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Va)jllı-ız _______ w• 

değişecek mi? 
: ···························· 

An karada 
>u hususta 
büyük bir 
ketumiyet 

· var 
~ . ······························ 

• 
Si 

Şark misakına mü
zaharet edeceğini 

L:>r
1
d söylüyor 

olttnan ra, 13 (A.A) - Fransa tarafından iltizam 
rnıntaka A • 

ta.f ında vı rnısaklar sisteminin İngiltere ta-
k n Prensip ·rb . adar d 

1 
1 ı arıyle kabulünün yakmda ala-

ev etlere b' ld' ·ı ~· 1 ırı ecegı teeyyüt etmektedir. 
lodra 1 ~ :ç. :ç. 

l\a.... , 3 (AA) B .... ~ı d 
ı .. ,ara.11 d · - ugun og e en sonra Avam 
n ·ı n a .. l 

k··g' tereni •oy ediği nutukta, Sir John Simon, 
.l!lUııe k ~.· Avrupada biribirine z!t gruplar tetek-

lıf . at ıyy 
t"' 8•atetl\ d h'en taraftar olmadığını, fakat kollek-
Urlij t a ılind Ih·· · · · · 1 k h d. edabi . e su un temını ıçın a ınaca er 
ırrni~tir. rı rnernnuniyetle telakki edeceğini bil-

Siı- J()h 
ki: n Sirnon nutkuna devamla demiştir 

Ibrahim Tali Bey 

Yahudi meselesi hakkında 
muharririmize beyanatta 

bulundu 

380,000,000: Türk lirası 
sarf edilecek 

Tayyare inşasından evvel tayyareci 
yetiştirilecek ve meydan hazırlanacak 

İngilterenin silahlanmak hususundaki kararı ni
hayet kat'ileşmiş bulunuyor. Önümüzdeki Teşrini -
evvelde parlamentonun içtimamı müteakıp hunu 
resmen ilan edecekleri beklenmektedir. Yahut yaz 
tatilinden evvel, hükumetin buna dair resmi bir işa
rette bulunması mümkündür. 

İngilterenin, son bir ay içinde yekunu 60,000,000 
sterline kadar yani 380 milyon Türk lirasına vara
cağı söylenen yeni teslihat masrafı, son gelen gaze-

(Arkasr 6 met sayıfamızdadır) -Yazısr 2 nci sayfamrzdadır- telerin de tahkikatı neticesine bakılırsa, artık teey· 

Beşiktaş Galatasaragı, Fener de ::;;~~.1~:~~~;~;:~~t~:·v::; 
Sırpları qendi ı. :::;:::1::~~~~~::~.1i;~h~·m.~~ 

DUn VugoslAvlara karşı 
oynıyan Fener muhacimleri 
sini sıkıştırıyorlar 

muunun onda biri, bu seneki büt
çeden ayrılmak mukarrerdir. 

Şimdiki halde, en çok ehemmi
yetin: hava kuvvetine atfedildiği 
göze çrpıyor. 

Kabine erkanının, bilhassa as
keri kısmından devamlı surette 
gelen ısrarlar, siyasi ricalden ço
ğunun ikna yolunda gösterdiği de 
liller, nutuklar, gizli açık işaret -
lerden sonra, nihayet rakiplerin -
den aşağı kalmaınağı istihdaf e • 
den bir hava kuvveti elde etme -
ye azmetmiş bulunuyorlar. 

(Arkası G mcı sayıfamızdadır) 

4 
KURUŞ 

Nafıa Vekili 

Bu hafta içinde seya
hate çıkacak 

Ankara, 14 (Hususi) - Nafı

a Vekili Ali Bey bu hafta içinde 

muhtelif hatları teftişe çıkacak· 
1 tır. Ali Beyin yeni yapılacak 

hatların güzergahını tetkik etme' 
sı muhlemeldir. 

Eroin iptilası 
···-· .. ·n~············! 

yüzden ~ 
bir 

• 
gencın 

hayatı 

:ieh/ikede.öndecarih Mit 
! (Yazısı 2 nci i hat, arkada 
L .... ~~.::!.~~.1.~?.:?...J yarah Kemal 

Abdiilhamit 
ve 

Gözdeleri 
Yazan: l<:i[ IAK Fl~RDI 

"Miss Rauth Amerikadan lstan
bula yeni gelmişti. Bir gün başma
beyinci Celal Bey tarafından Abdül
hamide takdim edilirken, bahçeden 
bir revolver sesi duyuldu .. ,, 

Yeni romanımızı 4 üncü 
sayıf amızda okuyunuz 
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=Eroin 
iptilisı 

Bir gencin hayatı- A vusturyada bombacılara 5 lbrahim Tali Beyi 
nı tehlikeye soktu h f Habere beyanat 
rınıB;~:·,~:. ~:, ':.:.:~~:, -;:::!:n: gün m Ü 1 et var• ter!!.•~=.~·:;:::: !~~,J 
dan bot böjründen bıçakla yara - denler ar~ında bulunan a~k'j 
)andığını yazdıiımız Kemal İt·IA • J_ d M D }f •• 1 h J tımız Yelrü Raııp 8. Edı~: 
mindeki tahtın ne suretle yara· merllCQ Q • 0 US Q ranua Trakya umumi müfettiti lbr~ 
landıiını Ye katilin kim olduğu Tali Bey ile Yahudilerin blCI•' 

ıimdiye kadar anlaıılamamııtı. ş·dd ti• tedbir/ere meae!eıi etrafında ıörü9müt~ 
Yaptıjımız tahkikatla hiditenin Ecnebi propaganda l e ı Şehintah Hz. mera- lbrahim Tali Bey tunları tl1 
iç yüzü tundan ibaret olduiunu Si ya ıJ m 1 müracaat ediyor •İmle kartılandı mittir: 
ö~rendik: P ıyor UŞ " T hk'k t b't' d' J'lf 0 Viyana, 13 (A.A.) -- Yeni Dol· - a 1 1 ımı 1 ır ım. 

Y:ıralı Kemal ile yarahyan Mit• Nevyork, 13 (A.A.) - Ecnebi f k b' . 'lk . t' Tahran, 13 (A.A.) - Şahen - larelindeki hiditenin mct'ıaJJ/. us a me11 ı ıç ımaanı yapmıt· . • d 
hat çok iyi iki arkadattırlar. Mit· faaliyetleri hakkında tahkikat ya· K b' .. ü . I . l ıah Hazretlerının kırk ıün ıüren adliyeye verilmiş bulunmakta 

tır. a ıne ıun n ıt erıy e met- . . 
hat, Balat, Dırajman Tercüman pan tali komis.yon, avukat M. Ar· l ld kt t dh' 'I bır müfarekatınden ıonra Tahrana Tahkikat safhası adliyeye seÇIP 
Y gu o u an tonra, e ıtçı ere . • ,; 
unuı mahallesi Nealitah çetme chibald Stevensonu dinlemittir. k tb'k d'l k "d f k aYdetlerı mUııaaebetıyle burada tir. Trakyada bir Yahudi hadi 

ı · artı ta ı e ı ece mu a aa a· • . • • ,, 
aokaiında, Kemal de Fatih tken· M. Stevenıon, Sovyet Ruıyanın, k b 1 .. k t • t' ıörülmemıt tenlılder ıcra edılmit yoktur. Yalnız, mevzii k•lmak J nunu a u ve muza ere e mıt ır. Jf 
der Pata Orta çetme civarında Amerika taraf mdan tan mm atı es· K d .. 1.. d El •e hüktmet merkezi mükemmel tile Kırklarelinde bazı hldi,... an un a o um cezası var ır. • .. 
Hacı EnTer Bey odalarında otur· na.ında Amerikada propaıanda lerindeki bombaları getirip hükO· ıurette tezyin Ye tenvir olunmuş- olm·J~tur. Bir jandarmamızın r 
nuktauırlar. iki arkadat hergün yapmıya çıkmıyacağına dair ver· . tur. Halk feYkalide tezahürat hı't •dı'lditı' de doiru delildir· 

mete tetlim etmeleri için tethitÇı· ~ _.4 
buluıarak doiruca Koıkada ha· mit olduğu tözü tutmadığını ıöyle- Jere bet günlük bir mühlet veril· ıöıtermit Ye Şahenıah Haıretle • Trakyadaki seyahatimin .,.., 
r'kzedegan apartımanları arka • mi•tir. Tahkikat eınatında Ameri· k rinin .. raya ıirmek üzere- ı-ece- ı · · t aporumu ı 

'ı' mittir. Bu mühlet zarfında hü Q. -:r ce erm1 aşıyan r 
sında Koço iıminde birinin eroin ka komünist partiıi umumi katibi b ii yollar üzerine kıymettar halı ·ı lerde Ankaraya oötürerek D• mele dahalet eden tedhitçiler, .. • 
ve kokain i,.irmekte oldu~u eve Earl Brawder de, 1933 kinunue... lar tefrit edilmittir. v k A ı t' ı'tt'm Tr 

:r • zı ıitiınalarla, ceza ıörmiyecek· ye e • e lne \·erm ı · 
giderler, orada kafayı tütaülerler velinde Moıkovada içtima eden Şahenıah Hazretleri, .. raya lılarda sporculuk ve at yeti•tİ 

]erdir. ~ f 
intif. komüniıt parliti kongretinin veri· muvaıalatlerinde m .. erret içinde meziyet V'! kabiliyetleri çok ~ 

Pertembe ıünü aabahı carih len bu ıöz hilafında karar ittihaz Ayni içtimada kabul kedilen lbi~ bulunan nazırlar heyeti ile muhte· ladır. Trakyalılar fıtri kabiliyetY 
Mithat, Kemalden elbiıelerini is· ettiiini bildirmiıtir. kanunla İtçi ve memur onıey erı lif tabalcat ve tacirler mümeııil - ri ıayesir.de yalcın bir zrmıP 
tem;§, aiymit ve ayağındaki ayak- Diier taraftan Alman milli ıot· liğvedilmit ve bunların ylerine lerini kabul buyurmuılardır. her r • ',Mla büyi.\k muvaffakıt•1 
kabıları tatıp paranın bir k11mile yalitt faaliyetleri hakkında yapı. kooperatif konıeyleri yapı maıı Müteakiben nazırlar heyeti hu- ler kazanac'lklardır.,. 
terlik almıf, diğer kısmı ile de e • lan tahkikat neticeıinde de, Al • kararlattırılmıttır. zuru Humayunda bir içtima akt , 

roin içmeğe gitmif, Kemale de o- manya ile Amerika araıındaki Viyana, 12 (Huıuıi) - Avuı • eylemiıtir. . . }sta.nbul Adliye b1 
rada tesadüf etmittir. münatebatı takviye etmek için, turya telgraf ajantı "Korbüro,, Ali Hazretı Humayun .. ref me 

Kemal, Mitbatın daima para· Nevyork ne9riy"t aleminin mühim tarafından ne9rolunan bir tebliie dün gece lran klübilnde 800 kiti· nası yapılı \1 or 
ıız ve onun bunun içkisini içmek· simalarından M. lvcy Leenin te· göre, M. Dolfut bütün hükumet lik bir ziyafet verilmit ve bu ziya- J 
le ıeçindiiini bildiği için Mithat nede yirmi bet bin dolar aldığı ve kuvvetlerini 9ah11nda toplamak ffette bilQmum devlet ricali, ıefir Adliye Vekaleti Jstanbu1 
kendiıine "aldın mı,, diye 90run • mumaileyhin ıeçen tene Berline makıadiyle kabineyi tadil etmit • ler heyeti v~ Tahran muteberanı modern bir adliye binatı ya,sı' 
ca "almadım,, demİf, Mithat, Ko· seyahati e1na11nda M. Hitler, Go· tir. Bundan maksat, devlet aleyh hazır bulunmuttur. mağa karar vermiJtir. 

