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~~n~ Trakyalı Y~u~ler ı-M~.-H-it-le-r~_R_a_y_~_ta_ğ_d_a_ 
sıcak d 1 k . . 

şikiyetleri 

.. Buaün latanbuJun 11cak bir aii· 
'6 °lacakbr. Kandilli ruathaneaine 
~~ •aat on iki buçukta söJsede 
~t 21 derece idi. Sıcakbim cla-

fazlalqrnaaı muhtemel sörül
te ve en 11cak günlerden IMri o

tahmin edilmektedir. Tazyik 

arasın a casus ar mı var isyan hare etını anlatb 
Her ne sebep ve suretle olursa olsun "Beni kimin öldü-

hicret tazyıklarına ve boykot "111
•' receği bile ta 

hareketlerine mani olunacak yin edilmişti,, 
Ankara, 14 (A.A.) - İcra Vekilleri Heyeti, Reisicumhur Hazret

lerinin yüksek reisliklerinde toplanarak Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Beyin Trakya teftişleri hakkındaki raporuna ittıla hasıl etmiştir. 

Ankara, 14 (A.A.) - Başvekaletten !ebliğ olunmuştur: 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey Trakya teftiıinden avdet ederek 
raporunu heyeti vekileye vermiıtir. Anlaııldıfına ıöre Trakyada Ya
hudi aleyhtarlığı büyük harpte baılıyarak mütareke ve lı

tildil mücadeleıi zamanlannda devam etmiı, ve Cümhuriyet za· 

........................ _. 
i Hitler, 

kendini en 
yüksek ha
kim addet-
tiği için 
idam hü
kiimlerini 

manında bir müddet yatııtıktan aonra aon seneler zarfmda dünya - bizzat 
nm muhtelif )'erlerinden antisemitizm yeni formüllerde ve daha ıid vermiş.. 
detli oltrak memlekete girmiıtir. Son zamanlar- (Devamı 6ncıda) ------· ·-·ı 

F 1 1 •• b Hücum kıta/arı nasıl 
ransız ara munase atı- aldatılmış? 

mız' samimileşiyor . Son zamanlud:ı Almanyanm 
dahilinde ve haricinde cereyan e
den ve milli soıyalizm için hayati 

F il bir meıele teıkil eyliyen bidiaeler 
ransa sefiri Fransızların mi i hakkında .Hitlerin Rayttagta bir 

b d ... h. b• nutuk aöylemesi bekleniyordu. 
8Yf8MID 8 mu im lf Aleyhine tertip edilen büktimet 

nutuk söyledi darbesinin ortaya çıkanlmaıını . 
:!Wf•iPe4ın ve iıyan teıebbüıünün battm;':1' .. r-•~•....a-. 

) erer, raıws koloaiıinl ımı muteakıp, fflllerin ııhhati -.,.. 
ye kabul etmiıtir. Koloni namına Onyon Franıez idare he- zulduğu aöylendi ve nutuk ıeri 

tine bir şikayet yeti izuının en ihtiyarı olan M. Le lsoard bir nutuk kaldı idi. 
IÖylemiı, bütün koloni namına bayramı tebrik "etmiı ve (Arkası 2 inci sayıfamızdadır) 

yapıldı ana va~an uzak bulunan Framızlarm vatanlarına -M • l k 
Ktrkl•rellnde Gazi Heıkeli merbutiyetinden balııederek Türkiyede yetiımiı F~an- 1 anıtacı } ~~~~~~d~ü~f ------------------------~~~nam~~ak~~~~~ı 

~1;~:~~=~k~~~~ Be25y ku0ru·ı: Metr Salemı·n muhake- tının Fransa Reiaicümhuru M. 
'I~ 7 -.a r- Lebrune bildirilmesini rica etmit· 
l' markalı bir çukulata almıf, tir. Sefir M. Kammerer bu nutka 

~ek üzere açtığı zaman içinde • de am e· dı•ı• o mukabele ederek Türkiyede otu-

Hacı Mehmetle Avram 
Hasan Avni Efendiyi 
nasıl dolandırdılar '1 !ar kayna!tıiını ıörmüıtür. mesıne v ıy r ran Fransızlar namına göıterilen 

~ıt Bey bakkala aitmit, bakkal , ıamimi vatanperverlik hislerin • Gemlikli Hüıe· 
'~·kutunun içinde ne olduiu- Bugu .. n müdafaa vekilleri dinlendiler, den dolayı tetekkür etmit ve her yin Avni efendi on 
~eıniyeceğini ıöyleyince çu- tarafta mevcut buhrandan ve gün evvel manita· 
l'\i"' )'ı yapan fabrikanın müdü - Leon F araci samiin müıkülittan bahıetmiıtir. Sefir cılık ıuretile dolan-
btk ~Üracaat etmittir. Müdür, t Türkiye Fransa münasebatından dırılmıf, 100 lira-
( ~ıarda ıatı1mıyuak kaımıı arasında heyecanla Gazi Hz. bahıederken töyle .ö,ıemiıtir: ., aı.nmııtır. 
~dacb•) mahkemeyi takip ediyordu "Türkiye hükümetinin bütün Gemlikli Hüae-

Abdiilhamit 
ve 

Gözdeleri 
" Yazan: ı c;HAK fl:RDI 

bdUthamldln .. k ••k 
rUyaaına giren 
••haıyetlerden 

't ~rı· '-llthat Pata 

~0ına nırnızı 4 üncü 
•nuıda okuyunuz 

._ . 

Ankara, 15 (Huıuıi Telefon- Yalovaya teırifleri Şark memleketleri arasında sulh yin Avni efendi on 
la) - Metr Salemin muhakeme- muhtemeldir münuebatının takviyeıi için sa- iki gün evvel teda-H. Avni Ef. 
ıine bu abah aat on buçuktaı ha- Ankara, 15 (Huıuıi tele- mimiyetle çalııtığmı ıörmekle vi edilmek üzere lıtanbula ıelmit, 
kıldı. Celae açılır açılmaz Metr Sa fon)-Gazi Hazretlerinin ya- memnun oluyoruz. burada kendisine Gülbane huta· 
lemin vekili avukat Galip Hikmet ı · · t · tt"kl r"nden huta nn Ankarad•n Yalovayı te- Asri Türkiyenin banisinin da- neıını avsıye e 1 e 1 • 

Bey müekkilinin Pariıten gönder- reflendinneleri muhtemeldir. biyane hamleleri, Hariciye Vekilil nenin yolunu tulmUflur. 
diii ve görüpne eınumda Sale-1 .. -----------• (Arkası 6 ıncı aayıfamızdadır) (Adcası 6 ıncı aayıfa.mızdadrr) min aöylediii IÖzlerin tahriri tek-
lini tespit eden iıtidumı mahke -
meye verdi. Bu iıtidanın okunma-
11 yarım aaat ıürdü. 

Leon Faraci aamiin arumda 
istidanm okunmaımı heyecanla 
dinliyordu. 

lstidanın okunmaaından aonra 
Metr Salemin diier vekili Sadet· 
tin Ferit Bey töz aldı ve iddiana
mesini okudu. 

Bir ıaat ıüren müdafaanamede 
iddia makamınca serdedilen mü • 
taleat jnceden inceye tahlil edili
yor ve iddia makamı mütaleatı

nm varit olmadıiı bildiriliyordu. 
Sadettin Ferit Bey aon IÖz olarak 
60 seneden beri evveli vekalet ha ili 
yatında ve aonra bir çok mali iı·ı •~''-'' ............... ;.::.;20... ... ~....,...- .1 ........._ 

leorde namuıile teferrüt eden bir Yirmi ıencyi apn bir zamandan beri lng~ limanlarına .. ilk ~.efa ~ete~ iki Atman kruvazörU 
.(Arka11 6 ıncı Nyıfamızdadır). BahriJ.elileri kolkola._. .(Kruvuörler İqj1is ıuJarmda dort cun miaafır kalacaktır!), . 

tayfaaile 1nıilil 



2 liABER - Aktam Poataaı 

Fransız siyasetinin zaferi 
korkuttu Almanları 

Şark misakı, Avrupa mukadderatını 
Fransızlarla Sovqetlere bırakıqor ! 

Roma, 14 (A.A.) - Stefani a
jansı tarafından neşrolunan bir 
tebliğle; İngiltere gibi, İtalyanın 
da Lokarno haricinde yeni bir te
ahhüde girmiyeceği, fakat şark 

misakı projesini bir tarzda telak
ki edeceği tasrih edilmektedir. 

; Gazeteler, şimdiye kadar 
§ark misakına daima gayri müsait 
bulunuyorlardı. Bunun için Ste • 
fani ajansının dün ne§rettiği teb
liğ pek mühim telakki edilmekte
dir. Bu tebJiğe nazaran İtalya 
hükumeti, afağıdaki üç sebepten 
"dolayı misakı müsait bulmuştur. 

1 - Misakın Almanya aleyhin
.de olmadığı hakkında teminata 
maliktir, 

2 - Misakta Almanya için mü
savat hakkının tanındığı kanaatin 
dedir, 

3 - lngiltere gibi İtalya da Lo
karno konferansına sadıktır. Fa • 
kat halen taaavvur edilen ~ark mi
sakiyle yeni bir teahhüt altına gir
memektedir. 

Berlin, 14 (A.A.) - Alman a
jansı bildiriyor: 

İngiliz sefirinin garp, ıark ve 
Akdeniz Lokarnolarıyla milletler 
cemiyeti misakı arasında bir rabı
ta tesisini istihdaf eden projeyi 

lktisat Vekili 
Bursada 

Bursa, 14 (A.A.) - İktisat Ve

kili Celal Beyefendi bugün aaat 
19,30 da Bursaya geldiler. Kendi

lerini Vali ve lzmir Valisi Kazım 

Pata, Bursa mebusu Rüttü ve C. 

H. F. mümessilleri kartıladı. 

lnegölde C. H. F. merkezinde 
bir müddet kalarak alikadarlarla 

iktisat itleri mevzuu üzerinde ko
nutmalar yaptı. 

Ayın on altıımda burada açı· 
lacak olan süt tozu fabrikasının 
üktat reıminde bulunacaktır. 

r 

Alman hükumetine tevdi etmiş ol
maaını mevzuu bahseden gazete -
ler, şark Lokarnosu misakının, in
tizar edildiği gibi, hadis olacak 
her hangi müıkülat karıısında 

mütekabil istişare teahhüdü ile de
ğil, mütekabil muavenet teahhü • 
dü ile başladığını kaydetmekte • 
dirler. 

