntakaaı ashabına ikra • 
miyeleri verilmittir. ikramiye a -

lanların nüfus hüviyet cüzdanı İ· 

le maaf cüzdanlan ıörülmekte 
ve sonra da muameleleri yapıla
rak paraları verilmektedir. 

--o--

Çingeneler toplanıyor 
tıkan edildikleri mıntakaları 

terkle ıehrimize gelmit olan Kıp· 
tilerin burada geçirdikleri ıerse -

riyane hayatları zabıtaca nazarı 
dikkate alınarak toplanıp yerleri
ne iadesi takarrür etmittir. Bu 
cümleden olarak, dün kırk elli 
ki9ilik bir ka file toplanmıt ve po· 
lis nezarethanesine konulmuttur. 

Polisçe tiddetli takibat yapıl -
makta ve diğer kıptiler de topla • 
narak peyderpey yerlerine gönde
rilecektir. 

. . . .. 

. SİYASET :·· 
•.J ' ... 

Türk-Yunan dost
luğu bozulamaz! 

Son günlerde, Yunanistandan, efka
rı umumiyemizin alakasını celbeden ha· 
berter gelmektedir. Bazı Yunan gnzete
leri çoktanberi alışmadığımız bir lisanla 
tarihe karışmış, karışması icap eden 
vak'alarla fazla me§gul olmuşlar, bir 
müdettenberi tatbik cdilmeğe başlanı ~ 

lan bizim "Küçük san'atlar kanunu., mü• 
ııasebetiyle bazı makaleler neşretmi; • 
]erdir. 

Yunan harbiye nazırı ceneral F.rn .. 
dilis'in Türk milletini rencide edebile .. 
cek arkıları orduda meneden bir emir• 
name neşretmeğe mecbur kalması ma
nidardır ve kolaylıkla gözümüzden ka
çamaz. Ceneral, her halde mevcudıyeti· 

ni hissettiği bir cereynrun önüne geç· 
mek istemiş olacak .. Bunu memnuni}·et· 
le karşılarız. 

İtiraf etmek lazımdır ki ortada mu • 
ayyen bir haleti ruhiye tezahürü vardır. 
Sağlam esaslara müstenit ve senelerden 
beri iki milletin menafiine uygun, dün .. 
yada ve Balkanlarda mtihim semereler 
veren Türk - Yunan dostluğunu kıs • 
men olsun zaafa uğratabilecek hissi 
bazı tezahürat mevcut tur. 

Senelerce devam eden uzun ve !jetin 
bir çalışmanın eseri olan Türk - Yu • 
nan dostluğunu tehlikeye koyabilecelt 
cereyanlara mukavemet etmek ve mp • 
ayyen bazı propagandalara el birliğiyle 
karşı koymak her iki millet için de bir 
vazifedir. Yukarıda nöylediğimiz. gibi 
büyük ve mütemadi gayretlerin eseri 
olan bir abideyi umumun hissiyatına 

tercüman olmayan zümre hissiyatına 

kurban edemeyiz. Bu fıbidenin ara srr a
da ~ürüyüp bozulan noktaları vaTsa, on· 
lan bir an evvel tamir etmek bir va • 
zifedir. 

Türk - Yunan dostluğu şaheserinin 
banileri olan liderlerimiz, mazideki düş· 
manlıklara müstenit hissiyatla ha:-cket 
etmediklerini mUteaddit defalar ispat 
etmişlerdir. 

V enizelos fırkasına mensup olsun, 
Çaldaris fırkasına mensup olsun, ':rn3ktıt 
Yunan sıyIST aaaniiıttnın 'l'laılt A.-ö :V."" 

nan dostluk muahedesine kuvvetle ta
raftar olduklarından asla şüphe etmiyo
ruz. 

Bu dostluğun t emelleri gazetclt-rde 
intişar eden ve dedikoducuların ağzında 
çiğnenen bir kaç cümle ile sarsdamıya • 
cak derecede kuvvetlidir. Çünkü bC"l ke
miği sağlamdır; çünkü Balkanlarda 
sulh ve sükfına, mazideki diı§manltk1a -
rın tasfiyesine ve mali, iktısadi mer:afie 
dayanmaktadrr. Yunanistandaki cereya
nın ba§lıcası, ihtimal ki, l stanbulda şah

si menfaatleri haleldar olan küçiik bir 
zümrenin Yunanistana giderek uyan
dırdıkları bir harekett ir. Fakat. unutul· 
mamalıdır ki. Küçilk San'atlar kanunu, 
bütün ecnebiler hakkındadır ve diln)a • 
nın her tarafında mevcut bir nizamın 

tatbikinden ibarettir. Ru derece tali bir 
zümre m~nfaati yüzünden, iki büyük 
mi11ctin hayati ve esaslı menfaatleri el· 
bette kurban edilemez. 

M. R. necdet 

Amerika bahriyelileri 
Misafireten limanımızda bulun 

makta olan Amerika Birletik hü· 
kumetleri donanmasına mensup 
Gayuga ve Sabago sahil mu hafa• 
za gemileri kumandanı yüzha§ı 

Randolph Ridgely, dün ıabah vi
layete -;:derek vali Muhittin bey· 
le Üçüncü Kolordu Kumandanı 
Salih PaJayı ziyaret etmittir. Öğ
leden sonra da Muhittin Beyle Sa 
lih Paşa geoıiye giderek iadei zi
yaret etmi,lerdir. Amerika sefiri 
M. Skinner bu akfam gemi zabit 
ve kumandanları terefine hususi 
bir ziyafet verecektir. 

Bundan maada yarın gemi ku • 
mandan ve zabitleri Taksim ahi • 
desine bir çelenk koyacaklardır. 

--o--

Terkos gene akmıyacak 
Ayın 14 ve 18 nci günleri, ana 

borularında bazı tamirat icra edi· 
leceği için terkos akmıyacaktır. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözd·eteri 
Tarihi tefrika: 2 

Hükumetin (laa Bolatin) i tedip 
etmek üzere Makedonyaya ıön
derdiii kunet, Abdülbamidin bir 
anlatma ıiyueti yüzünden Seli -
nikte tevakkuf etmi9ti. 

Ebülhüda, Abdülhamide: 
- Beyhude yere kan döküle

c~k .•. Ve lsa Bolatin bütün takiba
ta raimen elde edilemiyecektir. 

Diyerek, Selinikte beldiyen te
dip kunetlerinin lıtanbula dön
meıini tavıiye ediyordu. 

Ebülhüdanın hu taniyeden 
mabadı ne idi? Bulıar Prenıi 
(Ferdinand), Padiphın zayıf da
marlarını berkeıten iyi ketfeden 
bu Şamlı sihirbaza neden ırk ıık 
hediyeler gönderiyordu? 

Ebülhüda ile Prenı F erdinand 
arasındıJci doıtluiu kimler temin 
etmitti? Yıldız sarayında hüku
met namına ıizli ve ıiJ'lıi entrika
lar çeviren bu Arap büyücüye Ab-
4ülhamit l'ibi fC)'tan ve müveıYir 
bir hükümdar nasıl kapılm19tı? 

Pariıli rakkase o ıece beyhude 
hazırlanmıttr. 

Harem Aialarından biri Mat -
mazel (Meyan) ın odasına ıeldi: 

- Efendimiz bu ıece gül bab
çeıinde bir miıafirile beraber ye
mek yiyecek.. Sizi çaiırtacafını 
zannetmiyorum! 

Dedi. 
Matmazel Meyan'ın neıeıi kaç

mııtr. Paditahın bu meçhul misa
firi acaba kimdi? 

Harem Ağasına sordu: 
- Gül babç .. inde Paditahla 

beraber yemek yiyecek olan bu 
talili misafir kadm mı? Yoksa ••• 

Harem alası fazla izahat ver-
mekten çekiniyordu. 

- Kadın ama .. Kim olduiunu 
bilmiyorum. 

Diyerek çıkıp gitmek istedi. 
Pariıli rakkaıe Arabın arkasın

dan kottu: 
- Paditah heni buıüne kadar 

atlatmamııtr. Sabahleyin Cafer A
ğa ile haber göndermit ve bu ıece 
için hazırlanmamı irade etmitti. 
Hünkarın zihnini çelen hu kadım 
mutlaka tanımalıyım ... 

Haydi kuzum atacıiım, ıu ka
dının kim oldufunu bana çabucak 
öğren de ıel ! 

Harem Ajası bqını sallıyarak 
odadan çıktı .. Ve koridordan ıe
çerken kendi kendine mınldandı: 

Tefrika numuası : 15 

Yazan: lahak Ferdi 
-Zavallı kız ... Hünkarın mi

zacını hail tanıyamamıJ. Sarayda 
dönen entrikalardan haberi bile 
yok. 

• • • 
Matmazel Meyan ıi)imli ola

rak ıaatlerce bekledi .• Odasına ıe 
len giden yoktu. Koridora çıkıp 
bqmusahibin dairesine ıeçmek 
ve Cafer Ağadan itin iç yuzunu 
anlamak iıtedi. Fakat, kapının ö
nünde dolqan iki gölıe ıördü: 

-Yasak ... 
Pariıl' rakkase irkildi .. Kork

tu .. Geriye çekildi.. 
Gölıe, Matmazel Meyan'ın ü -

zerine doğru yürüdüler: 
- Odana ıir .•. Ve kapını ka

pa! Bir teye ihtiyacm varsa, du
vardaki zile hasarım.. Hi2metçi 
ıelir .. istediğini hizmetçiye söy
lersin! 

Matmazel Meyan'ın çeneleri 
tutulmuttu.. Aizını açamadı. O • 
cluma aircli •• Ve kapıyı kapadı. 

Pariıli Mulen Ruj yıldızı Os
manlı sarayında ilk defa böyle 
korkulu ve heyecanlı bir gece ge
çiriyordu. 

Çairılmak ümidile elbiselerini 
11rtmdan çıkaramamıitı. Şazlon
iun üzerine uzandı. Bekliyordu •• 
Ve sabaha kadar bekliyecekti. 

• • • • • • • • 
Bat mabeynci Celil Bey bahçe

de kazılan kuyunun batında duru
yordu. 

Saray hademelerinden birinin 
elinde aallanan bir fenerin neşret· 
liği ııile, yeni açılan bu mezarın 
üstünde iki ölü ıözü ıibi dolat•· 
yordu. 

lıte iki hademe daha .. ! 
Celil Bey kendi kendine: 

- Getiriyorlar ••• 
Diye söylendi.. Sonra birden 

iki adım ilerledi.. Hademelerin ya
nma sokuldu: 

- Nerde kaldınız? 
- Çok ağır, Beyim! Güçlükle 

getirebildik .. 
lııiı çukurun içine tuttular •• 

Ve hademeler ıüçlükle tatıdıklan 
bir ceaedi yavqca çukurun içine 
brrakdılar. 

Ceset bir kilime sarılmıttr .. Çu
kurun içinde iki büklüm oldu. 

Celll Bey ditlerini ııcırdata

rak, ö!ünün itilmeyen kulafına 
- Hürriyet isteyenin sonu bu-

Aşk mı, Servet mi? 
Nikıli: (Vi - Nô) 

Geçen kı•ıml•r1n hUll•••• Banka merkezinde, onu, sureta bü-

Fikret, A vrupadan dönünce yiilr Wr nezaket " samimiyetle brfı-
Türki 1 k · · Türkinın !adılar. H• halde, büyük mmnırlar 

nı ama ıstiyor. wı. bncliıiai iatirkap ecliyordu. Avna· 
fakirleşen fakat lüks hayat sür- pada tahsil " ıtaj ıörmüı bir memur
mekten bir türlü vageçemiyen ba dan biç bir müessesedeki mealektat
bw llhami Bey, kızını Cemal lan hotlaamu- Bu, umumi kaidedir .. 

Bey isminde zengin birine vermek Müdür muavini, Fikrete, belabı 
arzusundadır. o gün Cemal Bey, carideki yerini aöıtercli. Arkaclaılan-

evlerine daveUi olduğu halde, m 'ü;"'..;...ana nrck. Biri, defterlft'i 
Türkan ve Fikret yemeğe inmiyor tutuyor; mitelnadiyea darplar, tarh
lar. ı .. yapı;yordu. ismi ŞelPp BeJdi. Kak 

l lhami Bey çıkar çılnna•, delikanlı, IMtlik, trap daima UZUDlf tesirini v• 
clerbal, Iİyİnmetİni ilamt etti. Ş...ka- ren, llabayani lahkh bir adamdı. Dal-
11nı aldı. Sobia fırladı. renin arka tarafında oturur, nriiıteri 

Türkinla hir clalaa yüa yüu sel· ile t1111Uta lııalamnadı. 
maden ene!, battı hareketini ta:rin Midir maavini, aonn, una lllfb 
etmek İatİ70f"da. F abt, her feyden Wr ıeacia ininde clunla ı 
evvel, ı..nım,. aitmeliydi. lıtanllala - Şair Nuri S.,- - Dedi. 
döndüiine daJr malmmt nnneli, va- Ve, alay etti: 
zifeslne • aman 1-thJacaimı öira- - Ah, efeadim, aarma11a, elinclen 
meli eli. ....... pkerls... Hani hud phpyor, 

HABER - Akfam Poata•ı 

Fıkra müsabakası 
Eaqi, ...... ,........ ..... .-. 

----- ,....Janı ............. ~ 
lecelrtir. Y abua ba fdıralarm azun ol-
maması, 1epne olması " okunüh ,....,.,. .............. Nalnl •• teıelwe ..... 

Yazan: M. 
Yapma fare -67-

Yeni nitanlanmrılardı. Genç 
kız nifaDlııımn durlUD ve çekin • 
gen halinden tikiyetçi idi. O gün 
akpm üzeri ıene kendiaini ziya • 
rete ıelecek, ya oturacaklar, ya• 
but ta dıprıya, dolafmıya çıka

caklardı. 

Y•ll•r Hrp• gra• 
Arapçası mevaddı tafımiye ismini 

tafl)'Ul yaib ciaimler hayvanın ve ne
ı..bn terkibinde bulunurlar. Bu ciıim
I• ikiye ayrılır. Adi derecei hararette 
aalp ve az yumutak olanlarma arap
P phm, Franııxa srea, ve maddi 
dereee•• mayi olanlanna arapça riyut 
Fnmap 6il denir. Graleria olsun ü
illerin oı.- teması )'WllUtU " b11-
a arapça "delmi,, leuetleri hususidir. 
Bir kifıt veya bir 1mmat berine ıü
riilclGkleri zaman sabit ve hararetle za
n obmyan bir lelre hwıale ıetirirler. 

enç kız, dolatmaktama nif&D • 
bıı ile bq bata kalmalı tercih e
diyordu. Nipnlııınm ıelmeaine 
bet on dakika ya kalmıf, ya kal • 
m.amıfh. 

Kız, küçük kardetini yanma ça-
tırdı: 

- Gelıene buraya ..• 
- Ne var abla •. 
- Gel.-
Küçük kardeti yanına yaklqm-

ca: 
- Senin yapma f aren nerede? 
- lçerde abla •• 
- Git al onu yanına.. Şu on 

kuruıu da al senin olıun. en enit· 
tenle yalnız kalmca kapmm ara • 
ımdan içeriye bırakı•erirıin. 

Kaynana 
iki ıenç sevifiyorlardı. O kadar 

çok sevifiyorlardı ki bir sün ıenç 
kiz, ıenç aevıiliıine iıtikballerin· 
den bahıediyordu. 

Genç kızın annesi, ıenci ne ka· 
dar ıeviyona, babası o niıbette 
hotlanmıyordu. Kız: 

- Meraklanma sevıilim, diyor
du. Babam seni ne kadar sevmi
yorsa, annem o derece bayılıyor. 
Bu yüzden babamla ayrılmaia bi
lt- karar .-di. Evlenince annem 
de bizimle beraber obaracak. 

