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Telefo~72 13 Temmuz CUMA Sene 3 Sayı: 972 1934 

ospodin Gorgiyef beyal Istanbul Cümhuriyet 
natta bulundu ·. . Halk Fırkası Reisi Cev· 

. .. • .www ...... " • ll•şvekil Gospo•in iil det Kerim B. değişti 
Gm~yd AvniDo6an B. 1 .......................................................... : lstan bula An ta ya 

lF akat,bununsözde! Mebusu Dr. Cemal 
~kalmamasını dost~ B 1. =s l h .. k A • :s • ge ıyor 
.·; u gar u um etın.: 

Ankara, 13 (Hususi Muhabiri· ! den bekliyoruz . ~ mizden, telefonla) - Cümhuriyet 
.... .._.. .................. ·-····-.. •••• .. ·-· .... ···•"• Halk Fırkası Umumi idare Heye-

Cevdet Kerim ve doktor 
Cemal Beyler 

°' Bulgaristında aı h . . 
eçulko · . ·· ...._~" B nıııeeı heykeli ~ 

ğunun hala inkitaf devreıine gire tinin dünkü içtimamda Fırkanın 
mediğini musırren itaret etmektey İstanbul ldaıre Heyeti Reisliğine 
dik. Umumi idare Heyeti azasından 
Muşanof kabinesi iktidar mev· Antalya Meb'usu Doktor Cemal tanbul Reisi olan Cevdet Kerim 

: . ulgar hükiimetinin 
: 
81l!~etiTürkiye lehinedir 

kiinde iken zaman zaman Türk Bey, lzmir Vilayet idare Heyeti Bey tayin olunmuştur. 
efkarı umumiyesinin hassasiyeti • Reisliğine Yozgat Meb'usu Avni HABER - Fırkanın İstanbul 
ni tahrik eden hadiseler bizi hak· Doğan Bey Zonguldak İdare He- Vilayet Reisliğine tayin edilmiş o

lı olarak açık netriyat yapmıya yeti Reisliğine Bolu Vilayet İdare lan Doktor Cemal Bey 1301 de İs· 
sevketmekteydi. Bulgar hadisele· Heyeti Reisi Doktor Mithat Bey tanbulda doğmuştur, mülki tıbbi· 
ri üzerindeki netriyat ve mütalea· tayin olunmuşlardır. yeden mezundur. 2 nci devrede 
Jarımız ıimdiye kadar Bulgar lstanbula tayin olunan Doktor meb'usluğa seçilmezden önce iz. 
komşumuzun daima dostluk per • Cemal Beyden açılan Umumi lda- mir hastanesi bathekimi idi. Fırka 

o- doat Bulga:~~~e .. nberi kolllfu ve yeni kabineden beklediği netice· 
~ ka.Uiyetin k ukUınetinin Türk a· leri yumaktayız. Esaslı ve mev • 
r len Vaziy:ti lll'§ı alınası lazımge- suk haberlere istinat eden bu net· 

~ Ve dost T" k" . 
desi altında Türk akalliyetini iş- re heyeti azalığına da halen Is- (Arkası 2 inci sayıfamızdadır) 
kenceden kurtaramadığı neticesi 

~ l ur ıyenın riyatmnzla Türk • Bulgar dostlu· 

. ·· elef on Ücretleri yeniden 
ni göstermekteydi . 

Yeni kabine ile Bulgaristanm 
Balkanlardaki vaziyeti ve Balkan 
devletlerine kartı aldığı veçhe bi· 
zi yeni ümitlere dütürmüıtü. Ye
ni Başvekil M. Görgiyefin dünkü 
beyanatı, Türk efkarı umumiye
sini tatmin edecek ·derecede va· 

Viyanada hergün birkaç 
bomba patlıyor 

~ rnakasa uğradı! 

Ahdülhamit 

Bundan sonra yüz
de beş nol<san 

ödenecek 
Telefon tirketinin itirazları ye~ 

rinde görülmiyerek bu ay zarfın· 

da yeni tarif enin tatbik edilmesi 

tebliğ olunmuttur. 

zıhtır. 
~i;..-ef Türle • Bulaaı

dostluğu için tunları söylemekte
dir: 

"- Biliyorsunuz ki, Türk-Bul
gar dostluk, ademi tecavüz ve ha· 
kem misakını. geçen sene temdit 
ettik. Biz bunu yapmakla, cenu· 

l 

bu şarki komtumuzla daima iyi f. 
münasebetler idame etmek mak· 
sadiyle sarfedeceğimiz gayretler ~· 

Belediye 
dairesinde 
pat1.,, .... 

bombanın 

hasarı 

mUhimdlr. 
DolfUs 
Roma ya 

Şirket tarife komiıyonu dün 
hükUmet komiseri Hıfzı, belediye 

-------------·---------------------- Viyana, 12 (A. A.) - Yirmin· §İrketler komiseri C" • 1 cı" belediye dairesinde patlıyan 

(Arkası 2 inci sayıfamızdadrr) ' 

~ınemaıar Ha.1dc:ı Beylerin ve bir bomba büyük maddi zararla-
ıirketi temsil eden- bugÜn açıldı ra sebep olmu§tur. Diğer iki bom· 
lerin ittira'kile top• Belediye ile lstanbul ıinema· ha da bir bahçede patlaını§hr. 
lanmışbr. Toplantı· edan araıznda Darülacezenin Braunanda bir garajda mühim 

,.-üzde on reımi yüzünden çıkan 'kt d N • d. • 1 da altı •ylık teleron mı ar a azı propagan a rısa e-
- ı• ihtilaf neticelenmiıtir. Sinema 

U··cretlerı' tesbı"t edı'l- -L: 1 • .. d . k Ieri bulunmuştur. Guch'da da sıuup en yuz e on reamı verere 
ıinemalannı açmag~ a karar ver- jandarmalar bir saman yığını a .. mittir. 
eliler. rasında 25 dinamit kartuı u ve 

it' , 
de' 
it' 

G·· ve 
0 zdeleri 
Vııao ı 

Şirket, mukavele Dün Beyoğlu ıinemalannm yedi metre uzunluğunda bomba 
mucibince Jngiliz Ji- afit ve reklamları yapılmı§ bu- fitili bulmuşlardır. Bunların Al-
raımm altı aylık te· gün yeni filmler gösterilmiıtir. manyadan getirildiği anlaşılmı§• 

e' 
j• 

jtJ 

jfl' 

~ SHAK FERDi 
-:ı""E:m.-..--

8ir gece Yıld 
d Yenlerinden ız sarayının iç merdi-

,-,. uzanıp kaybolan bir 
~ • gölge gördaın .. ,,, 

' enı Romanımızı 4 .. .. 
t· sa.yıfaınızda okuyu~::u 

-

mevvüçlerini naza·J Reımimiz ıinema1ardan birinin tır. 
temiz1enmeıini göıtermektedir. (Arkası 2 inci sayıfamızdadtr)" 

rı dikkate alaraka· .... _.. .......................................... ._ ...................................................... .-._. ............ ,_.. ......... _..,.. .... .._ .. _. .. 
bone bedeli ile tesisat masraflaırını 
yüzde bet indirmeğe karar vermi§· 
tir. 
(Arkası 2 inci ııayıfamızdadır) 

Edirne Yahudileri 
Şükrü Kaya Beye 

ne söylediler? 
Edime, (Hususi) - Dahiliye 

Vekili Ş. Kaya Beyefendi bugün 
Umum Müfettiılik dairesinde 
metgul olmuılardır. Saat on iki
de yabudi heyetini kabul ederek 
tehirden niçin muhaceret ettikle
rinin ıebepleri üzerinde heyetle 
iki ıaat ıüren uzun bir konupna 
yapmrtl~rdır. Yahudi heyeti '1lza-
11ndan A\tllkat Danyel Şimti Bey· 

.(Arkası 2 inci ıayıfauuzdadır) 

ilanlarınızı 
HABER'e veriniz 

HABER' e ilan vermek 
çok karlı bir ittir. 

Çünkü HABER, lstan
bulun en yeni havadis ve· 
ren ve halk taraf ınıdan en 
fazla rağbet gören gaze
tesi derecesine yükselmİ!· 
tir. 

Müvezzilere kulak ka
bartın ve hangi gazeteyi 
tethir ettiklerine bakın ... 
Kalabalıkta yürüyenlerin 
ellerine göz atın... Her
yerde: 

Haber! Haber! Haber!. 

Günün spor hareketleri 

Bugün §chrimizde canlı bir spor günü yaşanacaktır. Fener stadında Yugos- · 
lavya - Fenerbahçe çarpt§ırken, Taksimde atletlerim iz Balkanlı atletler ile boY, 
öiçil§ecekler ve gene ayni stadda Galatasaray - :aeşi kta§ şild ınaçı yapılırken 

Anadolu hisarında da senenin ilk deniz müsabakalarıyaprlacaktır. Resmimiz dün 
gelen Yugosl~v takımını gösteriyor, 
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Cevdet Kerim B. 
Ankarayagidiyor 

(Baş tarafı l ınci s:s yıfomrzdadı r) 

Umumi İdare Heyeti azalığından 
önceki Vilzifeıi de Fırka MüfettiŞ
liği idi. Berlinde 

HABER - Atttam= P;;;:O=•;;:;t;;::a;:;;;;;• ;;:;• ============----·· 13 T_C!_~UZ ~ 

,, _____ ...... ______ , 
Rayiştağ 

G. Gorgief be) 
natta bulund~ 
(Ba' tirafı ı ı nc ı •• pi .. ·· 

için zaruri olan sükun ve 
havaıını inkitaf ettirmek~ 
vetlendirmek istiyoruz.,, 

Şayanı dikkat olan bu Avni Bey 1308 de Y ozgatta 
doğmuftur. Mülkiye Mektebi me-

zunudur. tkinci devrede meb'us Fransız siyaseti 
seçilmeden önce kaymakamlıklar· hı• ı: 1. •• .. 1 .. da bulunuyordu. Şark istiklal te IK.e 1 goru uyor 

Vekiller 
hey' etinde B 

nat, Türk efkirı uınuı11i1' 
ugün tekrar daima candan temenni ve 

1 ettiği doatluk rabıtaları11111,J 
lstanbul Valisinin vazi.. açı ıyor olacak padak ıözlerdir. 'fır 

mahkemesi azalığında da hulun - B ı· 12 (AA) H 
M 1

. . er ın, . . - a vas a-
muştur. ec ıs rıyaset divanı ka- · b'ld' · 

yeti Üzerinde durul- Berlin, 12 (A.A.) _Havas a- kirı umumiye1i, Bulgari•"' 
duğu söyleniyor jan11 bildiriyor: seti üzerinde daima menfi tJ t . 1 . d d" 1aruı ı ırıyor: 

ıp erm en ı. .. 
Son gunlerde M. Bartunun R t b · · d i yapmakla tanınan koıntt' 

T eJ ef on Ücretleri 
lcırpıldı 

... ı ıı J • ~ruızdadır) 

Abone bedelinde yapdacak ten
zilat ıon defa yapılan tenzilatla 
beraber yüzde yirmi beşi bulmuş
tur. Bundan evvel abone bedeli 
senelik tarifede 26,13 lira idi. Bu 
sefer 24 lira 82 kuruşa indirilmiş
tir. 

Şirket, bu tarifeleri halka ilan 
ıuretiyle bildirecektir. 

Haber aldığımıza göre Telefon 
ıirketinde yapılacak tahkikatı i • 
dare edecek olan heyet yakında 
Ankaradan tehrimize gelecektir. 
Heyette Maliye ve Nafia Vekalet
lerinden birer müf ettiı, posta ve 
telgraf ve telefon umum müdürlü
ğünden birer memur bulunacak -
tır. 

İstanbul ve Edirne Halkevleri
nin teıehbüıü ile ve Trakyayı İs
tanbullulara tanıtmak g~yesiyle 
tertip edilen Edirne ıeyahatine 

iştirak edenler bu ıabah saat se· 
kizde hususi trenle hareket etmit· 
lerdir. Bugün ıaat 16 da Edimeye 
varacak olan bu trende Halkevi 
sporcular ve iki yüz kadar yolcu 
bulunmaktadır. Sporcular Edirne· 
de muhtelif maçlar yapacaklar • 
d~ 1 

Bu trenle seyahat yapanlar ay· 
ni gün dönebilecekleri gibi Edir· 
nede bir hafta kalmaları mümkün 
olabilecektir. 