Misak, bu suretle askeri icraatı, 
en tabii bir feymiı gibi, en ön sa· 
fa geçirmektedir. Binaenaleyh , 
milletler cemiyeti misakının temi
natı yerine kaim olacak olan bu 
misak, icabında Fransanın ıark 

Telefon Şirketi 

Şirket tesisatı satın 
alınacak 

Ankara, 14 (A.A.) Nafia 
Vekili Ali Beyefendi bir muharri
r1m1z1n sorduklarına cevaben şu 
beyanatta bulunmuıJardır : 

"- latanbul telefon ıirketinin 
satın alınmasına, perıembe günü 
içtima eden Heyeti Vekilede ka • 
rar verilmittir. Nafia Veki.leli 
bu hususta icabeden teşebbüsler • 
de bulnacaktır. 

Avrupasındaki askeri müttefikle
rine ani ve hep birden müessir ol
mak imkanını vermek itibariyle 
hakikaten askeri bir miıaktır. 

Vakıa, nazari olarak bu miıak, 
ihtilaf halindemuhtelif kombine • 
zonlar derpiş etmektedir. Fakat 
filen söz, Fransa, Sovyet Rusya, 
küçük itilaf ve saire arasında 

miinakit hususi mukavelelerin tef 
kil ettiği tebekenin olacaktır. 

Misak projeleri, milletler cemi· 
yeti misakını baltalamakta ve ger· 
ginliğin gayri askeri bir surette 
hal imkanını endiıe verici bir 
tarzda azaltmaktadır. 
Şu halde bundan böyle Avrupa 
için bütün mühim kararlar Fransa 
ile Sovyet Rusya arasında verile· 
cektir. Binaenaleyh bu emri vaki 
siyasetine bir askeri siyasete inli· 
zar edilebilir. Maalesef İngiliz 
lc§ebbüsü yalnız Almanyada de • 
ğil, ayni zamanda ltalya, Lehiı • 
tan ve diğer memleketlerde bu 
temayülata kartı ileri ıürülen mü· 
him itirazları nazarı itibare alma· 
maktadır. İngilterenin bizzat 
kendi siyasi projelerinde tam bir 
rical letkil eden bu muvafakatini 
F r nsanın ne suretle iıtihsal etti • 
ği cayi sualdir. 

Bulgaristanda bir 
Bu sene zarfında Ankara istas· 

yonunun yeniden yapılmasına ka
rar verilmittir. Projeleri tertip 
ve tanzim edilmek üzeredir. komünist şebekesi 

Bu aene zarfında inıaaına haı • 
lanacak olan Filyon - Çatalağ 
kömür hattının yarın münakasası 
yapılacaktır. 

Afyon - Antalya hattının bi -
rinci kısım etüt ve iıtiktaf ı bitmi~ 
olup bugünlerde bu kısmın da mü 

Sofya, 14 (A.A.)- Hükumet, 

Filibe §ehrinde gizli bir komüniıt 

fes at tetekkülü meydana çıkar· 
mıttır. Bu te§ekküle fehir garni

zonundan bir takım askerler de 

dahil bulunuyordu. Elli kadar 

nakasası ilan olunacaktır. Diğer tevkif yapılmııtır. 
kısımların istiktafı bittikçe mü -
nakasalarına devam edilecek • Şehinşah Hz. nin teberruu 
tir.,, ( A t ş 

~•mnnanamıımıımnıııtmtmtmMWn••tmmımıumma••ıa:nn.rtıamıınam. 

Vekil Beyefendi kısa bir isti· 
rahattan sonra doğruca Çekirge
ye Adapalas oteline gitmlılerdir. 

Ankara, 14 A. • ) - ran e-

hinşahı Hazretleri Hilaliahmer 

merkezi umumisine dört bin lira 
teberrü etmitlerdir. 

1 Sabah gazeteleri ne diqorlarU' 
\'AKIT- Mehmet Asım Bey bugün (Hemi 

perhiz, hem lAhana turşusu) ba'}lığını taıı -
yan makr.ı.clslndo Bulgar ııaııvcklll Oospodin 
Gorglyefln ıon nutk\lnu tahlil ediyor. Aınnı 

Rey, Balgar Baııveklllnln harf<'I siyasetten 
bahsederken kullandığı (Cenubu Şarki kom-
umazla dalma iyi• geçlnml'k cmellmlzdlr.) 

SözUnUn Ttlrklyeye kal'IJt Bulgar siyasetinde 
bir dl'kf,lkllk olup olmadığını g!Ssterccekrkn· 
dar Arlh olmadıftnı lşarPtlcdlkten 11onra bu 
her uman bö~1eydl fakat ötcdcnberl Tilrk
Bıılgar cloııtlafunu için için kemiren bir haıı· 
talık vardır. Bo da Trakya komlteııldlr. dl· 
yor. Makalede bulAııaten deniliyor ki: l'cnl 
Bulgar bttkfllnetl komltedlerl lmldırmato 

karar vermlıtır. Fakat hAIA TUrklye aley
hinde tahrlklt ve nPırlyat yapıldığı ııık !ilk 
görWUp ı,ıwme~dlr. Eter bu l\lu,anof ka
binesi zamanında oleaydı belki bir derecf'ye 
kadar tabii glJrWeblllrdl. Fakat dlktatar 
Gorg1yet zamanmda böye de~lldlr. Bulgarl!l
tanila yeni hllkflmctln sansUrllndcn g~me

dr.n bir aatrr yazı neel't'tmck lmkAnsız.dır. 

BlnaP~aJeyh yeni hUktmetln Mu1Janof blikt· 
Mett K'fblt Ben ne yapayım, Rıılgarlstanda 

rlatbnat hllrrtydl \"ar! Gibi lrnçnmaklnrıı 
mpnum da mllmkDn değildir. 

Amn Bey mnknlcıılnl şöyle bitiriyor: (Bul
gar Ba,vekUI lılr tıırııtt:ın Türkiye ile her 
nk1t dost ,eçlnmek anasunn izhar edip du-

nırken diğer taraftan Bıılprfstandakl Tür-ı da böyle bir tarife tatbik etmesi prk ı: 

kiye aleyhinde bir takım tttabUratm, daha vafık olur. Bu. iki taratın menfaatleri lebln 
doknısu tahrlkAtm mp~·dan almaıtını nf! ili! dedir. 
tefsir etmek lAı;ımdır'!) 

Ctil\nnJRİYET - l'unus Nadi Bey 
(Tnyyareclllkte tekAmUl için daha neler yap· 
malıyız!) Serlhbah maka1t'slnde Ankarıı
t tanbul tayyare seferlerinin mevcudiyetini 
bile f!trııfa ''ayamamış bir vaziyette olduğu· 
mı işaret Pdlyor ve neler yapmamız icap et
tlj\'lnl 11nılıyor: Snde Alet kAtı df'A'll, adam 
da y<'tl,tlrmelldlr. Tayyareler memlPketımlz· 
de yapılmalıdır. Nar.art ve amell tu·yare<>l
llk llzt!rlnde kafa yoran yUk~k 1&1AhlJrtıı 

gençlerimiz olmalıdır. l\lcmlf'l<etlmlr.ln en~· 

rnfl \•nzlyetlnden tayyare tran!lt yolıı olaralt 
lstJfade etmelh1L 

Yunus Nadi Be\' bunları yazdıktan 110nrP 
ı,!S~·le diyor: B•1 !ICrl bakış gHsterfr ki tayyl\· 
reclllk 8tıhB'I'" 1n h!UA ~·apacajl'ımız çok bll· 
'1\1< l'llcr \·ardır.) 

ıutı.ı.IYET - Siirt llleb'uım l\lılhmut Br 
ttaıyndnn gönderdljtl makalesinde (ttal•· 
ile tlcnretlmlz, mail buhrana ka~f) Dl4l\"Z1111· 

mı tetkik rdl~·or: İtalya harlcl tlr11rrtlne yr 
nl bir raallyP.t ,.P. hanılr \'f'rmt'k için e.sasl• 
t.Pdblrler almıtktadrr. Bunlar bizi çok yak•• 
dan alt\lc:ıdar eder. Mr.ııelA kere~te Tr. zr···· 
rnf,ııı ı;:-ilmrük tnrlfelrrl yükseltıımle. A ,,ıs
ttır;\"lldnn gelen kcrcst!'lcr hmıust bir tnrlff'y
•• •' +rıtulmustur. ltaJynnın TUrklye hakkm 

ZAl'IAN - CKüçUk san'at olmayın<'-& b\i· 
yilk sanayi olmaz) ııerlAvhah makalf'de ter 
IA\'hadald fikir mlidafn:ı. f'dlllyor ve töyle de
niliyor: (KUçUk ımn'at, bllyW< aanaylln Usalr 
esasıdır. KUçUk pn'uUar llM'mlekette bak 
kıyle taammüm f!tmedlkçe bUyUk ııanayle d• 
tamamlyle hlklm olmnmızm lmklnı yoktur 
Bu m~lelerl kemali ehr-mmlyeUe Bsş,·ekl 

Pa'}a ile Nafia \"f! 7Jraat \'~klUerlnln naza• 
dikkatlerine koyu:ronıı. Şlmdh·e kadar çol 
'"nklt ka1·bettlk. Fakat bunun telAflsl müır 
ld\ndUr. Ml'8"1e l'!ln ehl'mmlyetlnl takdir I' 
ille adımı r.tmaktır. 

SON POSTA - CA. E) imzalı mııkalf'dı>; 

tstıuıbul lisesi il'~ il kııımmm lAJvt tuavvu· 
rundan bahsediliyor. Makale ıablbl bu kara
rın ale\·blnıJ!!dlr: (nı:oarlf sı .. ~ .. •tl...,lzdt", il ' 
mektt!hlnden llnh·rrrıltt'slne, kitabından bl· 

~ınR kııdar be11ryde istikrara Jhtl~·aç vardr 
btlkrar ve terbi ·e sisteminde de yt"kna
ıınkhla. ~aycsl dU~ünWmllt bir prorrama .... ) 

AKŞı\1\1 - btanbnlun iman rneRleslnden 
bahlK"den ( Ak,amcı) bıı ı,r beJ~lyMfn bl"<'t'• 
remıyccetlnl aöylUyor. 1'1·•"'ın&flh o, beledi 
yl"llln bu 1~ ehil olmadıkmı lc!dla f'tmlyo· 
tmnr lşlle ıı~rn .. nc..'lk bir makama ihtiyaç ' 
duğu fikrindedir. 

-~~ 1843 Temmuz 15:;,;;;;:;? 

M. Hitler Ra yştagda is 
yan hareketini anlattı 

(Bat tarafı 1 inci sayıfamızdadır) 

Nihayet, Alman Batvekili, dün, 
kürsüye çıktı. Atağıya dercedece
iimiz nutku irat etti. Fakat, bun • 
da, pek fena bir manzara arz eden 
Alman harici siyasetine temas et
memesi cidden kayde fayandır. 