0 çonun evine girmit, Kemal de o· ebbelı ve von Papen ile görüıtülü tarı olan hareketlere bir an ev.el Ziyafeti mit-.kip bir kabul Binanın kurulacaiı yer bel'~r 
raya civar çukur bir çetmenin içi· tebeyyün etmittir. müessir bir surette kar ı durmak· resmi vapılmı ve iece yarısından te mül'lencliel•i, aUdd•i u~ 
ne girerek eroini içmeğe başla· tır. bir kac ıaat sonraya kadar danı Kenan, aıhye mahkemeler~ Dıf 
mııtır. Mithat eve girmiı ise de e· Rayiştağ açıldı Harbiye nazırı Ceneral Schön. ve eil;nce devam etmittir. ci reiti Memduh ve adliye 
roin yok demişler, çıkmıt çeşme - burg • Hartenstein, bazı tahıi ıe. fettiti Etat Beylerden müteı• 
ye doiru gelirken Kemali eroin Hitler dün gece bir bepler ileri sürerek kabineye ıire· Uşak fabrikası bir heyet tarafından teıbit • 
içerken görmüş ve hiç bir ıey de- miyeceğini beyan ettig"'inden bu mittir. Planları hazırlanarak 

nutuk söyledi ş k · k · · h. d ·1 · · meden arlca11ndan yanına sokul- nezaretin idaresi bir müsteşara e er şır etının ısse se. kalelc gön erı mıttır. 
k K 1. Berlin, 13 (A.A.) - Rayiıtag d H b' k' T k muf, bıçatı çe ip ema ın sağ verilecektir. Ziraat nezareti de netleri neden Ö enmiyor eyet ınanın eı 1 oınru 

ı K meclisi bu gece ıaat tam 20 de · d' ı· 'k' · b bot b'jlrUne yer eştirmittir. e· bir müste•arla idare olunacaktır. Ankara, 14 (Huıus) - Utak ireıi tım 1 po 11 1 ıncı fU e 
k ı B toplanmıştır. Başvekil M. Hitler 7 d · · · b l d i " 

mal derhal oraya yı 1 mııtır. a • Tedhiarilere kartı ittihaz olu • teker fabrikaıının hi11e ıenetleri • ürıyettnın u un ı:ı u yer 
derhal kürsüye gelerek 30 haziran "' 8 b l b k d 1 

i1rma11na yetiıenler, bıçağı çıkar nan çok •iddetli tedbirlere ı&re: nin Sumer Bank tarafından öde- a ıa inin Of 11mın a yapı 
hadiseleri hakkında izahat verme ::r 

mıılar, bir yandan da polis yetiş· Ellerinde infilak edici maddeler • neceii vıdedilmit olduğu halde ıını muvafık bulmu,tur. 
d h h ğe başlamıttır. b' k ı b 

mit, ken itini Cerra P•ta asta • den, mesela, dinamit Ye el(razit aradan ıen~ler geçtiği halde Ö· Yeni ına üç at ı, eton Hitler hesap veremez! k 
nesine kaldırmıtlır. Vak'ıayı mü - Berlin, 13 (A.A.) - Ceneral gibi şeyler bulunup ta bunları bet denmemesinden lzmir gazeteleri cak, en az 155 oda ve on 
teakıp kaçan Mithat Perıembc Görin dün beyanatta bulunarak gün zarfında hükumete teslim et· tikiyet etm•ldedir. Bu meıele salonu ihtiva edecektir. 
aıeceıi saat yirmi üçte evinde ya • M. Hitlerin 30 haziran vakayii es· miyenler, verilecek hüküm iıtinaf hakkında Sumer Bank umum mü· Vekaletin, ikinci tubenin ~ 
kalanmıttır. Kemalin hayatı teh· na11ndaki icraatını muhik göıter· olunmamak tartiyle idam edile • dürü funlan demittir: lunduiu yeri tercih edeceii t 

likededir. mİ! ve demittir ki: ceklerdir. Binbatı Fay, "devlet "- Sumer Bank heyeti umu• min edilmektedir. Buraaı tercİJ 
H " 1 · b · J • k Al aleyhtarı kuvvetin baıhrılmaıı miyeıince Mart 933 ıayeainde ah· dildiii takdirde tai ıaraf ususı idare erın ütçe en "Hiç bir ma am, manyayı fi 

k b. k ı · ı'çı'n ı'ttı'haz olunacak tedbirlerin nan bir karara göre Utak Terak· dükkanlar iıtimli.k edilecek, / 
Ankara, 13 (Hususi) - Dahi- urtaran ve ır anun a meıru1· i1' 

liye vekaletinin huıutı idareler yet kesheten bu icraatı tetkik ve tatbikine memur devlet komi.eri,, kii Ziraat Türk Anonim Şirketi· bina Boiaza ve lstar,bu'a h /r 
k h kk k d. unvanını almaktadır. Bu zat, nin halk elinde kalan hi11eleri iki bir tepe üzerinde kurulmut bütçelerinde yapmakta olduğu tel- muhakeme etme a ını en ı · 

kikatın ay nihayetinde bitmesi sinde göremez. Yapılabilmit olan fevkalade genit salahiyetleri haiz ıene aarfında J,atabat ödenecek • caktır. 
tahmin olunmaktadır. Aiuıtoı ta!kınlıkların istiınaıız cezalan· huıuıt bir encümenin riyasetine tir. Ödeme keyfiyetine batlanma· 
batlanııcında da bu bütçelerin dırılmaıı llzım geldiği gibi iftira· getirilecek ve bütün tiddetli ted·ı mıt olmaıı mezkur tirketin taıfi· lktııat kalemi mabsu• 
yerlerine teblii olunacaiı zanne· ların da gayet tiddetli ıurette ta • birler bu enciimen tarafından tat· ye itlerinin henüs neticelenmeme müdürü 
dikmektedir. kip edilmeıi elzemdir. bik olunacaktır. tinden ileri gelmittir. 1 ... ; ............................. -..-.-................... lllİllll........................ Ankara,14(Huıuai)-- •· 

Üniverıitenin yeni rektörü f'--,s- b h t l • d• l ? 1 Vekaleti kalemi mahıus mU ti 
H ı a a ttaze e erı ne llJOT ar Cahil Bey lıtanbula hareket • 

bul ~:'::;;i:!i (,.:;:::~iline •:n: '5 . 
yin edilen Ankara hukuk fakülte· L..------------------··---------.---...... ..;ı Sovyetler Romaya tayf , f .. VAKiT - Bu~n lıepnakale •Dttinların•I re~c sl411M hep ayni Clertlfı karıdatddıtmı lerlal llrlp te ıH*b.-ıenma konferaaıuıu ı: .. d . 1 
11 profeairlerinden Ve prO eıor)er da, So\~et Ruıı)anın yeni Ankara 'Elçisi :M. SÖ)lilyor. Bu Clertler bütçe acıtJ, tlearet vr ıu.ete atrataalan, amaml .. r Hlel'M)'I Je ıon erıyor 8f __ _J 
mecliıi reiıi Cemil Bey pazartesi Karahanın yazdığı bir makalenin tercOmcsı tf'dlyat mlh·aaene•l açıklan ve bunların neU· m&nl olaalen mee'al Ye ........... ....._. Roma, 

13 
(A.A) _ A~ 

günü lıtanhula hareket edecektir. neyroJunuyor.·M. Karaban l>u maka.le91nck ccsı olarak ta mllll Para kıymeUnln dütme· kabil dellldlr.) 
ınkıU\bımızın ,.e Türk - Sol,et doııtluğu - sidir. Mahmut Bt-y bu mukacldemedt'n Mnnı ZAMAN - Bqtlnkll makale (7.&man) bidayetlerinde Romayı bir • 

Cemil Beyden açık kalacak olan mın bir tarihçesini )apmakta, bakkımı:ıdn lt:ıt)anın mali \-azl~t'tını uzun uzadıya anJa., lmzulkıdlr. Makale (Ofıne lalUDll mentu.Uer aıkerl tanare filoıunun ıı 
vazifeye de ceza hukuki profeaörü du;,dutu d0tılta hisleri izhar etmektNlr. tı)or: (Mf'mt .. ketın bütçe masraftan, verı· meıMJIMI) .....,.., altmda umumi mentaa&r etmeai beklerıi•or. 
Baha Beyin ıetirileceii kuvvet • et IHllRIYF.T - \'unu• Nadi Bey bu· 3 üklrırl, ldart ve mali tazyikler IK-r ~ne bl· kart•m .. "'111 menfaatlerin fecla eclllmeel , 

gün b8tmakalt'11lnl (Para kıymetinde ~eni rnz daha artıyor; lakııt buna mukabil slraJ lllaumwau anlatıyor. 
le söylenmektedir: bir Amil: l:tya fiyatları) me\-xuu Uurlnde ,e 11ınal mabsullt verimi bllAkl• azalıyor A&IJAM - Beroorlerla " diler .. r in· 

Bahriye müzakereleri 
Londra, 13 (A.A.) - Dün 

Fransa bahriye nazırı M. Pietri 
İngiltere ile Japonya arasındaki 
bahri müzakerelerde Japonyayı 

temıil edecek olan Japonyanın 

Londra ıefiri M. Mataudairayı zi·ı 
aret etmi tir. 

yaar;m19t1r. Dtin1a para vulyetlnl tetkik e- Rllhıuıaa ihracat tkııu1•t1 ~n seçtikçe dllt· aım eenalm Ulte taWlaClen )'&11111 sin 1•· 
den Nadi Bey eö~le diyor: (Miistekar para· mekte ~e ~erllemektedlr. (Bu dlltme ve ıe- Ulacle ~ mlneaatta buHnmalarnu Din• 

ııın kıymeti nokta! na7.arınd:ın lnsanlıırın rllemenln IK'OOpleJ'I blllnmH ııeylerclrn de mu ...._..,,n (Akfameıı) Ullıa tatWnln lal· 
anlamak için çolc ır.orluk çekecekleri lCPH'nl j;lldır: Her ~mı ketin Jcf'ndl kabuJtına ~· l& 11..U~Uememlı ltlr ......_ olank kalıtmt' 
bir fll("\'ZU karşl!ilnda bulnnu~oru&: 1ş \C eı· kllmcııl ~olunda aenolerdenhf-rl dtı\'am eder nar.an 4lklcatl MIW17or. Ve tu ~ 
~ a luymrtlerllı• bunların ara!!lmdııkl tl'ıın· ıs&\ atlar; mUııtah<ıll meml«>kt'tlr.rl tablfttllr ileri ıJUrtıy.,r: (EMa Prf!llSlpl feda et:mfıcler 
7.ur .. Yeni paranın kıym«'t esası ll'te budur. müleCflslr f'lml'kt~dlr. tııtırabın, ıııkıntınır tatbikatı bira& JPnlf tatmak le&!' eder. Raf· 
De\lrt bankalarına \C hattA de\let ldarC'lr· M'l>l'plnl mC'~d:ınıladır. Nı> çare ki her hı\ııta· ta ht•lln&on l11tı111ayı talfıp ~nlerln içtima' 
rlM ne bllylık bir trtkll: me\"7.llU! .. ) lığı tı~«his e•meli!!' 11 hnstalığı mutlakı\ ~'rn· Vf! lktll&Cll 'bir mnluıur bula11rnttddc• 1"ı ta 

1\llJ,J,llT,T - Siirt l\lf'tı•uım l\Jnhmut 8'•· hwk , r tı:uıt:l\ 1 ırıııU ıka l~'I etml'k mllmkllr lrplrrl ltı'af rdilc-~·c m\ln:ı.Alp nlnr. Fasla '11• 
:-. hı 1tnh-nd n glindl'rdl~I makalr. (Hrp ayni r.tmnyor. n11 dC'rt; diin~nnın hrr memlekPtln h maktan l!lk&~·et rde<W"k kıt1L"r J!'ftHl't ııar· 
dert) twrUhhn ını ta~ı~or. Mahmut ~y ne- do kendini gmıtnen Rynl derttir. !\llllr.tlerln fet.mt'le dü.,kün klmaeJer dt"Jlllz ki!,, 

Petl•c 1&attller 
Londra, 13 (A.A) - l)Ull 

man Mfareti önünde bir nü , 
yapılmıı •• üzerinde b.,..teJI 
tiıt katiller,, , "tha•lman'ı • 
bırakın,, yazdı llYhaları ~ 
ltir çok kimıe tefarethan• b 
&nünde· dolatmı,lardır. Hiç 
hi.diıe olmamıttır. 