Gencin dili tutulmut sibi cevap 
veremedi. 

üfler ıibi. fuıldadı: 
dur. Şimdi mezarda Pariı'le bol 
bol muhabere ederain ! 

Ve ticldetle batını çevirdi •• Ha
demelere emir Yenli: 

- Haydi, kapatın fU melu
nun üatüııü .. ! 

Hademeler evvelA bir çuval ki
reç döktüler.. Sonra kürekle to~ 
rak atarak, çukuru doldurdular. 
Ve üstünü çakıl tatla öıttiiler. Bu 
iti o kadar mahirane bir aurette 
yapmı,lardı ki, erteei aünU 'bahçe
de dolqacak bir Jrimaenin orada 
hir çukur kuıldıiını Ye içine bir 
ölü ıömüldüiünii ketfetmek kabil 
delildi. 

(Devamı var) 

hesap yaPIJor zannedersiniz, ,...t, 
balükatta, bankanın kiiıtlan e.erine 
ne yazar, biliyor musunuz? .. Şür- Ge
çen ıün, bir çekme açtnn... içinden 
bir mektupluk kifıt ~tim. Ozeriade 
ıunlar yamlıydu 

Adın.. 

Kam. .. 
Maksadın... 

Mutacbn
Aydm. .. 
Gözün ayclm •. 
Bunlar nedir di1• ha,...tte lraldnn .. 

Tahkikatta Wanunca ne öirw 
Mienininiz?.. Mei .... kafi,.Jermit.. 
Bizim Nuri Be7, baalann her birüün 
ı..ı harfine bazı heceler ilive 
ederek fİİr meydana ıetinc:ekmiı.. Bu 
mesletin en aüç tarafı kafi7e olcluiu 
mal6mdar. Onlan llalup araladıktan 

sonra, mııralan doldarmak itt. Wle 
dejildir. lıte, Nuri Bey de ıüç tanfmı 
önceden baHetmek yolunu tutma1oo 

Yaib uzun aaçb aenc:in •olsan yüzü, 
sivilce içinde7cli, Amiri ·hu .w.i IÖy· 
leclikçe lazanyor, boun,or, renkten 
rense airiyordu. Fakat, hiddetinden 
mi, yokta mehcubiyetinclen mi? Ora1n1 
•nlamalr mütkül itti .. 

Mltlür muavini, aonn, kıaa lloJla, 

Gre.ler c)ıun üill• olsan ıayun yü. 
rinde yüzer. SilrJeti iafiyeleri aayun
kiaden dudur. Sada hal olmular; 
fakat etw, benzol ve kibritiyeti lcar
bonda erirler. 

Yallar açucu detildirler. Fakat 
•ip olanlan lrolayhlda erir, fula 111-

blnaca tahallil ed• " karbonlu ictro
j..._. ile ........ karbon .. aai1'9den 
il.nt Wr mablit ıai ile Jamk >'ai 
kokuıundaki akroleini ayrılır. 

Han temumda ıule ile yanarlar. 
Zeytin, kolza zeytleri limbalan ve 

mumlar ıibi. 
Y aflar bava temasında •• leli de1'9Cei 

hararette tahammuz ederler; fena ve 
keskin Wr kaim .. lezzet ahrlar. Buna 
;yailann ac:nnuı tlenir. 
Şahmi bamn1ar ve ı..huıuı uid 

,.Jmitik = C11 H 11 COOH, Asidıtea
rik = cu H 11 COOH. Aıid oleik = 
C" ı +11COOH aç iclrcluilli yani üç d• 
fa KU.I olaa aliaeria ile •terler- teıkil 
ederler. Bu eaterler yailarchr. MezkGr 
hamızlann ıliaerinle teıkil ._tmİf olduk
lan est.lere: 

Palmitin - c• H• (C H 1 COOH•) 
S'-ia = c• H 1 (CU ffU COOH' ) i ve 
Olein = C' H' (C11 ff» COOH3) de-
Dİi'. 

Palmitin ve stearin beyaz renkte ve 
M~.ow.~1er
klbinc1e az mlluarCı~ull:i:n-r.~ ~ .. -
de fazla miktarda Olein vanllr. 

y atlana terkilDdeki ... iç maddeyi 
a,..nmk mümkindir. M...ıA ..,.m.,.. 
iı ımr clenceJ• kadar dondaralana 'biri 
ıalp cliteri maJi ilri kııma aynlar. Zey
tin J&inu ketenden mamul torbabtrda 
tazyık ederek hu iki kısmı aymnz. MaJi 
olan iman olein&. TaQl)s ........... 
tOl'badaa ....... Salp ile PalmitiHir 
torbada kalır. 

Bir gak J&ilarü Ye içyajlannda ole· 
in aJ'ftldıktan sonra torba içinde hlan 
sulp laum eterle muamele edilirae bu 
ıulp maddenin hir kısmı etercle inbiW 
eder. Ha111le selen mahJGI tekaif " IO • 

lumaia twkolmnar. O ftldt Palmitin 
maddesi tebellGr eder. Eeterde erimi -
yen ,uat u eriyen laum ite stearin • 
dir. 

Y ailann hepainde muhtelif nlıbet • 
lerde olmak üzere Palmitin, m.ria, o
lein "bam....._. citimlw ....-. Me
.. ter.yafma Biatria = C8 H' (C• 

Pili bir çoc:uiun yanında durda: 
- lıte, ıubenizin en faal uzvi lna 

beydir .• -Dedi- lmü lbrahim Beydir •• 
MGt_._.......,ecler. 

Bu memur, larmaa aaçbycb •• lıminin 
Türk olmuma raimea ırkp ,ahud ol
~ ymain edilircli. Zira, o kadar 
ı..zi1orda. Fmcblr fared aibi cevval, 
ful .... ha6 vardı .. 

Fikret miatakW pi...- JWini si -
rüp arlradqlulyle .,... tamtbktan 
IOIU'a ,banka müdürü tarafnadaa kainat 
edildi. 

Buma kalıp bir t.ır.n Wlar: 
- MüesMaendz, sizinle iftihar eder. 

Temani edelim ki, uzun ....aer w.im
le birlikte çabfır, hem fayda temine
der, hem de tefenüz qelninb.. Sizi, 
bu memleketin en yüksek mali makam
Janm i,pl etmit aörmek isteriz..-1-

Fakat, bereket venin, bu baıma b
hp IÖalerİD lll'lrau İJİ plcli: 

- Bizde .... ,ı .. pefinclir .. Siu de 
ilk aybjınm nninler .. Yana sabahtan 
itİ19um itiniz• ltatlaJm.. 

Fikret, müclürfln odumdaa çıktds • 
tan aoara, hir kifıt imzaladı. Yliz Un • 
,. Jalan Wr pua ftnliler.. Aldı, cüdwna.,...,, çılsb.. y......, ........ 

H ' COOH1 ) denilen eı 

Y ailarda sair eaterler 
vacehesinde hararetle 
ıliaerin ile yai bamız~ 
M ... ıa Pa!mitin ıuda 

ptirirı 

(C15 H 11 coo• ) c• a• 
cu H11 COOH + c• H' 

Ayni ıuretle olein ve es 
ile gliserinle ve ıteariıı et 

rik i!e ıliaerin, Butirin 
rik ile aliaerine •J11hrlar· 

yatlar maiyeti aoclyoaa 
potuyom gibi kuvvetli 

edilir& t.hallül eder!er. 
terkibinde pluni hamızm 
husule aelir. Böyle huıule 
lere Palmitate, eatearat, 

Sabunu bunlU' teıkil 
Palmitini aodyomla m 
(C15 H 31 C003 ) es H 1 

= 3C11 H11 COO Na + C1 

Eğer atearini Na OHla 
elersek 3 C17 H3

' COONa 
HO la mua..tDele edersek 3 
Na elde ederiz. 

Gerek 3C11 H" coo 

Eğer 3 Na OH yerine 3 
potu koJ&cak olunalr eltle 
3 C11 H11 COOK n 3 Cı' 
3 C11 H11 COOK Arap 

Kimyqer Bertiılo aizı 
tüpte tahmi humalan sli 
ederk olein, marıarin, 
Butirin elde etmet;t ma 
tar. 

AnlqıhJGI' ki tahmi 
lar" aliaerinin •tel leai • 
...,,,nla• ..,. lmnetli 
edilince 1abunlamrlar • 
ilan, Fransızca Sçoni . 
du istifade ederek sliaerİllı 
büfr ı:Jwnıııl ohnııur. 

y ailar, ıliaerin, mam, 
de, 11da olarak, konaene 
viratta, makine!eri yail 
brlar. CeYia yalı, keten 
tı ıibi üillet', ince taı.ka 
maruz kalırlarsa taba..,..,.. 
vsini7e bemer elUtiki, 
hal abrlar. BualuA üil 
Boya imalinde ku!laıulırlar· 

Y aflar baynnlann 
batalnn meyvalanndan .e 
elde edilir .. Graler ve iç 
yaib ve aaire!erin iza 
nur. Bu sırada yai h 

deki yallar erir .. --
üarinde yüer. (Kuyruk 
ti zaman huıl oJan 

Hayvani iiller banlanll 
laa,.nai abamı kaJU 
Bö7lece koyun, öküz qail 
üilleri ve balık yailan eltle 

c 

laqbyacaktı.. 

Gayri ihtiyari, BeJoi 
rüdü •• Bu akpm, eve si 
du. Türkiala kartılaım.k 
ti. 

Beyoilana çıkb. !l.l'lllııll' 
mikemmel Wr ,....
ıim meyclanma doira 
dı. 

Onü asra uki uaul ai 
h bir kadın sicliyordu. 
tün lla pir ve etkili he1li 
aında, Fikretin c1ikbtilli ti' 

Arkumdaa Jiiriimele 
niyetinde bir ~ rokta.
pahlum, esldclea, tar" 
una Uaalcabolund 
Haklan vardL Bilinmi 
merak ediliyor, alikaJI 

Çutafb kadını • 

sonluaan namaeklr " 
yahat .ncesi ....... ftlo 
lttanbala 1ııir arhh 
riyeliai aeJdiii için, ba 
prpfma büriinenk 
mabudel•dencli. 

Buna nlmen. ...,... 
pek uyacak unn ldrpikl' 
vardı. 
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h dBirleşik Amerika hükumetleri 
u udunun garp sahilinde bulu -

nan San F . k . 
ransıs o şehrı, her gün 

r.ari~hı.ra sahne olur. Orada sürek-

kı 
0 

nlrak rekor kırılır. Bu rekoru 
ıran ar d d" 1 a, tramvay şirketleri· 
ır. 

Evet s F . 
o]d .. ' an ransıskoda burada 

Ugu "b· 
dc'"'l ~ı 1 tek tramvay şirketi 

gı ' çıf t tr . k . d Tra amvay §ır etı var ır. 
ınvaylar a 'k" . k ait h I ' Yrı ayrı ı ı şır ete 
at ar ·· · d le d .. uzerın e ayni istikame· 

Y
"n ogru yan yana itler. Bu yan 
.. a tab" · d 

Ya ır~ e pek yerinde değil 
c 

1
' neyse l§te !. .. İki şirketin, yol-

u arına .. 
b' 'b' . surat temini hususunda 
ırı ırıyle .. b k 

ol l ınusa a aya giritmiş 
ına arına ·· . 

do.. gore, aynı istikamete 
gru "d d" gı en tramvaylar pek na -

ır olarak b , 
le U at atı beraber gider-

r. mun:iyetl k~h b' . k . tr e ır §ır ehn a:nvay b 
tin l ara aıı, kar diğer şirke· 

raınvay b b" . dir. ara ası ıraz ılerde· 

San Fra . k 

a t a 

tehr· l nsıa o şehri, eski Roma 
zer· ıdve atanbul gibi yedi tepe ü· San Fransiskoda iki ayr1 şirkete ait tramvayların aey• 

ın e ol kl 
tepe) 'illa a meşhurdur. Bu rUseferini gösterir manzaralar 
sık e~ arasındaki yollardan iniş takdirde, müşteri kaybetmek teh· / kendiligvinden ortadan kalkıyor. 

If, U&telik t 
1 

arasında. ramvay arabaları likesi mevcut!.. Hangi şirketin 1 Çifte hatlar pek dar ve fazla itlek 
c Yarış mevzuu bahsolun· arabaları yavalllarsa, o şirket, if· sokaklarda yarııı yapmamak hu • 
~, tarn ınanasiyle baıı dönd"" .. :r :r 

cud"' T :r • uru- las tehlikesinin tehdidi altına gi· susundn, iki şirket bir mukavele 
l ur. ram vay arabaları, lepe· riyor. Bu yarııı. raresiz '· ile anlaıımııı:lar. Hatta 11ehrin bir 

re lırınanı k l k "k :r 3' :r :r :r 
lin~n d r en, e e trı kuvve- Bununla beraber şehrin bazı tarafında da, iki şirket arabaları· 
da. yar ımından başka, hava- yerlerinde sokaklar pek dar ve nm, nöbetleşe geçmesini çareıiz 
tif nd ıarkan kalın tellerden de İs· fazla işlek olduğundan, oralarda kılan tek bir hat döşeliymiş. Tek 
1 

a e ederler. Yukardan, bu lel-
ere takılıdırlar sürat tecrübeleri yapılmazmış. ve müşterek bir hat .. Hangi ıirke· 

S Bazı sokaklarda da, yolun darlı • tin arabası buraya evvel gelirse, 
en .~n ~r~nsisko ahalisi,· daima ğı sebebiyle, çift hat yerine tek o, önce geçiyor. Bütün mesele, 
· ksuratlıyı ararmış. Dolayısıyle hatlar bulunuyormuıı.. Yani her yarııt snhası olan geni 11re cadde-

ıır etler b .. , :r :r n 

5 

L Ecnebi Karikatürleri 1 
--~-----

lnf irat siyaseti 

İngilteredeki bir cereyana göre bir çok Büyük Britanyahlar: 
- Biz, ada ahaiisiyiz .• Avrupa ve dünya işlerine karışmıyalım .. -derJC'r. 

Fakat, Fransa, İngiltereyi, kendi ı.iyasi tertiplerine iştirak ettirmek, o-
nunla muahedeler yapmak, böylelikle l~<ıha kuvvetlenmek- emelindedir. 

Bu Fransız karikatüründeki aslr.n İngiltereyi temsil etmektedir ve aslan, 
adada oturmaktadrr. Yanındaki siyıısi, ona infirat teklif ediyor. Lfikin, aslanın 
kuyruğu, "Büyük Britanya imparatorlu gunun menafii., olarak, bütün dünyaya 
sarılmıştır. Binaenaleyh. aslan. "bu ayrılık siyasetini takip edersem hdlim 
nice olur? . ., diye düşünüyor. 

Fransız tabahatı 

~ daı.-.' u surat yarışına giriş- !İrket, birer tane gidiş, geliş hat- lerde, dağ yollarında meharet gös 
Vı_ınazur görülü •or. Aksi llJlD...Ji.alUQ.u~b~i ll"ı;~r.da arı terin .süratll dıwr.Anrtı~a ..... '----1=,;.,..,nnııt!Q=..,,......n 

B 
eklq'f, "urun dUnyada mc hurour. ,Bir .1tW;lfR .,.19ırikatürısti 

l
• b • l Fransız Hariciye nazın M. Bartunun Küçük İtilafla temaslarda bulunm ısın; r 1r1' erı·ne enZllJen kar -'eşler böyle tasvir ediyor. Romanya. Çekoslovakya ve Yugoslavyaya: U ~ - Bunlar, hep ağzınıza Hi.yık .. Elce gizimle yaptım .. Buyurun. buyurun ço-

Benzeyiş/eri herkesi 
şaşırtıyor! 