Edirne Yahudile -
• • 

rının 

Londra ıeyahatini muvaffakıyet -
sizliğe mahkum addeden Alman 
matbuatı timdi Fransız nazırının 
çok büyük bir muvaffakıyet elde 
ettiğini kaydediyor ve hatta bazı 
gazeteler elde edilen neticenin 
Fransızların ümidini dahi geçti

· ğini yazıyorlar. 

Yarı resmi Correspondance dip 
lomatique gazetesi, M. Bartunun, 
Fransız hariciyesinin idaresini e -
line aldığı gündenberi, İngiliz ka-

binesine karşı neticeli ve mesut bir 
tabiye kullandığını kaydettikten 
sonra Fransanın lokarnolaıtırma 

siyasetini tenkit ederek' diyor ki: 
Bu siyaset, kızıl orduyu beynel

milel hayatta esaslı bir unsur ha
line getirebilir. Garp lokarnosu 
ile şark lokarnosu arasındaki ha
rici ve dahili bağ Avrupa müvaze
nesini bozacak ve orta A vrlıpa 
memleketlerini tehlikeye düşüre -
cektir. 

Şehinşah ~z. Tahrana 
vardılar 

Tahran, 12 (A.A.) - İran Şa· 
hentahı Hazretleri dün Tahrana 
muvaıalat etmiş ve halk taraf m -
dan hararetle kar§ılanmııtır. 

Başvekil Paşa, lzmit ve 
Zonguldağa gidecek 

Ankara, 13 (Telefonla) _ ayı aıın u ıçlıma evres , -"' 
D . .. d' 1 • h f'ld b'" temizlemekle ıiyasetipe r ün gece saat yedide toplanan sıyaıı ve ıp omaıı ma a ı e u - J 

H ··k b' J"k d 30 veçhe veren Ba9vekil Gört• eyetivekile içtimaı gece ıaat yu ır a a a uyan ırmııhr. t 
23 3 k d haziranda bir taklm mebuıların bunu beklemekteydi. Fak•• 

1 O a a ar sürmüştür. içti· lesef aöı·üyoruz, ki bu ıöıl" 
mada Trakyadaki tetkikatından Jcurıuna dizilmit olmaları dolayı - ·lak birer hitab mahı'yetind' 
d '" D h"l' V k'l' ş ··k .. K siyle mebuılarm tam olarak bulun- ı. onen a ı ıye e ı ı u ru a- ri gidemiyor. Fiiliyatta 811.~ 
ya Bey tetkikatının neticeleri mıyacakları gibi hükumet de bü - r 
hakkında izahat vermiştir. tün erkanı ile hazır bulunamıya· lan Türk akalJiyeti hali ~ 

Bundan baıka Eınaf Bankau caktır. Çünkti Roehm 1 kurıuna ve korku içinde yatıyor. 
hakkında yapılan tetkikatın ne- dizilmittir. M. Fon Papenin içti· sabah Edirneden aldıfıııııl 

· · k · h ld' telgraf: ticeleri ve Türkiyeyc ithalleri maa ıttıra etme11 mu teme ır . 
ı "' "' 11-mene d iJ ece k mecmualar hakkın· ktııat nazırı M. Shmitt iıe mezun 
b 1 k d Edirne, 13 (HuıuıO "' 

da görüıüldüğü . tahmin edil- u unma ta. ır. ıeç vakit on Türk ııenci ~ 
mektedir. Ba§vekiJin yalnız Alman mille- bir halde Bulgaristandan I' 

içtimada valilerin tayinleri tini değil, ayni zamanda bütün 
Edirnede Türk hükUınetill' 

mcse]esi görü9ülürken latanbul dünyayı tatmin edecek beyanatta f 
etmitlerdir. Bu genç.lerİ11 

Valisi Muhittin Beyin vaziyeti bulunmasına intizar olunmakta- sk 
d d 

diklerine ıöre Bulgarlar, E 
üzerin e urulduğu ıöyleniyor. dır. 

ma ve Şumnu kazalarınd" 
Bundan baıka maarife ait ba- JJI 

zı meselelerle Üniversitedeki iı· M. Hitlerin harici siyasete ait aramak behaneaiyle Tür 
tifaların da mevzuu bahıolduğu beyanatı, hiç tüpheıiz çok mühim kence etmektedirler. Mıııf 
kuvvetle tahmin edilmektedir. olacaktır.. Kabadin, Boğazkesen ve iP 
Heyetivekile cumarteıi günü Siyasi mahafilde başvekilin Al- bu itkencelere sahne olan ~ 

'il araarndadır. tekrar toplanacaktır. manyanın mı etler cemiyetile silah 
l b k Bu vaziyet ~öıteriyor 1'İ Heyetivekile Dahiliye Vekili arı ıra ma konferansındaki • 

Şükrü Kaya Beyin Trakya hi.· mevkiini almak üzere Cenevreye matbuatı bir müddet ev\'ııl 
gar komitecilerinden yaptıl1 

diaeıi etrafında verdiği malumat avdet etmek tasavvurunda oldu-
ve hükii.metin bu hadiıe hakkın- ğunu ıöyliyeceği beyan edilmek • yetJeri, bu sefer yeni Bul&-' 

kumeti için yapmak 11trr' 
daki tedbirlerinin gazetelerle tedir. 

bulunmaktadır. 
ne§redilmcıine karar vermiı· Alman siyasetinin istikametin- ıtl 
tir. Bunun yarınki gazetelerle deki bu tebeddülün Stra mülakatı- Telgraftan pek açık sure 1 
neıredilmesi kuvvetlidir. nın neticelerinden olduğu ıöylen· la.ıılacaiı üzeı·e Bulgariıtıarı 

· leri komitecilerd6n kurtU~· 
Esnaf Bankssı meseles• mektedir. _r .... .1 

hükumet nizamını ea • -:'."~ 
Ankara, 13 (Husuıi) - Mül- Hltler radyoda nutuk kumet memurlarının tagallil 

üye Müfettiıi Talat Bey tara- ö li k dütmüıtür. 
fından Esnaf Bankası ile alaka· • Y yece . _J 

Ankara, 13 (Huıuıi muhabiri· Berlin, 12 (A.A.) - -· Başvekil Bulgariıtan Türkleri, yJr 
mizden telefonla) - lktısat Ve- dar belediye memurları hakkın• M. Hitler yarın akıam aaat ıekiz- ları toprakların kanunun" ~ 
kili Celal Bey bu aktamki trenle da yapılan tahkikat neticelen- de -İstanbul ıaatiyle 9 da - bü- kir inıanlardır. Doıt Bul.l.

1 

E k. h' 'd k · V k'l B miıı.tir. d · 1 f d 1 k'" 1 k 't cılr ı ıte ıre gı ece tır. e ı ey :J • T 
1

.. B hk'k tün ra yo ııtaıyon arı tara ın an umet memur arı omı e 
oradan otomobille Bursaya, Son· Tevfık . a at ey, ta 1 at netredilecek olan mühiın bir nu- !ahlarını toplarken bir defi, 
ra lıtanbula geçecek, lıtanbulda hakkındaki raporunu gönder· tuk irat edecektir. Türk akalliyetine mensup b': 
bir hafta kalarak Ankaraya döne· ı miı, fezlekeyi hazır.lama~adır. I Kesler in azli din mümanaatine t•hit olıl' 

k 
. Rapor Vekalette tetkık edılmek- 1 1··r~ 

tMı~ tarafı ı ınci sayıfomızdadrr) ce tır. Berlin, 12 (A.A.) _ JJlrkaç tır. Silah taharriıinde ıı. ~ 
le konuştum. Sorduğum suallere B'aıvekil Pata ile Celal Beyin !..t.ed•i•r•. ----------- aydanberi Alman 1ktısadiyatını is.mi karıttırılarak onlar• 

1~ 

cevabı 

aıağıdaki cevapİarı verdi: ağustosun onunda lzmitteki ki.· Ko oyada iki kişi asıldı idare etmekte olan M. Philip yapılmaıı, yer, yurdunu tet ~ 
- Vekil Beyefendi, heyetimizi ğıt, Zonguldaktaki ıÖ«nİ kok fab.. Konya, 12 (A.A) - 1932 ıe· Keulerin azli, oldukça ehemmi- rek hicrete ıevltedecek k'# 

saat on ikide hususi bir odada rikalarının temel atma merasi- neıinde Konyanın Muhacir Pa2a• yetJi bir hadiıe addedilmektedir . ğır şartlara maruz bıra1<1l 
kabul buyurdular. Vekil Beyefen- minde bulunmak üzere öir ıeya.. rmda Mamuriye mahallesinde ıe- yeni Bulgar hük(imetinde~ 1 
diye bu vesile ile bir kere daha hale çıkmaları mukarrerdir. ce evlerine ıirmek ıuretile para11• M .. b. k lediği ~-iz dostluk nişane•' f ug" lada tecı ır aza 8 lk ııl• 
hükumetimize olan minnet ve na tamaan Yahya kızı Hava ve dir. Bulgaristanın a a .,J 
§Ükranlarımızı: arzettik. Muhtelif Afyonda zelzele evlatlığı Ayhanı feci bir ıurette öl- Muğla, 12 (A.A) - Dün gece vaziyetini tahkim ve 1111 

ıorgularına cevap verdik. Şehir Afyon, 12 (A.A) - Haziranın dürn Sultaniyeli Abdürrahman ıa.at 21 de Muğlaya bir saat uzak- riayetini temin etmeye 111ı.ı~ 
dahilinde asayişin tamamiyle te - 19 unda. vuku bulan şiddetli zelze· oğlu Mahmut ve Aksaraylı Yuıuf taki Cankerten mevkiinde bir oto- olacağından emin bulund\J 
min edildiğini ve hiçbir museviye leyi bugüne kadar ufak tefek sar- oğlu Haıan haklarında Konya a - mobil direksiyonunun iılememeıi yeni Başvekil M. Gföogiyeft' 
teca.vüz vaki olmadığını, cebirle smtılar takip etmİ§tİr.Dün gece ıa- ğırceza mahkemeaince verilen ö.. yüzünden uçuruma yuvarlanmJf, nu beklemiyoruz. ~ 
kimsenin gönderilmediğini, fakat at 22,27 de sekiz saniye süren ol- lüm cezası bu sabah Cümhuriyet bir kişi ölmü9, dört kiti de ağn ve ====-====ıs==-=-==== 
bazı gayrimes'ul eşhas tarafından dukça ıiddetli bir zelzele daha oı- meydanında infaz edilmiş, katiller hafif yaraıanm•şlardır. Viya nada herg~ 
bazı vatandaşlarımıza ihtaratta du. Yeni bir hasar yoktur. asılmıştlr. Meseleyi adliye ele a)mııtır · 

bulunulduğunu söyledik. Milli ca· r-----------·--- l . birçok boınb' 
miaya uymak ev onun dilini kul- C" b h t l • d • l ? 
ıanmak için yapbğımrz teşebbüs- Jll Q, a-aze e erı ne llJOr ar. patlıyor 
lerin iyi karıılanmadıjını ve vHa- '§ , pi 
yelten lazungelen hüınü muame- •v-A•K•IT•--.M!!l!ll!f'h•me1-t•A•llDD-&-y1111bU-gtt11n-(T•u•r•k-d11a-ye11kı•m-ve-vf'•r•ımrıini-n•mılll!lkt•a.,rt1a•rm-1-•a11t11ıruı-mıııı(l!l!M!llul!llha•~•re-t 11m11eaeı~ea•ı•u""a•e~.,...n"'!"'d:-'1l'lrof_...aıl"".'a._11.r11ar-'. (Bat t:mıfı 1 inc:i ınyıf ar1'11 ~ 
leyi görmediğimizi, Türk ve mu- dokt.orlarmm hakkı) •t1rllvhalı m&kaleılnde ıtatıııtiklere batlama.k llımndır. mlyellm. o Sll.hlfeyl kapayalım. Trakyada b" Viya.na, 12 (A. A.) ..-:,_ 
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mnell"nfn mahlyı-tl del'iıılr.,, nezdlne, m~hıır operatör Saııt'!rhTUC'h'un ı;-ıt. ııAtmıı.k l~ln tNJl'bbUıdl'rdft hulunduklıı.rmı, fa- er, u esna a eyne °'i1'1 
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iklimler deği r k 