~----~--~----~----~~~~----------~~~----~ 
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dünyan;..--dizeİn1;
sine çare : Şiş-

e.. 1.:~~!!~ ~tile diy• Türk-Yunan hükllmetleri kaçakçılığı 
Yazıyorum. Li.kin, emin olunuz ki t k• •ç•n nla t ı r 

·Japonyada neler 
oluyor ? 

Fransada Staviaki rualetJ oldu. 
Amerika birletik hükumetlerinde in· 
sul hadisesi nevinden ahalinin itima • 
dıqı selbedici rezaletler ona tekaddüm 
etti; hali da devrun ediyor. Alman1a• 
daki ıon ihtilal tetebbüsünden sonra, 
hücum kıtalan kumandanlannın ı,;, er 
gaye adamı gibi çalıfmadıklan iti ıefa 
hate vurdukları anlatıldı. Bunun nnü· 
ne geçmek üzere alınan tedbirleri ıa• 
zetelerde okumutaunuzdur. 

tamamen latife oldujuna aamimi· a 1 p 1 1 a ş 1 a 
Yetle kani değilim ... Eter arattı· 

rırıanız, içinde, bazı hakikat par· y •• •• k •• d •• •• ''T •• k h f k• J "t k k 
Çafarına ıiz de raıtlayacakıınız! unan gumru mu uru: ur mu a aza teş 1 a 1 aça 

· · · · · · : · · · · çılıgıv taki teki mükemmeliyetten iftihar edebilir.,, diyor Ben, bundan aekız on eene ev· P 
•eline kadar iğne iplik denecek Türk - Yunan hudutlarında 
derecede zayıftım. Mizah mecmu· kaçakçılığın önüne aeçmek üzere 
alarmda, sıskalık ıampiyonları a· bir miaak aktedilmittir. Şehrimiz· 
raaında beni de miıal ıöıteriyor· de bulunan Yunan gümrükler mü· 
llrdı. iki parmağımı birbirine değ dürü M. Karacidis iki hiikOmet 
dirınek suretile ellerimle yaptığım araıında aktedilen bu misak ve 
lcenıe:-, karn•mı tamamile kutatır, mevcut kaçakçılık vak'aları hak· 
toka yerinde, bat parmaklarım, kında ıunları ıöylemittir: 
birb:rine değerdi... - Türkiye ile Yunaniıtan ara· 

Ah, o sıralarda ne aıabi, ne bed· sında kaçakçılığın önüne ıeçmek 

bahttım, bilıeniz... Her hadiıe, ----·-·""·----"'""''""'--"""'"""-
iç.ime dert o~.u~.d~ ... Akla. ~elme· Fuhuşla mücadele 
dılc feylere uzulur1 kendımı yer· 

diın. ve umumi kadınlar 
Lakin, ıonralan, - ihtimal · 

Yirmi be!1ni geçmit olmanın te· Gizli fuhuf ve zührevi hutalık· 
•İrile, - biraz toplandım ... Hatta, larla yapılan mücadele gün ıeç· 
bir aralık yetmit ıekiz kiloya ka· tikçe artmaktadır. Yeni talimat· 
dar çıktım... namenin tatbikinden aonra lıtan· 

için bir itilaf aleti fikrini ilk defa 
ıefim, Yunaniıtan muhafaza teı· 
kilitı umumi müdürü M. Cerraieı, 
ileri ıürmüı, ve bu fikir Türkiye 
tarafından kabul edilmittir. 

Yapılacak miıakın eıaılarmı 

müzakereye memur edilmittim. 
Her iki hükumetin böyle bir mi· 
sakın aktinden büyük iıtifadeler 
edecekleri 9üpheıizdir, Kaçakçı -
lık günden güne çojalmak iıtida
dını gösteriyor. Bu hal her tarafta 
mevcut buhrandan gümrük tari· 
f elerinin yükıekliğinden ve ıüm • 
rük tahdit emrinden ileri gelmek· 
tedir.,, 

M. Karacidiı kaçakçılığa kar~ı 
koymak için mukabil tedbirler al· 
mak mecburiyeti kart ısında her 
iki hükGmetin akdettikleri miıa· 

vip olunmak üzere Atinaya gön· 
derildiiini anlattıktan ıonra. Tür· 
kiyede kaçakçılıkla yapılan mü· 
cadele hakkında tunları ıöylemiş· 
tir: 

- Size ıayet açık ve ıamimi o· 
larak ıöyliyebilirim, ki Türk mu· 
haf aza teıkilatı hem efradının, 

hem de cüz'ütamlarının mükem· 
meliyeti ile iftihar edebilir. 

-·" -·· J .. W ....... 1•"MtltfWHJUlllMtlllllMINlttllllllll .............. llrml ... 

Barut inhisarında 
değişiklik 

Barut inhiıarı inhisarlar umum 
müdürlüğüne bailanmıtbr. Yal • 
nız imalat kıımı askeri fabrikalar 
te9kilatına merbut kalmıtlır. 

Yeni kadro iki kısımdan mü· 

Japonyayı eski ananelerine mtır• 

but bir memleket tanmz. Rinyetlere 
nazaran, bu memleket, garbı, sade iyi 
cihetlerinden taklit edermİfo .. 

Faka~, ıon aylar zarfında cereyan 
eden bir hidiııe bunun, hiç te 
böyle olmadığını meydana çıkardı: Ja· 
ponyada büyük bir ma!i rezalet zul: ur 
etmiş, hatta maliye müıtetannın bl:.n· 
da methaldar bulundufu anlatılmııtır. 
Hatta ,bu hadise, yalnız Maliye nı zı· 
rımn değil, Saito kabinesinin ıukutu• 
na bile sebebiyet verdi. 

bulda teacil edilen umumi kadın Oh, artık, dünyanın tekli deiit· 
nıitti. Hatti ajlanacak hallere bi· yekunu ancak 200 ü bulmuıtur. kın parafe edilmi9 olduğunu, taı· 
le b k it d "I b'I' d Bu arada zührevi hutalıklarla .... - ... - ... -.. =• ......... . 

rekkep olacaktır. Bunun bir kısmı 
inhisarlar u.mum müdürlüğüne di· 
jer kıımı askeri fabrikalara ait 
olacaktır. Barut inhisarı umum 
müdiri Lutfi beyin başka bir va· 
zifeye tayin edileceği ıöyleniyor. 

Yeni kabineyi teşkil edenin Amiral 
Okada olması cidden dikkati caliptir. 
Zira, şu 11ralarda, Japonyanın deniı • 
cilikte Amerika ve lnıiltere ile mÜaa• 
vi olup olmama11 mevzuubabıbr. u. 
mumi harpten evvel, alabildiklerine 
zırhlı yarıtına giritmitlerdi. Harpten 
sonra ise, bu rekabeti tahdit etmeii 
düıünerek Vaşington ve Londracla gÖ
rÜf tÜler. lngilterenin ve Amerikanın 
her bet deniz kuvvetine karııhk Ja• 
ponyanın üç deniz kuvveti ,.apmuı 

kararlaştınlch. Gerçi, Uzak fUk İmpa· 
ratorluğundaki bahriyeliler ve efkin 
umumiye buna hiısen razı delildi; 
mutlaka müsavat iıtiyordu; likin, o 
zamanki ıiyaset, bir uyfunsuzluk :ı

kannamağı İcap ettlnniıti. 

ıyı a !n an ıu e ı ıyor um ... 
Biraz daha ıeliıaem belki de vur· musap olduğu anlatılan 60 kadın 
duın duymazlaıacaktım. Her han· hutaneye yatırılmıttır. Bu ıuretle 
ıi can ııkıcı hldiae kartııında: emrazı zühreviye haetaneıinin 

- Adam, ıende ... Fani dünya· 
da üzülmele delmez... Aldırma ... 
Bu da ıeçer yahu ... ·diyecektim. 

F &kat, felek yar olmadı; aekiz 
0 n kilo birden zayıfladım ... O za· 
illan, rene ıurabma bir aııklık 
~Eyvah ... Manzaralar, gö-

dı ... He:--kö;b;;d:Eeiik:ıi::, 

mevcudu 110 kiıiyi bulmuıtur. 

Şehirde umumi kadın miktarı 
binden fazla olduğundan zabıta 

henüz teacil edilmemi§ olanların 
takibi ile metaul olmaktadır. 

Verilen malumata ıöre emrazı 
zühreviye haıtanesi ıeniıletilecek 

ınuıibetler ... Yahut bunların tayf· Darüşşafakahlar dün top· 
Iarı h ıA ı h' 1 • , eyu a arı, ve ve ım erı... landılar 

Şimdi, yeniden kiloları almaia 
batlaymca, titmanhkla zayıflık 
araırndeki farkı vazıh surette gÖ· 
rüyorum: 

İngiliz muharriri Edıar Poe, 
•emenin içinde mizah ve kahka· 
hanın ıizli bulunduiunu MSyler ... 
''Şitman adam, yai tabakalarile 
dertlerden mabfuadur !,, der ... 
l>otru deiil mi? ... 

Bence doğrudur ... 

l.. Zamanımızdaki, istir.a.pları, bin 
ıııır sebeple izah ettiler. Fakat, fu 
~Yıflık modaıının neticesile iza· 

ı, bilmemki, dütünen oldu mu? ... 