Resimde gördüğünüz üç delikanlının 
biribirlerine benzeyiıine ne dersiniz?. 

Bunlar, üç karde,tir. Üç Alman 
genci .. isimleri Friıt, Hans ve Pavl, aile 
isimleri de Herman.. Tavnuata FaJ
ken~taynde doğup büyümüşler. Şimdi 
de ayni yerde hep birlikte ya§ıyorlar • 
rr.ış.. Benzeyiıleri, hazan kendilerini 
pek yakından tanıyanlan bile şaş:ı tı • 

yormuş .• Bir çok kitinin onları binbir
lerine kanıtırmalan, ıık ıık vftki olu • 
yormuı! •• 

Bu üç kardeıin, ayni zamanda l\ı.ne· 
lerinden üçüz clıırak doğduklarını not 
etmcği de unutmıyııhml .. 

cuklarım .. Yeyin de büyüyün! diyor. 

- -
Asri çocuk 

•• 
uç zenci prensi Londrada ... 

Bu teıimde 1 
en zi d .. .80 tarafta ortada duran 

Ya e ıuılü • . • . b" 
Prcnır H 

1 
gıyınmış zencı ır 

ır. o anda C . 
denile . uyanındn Surınnm 

n yerın Pren • El" . 
rctini t" 1• 

11
•• mdekı asa, kud-

n ımsa ı ıay 1 d d ranlar d • 1 •yor. Etrafın a u-
rncrik da b~aıyeU erkanr .• Bu resim. A

ı n a ı .. seyah t 
tır. a esnasında alınmı§· 

Sağ tnrnfta beyaz!.. . . • ol~rnk .. r gıyınmı§ " 

oturanlara gelince, bunlnr Gvanda, So· 
koto amirleridir. Afrikadan bir Avrupa 
seyahatine çıltmı§lar, yol uğrağı olıorak 
Londraya dn uğramıtlardır. Resim, 
kendileri Büyük Britanya adasında 
iken çckilıni!!tir. 

Surinnm Prensi, Amerikayı dola~ıı· • 
iten, en çok Holivuddaki ya§nyı§ tarzile 
a~· kadar olmuı, orada bazı yıldızlarla 

görüşmüş ve bu tanıtmadan pek mc.m
nun kaldığınr bildirmiıtir!. 

Emirler ise, İ..ondra haya\'anat cvh • 
çeıinde gezerken gördükleri terbiye c· 
dilmiı birmaymunu fevkalade beğenmiı 
lar, maymunun yapbğı acayip harket • 
lere bir hayli ı;ülmüşler, maymun hak • 
kındnki takdirlerini tekrar tekrar ıöyle
miılcrdir ! 

Anne - Niçin ağlıyorsun? Sana tüfek, tabanca, kılıç, zırhlı otomobil, top, 
tank, tayyare aldım •. Daha ne istiyor sun?. 

e 

Çocul· - Zehirli gaz da istiyorum .. 

Yeni neşriyat 

Bizim Akdeniz 
Fnlih Rıfkı Beyin "Bizim Altder ız,, 

Rdlı eseri intiıar ctmittir. Fiynh 40 
kuruş olnn kitapta bir çok ta reaımler 
vardır. 

Nafıa işleri mecmuası 
Nafia Vekaleti tıırnfındnn her ny çı • 

kanlması mukarrer o!ıın mecmuanın bi • 
rinci ıayısı intiıar ctmİ§tİr. 

Üniversitede yangın 
Frib~urgen Briıgau, 11 (A, 

A.) ....- Üniversitede çıkan bir 

yangın neticesinde, dersler tatil 
edilmiştir. Yangının kast eseri 0 • 

lup olmadığı hakkında henüz bir 
fey söylenmiyeceği bildirilmekte
dir. 



Yazısız hiklye: 

- Miyavvvv ..• 
- A •• Pisi, pisi .. 

Nerede kaldm sinsi? 
Gel benim pamuk kedim, 
Ayol seni özledim 1 
Gözlerim yolda kaldı, 

Gece ıündüz hep daldd •• 

• • • - Miyavvvv ... 
- Gel pamuk kedi; 
Kamı tok onun §imdi. 
Pamuk kedi yavuklum, 
Ben anası o oğlum .• 
Gelir okşar elimi, 
Veririm peynirimi; 
Hiç değildir yaramaz, 

Yukarıdaki siyah resimlerin evvela kurşun kalemiyle ana hattan çirj!İf 
Sonra esini mürekkebiyle icsleri doldurulur. Siyah resimler beyaz kağıt üstundl 
C:iğer çizgilerden ziyade nazarı dikkati celbcder. Yukarıdaki resimler: ı- 1'1 
genç kız dereden su alryor. 2 - Üç kız arkadaş ip atlıyorlar. 3 - Bir $ fi 

1 
yan§ta. 4 - Bir at koşuyor. 5 - Külah 1ı çocuklar varyete numaralan yapr1° 
lar .. 

Deniz dibinde 
çalışanlar ' Bu resimde deveci devesini 

kaybetmİ§ .• Arıyor. Acaba devesi 
nereye ıaklanmıt 1 

(Bulunduğunu yeri boyalı kalemle 
i aret edip matbaamıza gönderiniz) 

HEDlYELERlMIZ 

Niçin onar onar 
Sa1Jl1JOrUZ / Bu bulmacada birinciye çok şık 

Çünkü bu çok daha bir, 

insanlar ıu tazyıkine daha müteham· · 
mil olduiu için denizde yüz metre de -
rinliie kadar inebiliyor. Bir dalarıç bir 
•aat au alUııda lı.alo.ral& mw•••• ı.oraft 
altında çalııabilir. Gerek inci, mercan, 

sünger taharrisi ve ıerek mağruk g~mi
lerin su sathına ihracı ameliyeleri için 
son elbiseler dalgıçlara büyük muvaffa· 
kıyetler temin etmektedir. 

si arasında geçen zaman tayin edilir• 
Suyun içinde sedanın ıür'atinin t.I 

yede (1435) olduğunu bildikten ıol 
dPrl.,1Htl he111n Ptm .. k ı..,.1 ... A ... 

Karada yaıamak üzere yaratılan il 
sanJıiç bir zaman bununla iktifa euı; 
miı, havalara yükselmeyi denizleri!! 
bine inmeyi arzu etmiıtir. 

Niçin onar onar aaydığuruzı haklı O• 

larak sorabiliriz. Çünkü pekala on iki • 

ıer de Myabilirdik. O zaman aıarat u

sulü yerine bir on ikilik usulü kaim o

lurdu. Bunun için de (10) ve (11) in 

yerine iki yeni rakam bulurduk ve ( 12) 

yerine (10), (13) yerine (11), 12 12 = 
144 yerine (100) yazardık ve böylece 

devam ederdik. 

Bir gün bu usulün kabul edilmesi 

- Kinci mahlfıklardan filden son

ra hangisini tanrrsmız? 

- Mektebin kapıcısını... Geçen 

sene ensesine iğne batırmıştım. Hala 

unutmtyor ! ... 

inatçı fil 

Geçenlerde Londra bayavanat bah -

çesinde bir filin inadı tutmuş ve akşam 

üstU yatacağı yere gitmemekte israr et

llitdr· Filin mürebbileri tarafından na

sıl zorla yürütülmeğe çalışıldığını görü

C::iflunua 1 

imkansız değildir. 

kolaylık olacaktır. EL ÇANTASI 
lle ayrıca (150) kariimize de 

kıymetli ve muhtelif hediyeler ve
rıyoruz. 

(Milmece müddeti 15 gündür). 

(10) adedini ancak iki müsavi par· 
çaya ayırabiliriz. Fakat (12) 2, 3, ve 6 
adetlerile kabili taksimdir. Binaenaleyh 
on ikiıer saymak daha faydalı olacak -
br. Şimdi bile bu uıul kullanıLyor 

ve bir çok eıya düzüne ile satılıyor. 
Bilmece zarflarını (HABER ga

zetesi çocuk haftası muharrirliği) 
Bundan baıka sene 12 aya ve gün namına gönderiniz. 

24 saate münkasim olduğu için, bu usul ----------------
zaman taksimatına daha muvafık gele • 

cektir. 

Maamafih ,imdi ekseriyetle a,arat 
usulü kullanılıyor ve itiyat o kadar kuv
vetli bir ıeydir ki uzun zaman da bu 
usul kullanılmakta devam edecektir. 

Çocukların nasıl saymayı öğrendik -
leri nazan itibara alınırsa bu a,arat u-

sulünün insanın ellerinde on parmak ol

ma11ndan neş'et ettiği kolaylıkla anlatı· 
Jır. 

Çocukların ve ilk insanların yaptık -
lan gibi parmaklar üzerinde saydırsa 
pek tabiidir ki on parmak bittiği zaman 
yeniden saymıya başlanılır, ve tekrar 
birinci parmağa gidilir, ve bu böylece 
c!eYam ederek onar onar sayılır. 

Fotograf oyunları 

Yukarıda gördüğünüz karikatür bir 
objektif oyunundan başka bir şey değil
dir. Bir nevi objektiflerle her hangi 
bir kimseyi ya çok uzun ve yahut çok 
kısa ve şişman olarak tesbit etmek müm
küdür. Bu resimde kısa yüzlü bir ar-

Fakat dalgıcın bu elbisesiyle tehlike
den masun olduğunu zannetmeyiniz. 
Dalgıçlık müıkül ve tehlikeli bir mes -

tektir. 
Madamki dalgıçlar ancak yüz metre· 

ye kadar inebiliyor. O halde derin de
nizlerde iskandil ameliyesi nasıl yapılı· 

yor?. 
İskandil denizlerin derinliğini ölçmi· 

ye mahsus ameliyeye derler. Bunun için 
de bir çok usuller vardır. En basiti a· 
ğır bir cismi bir halatın ucuna bailıya • 
rak ıuya salıvermektir. Cisim yere 
değdiği, yani ip arhk a,ağı inmediği 
zaman üzerine i§aret edilir ve sudan 
çıkarıldıktan sonra suya giren ıpın u· 
zunluğu ölçülür ve bu suretle denizin 
derinliği taayyün eder. Fakat bu usulle 
ancak bir kaç yüz metreye kadar olan 
derinlikler ölçülebilir. Bir zaman gelir ki 
suyun tazyıkı cismin ağırlığına müsavi 
gelir. Artık ip aıağı inmez. 

Daha derin umklan ölçmek için ge
minin alt kısmına mikrofon denilen ve 
sadayı iyi nakletmiye mahsus bir alet 
konulur. Onun yanında biraz barut 
patlatılır. Mikrofon infilakı bildirir. Az 
sonra daha hafif bir gürültü iıitilir. Bu 
infilakııı denizin dibi tarafından gönde· 
rilen akai sedasıdır. lki sedanın i,itilme-

Demek oluyor ki her zaman ve dün· 
yanın her tarafında aıarat usulünün kul
lanılması ellerimizde on parmak bulun· 
masından dolayıdır. 

tistin uzamış çehresi görülüyor. iiiWill---llflllllıJttlllllffUııınnıtıMHltllı1111t!fflll""lllll11 

kidrr, yavrum 1 Çünkü (Arsen Lüpen) 
nin formaları senin yaşından yüz mis
li fazladır! Bu bir muvaffakiyet de -
ğil mi? 

Beyazlanan çiçekler 
Kükürt dumanlarına maruz kalan 

çiçekler çabucak renklerini kaybeder
ler. Bu baıit ıeyin nasıl olduğunu merak 
mı ediyorsunuz?. 

Evinizde mevcut herhangi geni,çe &• 

ğızlı bir reçel ıiıesi yahut bir kavanos 
alırsınız. Ufak bir tabağın içine bir par
ça kükürt ıoufre koyar ve tiıenin 
içine bırakırsınız. Mantara raptedilmiı 
bir telin ucuna da bir kaç renkte çiçek 
asarsınız.. Kükürtü yaktığınız vAkit 
hasıl olan dumanlardan çiçekler k11A bir 
müddet zarfında renklerini kaybederler. 
Hepsinin beyazla~tıklannı hayretle &Ö· 

Talihliler 
28 Haziran 1934 tarihli resimli 

bulmacamızda (Bostancı ilk mek
tep beşinci sınıf talebesinden 132 
Naime Hanını) birinci hediyemizi 
kazanmıştır. 

(Diğer kazananları yarınki ve öbür 
günkü nüshalarmıızda okuyunuz 1) 

HABER 

Çocuk Sayfası Kuponu 
12 Temmuz 1934 ______ _.,. 

Bir taraf tan tayyarelerle• semayı ft~ 
ederken diğer taraftan da tahtelb' 
hir ve dalgıçlarla suyun altına da n~ 
edebilmişlerdir. 

Denizin dibinde mevcut inci, merı' 
ve sünger gibi kıymetli ıcyleri ifıl' 
için insanlar daima uğraımıılardır. <" 

Dalgıç elbisesi keşfedilmeden e 
zenciler denizlerin az derin yerlrine ~ 
larak ıünger gibi şeyler çıkarırlarcl•· 

Fakat bu çok mÜ§kül bir itti. 
Daha sonra kaoçuk dalgıç 

keıfedildi. Bunula da ancak otuz ı11e 
derinliğe kadar girilebiliyordu. 5yuıt 
tazyıkı dalgıçın daha aşağı inmesine 
sait değildi. d,İ 

Son zamanda icat edilen madeni "" 
gıç elbiseleri suyun altında bir dıall"' 
kolayca ve saatlerce çalr§tırabiliyo~ 

Acaba ne düşünüyor ? 