Muhakemesiz idam edilenlerin 
efkarı umumiyeye bir liste ile ha
la bildirilmemesi de ehemmiyet
lidir. Hitlerin, kendinde, yüksek 
bir hakim salahiyeti bularak "adi 
mahkemeler,, in verece{ii kararı 

bizzat verdiğini söylemesi, nutku 
okurken, gözünüzden kaçmıya

caktır. Bütün dünya matbuatı, i§· 
te, bu nokta iizerinde dunrak Al
man devlet adamını tenkit etmek
tedir. 

Berlin, 14. (A. A.) - Rayiştağ dün 
tam saat yirmide top]anmı,tı. M. Hit1er 
açık bir otomobille ıelmiı ve alkıılan· 
mıftr •• 

Hükümet sıralarında M. Gobbels ile 
Von Neureth bulunuyordu. M. Von Pa· 
pen yoktu. Büyük üniformayı gİvmi, 

olan Gorig ce!senin açıldıiını bildir
miı ve müteakiben M. Hit!er kürsiye 
çıkarak a,ağıdaki nutku söylemiştır: 

Geçen Mart ayından beri, A!man 
milletinin ikinci bir inkilap ıayi\arila 

zehirlenmemesi için ıiddetli bir propa· 
ıandaya teve11ül etmiştim. Hücum kıta 
atı ıaflarında inhilal alametleri g~rül
dü. 

Röhmun bulutundan 9üphe etmeye baş
ladım. Pek az tonra, bu adamın tahak· 
kuku vahim ihtilaçlar tevlit edebilecek 
mahiyette haris planlan olduiuna ka· 
naat getirdim. Nihayet valtıalar gi~tik. 
çe daha vahim bir tekil alıyor ve her ne 
bahsrna oluna olsun Rohm ile birhkte 
yürümeie azmetmi9 aruplar teşekk:il 

ediyordu. Rohm benim malumatım ha· · 
riciıule, Von Schleicher ile etmaaa aeç· ! 
mi9ti. Yon S~l~hw WJlidita deiitme-
sini elzem dd den bi pJ"n t ,·, etmiı· 
ti. Rohm milli müdafaa ve bütün milli 
teıekküller na~ın olacak ve Von Pape
nin yerine de Yon Schleicher seçecekti. 
Ben bu planın tatbikine hiç bir zaman 
muvafakat edemezdim. Devlet içinde 1 
yalnız bir tek kuvvet mevcut olabilirdi., 

Ordu, ve bir tek siyaıi irade bulııııf 
lirdi: Milli Sosyalizm. • ti 

Röhm, benim muhalef etinıe '" 
ettiği cihetle tasavvurlarını cebı:e" ( 
bik için bir plan dütündü. Bu pi•~ 
re, hücum kıt'atı orduya karfı 

edilmeye batlandı. Ve bunun iqİI' ~ 
ordunun benim tawibimle hücurıı ~ 
atını dağıtacağı i1eri sürü1dü. ~ I 
kıt'atı buna mani olmalı ve ikinci J 
lali yapmalı idi. Röbm bu mak .. ";J 
yonlarca mark ihtilas ve tedhit ukil 
tatbik edecek hususi ıruplar teı 
ledi. Bundan baıka, mumaileyh ~ 
tadan kaldırmağa karar' verrnitti· 'f 
kü hiç bir suret!e müaaheretiıne 
nemezdi. Beni öldürecek fabıs a.ill, 
yin edilmiıti. "Buuhi,, ismindeki ~ 
cum kıt'atı tefidir. Ve tamamen İ 
bulunmuıtur. Kararlattrrılan isy•1lı 
kumct dairelerine taarruz ve bell~J 
kifimle ba§hyacak ve yıldınm d.r"' 
yapılacaktı. ',/ 

Yalnız ben müessir bir surette ~ 
kete geçebildim. Eğer herhanıi bİ~ 
se Mnden asilerin niçin adi malı 
lere aevkedilmediklerini ıorar•• 
ceğim cevap ıudur: J 

O adkikada Alman milletinin dl 

cleratından meı'ul ve buna bina•"; 
tin en yüksek hakimi bulunu)'O 

Örfi kanunu tatbik etmek liJ 
Herhangi bir kimıe devlete el k•I ~ 
sa onu bekleyen akibetin muh' r. 
ölüm olduğunu millet bilmelidir. • 
şiddetli oldu. Hücum kıt'atının oıı 
kuz yüksek 9efi, 31 9ef azası ve h' 
kıt'atı ıeflerinden ele üç kiti kU 
dizildi. Tevkifleri (.Snaaında mulı~~ 
le teıe'>büs eden 31 kiti öldüJ'IJ 

M. Hitler, ecnebi matbuatr ta 
dan verilen tahrilcamiz heberlerdetl 
&ederek demiıtir ki: 0 

"Nazır Yon Papen, Seldte vr ~ 
!erinin ıuikastci!erle alakadar old11 

hakkındaki iddiayı vakayi tekı:İO 
mittir. Zira asiler onların da katliıı1 
ıavvur ediyorlardı. , clı 

Ba,vekil, fırkaya itimadını 1'11 

rek ve bu cinnet """'·~ilf 
ların tiepsini affeClerek nutkunaa •" 
retle bitirmittir. 

Üçüncu sayfanın son sütıJ11 

da "Siyaset,, batlıklı yaz1nııı1 

kuyun! 

. ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amerikada bir milyon kişi aç kal111' 
tehlikesi karşısında ... 

Sanfransiıko, 15 (A.A.) - Sa
nayi münasebatı milli bürosu, pal· 
ronlarla Sanfransisko ile civar te· 
hirlerin 32.000 e baliğ olan dok ve 
kamyon ameleleri arasında bir iti
laf vücuda getiremediği takdirde 
110.000 kiti umumi grev ilin ede
cektir. 

Bir milyondan fazla halk, gün
lerce gıdasız kalmak tehlikesine 
maruz bulunmaktadır. 

Seattle' den gelen komünistler, 
bir çok binaları, YC?lları ve de.mir· 
yollarını tahrip etmitlerdir. 

Greve ait olarak ittihaz edile
cek karar ne olursa olıun şurası 

muhakkaktır ki yeniden 5.000 a • 
mele, miktarı 34.000 e baliğ bu • 

Fransaya gidecek talebe
ye verilecek döv;z 
Ankara, 14 (Hususi) - Gala · 

tasaray liıesi ve diğer liselere 
menıup bir talebe ve muallim gru
punun Pariıe gidecekleri malum· 
dur. Seyahat bir buçuk ay süre -
cektir. Seyahate i!itrak edecekle· 
rin her biri için maliye vekaletin· 
den 200 liralık döviz iıtenmişıe de 
bu miktar vekaletçe çok görül
müttür. Seyahate ittirak edecek· 
lere ancak yüzer liralık döviz ve • 
rilmeai muvafık bulunmu, ve Ga· 
latasaray liıeıi müdürlüğüne bu 
huıuı bildirilmittir. 

lunan grevcilere iltihak ede' 
Hizmetkarlar sendikası, 

bin ahçının bugün grev ilin 
ceklerini bildirmiftİr. ~ 

Ziraat merkezi olan meıı1 • 
zahireler birikmiştir. Bu za~l 
lerin Sanf ransiskoya gön dert 
si imkansız bir hale gelmiıtit• 

Zabıta, büyük yolları mu~İ 
za etmekte ve grevcilerin go 
lerinin faaliyetlerine mani olııı' 
çalışmaktadır. 

Sanla - Rosa' da dokuı -
ci tevkif edilmi,tir. Bunlar,', 
cek nakleden kamyonların b' 
depolarını delip patlatmai' 
ratıyorlardı. . . . ti 

Benzin mevcudu tükenr111f 

Kırklareli emn;yet 
memuru· 

Ankara, 14 (Huıuıi) ~ ~J 
arei emniyet memuru Ebiil>';

1 

Bey tahdidi ıin kanunuıı• 
kan tekaüde ıevkedilmi§tir• 

Gene imtihan 
Alt mektep mezunu oluP ~ 

mektep muallimliji yaplll.Jı f 
yenler için bu ayın 23 nciİ " 
Üniversite konferans ~1°;, 
imtihan yapılacaktır. tnıtıb d,t' 
yın yirmi sekizine kadar 
edecektir. 



~-~-~--~1_~5-T~-~!u,~m~-m~u~z~19;;;;3~4~~~~~!"'91!!~=================="=A==B=E=R====A==k~ş=a=m,===P=o=s=ta=•=•========================~~====================3==~ 

?3effifft q.ödlşüm : 
- >twwwzt _ ____.. 

Sokaklarda yersiz ' ··.SİYASET ' I' • • 

M. Bitlerin nutku 
Yurtsuz insanlar 

Hemen hemen her gece, saba· 
ha kutı, köprüden geçiyorum .•• 
Yen] Y'l1lılan mi.ir:l~ba sütunun 
ahtap ka.ideıi üzerinde, sekiz on 
biçare serseri birbirlerine sokul
nıuı, yatıyor ... O ayazda uyumağa 
çalışıyor... Üstlerinde hatlarında 
elbise denecek bir şey yoktur ... 
Tek gömlekleri bile lime limedir ... 
Öksürüyorlar ... Mevsimin yaz ol
rnaaına rağmen, vücutlaı-ı titri· 
Yor ... Birbirlerine nokuluyorlar. 

Muhittin B. tarafından Ethem izzet 
B. aleyhine açılan davaya bakıldı 

Dünkü nüshamızda bildirdiğimiz 
gibi, M. Hitler, Raytlagta bir nutuk 
söyliyerek, son ihtilal teıebbüıü hadi
sesini anlatmııtır. 

Malum olduğu üzere, bu hareke • 
tinden ıonra, Hitler, ya sahiden yahut 
ta siyaaeten rahabızlanmıı; nutkunu 
düne kadar tehir etmiıtir. Nihayet, 
dün, Röhm, Von Şlayher ve arkadaı • 
larını niçin muhakemesiz kurıunlattı· 
ğını anlatıyor: "Ben Muhittin Beyin bu davasını bir matbuat davası 

olmaktan ziyade bir politika ve hınç davası şeklinde 
telakki ediyorum.,, 

- Zira, ben, Alman milletinin ba
tında bulunuyorum... En büyük hi. • 
kim ben'iın.. • diyor (1). 