Darüuafaka lisesinden yetiten· 
ler cemiyeti menaupları dün og· 
leden aonra lstanbul Halkevinde 
toplanmıtlardır. Bazı idari itler 
ıörüıüldükten aonra yeni idare 
heyeti aeçilmittir. idare heyetine 
ıabık maliye müıteıarı lbrahim, 
Şehremini nahiye müdürü Hüı· 
nü, Darilttafaka tarih muallimi 
Fethi Sezai, Şirketi Hayriye mü· 
fettif i Mehmet izzet, tütün inhi· 
sanndan izzet, Darünaf aka mü· 
dürü Ali Kimi, telefon tirketi sa· 
bık baı komiaeri Fuat, ıümrük 
bqmüfettifi Vefik ve Hukuk t•
lebelerinden Sabri Beyler seçil 
imtlerdir 

Kırkına yaklaıtığı halde yirmi 
)-.ındaki ıençlerin filiz ıibi en· 
d-..ıını muhafazaya çalııan mua· 
•ırlarımız, bu rayri tabii gayret 
~rnda emek ıarfederek inıan· Adada eşek yarıılanl 
k' lan çıkıyorlar. Aile hayabnda· Adaları ıüzelleıtirme cemiye· 
• 

1 hırçınlıklar kimse tarafından ti taraf mdan evvelki rün Büyük 
ilıJcir edilemez bir hal aldı... Adada Yat Klülriinde bir mUsa· 

Öraelenmit einirleri olan in· mere ve bir balo tertip olunmu9tu. 
l&ıılar, nem kaparak, derhal, her Diin de Adada etek yarııları 
ra.tladıi " ··1 • F 1 b" ' 'I'"' Abd'" h le ına ıonu verıyor... a· yapı mıı ırıncı ııı urra man 
~iki ıün sonra bir hırıltı, bir Efendinin eteii kazanmıttır. 

ltı ... Ayrılmalar, boıanmalar ... -·- .. '"' • -••11• 

.. Eter, aynı adamlar, mideıini tabiatile müeuir oluyorlar... Ve 
t•tırerek ecdat D'ibi sedirlere netice: Bu ıünkü aiyui, iktiaacli, 
tel b·ı • yan · · A f l 'k 1 ' B h 1 e ı ınek hahtiyarlıfına nail ol· ıçtımaı e a et er.... u ran ar, 
&aydi, herhalde, evdeki akça pak- ihtilaller, harp tehlikeleri ... 

Ça i&rıaını ilelebet hoı görecekti... Şu zayıflık modauna riayet 
Qı •yıf, ıinirli adam, kabına ııi· edenlerin titmanbla heves ederek 

1 az, ac~e. eder ... Asrımızdaki lü- onar, onbeıer, yirmiıer kilo ka· 
b~ ıatihale ve minuız ça· zandıklarını biran tasavvur edin.. 
.:,.., Uiun en büyük miilebbibi, hu Şehirlerin aokaklarını reh• vetli, 
lr11tc1·•=-lar~ır.... Onlar, yalnız güler yüzlü, tombullar doldur· 
ı 1 auıt •tlenni altüst etmek· ıun ... Dünyanın biraz olsun düze· e-.ey01 • 
111 it z erıne ıBzlerine lnılaıtır- leceğine inanmaz mıııruz? Ben, 
da ~a .kalmıyorlar ... Aynı zaman· buna eminim ••• 
a, ıçtımai hidiıeler üzerinde de (Vl·nl) 

Pencereden dUttU 
Fatih itfai)·e ırupu efradından • • 

Mehmet efendinin sekiz yaıında· lstanbul hsesı mezunları-
ki çocu.iu Haıan, evinin pencere· nın İstekleri 
sinden düterek aiırca yaralan· Mekteplerinin leyli kıımının 
mıı, çocuk hastanesine kaldırıl - lağvı tasavvuru üzerine İstanbul 
mı9tır. erkek liıeıi mezunları dün bir 

Kumkapı Nip.ncasında ıeyyar 
satıcılık yapan Haron isminde 
birinin gözüne tat vurarak yara· 
lıyan lımail iımindeki ıabıkalı 
yakalanmııtır. 

K•dın ~•ntaaı ~•hyormut 

Sabıkalı Süleyman dün Taksim 
de bir apartımandan bir kadın 
çantası çalarken cürmümethut ha· 
linde yakalanmıttır. 
Kleptomanı 1 
Balıkpazarında zahire tüccar 

lıiı yapan Emin efendi T epebatı 
belediye bahçeainde otururken iki 
bardaiı cebine ıoktuiu ıörülmüş 
ve yakalanmıttır. 

Tramvayd•n atl•mayınrzl 

........ pp ........... 

Toplantıda iki karar verilmi, • 
tir. Kararlardan biri liğiv kararı 
aleyhine lüzumlu ve mütemadi 
netriyat yapılmasının temini diğe 
ri alakadar makamlara müracaat 
olunmasıdır. 

GayrimübadiHere verile
cek para 

Gayrimübadillere yapılacak 

para tevziatı için bütün hazırlık· 
lar bitmittir. Tevziata bu sabah 
küçük iıtihkak ıahiplerinden baş· 
lanacaktı. Tevziat, komisyon ve 
Ziraat bankuı vasıtasiyle olacak· 
tır. Tevziatrn dört ay kadar sür· 
meıi muhtemeldir. 

Rıhtım şirketinin istediği 

Şimdi ise, ahval defitmittir. 19~ 
senesinde, e•ki bahri anlaımalann 

müddeti bitiyor. Her devlet, icruhn• 
da serbeıt kalıyor. Harpten enelki 
rekabet tekrar batlamuın diye, lqil· 
tere, yeni bir anlaımaya zemin aramak 
malnadiyle devletleri clavet etti • 

Fakat, Uzak ptkt'a billkaflt hl· 
kim olmaiı kuran Japonyanın ıiyaıi 
endiıeleri artık kahmmııbr. Bahri 
kuvvetlerde rakipleriyle behemehal 
müaavd istiyor. Bu fikire en fazla 
taraftar bulunan, Amiral Okat._ oldu· 
iu için, onun bükfunet bqına getiri • 
lişi ve kabinede Rus düımam Hut.iye 
ve Hariciye nazırlannın ipka edıliti 

bilhaua kayda wayandır. 

Japonya, denizlerde nufuz mıntaka· 
ları yaratmak, bittabi, kendi cinnn -
daki denizleri kendi nüfuzu altina a}. 

mak istediiine göre, çıkanlacak hü· 
küm !U olmak lbnn gelir: 

Deniz kuvvetlerini artbracak, U· 
zak Şark ıulanna kimaeyi uiratmıya. 
cak, istismar için dünyanın en bakir 
yerleri olan Uzak farkı kendine ha•re
decek, Çini, Moiolistanı ve Silnrya11 
orta Asyaya kadar benimıiyecek! •• 

Japonya, Ouda kabinesiyle bu .. 
mele doğru bir adım claba atmıı bu • 
lunuyor. 

Dün rece T opkapıdan Sirkeci· 
ye ıitmekte olan vatman Bekir 
efendinin idareıindeki 64 numa • 
rab tramvay yolcularından Saim 
efendi yere atlıyayım derken düı
müt ve aol bacaiı parmaklariyle 
birlikte ezilmitlir. Saim hutane· 
ye kaldırdmııtır. 

p~ra HUaeyln Faruk 

Sandalla seyahat 
Karadeniz Erejlisinde idman 

yurdu klübünden yirmi ıenç san· 
dallarla ıehrimize ıelmiftir. Genç 
ler, Halkevi tarafından Ortaköy
de Galatasaray denizcilik ıubeıi· 
ne yerleıtirilmiılerdir. lıtanbul· 
da birkaç gün kalarak stadyumda 
yapılacak maçları aeyrettikten 
ıonra lzmite ıideceklerdir. 

Amerikan denizcileri 
Limanımızda bulunan Ameri· 

kan ıemileri zabitanı dün ıabah 
cümhuriyet abideaine bir çelenk 
koymuılardır. Amerikan ıemile -
ri yarın Pire7e hareket edecekler· 
dir. 

Rıhtım tirketi ile Nafıa veka· ··-·-11
-

11111111111111111
•--·., •• ••--=·~-

leti arasında tirketin ıatınalınma· lhtikarla mücadele komis· 
sı hakkında müzakereler batla - yonu bugün toplanıyor 
mııtır. 

Şirket, ıabnalınıraa imtiyaz 
müddeti tonuna kadar senevi bir 
milyon yedi yüz bin lira iıtemek· 
tedir. Bu miktar da çok görülmü§, 
ıirketin timdiye kadar taahhütle· 
ril)İ ifa etmediği ileri sürülmü§· 
tür. 

inhisar memurlarına 
ikramiye 

inhisarlar idarelerinde ıon bir ı 
aene zarfında çok çalıtmıt ve va
zifelerinde muvaffak olmut olan 
memurlara ikramiye verilmiıtir. 

Kabul edilen bir prensibe göre, 
inbiaarlar idareti fevkalade meaa· 
iıi ıörülen memurlarına her mali 
sene batında ikramiye verecektir. 

Dahiliye Vekaletinin tebliıatı 
üzerine tetekkül eden ihtikirla 
mücadele komisyonu buıün saat 
17 de Vali ve Belediye Reisi top· 
hittin Beyin riyaıetinde ilk top· 
lantısını yapacaktır. 

Daimt surette faaliyette bulu • 
nacak olan komisyon bugünkü İç• 
timaında çahıma programım ba
zırlıyacaktır. 

Komisyon piyasa ile daimi ıu· 
rette meıgul olacak, ihtikar 9iki· 
yetlerini nazarı dikkate alacaktır. 

Bugün su azalacak 
Şehrimize fazla ıu verilmeıini 

temin etmek üzere terkoı letiaa • 
tında buıiin bazı ameliyat yapıl..,. 
cak, bu yüzden terkoı muılukla• 
rında su azalacaktır. 
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380 milyon ı Ui n 

lirası sarf edilecek 
(Bat tarafı 1 mcı L}'·• • ı r 

Ancak hava kuvvetinin arttı

rılmasına hemen tayyare imalin
den baılıyacak değillerdir. Önce 
büyük tayyare meydanları yapı -
lacak ve tayyareci yetiştirilecek • 
tir. 

Eıaı imal faaliyetine gelecek 
yıldan batlanacaktır. 

Yapılmasına karar verilen tay
yarelerin mühim bri kısmı "gece 
bombardıman tayyareleri,, ola
caktır. 

Kuvvetleri şu yolda tesbit o -
lunmuıtur: 

Bu bombardıman tayyareleri -
nin her biri iki makineyi ihtiva e· 
decek ve her makine 600 beygir 
kuvvetinde olacaktır ve epey 
bomba yükü alabilecektir. 

Ayni zamanda 24 - 25 kadar 
"ikiz makine,, çifte satıhlı 700 
beygir kuvvetinde ve 8 buçuk ton 
taııvan bombardıman tayyareleri 

r. . 
yapılmak mutasavverdır. 

1935 - 1936 seneleri tayyare 
inta programında sekiz filo var
dır. Ve her biri 11 tane "Ön saf,, 
tayyareyi ihtiva c:decektir. Bun
'c:lan baıka bir takım ayrıca inşaat 
la birlikte her yıl on yeni filo mey 

lana getirerek, pek teşne oldukları 
hava müdafaasında diğ .. r kuv· 
vetlerden aşağı kalmamak ve sağ
lam bir müdafaa cephesi vücuda 
getirmeğe karar vermiş bulunu· 
yorlar. 

lnıa edilecek yeni tayyare mey 
da~arı dört tane olacaktır. 

B~nların herbiri, 250 bin ingi -
liz lirasına cıkmaktadır. 

T;oyyare karargahları, lngilte • 
(· k". renin cenup ve cenubu şar ısın • 

de inşa olunacak ve bir bombar
dıman tayyare yeri hücumdan la· 
mamen masun kalacağını tahmin 
ettikleri lngilterenin, şimali şarki 
dnnları dört tane olacaktır. 