-eeı'I 
Küçük muharrirlerimizden 

R . H d'" .. l . • gele' 
amız anımın uşuncc erını 

hafta bu sütunda okuyacaksınız 1 
.. - - ı 

~------~~~~~~------------------------------~~~~~~~~~~_J 



ilmler neden kıısa Ingiliz için .. 
ömürlüdür7 

Filmlern b k e ça u ortadan kay· le hiçbir kuıuru haiz olmasa bile 
bolurlar. Azaınt 'ki .. ·ı d l ·ı 1 

Garbonun güzelliği 
neredeymiş ? 

k 
. . ı uç ıene yaşa· ı er e ıinema ar bir neıı evve e 

ma ırın vu" d lniı'lı'z sı'nema ıeyı'rcı'leri arasında 
3' • cu a getirilmit ve ait filmleri halka göstermiye ce· mevcudıyeti ancak k'd hak d ki d' B l yeni bir cereyan baı gösterdi: Kendi 

kınd .. . eı ı en • ıaret e emiyece er ır. un arm lisanlarının, yabancı artistler tarahn· 

t l
a doylenınış hükümler ve ha· aan'at eıeri kıymetlerine zamanla dan tuhaf tuhaf teleffüz ediliıine ba· 

ıra ar an 'b ta 1 aret kalan bir kitap tarihi vesika kıymetini de ekle· yılıyorlannıı. Bunda bir letafet varmıı! 

k'aba~br edilebilir mi?. Şüphesiz melerini beklemiye mecbur kala- İngilizler bunu, geçen seneler içinde 
l us Üt" b 'd un yokolma.zlar. Ötede caklardır. İ§te hayata ve onun bir defa daha göstermi,lerdi. 

k erı e bir filmden bir veya birkaç bütün harici tezahürlerine bu ka· Habrlardadırki, Moris Şovalye Ho-
opya nıevc tt F k b livut'ta ,öhretini temin ettikten sonra, 

n d 
u ur. a at bunların dar sıkı bag"'lanmak sinemaya u · ere e b 1 d bir defa Londra'nın büyük Dominıon 

li u un ukları ekseriya bi· kadar pahalıya mal olmakta, fa· tiyatrosuna davet edilmitlİ· 
nnıez, ve herkesten o"nce fı'lm'ı kat aynı· zamanda yenı· yapılmı" · l 15 Yapan on . • . k ' s Kaça dersiniz? Bizım paramız • 

Bir g" un ızını aybetmi§tir. filme halkın bu kadar fazla rağ- günlüğü 80,000 liraya ... 
haldeun .. o~u tekrar bulursa ne bet göstermesini izah etmektedir. Evet! Moris Şovalye geldi. 
nı 1 gorur! Şerit eskimi§, yırtıl· Sinema olmasaydı, etrafındaki Fakat sahnede ne yapb bilir mısı· 

If, ekelenm· t' 5· } • niz? sah' 
1 

1! ır. ınema aa onu şeyleri •imdi olduğu gibi sevmıye· 
ıp erin' ki ~ .. .. de .. ın yaph an kupürler cek pek çok insanlar tanırım. Bittabi kendisi için en tabu ve soy· 
utte caba s··tü· b 1 . 'k 1 d w lan Fı-an· yap k • u n un ara fılmi lenmesi mu emme , ogru o 

Jeti:: en kullanılan usullerin, a • İki film nevi bu taliden kendile· ıız lisanı üzere bir §arkıya ba,ladı. 
rın eka'kl'"' · rini kurtarırlar: Tarihi filmler ve Bu esnada İngiliz seyirciler arasında 

bi • 'h 1 ıgını, ve mütemadi H rk 'ö"r ıatı ale içinde bulunan tekni- komik filmler. Güldüren filmler birden bir kıyamet koptu. e es 
-eın eserle . buk kendileriyle alay edilmesine ma • "Jngilizce isteriz, İngilizce ister~,,. di-
de il" rı çarça eskitmesini . h ye telaffüzü gudubet Fransız arbstıne 

nl.lı'klave ediniz. Çu"nku" bu"tu··n ye- ni olurlar. Eğer Şarlo. facıa sa • b adeta ayak diriyorlardı. 
t d . ere, terakkilere göz ah§ır ve neleri oynamıt olsaydı - u sa· Şimdiki de bunun diğer bir tezahür 
f e ~ıcen bunlara §ahit oldukça hada ayni derecede muvaffak o· ıeklidir. 
da.: .. . ~na varmasa bile geriye dön- lacağı kabul edilebilir - bugü· Romanya'lı "Pol Lukas,,ın lngiliz-
f u~~ zaman birdenbire aradaki nün gençleri onun eserlerine ta· cesini beğeniyorlar. 
arlll anlar. hammül edemiyeceklerdi. 

B 
"La Revue de Faris,, 

u tekn'k d .... 1 . kuU 1 egıpne erınden, ve • • • 

d 
anılan maddenin terakkiı'ın- C K f · • b' k Connl en (k" bu 

1 
d on rov ort, evının ır ısını· 

ruz .. 1 
.. n ar an endi§e etmiyo· na küçük bir sahne yaptırdı. Ora· 

l ti' çunkü ya.kın bir zamanda a- da yalnız tanıdıklanna mahsus ol 
e er ve feritler .. k l .. ıon f kili . mu emme ve mak üzere, haftada bir defa mu • 

v 
A ka fi~ 

1 
~rıni bulacaklardır) bat samere veriyor. 

... m erı çabuk ihtiyarlatan di· y 
• ger sebepler de vard B" h' • Adolf Mencu diye tanılan ve , 

b' ır. ıçare ıç . ır derin kıYmeti l ' b ~ sınema artistleri arasında en şık S 
ol numa l>eraıser ını~:~ıry~, u· telakki edilen ya•lı ve çok kimse· 

ya b J ... & o oynı- 1 J 
,_ n se epler: Bir elbisenin ere soğu}{ hissini vermeKle bera· M 

,r.ıtl :~çın hi~inıi, bir rop veya u:~a~ ber ~ir sürü delikanlıyı t:mıamen 
j n teklı. Eski aktüalite fil 1 . kendıne benzetmek suretıyle pe • U 

bun . m erı . d ' kA 
U ııpat eder. Halk böyl f'l tın en sürüklemiı olan san at ar, 

ft~ lerl 1 e ı m· 1 . . . L we a ay etmektedir. 1927 d k mes ek hayatına 1914 te gınnıştır. 
tb' begennıi Id w • . e ço 
rı.fl nid § :! ~gunuz hır fılmi ye- * • * 

Va~: k gornııye kalkıımaymız. "Aslan adam,, ismi verile~ 
.rel ne 

1 
__ _ ahramanı kadmnı dizleri- Baster Kreb ıimdiye kadar 22 kı· 

·tıt' çı~ laaa et ki' ... · · · h nın h"t" la e ıgı göz yaşları- ıının ayatıru kurtarmıtbr. 
u un Ym f . k 

hatta tekn'k e 1~1 açınr. Evet, 22 sini de boğulma tehlikesin • 
1 

ve aagla.mhk itibariy· den kurtarmı!br. / ,, • e> 

L 
E 
R 

Şarl Buaqe 
karısının dili
ni öğreniyor! 
Fransız artisti Şarl Buvaye ile İngiliz 

Pat Peterson'un evlenmesinden sonra, a
ralarında birbirlerinin dilini öğrenmek 
için dehıetli bir müsabaka başladı. 

İngiliz kadın Fransızca öğrenmeğe ve 
Fransız erkek, güzel İngilizce konuşmayı 
elde etmeğe çalışıyor. 

Şimdiki halde, erkek artistin daha ko
' lay muvaffak olduğu haber verilmekte • 

dir. 
Şarl Buvaye, İngilizceyi pek ala konu· 

şabiliyor ve "bana hem lngilizce filmler 
cev\rebilmek hem karımla anlaşmak İm· 
kanını verdiği için bu dili pek scviyo-

rum,, diyor. 
• 

1 
' 

Yakın vakte kadar birbirlerinin 
i 

yüzünü bile görmemit olan bu ikil 

artistin evlenmesi Holivutta fev· ! 
kalmutat bir heyecan uyandırmış-
tı. 15 Ağustosta Avrupaya balayı 
seyahatine çıkıp bir miktar dolaş·! 
tıktan sonra hemen ayrılacaklar. 

Tuhaf değil mi? 
Vazife, bu iki artisti beraberlik 

hayatlarının daha ilk adımlarında 
bile uzun müddet yan yana bırak· 
mamaktadır. 

Şarl Buvaye, karısı Pat Pater
son'u Parise, annesine götürüp ta
nıtmak istiyor. Sonra Londraya 
gelecek ve İngiliz muhitile de me· 
rasimi bitirmelerini müteakıp, ve
dalaşıp biri tekrar Amerikaya, öte· 
ki gene Fransaya dönecektir. 

Pat Pateraon şimdiki halde bir 
film daha çevirmek üzere Ameri
ka kumpanyalarından birine taah

hütlüdür. 

• 
Holivut art,stlcri arasmc!n öte· 

beri işlere para yatırıp da kaybe· 
den artistlerin birkaçının isimleri 

ni gördük: 

Geri Kuper, çiftlik işinde kay· 

betmiı. Ceki Oki; mızıkacı dük • 

kanında; Geri Grant, erkek elhi· 
se işlerinde; Bing Krosli at bes

lemekte; Çarls Rağıls limon por• 

takal zer'iyatmda kaybetmit. 

Parasını en iy muhafaza etme· 

ği bilen, Grcta Garbo olduğu söy· 

leniyor. 
• • 

Epey zamandır adını işitmedi· 

ğimiz lrlandalı artist Nansi Ka • 

rol yeniden bir film çevirecektir. 
:(. :(. l(o 

Şarl Buvaye ise, Pariste f ran· 
o1 ~1.'islmlctlmiz: Ustte Una Markel zarif bir ısüvar~clbiscsilc - Altta: Amerika'danlı:t~~ar.ıA~PJY.a;.d_ö~k . ü~e!e aızca_ .bir.ıf_ilm. -"'~ir.ecc ___ k. 

an l,oan Harve,. • • •• .. ....., -- · • M .. ...;.ı..-. - • ~::.-~ _ 

Sinema aleminde böyle şey işit 

tiniz mi? •. 9 yaıında bir artist ... 

86 filmde rol almış. Beş muhtelif 

lisan üzere şarkı söylüyor. Dansöz 
ve musikişinastır .. Bu artist, şima 

di Riça.rd Diks ile bir film çeviri· 

yor. ismi Edit Felovs'dur. 
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lzmir 9 eylül panayırına 60 yaşında Bir günde işlenen cin 
seyyahlar gelecek Kürt Bekir ağa evlenmek 

için sünnet oldu 
yetin muhakemesi .. 

Neşriyat işlerini idare etmek üzere 
bir komisyon seçildi 

Aydın, s (Huıu•O -- Aydında Köyün ihtiyar heyeti kapı 
§&yanı dikkat bir ameliyat olmut· • • d • . İ • 
tur. Bu ameliyat öyle kadın er. beklerken IÇerJ e Cinayet iŞ enıy 

lzmir, 9 (Huıuıi) - Bükret 
konıoloıumuzdan İzmir 9 eylul 
panayır komiteıi reiıli(ine ıelerı 

1 
bir mektupta, panayır sünlerinde 
Bükretten lzmire büyük bir ıeya· 
hat tertip edileceği bildirilmittir. 
İzmir panayırı münaıebetiyle Ro· 
manya hükiımeti veıaiti nakliye -
de yüzde elli tenzilat yapmayı ka
rarlattırmıttır. 

Dokuz eyHil beynelmilel pana-

yırı propaıanda ve netriyat itle· kek, erkeği kadın yapan cinıten 
rini idare etmek üzere bir komite bir ameliyat değildir. Bu bir ıün· 
ıeçilmittir. Bu komiteye vilayet 
istatiıtik müdürü Nazım, Türkofiı 
müdür muavini Rahmi, Elektrik 

tirketi mt~urlarmdan mühendis 
F ahrettin Beylerle Cümhuriyet 
kız enstiütaü ikinci müdürü Ayte 
hanım ıeçilmitlerdir. Komite için 
panayır mahallinde bir büro ay • 
r.ılmıtbr. 

net ameliyesidir: 

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

60 yatındaki kürt Bekir ağa her 

nasılsa sünnet olmamı§tır. Bekir 

ağa ıon zamanlarda evlenmek iı· 

temi, ve dünya evine bu dini a· 

meliyeyi yaptırmak suretiyle gir • 

meye karar vermittir. Nihayet Be· 

kir aiayı Aydının emektar sün· 

netçiıi Abdi uıta ıünnet etmittir . 

Bekir ağa timdi memnundur. Ken 

diıini tebrik edenlere tetekkür et· 
mekle mukabele etmektedir. 

Armutların parasiyle rakı 
adam öldürdü 

• • 
ıçınce 

İzmir, 10 (Huıusi) - Dün Pı
narbatında sarhotluk yüzünden 
bir cinayet olmuıtur. 

Kemalpafanın Paraa köyün • 
den Mustafa, Paraada topladığı 1 
armutları dün lzmire ııetirerek 
Al\tmıt ve parasiyle alabildiiine 
rakı içmittir. 'zmirde kifi dere
cet'e kafayı tü11ülemit olan Muı
taf a bununla iktifa etmiyerek Pı
nar batına gitmit ve bir hayli de 
orada içmittir. 

Bir aralık Mustafa orada bulu· 
nan Y akup oğlu Salihle bir hiç 
7üzünden kavıaya tutufmuı ve 
belin4çn &~ktiii tabancasını üç 
el ateı ederek Salibi vücudunun 

.._."""" .. HJnum111HHttuıt11111111•1.-nmn111Wın•ıN111_...•.......,ııtmıt• 

Manisada 

Hilalia hmer cemiyetinin 
senelik kongresi yapıldı 

Maniıa, (Huıusi) - Manisa 
Hilaliahmer cemiyeti senelik kon 
gresi, cemiyet itlerinin tef ti ti mü
naıebetiyle Manisada bulunan 
müfettiJ Fahri beyin huzurile ya
pıldı. Cemiyetin aenelik meaaiıi 

ve heıaplarına bakıldıktan sonra 
merkez heyetinin intihabı yapıl • 
mıftır. Merkez heyetine fU zevat 
aeiçlmit lerdir: 

muhtelif yerlerinden alır ıurette 
y aralamıt tır. 

Yaralı memleket haıtaneaine 

kaldırılmıt ve Muıtafa üçüncü 

müstantiklikçe iıticvabını müte· 
akip tevkif olunmu§tur. 

Mustafa verdiği ifadede: 

"- Çok içtim. Haddinden faz· 
la ıarhoıtum, değil adam vurdu· 

ğumu, tabanca attığımı bile ha • 
tırlamıyorum, demittir. 

4tllUll ...... lllltlll"'lltftllllflftl .. H•lıllllfflUllNlllUlllQllllMllfMlll••Ml•l.,...Mtllllftllll 

Denizlide 

Kin beslediği adamı beş 
kur şunla öldürdü 

Aydında pek garip 
bir yangın oldu 
Aydın, (Hususi) -- Dün cu-

ma mahallesinde eskici kızı Hay

riye hanımın evinden yangın çık

mıt ve ev tamamen yanmıttır. 

Yanım ıörülünce herkea yan

ıını ıöndürmeye ve civar komıu • 
ların ~vlerinden etya kurtarmıya 

ujraımıılar, itfaiyeyi haberd'ar 
etmek kimsenin ht,tta reamt bek· 

çinin bile aklına ıelmemittir. 

Denizli, ( Huıuıi) - Y orıan mit ve bir dakikada yanııın yerine 
Yandı malialletinden Mehmet, a· 

yetiıen itfaiye yanıımn diler ev· 

Nihayet 8 yaıında bir mektep· 

li koıarak itfaiyeyi haberdar et • 

.ralarında mevcut huıumet dola· 
yıaıyle Zeytin köyünde kireç o • 
caklarına ıiderek Ahmet onbaıı 
oğlu Mhemet Aliye hücum etmit 
ve tabanca ile bet kurıun tıkarak 
zavallıyı öldürmüıtür. Katil, ya • 
kalanmıttır. 

lere ıirayetine ve bir adanın ta

mamen yanmaıının önüne aeçmif 
tir. Evde Hayriye Hamının koca· 
ıının ticaret için topladığı 1000 

okka kadar zeytinyajı da tama· 
men yanmııtır. 

Malatya, 8 (Husuıi) - Aiır· 

ceza mahkemeıi üç ay evvel A· 

rapıirin Gücü köyünde ayni ıün
de itlenen iki cinayetin davaıını 

rüyete ba9lamı9tır. Bu iki cinayet 
9öyle olmu9tu: 

Ağırceza mahkemeıind• 
iki cinayetin ıahitleri d 
Birçok tahitler cinayetleri' 

telif ıafhalarını anlattdat• 

cede muhakeme 24 teaUll 
rakıldı. 