"Hakim,, sözünün iki m&na.11 var
dır. Biri, "vaziyete hakim", diğeri de 
"hüküm veren" demektir. Köprünün altında da aynı man- Esnaf Bankası meselesi etra-

zara.lar eksik değil. .. Bundan bir fındaki bazı neşriyattan dolayı 
kaç ay evvel, havalar soğukken. Vali ve Belediye Reisi Muhittin 

1 
Beyoğlunda apartıman kapıların- Bey tarafından Milliyet gazetesi 
da da aynı nevi tablole.ra rastla- aleyhine tahsı namına açılan da
dım. Hatta bir kere, biçare bir vamn muhakemesine dün saat on 
köylü kadınının Tepebatı bahçesi betşe İstanbul ikinci ceza mahke
karşısındaki bir kapı içine soku- mesinde başland.?. Muhittin Bey 
lup uyuduğunu gördüm. Heybesi· namına vekili eski adliye müste· 
ne batını dayamıf, içi geçmitti. şarı Kenan Ömer, belediye vekil· 
Kapıcı, tekmeliyerek onu kaldır· ferinden Feyzi, Rami, Nazım iz. 
dı: zet Beyler bulunuyordu. Etem İz-

- Batka yer bulamadın mı?... zet Bey de vekilleri eski ağır ceza 
Zavallıcık aafiyane dedi ki: reisi Sahri, Abdülhak Kemal, J:la-

B d 1 k 'd·· d El şim Rafet, Bahir Beylerle geldı. - uraaı ay ın ı ı u e ... 

~;!•::t~~~ırmazlar diye yat- y ~~ ıi-"';;·ı"i;;.,·;·;;g;·: 
Dünyanın her büyük tehrinde 

olduğu gibi, 1ıtanbulda da, yersiz 
Yurtsuz insanlar bulunduğunu ni
çin saklamalı? ... Fakat, her yerde 
!bir dereceye kadar tedbir alm.mış
trr ... Bizde alınmamı, ... 

Meıeli., Çarlık zamanında, 
ınethur bir zengin, Petresburğda, 
birkaç bin inıanrn barınabileceği 
bir bina yaptırmı§tı. Buranın ka
pısından içeri girerken inıan bü
tün elbiselerini soyunup çınl çıp· 
lak olmak mecburiyetinde idi ... 
IC-.ı.diain üci.i.n.cü mevlıti vaP.ur :r• 
takları gibi, bir uyuyacak mahfuı 
Yer Veriliyordu. Diğer büyük ~e
hirlerde de, ıefil insanları koru
rrıa teıiıatı vardı ... Kiminde daha 
İyi, kiminde daha fena ..• Eskiden. 
bizde de, Evkaf nam! altında, b~ 
gibi hayır işleri yapılırdı. 

Şimdi iıe, merkezlettirdiğimiz 
o ~urunu vüıta teıiaatını, itiraf e

delim ki, henüz aıri bir hale sok
nıağa vaktimiz ki.fi gelmedi. 
Garp manaıında hayırperver ce
rrıiyetler, nufus kesafetimize naza 
ran devede kulaktır... Ferdi yar
dımlar, hissedilecek derecede az
dır ... 

Gene bu itin önüne geçmeği,, 
devletten, Belediyeden beklemek 
lazımdır ... Köprü üstünde, köprü 
altında, apartıman aralığında uyu 
Ya.n insanları görmek, hem bizi 
illa.nen üzüyor, hem de bu yetit· 
lnit vatandatlan oralarda bırak
~ak, muhtaç olduğumuz nufusu 
ırar ... insan kolay yetitmiyor ... 

d .... "A~rupa memleketlerinde ol
b ~gu gıbj munhzam karyolalar 
ınalar yapılım!,, Diyecek olur

•ak, İt uzar ... "Ölme eteğim ö1· 
nıe. · Yon b't · ' M l · ca ı aın .... ,, asa ın; 
naz' 
k ıre Yapmıt oluruz ... Fakat, Ev-
afa a't . b b 8u ı nıce Of inalar vardır ... 
. knların yıkılması, ha.rap edilme 

11 ah"l ı I , . 1 o mayanlarının münasip-
erını f eh . h . d . hi b•' rın er ıemtın e, bu gı-

B • ıçare adamlara açmalıdır .. . 
adrı, &çtk havada yatacaklarına 

or a. 
UYuıunlar ... Ehveni terdir ... 

Rozet günü 
1' Millt bayraına teıadüf eden 

E:;~~zu~ 23. ncü günü Himayei 
cla.ıt. I emıyetı tarafından rozet 

utı aca~n 

si hazırlıkları 
Sanayi Birliğinin Yerli Mallar 

sergisi altmcısı önümüzdeki Çar -
famba günü saat on altıda açıla -
caktır. 

Sanayi Birliğinden üç kiıilik 

bir heyet, Dolmabahçe sarayına 

giderek Büyük Millet Meclisi Re· 
isi Kazım Paşa Hazretlerini ziya
retle sergi hakkında malumat ver
mİ§tİı'. Başvekil lamet Paşa Haz· 
retledle iktisat Vekili Celal Bey, 
.Sali günü şehrimize ge)ex:ekler 

ve serginin kiişadında hazır bulu· 
r. ~ca klard ır. 

Ihtjkar komisyonu 
top!andı 

Dahiliye Vekaletinin emrile be
lediyede teıekkül eden ihtikar ko· 
misyonu dün ilk toplantısını yap· 
mı,tır. Dünkü içtimada toptan eş
ya fiyatlarının temevvüçlerini gös 
teren statistikler tetkik edilmiş
tir. Komisyon Çarşamba günü tek 
rar toplanacaktır. 

Tifo vak' ası görüldü 
Pangaltı, Şişli ve Karaköy ta

raflarında bir kaç tifo vak'ası gö
rülmüt olduğundan sıhhiye mü
dürlüğünce buralarda aşı tertibatı 
almmı§tır. 

Bu hususta sıhhiye müdürü Ali 
Riza Bey demiştir ki: 

Bu semtlerde oturanlar kend; 
menfaatleri namına derhal kendi· 
lerini aşılan.dırmalıdırlar. Aşı ol -
mak istiyenler mevki doktorlarile 
Beyoğlu belediye ve hükumet dok 
torlarına müracaat edebilirler. 

Tepebaşı. bahçesinde 
Şehir Tiyatroau opereti önli

müzdeki Cumartesi gününden iti· 
bar en Tepe başı bahçesinde tem
ıillere batlıyacaktır. Biletler iki 
sınıf üzerinden 50 ve 75 kuruş o -
lacaktır. 

Bir tayin 
Hazine vekillerinden avukat 

Suphi Bey, Beyoğlu maliye vari· 
dat müfettişliğine tayin olunmuş
tur. 

isim ve hüviyetlerin tetkikin • faasmı hazırladığından sistema· 
den sonra Muhittin Beyin davası· tik bir şekilde bahsetmişlerdir. 
na ait dosyadaki istida okundu. Netice itibarile, biz hınç beslemi-

Dava, ceza kanununun 480 ve yor, politikaya alet olmuyoruz. 
482 nci, Matbuat kanununun 34 İstediğimiz şey sadece kırılan hay 
ncü maddelerine göredir. Muhit • aiyetin tazmin ve telafiıidir. 
tin Bey hakarete maruz kaldığı Her iki taraf vekilleri arasında 
iddiasile 20,000 lira tazminat is- bazi münakaşalar oldu. Neticede 
tiyordu. Etem İzzet Beyin vekili Mahkeme reisi Sakip Bey dava 
Sabri Bey usule ait bir itirazda mevzuunun esaslı surette tetkik e· 
bulundu. Kabul edilmedi. Mütea· dileceğini söyledi. Nihayet bu da
kıhen Etem izzet Bey açılan dava va belediyenin gazete aleyhine aç 
hakkında dedi ki: tığı dava ile birleştirildi. M•.ıhake-

- Ben, Muhittin Beyin bu da- me 24 Temmuz Salı gününe kal· 
vasım bir matbuat davası olmak - dı. 

tan ziyade bir politika ve hınç da- ""'"" "'"""'"''"'11 11 1111111111111ın1111uı1111111111""',..''" """'"'""''' ""'"'ııııuııııım•• 

va•ı şeklinde telakki edi!orum. Mahkemelerin yaz 
Davaya, matbuat davası dıye ba· 

kıhrsa oı·tada hiç bir suç yoktur. tatili 20 tem muzda 
Hıidiıe olmuf, havadis verilmiş
tir. Banka meselesi her tarafta a· 
laka uyandırdı. Hatta bizzat id • 
dia makamı da meşgul oldu ve o • 
luyor. Vekaletler tahkikat yaptır
dılar. Öğreniyoruz ki verilen ra· 
porlar neşriyatımızı teyit eder ma 
hiyettediı·. 

Bundan ıonra davacı vekille • 
rinden Kenan Ömer Bey dedi ki: 

Mahkemelerin yaz tatili 20 
Temmuzda başlıyacaktır. Beı Ey
liile kadar sürecek olan hu bir 
buçuk aylık tatil devresinde, ağır 
ceza, üçüncü ceza, birinci ticaret 
dördüncü hukuk mahkemeleri nö
betçi kalacaktır. 

Müddei umumilik istintak dai
releri ve diğer adliye teşkilatı fa. 
aliyette bulunacaklardır. 

Hitler, vaziyete hakim olan, hükU. 
met batında bulunan kendisinin, hini 
hacette, insanları adliye huzuruna ıev· 
ketmeden idam ettirmek için hüküm 
vermek ıalahiyetinde bulunduğunu id· 
dia ediyor. Sade iddia etmekle kalma
inıı, tatbikata da giriırniJtir .. 

Eski sadrazamların, valilerin, ba • 
ronların, kontlann yanlannda cellat • 
)ar hulunurmut. Münaıip bulmadıkla
rını öldürtürlermit. Fakat sonralan 
onlardan bu salahiyet alındı idi. Ka • 
nunlar ve muhakemeler tesiı edildi İ· 
di. Devlet ve eyalet reiılerinde ikir.ci 
manada "hakim" olmak hakkı kalma
dı idi. Hitlerin bunu yeniden ihdas et
tiği anla§ılıyor. 

Gerçi ecnebi memleketlerin dahHi 
işlerine karı§mak adetimiz değildir. 

Lakin, bütün dünya matbuatını işğal 
eden bu meseleyi kaydettikten sonra, 
Hitlerin, kendi karaku§İ karariyle ö: • 
dürttüğü adamların listesini hala net· 
reylemediğini de hatırlatalım. Biıtün 

dünya, sabırsızlıkla listeyi bekliyor. 
O, bunu, ne§rettinnemekte ayak diri
yor. 

Böylelikle, Hitler, kendisinden su
al ıorulmaz, her istediğini yapan müt
hİ! bir devlet reisi olduğunu anlatmak 
mı istiyor? 

Filhakika, son nutkundaki eda, o· 
dur ... 

HUeeyln Faruk 
- Etem izzet Bey açtığımız 

davayı bir politika ve hmç davası 
diye tav•if etti. Öyle bir maksat 

yoktur. Biz, neıriyatla samimiyet 
ve sadakatin fikdanından dolayı 
dava açtık. Hadisenin merkezi 
ıikletini Muhittin Beyin şahsında 
temerküz ettirmek için sürekli o • 
larak neşriyat yapmı§lardrr. 