ıngiıtere siyaseti değişti 
(Baş tarafı 1 inci sayrfamızdadrr) 

Sovyet Rusyanın, şarki Avrupa 
da her misaka İ§tİrak etmesi ve 
bu iştirakini Milletler Cemiyeti a· 
zası sıfatiyle yapması lazımdır. 
Bu noktai nazardan İngiltere hü
kiimr:.i Sovyel Rusyanın Cenevre 
teıkiiatına girişini hararetle ka • 
bul edecektir. 

İngiliz Hariciye nazırı, İngilte· 
renin Avrupada yeni hiçbir taah
müde girmiyeceğini de tebarüz et 
tirmiı ve §U suretle sözüne devam 
etmiıtir: 

Fransa tarafından teklif olunan 
misakların mahiyetini bildirmek 
ve bu misakların muvaffakıyetini 
temin için ne İ(abilse yapmaları • 
nı rica etmek üzere bazı alaka· 
dar hükumet merkezlerinde te
şebbüıatta bulunulmu~tur. 

İte :"/an hükumetinin tasvibini 
mulazammın M. Mussoliniden 
bir nota dahi almı§ bulunuyorum. 
Bu tahriratta ltalyanın vaziyeti • 
nin de Lokarno miıakı akitlerin • 
den olmak itibariyle lngilterenin· 
kine müşabih bulunduğu ve şarki 
Avrupada nktolunacak müteka • 
bil emniyet misakının İtalyayı ye• 
ni hiçbir taahhüde ıevketmiyece· 
ğ~ tasrih olunmaktadn. ltalya, 
mütekabiliyet esası dahilinde alı
nacak bütün tedbirleri, hasaaten 
bu tedbirlerin silahların azaltıl -
ması ve tahdit edilmesi meselesin· 
de yeni ufuklar açtrğr ve hu~~k 
müsavatının tatbikını tazammun 
ettiği nispette memnuniyetle te • 
lakki edecektir. 

Herbert Samoelin bir sualine 
cevaben de Sir J ohn Simon, şun· 
ları söylemiştir: 

İngiltere hükumeti M Bartuyu 
Londrada kabul etmekle pek hah· 
tiyar olmuştur. M. -Bartunun ziya· 
retinin batlıca sebebi, tahakkuku 
kRbil olduğu takd~rde, ve bazı şar 
ki A1irupa devletlerini de içine a
lacak olan bir mütekabil muave -
net 'l !sakının yapılması işini mü· 
nakaıh etmekti. 

ıastır. Büyük Britanya hükumeti 
Rusyamn Milletler Cemiyetine 
girmesini hararetle karşılar. Bü -
yük Britanya hükumeti Avrupa 
devletleri arasında bir batka dev· 
lete karıı bir kombinezonu teşkil 
edecek yeni bir anlaşmayı manen 
ne teıvik eder ve ne de böyle bir 
§eye müzaheret eder. 

nin vaziyetine temas ederek c' .• 

miştir ki: ı 
"- Büyük Britanya, Cenevre-

deki silahları bırakma mesaisini j 
neticelendirmeğe çalışıyor. Ber· 
taraf etmeğe mecbur oldı!1umuz 
müşküller bize işimizde sebat et
memiz için hiç bir sebep olmadı-

· ğını göstermektedir. 
Yalnız hükumetin bu işi ancak 

silahları bırakma dostlarının ce -
Fransa ile lngiJterenin noktai 

nazarlarını Almanya hükumetine ı 
bildirmeğe mezunum. Esasen bu, saretini kırmadan başka bir şe· 

daha §İmdiden yapılmıJ bulunu - ye yaramıyan tenkitlere maruz 
yor. Bu, bana ümit verici bir tek- kalmadan yapacağını ümit ede • 
lif, gibi görünüyor. Fakat bir tek· rim. 
liften daha fazla bir şey telakki 
edilme.melidir, zira, herhangi bir 
şeklide daha. hakiki vakıalar or • 
taya cıkmadan evvel yapılacak 
birçok ıeyler vardır. Bu, hakikat· 
te yapılmıt olan şeylerin bir be
yanı değildir. 

Sir Simon Belçikanın vaziyeti· 
ne teme-ı ederek dem ittir ki: 

"- Belçikanın arazi tamami· 
yeti Büyük Britanyanın emniyeti 

Romada mUhim bir ziyaret 

Roma, 13 (A.A.) - lnailtere 
sefiri Sir Eric Drummond dV.n M. 
Muıoliniyi ziyaret etmi9tir. Bu 
ziyaret, Londrada ltalya ıefiri M. 
Grandinin Jon Simoru ziyaret et• 
meı;ne bir zeyl teıkil etmekte ve 
bu iki mülakatın da M. Bartunun 
Londrayı ziyareti hadiıesile ala -
ka.Jar oHuğu söylcnme1·•e-Jir. 

ve menfaatleri için mazide oldu • ı • ... • • ,~ 
ğundan daha az ehemmiyetli de- Vah degışıyor mu. 

"ğildir. lngiltere hü~umcti Av.ru • . . 
. . . Ih (Baş tarafı 1 ıııcı sayıfanm:dadır) 

pada emnıyetm avdetıne ve ıu 
esaslarının sağlamlanmasına yar· deveran ediyorsa da bu hususta 
dım için teminat ıiıteminin genit· s1kı bir ketumiyet vardır. 
letilmesini düşünüyor. Binaena· Sivas valisi Süleyman Sami Be
leyh, İngiltere hükumeti, mille • yin tekaüde sevkedileceği de doğ
kabil zıman ıark misakının tama· ru değildir. 

men ve ciddi bir mütekabiliyet -----------·---
prensiplerine istinat ettiğini ve 
İngiltere hükumeti ile halkının 
müzahereline layık yeni bir zı -
man eısası yaratarak ve dünya sul
hüniin esaslarını kuvvetlendirmek 
hakiki makıadile tasavvur edil • 
mit olduuunu alenen beyana ka -
rar vermiştir. 

Sir Simon, bugün ltalyada ne~ 

rolunacak olan M. Musolininin 
beyanatını almıt olmakla bahti • 
yar olduğunu ilave etmiştir. 

Beyanatta, İtalyanın, vaziyeti• 
nin, Lokarno misakını imzala.mı§ 
olmak sıf atiyle, lngilterenin va • 
ziyetine benzediği söylenmekte • 
dir. 

1ngi1tereye giden bir Al
man filosu 

Berfin 13 (A.A.) - Gazeteler, 
umumi harpten ıonra ilk defa ola
rak İngiltere limanlarmı ziyaret 
etmiş olan Alman harp gemileri· 
ne karfı gösterilen iyi kabulü bü· 
yük bir memnuniyetle kaydetmelc 

tedirler. 

Almanyada millet mah .. 
kemesi 

Eerlin, 13 (A.A.) - M. Hitler, 
adliye nazırmın teklifi üzerine 
memleket mahkemesi ile millet 
mahkemesinin azalarını tayin et-
mittir. 

Almanya 
lktısadi istiklal 

istiyor! 
f'I 

Berlin, 13 (A.A.) - M. .~ 
Keılerin yerine Alman iktııad•d 
tı reiıi tayin olunan Kont von of 
Goltz, milli soıyaliıt iktııat pr 
ramı hakkında beyanatta buhıO 
mut ve demittir ki: ·~ 
"- Hükuemtin himayesile 1 

tııat tetkili.tı her çareye te\'efl;, 
ederek ihracatı arttırmaia a•Y., 

'kll" etmekle beraber memleket ı 
diyatım müstakil kılmağa çalı~ 
caktır. Bittabi bu, A 1mil~)'~el 
kendisiyle ticaret yapmak ıstıY 
memleketlerle muamelede bul\J~ 
mıyacak demek değildir. Jıf 

Dahilde ıerbeıt teıehbüıler 
dar karteller mürakabe olun-" 
ve bu suretle bilzt mecburi kart' 
lerin muamelatının hazırlanrrı' 
sın da iktısat nezaretine yar~ıffl I 
dile.ce~tir. Diğer .tara~ta~ ~ık~t 
di ıındıkalardan hır çogu ılea 
nacak ve iktııat aleminin baıı ~ 
ıiyetleri değiıtirilerek yert~r~ 
işin ehli olan ve milli sosyah'J 
ğin emniyetini haiz bulunan f 
ler getirilecektir.,, 

Hindis~an - Japonys 
t :caret anlaşması 

A H. di• Londra, 13 (A. .) - 1n .
1 lanla Japonya aras1 nda aktedt 

mit olan ticaret itilafnameti d ~ 
sabah haricive nezaretinde ini. 
tere nttmtn~. Sir J on Simon, fi 
distan isleri nazırı Sir Samuel~ . ~ 

ar ve Japonya namına. Japof1 fı~ 
yük e!çi5i M. Matsudamı tar• 
dan imıa edilmistir. 

--0- - ' 

Sovyeilerin AmerikaYP 
yolladıkları para 

Nev York, 13 (A.A.) --- So\1) 

Rusya hükumeti Şase bank k'ı 
larına dört buçuk milyon clo 

1 

yatırmıştır. Bu para ile "Re' 
. f' t' t' tructıon mance corpora ıon,, . 

llk dnkikab.rcla Fazılın bir ha
taıı yüzünden Fener bir tehlike 
atlattı. Hücuma geçen Fener mu
hacimleri 1 nci dakikada 3 ncü 
goli:. yaptılar. Artık goller biribi-

rini takip ediyor. Yugoslavlar bu 
) •nları ile kendilerinin hatırı sa
yılır bir kuvvet olmadıklarını göı· 

Tasavvur edilen plana göre 
mütekabil muavenet, misakı, Bal· 
tık devletleri bir unsur telakki e
dilmek şartiyle, şu beş unsuru ih
tiva ediyordu: Sovyet Rusya, 
Baltık devletleri ,Polonya, Çekos· 
'ov~kya. ve Almanya.. Misak Lo· 
karno misakının bir benzeri ola • 

Sir Simon meclisten rnüzahe· 
ret ve te9vik iıtemittir. Bundan 
ıonra silehları bırakma meıeleai· 

Mahkeme ilk defa olarak 
dört temmuzda toplanacaktır. 

rafından 15 - 7 - 1~33 tarih, 
de, Ameı-iknrlan pamuk sntı-ı 'r 

on maaı içni yüıde beş faiz ile , ~. 
bir ııene r:ıüdC:et\e açdan krc~1 

teriyorlar ve büıbütün acemice 
bir oyun oynamıya ve hatta topa 
}:;ile vuramamaya başlıyorlar. F e
ner bundan kolaylıkla istifade e· 

diyor. EJrefaaati tutan ikinci smıf 
yerli takımlarımızın bile bu (bi
rinci sınıf!) takım kar§ısında iyi 
bir netice alabilmesi mümkün .. O
yun Fenerin hakimiyeti altında 
ve 2 - 6 galebesiyle bitti. 

T. 

Denizde 

caktı. 

Sir Simon, Fransanın da, Rus • 
yanın hudutları ile Almanyanın 

şarki hudutları için bir tem~n~t 
vereceğini de söyliyerek demışhr 

ki: 
.. _ Bu bir mıntakavt zıman 

misakıdır ve İngiltere taahhütle • 
rini hicbir veçhile geni§letecek de 
ğildir. -Bu anlaş.mıı He Rusyanın 
milletler cemiyetile birleşmesi e • 

' otanbcl deniz teşvik müıaba· ___ , __ ... _______ _ 

rı dün Anadoluhisarmda ya
nı§ ve bu müsabakalar çok gü

. _! <.'\lmuJtUr. 