Gücü köyünden Ahmet, köylü· ___ ,,,,,, ___ ıına·--

sü Süleyman oilu Murtazayı tar· 
lada çahtırken öldürmüt ve ıon· 
ra kaçarak evine gelip saklanmıt· 

Lig maçl 
tır. Köydeki ihtiyar heyeti bir ta· Adapazarı, 8 (HusuıO 
raftan jandarmaya haber ıötür- çen hafta Adapazarı lik 
müf, diğer taraftan da katilin bu· nihayetlendi.ilk oyun Ge 
lunduğu evi muhafaza altına ala· liii ile Geyve idman yurd11 

rak kaçmamaıına çalı~ııtır. Bu da yapılacaktı, Geyveliler 
sırada ölen Murtazanın babaıı, tat ıahaya çıkmadıklarınc:la' 
kardetleri, akrabaıı ellerinde ça • ler birliği ıeremoni yapar,
pa ve kazmalar olduğu halde Ah· ilin edildi. 
medin evinin önünde toplanmıt· ikinci maç idman Yurdll 
lar, eve girip Ahmedi yakalamak karya Spor arasında yapıld" 
istemiılerdir. Fakat ihtiyar heye· karya ıpor çok zayıf old 
ti jandarma gelmeden eve girme· oyun idman Yurdunun taıO 
nin doğru olmıyacaiını söyliye· kimiyetile ve heyecanıız 
rek bu iıteği ret ve evin önünde man Yurdu haımı benim 
beklemeye devam etmittir. Niha· yüzünden çok ıevıek ve 1 
yet hava karannıf, bunun üzerine oyun oynadı. Zaman za1119ili 
ihtiyar heyeti katilin evi önünde ci Ki.milin öteye beriye d 
birkaç yerde atef yakmıttır. ikin· muavinlerin ıol atmak • 
ci cinayet iıte bu ıırada olmuıtur · Sakarya kaleıine ıeyahata 
ihtiyar ehyeti evin önünde jan· . ları ıörüldü. Haıım ne k• 
~arma be lerllen rta•lfnnt: le- yif olur• oleua, -.ıc.bil 
rabaıından Remzi, Mahniut, Şa• bu tekil hareketleri ve·-o-~
ban, Süleyman ve Haıan çavuf e· lence tarzına ıokmaları ı 
vin arka tarafındaki bir pencere· tai nazarından doğru del 
yi geniıleterek içeri ıirmitler ve nırız. Oyuna tam bir eldi 
samanlıkta ıaklanmıt olan katil ':ımak ve ayni tekilde bif 
Ahmedi öldürmüılerdir. Bunlar zımdır. Memleketimizin 
ikinci cinayeti iılerken Ahmedin at.nelik emektar ve kıym 
feryadını dı.-rda bekliyen lhti • k'ı:Lü olan idman Yurd 
yar heyeti ititmif, hemen içeri ağır batlı ve kıymetine Y 
ıirmiılene de Ahmedi kanlar i • yunlar bekleriz. 
çinde bulmutlardır. Ahmet, ıekiz Bununla beraber takıısd 
saat ıonra ölmüttür. }-.ına oynıyan Hakkı ve 

Jir• p.yandır. Bilbaua ti 
Eminden yerinde aldıiı bit 
çrkardılı birinci ıolü •• 
yuncunun Çakırdan ahblt. 
bir pula kaydettili ild11. 
çok paeldi. Müdafi N 

Riyaıete Mühendis Gemici oğ· 
lu Avni bey, ikinci reiıliie tüccar· 
dan Hulôıi Can bey, muhaıipliğe 
Tayyare cemiyeti muhaıebecisi 

· Riza bey, katipliğe Dittabibi Mit
hat bey, veznedarlığa eczacı Ali 
Nihat bey •• 

-o--

Bugünkü tahlil listemizde tamamen birbirine zıt tipler 
vardır. Okuyucularımız, mütebassısımızın çok isabetli 

tahliller yaptığını söylüyorlar 

kır Ahmet biru ileride o 
la heraber çok çabıblar"' 
fak oldular. Neticede ld .. 
du e - o ıalip ıeldi. 

Bu ıuretl• Adapazarı 
ıan bitmiı olu1or. Fakat 
Birliii ile idman Yurdu 
yapılan oyunun ihtillflı 
neticeai malam bulunma 

isyan suçlularından 
yedisi beraat etti 

Adana, 10 (Huıuti) - Ağrı· 

dağı iıyan harekatına ittirakten 
ıuçlu ve mevkuf yedi kiti hakkın· 
da devam eden duruıma bitmit 
ve dün bunlar haklarındaki karar 
ağırceza mahkemeıinde anlatıl • 
mııtır. 

Bunlaradn Ercitli Sultan ollu 
Kaıım, kardeıi Mahmut, Hacı oğ· 
lu Mahmut, Sado oğlu Bego, Ha· 
cı, Betir ve Celo beraet etmiıler • 
dir. 

Ancak Hacı oğlu Mahmutlı 

Beıo diler bir davada asilere ya· 
taklık etnıek suçundan hakların • 
da tevkif kararı bulunduğundar 

aerbtt bıraktlmamıtlardır. 

Diğer l>eı kiti hemen ıerbeıt 1 
brrakılmı!lardır. 

1 - (Adana) M. 25. Riza: Azim 
ve idare nhibi tiplerden. lılerinde in
tizam ve doğruluk arar. Kimseye fe
nalık yapmayı düıünmeı:. Muktesit
tir. Hüsnüniyet sahibidir. 

2 - (Ankara) Ihsan Kadri: Asabi 
dir. Her §eye, herkese ve her zaman 
kızar. Daima hiddetlenir. En büyük 
kusuru kararsızlığıdır. (Muhitini de· 
ğiftirmelidir. ) Hafızası kuvvetlidir. 
Dostlarına inanmaz. İsrafa meyli faz
ladır. 

3 - (Ortaköy) z. N. Raıel.: Mü
balağacı tiplerden. Musikiye istidadı 

vardır. Uıa&ı ıörüı kabiliyeti, mezi
yetleri arasında sayılabilir. Maddi it· 
lerde muvaffak olur. Fazla ihtiyatkir
dır. 

4 - (Fatih) M. Emrullah: Cesur 
ve atılıandır. Yalan ve riyadan bot
lanmaz. Günlük maişetinden l;ıatka 

bir endişesi yoktur. İnatçı deiildır. 
Bazan eğlenceye dütkünlük g8ıterir. 

5 - Nizayi Ahmet: Asabi tipler
den. Kimseye itimadı yoktur. Sükunet- , 
tr.n hoıtanır. Dostlarına kargı vefasız-

lılından kendi de milteeWirdir. İ1rafa 
meyli vardır. Hafıza11 kuvvetlidir. 

8 - (Fener) A.. S. A.naıtaıiaı Hır
çm ve kıskanç tiplerden. Geçimsizdir. 
Musikiye istidadı yoktur. Hayalper
verdir. lıtikbali bucUnden fula dU,U
nUr. Maddi i9lerde muvaffak olamaı. 

7 - (Nitantat> Calibe Kemah MU· 
teceaıiı ve mütereddit tiplerden. ~ok 
dütünilr, ıeç karar verir. Fikirlerinde 
ittırat ve inciaam yoktur. MUbalAtayı 
ve etlenceyi sever. Doıtlanna kartı 

daima mültefit görünür, fakat muhab
betlerinden emin dtiildir. Basan (u
la müsrif, hazan da mukteıittir. 

8 - ( Befiktat) 89 Ali Şnki: 

inatçı tiplerden. Sebat ettiii itlerde 
muvaffak olur. Efoisttir. Yalnıı nef
sine itimadı vardır. Paraya dUtkOn
dUr. Sefahati çok ıever. RiyakAr de
lildir. 

9 - ( Eclirnekapı) Ekrem Zlya ı Ta· 
h.ıkkUmden hoflamr. Biru inatçıdır. 
Müsriftir. Hafıza:u çok kuvvet'!Jir. 
Uzağı görU9 kabiliyeti meziyetlerin
den birini tetkil eder. İhtiyatı senr. 

Çok dütUnUr, ıeç karar verir. 
10 - (Galata) iZ A. Aaıeliki: 

Asabi ve mütecnaia tiplerden. Kiınse
ye itimadı yoktur. Yap ilerlecltkçe at· 

kbı inlıdfaf edecektir. MUnaka .. yı 
çok ıever. Mulildye lıtldadı yoktur. 
Müsriftir. 

t 1 - (Tepellap) R. z. Feldn ... u 
Aalmkir tiplerden. Hafısuı tedrken 
inkifaf etmektedir. !nat~dır. Maddi 
itlerde muvaffak olur. Makine fenninde 
ihtisası vardır. Atılıandır. Mukte1it· 
tir. 

lZ - (Taksim) Huu R•.-• (lm
sanu ve mektup mıtni bafka ba9ka 
harflerle yuılmıt. Mektup metnini 
tahlil ediyorum.) Kıskanç ve milte• 
ce11iı tiplerden. Nefıine ve doıtlın
na itimadı yoktur. Semtldr delildir. 
lılerinde ve hayatındaki dalımkldrtan 
kendi de ..-Uttekidir. Çok ~pr, u 
kaHnrr. !titrinde tenevvüü HVtr, ve 
muvaffalciyetıia!ili bundan ileri ıel
mektedir. Lüzumundan fulı miltrif· 
tir. 

Dr. W. 

mmtaka he1etinin bu 
receli karar heldeınmlU'I~ 
man Y urduaua bu oyuo 
dettili itira• nuan iti 
aa hükmen ıalip addecl 
lımit pup f&IDPİ1011u U• 
mak üaere yalunda 1n11i 
ket edecektir. 

Yakalanan kaçak 
Balıkeıir, 1 (HuauO 

1&rlar iclarui takip m 
rafından Ud ,Unde altı 
eakçı11 tutulclu. Altııı .ı. 
m~hkemuine Yerildiler. 
kr.ç.ak tütünler de müta 
mittir 
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Derhal mızrağını kaptı .. Rondo 
nun kafasına kolunun bütün kuv
vetile yapıştırmağa başladı: 

- Sen ha? ... Sen beni takip için 
dolaplara girersin ha? ... AL. AL. 
Seni sağ çıkarmam. 

Vurdu ... Vurdu ... Vurdu ... A -
dam beyhuş yatarken, mızrağım 
karnma sapladı: ' 

- Buraya kadar sakladığım es 
rarı, şimdiden sonra ele veremem .. 
Buna imkan yok. .. 

Ehli Salip ordusunda ölen, öl
dürülen adamın hesab! mı sorulur 
du .. Vuruldu mu? Bnak.. Öldü 
mü göm .... Mesele hundan ibaretti. 

Diplomat Rondo da, bütün şöh
retine n ğmen, arkasında iz bırak
madı ... Gömüldü, gitti ... Gene ka
dının esrarı da. onunla birlikt~ top 

Yarııı her tarafta spor var 
Beşiktaş - Galatasaray - Fener - Yugoslavya 

Deniz yarışları yapılıyor Atletizm ve 
Mandikas mı 
Bradoviç mi 
yüksek 

Yugoslav federasyonunun şöy
le bir ortaya attığı teklif uzun 
boylu tetkike hile mahal kalma
dan tarafımızdan kabul edildiği 
vakit ben bu İşin pek kolay ola
cağını zannetmiyordum. 

maçları, 

rak altına girdi ... 
Artık, onun kadın olduğunu bi

Paçaları sıvadık, Rumen, Bul-
g Y Y 1 

Şampiyonlu"u resmen tastı'k edilen 
a.r, unan, ugos av federasyon ~ 

lariyle muhabereye girdik.. En Yarın, İstanbulun her tarafında 
Beşiktaş takımı 

gelecek tak!mın kuvveti hakkında 
kat'i bir fikrimiz olmadığından, ve 
İstanbul ikincisinin son vaziyetini 
iyi bilmediğimizden bir şey söyli
yemiyeceğiz .. 

len kalmamıştı ... 
• basit noktalar için çekilen tel· mühim spor hareketleri olacak .. 

Atları, Tayfur Paşanın çadırına graflar, sıkışınca imdada yetişen T~ksim ~tadında Galatasaray -
doğru dört nı9.la kaldırdılar... telefonların sayısını aJlah bilir. Beşıktaş şılt maçı ve dün şehrimi-

- Tayfur Paşa ... Düşmanın en Bu arada Arnavut atletlerinin ze gelen Arnavut, Yugoslav, Ro-
büyüğü odur •.• Onu kesersek Türk müracaatı da araya girdi. Geçen men atletlerile müsabaka yapılır
ler bozulur ... Ha gayret, çocuklar... sene Balkan oyunlarına ilk defa ken, KAdıköy stadmda da, Fener

Genç kadm, hayvanını mahmuz iştirak etmek suretiyle varlıkları- bahçe Yugoslavyadan bugün gelen 
larken arlc:adaş]arma böyle söylü· nı gördüğümüz Arnavutların da (Yugoslavya) ismindeki takımla 
yor, iki yana pala sallıyordu.. bu oyunlarda yer almaları bir em· karşılacakbr. 

Fakat, yeniçeriler, onları yol rivaki oldu. Bu sırada da, Anadoluhisarın -
~~eksiltiyorlardı. Bazan pathyan Küçükten başlıyan Balkanlı al- da •enenin ilk deniz müsabakası 
ır tabanca hazan sallanıan bir kı- Jetlerin lıtanbula gelmek arzu ve olan, İstanbul birinci. teşvik müsa

hç, Danimarkalının arkadaşlarım teklifleri bu suretle kendi kendi- bakaları yapılacak.. 
tükettikçe tüketiyordu. ne büyüdü. Bu kadar muhtelif ve dolgun 

Fakat, işte, çadıra: yirmi otuz Muhtelif memleketlere mensup bir spor gününü, İstanbul ne va-

ınetre kalmı§lardı .. Tam hu sırada atletleri bir bayrak altında topla- kittir görmemişti. 
b.. • • , ır ııpahı, mızrağını hücum eden mak bize henüz ilk defa nasip o- Senenin ilk müsabakası olması 
erkeğe sapladı ... Onun kıyafetin- lan büyük bir harekettir. dolayısile, kürek teşvik müsabaka-
deki kadm da: Gönül arzu ederdi ki hu hare· larının çok meraklı olacağına şüp~ 
. - Hristo! ... diye Hazreti lsa_Y.J keti memleketimizin muhtelif he yoktur. 
ımdada çağırmak istedi. mıntakalarma mensup büyük bir Di~er tarafta, ne-vakittir oyu-

Fakat, iş işten geçmişti. Yere atlet kadrosu ile karşıhyabilme- nunu seyretmediğim Fenerbahçe • 
çömelen bir yeniçeri, palasını · ıal- liydik.. nin, Yugoslavyanın en kuvvetli ta
lamış, Danimarkalı asilzadenin Herhangi bir gayritabiilik ol· kımlarından birisile çarpışması da 
bindiği atı tamamile topal bırak • mazıa tam bir sene sonra ayni at- görülm~si icap eden bir spor hadi· 

ınıştı. Hayvanın iki ayağı birden !etleri biraz daha kalabalık olmak sesidir. 
kesildiği icin, yere düşmesi feci ol- şartiyle memleketimizde altıncı Taksimdeki Galatasaray - Be
du. Balkan oyunları için toplayarak şiktaş şilt maçı ve atletizm müsa· 

onların yüksek kabiliyetlerini i· bakalarına gelince, sene başından 
kinci bir defa daha seyre imkan beri iki lik ve iki de şilt ki birisi de Yeniçeriler tam hançerlerini, 

palalarını kıh~larını saplıyacaklar 
dr ki, Danimarkalı kız, başından 
taskmı çıkararak sırma saçlarını 
omuzları üzerine döktü. Göğsünü 

açıp gösterdi: 
-Beni vurmayın ... Ben, Tayfur 

Paşa için geldim ... 
Altı aydır Türkler arasında do· 

~a~a dolaşa, Türkçeyi öğrendiği 
ıçın epeyi fasih söylüyordu. 

Yolda, bütün zırhlıarını attı ... 
Mükemmel ve dayanılmaz bir ka
dın oldu. 

Tayfur Paşanın huzuruna ken· 
diıini çıkardıkları vakit, hürmetle 
secdeye kapandı: 

- Sizi~ şöhretinizi ta memle
kette işittim ... Kulaktan aşık ol
dum ... Sizi görmeğe geldim ... 