AIJali l:Jenim djye (1) Hitlerin aö.sleri aynen fÖyl~dir: 
- Eğer her hangi bir kimse ben-

bağırı yordu den asilerin adi mahkemelere sevk:t-
Dün öğleden sonra adliye ko- dilmediklerini sorarsa, vereceğim ce• 

ridorunda herkesi koşuşturan bir vap şudur : "O dakikada, Alman mil
feryat ititilmiştir. Feryadı basan letinin mukadderatından mes'ul ve 

buna binaen milletin yüksek hakimi katil cürmünden mahkum olup de 

Bankada yüksek zatların senet
leri bulunduğundan, borcun ö
denmediğinden müekkilimin va -
zifesini hüsnü ifa etmediğinden 
ve nihayet evinde kapanıp müda· 

bulunuyordum." 
liyim diye iddia ettiği için Tokat·~~~~!""!"'!'!'!!!"!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~""""' 
tan şehrimize gönderilmiş ve tıbbı 
adliye verilmek üzere müddei u -
mumiliğe teslim edilmiş olan biri
dir. Maznun Allah benim diye ba
ğırmakta ve arasıra da Muham -
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:;~~:::;:r~mmetimdir diye hay· 
~ ;; _ B~ adam tıbbı adliye gönderil· 

Demlrle yararadı mit ve yapılan muayenede deli ol 
Tophanede oturan toför Meh· madığı anlaşılmıştır. Yarın mem

medi otomobil tamircisi Yuvakim leketine gönderilecektir. 

bir demir parçasile başından yara • •• • • • 
lamıştır. Kavgaya aebep, bir nö • Y enıleme muddetı bıtt yor 
bet meselesidir. Yuvakim yaka- Adliye yangınında yanan dava 
lanmı§, Mehmet haataneye kaldı- dosyalarının yenileme müddeti o-
rılmıthr. larak altı ay kabul olunmuştu. Bu 

Hlzmetc;lnin marifeti müddet Temmuzun 19 ncu Per· 
Fenerde oturan Madam Sofya· şembe günü bitmiş olacaktır. 

nın hizmetçisi Y orgiya evde kim
se bulunmadığı bir sırada bir ce
ket ve bir fistan çalıp kaçarken 
y~kalanmıttır. 

() Cj dükkln yandı 
Be§iktatta Hasfırın caddesinde 

Hacı Ahmet Efendinin manifatu· 
ra mağazasından yangın çıkmış 
ve biı· dükkan ile yanındaki üç 
dükkan kamilen yanmı§tır. 

Hacı Ahmet Efendi dündenbe· 
ri meydanda yoktur. Tahkikata 
devam olunmakta.dır. 

Bahk tutarlarken 
Anadolukavağında deniz ke • 

narında balık avlamakta olan 
Durmuş i14' arkadaşı Ömer bir kü
rek meselesinden dolyı kavga et • 
mişlerdir. Neticede Ömer, Durmu 
§u kaşından ve burnundan yarab 

Güzel sanatlar sergisi 
Güzel San'atlar Akademisi 

mimari, resim, heykel ve tezyini 
san' atlar şubesi talebe!erinin bir 
senelik mesailrinden mürekkep 
sergi bugün açılacaktır. 

Akademi talebesi bu sergide 
gerek den senesi esnasında yap -
mış oldukları ve gerekse muhtelif 
konkuı-lardaki kazandıkları işleri 

teşhir olunjlcaktır. .. 
Eski eserler getirildi 
Zonguldak ve havalisinde bu • 

Iunan 20 parça eski eser İstanbul 
müzelerine getirilmiştir. 

Diğer taraftan Bozca Adada 
bulunarak kaymakamlık tarafın • 

alın.an bir 

Haydar Bey geldi 
Belgrat sefiri Haydar Bey dün

kü konvansiyonelle tehrimize gel· 
miştir. 

Açıktaki profesörler 
Üniversite taıfiyeıinde açıkta 

kalan profesörler henüz maatla
rını alamamıtlardır. Buna sebep 
te, kendilerine bir ıene tam m&a§ 
verilmiş olması röıterilmektedir. 

Bundan böyle ne muamele ya
pılacağı Vekaletten ıorulmuftur. 

Vekaletin it'an mucibince hare· 
ket olunacaktır. 

Y ugosJav talebeler geliyor 
Yugoslavya teknik mektebi pro 

fesörlerinden Mösyö 1stanenin ri
yasetinde ayni mektep talebesin -
den 24 kişilik bir kafilenin bugün 
lerde lıtanbula gelmesi bekleni· 
yor. 

Ticaret mektebi 
mezunları 

Yükseık iktisat ve ticaret mek. 
tehi ıon sınıf talebeleri bu seneki 
imtihanda muvdf ak olmuşlar ve 
diplomalarını almıılardır. 

-------------------------------------------------------~---~ut.LıL...~L:ıı..LLl-Juu~Aüu.u.......,.._._ ____ .....__....LD.~__,,,~~..,,.......,_-~~·~r=.::il~ektir. 

Bu ıene mektebin şehbender • 
lik kısmından Müfit, Reıat, Saim, 
Necmi, Orhan, Sabiha, izzet, Şe • 
hap, Mecdi, İrfan, Enver, Gayret, 
İhsan, Ahmet Şerif Beylerle, banı
kacılık lusmmdan Mihriye, Saliha 
Hanımlar '.'e Kemal, Enver, Şura 
Azmi, Muhtar, Mustafa, Liltfi ve 
Sahir Beyler mezun olmuılardır. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 

HABER - Aktam Poataaı 

Fıkra müsabakaısı 
En iyi, en aüzel fıkraları bize aön

dereceklerin yazılan; burada nep-edj. 
lecektir. Yalnız bu ftkralann uzun ol· 
maması, seçme olması ve okunaklı 

yazılma11 lizımdır. 

Hasisin ikramı 
Tarlhf tefrika: 5 Yazao: ishak Ferdi 

Zarif bir adam bir hasisin evine 
Geçen kısımlar1n hulasası di. Sakın bir daha bana kelimeyi misafir oldu. Hasis hizmetçisine 

Abdlilbamit, Hürriyet istihsaline tekrar etme! helva pifir dedi. Hizmetçi yağ, §e· 
çalııan gençleri şiddetle takip ettiri- Celal Bey telaıla odasından çık ker, un yok dedi. 
yordu. Bir gece Yildzz Sarayında Kızıl- tr .. Paditaıhın huzuruna girerek Hasis bunun üzerine: 
sultan Mahmut Bey isminde bir muta- sarayda Parisli rakkasenin çevir· - Eh öyleyı~, dedi, ipekli ku· 
aarrıfr revolverle öldürnıüştü. Sarayda 1 

dig"' i entrikaları efendisine an ata- J d b' yatak hazırla da mı' bu kabil cinayetler tevali ederken, Ab- mat ar an ır 

blilbamit gözdelerile gülbahçesinde eğ- caktı. ıafirimiz içinde yatıp rahat rahat 
!eniyor. Bu sırada Tıbbiyeli Necdet * * * uyusun! 
Sarayda mahpustur.. Paristen gelen Matmazel (Meyan) bahçede Bu söz üzerine zarif adam §Öyle 
rakkaseyi kıskanan (Necmiseher) Ha- dolaşırken, Necmiseher fıraattan hitap etti: 
nım Sarayda faaliyete geçiyor. istifade ederek derhal Takkasenin _ Ey nazik dostum! Helva ile 

Celal Bey Necmiseherin yüzü- odasına koşmuştu. ipekli kumaıh dö§eğin ortasını 
ne baktı: Parisli rakkaseyi ölüme kadar bulsak olmaz mı acaba? Bir parça 

- Ne demek istiyorsun? Bir sürük1iyebilecek olan bu tuzağın kuru ekmekle bu tekellüf bertaraf 
§ey mi sezdin yoksa? esası şu idi: Necmiseher rakkase- olur, ne helvayi şirine ve ne de i· 

Necmiseher telaşla baş mabeyn nin odasına girerek eşya bavulu- pekli döşeğe hacet kalır, dedi. 
cinin yanınaı sokuldu: nun içine bir revolver ııkııtırmı§· Topçular: Kemal Niyazi 

- Gözümle gördüm ve kulağım tı. Sarayda oturan insanların ya- ~!!!!!!!!!!!'-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
la işittim, Beyefendi! Parisli rak- nmda çakı bile taşımaları §iddet· 
kase dudaklarını kapının anahtar le memnudu. Matmazelin eşyası 
delitine yapııtırdı ve: "Her şey arasında bir revolver çıktığı Ab
yolunda gidiyor, Necdet Bey! iki dulhamidin kulağmaı gidecek olur 
gün daha sabrediniz .. Kurtulacak· sa, bunun manası pek sarih olarak 
ımız !,, Diyerek tekrar döndü, oda bir suikast ıhazırlığı mevcut de· 

ıına gitti. mekti. Abdulhamit bir kadının 
Celil Bey bu sözleri iıitince odasında revolver bulunduğunu 

oturduğu yerden fırlayarak: havsalasınaı sığdıramıyacaktı .• Ve 
- Ben şimdi o çapkının pesti· işte 0 vakit Matmazel {Meyan) 

lini sermittim. Hala uslamamış- tam manasile Padişahın gözün· 

mı? den düşecekti. Odasında revolver 
Dedi .. Ve hiddetle od-asından saklayan bir kadına Abdülhamit 

çıkıp gitmek istedi. Necmiıeher, gibi müvesvis bir hükümdarın bir 
Celal Beyi göğüsledi: daha iltifat- etmesine, onu dizi· 
-Hayır, Beyefendi! Şimdi aşa- nin dibine alıp okşamasına imkan 

ğıya. inmeyiniz ... Ben Matmazelin mı vardı. 

arkasına bir adam koydum. Bir ıa Necmiaeher revolveri bavulun 
at sonra ıbana neticeyi bildirecek. içine yerleştirdikten sonra çıktı. 

Celal Beyin gözleri dönmüttü: O ne? ! 
- Yavrucuğum, artık netice fi. Necmiseherin geçeceği kori-

lan kalmamlf·· lki güne kadar dordan baı müsahip Cafer ağa 
Necdete kurtulacağını tepfir eden geliyordu .. 
bu kadın kim bilir neler biliyor?! Aksi ıeytan ! Sarayda karşıla-

- Evet .. Otıun için Necdetten şacak adam mı yoktu? Bu herif· 
ziyade onu aıkııtırmalı. de şimdi nereden çıktı? 

- O halde evvela Zatıtahaneye Necmiseher, Cafer ağayı gör· 
meseleyi arzedeyim... memit gibi davranarak koridor· 

- Fena olmaz. Bu kadından dan yavaı yavaı yürüdü. Fakat, 
lier §ey beklenir. Maazallah bir Cafer ağa, koridorda dolaşmasın· 
bombaı falan... dan çok şüphelendiği Necmisehe

Celal Bey elile genç kadının rin yolunu keserek: 
ağzım kapadı: - Bu teli§ ne, küçük hanım? 