Yarınki spor hareketleri 
Yarin Taksim stadında, Bal

kan atletleriyle yapılacak atle
tizm müsabakalarına devam edi
lecek ve ayrıca bir de futbol maçı 
oynanacaktır. Diğer taraftan dün 
Fener bahçe ile oynıyan Yugoslav 
takım da Rusyaya gidecek takı -
mın hazırlık kadrosu ile bir maç 
yapacaktır. Bu maçın Taksim sla· 
dında mı, Fener stadında mı yapı 
lacağı henüz belli değildir. 

Istanbul muhteliti Edirne 
muhtelitini yendi 

Edirne, 13 (A. A.) - lıtanbul 
(8) muhteliti bugün (3000) ac-

yirci önünde Edirne muhtelitini 

7 _ o mağlup etmiştir. lstanbul 
muhteliti şu oyunculardl\n mü • 

rekkepti. 
HalUk _ Samih, Nebi, - Lut-

fi, Hasan, Bülent - Muhteşem, 
Rıdvan, Ali, Ömer, Şehap. 

Maçta lbrnhim Tali bey ve •i· 
layet erkanı bulunmu~tur. 

Adapazarı idman yurdu 
şampiyon oldu 

(Huıusi telgrafla) - BugUn 
Adapazarı grupu finali ldman 
Yurdu ve Gençler Birliği arasında 
yapılacaktı. lstanbuldan hakem 
gelmesine rağmen Gençler maça 
çıkamadılar. Ada İdman Yurdu 
hükmen galip ve AdapHarı ıru

pu !ampiyonudur. 
DOdAN 

Tt:JQ KiVE 

l1R~'6T 
BANl<A51 

-DAoA 
BiRiKTiQEN 
RAJ-tAT-bObQ 

p:\lılmı:Jlır. 

Sulhperver,eri ser be•1 

bırakın/ .. 
Lomlra, 13 (A.A.) - Hav'"' 

jansı bildiriyor: 
Muhtelif tınıflara mensup , 

çok zevat, M. Hitlere hitap '~ 
bir veıika imzalamıflar ve ~ 

hazırda ttmerküz kamplar1~1 
mevkuf bulunan Alm•n !U!Jı~ 
verlerinin tahliye eclilmeaiıu r 
etmitlerdir. 

• Ulllllll!1lllllllllllllll!l1Mll llRTIIUllllllllIOOnlll11111lftlM~ 

~KBA 
Ankarada AK b A klt'P 

.:vının b irioci ,uhesi mo1er" 
bir ıekilde Maarif Vel.i1

'
1 

'<artısında açı r&ıflır. A K SA 
<itap evlerı her dilde kit•P 
mecınua, guete ibt:yaçl•r'". 
cevap nrır.ektedirler. Gere 
kitap 1rınııı $ferek lurtaı11~ 
niıi en ucuı o'arak A K ~ 
1citap evlerinden tedarik e ;, 
lıllirainiı. Dev:et Matb•' . 
dtapları ve VAKiT' ın net•;; 
vatının Ankarada saht f' 
f\ K 8 A kitap ev eridir. 
\ I< H \ Mrı lı~9' Tc:olt'fOft 

' Hlr·rı~ı Sırtı~ 
lııcl ~uhl" Slımarı l'.tuı ıt# 

ı•••••••MW•s•ıınıı~111 
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)rj~SaD Y uJaf ·Öz} Ü Unu Vi~ki%evb~~alorisi Çocuk gıdasıdır 
Doktorlarınıza ıorunuz. Yulat çocuklara hayat ve ruh verir. Ne§vünemalarına ve çabuk yürümelerine ve afiyet ve sıhhat içinde yaşamalarma sebep olur. Haıtahkıız 

neı'eli, tombul yapar. Yulaf özile pirinç, nitaıta, patateı, arpa, mısır ,irmik, bezelye, mercimek özü unlarını çocuklarınıza bol hol yediriniz. Tabiatin bu ıade ve hakiki 
~arın hayati b~r gıduı dır. Haıan özlü unlarile yapılan m ahallebi, tatlı ve püre Vt! çorbaların nefasetine doyum olmaz. Haaan markasına ve ismine dikkat. 

Süt 
Veren 

Annelere Fosfatlı k M it H 1 
A KuHanınız. 

ar a U asası SUtUnUzU arttırtr ve 
Çocukları .n kemikle• 
rlni kuvvetlendlrlr. 

(7Hı 
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( O Karadeniz Korsanları O ] ~ Ergani Bakırı Türk 1 
''.Hiç merak etme, dedi, öteki/ 

herıf kı2:ımı alırken de düğün der· 
llıek ınaıarifini ben vermiıtim. Kı
ııltı bedbaht oldu. Senin gibi na • 
ltıuılu bir damada bütün servetim 
fedil olsun! Bütün masraf bana a
it., Sen yalnı% söz ver!,, Böyle bir 
teklif kartısmda derhal: "Peki .. a· 
hvo•um.,, dedim. Nuri Efendi ıe -
•inerek odadan çıktı, bahçeye koş 
tu .. Kızma neler söylediğini ititme 
diı:n. Fakat, kızcağız beı on daki
ka. sonra, eıkiıinden çok daha ne· 
teli bir tavırla ba•baıının pe§İne 
t~kıldı .. lkiıi birlikte odaya geldi
ler .. O gün ıözü keıtik ve öğleden 
•«>nra Ulu cami imamı tarafından 
tlİltilhımız kıyıldı. Nuri Efendiye 
hir şartım vardı: "Nikahtan ıonra 
lnıını İstanbula götüreceğim! Çün 
ku benim itim oradadır.,, demiş· 
tirn. Nuri Efendi çok inıaf1ı ve kı
zının ~aadetini düşünen bir adam
dı: "Elbette hakkındır, sen nereye 
gidersen, karını da oraya götiire
hilirsin ! Ben de bu vesile ile ara 
•ıra lıh.nbula gelir, sizi ziyaret e
derinı !,, dedi. Bursada evlendim .. 
~ e o~. para sarf etmeden aldıiım 

;
1 !Jtlıç gibi güzel kızla beraber, 

~'.~:ıhtan bir kaç gün ıonra htarı:
a gcldım. 
Bur~ada nikahtan ıonra kaldı

ğ.ınırı üç gün içinde karımın aile
stle beraber gezip eilenmiıtik. 
Ben o vakit çok yakıfıkh, İri yarı 
bir erkektim. Kızcağız beni oka
dar çok ~evmitli ki.. Öteki koca
ıı çok duygusuz ve terbiyesiz bir 
erkek olduğundan, beni darıltma
tnak ve üzmemek için, gözümün 
içine bakıyor, lep demeden ağzı
tna leblebi veriyordu. 