Belediyeye tekrar 

feydir, de .. il . ! ınne , ne ho§ 
8 mı ... Kıtın Mısırda H ı• ş• k t• H ı• • ya~:tt~o~!l~e.. . , a iÇ ır e ı, a ıcın 

yal •a k 1 y z elbıseler ve kolon· 
:r P a arla ııcakt h f • • 

edilerek H' . an mu a aza IÇID 
ra ıaitnıek ın~ı~tanlara, Afrikala· 

temizlenmes · 
müracaat etti 

daimı gündUzl ur~lere ıarılarak, 
da İzland 1 erın buzlu §af ağın· B J d • b • • b j 
nı ıeyretnı~~ balıkçıların avları· e e ıye, u ışın . aşarı ması 
vu!aıaan· Jap~nyada, hazan Holi· ihtiyaç olduğunu, ŞİmdiJik İmkan 

a., ırka l 

için fazla tahsisata 
bµlunmadığını bildirdi 

ken Elha ç y ılanbulda .• Der· lstanbulun ba§lıca dertlerinden 
rnrayı aeznı k .. 1 

Panyaya. doğru .. e uzere ı · biri de Halicin dolması meselesi-
Oradan Bia · §oyle bir sarkış.. dir. Günden güne bir sanayi mm· 

B , rıçe doğru b. 
u suretle kA ır uzam,.. takası haline gelmesine rağmen 1 k me anlar d ... · 

rne pek m''k egııtır~ Halicin temizlenmesi i•i bir türlü u emm 1 b' ,. 
dir .. Fakat e ır eğlence· halledilememi•tir. Haliç gittikçe 

, ne yazık k' h :r 
man yapılann ı, er za· dolmaktadır. Kasımpa§a önlerin -Yor •• 

Ben, onun Yerin de bilhassa Balat ve Hasköyden 
keıfettim: z e hatka bir şey yukarı olan kısımlarda deniz vaaı· 

Evet rn.ek·anıan deg"' 'ııt'ırmek... 1 · l · k .. k ··ıı ta arının ı• emesı ço mu11 • u eş-

miştir. Kağıthane deresinin mütc -
madiyen getirdiği toprak ve kum· 
lar Halici doldurmaktadır. 

Huköyle Halıcroğlu ve Halıcı
oğlu ile Defterdar arasında deniz 
nakil va11taları ancak muayyen ve 
dar bir ıaha içerisinden geçebil
mektedir. 

Vapurların kazıyarak geçtikle· 
ri bu sahali\rın yakında tamamen 

lakadar olan Haliç Şirketi yeniden 
Belediyeye müracaat ederek Ha • 
licin temizlenmesine bir an evvel 
bir çare bulunması lüzumunu ilerl 
ıürmüttür. 

Belediye, şirkete verdiği cevap
ta, temizleme i§İnin kendi vazife
si haricine çıktığını, bunun için 
mühim tahsisata ihtiyaç oldugunı: 
bildirmiştir. , an y • :r :r 

Bunu erıne zaman .. 
, naıd .. 

Yını: Yaptıgımı anlata-

Eıkiden 
lstanbuldaki gizli 
nüfus ne kadar? 

dolması muhtemeldir. Bu takdirde ---------------. 
Haliçte seyriıefer inkıtaa uğraya· Beyogv lu mezarlıgv 1 
caktır. 

Haliç Şirketi erkanından bir yapılıyor dil Yatar ~ nıuntaz8An zamanlar-
k ık ' •• ,untazam 

a ardnn li ~amanlarda 
aya iİltn ,: .. atta, meseli., matba· 
d" eK uzere k" ufiünı vakit k 0 te başını dön· 
bank ' atfı yoldan b. 
.. d a menıurunun 'i' ır 

rur ünı B geçtı ıni gö· 
•· uta d heninı k d nnna ığım genç de 

b a ar d k"k İr hayat tar a ı .ası dakikasına 
cak ki k" . zı takıp ediyor ola· 
de her' d~.reı arzın mihveri üzerin 

onü ·· d lar1 o-jb' f un , saatin guguk· 
" ı, evler· · · k çıkarak b ımızın apılarından 

duk.. , urun buruna geliyor-

l ab '• h 
l rı d ıı, ayahmın diğer k111m-

a ona g·· d' Ö fili orey 1•• ile üzeri 

n·ı n~ lokantaya gidiyorum ay .. 
Çe•ıt · ' 

:r tnsanlar. Ak•a.m .. t" B 
YPğlun k :r us u e· 

:\ a çı ıyorum.. Her günkü 

Faka;, ~e h 
danı _ ''t ya at nıeraklıaı bir .,. 

..... em d' 
lurın kt a ıyen bir ıehircfe ~ 
galiba :n ... ~aııl bıkaraa, ben de, 
ğu-d ' egıtikliğe meyyal oldu· .•• an CÜ .. 
ayni ha ' 

1 
nun ayni saatlerinde 

re teller' k dını. 1 yapma tan usan· 

Sanki felek b 
aıılamı 'b' u bıkkınlığımı 

! gı ı, Yen"ı ı' •le · · ·· ·· en ı :r rımı gunun 
o rnıyacak 1 . 

gayr· saat erıne, hem de 
ti. Bırnuntazanı surette tasnif et

• u a 
İşe b 

1 
y, aece yar111 matbaada 

sukt aş ayıp sabahleyin bet bu· 
a eve Yat "d' Çen a.y •. .... ınıya gı ıyorum ! Ge· 

Yat ogleden sonra saat dörtte 
1 ltlaıası k at ik' na oturara , gece ıa· 

1Ye kad 1 '"" 1_ ar ça ıfıyordum .. 
e a, kendi kendime: 

-lnr 
?a.r ll' ııaınsız hayat sıhhati bo· 

.. C.}'\' h 
.. diye dü ~. ' ben, ne olacağım? .. 

F •lc:a !Unerek korktum. 

huldunı:· sonra, züğürt tesellimi 

- hır 
gaYri t 

1~~m denilen fey, zaten 

zat: 
Gizli nüfusun meydan açıkarıl· - Bir kaç sene sonra Eyüple 

maaı hakkındaki kanunun Ağus· Sütlüce arasındaki sahanın mü· 
tosun on beşine doğru memleketin kemmel bir futbol aaha11 olduğu • 
her yerinde aynı günde tatbikatı· nu görürsek §afmamalıyız, demiı-
na geçilmesi muhtemeldir. tir. 

Gizli nufusun cezasız olarak Halicin dolması ile yakından a· 
yazılması muamelesine devam e-

nmmmu:zr: ~,.•mııınıımnwn.-.nnR1&ıımnıımmmııe • 

dilmektedir. k~•Lı',1r~ı Gizli nufusun kaydı hususun· • li 
da İstanbul geri kalmıştır. Şimdi· 
ye kadar lstanbulda gizli nufusa 
yazılan 12415 ki§idir ki bu İstan
bul nufusuna nisbetle yüzde 12 dir 
halbuki bu miktarın f stanbulda 
da.ha çok olduğu muhakkak adde
dilmektedir. Jzmirde 39184, An -
karada 8181 ki§i gizli nüfusa 
ılmııbr. 

---o-

Sünnet düğünü 
Himayei Etfal Cemiyeti Beya

zıt ıubesi tarafından bu ayın on 
dokuzunda büyük bir sünnet dü • 
ğünü yapılacaktır. Düğün Saray 
burnu Parkında olacaktır. 

-<>----

Yirmi mahkum getirildi 
Adana hapishanesinde gürültü 

çıkaran 20 mahkum dün şehrimize 
aetirilmiştir. Bunlar mevkufiyet 
müddetlerini İstanbul hapishane .. 
sinde geçireceklerdir. 

-<>--

Bu seneki at koşuları 
Vilayetin tertip ettiği yazlık at 

yarışlarına 27 Temmuz Cuma gÜ· 

nü başlanacaktır . 

Yarışlar, 3, 10, 17, 24, 31 Ağus
tosta olmak üzere altı hafta devam 
edecektir. Koıular için ıslah en • 
cümeni alisinden vilayete on bin 
lira gönderilmi§tir. Bu para koşu -
larda kazananlara dağıtılacaktır. 

ri yapmanın da öylece batka bir 
zevki var! ... 

Arkadath§a bakın 
Fatih Niıanca caddesinde otu

ran Ahmet Nuri oilu Kemal, Ba· 
yazıt Çukurçeşmede .ayağını yı
karken arkadatlarından Mithat is-
minde biri bıçakla sol böğründen 
ağır surette yaralayıp kaçmış, 
-ınecruh haıtaneye J<af drrılmı,, ca-

rih te bilahare yakalanmıştır. 

Bekçinin marifeti 

Panorama bahçesi bekçisi ls
mail, dün o civarda yapılmakta 

olan Celal kalfaya ait binadan tah 
ta çalarken cürmü me9hut halinde 
yakalanmı§tır. 

Otomobil Cjarptı 
Şoför Alekonun idareıindeki o

tomobil, dün Matmazel Aspaoya· 
ya çarparak yaralamıttır. Şoför 

yakalanmıştır. 

KömUr çahyordu 
Yersiz, yurtsuz takımından Şev· 

ket Sirkeci istasyonundan kömür 
çalarken cürmü meşhut halinde 
yakalanmıtlrr. 

Ampul hıraızı 
Beyazıtta Tav~antaşı mahalle

sinde Fuat Bey apartımanının be
şinci katına çıkarak ampul çalmak 
!a olan sabıkalı Salahattin cürmü 
methut halinde yakalanmıştır. 

Adaların suyu ucuzladı 

Belediye Beyoğlu cihetinin me
zarlık ihtiyacını temin için Zen· 
cirlikuyuda 450 dönümlük bir a-
raıi almıflı. Arazinin tanzimine 
ve etrafına dıvar inşasına başlan· 
mıttır. Mezarlık ancak altı ay son 
ra açılabilecektir. 

Yeni mezarlık açıldıktan sonra 
Beyoğlu cihetindeki bütün meza 
lıklara ölü gömülmesi menoluna
caktır. 

--o-

Amerikalı misafirler 
Limanımızda misafir bulunan 

Amerika Birle§ik hükumetlerinin 
iki ganbotu daha iki gün burada 
kalacaklardır. Gemilerin zabit ve 
efra.cJı ıehrimizCle gezintiler yap • 
maktadır. 

Suriç yoldaş 
Dün Odesaya hareketi mukar

rer bulunan Sovyet Rusyanın sa -
bık Ankara Sefiri Suriç Yoldaş 

hareketini bir müddet daha gen 
bırakmıştır, 

--o-

Cüzdan müddeti 
Esnafın cemiyetlerinden cüz • 

dan alma müddeti bu ayın on beşi
ne kadar uzatılmıştı. Bu müddet 
zarfında cüzdan almıyanlardan 

ceza alınacaktır. 

Gençlerimiz geliyor 
Sumer Bank tarafından Mosko-

vaya gönderilmiş olan gençleri
miz önümüzdeki ay zarfında is· 
tanbula döneceklerdir. Ustabaşı 

olarak fabrikalara yerlettirilccek
lerdir. 

-0--

Borsalar birleşmeli 
Ticaret Odası, hayvan bonasi

le ticaret ve zahire borsasının bir· 
leştirilmesi hususunda bir teıeb· 

büse girişmiştir. Tevhit işinin ge
rek tehir ve gerek mali noktadan 
sıkıntı çeken borsalar için iyi ola-
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::\SİYASET·· 
~-• '" .... _ .. .;,,,. . "· · .. . ~;~ 
Bulgar siyaseti 

ve Türkiye 
Bir kaç gün evvel burada Bulg ... riı

tamn Balkan misakı hakkında dütün
celerinden bahs~lmİf ve BulgarlRı ın 
Adalar denizine inmek tasavvurlarını 
nnlatmııtık. Bu memleketteki bazı te
! kküllerin Türk - Yunan Traknsı 
hakkında besledikleri hislerden dolayı 
Bulgar komıumuzun misaka girem' • 
ycceğini söylcrnittik. Bu fikrimizi ne 
bugün v ne de yakın atide değiıtire
bileceğimizi maalesef zannetmiyoruz. 

Bulg riıtan, bh kaç aeneden beri, 
muayyen hedefle,• takip etmcktcdır. 
Bunlardan biri, b:Jha11a eıki Batv«'kil 
Muıanofun takip ettiği Yugoalın·ya 
\ıe ani tıtma siyasetidir. Bulgar çift
çi fırkasının umdelerindcn biri oJnn 
bu siyaset, bugün, - Balkan harbiyle 
umumi harbin yaralarına, ezeli Make
donya mcse)esini'l tazelediii acılara 
rıtğmcn-Bulgariatanda birçok taraftarlat 
kazanmıştır. Aylardan beri devam e
den mütemadi hars münasebetleri, 
Bulgar peakoposlarının Makedonya ve 
Belgradr ziyareti, iktısadi ve milli Yu
goslav cemiyetleri mümeuillerinin 
Sofyaya iadei ziyaretleri, bu cihetten 
şayanı dikkattir. 