- Allah göstermesin.. Efendi· Nereden geliyorsunuz bakalım? 
mize ben böyle bir ihtimalden Demit ve genç kadmm . önünde 
kat'iyyen bahsedemem. Maama- durmuftu. 
fih Parisli rakkaaenin son günler· Necmiseher derhal itidalini 
de tehlikeli bir vaziyet aldığını topladı: 
ve Necdete halaımı müjdelediği- - Celal Beyefendiye gittim, a
ni söyliyeceğim. Bomba falan... ğacığnn ! dedi, beni çağırtmıttı 
Aman Yarabbi! Tüylerim ürper· da .. 

Tefrika numarası : 18 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili: 

Geçen kısımlar1n hUllsası 
(Va - Nfı) 

- Söyleyin... Size benziyor mu? 
benzemiyor mu. 

Delikanlı, fotoğrafa bir göz attık • 
tan sonra, samimi bir hayretle: 

- Sahi ... - Dedi. • Çok benziyor ... 
Şaıdacak ıey ! .. 

Bir kaç cümle ile, batka mevzu ü
zerinde konuıtular: 

- Hangi !ehirde stajınızı yaptınız? 
- Pariste, Hanımefendi ... 

Cafer ağa hayretle dudaklarını 
§İ§irdi: 

- Sizi mi çağırtmıştı? 
- Evet .. Mühim bir mesele var· 

dı. Ben.den bazı şeyler sordu. 
- Gene kimin batını yakacak 

acaba Büyük Efendi ile Efendi
mizin araaını açtığı yetmiyor mu? 

Necmiseher gülerek yolunaı de· 
vam etti •. 

Cafer ağa da yavaş ya vat yü· 
rüyerek koridordan aynlmı§tı. 

Abdülhamit çok kıskanç bir 
hükUmdardı. Necmiseheri diğer 
gözdelerinden fazla aeviyordu. Bü 
yük oğlu Şehzade Selim Efendi, 
babasının bu temayülünü bildiği 

halde nasılsa bir gün sarayda Nec 
miıeherle kartılatmıftı. Necmise· 
herin de Selim Efendiye temayülü 
vardı. Bu kartıl&Jma, aralarında 

gizli bir münase'oet tesisine vesile 
olmuştu. Bu münasebet üç ay ka· 
dar fakat çok mahirane ve gizli 
bir surette temadi etmişti. 

Günün birinde Baı Mabeynci 
Celal Bey, Abdülhamide Şehzade 
Selim Efendinin Necmiseherde 
gözü olduğunu söylemek cesareti· 
ni göstermiş ve i§te o günden beri 
Kızıl Sultanla oğlu ara~ında müt
hiş bir gerginlik ba,Iamıştı. 

Necmiseher saraydan bir yerr 
çıkarılmıyor, hiç bir kimse ile gö· 
rüıtürülmüyordu. Cafer ağanm 

koridorda Necmiseherle karşılat· 

ması hoş bir tesadüf değildi. Nec· 
miseher odasına gelir gelmez Baı 
Mabeynciye şu puslayı yazıp gön
derdi: 

(Devamı var) 

fazla konuımamak istiyordu. Zira, lar- ı 
mızı ıaçh memurun bazı yumurtalar 
yumurthyacağım keıfetmiıti. 

Netekim, tahmini bota çıkmadı. Şe
kip, sormadan söyliyen cinstendi: 

- Beyefendi ... Şadiye Hannn, alb 
senedir müıterimiz olduğu halde, her 
ay, ancak muayyen günlerde bankaya 
gelir, faizleri hesabmdan muayyen bir 
para alırdı ... Böyle iki günde bir cğ
radrğı yoktu ... Acaba kendisine ne ol· 
du? 

Manalı manalı gülümıedi .. 
Fikret, yüzünü buruıturdu: 
- Bize ne?.. Müıterilerin hususi 

iıleriyle uğraımak banka memurları • 
na yakışmaz ... 

İlhami Bey, servetini kaybetmiş 
bir Pagazadadir. Fakat, eski debdebeli 
hayatı terketmek istemiyor. Onun için, 
kızr Türkb Hanımı Cemal Bey ismin
de bir zengine vermek emelindedir. 
Halbuki, Türk§nla Fikret sevişiyorlar. 
İlhami Bey, Fikreti, oğlu gibi büyüt
mektedir. Ona, kızdan vazgeçmesi için 
rica ediyor. Banka memuru olan Filt
retin önüne, tesadüf, Şadiye Hanım 

isminde zengin ?:>ir kadın çıkanyor. Bu 
hanrm, da delikanlı ile alakadar oluyor. 

-Ya ... Fakat, ak§am üzeri, herkes gittik· 
Ve, Parise dair bir iki cümJelik ha- ten sonra, bir it bahane ederek, ban· 

tırasından bahıettikten sonra, nazika- kada fazla kaldı. Bir hırsız gibi, bü-
ne tebessüm etti. yük defteri açıp baktı. 

Kadın, üç gün sonra, memurların Ogün, delikanlı, dütünceliydi. Bir Hakikaten, Şadiye Hanım, - Şe-
hayreti arasında bir kere daha gPlip aralık, Şekip, gülümıiyerek. yaruna kibin söylediği gibi, - ancak aydan 
üç yüz lira b?rak~. yaklaıtı. aya gelerek muayyen miktarda para-

Şekip, alaylı alaylı~ - Beyefendi. lar almııtr. Böyle, iki günde bir uğra-
- Bu seter de kumarda kazanmıt - • • • yııı kendi zamanına tesadüf ediyor· 

olaca!c! • Dedi. Fikret, cevap vermedi. Bir kaşım du. 
Fakat, Şactye., ça.ntuından çıka,- • aş:ı;-• indirip öbür kaıını yukarı kal • Sonra o bakrı? .. O tatlı konu§uş? .• 

dıA'ı hir t<?nni, Mı birada, Fikrete gÖs· drrdr ve memurunun yüzüne baktı. O fotoğraf? .. 
--.---~..-..~- -------~---L-:ı!L--~-I--LL-'<--------~--'--"--C"~'-- _1 ___ ._.. ":-l~~ı.. 
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Milel lifi: ömer Rıza 

24. T om and hiı c:ouıin Frank. 
Tom - Good morning, Frank, 

how are you? (nasılsınız .. 
Frank - 1 am quite well, trank 

you ( [*senlıt yu) 
teıekkür ederim 

Tom - Have you ever been to 
Woodlands? (Vudlands) 
yer ismi 

Frank - l am quite well, the 
there. 

Tom - Well, we went tbere 
yeaterday, and 1 tell you it iı 

Lovely there. We left (left) home 
bıraktı 

(bom) very early. 
ev 
Frank - Why did you leave (liv) 

so early? 
Tom - Because it is such a long 

way (vey). it was seven o'clock when 
father, Henry and t left the house. 

Frank - Did not your sisten go 
too? 

Tom - No, you ıee, motber is not 
very well, and so they stayed (steyd) 

kaldı 

at home with her. And tben, İt wcııı a 
very Jong walk (vok). 

yürümü~ 

Frank - How long you were 
walkinıı? ( vokin) 

Tom - We did not getto 
Woodlandı till nearly (nirli) one 
o'clok, so we took over (over) five 

fazla 
hours to get there. t t waa a very fine 
day, and the sun waa sbin.ig ali the 
time, but during the last (last) two 

son 
hours we were in thick wood, and 
there it was quite cooJ. Father told 
( told) uı all about the animals in the 
söyledi 
wood: About foxes (fokıez) and 

tilkiler 
rabbita (rabiıt) ımd bear• (berz). 

tavıanl~r , aP,lar 
- Frank - Uncle haı t old some 

ıtorieı (llorİz), l İiki hearing (hirin) 
dilemek 

them very muck. 
T om - Haı he ever told you a 

story about Mr Rabbit and Mr Fox. 
Frank - No, l donot know (nov) 

the llory. 
Tom - Ask hlm to teJJ you. it is 

a good ıtory. 
Father has a friend at Woodlandı; 

and we to his houıe: He wu VE:ry 

glad (glad) to see us, He aaw we were 
memnun 

hungry (hangri) and thirıty 

aç 

([•seriıti) so he gave uı plenty 
susuz 

(plenti) to. eat and drink, and then we 
mebzul 

looked (lukd) at the thinga in his 
baktı 

gard en. 
Frank - What was there te see? 

Bu kadın, kendisine karıı Jakayit de· 
ğildi ... 

Hayatında böyle bir §ah~yelio be
liriıine memnun oluyordu. Zira, Tür
kan, zihnini kemiriyor, onu harap edi
yordu. Hiç olmazsa, Şadiye Hamının 
gidip gelmesiyle oyalanırdı ... 

Netekim, iıte, dört gün geçmemi§
ti ki, genç kadın tekrar belirdi. Hesa· 
hına iki yüz lira bırakbktan sonra: 

- Size gösterdiğim fotoğrafın 

sahibine son derece benzemeniz, bir 
kaç arkada§ımın fevkalade merakını 

mucip oldu. Cuma ıünü saat beıtc bir 
çayım var... Eğer evime gelirseniz 
memnun olurum... Arkada§larnna si
zinle bir sürpriz yapacağım ... 

Bu sözleri söylerken sesi belli be· 
lirsiz titriyordu. Heyecanını gizlemek 
için güzel, muntazam di§lerini göstc • 
rerek tebessüm ediyordu. 

Fikret, umulmadık davet üzerine-
ne: 

- Maalmemnuniye Hanımefendi. 
Cevabını verdi .. Fakat, adresinizi bil· 
miyorum .. Nereye geleyim? .. 

Kırmızı saçlı memurun fare gibi 
masalar arasında dolaıhğım, kendile
rine yakla§arak söz kapmak istediği-

~.ı: __ U-.-.: 

Tom - There we saw many thing" 
The garden is full of (ful ov) bovely 

dolu 
flowerı, and thcre are bee - hiveı 

(bi • hayirz) antl there is a big pond 
arı kovanları 

(pond). The water in the pond İı quiel 
havuz 
clear (klir) and you can see tbe fisheı 
berrak 
(fiıez) swimming about (svimmin 
balıklar etrafta yüzüyor 
ebort). Henry waı sit~ng on the 
branch of a tree looking at some of 
the fishes and he fell from the branch 
İnto the water. it was a good 
thing that the water was not dt'eP 
(dip) or dirty (derti). The hot EUD 

derin kirli 
soon made him dry again. 