Ve nasıl erkek kılığında geldi
ğini anlattı: 

- Başka türlü çaresini bula
madım ... Memleketimden buraya 
kadar benim kadın olduğumu kim 
•e keşfedemedi. 

Tayfur Paşa, diğer esirlerden 
de tahkik edip meselenin hakikat 
olduguw •. w • b nu ogrenınce, u kendi aya· 

bulacağız.. temdit edilmiştir. 
Fevkalbeşer derecelere yükse- Cem'an 4 müsabakada birbirini 

len Amerika ve Avrupanın belli· bir türlü yenemiyen Galatasaray· 
başlı atletleri hesaba katılmazsa, la, lstanbul şampiyonu Beşik-taşın 
Balkanlı atletlerin burada yapa- çarpışması ve 4 Balkan milletinin 
cakları derecelerin kıymetini ko- en iyi atletlerinin müsabakaları 
}aylıkla anhyabiliriz. hakikaten kaçmlamıyacak fırsat -

Yugoslavyanın Bradoviç gibi )ardır. 
beynelmilel kıymete malik bir at- Bütün bunlardan sonra da; 
Jete sahip olması başhbaşına bü- zannediyoruz ki, yann lstanbulda
yük bir kazançtır. ki spor meraklıları, nereye gide

Bradoviçin en kuvvetli tarafı eeklerini şaşıracaklar ve bu Cu-
110 metre manialı yarışldır. 15 manın muhtelif müsabakalarla bu 
Gil niye üzerinde yaptığı derece kadar dolgun bir spor günü olma
Avrupada bile pek nadir atletler sına, memnun değil müteessir ola-

farafından elde edilmektedir. caklardır. 
Ayni atlet mükemmel 100 met

re koşar, 3,50 den fazla sırıkla Fenerbahçe -Yugoslavya ma~ 
yüksek atlar, 6,80 gibi bir mesafe· çının nasıl bir netice ile biteceği, 
yi de tek adımla kolaylıkla aşa-"""-"=========~-===== 
bilir.. temsil eden atletik kadromuzun 

Arnavutların en kuvvetli atle· Yugoslav, Rumen ve Arnavut at
ti Gogo da 400 metreyi son Bal- !etleri kar§ısında kolay bir galebe 
kan Dekatlon müsabakalarında · kazanacaklarını zannetmek tah -
51.9 gibi bir derece ile kazanmış· min edildiği kadar hafif bir iş 
tır ki topraklarımızda bu mesafe değildir. 
end~r koşulmuş~ur. Her müsabaka arasında yirmi 

Balkanlarda memleketimizi dakika fasıla bulacak olan Erado-
ğı i1e gelen Danimarkalı asilzade 
amatörü bir gececik olsun koynu - ====~-=-,,....,...------
na almak sevdasından kendini me şa, bir kadmm dolabına nasıl düş· 
nedemedi. tü, şaşılır ... 

viç neye mal olursa olsun yalnız 
başına dört birinciliğe namzettir. 
Diğerlerinin de kudretleri dahi -
linde kazanacakları mesafeler he
sap edilirse bu müsabakalardan 
nasıl bir dereceyle yakamızı kur
taı·mak kabil olacaktır. Hep bera· 
her seyrederiz! .. 

& F~kat, ertesi sabah, meşhur cen 
gaver T11.yfur Paşayı kalbinde bir 
hançerle ölü buldular •.. 

Orduların hücumuna h'l . h d' , ı eaıne, 
u asına mağlup olmıyan bu pa-

Bu katil vaka'sı, hiz;m müteakıp 
muhaTebelerde felaketlere uğra

mamıza sebebiyet verdi. Zira, Tay 
fur Paşa gibi kumand:; n. asırlar 

içinde bir tane yetişirdi. 
(Hatice Süreyya) ömer Besim 

Beşiktaş - Galatasaray maçına 
gelince, bu iki takımın da, yekdi
ğer arkasından, son hafta Yunan 
takımına karşı oynadığı oyuna ba
kılırsa, yarınki maçın neticesini 
daha ziyade, siyah beyazlıların 1~ 
hinde görmek lazımdır. 

Fakat Galatasaraylıların da, bu 
maçı kazanmak için çok çalışa

cakları muhakkak olduğuna naza
ran, şilt dömi finalinin çok sıkı ve 

zorlu bir maç olacağına şüphe et
memek lazımdır. 

izzet Muhittin 

Fenerbhçe klübü riyasetinden:
Belgradın en kuvvetli Rf'üpJ~ 

rinden biri olan Sport Klüp Yugos 
lavya takımı yarınki Perşembe gü

nü ,ehrimize gelecel< ve Feneı·

bahçe birinci takımile Cuma ve 

Pazar günleri iki maç yapacaktır. 

Birinci müsabaka 13 Temmuz 
Cuma günü saat tam 17, 15 te baş
lıyacaktır. Hakem Adil Giray Bey 

dir. 

Fenerbahçe stadının gişeleri sa
at ikiden .itibaren açıktır. 

Maç için Köprüden saat 15,10, 
15,50 ve 16,30 da ve dönüş ıçın 

Kadıköyünden 19,35 ve 20,30 va• 
purları vardır. 

Umumi af 
Geçen .pazartesi günkü içtima• 

mda İstanbul Futbol Heyeti, bu
güne kadar ceza verdiği ve ceza· 
sı el'an bitmemiş oyuncuların 

hepsini birden affetmişti. 

Bu karar, dün akşam toplanan 
İstanbul mıntakası merkez heye
ti tarafından da tasdik edilmiştir. 

Bu oyuncuların yekunu 10 kişi 
kadardır. Ve al·alarında, müebbc

den boy kotlanmış olan Fener ka
lecisi Hüsamettin, ve muhtelif 

müddetler için ceza almış Fener
den Fikret, Galatasaraydan Mus• 

lih ve Tevfik de vardır. 

Is tan bul m uhteliti 
Edirne muhteliti ile cuma güni.i 

Edirnede bir maç yapacak olan 
Galatasaray, Beşiktaş ve Fener 
haricinde yapılan İstanbul muhte
liti dün akşam saat 8 ,30 da Edir
neye hareket etmiştir . 

Kafileye fut~ol heyeti reisi 
Necmi bey riyaset ve Nuri bey de 
refalrat etmektedir. 
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'*"' ve Bogw azları tahkim ,~--~~-- · Bugünkü Ankara Haberler~ 

ediyormuşuz =--M-aa-r-if Vekaletinde iktisat Vekil 

Trakya 

(Baş tarafı 1 inci aayıfamızdadır) 
bulunuyor. Bu da Türkiye boğaz

ları ve Trakyayı tahkim ediyor §ek 
]inde ortaya atılan kuyruklu yalan
dır. 

Bu üçüncü ıebep on, on bet gün
denberi, yalnız kulaklardan ku
laklara söylenmekle iktifa edilir
ken bugün, gazete ıütunlarına ak
s~tmi§ bulunmasında ıebep ara· 
mak icabeder. 

Bulgar Hükumetinin Türkiyeye 
kar§ı hüınü niyetinden emin bu
lunmasak bunu, Bulgar efkarı u
mumiyesini Türkiye aleyhinde ha! 
zırlamaya çalışmak §eklinde tef
sı r etmek mümkündür. 

F aknt gariptir ki, Bulgar mat
buatına Trakyadan İstanbula a-ay
ri mes'ul eşhasın tazyiklerile umu· 
mi bir panike uğradığını öğrendi
ğimi~ Yahudilerin kaçması bile 
sırf b&ı tahkimat itile alakadar gös
terilmekte ve bu arada kaçtıkları 
haber verilen beı on Bulgarın ae

fil bir halde Bulgariıtana iltica et
meğe ba§ladıklarını yazarak kıya
meti koparıyorlar ve hulasaten di
yorlar ki: 

"Türkler Boğazlar ve Trakyayı 
tahkim ediyorlar. Şimdiye kadar 
1stanbula Trakyadan 2000 Yahudi 
muhaciri gelmit ve hafta sonuna 
katlar da 6,000 Yahudi gelecektir. 
Tfakler, Edime, Kırklareli, Çorlu, 
ve Kolfarhdaki Bulgar aileleri de 
yerlerini terke mecbur edilmekte
d irler. Bunlar, bura kaymakamla
rının emrile 48 saat içinde bütün 
itlerini, emlaklerini tasfiye edip, 
Türkiye topraklarım terketmitler -
dir. Türkiye hükumeti buralarının 
gayri askeri mrntaka olduğunu ve 
buralarda ecnebilerin yafıyamıya
cakları Bulgarlara ve Yahudilere 
söylenmiştir. Boğaz sahillerindeki 
Türk halkına da sekiz gün zarfın-

Sinemacılar 
(Baş tarafı 1 inci sayıfomızdadır) 

det için hiçbir §ey verilmiyecek • 
tir. Bu müddet 24 gündür. 

da evlerini ıahillerden içeriye al· liulunan Eıki Cuma ve Şumnu san 
maları tenbih edilmiıtir. Boğazlar caklan dahilinde bir çok köylerde • • • 
fevk.alide bir ıüratle tahkim edil- Türklere kartı müthit bir tazyik ve Bu sabah vekılın nyase
mektedir. Trakyada gecdi gündüz dayak ıiyaseti tatbikına baılandı- tinde bir toplantı yapıldı 
lü 30,000 asker çah9ıyor. Edimede ğını çok derin bir tee11ür ve tee11üf 
eski kaleler yerine derin beton ar· le haber almıt bulunuyoruz.Eskicu 
me iıtihkamlar kaim olmuttur. Bu manın Muratlar, Kubadin, Boğaz 
rada 1000 asker istihdam edilmek- kesen ve Zağraliköy karyelerinde 
tedir. Kalelere ve iıtihkamlara a· resmi poliı ve jandarma kuvvetle
ğır toplar yerleıtirilmi§ ve bütün ri silah aramak bahanesiyle Türk 
Bulgar hududunca ayni faaliyet halkını tazyik etmit ve bittabi ıi· 
göze çarpmaktadır.,, lah bulamadığı için dövmeğe baı-

Bulgar gazetelerinin böyle saç- lamışlardır. Köylerde saatlerce 
maları gazete sfüunlarına geçir· devam eden bu dayak hadiseleri 
mekten kaıtlerini anlamak müt • kadın, erkek, genç ve ihtiyar bü • 
kül değildir. Bu, Bulgariıtanda ya· tün Türklere teımil edilmit ve bir 
fıyan ve Bulgar nüfusunun altıda çok milletdatımız ağır bir surette 
birini Bulgar topraklardan bir an evlerine kaldırılmıtlardır. 

evvel kovmak atmak ve Bulgar Muratln köyünde yapılan hi
halkını da bunlara karşı tazyikçi diıeler büsbütün fecidir. Burada 
hareketlerinde bir kat daha te§vik 
etmek içindir. 

Türklerden silah, mitralyöz ve 
Türk bayrağı sorulmut ve bulun· 
madığı için bütün lc:öy halkına, en 
küçük yavrucuklara, genç ve ihti -
yar kadınlara varıncıya kadar da
yak baılamış ve bunun neticesi o

Ankara, 12 (Telefonla) - Bu 
ıabah yeni Maarif Vekili Abidin 
Beyin reisliği altında maarif mü
dürü umumilerinin ititrakile bir 
toplantı yapıldı. Bu toplantı hala 
devam etmektedir. 

Haber aldığımıza göre, bu top -
lantıda mektep programlarında 

yapılacak esaslı değişikliklerle 

bundan sonraki yeni istikamet me
selesi görü,ülmektedir. Bu toplan· 
tıda mühim kararlar verileceği 

söyleniyor. 

Şükrü Kaya Bey 
Ankara da 

Ankara, 12 (Husuıi) - Dahi • 
liye Vekili Şükrü Kaya Bey geldi. 
lstasyonda Umum Jandarma Ku
mandanı Kazım Paşa ile Hariciye 
Umumi k8.tibi Numan, Dahiliye 

Celal Bey yarın 1 

seyahatına çık1Y 
f l• Ankara, 12 (Tele oıı (. 

tisat Vekili Celal Bey Y' ff 
hate çıkıyor. Vekil beY e 
ki§ehir fabrikasını teftit. 

•• j l 
oradan Bursa sergisırll ~ 
mek üzere Bursaya gide~ 
kil Bey İstanbul yoliyle . 
dönecek, sonra Başve~1~ 
fabrikaların temel atJ11• 
seyahatine çıkacaktır.,,,,,,,,,/ 

Ankara Hukuk fJ 
• • Jsf 

sının mezun 
Ankara, 12 (Hususi 'f~ 

Ankara Hukuk Fakülte51 

lan bitti. 32 si leyli, 2~ f 
olmak üzere 52 talebe dı1 
dı. 46 talebe ikmale kald~ 

İsmail, Necip, Ziya, S• 
şat, Selami, Hakkı, th5'~ 
Beylerle Semahet ve J-llll 
nımlar çok iyi derece ııl~ 

Düne kadar Bulgar gayri mes' -
ul şahıılarmın hakaretine uğrayan 
Bulgar Türklerinin bundan ıonra 
daha çok eziyetlere maruz kalacak 
ları gün gibi meydana çıkıyor. 
Köylerde dayak kubalarda da -
yak, tehirlerde dayak atabilmek, 
genç, ihtiyar, kadın, erkek bütün 
Bulgar Türklerini akın halinde 
Türk topraklarına atabilmek için 
zemin ve sebep hazırlanıyor. Bo
ğazların ve Trakyanın tahkimi ya· 
lanının Bulgar gazetelerine geçme 
sindeki yegane sebep budur. On
lar, pek ala biliyorlar ki Türkiye -
de Bulgarlara kartı bir hazırlık 
yoktur, Türkiyede burnu kanamıf 

larak bazı ihtiyarların öldüğü de 
müsteşarı Vehbi, Ankara Valisi ___,._ 

şayi olmuftur. --v- f 

bir Bulgar mevcut değildir. 
Bugünkü poıta He gelen ve E

dirnede çıkan Milli gazetede de a
şağıdaki satırlan gördük. Bunlar 
bizim iki gün evvel yazdıklarımızı 
aynen ve daha fazlasile teyit et
metkedir: 

Mümtaz, Matbuat Umum Müdürü 
Şumnunun Eğridere köyündeki Vedat Nedim, Emniyet Umum Mü Mişon Ventura 

1 

facia da tüyler ürpertici bir hal al· dürü Tevfik Hadi Beylerle bir çok Ankara, 12 (Telefoııl~ 
mıştır. Burada bir de ırza tecavüz erkan tarafından kar,ılandı. Şük- · · R h k ku 1 

'S' nıversıte oma u u tı. 
meselesi olmut ve bu hadise 0 ci· rü Kaya Bey istirahat etmek üzere Mi§on Ventura Beyle pr0~ 
vardaki bütün Türkleri fena halde doğruca kötküne gitti. Öğleden ningin becayiş edileceklt• 
ürkütmüttür. Kubadin köyünde de sonra Baıvekil Paıayı ziyaret ede- doğru değildir. Alakadııl 
köy belediye sekreteri bulunan ih- rek Trakya tetkikatı hakkında iza- t k · d" . . . . .. .. e zıp e ıyor. 
tıyat zabıtlerden hırı koyun Turan hat verecektir. 
Y d k -t·b· · T '" k. d ·ı~h " ur u a ı ını ur ıye en sı a •••••••• 11•••••••••••••••• .......................... ••••• .... ••••••••••••••••'' 
ve para alıyor, diyerek fena halde 
ve öldüresiye döğmüş ve "ben size 
Bulgar ordusuna mensup bir zabit 
olduğumu iıpat edeceğim,, demiş

tir. 
Hadiseler o kadar çok, o derece 

ağır ve o niıbette fecidir ki, insan 
bunları dinlerken nasıl ifade ede-

Kaçakçılığa karşı 1 Almanyada ki 
Kaçakçılığın mÜ§tereken men 

ve takibi için evvelce yapılan pro-
kli i e bi m k .. zo-

(Baş tara fı ı incı r-r.! ~ 
dir. Bu mülakat, 30 bs ~ 
clia le.rinclen aonra b~_j11 

mış olduğu nıc mülak~ 

Bulgaristanın Türklerle meskun ceğini dütünüyor ve hayret ediyor. 

re Ankaraya ve oradan tehrimizc 
gelen Yunan gümrükler müdir mu 
avini M. Karacidas şunları söyle
mittir: 

"Kaçakçılar hakkında mütte· 
reken takibatta bulunulması etra
fındaki projeyi Atinaya gönder • 
dim. Oradan gelecek emre göre 
hareket edeceğim. 