. Bilhaıaa Türk - Yunan anlaımaaı· 
nrn kuvvetlendiii \'e Balkanhhk ecre• 
yenının önüne geçmeğe matuf olan bu 
gayretler, ayni zamanda Balkanlarda 
bir Slav menfaat birliği ter.isine de 
matuftur. 

Yugoslavya, Bulgaristanla bir an· 
taşmaya aleyhtar olmadığını muhtelif 
tezahürlerle göstermektedir. 

Balkan misakının imzasını tehir et
tirmek için azami gayretler sarfedcn 
Bulgariıtanın son zamanlarda takip 
ettiği ıiyaıet te nr.zarı dikkatimizi cel· 
bctmekten hali kıtlamaz. 

Bilhassa ıon aylarda Bulgaristanın 
muayyen kısımlarında Türk unıuru hali 
kında takip edilc.n ıiyaaet bizi bigane 
loırabnı..., Cersi, Bul.ariatanın c!ıı.bi

Jj iılerine müdahnfe etmeğe hakkımız 
yoktur. Likin orada yaııyan milyon
dan fazla ırktaıımızın haf ve iıtikba -
liyfe, hiç olmazsa Balkan harbir.den 
evvel Rumelide yıı:ııyan Bulgarlar hak
kında Sofyada gösterilen alakayı t>e, • 
lcmemizde mahzur gönnemelidir. Bil
ha11a Bulgaristandan hicret etmek İs· 
tiyen Türkler halckında gösterilen ni
hayetaiz müıküliıta dair Bulgar hüku
metinin nazan dil.katini celbetmekten 
kendimizi alamayız. 

Bazı Bulgar guetelerinin li ıanı 
hoıumuza l'İdemez. 

Mallarını ıatınak, ve memleketten 
para çıkannak istiyen Türklere t.ıki

bat yapılmaması bilhassa arzu edile -
cek §eylerdir. Knmbiyo takyidatının 
mühim bir amili c·Jduiunu inkar etme
mekle beraber, Tilrkiyeye hicret etmek 
istiyen Türklere karıı azami hüınünİ· 
yetle hareket edifcbilmesinin kabil ol
mcvcudiyeti a§İkardır. Lakin, Bulgar -
duğu muhakknktır. 

Dün söylediği nutkunda Türk dost• 
luğuna büyük bir kıymet verdiğini ifa
de eden yeni Bulgar baıvekilinden 

bunların teminini İstiycbilmittir. 

Ba'kanlarda Bulgar menfaatlerinin 
lar, bunları elde etmek 'isterken, mıı· 
ziye ait hislerle r1eğil, istikbali gÖ7 Ö· 

nünde bulundurarak hareket etmeli • 
dirler. l 

M. R. l'f ecdet 

nıuntaı a n.. Çünkü hayvanlar, 
çiyorla 9.lJı Yeyip muntazam mı i· 
zaın m r k llluntazam yatıp munta· 
de kr 

1 alkıyorlar ki, biz, elimiz· 
sıhh :~O«netre ile hareket etmeği 
hald: ~cab_ı •.dd~diyor~z?.. Her 
lııtı ' u, 1Kılerı makıne gibi ça· 
h' 1rtnalc emelini güden mal sa • 
ıp erini h f . 

Son ay içinde, Sirkeciyi, Emi· 
nönünü, Karaköyü hemen daima 
gece yarısından sonra ve sabaha 
kartı gördüğüm için, kendi.mi sa· 
de işkembeci dükkanlarının, şey· 
yar pilavcı ve börekçilerin, dutçu· 
ların ticaret ettikleri, toförlerin 
otomobillerde Yemliha uykusuna 
daldığı, ve sokaklarda sendeliyen 
adamların dolaıtığı garip bir ma· 
sal şehrinde seyahatte telakki e
diyorum .. Çalıima saatlerimi de -
iiıtirince, eskidenberi bilip tanı
dığım lstanbula avdet etmit gibi 
bir his duyacağım .. Şimdi, o §ehir, 
bana uzakta, çok u:zakta görünü
yor. 

Adalara bir metre mikabı su 
84 kuruıa ıevkediliyordu. Liman 
Şirketi, adaların ıu ihtiyacına kar 
şı alakasını göstermek için ıuyun 
metre mikibını 60 kurufa indir
miştir. 

cağı söylenm~ --~F--=ın~d=ık=l-=-ı=m=e~k=t~e~b~i~~ 

Ya d n ı zıuıhha kıtaplarına 
Bez ırdrldarı bir düstur olacak!.. 

n, bu yaldızlı hapı yutmaja 
~ecbul r deiilim .. Oh .. Sun'ilikten 
~rtu up tabiileıtim ! .. 

İkinci ...... 
l . :ıı:ugurt tesellim de, gün-
erın yirmi dört ıaatlerinde çeıit 

çeıit iklimler ke f d' . d' M ka 1 . . § e ııım ır. e· 
n İr ıçınde Mısır, Dovil Hindis· 

tan, zlanda, Japonya ve Holi· 
vut na11l bi ·b· 1 . ı.. rı ır erınden ayn ve 
ounlarda yaıa k b . . m' ma a,ak ııe, yır· 

1 dHrt ıaatlik bir zaman içinde, j 
ayrı ayn aaatlerde, ayrı ayrı igle· 

{Vl·rfO) 

!ki şahit dinlendi 
Otomobille Harbiyeden geçer· 

ken dikkatsizlik ve tedbirsizlik 
yüzünden Mualla isminde bir kızı 
çiğniyerek öldüren foför Şerifin 
muhakemesine dün devam edil
miş, iki §ahit dinlenmi§tİr. 

Memurlara ikramiye 
inhisarlar iduesinde son bir 

ıene zarfında çok çalıf111ı§ memur . .. 

Adalar revüsü 
Adaları güzelleştirme cemiyeti 

tarafından tertip edilen eğlence· 
ler dün gece Büyükada Yat klüpte 
yapılmıştır. Trabzon Meb'usu Ha· 
san Beyle Vali ve Belediye Reisi 
Beyin ve diğer bir çok kimsenin 
hazır bulunduğu eğlenceler güzel 
olmuş, Şehir Tiyatrosu artistleri 
Cemal Reıit ve Ekrem Re§İt Bey
lerin "Adalar revüsü,, nü temsil 
etmişlerdir. 

Görülen rağbet iizerine hu re • 
vünün bir kaç defa daha temsil e· 

Fındıklıda yeniden yapılan 1000 
kişilik ilkmektep binasının bütün 
noksanları bitirilmittir. Mektep 
yakında tesellüm olunacaktır. 

Yeni mektep önümüzdeki derı 
senesi baıından itibaren açılacak
tır. 

HfJOftKH~HHi~HR 

Madensuyu 
En ııhhi ıofra ıuyudur. 
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Abdülhamit 
Ve 

Şiklyetler ve temenniler 

Zavallı şoförler, zavallı 
kayıkçılar 

r Pratik Haqat Bilgisi 
Gözdeleri Şoförlerin şikayetinden geçen· 

lerde bahsetmittik. Yirmi dört ıa· 
at içinde dört saat çalışan ve 

böylelikle ancak geçimlerini te· 

mineden bu meslek erbabının 
ba§ına bir nevi kahyalar getiril .. 

miştir. Bir taksi otomobili, hangi 

nöbet yerinde beklese, oranıa 
değnekçisine beş kuruş vermek 
mecburiyetinde tutuluyor. 

Hayatta muhtaç olacatıaız ameli maUlmab 
kolayca Btrenhılz 

-38- l: 
Tarihi tefrika: 3 

Gec;en kısımlar1n hulasası 
Abdiilhamit, Hürriyet 

istihsaline çalışan gençleri şiddetle ta
kip ettiriyordu. Bir gece Yıldız sara
yında Kızılsultan Mahmut Bey ismin
de bir mutasarrıfı rövelvcrlc öldür
müştil. Sarayda bu kabil cinayetler te
vali ederken, Abdülhamit gözdeleriy
le gülbahçcsinde eğleniyor. Bu sır.1da 
Tıbbiyeli Necdet Sarayda mahpustur .. 
Paristcn gelen rakkascyi kıskanan 

(Necmischer) Hanım sarayda faaliye
te geçiyor. 

• • 
Kızıl Sultan, (Sanremo) da 

Saltanat aleyhinde çalışan (ishak 
Sükilti) den çok çekiniyordu. [1] 
Padişahın korktuğu şahsiyetler a
rasında Mısırlı Mustafa Fazıl Pa
şa, Mithat Paşa, Hüseyin Avni Pa
§a, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali 
Suavi, Ali Şefkati, Halil Ganem 

gibi hürriyet isteyen vatanperper
Ier vardı, Bunların bazıları ölmüş· 
tü. Genç Türkler Paris'te toplana

rak, seneler geçtikçe mücadele sa
halarını ve teşkilatlarını genişleti
yorlar ve fırsat düştükçe Abdül
hamidi tehdit etmekten geri dur

muyorlardı. 

Kızıl Sultan, lstanbulda, büyük 

rütbeli hafiyeleri ve bendeleri va· 

sıtasile Mülkiye, Harbiye, Tıhbıye, 
Bahriye ve Hukuk talebeleri ara

sında Parisle muhabere eden genç 
leri araştırıp yakalatıyordu. Bu su

retle ortadan kaldırılan gençlerin 

sayısı artmağa ve bu hadise yu
karda saydığımız mektep talebe

lerinin nazarı dikkatini celbebne

ğe başlamıştı. 

Hürriyetperver talebeler lstan

bulda gizli gizli içtimalar akde
derek, kaybolan arkadaşlarının iz. 

lerini araştırıyorlardı. 
R<>.şmabeyinci, Mut mutasarrt· 

fı Mahmut Beyin cesedini bahçe· 

deki çukura gömdükten sonra, 
saraydaki dairesine dönmüştil. 

Hademelerden birine: 
- Haydi git, dedi, şu Tıbbiy<"li 

talebeyi kimseye sezdirmeden al, 
buraya getir!.. 

Ve hademe odadan çıkarken, 

Celal bey arkasından seslendi: 

- Yukarıya çıkarırken, kula

ğına: "Her şeyi itiraf edersen, 
padişah bu gece seni affedecek! 

demeyi de unutma! 
:(. :(. :ıf. 

Yazan: ishak Ferdi 

duran kağıtları karııtırırken, gö • 
züne şu satırlar ilişti: 

"Necdetçiğim ! Dünyada en 

tatlı, en mukaddes vazife: Hür
riyet uğrunda çalışmaktır ve bu u
ğurda ölmek de ölümlerin en şe-
reflisidir.,, ' 

Celal Bey dişlerini gıcırdata
rak, kendi kendine söylendi: 

- Çoktanberi efendimizin uy· 
kuıunu ve neşesini kaçıran bu 
çapkına ölümün ne olduğunu an
latmak lazım. 

•Bu sırada iki silahşorun kolları 

arasında sürüklenerek getirilen 
orta boylu, zayıf bir gencin sesi 
işitildi: 

- Gece yarısı rahabmı neden 
bozuyorsunuz?. isticvap için bü
tün gün sizi bekliyorum.. Çağır

mıyorsunuz ! Gece yarısından 

ıonra mı aklınız başınıza geli
yor?. 

Silahşorlar delikanlıyı iterek 
Celal Beyin yanına getirdiler. 

Başmabeyinci, uzun sivri saka

lını okşıyarak, müstehziyane bir 
tavırla sordu: 

- Ey, anlat bakalım, Necdet 
efendi! Şu uğrunda ölmek istedi

ğin mukaddes vazifeyi nasıl ve 
kimlerle yapıyordun?. 

Gözlerinin içi kızıl bir ateş ça

nağına benziyen delikanlının diz· 
leri titriyordu. 

- Gene mi bu sual?. - diyerek 
dişlerini sıktı - Ben bir şey bilmi

yorum .• Ben kimseyi tanımıyo • 

rum. 

Celal Bey biraz evvel gözden 
geçirdiği mektubu tekrarladı. 

- Şu mukaddes vazifeden 

bahse! ~iraz canım ! Görüyorsun 
ki zatı şahanenin sana teveccühü 
var! Haydi, her şeyi itiraf et .. Bu 
gece umarım ki "affı şahane,, ye 
mazhar olacaksın! 