Frank - Wht'n did you get home? 
Tom - Fatht'r's friand has a 

carriage and his man drove us home 
in that W e · left at half - past 
four, and we werc home by seven. lt 
was a beautiful day, l am fond of 
walking. But the best thing of ali 
was to hear fathcr's s troeis ( storis) 

hikayeler 
about the animal11. 

Frank - Do teU me one of those. 
Tom - Ali right (ol rayt) 

Jeave bırakır left bıraktı 
teli söyler told söyledi 

naklede:-
anlatır 

drive sürer drove sürdü 
sevkeder 

give verir gave verdi 
take alır touk aldı 
fall (fol) dü§er fell düıtü 
know ( nov) bilir knew ( niyv) bildi 
drink içer drank içti 
go gider went gitti 
hunger açlık hungry aç 
thirat susuzluk thirsty susuz 
1 - Okuyunuz: 
Thank, th · :ı, thing, tbo-, thln, 

thirsty; bome, some, early, nearly, 
clear, bear, leam; six, fox, eggs; snow, 
go, know, throw; finger, gunger, 
longer, younger; book, look; ice, 
sauce (sos); sentence (sentens); one, 
done (dan, known ( novn} ; firs t, 
thirst. 

Cevap veriniz: 
( 1) Where hı> d T om been? 
(2) Was it near his home? 
(3) To whom did be ıpeak about? 
( 4) Did he like his wa1k? 
(5) ..&.'bout what this father teU 

stories? 
( 6) Who lived at woodJands? 
(7) What did be give the boys? 
(8) What did they do when they 

were no longer hL•ngry. 
(9) How did Henry get wet? 
(10) What made him dry again? 
( 11) Did they walk bome? 
(12) How long did they take to 

get home? 

değiıtirmek, hem de süale cevap ver• 
mit olmak çaresini buldu: 

- Hesabımın kartonunda yazılı• 

dır ... Değil mi efendim? .. 
- Dalgınlığımı affedersiniz, ha· 

nımefendi ... 
Bu, aralarında taati edilen ilk gizli 

ve samimi cümleler olmuştu. 
Hadisenin verdiği neşe içinde, evi· 

ne döndüğü zaman, salonun büyül< a• 
vizelerini yanmış gördü. 

Balkondan sesler yükseliyordu. Gii• 
lü§meler, konuşmalar, hatta, kahkaha· 
lar ... Kulak kabarttı: 

Türkanın ve Cemal Beyin neıeli 
sesleri birbirine karı§ıyordu. 

Nasıl? .. Yoksa anla§ıyorlar mıydı?• 
Yoksa, genç kız, Fikretten soğuk ınıJ• 
amele görünce, zengin tüccarla aniat• 
mağı en muvafık yol mu addetmişti! 
Belki de, konuşa konu§a onu ruhuna 
uyğun bile bulmağa baılıyacaktı. 

Yüreğinde bir şeyin cız ettiğini 
duydu. 

Fakat, kendi saffetinden kendi do 
irkildi: 

- Ama sen de ...• Dedi •• - Buna 
imkan yok ... Oha bile, bana ne? .. 

t. n .... ,, ....... v~r) 



HABER - Alcfam PHtul s 

llir Kadında aradığımız?.. Kadın ve Moda 
arkadaşım, kanlanm niçini bn en derin zevkini arıyor, ondan 

• anlattı: ayrılmamak. her an beNber yqa- 7 • •• lı • • • 
~-:.. • : : : • • • • ~ iatiyordum. Fakat bütün ü· enın quze eşmesı lÇln 
çılcblc a ~ı~dı hırlikte güverte- mıtlere ve yorıunluta ralmen a -

ne yapmalı? 
e • Gıttık. Orada bir kana· radıiımı bulamıyordum. ı 7... f f •• [ 

Olurduk. Bir zaman ıeldi ki artık ümidi- "ucu ve en guze -
~limana YenDİtlik. Ö· mi kestim Ve IU kann Yerdim: [iğini temin fle mu• 
or e •ağlı aollu dallar uza- - Umduiumuz teY kadmda J 

' onların ortaamda, mavi vardır. Olmaaa bizi tabiat ona /ıafaza go/unaa 
~~ıp ıidiyordu. Uzakta doiru aürüklemezdi. Fakat ben tavsiye/er 

h.r L_ .~engi kocaman bir bulut yanlıt evlendim. Aldandnn. Ace • Vicat " ta süelJili, kadmm iti-
11&11nde, (Köıten) adaaını le ettim. 

Olduk na ile metsul olac:aiı aibellik mnzu-
~·- · Necmi yana yakıla · Geçimaizlik batladı. Zaten ço- 1amun hqmda .,. tQtar. Tenin SÜ : 

...... 'I ordu: cuğum ela yoktu. Bir aktam, hiç zelleımesi içia ne yapmalı? 
'Je.:~ allahi kabahatim yok! Ne yoktan bir kavp çıkardım. ilk o • - Her sabah, maa'J'lea aıallere söre 
-~ 11111 .ben? Aldanıyorum itte. larak ayn odada yattım ve rahat jimnaıtik .,.pma1ı ihmal etmemeli. 
.L ıbır kadmla niçin birletir? Mtim. Bu, karmun tarafı için en Viicuclün ince ve çeYİk Wr halele hu • 
\Ql -ad ... b" B' b ..::L hm . H . lunmur için, hu, limmcllr. Soan, •• 1ci ıgımız ır tey var: ır ü,,~ rebnıt. emen erteaı uk rkanmaiı " 'Jüriiaaeii ele sözet-

cl &ıılatınak kabil defil ve dün ıln kızlarm.ı aldılar: melidir. Bunlardan bqka, Mim ... t 
• aJılablmaıı kabil olmıyan - Ayn ev tutaun ! Şunu J"&P• u.,lm esumelan a'Jfthmnwb. Bir .. • 
~ ~"la o da budur iıte ! ıın ! Bunu yapım! ce aüabla.,mca, ertesi sün ötle ,..,.._ 

l L~11iu yerde aai bacaimı Diye haber yolladılar. Babam- iiai 'Jflr )'9llla yatmalı. Bol W ıa ~-
. ~lnun üzerine atmıt, elle- la annem de zorladılar. Fakat hen mele te, sıhhati korur. 

18faüne kaw ... ·-·, biraz uyutmak tarafma hiç y&Dafm&· Alafnnsalıia izwn l.a kimle· 
'!' ........ ..., ler, hizim çok sıhhi olan ricade keM ta leçen bir kayıta bakıyor· d1:n. sürmek icletimble .ı.., ederler. Hal-

Jdcta ıevimli bir kadm Tar· - Karım evimi bırakıp kaçtı! ı.ald, timdi ecaehi .......ı.btlericle 
Diyerek ayrılmak için mabke • 'riicat, .,.kamrba tert Wr hrp ile .,.. n:e o? Gene nereye daldm? 

)' e aordum .• Toparlandı. Şi-
• et eden bir aeıle a8züne devam . . 

....... Bu liuyumu ben de hiç sevi);-· Görünüte bakarak ba • 
ercai,, diyeceksin. Fakat _ ....__ 

'·-. Jok. Zira öyle ola1dım 
-aıdıi1111 ıenç kızla evlenmez 

eilenirdim. Şimdi, tu kayık· 
~ .. sevimli kadına bakarken 
~faından ıeçen dütüı.ce, i • 

, 
1
, evlenmekten hqka bir teY 

ıldı. Bu ı.. __ d ___ ,_. b" "ht" 
, UOD e 11a11AI ır ı ı • 

• Her defaamdeı "itte bu ao
dur 1 Bunda aradıiımı hula-

"lna !,, cli1orum fakat ümitlerim 

Beni-,_: , U .... elltepten tanıyorsun . • 
•eneler beraber yqadık. Huy 
1 bilirsin! Öyle gerip taraf· 

d Yoktur. Orta zekada, her 
· e Orta dereceden atalı düt· )91l t..• • 

uır ~. Mektepten 
lıı:d çdanaz, evlenmek merakına 

unı, Eh! Babam eatdı. Yu • 
d huylu, balmumu ıibi hir a· 

1, ., 
1
• Bir iatediiimi iki yapmaz· 

lr ~llbıız da vardı. 
~Yada, etraftan birinin kızı· 
~·~ beienmit. Onlar da •e • 

S:iıler. Resmini ıöatercliler. 
to.L~u botuma gitti. Kı.. ho1lu, 
di~ toparlak, sevimli bir teY· 
dtıı ·"diıini de bir kapı arabim· 

af!'tle ıörür ıibi oldum. 
~Üteıı düiün ıecmini ne derin 
tfiJıa •e heyecanla beklemiftim. 
t~)et evlendik. ilk liİDht! iyi 
':et • .. •kat içimde, kanmıyan bir 
dile~.dı, insan kendiaine vade • 
d'ldcı 1

1' Yere gider de orada um• 
',.::dan en bqlıcumı bula • 

......, birdenbire aorar: 
)ole? O, Derde? Niçin burada 

1 
di ~;ı- de bu halde idim. Ken· 
dllaaa. So llne böyle aorup duruyor· 

....... a· ili'& törle söyleniyordum: 
d~ ıraz bekle! Herhalde um -
d,tı_ il bulacaJuın ! Dur bakalım, 

bi e oldu ki? 
)orct • .-. 
Oı ...... 

)o"d11. '-an babanı ticaret yapı· 
defttrıe1;n de ınafazıaya ıidiyor, 
~le ~ tutuyordum. Hayat 
)~ ta: teçiyordu. Bir bqbbk 
"-deij •li hir adamın en büyük 
~ı ~ ""9am Jor111n d6nünce 
.. , '-q1 ~ 1-uiyle kona1111ak aon· 
~ 'tlı UJUmaktır. Fakat ben 

~~'•y ~nra bunlardan bir tat 
~~1 ~ ~ tla~ım. Buna raiJDen 
~ç aevıyorduın. Onunla 
~ -nıDılaJda haıa • 

meye ıittim. bat "Can clö kren" elenilen kıllı Wr ke-
Ancak hir ay ualu durabildim. ae ile ımala.,or. Ba aıalln kum ce • 

Evli olmamanın alrııını yeniden nllmu •e tala JmDUpkblma çok 
,.ekmeie L--ladan. Gençtim, ıü • yardımı dokunuyor. 
~ .,_, ED.in siizel ıöriinmai için, te-zel •e zensindim. Neden mit öl-
dürmeli? 1!--n -:;-ler bir daha mizlik prttır. Bilhusa braaklar için.. 