Alman başvekili derıtif 
- Son aylar içinde ~ 

arasında bazı ihtilaflar 0 

dilerine itimat ettiğim 
bana hiyanet ettiler. 

Gemi yangını 
(Bat tarafı 1 inci sayıfamızdadır) 

lır. Üzerine ıu sıkılmağa başlan· 

mı§hr. Lakin, zaten yüklü olan ge· 

ırai, fazla su ile doldurulursa bata
cağı farkcdilmi§, bunun üzerine, 

baltalarla tahrip suretile aletin ö • 

nüne geçmeğe çalıtılmııtır. itfai

yenin bir saat süren faaliyeti ne· 

ticesiNimeti Hi!da kurtarılmıttır. 

Lakin, Abdullahın hastaneye 
nakli için Beyoğlundan istenilen 

imdat otomobili ge::ikrn:,, adam-

Dahiliye Vekili 
tahkikatını bitirdi 

(Baş tarafı 1 inci aayıfamızdadır) 

ve emniyet müdiri Fehmi beyler 
tarafından kar§ılanmıtlar ve Sir
keci rıhtımında kendilerini bekli· 
yen kalabalrk bir halk kütlesi ta· 
rafından tiddetle alkıtlanmıtlar • 
dır. 

Şükrü Kaya Bey, vapurdan in· 
dikten ve istikbale gelenlerin el· 
lerini sıktıktan sonra hususi bir 
otomobille Tokatliyana giderek 
bir müddet istirahat etmi9lerdir. 

Ankarada temasta bulundu • 
ğum yüksek 'zevattan çok mem · 
nun oldum. Bu memnuniyetimi i· 
fade edecek kelime bulamıyorum. 
lstanbulda bulunduğum müddet
çe muhafaza müdiri Hasan bey • 
den gördüğüm miıafirperverlik · 
ten de çok mütehasais oldum. 

Yüksek birer otorite fi 
rak hükumette mühim ~ 
bulunan bu adamlar hii~ 
virmek için suikast y&P 
retinde bulundular. re~ 
demezdim. Eserime 
mak, milletin itimad~rtşt 
mak için yapılacak hırt~ 
O da. hainleri zarar 'fe 
bir h~le getirerek Al111ş: 
dahili harp faciaıınd• 
maktı.,, . . .. 

l d "lk" . (bl A manya a mcı 

Ayni zamanda sinemaların ka· 
patılmasından dolayı belediye a • 
leyhine sinemacılar tarafından a
çılan zarar ve ziyan davaaından 
vazgeçilecektir. Darülaceze his
sesinin badema verilip verilme -
mesi meselesi dahiliye, iktısat ve· 
ka letleri mümesailleri belediye ve 
sinemacıların murahhaslanndan 
mürekkep bir komisyon tarafın • 
dan tetkik olunacaktır. Ve kanu· 
ni hadden fazla bulunan bu vergi cağız, yarım saat kadar gemide, 
için bir mutavanıt hat bulunacak· bir çeyrek kadar da Dolmabahçe 

Vekil bey T okatliyanda vali 
ve belediye reisi Muhittin Bey zi· 

Hasan beyin delaletiyle gezdi
ğim Yavuz zırhlısı kumandan za .. 
bit ve efradına çok teşekkürler e· 
derim. Türkiye, sahip bulunduğu 
bu zırhlı ile her zaman iftihar et• 

mını almış olan geçeJ1 
içindeki vakayiden sot1~ 
bir yiyecek buhranı bl'~g 

meydanında, koluna gire::. iki artır. 

1 Bu ihtilaf İıtanb.ulu 24 gün si· kadaşını sağa ıola çekerek ve kenr
. nemasız hırakr.nıttır. Büyük bir dini yerlere atıp parçalamak isti· 
ihtiyaca tekabül eden ıinemalarm yerek feryat feryada haykırıp dur
bu müddet zarfında kapalı kal· muf, civar evlerden uyanıp topla· 
ması ayrıca belediye ile hazinenin nanları mütee11ir etmittir. 
menafiini de haleldar etmiştir. 
~mımrıuımnmmıııaıt1ıt1t1tfttlltlltftlttımı11m.ntamıuı"""Plft'......_ 

Dolfüs beş neza-
ret aldı 

(Baş tarafı 1 inc ı sarıfamızdadır) 

Kabinede yapılan tadilat, ge • 
rek dahili ve gerek harici
noktai nazardan M. Dolfüı için 
büyük bir muvaffakıyettir. Muma· 
ileyh ile Prena Stharemberg ara • 
sında ııkı bir münasebet ve tefriki 
mesai mevcut olduğunu bir kere 
daha ispat etmiıtir. 

Roma, 11 (A.A.) - Matbuat, 
M. Dolfüsün temmuz sonunda 1-
talyaya geleceğini ve Riccione 
hıinde M. Museolini ile müli-

• ~ ... ... f\j~" 
ı · aır. 

Nihayet, civardan dolu bir tak
ıi geçtiği görülerek durdurulmut· 

tur. Abdullah, bu sayede hastane

ye gönderilmiştir. Kazazede git

tikten sonra Beyoğlundan bete 
çeyrek kala a-elen can kurtaran o

tomobilini idare edenler, muharri· 
rimize demi§lerdir ki: 

- Bize, doğrudan doğruya te
lefon edilmedi. Memur Bey, civa· 

rımızdaki karakola haber vermit. 
Oradan yürüyerek gelip kaza ha
berini getirdiler. 

Bu ibret teıkil etmeli bütün polis 
efradına, can kurtaran otomobil • 
!erinin telefon numaraları öğretil-
~fdir. 

melidir.,, 
yaretle bir müddet görüşmüttür.ı============== haber veriliyor. ~ 
Dahiliye Vekilimiz, yaptığı tahki· 
katı gösterir bir rapor hazırlamıt 
ve Batvekil ismet Pa~aya takdim 
etmek üzere dün aktamki trenle 
Ankaraya gitmiştir. 

Vekil Beyi T okatliyanda. vali 
ne mıntakalarında tahkikatın ge· 
nişletilmesini ve alınacak netice• 
nin peyderpey vekalete bildiril • 
mesini Trakya ikinci Müfettiti İb
rahim Tali Beye bildirdiğinden 
şimdi tahkikata İbrahim Tali Bey 
tarafından devam edilecektir. 

Son hadisat dolayısıyle Kırk · 
lareli valisi Faik Beye itten el çek 
tirildiği ve vekalet emrine alındı· 
ğı hakkındaki haberin doğru ol w 

madığı anlatılıyor. Çünkü Faik 
Bey, bu mesele olduğu zaman iki 
ay izin almıt bulunuyordu. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 

göre gerek Vekil gerekse Müf etti· 
şi Umumi Beyler tarafından ya
pılan tahkikat ıırasmda bazı me· 

murine İ§ten el çektirilmeıine lü· 
zum görülmü§tÜr. Vilayet emni -
yet müdiri de bu meyandadır. A· 
çıkta bulunan memurların kat'i 
vaziyetleri, umumi tahkikatın te
kemmülünden sonra kat'ileşecek· 
tir. 

Bütün resmi matbaal• 
di milyonlara baliğ olst' 

ıikaları tab' edilmekte .~:f 
da halka tevzii düşüJ1" 

Bazı yiyecek mevacl0' ~ 
buhran daha şimdideJ1 6~ 
ve ahalinin dükkanlar 

Mezun bulunan Kırklareli va· l d" "ld"kl · ·· alrı' ray a ızı ı erı gor ..... ~ 
!iliği vekaletine, mülkiye müfet· Bazı mevat, daha 11•"' 

tişlerinden Orhan Sami ve bele • misli fiata fırlamıttır· ·ti 
uiye reisi vekaletine de be!ediye bl 
doktoru 'Hamit Şakir beylerin bak Buhrana kartı koytı. f 

hariçten gıda mevadd• ~ 
maları Dahiliye Vekaletince tas· mulasavvcrdir. f a'ktlttf 

dik olunmu~tur. burada bir müşkülle 1'" bl 
Bir takım gayrimes'ul şahısla· ta ve bankasında ecıtj, 

rın yaptıkları taşkınlıkları ehem· bulunmadığı icin bunu ô 

miye~li bularak yerlerini terkle edememeıind;n endişe 
şehrimize hicret etmiş olan Muse· t d ./ 
• d l D h"l' V k'l ' · a ır. ' vı vatan aş ar, a ı ıye e ı 1 ı· .. , .... ,uıu_.U11,ınunınımmıııı11nıınım•uıı•...,...,. 

le ikinci Müf ettİf tarafından ya- itizar fi' 
pılan tahkikat ve alınan tedbir • Yazımızın coklu~ıJ e • • ı1' 
lerden sonra muhtelif vasıtalarla Koı·san romanımız gır 
yerlerine dönmüşlerdir. Birçokla- zür dileriz. 
rı da hareket etmek üzeredirler. 



ff 
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Unu Vi~:i~;~~~alorisi Çocuk gıdasıdır Hasan Yulaf-özlü 
, ~oktor larınıza somnuz. Y ulat çocuklara hayat ve ruh verir, N of vünema !arına ve çabuk yürümelerine ve afiyet ve ,.hhat içinde yaşamalarına sebep olur. Hastalıksız 

nele 1' tombul yapar. Yulaf özile pirinç, niıaata, patates, arpa, mısır ,irmik, bezelye, mercimek özü unlarını çocuklarınıza bol bol yediriniz. Tabiatin bu sade ve hakiki 
gı ası çocukların hayati bir gıdasıdır. Hasan özlü unlarile }apılan mahallebi, tatlı ve püre ve çorbaların nefasetine doyum olmaz. Hasan markaıına ve ismine dikkat 

Sıhhatini Sevenlere 
Müjde 

~fyonkarahisar Madensuyunun hazimsizli· 
gc. Karaciğer "fc bobrck rahatsızlıklarma karşı 
şifıt baasalarmdan istifade edenlerin adedi gün 
geçtikçe artmaktadır. 

AFYONKARAHISAR Madt}n-.S-\IY.unu 
"l ' ere kolaylık olmak Uzere su kamyonetle mllş-

{fPA f<lA~~A 
Müsbhıa.ral ı 

Hi/BLJBATU!YLARI 

SıHHAT 
VE 

KuvvET 

---SA TIE Uontilôtörleri ....... 
ve fevkalade tediye şartları sayesinde 

Veresi ye Serinlik 
1893) 

................................. ! .......................... . 

8 t t Diş macuou ve suyu dünyanın en eski markasıdır 
O O Dişlerinizi temizlemek için BOTOT tavsiye ederiz . 

............................. --...................... _. ... 

Savo piksin saçların 
hülasasıdır. 

Satı§: Bahçekapı Zam~n ecza dt!'po· 

&U. 

Yenipostahane ittisalinde 17 numa· 

rada ıtriyat mağazası. 

Ankara: Şark Merkez ecza depoıu 
ve bilümum eczahane ve rtriyat ... ,.._. 
larından isteyiniz. 

lstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden; 

Hurda .esaiti nakliye bilmüzayede satılacaktır. Talip olanların 
teminatlarile 22/7 /934 Pazar günü saat onda Galata Sarayında 
Beyoğlu Po9ta T. T. Merkezi binasında müteşekkil komisyona ve 
satılacak hurda Yesaiti görmekiçin de lstanbu\ Posta Müdüriyeti 
Nakliyat Kalemine müracaat eylemeleri. (3587) 

Satılık bina 
Galatada altında dükkanları 

bulunan ve ayda (90) lira iradı o
lan iki bina müsait fiatla acele sa
tıbktu. 

Galatada Necati Bey (Topçu· 

Kiralık ardiye 
Üıküdarın araba vapuru iıkeled cİ· 

varında ve deniz sahilinde Fabridcıya 

elveriş1i bir adet üç katlı büyük Kagir 
depo. 

Be§;kfa§ -Ortlil>alıÇe' C.ct§eıi No. 24 
müracaat. Telefon: 212716 (27n) 

' erinin yerlerine kadar gönderilmekte ·ve ay· 
• ıca on tişelik kasalarla da su verilmektedir. 

Umumi Satış Yeri: 

lar) caddeıinde 111 numaralı ı,. f '"'"'"'=:~:S-tı:""'"="\I :;~:::::::.••inde 5<~~~4 ;f•n- H_a_l_e_p_l_i--sü_n_n_e_t_ç_i_b_a __ ş• _z_a_d_e_ 

u Doğum ve kadın hastalıklarıU----------- . su·· nnetçı· 
Yeni Postane civarında Aksaraylılar hanında 
Hililiabmer Satış mağazasıdır. Telefon : 20062 

::mütahassısı. !i 200 liraya fevkalade fırsat. 
~i Muayene: 10 - 12 Ortaköyi! Tarabyada 9 oda üç salon kuyu 
Hşifa Yurdu 16 - 18 Beyoğlu ls-ii sarnıç ve elektrik tesisatını havi 

Matbaa Sahiplerine 
Maarif Vekaletinden: 

!itik lal cad. 193 it mükemmel bir hane çok ucuz ace· 
h T I f 221 41960 •• le satılıktır. Pera Pa]as kartısında 

Ahmet Mahmut:' Sirkeci 
Betirkemal Mahmut 

eczahanesi kar,ısında 
!i e e on: 4.2 - . n 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (1. T. A.) acentesine ıaat 1 O - 12 

arasında müracaat. (2729) 
Telefon 22775 

1 - 21/ 6/ 934 . . derlenıe k tarıhlı ve 2527 numaralı basma yazı ve reaimleri 
her türlü ~nunu mucibince Türkiyt!tle 2 / 7 / 1934 tarihinden itibaren 
leı;11 he .~kı uıulleriyle basılıp ne§redilen baıma yazı ve resim· 
.. ·ı t nuıhasının b 1 . A • • 

1 lneai 
111 

b asan ar tarafmdan Maarıf Vekaletı emrıne ve-
ec uridir. 