Tıbbiyeli Necdet boğuk bir 

sesle haykırdı: 

- Ben af filan istemiyorum. 

Yakamı bırakın !>enim! Ben va

tan haini değilim .•• 
Celal Bey katlarını çattı: 
- Vatan haini değilsin ama .. 

padişah hainisin! Zatı şahaneye 

karşı suikast hazırlıyanlarla hem

fikirsin ve onların gittiği yoldan 

gidiyorsun! 

Sadalcılar da ayni vaziyetedir· 
ler. Bunların içinde, yolcu vapur~ 

larına ateş pahasına insan ve yük 
taşıyan imtiyazlı zümre istisna e
dilirse, geri kalan kısım, çok mağ 

durdur. Her vapur iskelesinde 
kaç sandal kayıtlıysa, bunlar, o• 
radaki idarecilere bağlıdırlar. 

Dün, Kabataş iskelesinde çalışan 
Selanikli Ahmet Osman Efendi, 
şu suretle derdini yanmıttır: 

- Benim eskiden beri tanıdı· 
ğım ve bana karşı itimat besliyen 

bir aile vardır ki, her sene, kartı 

sahildeki sayfiyeye giderlerken, 

yüklerini banataşrtırlar. Bu sene 
de öyle yapmak istediler. 

Fakat, eşya geldiği vakit, değ· 
nekçi, nöbet benim olmadığını i
leri sürüp eş.yayı başkasına nak
lettirmek istedi. Halbuki, aile ba

na itimat ediyor, naklin benim va 
sıtamla yapılmasını arzu ediyor • 

du. Ben de söz vermiştim. Onun 

için taşıdım ve beş gün müddetle 
çalışmamak cezasına çarpıldım. 
iskele kahyaları, zavallı kayıkçı
ların mağduriyetlerine sebebiyet 

veriyorlar. 

bi davrandı .• 
- Bırakın beni rica edel'im ! ... 

Ben kimseyle hemfikir deği-lim. 
Ben bir mektep talebesiyim. Kim

senin gittiği yoldan gitmiyorum. 
Ben kendi yolunda giden kimse

siz ve vatanını sever bir gencim .• 
(Devamı var) 

[1] İshak Süküti Diyarıbekirli 
bir Türk genci idi. 305 senesinde 
hüniyet istihsaline çalışmak üzere 

mektebi Tıb bıyeden A vıııpaya fi
rar ederek mlicadeleye atılmış ve 
Paris'te ( J on Türkler) cemiyeti 

ni kurmuştu. İshak Sükftti file

zof meşrepli, hoş~ bir zat idi. Bil

ahere San Remoda hastalandı, 
teveıTÜm etti ve Roma'da öldü. 

Meşrutiyetin ilanım müteakip me

zarını ziyarete giden Rıza Nur 
Bey, İshak SükUti'nin bakiyyei i
zamını Romadan tstanbula ge-

Celal bey masasının üstünde Necdet bu sözleri işitmemiş gi- tirmiştir. 

Tefrika numarası : 16 

Aşk mz, Servet mi? 
Nakili : (Va - Nil) 

manuı blıe olsayd~"Siz Türkanı ken
dinden soğut! Dediniz.. işte ben de 
bu çareye baş vurdum ... " Derim .• Ga
yet tabii görür... Türkana gelince, 
beni ilk geceden itibaren bu yabancı 
kadınla görünce çıldıracak, küpiere 
binecek ... isabet, ya benden büsbütün 

Nalul 

C • Kulübede av: Bataklık, ıöl, kü· 
çücük körfezlerin yaban ördeğini ıe -
Çİ§İ eınaıında celbettiği memleketlerin 
yaban ördeği avı tanzim edilmİ§tir, Ve 
adeta ticari bir av mahiyetini alır. Sa
hilin sahipleri amatör veya profeıyo • 
nel olsun avcılar bir kulübe ve icap e· 
den malzemeyi kiralarlar. Bu kulübe
lerin bazın ta§tan diğerleri ise direk
lerden yapılmı§br. Her halde kulübe 
büyük bir kısım suya hakinı olacak su
rette in§a edilmi§tir. Bu kulübelerin 
en mukteaidane yapılam §Öyledir. 

Kulübe rendelenmemi~ tahtalardan 
yapılır ve tahtalar yalnız yere daldı • 
rılarak te:sbit olunur. Kulübenin etra
fında ufki vaziyettt- ve ıürgülü kü -
çille. kapaklarla mücehhez mazgallar 
vardır. Bu mazgallardan etraf taras
ıut edilir ve ate§ edilir. Kulübeyi giz· 
lemek için etrafına ağaçlıklar sarılarak 
otlar dikilir. içeride bir yatak, masa, 
oturacak sandalya, küçük ıoba ve si
lahlık vardır. Eğer zemin böyle bir in
şaata müsait değilse su üzerinde iıkele 
ile bir kulübe İn§& ebnek ve dallarla ört 
mek mümkündür. Sahile bağlı bir ıal 
da buna kafidir. Kulübe bahar veya krş 
geçidinden evvel yapdmahdır. Çünkü 
yaban ördek geçerken gördüğü deği
§ikliklerden şüpheJenir. Bulunduru • 
lacak ıiJahlar dun mesafelere ate§ için 
tüfeklerden ba§ka sekiz veya dört ça
pında bir iyi tüfek ve bir küçük san -
daldır. 

Yaban ördeğini celbiçin "davetçi" 
Jer kullandır. Bunlar azası hafifçe bü· 
külerek ayaklan yarı sakat edilmİ§ ve 
yan ehlile§tirilmi§ hayvanlardır. Bun
lar kazıklara ıicimlerle bağlanarak ıu 
Üzerine bir hat üzerine yahut yelpaze 
gibi yaydır. Erkekleri bir tarafa dişile· 
ri bir tarafa bdhm .. k daha. İJ'~İr11 Çün 
kü bunlar biribirlerini ça~ırlar ve 
ba,,.~pnaları yaban ördeklerini .. davet ... 
eder. Bundan ba§ka tahtadan veya §İ• 
§irilmİ§ bezden boyalı ördekler de ıu
yun üzerine koyuverilir. 

Ava giderken iyi giyinmelidir. Kış 
geceleri soğuk olur. Nezle veya roma· 
tizrna yakalamak ihtimali vardır. Bütün 
dikkati davetcilerin bağrı§malarına has 
retmelidir. Eğer di§iler şiddetle bağı
rır sonra oldukça uzun bir sülcut olur
sa yaban ördekler suya inmişler de -
mektir. O vakit mazgalları birer birer 
açarak avın ne tarafta olduğunu ara
malıdır. Sonra ate§ edilir. Sabahleyin 
şafakta ıandalla gidilerek avlar top· 
lanır. 

KAYIKTA AV - Kayığın rahat 
oynablabilmesi için suyun oldukça de· 
rin olması lazımdır. Eğer ıu derin ol· 
maz ve dibi çamur oluna dibi düz ge
ni§ bir nevi sandal kullanılabilir. Bu
nunla sazlıklar ve çamurlu ıular ara • 
ımda bir uzun ıopa ianeıiyle dola§l• 
lahilir. 

Eğer akar au geniı bir ırmak ola· 

iyice tetkik ettikten sonra, Tür
kan, istihfafla dudak büktü: 
"- Ben, bu gibi kadınları kıskan

mıyacak kadar akıllıyım ... " Diye gü
lümsiyerek, gene, geldiği gibi, parmak
larımn ucuna basarak, yukarı çıkb .... 

Geçen kısımların hUllsası rek: soğur, çekilir; yahut ta, a,kı, sahici Arbk, ayn ayn evlerde oturu}'or 

kr A d d 
- Gidelim mi? .. -diye kadına fısıl- aşksa, bana yaklaşır; benden ayrıl· gibiydiler ... 

Fi et, vrupa an önünce dadı.. maz aı·bk ... büsbütün anla§ır, kayna - Fikret, ekseriya dı§arda yemek yi-
Türkaru almak istiyor. Türkanın Kadın, bariz lir rum şivesiyle cevap §ınz... yordu. Kendi evine, yatmadan yatma-
fakirleşen fakat lüks hayat sür- verdi: Yolda, kadın ona bir şeyler aniatı· ya geliyordu. Bir çok sefer daha lür-
ınekten bir türlü vageçemiyen ba - Gidelum.. yordu. Fakat Fikret dinlemiyoıdu. kan, onun yanını-fil. kadmJar bulundu-
basr İlhami Bey, kızını Cemal - Ay .. Sen rumsun.. Niçin çarşafa Aklı fikri "Evde farkına varacaklar ğunu farketti. 
Bey isminde zengin birine vennek girdin?. mı, varmıyacaklar mı?" Daydı. Fakat, rastlaıbkları zaman, bu me-

Bir kısa tereddütten sonra: Bilhassa Türk:,ın mese~eyi hi!set· seleden hiç bahsetmedi ... 
arzusundadır. O gün Cemal Bey, - Ben Giritliyim .. Müslüman... mesini istiyordu. Onun için, içeri gi- iki genç, ilk s(;zü aöylemeği bi.·bir-
evlerine davetli olduğu halde, - Haydi bakalım.. rince, perdeleri büsbütün kapatmadı.. lerine bırakıyorlardı. Fakat, mütekabi-
Türkan ve Fikret yemeğe inmiyor Bir taksiye atladılar.. Aydınlığın dışarı sızmasına müsaade Jen lakayit olmadılrJarı, ne de belliydi .. 
lar. Delikanlı, evin adresini verdi. Yol da etti. Fikre tin A vrupadan geldiği gÜl'Ün 
Başım çevirdi.. giderken düşünüyordu.. Netekirn, bu planın faydası dokun- akşamı o derece i."çık konuştukları hal-
Bu esrarlı gözlerle Fikrete baktı. - Bana, ayn bir köşk tahsis etmedi- du. Onu, ne zamandır dört gözle bt>k- de, şimdi, buna cesaret edemiyorlar· 
Uzun seneler Pariste bulunan deli - ler mi? .• llhami Bey, kapmmn da ayrı liyen Türkan, uıul usul bahçeye ~ık- dı. Adeta resmi1eşmişlerdi. Türkan, 

•• terclme bakk1 mabfusd•' 
Yazan: • Gayur 

~ ·IJı I 
cak olursa ba§ka bir arkada§ alıP" ~ 
arkada§ ta öbür sahili boy)ad1~ 
Her biri kendi kar§ı tarafındaki J1 
gözler ve gördüklerinden ark' 
ıını haberdar eder. Eğer nehrin I~ 
Uği yirmi metreyi bulursa hueutı 

90
1 

nevi ıandal kuJlanmak efdaldir. lıO' • 
sandal dört iJa rlört buçuk me~~~ dl 
yunda ve yetmiı santim geni§lıl111 

dir.ö ·· d ··r · d k · iıı ~ nun e tu egı ayama ıç 

çatalı vardır. e'IJ 
Dümen arkad~r ve bir dein oJI 

idare olunur. Yüzü koyun yatnırt 
avcı, bunu ayaklan ile idare eder·.

1 
l,in asıl güç noktası bu sandal•~ 

letmektir. Çünkü kokoular suyun ,fı 

tısına doğru gittiğinden · suyu yıık 
doğru çıkmak Jazrmdır. Yüzü koY~ 
yatan avcının iletlemek için ıol el ~ 
kullandığı küçük bir kürekten "'' 
bir şey yoktur. 

Bu av büyük bir bedeni mukıı~, 
met ve maharet icap ettirir. Asıl J11~ 
racaat edildiği yer avın kolay havai , 
dırdamadığı büy~k nehir kenarlı:! 

dır. ~ 
DENiZ KENARINDA AV -

rüyerek olursa: Y an1na köpek al.,,,' 
mak daha iyidir. Suların çekildiği •1' 

rada kumsal boyunca ilerlenir. 
Ayaklar ya çıplak olmalı, yahut 

ıandal ayakkabı giymeli. Bozulı11"' 
büyük zarar vermiyecek olan bir tii~ 
tatımalı. 

Kayalar arasında olursa Sular 
ıelmeğe ba§layınc'! kayalar arasına 
lenmeli. Buradan ba§ka vakitte elde' 
dilemiyecek avlar vurulabilir. 

Maamafih suların yükselmesi aı 
yolun kapanmamasına dikkat et 

Delikte av usulü: Gün batar"-' 
evvelden, hazırlanmı§ olan bir delı. 
saklanmalr, ısular yükselme&c ba,11 
ymca kara tarafıJ?dan gelen kuşt• 
vurulmasına imkan hasıl olur. 