lıtanbula geldiğimi Ali Pata 
haber almı9tı. kendisinden Bur
&aya giderken ikiyüz elli altın al
dığım için, lstanbula dönü!ümde 
iıtediği kızı getireceğimden emin 
idi. E rjme ağalarının biri gidip 
biri geliyordu. Ah şu paranın gö
ıti kör olsun ... Her ıeyden tatlıdrı 
tnubr.rek. Hatta karıdan bile. Ni· 
ha.yet karımı Ali Patanın konağı
na. ıötürmeğe karar vermittim. 
Bittabi hiç kimseye onun nikahlı 
karını olduğunu ıöylemiyordum. 
bir ak,am sular kararınca ka.rı
"11l: "Bu gece ıeninle bir aileyi 
lan! Y olBJ çıkalım ! ,, Haydi, hazır· 
la.n ! Yola çıkalım ! ,, dedim. Ka· 
rıın benim paraya çok dütkün bir 

~~~~ ol~uğumu anlamıttı. Ken
d ~ıını Alı Pa,aya ıatacağımı ıez-

ı .. Ayaklarıma kapandı: "Ben, 
;nıiz Y&fayamam ! Beni öldür .. 
l a.kat, bu evden, yanından uzak· 

l~tırını ! Ben a:nin karınım ve Ö· 
u • 
ncıye kadar da senin karın ola-

rak Yaıayacaaım !,, diyerek yal· 
"&rnıasa. baıladı. ::arıma biraz 
•cır gibi o\muılam.. Güzeldi; 
~eYiCJliydi. Tatlı bakııları vardı. 

1
/kat, altınlar beni daha fazla çe 
ıyordu. Onların birbirine temas 
~~rek tJkudığı ıealcr kulağıma 
!ltnnın ıesinden d~ha fazla ıır· 

:;''it. Ve tatlı geliyordu. Onu kan• 
trnıağa çalı!bm: uy anlı, düt ü-

Müellifi: ıshak FERDi ~ Anonim şirketinden: ıı 
nüyoraun f Bir erkek karısını göz f dim .. Bu acıklı aahneyi aözümle ii ii 
görerek baıkasmın kollarına atar· görmeseydim, karım ıağ elini u- ij 1 - Erg anide Maden sahasında yapılacak olan: i~ 
mı?,, dedim.. Ve zorla, gürültii zattı .. Beni bir defa olıun kucak- h a) Bir izabcbanenio demir iskeleti, ii 
ile evden çıktık .. Patanın konağı- lamak istedi .. Fakat, ecel çabuk lİ b) Bir kuvvei mubarrike aıntrah bioasımn demir iıkeleti ile :: 
na vardık. Karım hali mütered- eritti.. Eli birden göisünün üstü• j1! c) Yine demirden ma ıaul dört adet mliteharrik Yİnçin 5~ 
dit ve heyecanlı idi. Maamafih ne düıtü ve son dakikasında beni li imali, tulımi Ye yerlerinde kurulması toptan miinaka- ~:.~.·: 
onun heyecanlı olutu önce benim gören gözleri gülerek kapandı .. ji saya kooulmutlur. 

daha çok itime yaramıftı. Pata, Öldü. Paıanm gözde1i olan ka· ıl 2 - Talipler evvelce bu ıabi işleri batırmış olduklarana d11ir !i 
karımı görünce gözlerini · açarak rını gözümüzün önünde can verin •• muteber evrak ibraz edeırek, fenni şartnameler ile planları !i 
yanına sokuldu ve hiddetinden al ce, paıaya fenalık ıelmiıti. Ko- Iİ tirketin Babçekapıda Taş Han'da kiio idarei merkeziye- i~ 
al olmuı yanaklarını, ağaçtan el· nak halkı telaı içinde koıuşurken, H sinden yirmi beı lira mukabilinde alabilirler. ~~ 
ma koparmağa hazırlanan bir ar· ölünün batından yavatça uzak· İi 3 - Teklifler nihayet ağuılosun yirminci pazartesi günll saat ii 
sız çocuk hamlesile ıaldırıp kopar lqtım. Ve konaklan ıokağa ken· 13 on beşe kadar kabul edilecektir. :: 
mak iıtedi.. Gözleri birdenbire dimi güçlükle attım. Sen de bilir· ii 4 - Münakasaya girmek isteyenler teklif mektuplarını muhtevi ~i 
baygınlaıtı. Paıa, eminim ki o gü· ıin ki, ben o kadar sıkıntıya aele- ili kapalı zarfı •e ıartname ahkamının kabulünü mutaıammın İi 
ne kadar elinden ıeçen sayıaız mem. Şimdi bu macerayı anlatır· ı İmZlh bir varaka iJe tartoame mucibince Şirkete teslimi iJ 
gözdeleri arasında bu kadar ıü· ken bile sıkıldım. Haydi çöz ıu •• liıım aelen plln ve proı· el eri, Tür ki yede müe11es ve mu- H 

1 1 1 ·ı . !! zel ve cazibeliıine rast amamııtı. kol arımı. ! teber bir banka tarafından verilmit muvakkat teminat H 
Pata bana: ,,Haydi, vekilharcı (Devamı var) ! mektubu ı"le bı'rlikte dig-er bir %arfa koyatak, 3 üncü mad- :; 

...,,.....,.m11f'int1l•fU'ftfllttttmllrl'"'ftftl .. l•ltttlftlttlılblmritflllflRIPfftt.tf""'""""" 1 ii 
gör!,, dedi .. Yavatca karımı pata K• ·ı·ı dede tayin olunan •akte kadar, Şirket Müdüriyeti Umu· ~= 
nın yanında bırakarak odadan ımyager miyeaioe makbuz mu~abilinde te•di edilecektir. Muvakkat ~~ 
ç.ıkbm ve .:Vekilhar~m !a?ına git- ff U S A M E D D j N :: teminat mektubunun nahk olduğu meb!l&' teklif fiatnnn ğ 
tım. Ne ıorsem begemnın? Pa- !i yüzde yedi buçuğuna müsavi olacaktır. ihalenin takarrü- ii 

1 .., b ·· it "d' y·· Tam idrar tahlili 100 kuru•tur. ı·e :: zar ıgımız eıyuz a ın 1 ı.. uz '3' ı rUnde teminat miktarı yllzde on beşe ihlaj o'unacaktır. !5 
fazlasile altı yüz altın alınııtım. Bilumum tahlilat. Bahçekapı, !5 ~.İ· 

. . . d h . EmlaAk ve Eytam Bankası kar- 11 5 - TeklifJerin fenni ıartnımeler ahkamına tamamen uyıu11 
Artık bu ıevınç ıçın e er ıeyı u-

1
:: l tt ii 

nuttum. Gözümde ne karı vardı. şııında izzet Bey Hanı :İ 0 maaı meşru ur. . . :: 

N S it l .. .. .. k :·i 6 - Talipler tarafmdan taoıımı icap eden mukavemet huaplar ii 
e ev.. arı a ın ar gozumu a- K~ J d" i 5·~.· t t D'" .. n b' ke Rüı· ıra ık ar ıye 

1
; Alman normlarını göre yapılıp tekJifnamelerle birlikte 

ma~, 1~~ı§ ,1• UfU ır r~, . Oıküdarın araba vapura iıkeleei ci- 1 Şirkete tevdi edilecektir. H 
tem cıgım. Bu kadar za mehız vannda ve deniz sahmnde Fabri~aya ı· . . · . • · :: 
bar l&&r ~anai ticarette ~örülmüt •lveritli Mr .adet üç katb ltüyük w•air ı - Tek~ıf ~~ktu~l•n. ile _me~~~.tataa.ın tetlulunden sonra Şırket H 
tü? Altınları koynuna doldura- depo. .! bu sıparııı munasıp g~rdugu talıbe vermekte, yahut ibıley !i 
rak Patanın konağından çıktım. Begiktat Ortabahçe caddesi No~ 24 li tehir Yeya yapılan mlinakısayı feaheylemekte muhta r il 
Arkama bakmadan koşuyordum. mürıı.caat. Telefon: 212716 (2722) !! olacakhr. ii 
Uzaktan bir ses işittim .. Karımın Acele satıllk bina ii 8 - Fiatlar müteamil peşin tediye esasına göre tayin ve teldi l~ 
sesi. Pencereden başını çıkarmıı Beyoğlunda Kalyoncu karako· ~i olunmahdır. T~lipler ~~diyenin vadeli kredi üzerine ifasını i5 
bağrıyordu: "Beni burada bırak- lu, Kiraz sokağında (19) numa - 5i da ayrıca tekhf edebılırler. 51 
ma, Ali Bey! Ben sensiz ya4aya· rtı.lı (5) odalı hane acele ucuz fi. !~ 9 - Daha fnla tafıilit almak isteyenler Şirketin Merkezi idue· ii 
ma.m !,. Kulaklarımı tıkadım ve yatla satılıktır. Taliplerin evin ~i sine müracaat edebilirler. Ü 

k k w k l d k · M k T:Of ········--···················-·······--····· .... ~··"· ..... ········:·········ı·· ... ······ı••••••··r•ıııı""lıı•·ıın-gözlerimi açara SO agı ıvrı . karşısın a, ÔmÜrcÜ 01 O L en• _ ........ _.._,.,.,., ............. ....,. .... , .. - ................. , ... ,.,. ... •••••••• • ..... •• "'""-

dım. Günlerce konaiın semtine diye müracaatları. SATIE ll~nıı·ıaıu··rıerı· ---
uğramadım. Qalatasarayın Fransa aeya.. VU U 

Ali baba bu sırada manasız haline lttlrak edeceklere 
bir teessürle içini çekti: Galatasarayhl~r Fransa seya -

- Bu müthi§ bir faciadır, Rüs· bati tertip heyetinden: 
tem'ciğim ! Sonu kanla, ölümle bi Galatasaray muallimlerile izci· 
ten bir facia. Aradan bir hafta lerini Fransaya götürecek olan 
bile geçmemişti. Bir ıaba.h Paşa· vapur Çar,amba günü yerine Sa
nın vekilharcı telaşla evime geldi: lı günü saat 18 de Galata rıhtı· 
" Seni paşa efendimiz iıtiyor ! mm dan hareket edeceğinden ıe " 
Şimdi beraber gideceğiz.,, yahate iştirak edeceklerin buna 

Tereddütle arabaya bindim.. göre hazırlanmaları lazımdır. 

ve fevkalade tediye şartları sayesinde 

Güzel San'atlar .Akademisi 
Müdürlüğünden: 

Konağa gittik. Paşanın gözleri ' Akademimizde muhtelif 
ağlamaktan titmişti .. Beni görün· HABER bir ıergi açılmıttır. 

şubelerin bir senelik mesaisini göıtel'en 

ce: "Bana sattığın Bursalı kız ölü Bu sergi, 15 Temmuzdan 30Temmuza kadar hergün umuma a 

~~s~M~indeımi g&m~ Akşa~ostası~ ~~k~tı_r_. __ "_~_4_0_,_'~~~-~~~--~~~--------~ 
istedi. Haline acıdım.. Dayana~ darehaneıiı lSTANBUL AN 
madım .. Sana haber gönderdim. KARA CADDESi --- --Gel, kendisine görün ... Belki aile- reırrıır Adresi: lSTANBUL BAHr.;H 

· d ı Telefon Vazı: 23812 ldare: ı1110 si için ıana bir diyeceğı var ır .,, 
dedi. Paşanın yatak odasına girer 
ken, dizlerimin ilk defa titrediği· 
ni hissediyordum. Zavallı karımın 
başı uzun saçlarının içine gömül
müf, ipek çarıaf lı muhteşem b.ir 
yatakta yatıyordu. Yavafça yürü· 
düm .. Yatağın kenarına ıokul
dum .. Ve başı ucunda ayakta dur· 
dum. Karımın göğıü bir körük ıi 
Li kabarıyordu. Benzi sapsarı idi.. 
Penbe yanakları ne kadar da ça
buk -.olmuttu. Gözlerini araladı .. 
Beni gördü. Soluk çehresainde 
melekleri bile çıldırtan tatlı bir 
tebessüm belirdi. Birdenbire bo· 
ğaz?ma ezrailin pençesi sarılmıı 
gibi fenalaştım. Ke,~e git.meaey· 

r-
A e o rt E ŞERAiTi 

1 fi ı2 aylık 

Türkiye: 120 330 6110 1230 Krı. 

Erncbl: lôO 14~ M40 1810 

ILA" TARiFESi 
fi<'.atet UA.nlarınrn eııtıtı f:t,60 

twml Ulnlar 10 kuruştur 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Hıuııldıfi yerı 1 \'AK iT) Matbıuııı 
··-- - - - . - - -· . . . - - -- ... ---

HABER gazetesi 
El yazısı tahlll kuponu 
isim . ______________________ __. 

Satılık bina 
Galatada altında · dükkanları 

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

DOKTOR 

Nışanyan 
Hastalarııı ı he rgüıı ak~ıma lt:ada ı 

llcyo~l u Tokatlı yan oteli yanında 

Galatada Necati Bey· (Topçu- ~i~k t ep ~akak 35 ~u lı mua~ cneha· 

lar) caddesinde ~ ~ 1 nu~aralı İs· ı nesinde ıedavı eder. Tel. 40i 83 ı 
tanbul birahanesınde Salım efen- -
diye müracaat. (2704) :i:::::::::::::::::::::::::ı::::::ı:::ı::::r.::: ::::::!!!•:!! .. A ·I 
-~__.;.o---'---'-~...__ H Ahmet sım I! 

·ı •• 
200 liraya f e~.kalade fırsat. i! Doğum ve kadın haıtalıkları~I 

Tarabyada 9 oda uç salon kuyu i=mütahasHıı. :i 
sarnıç ve elc~trik tesisatını havi if ,Muayene: 10 - 12 Ortakö}if 