2-v erilme . b Cl~et 
1 

11 mec uri olan eserler ,unlardır: 
ıil te:ı:ler·e er, ajans tebliğleri, m<. _mualar, kitap!ar, rısale1er, tah-

h 
11 harit l · er çe!it r . a ar, Atlaslar, tablolar, oyma baskılar (gravür), 

planlar '- eaınıler, sanat kıymetini haiz duvar ilanları, kılavuzlar, 
' ~rok·1 notaları 1 er, destan ve farkı mecmuaları, musiki notaları, dans 
' ve ti"at · l · · · k l d'l porlar h J ro pıyes erı, cem ıyet ve şır et erce netre ı en ra-

' er ç · ral&r. e§ıt kataloglar, takvimler, yıllıklar, yıllaçlar ve muhti-

•llltUlıı.ıımııu~ftllllHllllllllllllltl 
e Memur istiyoruz 1 ilin İ!lerinde çalııtırılrnak ÜLerc = 
= kefaletinaktiye v~rebile.cek efendile~~ı 

1 ihtiyaç vardır. Lısan bılenler tercın 15 
edilir. Komisyonla çalışmak arzu ~ E 

i denler saat 12 ile 1 arasında Bllhçe s 
1 kapı Liman }{an 1 inci kat 3 numa 1 
- ya müracaatları. 
!ııııımııınınıaıııımııııııınıııınınııA11111nıııımıımııımnmııuııııı111 muııııuıuıı 

HABER 
Akşam PostEU!u - -lSTANBUL AN 

ldarehaneai: KARI\ CADDESi ------ --reıgraf Adresi: ISTANBUL BABEK 
Telefon f'aı:ı: 238'12 ldareı ıuıo 

için!e-: ~\l eıerler, ne,irleri tarihinrlen itibaren en çok on be, gün r-- ' 
cekr §agıda yazılan makamlara makh~z mukabilindeteslim edile- ABOrtE ŞERAiTi tr: a ıs 6 l2 aylık 

a) A k Ttırklyıı: 120 ~o 660 1260 Kr• 

b) I n arada Maarif Vekaletinde Derleme memurluğuna, Ecnebi~ ı~ «o HO ıaıo 
lepte ıtanbulda Ebu11uut caddesi civarında 48 numaralı ilk mek- ILA" TARiFESi 

Derleme müdürlüğüne, rıcaret UAoJarının ıatı:rı 12,60 
c) Diğer ·ı~ . Rt'11ınl Ullnlar ıo kuruotur. 

4 
Kazalarda Maarif memurluklarına, Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

d) vı ayet merkezlerınde Maarif Müdürlüklerine, 1 
i b - Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çıkarılan kitap ve sa- HASAN RASiM 
r &ama yazı ve · l . h 6a8ıldıJı yer: (VAIUT) Matbaa.al 

ll1 • resım erın er forma, cüz veya cilt çıktıkça veril- ---•••••••••••I 
eıı mecburidir. 

5 - Verilme · A i . d 11 mecburı olan basma yazı ve resimleri müddeti 
çın e vermiyenle il" ı· d ... ·ı r e ı ıra an aşagı olman-.. '\k üzere hafif para cezası 

1 e cezalandırılır v d" ... . b •ine d .. e verme ıgı asma yazı ve resimleri a:rnen verme· 
e hukmolunur, (3810) 

HABER gazetes1 
El yazısı tahlll kuponu 
isim . 

Güzel San'atlar Akademisi 
Müdürlüğünden: 

Akademimizde muhtelif ~uhelel"İn bir senelik mesaisini gösteren 

bir ıergi açılmıştır. 
Bu ıergi, 15 Temmuzdan 30Temmuza kadar hergün umuma a 

çıktır. "3840,, 

12 Temu:ı: 1934 te Tatraya gide
ceğimden ben dönünciye kadar 
müdAt!tlerini, hakların muhafaza 
için her tebliğin müvekkillere ya· 

pıtmasmı rica ve ilan ederim. 
hti1nbui,le Bahk Pazarında ha

va handa No. 10 da Avukat Hüıe· 
yin Avni (Ömer oğlu) (2733) 

1· 
1 

.lllll. 

Bankası 
illi~ 

Sel inik 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
181 ANBUL ldare rrıerkez1 : 

'rilrkiyedeld Şubeleri: 
lstaobul ( Galata ve lstaobul ) lzmlr 

Samsun. Mersin Adana 
Vuoantstandaki Şubeleri : 

SeU\olk . Kavala . A tlna • Pire 
Bilümum Banka muameleleri. Kedmektupları. Cari bir hesap 

ları küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı 



Hitler nutuk söy
Jiyemiyecek kadar 

hasta! 

ŞJür melduptaçı ----------------
Bu senenin merakı 

Tavlamani 
- Taa.ak! •• Tuuuk!.. Çaaat!. .. 

Paaatl.. Küüüt! .. 
- Ne oluyor, yahu, bir yerde 

mitralyöz m'ti patlatıyorlar? 
- Ne mitralyözü be! Kahvede 

tavla oynuyorlar, tavla! 
Fakat ne oynayıf bir göraeniz .. 

lki tarafın da yuvarlak pulları ıiv
ri hanelerin üıtüne hiddetle öyle 
bir indiri§leri var ki takırdıl.annın 
fiddetinden kahvenin önünden ge
çenler bile zıp zıp zıplıyor. 

Pokerin harcı alemleımesi ü
zerine bir aralık tavsamıı gibi o • 
lan tavla merakı lstanbulda gene 
eyle aldı yürüdü ki hani bir çok 
kahvelerde öğle yemeğinden son • 
ra tavlanın baıma çökenler akıam 
yemeği zamanı oradan zor kalkı • 
yorlar. 

Önce iki be§, iki yedi diye baılı· 
yan partiler yirmiyi, otuzu hatta 
kırkı buluyor, hazan iki taraf ta 
yorgunluktan attıkları zarın far· 
kında olmuyor, ıeti bet görecek 
hale geliyor; fakat oyuna hala bir 
türlü doyamıyor. Hele yenilen, he
le yenilen ... Zavallı, her kaybettiği 
partiden ıonra karıısmdakine: 

KUPDn 

192 
12·7·1934 

M. Henderson 
lngiliz kabinesinin siyase

tini tenkit ediyor 
Londraya henüz dönmüı olan, ~ 

nevre silahıızlanma konferansı ~ 
M. Artur Henderaon, bugünkü I~ 
]iz kabineıinin tuttuğu siyaıeti te~ 
ediyor. 

1500 ıiyaset menıubunun i!tirJ • 
kiyle verilmiş bir Garden - Parti e• 
srnda, iki gün evvel bir nutuk söylr 
di. 

Mister Henderaon, bu nutkiyllı 
kendinden evvel ve kabine erkanırıd~ 
iki kiti tarafından söylenmiı olan fi' 

)ahlanma hususunda iki nutkun, be1' 
nelmilel ıiyaıete tesir edecek noklJ ' 
larına temas etmiştir ... 

İngiltere kabinesinde, BaıvekilİI'' 
den batlıyarak, silahlanmayı terviç -" 
miyen bir cereyan evvelce mevcutl11' 
Cenevrede hissedilen ıon zafiyetJel'ı 
bunu tamamen deği,tirdi. Bahrif". 
kendi ıahaaında daha kuvvetleJ111'1ei' 
istihdaf eden kararlar aldı. 

Amerikaya gönderilen teklifnaıt"' s 
de, lngiliz donanmasına ilave edilırı" 
si istenen parçalar tunlardır: 

A) Vaşington muahedeıinin J1'1iid' 
deti biter bitmez yeni bir harp filO' d 
su inta etmek. 

B) 30 tane yeni krovazör yap11t~ l 
mevcut krovazörlerin adedini 70 ıe ~ 
karmak .. 

C) Mühim bir yekün tutacak, ye" 
muhripler imal etmek. 

- Bir parti daha! 
Derken sinirden diılerini gıcır· 

datarak çenelerini oynatyor ve her 
yenildiği partiden ıonra hayatın • 
dan bir gününün daha bu ziyanlı 
tavla yüzünden bota gittiğini dü • 
tünerek biraz daha hırçmlqıyor. 

"Sen benim kadın olduğumu keşfedersin ha 
Al sana... Al sana... Al sana ••• ,, 

D) Yeni tayyare gemileri ..• 
Bunun, Amerikada ne gibi bir ti' 

sir uyandırdığını ve verilen ,.c,.,bl 
2 • 7 • 934 tarihli 1ayımızda karileri ' 
mize bildinniı bulunuyoruz. 

Sinir doktorlarmuzm kulakları 
çınlasın, bu gidiıle ortaya yakında 
bir de tavlamani çıkarsa hiç tat· 
maımlar. Çünkü ıon günlerde Is· 
tanbul kahvelerinin bir çoğunda 
bitmez tükenmez tavla partilerini 
kaybetmek yüzünden sinirleri bo • 84 
zulan bozulana! yaşında bir tay

Dün öğleden sonra lıtanbuldaki 
meydan kahvelerinden birinin a • 
ğaçlıklı bahçesinde tam on yedi 
tavla birden itliyordu. Dütünün 
bir kere ufacık bir kahve bahçe
sinde on yedi tavlanın pulları hep 
birden ıakırdar, takırdarsa orada 
ne müthit bir gürültü meydana ge
lir. 

Sokaklardaki ıeyyar satıcıların 
gürültülerinden, gramofon, radyo 
zırıltılarmdan ıikayet ederken kah 
velerdeki bu tavla takrrdılarını da 
hesaba katmak az fena olmaz ıa· 
nırım! 

Lakin bir lokumuna, bir kalive· 
ıine, bir gazözüne, bir paketine fi
lan derken sonu bir papeline ka • 
dar dayanan bu mübarek tavla 
partilerinin takırdı ve ~akırtıım· 
dan ziyade keselerde ve dolayısile 
ıinirlerdc yaptığı rahatsızlık pek 
tadından yenilir feylerden olmasa 
gerek! 

Seyyar haberci 

Kiralık 
Tamamen tamir edilen bilUınum kon· 

foru havi Yeni Poıtane arkasında A§ır 
Efendi caddesinde Türkiye hanmda o -
da, depo ve mağazalar kiraya verilecek 
tir. Fiyatlar ehvendir. Türkiye hanında 
(3) ncü katta Rüttü Efendiye müraca· 
at olunması. 

Kiralık Ev 
iki odadır 

Kumkapı Nişancası Havuzlu 
Mühre sokak No. '.(5) 

yare meraklısı 

ihtiyar tayyareden iniyor 

Almanya' da tertip olunan bir 
piyangonun isabetile "General felt 
Marıal Fon Hindenburg,, isminde 
ki büyük yolcu tayyaresine bin
mek hakkını kazanan 84 yaJında 
bir ihtiyar, hu isabetten fevkala· 
de memnun olmuı ve bir çok kişi, 
ihtiyarlığı dolayısile tayyareye bin 
mekten çekineceğini sandığı hal
cJe, bu adam bilakis hiç çekinme
mişt\r ! 

Uzunca bir uçuş yaptıktan son
ra, tayyareden inerken, gazeteciler 
kendisine intibamı ıormutlar, 84 
lük ihtiyardan şu cevabı almışlar
dır: 

- Uçu~, son.suz derecede zevkli 
bir !ey .....• Ne ynzık'ki pek kııa 
ıürdü! 

,Yazısı bu nüshamızdaki (Haberin Hikayesi) dir. Resimli hikayele -
rimiz birer günlüktür, yani mabaa tsızdır. Gazetemizde her gün böy
le bir hikaye vardn-. 
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Ingilterede 
Fırtına koleksiyonu 

yapıyorlar! 
Dünyanın her tarafında bir çok 

kolleksiyon meraklısı insan var
dır. Bazı kimseler, kiymetli tab
lolar, bazı kimseler çeıit çefit an
tika eserler v.s. toplarlar.Bu arada 
pul kolleksiyonu merakhlan bulun 
duğu gibi çubuk, pipo, hatta düğ • 
me ve kibrit kutusu biriktirenler 
de bulunur! 

Fakat, lngiltere'de ıimdiye ı<a
dar görülmemiı yepyeni bir mev· 
zuda kolleksiyon merakı bat gös
termiştir. Kolleksiyon yapılan ıey 
nedir, dersiniz? .. Fırtına! 

Isveç Veliahti at 
yarışlarında 

Yalnız, ıilahlan arttırma husu•"~ 
da, diğer cihetten tayyare kuvvetJett" 
ııae ele yçdacak zamlarla f qiltere 
kUnıetinin bugiın tutmuş o u u 
beynelmilel bir itilaf zemini hazır)• ' 
mak emelinde olan Silihıızlanma k°!'" 
feranaı gibi bir teıekkülün reisini Y 
düıürmüıtür ... 

Silhaızlanma konf eranıı reiıi ıöf 
le diyor: 

"Eğer hükumet, bu iki nut)ı\11 
göıterdiii yolda yürüyecek olurıa, >-" 
rupa kıtası üzerinde, ıimdiye kad,t 
görülmemi' en çılgın silahlanma yatı' 
ıının meydan almaaı mümkündür.'' 

Peki, ıu halde ne olacak!? .. 
Mensup olduğu devletin silaJı),ıl' 

ma ıiyaaeti ve onun ilan tekillerind' 
prüzler bulan, ıilahıızlanma konferJll" 
.. reiıinin ıöylediklerini malen nal<l" 
delim: 

"İngiliz hükumetinin bu tarz h'' 
reketi, alem§ümul bir itilif teminiıt' 
mani olacak demektir. Hatta, silahl,,.. 
mayı bile tahdit edemiyeceğiz... soıt 
iki üç sene içinde, beynelmilel miirır . ' 
ıebetlerde bir inhiraf vukua gelırııt 
tir. Benim, bu memleketin hariciye İf' I 
)erine baktığım zamanla, bugünkü dl' 

't• vir araıında dehıetli fark var ... 01111 

sizleıiyorum. 

Evet, ıimdi lngilterede on iki 
bin kiti, fırtınaları tesbit ediyor. 
Bunun baılangıcı, şöyle olmuıtur: 

"Mevcut cereyan, görünütte si.-ır 
ıızlanma konferanıırun mevcudiyeti ' 
ne bile lüzum görmiyor gibi bir ıef" 
Sanki hemen kapılarını kapamalı -ti 
faaliyetimizi tatil etmeliyiz ... 

lsvec; Veliahti Prens Adolf " Bu nevi hareket, beni herke•t,. 
ziyade mütehayyir ediyor. Çünkü, ııt 

Mançester Üniversitesinde Me
teorolo ji tahsil eden Moriı Bover 
isminde bir talebeye, Üniversite
den bir vazife verilmit, bu vazife, 
İngiltere' de kopan bütün fırtına
ları, kollekıiyon halinde tesbit et
mek. Daha doğrusu bir istatistik, 
ama buna alaylı bir tarzda kollek· 
siyon diyorlar! 

Talebe derhal ve istekle işe gi
rişmiş. Büyük Britanya adasını, 

harita üzerinde muhtelif dairelere 
ayırmış. Her daire, bir insanın gö 
rebileceği ufkun geniıliğinde ...... 
Sonra, her d-.irede bir adam, fır
tınayı tesbit etmekle tavzif olun
muı f 

Yakında memleketimizi ziya -

ret etmesi mukarrer olan laveç Ve

liahtı Prens Güstav Adolf'un, ay-

ni zamanda bir binici olduğu, gö

rülüyor. 

nevede, önlemeğe çalıftığnnız miit 
latı yakinen bilenlerdenim. , 

"insanlık, henüz başından geç~. 
mit olan en dehtetli harpten anc:111' f 

tilif yoliyle sakınabilecektir ... " ., 
Silahsızlanma konferanıı reiıİ111 

sözlerinin, ıimdiki halde bıraktığı jıt" 
Veliaht son zamanlarda lngil- tiba şudur: 

Hazirundan biri kalkarak: ı•E,ı:, terenin Olimpiya atlama müsaba

kalarına iştiark etmif, fak at atla

malardan birinde muvaffak ol-

Mister Henderaon elan Hariciye "', 
rımız olarak kalsaydı, dünya bu "''"" 
yete girmezdi ... ,, demiştir. 

.. ... .... -r.nwnwc .-tdt 
Diğer dört müsabık, bu atlama· ı--Yurttaı r---~ ........

ları tam surette neticelendirmiı- İ Az, çok kazancından muti~ 
lerdir. Bu zabitlerden biri lrlan- ft tasarruf vazifendir, borcundıJ1' 
dalı, biri lngiliz ve ikisi Fransız- E Bunu iyi bil, belle ve yaP•. 
dır. 1 Milli 1ktısat ve Tasarruf Cemiyeti 
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madığı için kaybetmittir. 