Sandal ile av: Açık denizde yıı • 
ördekleri bulunur. Böyle yerlerde 
te atan tüfenk dı\ha faydalıdır. 

Avcdara tavsiyeler 
Av mevsimi ba§lamadan evvel 

gün evvel esliıha, elbiseler ve techİ . 
güzelce muayene edilmelidir. Tüfei' 
yağını silmeli; esaslı temizlemeli, tı 
rozların iyi işleyip işlemediğine b•~ 
malı, en küçük hayatı tamir etmtl• 
dir. 

Yeni tüfenkler almalı, eskiden lı' 
ma fiıenkJeri İ§ar<'tlemeJidir. ilk. 11 ,ı 
yeni eJbiıe ile gitmemelidir. Yenı 
bise hareketi güçleıtirir. Yeni elbİ . 
iki üç gün sonra alışkmbk gelince ~1 

melidir. O kadar güçlük vermez. ~· 
bir sene evvelki e?bise henüz ıağlıtı1' 
aa on)an güneşe aı;arak havalandır~ 
lı ve böylece koku eseri bırakmaf1'1 
dır. 

(Devamı \lar) 

olduğu için, c~mal BeyleTÜrkş 
uzlaşmasını zamana terketrtJif 
belli .• Genç kız, bunu anlıyordu ... Ç 
maz ayın ıon çarşambasını bekleıt' 
te mahzur görmiyordu 1 

llbami Beyle müstakbel damad11• 

L~k rada ıırada eve geliyorlardı. a 

genç kız, Cemal Beyle kartıla•'"; 
on11,1 baııyla selanılıyarak derhal 0 .,, 
dan dışarı fırlıyordu. iki erkek, tı 
ret muhaveresin~ dalıyorlardı. Ct &' 
Bey, bahsettiği işe giriştiğini bil 

. . H 4 
•• d k4 bil aklıf mı§ti. atta, aoz e, ara e Y 1, 

mışlardı ... Birinci ve ikinci taksit "j 
rak, paraların gelmesi, llhami St~ 
memnuniyetini arttırıyordu. Müıtıı 
bel damadına, büt.bütün, dört elle 
rıldı. 

Fiktere de, her fırsatta: . 
- Aman evladnn ... Ailemizin i•~' 

• 1 

baJi sana bağlı ... Türkan benin:ı 1
• 1 .. , 

bozmasın ..• - Demek garabetini ı0 

riyorclu. 
kanlı, bu bakışların ne manaya geldiğini olduğunu söylüyordu. Her halde, bunu tı. Köşke yaklaştı... babasının müdahale ederek bu soiuk- • • • • • • • • • d• 

anlamakta güçlük çekmezdi .. Ne garip· ıöylemekten maksadı eve kadın getire- Birden bire pencereyi vurmak, luğu yarattığını Fıtkat, Fikret, kendini İ§e verrnittİ··· ır 
tirr Bütün dünyada fahişeler, erkeğe, ceğimi bildirmek içindi. Öyle ya: Ço • sürpriz yapmak istiyordu. kada, hesabı caride çalı§ıp dunıY0 ,r 
atalı yukarı ayni tarzda bakıyorlar ve cuk değilim, kendi evimde nasıl is~er • Lakin, put gibi dona kaldı. Sabahleyin yazılan fi~leri, koçaııl 
f,u nazarlarm kaç türlüsü varsa, hepıi • sem hareket ederim .. Kim ne kar1şır... lçerde, bir kadın gölğesinin do]ll§• karııla§tmyor, bunların deftere 

___ __. ..... _.......ı--aı.-.ı~ta1.ııa.umlan:mu.tır.....-ı...--Laum....ıuı.ıuı~Dt:;v...Jtı..ı:~:w:Jlll'U::...~U-.ıunnl...ll:Ql'.lıııuı.nı.ı..........~~------...L..A!ialll!Wm;.~~~~Tu..-'~~r..__..!!!~~-L_n.Lvazılın vazılmadıiına bakıyorcl~,ı 
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r:-h~:=~~~=·rl~_K_ırk-=y:..ı::ıı:.:.ık..:ka="n=i .•• _] Bahçede alaturka bir konser 
zr ~on sayıfadaki resme bakı-

Bir gün, Pariıte d ı 
LYet mükellef b · olatırken, 

niyesi ve sa.ireydi ... Bunları giye-

:::::...~olay kaçabileceğimi Yavru lıafız Katırcı ağziqle bir Eğin 
Tam iltica etmek üzere bir yer lı k k b l l 

d w ır otomobilin 
.ır ugunu ve Hint ın'h 

ı rac · 'b· ırip tarzda gi · · . esı gı 1 

w • YllUnış hır adamın 

aramağ~ç·~~ca~tımki,wbüyük~ir avası o ur en ayı an ar 
kala1balıgın uzerıme dogru geldı • 

ıagı merek, maı'y t' . e ının h'' 
' rükuları arasınd urmet 

.. d" a otele girdigvi 
ı gor uın, • 

Bu adam d b . . a enı f arket . . 
ırdenbire §atı d mııtt. 
d. r ı, sarardı d 

ı ı. .. Batını .. t ' ıen e· 
. o e yana . d' 
.endisini tan d v çevır ı ... 
ak • . ı ıgrnu anlatma 

ı ıçın Yal . • • varır gı hi ·· .. .. 
ıtıra.rak .. Yuzunu kı· 

goz ucu ile ban b kt 

k 
Sonra, alelacele merd~ al ı: 

ı lı. ıven erı 

Maiyeti arkasında 
rtalık tenhalaşınca n 
klattıın: ' 

YÜrüyijp 
kapıcıya 

- Bu, kim.d '? ı ...• 
- Sonit' Ad 
• 

1 asının ha . 
ımıne Aya y- . varıai ant d' ... 

Kendi kend' ··· • ıyorlar ... 
" une: 

, - -:-; Kırk Yıllık Kani 
anı .... ,, diye .. l , olur mu 

' . •oy endinı 
Zıra, bu ad • 
d aın b · ,.a atını G. . 1· , enun sınıf ar-

. ırıt 1 K" .d 
ımse de"ild' anı en baıka 

g ı ... liarb' 
ıarete diittüğün" ı umumide 

•rk ... Onunla b u haber almıt· 
'e Yakalananı eraber ayni feli.ke-
, ekne ile ar, Kaninin bir kırık 

h unınıa.na. ld ;ıer alde öldüğü .. açı ığını ve 
er ... Müta le nu haber verdi. 

re e iU • d 
eçip te ark d erın en ıeneler 

. ıkrnayın a aırınızdan ıes aada 
· ca: nıateın}' h 11llliz inand k ı avadiae he-

• 
1 

... Fak t • t p · ın ortasınd a , 1§ e, arı-
ııiirtantana a, ona, pürdebdebe, 
1 • raatlıy d 
e H1risti l .... or um... Hem 
• Yan ıgın e b" .. ,..: h 
!Yetlerinden hi . n. UYUK ıa -

Dayanaınaaı halıne gelmit··· 
ran:m:ca b' ını... Kendisine 
' ır nı kt ' 'Ey büyijk d' e up Yazdım. 
''Ben ın hamisi! 

~ ln1ak {stı:ıaneviyetinizden feyı·z 
. ıyen b db 
~ın ... 'I'ürk' 'd e aht bir ecnebi-
ı~z i işittim ıy~ en geldim, şöhreti
ıka hakir.'". . erhalde, beş on da-

ı' ınızı kab 1 b Unnızr üz . u uyurarak, 
iı'in . .. enmden eksik etme-

<1 .,, 

• Mektuba · • 1ınız d , e§rifat N anu a attım. 
• k azırına z f e kısa bi ar ı ıundum ... 
le.vari, be:· za~an sanra, methur 

~ alnızba. 1
' Usuıi dairesinde 

. nai" t' tına., kabul ettı" B''t" ' 
J e ıni d · u un 

!i Derhal ~tarı çıkardı. 
ıf 0Yn\lnıa 1 f ak 
' - liay Ali an ar : 
, ıle Verıned' ilh razı olsun ... Beni 
,. eninle k ın... ·dedi. Doğrusu 

lr artdaıı.ın ...... d" , 
... '$ ...... o um patla-

) , - Ben de a 1 d 
ata riayet . n a ım .. , Bu teıri • 

ettını ... 
ıfl -Ya ~··k1 . 1 w Qo erd 
tıı ıgrm ve d . en nazil olma· 
~· k enızin.. . 1 c gelıned·... uzerınde yürüye· . lgı 
~aazalla.h hın anhıtılıaydı? ... 

... '''aa 11 ,. _ N I za ah ... 
e er ıöy}·· 

- Büt" UYorsun, kuzum? 
" >' k un taba.anı . .. ıı· ın İti b . , yanı yuz e ı 
,. . ' enı lia . 1 \. Yıni za. : Zretı sanın mu-
, lllledıyor 

-De . . . 
nıe, canım .. ' 

-Vallahi ... 
,. - Peki, ne nıünaaebet r 
i~ - •Anlatayım da bak .. .' 

• • • 
Etaretten k"t" b' • • • 

ğini gördüm ... Acaba benim kaçak 
bir esir olduğumu haber mi 
almıtlardı? •.• Y akalıyacaklar mıy· 
dı? ... Korkarak bir fondalığa giz
lendim ... 

Kalabalık, sahile üttü ... Merak
la, heyecanla, secdelere kapana· 
rak bir manzara seyrediyorlardı. 

Hayretle baktıkları, denize ba
sa basa yürüyen bir erk<tkti ... Hi • 
riatiyan aizzesinin ba§mda na.ul 
bir nurdan hale varsa, bunun da, 
öyle bir tekerlek, kafasının etra
fını çevirmişti ... Elinde uzun bir 
değnek tutuyordu ... 

Ada halkr, belli ki, Hiristiyan· 
dı: 

- Aya Yani, sulara baurak 
geliyor ... Bize uğur getiriyor ... di
ye hu§u içindeydiler ..• 

Fakat, ben, çöllerde çok zama· 
nmıı geçirdiğim için, bu gelenin 
alelade bir ıerap olduğunu farket
mittim. Batındaki hile de, arka 
tarafa tesadüf eden bir çöl günefİ· 
nin gurubundan batka bir ıey de~ 
ğildi ... Şu eınada, ıahralarda yü • 
rüyen bir arabm tekli, tabiatin bir 
ziya oyunu ile, semalara akset· 
mit, oradan da, serap halinde bu· 
raya inikas eylemi§tİ. Kumlarda 
yürüyen bu arap, denizde yürüyen 
bir havari gibi görünüyordu. Şek
line, §emailine bakan Hiristiyan
lar, onun kim olduğunu ·bile tayin 
etmek garabetini gösterdiler: 

- Aya Yani! -Aya Yani! -diye 
bağnfıyorlardı ... 

Serap, denizden karaya çıktı ... 
Benim bulunduğum fonda.lığın ü • 
zerine gelerek orada kayboldu ... 

Ahali, ıanki onu aramak için 
1henim gizlendiğim yere geldi ... 
Eyvah, ıimdi beni orada bulup ne 
yapacaklardı. Korkarak, yerden 
uzun bir değnek aldım ve ayağa 

kalktım ... icap ederse kendimi mü 
dafaa edecektim. 

Biri: 
- Kimıin? ... Adın ne?.. -diye 

h'.aykırdı. 

Derhal cevap verdim: 
-Kini ... 

Ayni adam, sevinçle, yanında
kilere döndü: 

- "Yani,, diye haber vermemiş 
. d' ' l t A Y"' • • . mıy ım. ••• t e ya anı ımı§ ... 
Hepsi birden rükUa vardılar ••• 
Beni izzet ve ikram ile alarak, 

ibadethanelerine götürdüler ... O 
günden itibaren, bu adanın yega
ne sahibi benim... Ayağım da u-
ğurlu geldi ... Balık mahsulü fev· 
kalade çıktı ... itibarım arttı .. Hi • 
ristiyanlık eaasabnı ve eski Yuna
niceyi, Giritli olmak ııfatile, bil
mem de fayda verdi... Zerrece 
füpbeleri kalmadı ... Gökten indi • 
ğime kat'i imanları var... Şimdi, 

Pariı ıeyahatine geldim... Aman, 
kardetim, sakın beni tanıdığını 
söyleme ... Ağzımın tadını bozma ... 
emi?.. Sana ne istersen vere· 
yim ..• er b T ' 0 u ır sallaı kaçtığ1-

ı ıyorıun. Sular b . .. ük 
edi ... Dört be. .. ' enı ıur • (Vl·NO) 

' •on.ra ' . ' run aç kaldıktan ============= 
' tam hır derviı kıyafetinde 

, ~ aakal birbirine ka.rıaık b' d ' 
,ıaı dü t" :ı- , ır a a 

! unı... Elbiaelerim · 1_ t 
lrıak .. ı Kuru -
•· uzere yere serdim Ak •ad ... tama 

f • . ar kurudular... s . 
clıln ... Elbtıe . .. . ırtıma gıy-

ı- ~-~·~.. dedıgını, esarette a
. ~ .td~mı t>e'devt • 

Taıhih 

10/7 /934 tarihli nüahamızda 
lıtanbul ikinci icra memurluğun· 
dan gönderilip dercedilen ilanm 
teıhir tarihi 15. '7 934 olacak iken 
ıehven 15/8/934 olduğundan 

Son felaketten sonra ruhum büı· 
bütün ukılmıya haşladığı için ah
baplar bana: 

- Boyuna gez, toz, açılır, fe • 
rahlarsın! 