mükemmel hır hane çok ucuz ace· İ!Şifa Yurdu 16 _ 18 Beyojlu la-ı=· 
}e ıatıhktır. Pera Palaı karıısında iftiklil cad. 193 

(1. T. A.) acentesine saat lO · 12 H Telefon: 4.2221 - 4.1960 i 
arasında müracaat. (2729) :: ••• ·.ı::::::········--···················· .. ·······.--· ..... ... ·············································· 



Hitler dün Rayış
tağda bir nutuk 

söyledi 

Sedat ve Bura
doviçin kıymeti 

Yugoslav, Romen, Arnavut at· 
}etlerinin iıtirakiyle yapılan a.tle· 
tizm müsabakaları dilediğimiz §e• 
kilde muvaffakıyetle yapıldı .. 

İstanbul atletizm kadrosuna 
dahil eski ve yeni bütün atletle· 
rin rağbetine mazhar olan bu mü· 
ıabakalarda büyük bir hususiyet 
vardı. 

Şimdiye kadar ancak Atina 
topraklarında yarıtan atletleri· 
miz hem ayar rakiplerini kendi 
sahalarında, kendi halkı önünde 
karıılamak muvaffakıyetini ilk 
defa bulmuş oluyordu. 

Su, hava, iklim ve ıaha gibi 
Jerait naıd ve ne şekilde 
olursa obun kuvvet ve kudret 
karıısmda mağlup olup gidiyor. 

Aıinalarr, atletik sporları onun 
için anhyarak sever. Onda bol 
keseden, icap ederse yüksekten 
atmak netice itibariyle atmadan 
ibaret kalır .• 

Atletizmde öyle canlı hadiıeler 
vardır ki insan kendini formda 
ıanır. Müsabakaya girer neticede 
atlayıcı ise ayağını kaldıramaz, 
koıucu iıe mutlaka geri kalır .• 

Kendini fena hiaseden atletin 

KUPOrt 

194 
14·7·1934 

Kadında 
d ~ ? ara ıgımız •.• 

(Ba~ tarafı 5 inci sayıfada) 

Ona bir tebrik mektubu yaz 
dım. Gelemiyeceğimi bildirdim· 
Mes'ut olmalarını diledim. 

Geçen gün masama eğilmi§, 

karışık bir iş için mektup hazır• 
hyordum. Önüme bir kağıt uzan 
dı. Başımı kaldırınca poıtacıyı ta 
mdım: Bana bir telgraf getirmişti. 

Telgraf, hiç beklemediğim bir 
şeydi. Beklenmeyen bir zamanda 
ve pek seyrek gelen telgraflar in 
sanda kalp çarpıntısı yapar? Zan 
nedilir ki onlarda herhalde fena 
bir haber vardır: Bir ölüm, bir 
hastalık, bir kaza haberi. Merak 
la açtım, imza yerine baktım. Nec 
miden geliyordu. Okudum: 

"Eğe vapuru ile lzmirden geçi 
yorum, gelde görüşelim!,, 

Beni vapura çağırdığına göre 
karaya çıkmayacaktı. Vapurun da 
lzmirden sonra Atina ve lskende 
riye ye gittiğine bakılırsa Antalya 
ve Mersin yolcusu değildi. Evle
neli üç ay olmakla beraber bu her 
halde bal ayı seyahati gibi bir şey 
olacaktı. Şimdi Atina ve Mısırın 
tam mevsimidir. Hele Mısır, tadı
na doyulmaz. 

de çok defa yüksek derece yaptığı Yukarda: 400 metre biterken. Ortada: Meclis Reisi Klzım Pf. dUnkU mUsabakaları Zengin olmak ne güzel ıeydir :_ 
Yalnız gençlikle beraber gelmek 
şartile. 

·görülür. balkondan seyrediyor. Altta: Balkan ve TUrk atletleri müsabaka arasında dfnlenlyorlar 
Bu İ§te doktorluk iddia etmek bot feydir. Eaaıen sporda mantık,

1 
___________________ ,.,..._ .... __________ _..._. __ ..__....,.._ _ _._ 

felsefe olur mu?. Şampiyonlar 
gayri kabili mağlup değildir. Ha· 
tırlamak lazıındır ki şampiyonlar 
da herkeı gibi beşerdir. Çok iyi 
teraiti haiz olamadıkJarı fena bir 

ililLEI( 
~· .. -. )'···. .. . ~ ... -•.: .... • ,-;.· ... ··.· .. : .•. , çı 

günde sukut eder ve mağlup ola· K d • 
bilirler ki bu hatta hemen hepimi· e 1 
zin ba§mdan geçmi9 ve geçmekte· yüzünden tehlikeye F erdin~nd 
dir. .. 

200 metre kulvarında yer alan 
dört musabıktan biri olan Raif 
yava§ ba§hyan fakat nihayete 
doğru çabuklaşan bir koşudan 

d.. k ' uşen as er ... lngilterede kuş cinslerini 
tetkik ediyor! 

sonra bu işten galip çıktı. 
Yaptığı idmanlarda kendini 

kontrol etmesini çok iyi bilen 
Mehmet Ali nasıl bir arzu ile 400 

Bir kediye acıdığı için, bayatını ! 
tehlikeye koyan bir asker, bir ıaat 
kadar kimsenin dikkatini celbet· 
meksizin,' bir kayaya asılı olarak 
kalmı§tır. 

Vak'a İngiltere de cereyan et· 

koştu bilmiyorum. Mevsim başın· miştir. 

danberi bu ınesafe için lüzumu --------------1 
kadar hazırlık yapmıyan Mehmet rinden kaydedildi. 
Ali ötedenberi yerinde bulmadığı Manialı: ko§uda gene bizim e· 
bu organizasyona kurban gitti. mektar Sedadı Yugoslav atletin 
Pap.adopulosun yaptığı derece peşinde ıeyrettik. 
Mehmet Ali için tutulmaz bir va· İhmal edildikçe kuvvetlenen 
kit değildir. Mesafenin 350 met· Sedat, Balkan oyunlarında üzeri· 

· · h kta adım ne dü•eceg"'imiz en müsait bir at· resını mevzun ve a en r • ır 

lariyle rakiplerini kollıya kollıya lettir .. 
koştuğu halde hiçbirimizin bekle· 
mediği bir işi yapmakta tereddüt 
etmedi. 

Nihai hatta kadar mücadelesi 
bu işe hazır olmıyan Mehmet Ali 
için belki bir mevsime mal olabi
lirdi. Noksan taraflarını doldur • 
masını bilen bir atlet olduğu için 
bi zbu i~e fazla üzülmiyeceğiz !. 

Yüksek atlamada bu mevsimin 
en kuvvetli atleti Sedat ve Necdet 
sessiz sedasız arkadaşları arasın· 
dan 1,75 ile sıyrıldılar. Balkanla· 
rın kıymet itibariyle en baıta ge· 
len atleti Yugoslav Buradoviç ra· 
hat bulduğu bir havuzda 1.80 den 
a§ıverdi. Yaptığı işlerde atlama 
havuzu ile alakası pek az olan bu 
atlet daha ziyade mania koıucu· 

ıudur. 
Netekim 11 O metre manialı ko· 

§Uda lstanbulda Amerikalı Kal
yer, Yunanlı Mandikas ile Bura· 
~oviçin derecesi 15 saniye üez· 

Sedat bu mevıim kazandığı mu 
vaff akıyetle Atinada örülen ço· 
rabın, uğradığı gadrin hesabını 

sormaktadır. Atinada onun başı· 
na gelen pişmiş _tavuğun ba§ına 

gelmemişti .. 
Üç adım atlamayı Pulyos, gülle 

atmayı Ateş İbrahim kazandılar. 
Romanyalı Çaklani ciridi Kara
kaıın önünde bir mesafeye kolay· 
hkla sapladı .. 

4Xl00 bayrakta Beşiktaşlı Ra
ifi aralarına alan Galatasaray ta· 
kımı 45.8 gibi iyi bir derece ile 
müsbakayı kazandı. 

Dünkü müsabakalar atletizm 
kadromuzun değişmek üzere ol· 
duğunu iyice anlattı. 

1934 mevsimi atletizm için dö· 
küm senesi olarak kaydedileceğe 
benizyor ki bu hal ciddi karşıla
nacak büyük endişeleri doğur

maktadır!.. 

ömer Besim 

Topçu krtaatına men.sup olan 
Molt çavu§, balığa çıkmııken, ka
yalardan bir kedi ıesi ititerek yu • 

karı doğru bakmııtır. 
Kedinin, 20 - 30 metre kadar 

irtifada, boynuna bir taş bağlı ol· 
duğu halde bit yere takıldığı gÖ· 

riilüyordu. 
Çavuı, hemen eğlencesini hıra· 

karak k11a ve pek tehlikeli yollar
dan kayaya brmanmağa ba§lamıt 
ve kedinin yanma kadar çıkmıı • 
hr. 

Kediyi kurtarmıt, boynundan 
taşı atınış fakat dönüşte nasılsa 
hiç kımıldıyamıyacak bir hale ge· 
lerek sarp kayanın en tehlikeli bir 
yerinde kedile 'birlikte asılı olarak 
kalmıttır. 

Kediyi kurtaran çavuf tam bir 
saat bu vaziyette imdat istiyerek 
b~klemiıtir. 

Nihayet kendiıini bir çocuk gö· 
rP.rek kurtulmasına sebep olmuş • 
tur. 

Kediyi baştan ıavmak için, her 
hangi birinin boynuna bir taş bağ
hyarak, uçurumun üst baıından 

Geçen gün lngiltereye gittiğini 
yazdığımız ve Kont dö Mürani 
gibi bir namı müstearla dolatan 
eski Bulgar Kralı F erdinand lngil 
teredeki hemen bütün kuıhanele
ri ve kuşlarının çokluğile meşhur 
havaliyi dola§mııtır. 

Eski Kral, yahut şimdiki nami· 
le Kont dö Murani, kendisini pek 
verdiği kut iptilasile, lngilterede 
"bu ıahada iştihar etmiş mütahas 
sısların kongresine iştirak etmek,, 
için gelmiştir. 

İngiltere yüksek ornitologlar 
cemiyeti namına tahsis edilmiş bir 
Muhriple, eıki Kral F erdinand ta 
Skomer adasına giderek kuşlara 

bakmıştır. 
Eski Kral, Bulgariıtandan çık

tığından beri, bir harp gemiıine 
ilk defa bindiğini söylemiıtir. 

73 ya§ındadır. Siyasetten kat'
iyyen bahsetmemekte ve kuş mev· 
zuu üzerinde herhangi şeyi söyle
meğe' hazır olduğunu gazetecilere 
bildirmektedir. 

Sabık KTalın yanında iki mü· 
heykel "yaver,, bulunmaktadır. 

attığı zannedilmektedir. , 
Kendi tamamen aşağı kadar Resimli 

dii .. memiş yarı yolda yabani bir 
ır H.k,.. 1 . . 

ç~lıya ilişmiştir. ı aye erımız 
Kazazede çavuş, "Eğer bet da· 

!~ii ... daha sonra yetişselerdi, ken· 
dirri bırakacaktım,, demektedir. 

Durduğu müddetçe, mütemadi
yen, ayaklarile, iliştiği yeri tepe
ı·ek, kendini daha emin bir vazi· 
yete getirmeğe çalışmaktaymış ... 

Bugün Kadir Can Beyin 
hissi bir hikayesini dercediyo· 
ruz. Onu müteakıp, Hatice Sü· 
reyya Hanımla (Va-Nu) Be· 
yin resimli hikayelerine gene 
devam edeceğiz. 

Vapura gittim. Beni merdiven 
de karııladı. Her zamandan daha 
hüyük bir hasretle sarıldı; öpüş· 

tük. Hareketlerinde arkadaşa ve 
sevgiye auaamıı insanların hali 
varcl . Dedim ki: 

- Karaya çıksana. Biraz geze· 

riz! 
- istemiyorum artık. Atinaya 

da çıkmayacağım. Doğru Mısır• 
gidiyorum. 

Kendi kendime: 
- Şimdi karısı gelir. Taşkın 

kıvırcık saçların altındaki uzun 
kirpikli, derin kara gözlerinin 
içinden gülümıeyerek banaı y~k: 
laıır; yakacak kadar sıcak ehnı 
uzatır koyu kırmızı dudaklarının , . . 
arasındaki bembeyaz dişlerını 
gösterir ve konuşur! 

Diyordum. 
Fakat salona girdiğimiz, yaıı-

yana g~niş maruken kanapeye gÖ" 

müldüğümüz halde görünürde 
kimseler yoktu. Necminin yüzün" 
deki keder yavaş yavaş ağırlattı· 
Ondan da şüphelendim. 

_ Yalnız mısın? Yoksa karın 

uyuyor mu? , 
Arkadaşım içini çekti. Dişlett 

sıkılı, birkaç saniye salonun köşe" 
sine daldı. Sonra birdenbire ce• 

vap verdi: 
- Yalnızım. Karımla kavgır. 

ettim. Ne çekilmez şeymiş? Beıl 
mes'ut olmak şöyle dursun, hiç ol• 
mazsa. bir sene evli kalamıyaCS." 

g" ım. Hic taJiim yok. Bıktım artı1':· 
- d tJ'I Kadın sarrafı olduğumu sanır 1 

ama, ne boş? 

- Darılma ama, anlatılan kfl" 
bahat hep sende. Evlendiğin k3

" 

dınların sayısı bununla yediye ..,~r 
dı. Haydi bunların biri, ikisi, Ü~~: 

··t~ dördü fena olsun. Yedisi de k0 

olmaz ya! 
Ayağa kalktı. 

ul<'-" - Burası havasız! Haydi Y 
rı çıkalım! 

dedi. 
·'11 

-Yarın bitecek-