...._._._,.,__"' .... 
"Yavru,, nun şarkısına 

söylenen §eyler iyi, temiz olmak 
ve bunlar iyi, temiz çalınıp iyi, te
miz söylenmek tartiyle dinlenir 
doğruau .. Şükür ki o alqam biz de 
alaturkanın iyi ve temizine çattık 
da can kulağı ile dinledik ve kah 
hazin hazin inledik, kah da tatlı 
tatlı ne!elendik ! 

Meseli, mutadın aksine 
daha akıamdan ilk olarak ya· 
pılmıya baılanılan mahur faslın· 
da on sekizinci asrın methur ısh· 
rap ıairi Şeyh Galibin: 

Gene zevreki derunum krnhp 
kenara düştü, 

Dayanır mı şişedir bu rehi senk 
sare düştü. 

Bestesi çalınırken zaten bizim 
zevreki derunumuz da parça par
ça olduğu için hazin hazin inle
dik; sonradan: 

"SütlüceGen ,geçtin mi, .sütlü 
kahve içtin mi?,, 

Kıvrak §arkısı söylenirken de 
sütlü kahve gibi tatlı tatlı ne§elen
dik ! Lakin o geceki seçme ıaz ve 
aöz heyetinin böyle umumi bir 
bahçede daha iJÜDef batmadan ilk 
olarak mahur faıh yaP.muı Clinle· 

Konser veren heyet ... 
yicilerden ve bugünün keyif er • 
babından birçoklarını §afırttr. 
Çünkü uzun yıllardanheri böyle 

<> 

yerlerde, akşaıp. üstü Hicazdan, 
Hüzzamdan, Unaktan ve niha • 
yet Niahventten ba§kaamr duyma· 
mı§ olanlar bu ağır Mahur maka
mı _kartrsmda: 

- Bu da nesi?. 
Der gibi apıfıp kaldılar. 
Hatta bir aralık Dedenin: 
"Ey gonca dihen, harı elem ca-

F nnna geçti.,, 
mükellef şarkısı çalınırken ye • 
di sekiz ya§larmda bir kız, otuz, 
otuz ikj yatlarındaki babasına sor 
du: 

- Baba ne bu çaldıkları?. 
- Ben anlamadım ki sana söy· 

liyeyim kızım!. 
Fakat mahur farkılardan biri .. 

nin aonunda yalnız sazlarla yapı-
lan uzun, kıvrak ve harikulade 

tempo tutan garsonlar 
güzel ara nağmesi çahmrken din· 
JiY,enlerden birçokları bunu alaf
ranga majordan bir vals sandılar 
ve parmaklariyle mermer masa -
)arın üzerinde ona tempo tutarken 
bunun kat'iyyen Dede Efendinin 
oldıiğunu anlıyamadılar. 

Eğer dinleyiciler arasında me§· 
hur bamtelli Nazmi Acar, bo§bo· 
ğazlık edip de yanındakilere bu-
1.)Un alaturka olduğunu söyleme
seydi onun arkadaşlarından ve 
Varyemez oğullarından gözlüklü 
İffet Bey ıabaha kadar bu parça· 
nın alafranga olduğunu iddia e • 
decekti. 

(Yavrunun konseri) <lenilen o 
geceki konserde başta Münir Nu· 
rettin ve onun yan vefakin Arta
ki Bey olmak üzere Tanburi Dür
ri, Bedestanlı Şair Nurettin Rüt· 
tü, Doktor Şeref, İzmir tüccarla • 
rından Daniı, Bankacı Hikmet ve 
Şehzadebaşılı Amca beyler gibi 
bütün muıiki meraklıları oraday
dılar. Bir ııraıını getirip ıeyir

ciler arasındaki Doktor Feyzi Ah
met Beye ıordum: 

- Sen ne~e geldin 'doktor?. 

- Efendim, ben birazdan 
(Yavru Hafız) katırcı ağzı ile bir 
Eğin havası ~kurken belki bayı· 
lanl~r olursa tedavi ederim diye 
geldim. Sonra Şehzadedeki f:.çza• 
cı Asaf Bey~ sordum: 

- Ya siz?. 
- Ben de doktorun yazacağı 

reçeteleri yanımdaki portatif ec• 
za çantasından hemen yapmak i· 
çin geldim! 

Konseri tertip e"den Yavru Ha· 
fızı sordum: 

- O nerede ya, meydanda gÖ• 
•• •• ? runmuyor .• 

- O, dediler, garsonlara şar• 
l<ı geçiyor ! 

- Ne şarkısı?. 
- Kendisi biraz.dan sahnede 

kendi bestelediği bir havayı oku· 
yacak ve bu havanın nakaratını 
hep birden el çırparak Garaonlar 

yape,caklar. Şimdi kendilerine o• 
t::> 

nu talim ediyor. 
Ne yazık ki erken JCalktığım i· 

çin Yavru Haf.:zm bu yeni tertip 
havasım dinliyemedim. Lakin No· 
barın kemanı, Mısırlı lbrahimin 
ci?mbüşü, Ramazanın klarneti, An 
jeJin piyanosu ve Demir Alinin 
ikinci kemanı ile Hafız Y a~arın, 
Ağyazarrn, Hamiyet Hanımın ses• 
leri hala kulaklarımda çınlıyor. 
Denilebilir ki bu takJm son za· 
manlarrn biribirlerine en iyi kay• 
naşmıt ve eskiyi yeniyi en ustaca 
çalıp okuyan saz takımlarından 

biridir. 
Osman Cemal 

: ••H••·---·· .... • .. --· .. •-ııt .. • ... ••••••e1111J 1 
i ____ !?._~.!.~ .. ~ .!.~.~--.......... 1 

Üsküdar Aıkerlik ıubeıi riyaıehn· 
den: 

1 - Harp malulleriyle §ehit )e• 
timlerinin 934 senesi inhisar beiye ile· 
ramiye havalesi gelmİ§tir. 

Çar§amba ve Pazar günleri se.at 
(9) dan (12) ye ve (13) buçu~tan 
(17) ye kadar Üsküdar kaymakamlı· 
ğında müte§ekkil komisyonda tevziat 
yapılacakbr. 

2 - llk tevziat 15 - Temmuz - 934 
.Pazar günü ıaat 9 buçukta baı1rya • 
caktır. 

3 - Günde elli zat:ı ikramiye ve• 
rileceğinden beyhude izdihama mey• 
dan verilmiyecektir. 

4 - Askeri malullerle 10 ıenelik
lerini alanlar müracaat etmiyecektir. 

5 - 933 ve daha evvelki seneler 
ikramiyelerini almayıp deftere kayde
dilenlerin de ikramiyeleri tevzi edile • 
cektir. 

6 - Öğleden evvel tehit yetimle· 
rinin, öğleden ıonra malullerin ikr3mİ• 
yeleri tevzi edileceğinden ona göre ko• 
misyona müracat edilmesi. 

1 - ikramiye alacaklar birer f~ 
toğrafla nüfus cüzdanlarını ve eenedi 
resmilerini beraberce komiıyona ibraz 
eyl!meleri. 
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Çocuğunuzun güzel ve kuv
vetli olması icin içeceği sütü 
taze ve sıhhi bir surette 

muhafaza 

dir. Orada saklaym1z· .. 
BOURLA BİRADERLER ve Şsı. 

5000. lira kazanan MehJ 
met gene kahveci kalıyor 

Yeni üniversite rektörü 
Doçenetler işile meş-

gul olacak 
Ankara, 12 (HUiusi) - Yeni 

Üniversite rektörü Cemil Bey, 
Maarif Vekaletinde temaslarına 
devam etmektedir. Cemil Bey 

Tayyare piyankoıunun üçüncü 
tertip büyük ikramiyesi olan 50 
bin lira ,24635 numaralı bilete İ· 

ıabet etmi9ti. Bunun bir parçau 
Galatada Arapcamiinde kahveci 
Ali efendinin çırağı Mehmette -
dir. 

Mehmet efendiye bu müjdeyi 
getiren lıak Bonofiel efendi dün 
çırak Mehmedi kahvede bulmu§ 
ve kendiıine dereden tepeden 

bahsederek sözü ikramiye isabe
tine intikal ettirmiştir. 

Müjdeyi alan çırak Mehmet, 
derhal gidip paraları almıştır. 

Dün, Mehmedin kahvesi hınca 
hınç dolmuş ve~ herkes Mehmedi 
tebrike gelmiştir. Mehmet be~ 
bin lira gibi ömründe hiç 

görmediği ve hatta sözünü bile 
ııadir duyduğu bir parayı cebinde 
ta9ımasına rağmen vazifesine de
vam etmİ! ve müıterilerine her 'ı 
zamanki gibi azami hürmet gös • 

terıniıtir. Fakat ne de olsa sevin
cini gillütUnden, konufutundan 
belli etmittir; 

B~ına talih kuşu konan Meh
met kendisiyle görüşenlere §un -

ları söylemektedir: 

bize: 

"- Doçentler itiyle henüz uğ • 
raşmağa vakit bulamadım. Bir 
iki güne kadar lstanbula gidece
ğim. Eğer doçentlerin rektörlüğe 
müracaatları vaki ise tetkik ede -
ceğim.,, dedi, 

- Altı senedir bilet alırım. Fa
kat hep bu numarayı. On para 
çıkmadı. Bu paraya sahip bulun
makhğım, işimi bırakmama kat· 
iyyen mani olmıyacaktır, gene ça
lışacağım. Ustamı baba gibi seve
rim. Yanında çalıştığım müddet 
zarfında beni hiç incitmemiştir. 

Fabrikalar gez;liyor 
Ticuet Odası idare heyetinin 

deri ve liatik rekabeti meaeleıini 
Bu sözleri oturduğu yerden işi· tetkik için ayırdığı koıniıyon dün 

ten uıtası da: bazı fabrikaları gezmİ§tir. 
"-Mehmet benim ciğerparem ~-~~~ ........ ~~~=!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~I 

evladım ıibidir. Kendisinden 
memnunum, kahvecilik yaptığım 

kadar yanımda çahımasma hiç 
mani yoktur, demittir.,, 

Mehmet, parayı ne yapacağı, 
evlenip evlenmiyeceği hakkında -
ki ıuallere de: 

"-Evlenmek mi?. Yağma yok. 
Elimdeki para ile hiçbir it tutmı· 
yacağım. Doğruca bankaya yalt • 
rıp bir yandan fai:dni alacağtm, 

diğer taraftan da itime devam e· 
deceğim.11 

Demittir. 

K ara de al z korsan I 
Tarihi Tefrika: 102 1a Temrnı 

Rüıtem: f 
- Seni dinliyorum ... lkinci ma· 

Herif hayırsız çıktı .. Kı 
dı. Zavallı yavrucuğul11 

şek;~ini bile doldurma' 
na münasip görüyorum 
ki .. Sen ne denin bu i§e 
fendinin teklifi karşısı 
bire şaşalamıştım. Atla 
le: ''Bir defa birbirimi 
dP. .... , diyerek o geceyi 
içinde geçirdim. Nuri 
krzı teyzesinin evine g 

si &abah niyetim erken 
bula dönmekti. Fakat, 
di kızına benden evvel 
dermi~. Sabahleyin uy 
.ır.an evde §en ve takra 
si i~itiyordum. Yüzüm .. 
Giyindim. Nuri Efendi 
daya geldi: "Kızımı ça 
kahh olsaydı, yüzünü 
ma, hem nikahı yok. 

ceram da ~miat? Ondan ıonra ko!-1 
larmı çözeceğim! 

Dedi. 
Ali baba: 
- Bir gün Bursa köylerinden 

birine gitmiştim -diye söze başla

dı- vezirlerden biri kara gözlü, 
kara kaşlı, tombulca bir kız iste
mişti. Adapazarmdaki kızlar sarı, 

kumral ve mavi gözlü oldukları 
için, vezir Ali Pa§a bunların hiç 
birini beğenmiyordu. Bµrsaya var 
dığım zaman e~ki tanıdıklarımdan 
birinin evine misafir inmiştim. Ev 
ıahibi Bursada saraçlıkla han, 
dükkan yapmış, zengin.ce bir a· 
damdı. Benim latanbulda esircilik 
yaptığımı bilmiyordu. Ben o vakit 
esirciliğe yeni başlamıştım. Ondan 
evvel Büyük çarşıda küçük bir 
dükkanda çalıfıyordum. Bu tica
rete bir tesadüf eseri olarak baıla
mıştım. Saraç Nuri Efendi bana 
çok itibar ediyordu. 

Buraada ve etraftaki köylerde 
günlerce dolaıtırn. Ali Pa,ayıı mü
naıip bir cariye bulamadım. Bul • 
duklarım da evli barklı kadınlar• 
dı. On gün sonra dönüp gelecek • 
tim. Bir gece Saraç Nuri Efendi ya 
nıma ıokuldu: 

"Azizim, dedi, bekarlık çok fe· 
na §ey. llk fırsatta evlenmeğe 
·ba.k? Otuz yaıına geJmişıin... Ni
çin . dünya evine girmiyorsun?,, 
Halbuki ben o vakte kadar beş ka· 
rı almıt ve hepsinden de ayrılmış· 
tım. Ekmek düımanlarını bedava 
beılemek İ§İme gelmiyordu. Nuri 
Efendin in ağzında bir şeyler geve
JeiUfini hlatettiın. Acaba ne de-

mek iıtiyordu? Herlialde em ço 
beğendiği muhakkaktı. "Münasip 
bir ıey bulursam, elbette evleni
rim. Bekarlığın iıtırabını çekiyo
rum ama .. Ne yapayım? Kimsem 
yok .. Kendime göre h:r hayat yol
datı bulamadım!,, dedim. Nuri E
fendi açıldı: "Benim bir kızım 
vardı .. Geçen ıene cvlendirilim , 

o ..... 
~ 
~ 
~ ...... •• 

3: c::: =-... 

ya hancı değilsin! Ba 
bahçeye bir bak! Kızı 
cının dibinde tavukla 
yor.,, dedi. Başımı pen 

. kard~m.. Bahçeye bakt 
Yarabbi .. ne göneın 

Rüıtemciğim? Bir mele 
güzel bir kızı o ııüne k 
yerde görmt"miştim. Ta 
nın iıtediği g~bi, iri siy 

hançer gibi katları ve 
cudu va.-dt. Teni kar gi 
Boyu uzunca ve saçları 
şağı idi. "Çok güzel •. 
la~un ... Beni düşündüğü 
na teşekkür ederim, Nu 
Ekıik olma!,, dedim. D 
dum •. Acaba ıatın alm 
teklifte bulunsam .. Önü 
dökıem, kanar mıydı? 
dime ! "Kabil değil .. B 
dapazarmdaki, kundur 
v~ a ir ir :Kız bp, iası 
nı dükkanları ve araziı 
de benim esircilik yapt 

dana çıkacak!,, diyere 
içinde dolatınağa hatla 
Efendi düğün masrafı i 
düğüme zahip olarak 
kayın peder tavrile yan 

(De 

Sivrlslneklerin ainlrıendlrl 
zııtııarı, azaplı bir 11.~cenl 

mettdlr. Niçin beyhude 
1 ztl raplı saatler aeçlrmeıı 
ile bunları heımtn öldüreblll 
Fakat adi ve lcat'lyyen tes 
A.rl olan hatarat öldürücU a ~r"~!~ii lerl kullanmaktan sakınınız. 

).'.;; dört harflı F-L .1-T tedarik e 
Siyah kufaklı ve asker r 

...... aarı tenekelere dikkat ve 
muslrren talep ediniz. 

Umuınl Deposu : JÜL KREPEN, İstanbul. Galatı, VOJVDlll Han 



Teni Bir Barlkal 
Sabırsızlıkla Beklenen Meşhur 

il 

Her Ycrd b. · ·ı·ğ· h f ,. • ·h ·· l e ırıncı ı ı mu a aza etmış ve cı anşumu f otoir af M a ~ineleri 
ni~oyet ~el~i 

bir şöhreti haiz 

POKER Zarif ve küçük olduğundan bir yelek cebinde 
bile taşınabilir. 

E111.1Q • Tıraş Bıçakları 
t lsı~ cins ve mükemmeliyeti itibarile herkes taı afıntla11 
erer en kullanılnıakta ve her yerde aranmaktadır. 

istimali Gayet Kolaydır. 
Bilhassa zabıta memurlarına, 

p Cildin taravetini idame için behemehal 
O 1( E R tıraş bıçaklarını kullan malıdır. Yalnız Kız ve erkek talebeye şayanı tavsiyedir. 

Anlı markasına dikkat ediniz. Fiyatı mutedil ve herkeseye elverişlidir. 
ıra •ahı d 

epoıu: Şark paıan Sofu zade Mehmet Emin. lzmir Hhf depoıu: demıtli Hüseyin Hü111U ti. ma~ azası Sımıun satış dcpusu: Dursun Şeref Şırketi 

pınumi deposu ve sabş mahalli 
stanbul Tahtakalede No. 10 

i L A :Malolt, ··••BH 
lataı odalarının en•aıoı ucuı fiatla 

A. "!Uld• Rıap• .. Yoku9unda 88 numaralı 
srı Mobilya mağazasında 

bulabilirsiniz. Telefon: 23407. Ahmet Fevzi 

Yedikule 

Ha vagazı. Şiı·keti 
"tideki 
Kok .. "'•ddelerl latlhaal etmekte ve eatmaktad1r: J,0 111ilrll (11ıerkezi teshin için) 
/(Qt ı'ft ( &ert, orta, yumuşak) 
Ben~Qnl ((bilhassa gol inşasına elverişlidir) 
A • 

0 ham) 
""'"•t Fe .k Sı nı 

s~tQıazol (karboiineum tipi) 
~!/ah boga (bilhassa demir için çok elverişlidir 

e,. lilrl" ı 
d• Ptt u illa Gmat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanın-

$ etro Hanında ıatıt tubeıine müracaat edilmesi. (928) 

Güıel San'atlar Akademisi I 
Akad . . Müdürlüğünden: 

hir ıer • eı.ıınuzde muhtelif tubelerin bir senelik meaaisini gösteren au'• ·~.ı •• ,tır. 
~rlrtrr. ':~~i:!S Temmu~dan 30Temmuza kadar hergün umuma a ----- ~ .. 

Bütün Dünyada 
Meşhur 'D • Pilleri Ve a f-,,Z 0 n Cep Fenerleri 

Gayet pratik, istimali kolay ve son derece istifadelidir/er. 

Boyu küçük fakat zarif olmakla bir yelek cebinde 
veya hanımın el çantasında muhafaza edilebilir. 

Bilhassa seyahat için elzemdir. 
Karanbita en mükemmel bir muhafız olduğundan herkesin yanında 

bulundurması kat'iyyen lazımdır. 

- çn a ana 
ğıra 7 • 4266 numaralı liman cüz
ıfanımla, nüfuı kljıdımı Fatih 
a'kerlik ıubeainden aldıiım as • 
!.erlik tezkeremi kaybettim. Yeni· 
lerini '1karacaiımdan hükiimleri 
yi>ktur. 

322 dof~mlu lıhak oilu su .. 
leyman, Rize 

HABER 
J darehaneıi ı ISTANBUL AN 

KAR.\ CADDESi 

~ AdrMI: iST°.üöiiii: llAllCK 
Telefon Yuıı ı38'?! idare: !43'?0 

'\ 
• ABOrtE IERAITI 

1 1 • 11&71* 
Tllrklye: ııo 850 860 ll60 Krt

Ecnebl: 150 ••o ~40 1810 

ıLA" TARiFESi 
rıouet lllalannut •bn 1!.M 
~ Ulalar 10 lnuuıtw. 

Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

ISuıldıtı yerı (VAKiT) Matbuaı 

HABER gazetesi 
El yazı•• tahlil kuponu 
laim . . . . . 

Muhibe Hanımın kocası Üskü
dar Gülfem Hatun mahallesinin 
Aziz Hudayi caddesinde Kuyulu 
aokaiında 2 No. lı hanede ıakin 
Hüıeyin Ef. aleyhine açtığı boşan-
ma davaırnın tahkikat günü ila-
nen mahkemeden haberdar edil • 
diji halde gelmediiinden gıyaben 
icra kılınan tahkikatta müddeiye· 
nin boıanma sebebi olarak beyan 
eylediği hidiae!erin ispatına karar 
verilerek ikame edilen ~ahitler iki 

ıraya ov a e f ıraat. 
T arabyada 9 oda üç salon kuyu 
ıarmç vo elektrik teıiaatını havi 
mükemmel bir hane çok ucuz ace· 
le satılıktır. Pera Palas karııaında 
(t. T. A.) acentesine ıaat 10 - 12 
arasında müracaat. {2729) 
~-~~--~~-~--

Kiralık ardiye 
Uıküdann araba vapuru iıkelr.11 ci .. 

varında ve deniz sahilinde Fabri~ı.ya 

elveritli bir adet üç katlı büyük ""gir 
depo. 

Beıiktaı Ortabahçe caddeıi No. 24 
müracaat. Telefon: 212718 (27:';:-. ) 

tarafın daima kavsa ettiklerine ve ~---S-a_t_ıl-ık--b-i_n_a __ _ 
geçinemediklerine ve bundan böy-
le de bir arada yafamalarına im· Galatada altında dükkanları 
kin olmadığına ,ehadet etmişler bulunan ve ayda (90) lira iradı o
ve iıbu tehadetten bahisle müddei lan iki bina müıait fiatla acele sa• 
aleyhin ikametgahı meçhul oldu- tılıktır. 
ğundan ilanen muameleli gıyap Gala tada Necati Bey (Topçu• 
kararı tebliğine karar veril mi§ ve lar) caddesinde 1t1 numaralı !a
bu baptaki muameleli gıyap kara· tanbul birahanesinde S:.'im efen• 
rı da mahkeme divanhanesine ve diye müracaat. (2704) 

tahkikat ta 18 -- 9 - 934 Salı sa· -------------.. 
at ona talik kılınmıt olduğundan Miltiadi 
müddei aleyhin iıbu tetkikata yir· BERBER SALONU 
mi gün zarfında itiraz etmediği 30 ıenelik 
ıurette vakıaları kabul etmif addi· Terki ticaret haıebile ucuz ve 
le bir daha mahkemeye kabul edi- acele satılıktır. 
Jemiyeceii ıazete ile de ilin olu· Beyojlu, Tepebaıı caddesi Ha· 
nur. (2737) copulo gecidi karfıaında, No. 18 

H.
Yirmi defa mükemmel traş olduktan ;onra bardakta bileyerek tekrar tekrar yalnız bir adat 

AS"4.N lCiJŞ bıçaği/e Aylarca Traş Olmak Mümkündür. 
Bu fevkali.de Ha .... , traf t>•çağmın C.:yı,. mHiyetleri varcf ır '<i uymakla tükenmez. Bir tvlel Hasan bıçağının, bir, iki, üç, dört nu. 

maralı ıayet keıkin tarafları var.lr. Her bir numara ile beı gün l'rka arkaya ııra ile trat olunuz ve bir:ıumaralı taraf körlenmeder. ı.~1nci 
numaraya geçmeyiniz. Birden dört n·.ımaraya kr.dar bıçakla liak4 ı yi .. mi defa trat olursunuz. Sonra aleluJe bir bardajın içi t~par!nh ta 
~afına Haıan traı bıçağını kuvvetli aürterek e•kiıi kadar keskin bir hale ifrağ mümkündür. Bu suretle yalnız bir adet Hıısan traı bıçağı 
ıle aylarca huzur ve neıe içinde trat olac•kıınrz. 

Basan 
Bir Adedi Beş 

• • ve 
Kuruştur. Hasan Ecza 
ısmıne Markasına Dikkat. 

Deposu. Toptancılara Tenzilat. 