~ ..... Uzan tırnak moduma u.,...ü iıti:ren 
dönmüyor 1 her bclm, tırnaldanm her sin fırça • 

Dütüne difüne fana ftl'dım: lamalı, an ura li......._n tmüale.,it 
- ilk karımı al1mkta acele et- h1UU1UDda istifade etmeli. BiJik el, 

tim. Bana kua L-lu, --uk, tom küpJc el- Ellerin ldiçlk olmenwu, 
vu

7
a J- Na üdmlara irinti nrir. lhl, llıir i-

buJ bir km delil, orta ho:rlu ince zinti ...ilesi ohnm-•'llır. t.,i Wol • 
ve narin hiriai Utı&ım 1 mıt Wi,.Gk Wr .ı, i:ri 1.kilmamrı ki • 

Sokakta l.iyle bir kız ıördü- çile Wr elden bin kat daha p.I .. .,.. 
iüm zaman arkaamdan bir müd
det bakmakta, batta ıitmekten 
kendimi alamıyordum. 

Botandaktan aoma 

men istettim: 
- Dütünelim ! 
bemiıler. Dütünmüıler. 

gün aonra cevap verdiler: 
- Peki! Verelim. Fakat tart· 

larrmız ftt'. 

Şartları bahse deimiyen teY· 
lermit: Biraz fazla alırlık iatiyor
larmıt. Oç &f&iı bet yukarı UJUt• 
tuk •e evlendim. 

Karım cidden ıüzeldi. Bir be
bek ıibi1di. insan karpama otu • 
rup ta uzun uzun bakmaktan ken
dini alamıyordu. 

Fakat insan en güzel ıeye bile 
baka baka usanır. Kadında aradı
iımız bu delildir. 

- Aradıpmı buıün bulurum, 
yarın bulurum; bns daha aabır ! 
Herhalde aldanmadım. Hislerim 
bu sefer beni aldatmıyacak ! 

Diyordum. Fakat bulamıyor· 
dum. 

Onunla beraber hir yere lider· 
ken ıözlerim etrafta, bqka kadm 
larda kalıyordu. Neden? Niçin 
böyle oluyor? Ben huta 11UJ1D1? 
Baktıiım kadmlarm çolu benim • 
kinden daha çirkin. Fakat ıene 
haluyorum. Bunu hildilim halde 
bakıyorum. Neden bu? 

Günler, haftalar, aylar böyle 
geçti. Biraz tatlanır sibi olan ha
yatım. biç bir zaman umcluium 
derecede tatlı olmuyor, hatti ıit· 
tikçe ekti yordu. Etraftakilerin: 

- Ne ıüzel karuı var? Ne 
mes'ut adam! 

Demeleri beni biraz kendime 
ıetirir sibi oluyordu; fakat itte o 
kadar. 

- Hayır! Bu da delil. Bunda 
da yanıldım 1 Bunda da acele et
tim! diye diifünüyordum. 

Geçimaizlik bqladı. Kendimi 
içkiye verdim. ICavıalar oldu ve 

CD.namı ı inci •J.lfada), 

Plaj kostUmü 

Ba nsimcle, Hli.acl 'JllclaJann. 
elan MON'JD O' Sillinm plaj lanfe
ti,.le airiJ'Ol'fanu. 

Yddmn pllj a.timinin atalı Jcı .. 
mı, ima bir putalom anclın,.or. Ya -
kan taraf, iki renk ,o11ac1ar. Atalı ta
raf, yandan çiqili. Yıldmn IUtik plaj 
a.,aJdcaWannm en IOD mocla olclaia
D11 da not edelim "Tanan" filminde 
Coni V aJmriillsin eti. daima en aon 
moda'Ja ayak a,.clararl 

Elbisede çiçek 
Akpm ellNaelsincle Pçek rnoclaaı 

çal.acalc beaimaendi. Elbiseleri çiçek
lerin •6ale'/İti, iki tirliclir. 

Ba iki türlü ıüle'/İıtea bir tirli· 
ıü, eski ........ .......... olclaia 
sibi, ...... in muhtelif ,........ ~ 
ma siçelclerin ilittirihwi ameti,le
lkinci tanda, doiraclan dofraya ..... 
maılarrn hö.,le olmur.. Yani, cleaen
ler, muhtelif çiçeklerden HÇilenk, Jna. 
mqm WiJ.le ~!!t _,' 

brl 1 En.inin aertliiinden, lmarbam • 
dan tiki'letçi olanlar, her sekiz süncle 
Wr, elleripi limon IU'JU ile İ'/İce u• • 
malı, aoan ialenmit badem yafım bir 
klM içine döküp, elleri, bet dakika 
kadar, .... k&Mnin içinde tutmabclır. 

Selcİa Pn soma, ella' 'JUIDUpmlf ve 
lmarbclan kurtulmuı .olarl 

"Piyer Pomn elenilen bir nevi 
tq 'YU'dlr. Eczabanelercle •e levanta
CI cl6kklnlarmcla INlanar. Ba tq, el
den cİpra zifiri izlerini, mürekkep le-

Meksika tarzı 
Ebotill .....ıebtlercleki i~ • 

,.... ··- .,,, 'l4si1ı - .... 
............ falaca ~ tatta. En zi-
.,.c1e ele Çinclen mülhem moda, teıiri
ni söatercli. 

Şimdi, '/enİ Wr hareket •ar. Mek
ıika si'/İnitinin tesiri albncla kalıt ha
reketi- Bu moda, henüz ıümullü bir 
halele ohmmalda beraber, bat üzerin-

de yer tuttu. Bir nen delikli bat ör
tüleri, aaçlar uzerıne ablıyor, 
bu ıuretle yüze yeni tarzda bir çerçe
•e temin olunuyor. 

Çanta •e kemeri• üzerinde ele, ka· 
fes kafa ıüalerle tuirini aöıteren bu 
moda, timclild halele daha ziyade pp
U'J• bir rakip .. A napacla bir çok ka
clm, Mekaikalr kadınların bq örtül• • 
rİ'/le, kızlın sünet albncla ela dolap • 
yorlar. Moda, hu! 

Plaj eğlencesi 
Plija si~ neı .. sötürmeli? ••. 

Ma.,o, liatik apkkabdar v. ı. cleniz
cle " kumaalda ite yarayacak bqhca 

te'llerl Fakat, acaba bqka bazı teY· 
ler ele sötürilelMlir mi? 

Plij aafuau, .,alım 'Jlkanmak •e 
Pnelte .,.nm•k, sahilde clolapnaktan 
ibaret N'Jmf'lan ecnebiler, "Briç" de-

nilen O'JUnU ela, plij efleaceai olarak 
.... .,..,. btmrılarcllr. Kıpn aalonlar-

da o,..anan "Briç" fİmcli ele kumlar 
üstünde OJIWll1'orl 

Plajda giyiniş 
Plijda si'Jilec:ek liatik ayakkabılar 

elan ne türlü olanlanm mcib etmeli? •• 

Ba baautaki Wr arqtmnacla, bun
larm hafif " :ramaıak olduktan ... ,. 
ka, delildi obuPD• * ıöaetmek mu• 
nfık olclala neticesine nnlmrıtrr. 
Çünkü, delikli olanlar, a.,aıdara bava 
n kam tem111nu i.,ice temin etmekte-
clir. 

Bap pçirilan liatik bqhklann ela 
içerili kadife kaplı olanlar, tercihe ele

ler sörülii)'or. Bu ıantle, aaçlara ya· 
pıpun• önüne pçilmİf ola.,or. 

kelerini .. bqka lekeleri, derhal p • 
kanr. Lekelenen~ aalııanla}'IP, tap 
ulatmab •e o yen ıiirmeli. 

Bacaldann ela ıiizel sörülllllMİ i
çin, temiz, 'JUIDUfÜ n kduz ı.Iun -
muı icap eder ... Piyer Pomn elenilen 
tq, iN haıaıta ela fa.,dalrdrr. Hamam
da, iN tqla i'/İce aiaıtaralana, ba • 
c:aldar, kıl lekesinclea kartalclaiu ... 
JmDUpldrk ta edinir. Bir çok aıbbi 
•e bedii tedbir anamda, bu taniye e
clilen tedbir, en zİ'Jacle müıbet netice 
nrenclir. 

Plaj kostümü 

Bu resimde Holmacl .,.ldızlannlan 
Con Parkeri plij kı1.Eeti;rle aörii'Jor-
ıunaz. -Y rlclız, aabilcle hu kı7aftıtle dolatı· 
yor. Bu, qaiı .,ukan küçük im elW • 
MIİ modellerine 1-azer. Kumat, a6ô 
hafif, pkuli bariz çiqili, söii• cli:r
meli, kemer tokalı. Liatik plij ayak • 
kabslan c1a, adeta fOfOD sillil 

Yünden bluzlar 
Yünden, örme bladara sene p 

ebemmİ'/et ....m.,or. Moda aabaı•nda 

clnamb olarak J'• tutan yinelen ör· 
ıne bluzlarm tekiD.incleki en IOD cle-
sitiklik, kolan, omuzla clinek arum. 
claki üat kımmun açık hlralalmurclır. 

Ba moda, önce muhtelif ~ 
elan yapılan eavaplarda orta'Ja konaJ. 
clu. Onne ıömlek siyince de, bu kı • 
aımela tenin açık kalman, hemen be
nimMnilen Wr ~ olftl 
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da bazı risalelerin Yahudi düıman 
lığı üzerinde bilhassa durarak yap 
tıkları netriyat Türk ve Yahudile
rin birbirine karşı nazarlarını ve 
hislerini ehemmiyetli surette teş
Vİ§ etmittir. Türkler ile Yahudi -
lerin birbirini nasıl gördüklerine 
dair dahiliye vekili beye her iki ta
rafın söylediklerini hikaye etme
ği vatandatlar arasındaki geçim -
sizliği behemehal tedavi etmek va 
zif esinde ve kararında olan hüku
met muvafık bulmamaktadır. Bu 
karşılıklı §ikayetlerde beynelmi • 
lel semitizm ve antisemitizm ede· 
biyatının bütün siyasi, iktisadi ve 
milli anasırı görülmekte olduk -
tan başka Türkiyeye ait bir husu· 
siyet olarak Yahudilerin yabancı 
dil ve barata kalmakta iırar ettik· 
leri ve içlerinde demilitarize mın· 
takalarda memleketin emniyeti i
çin zararlı ve casus adamlar bu -
lunduğu hakkındaki zanlar mev -
cuttur. Diğer taraftan Yahudi 
münevverleri milli hars meselesi -
nin imparatorluğa ait hatalar ol • 
Cluğunu haklı olarak söyledikten 
sonra Türk kültürü ile kaynaşma 
gösterdikleri arzunun hakiki ve 
ciddi olduğunu ve memleketin em 
niyeti için sadakat ve vatandaılık 
vazifesine riayet hisleri aleyhin -
deki §ayiaların haksız ve isabetsiz 
olduğunu samimiyetle bildirmek· 
tedirler. Haziran ortasından iti· 
baren halk arasında bir de hüku
metin Yahudileri Trakyadan kal· 
dırmak istediği ve fakat bu hare
ketin açıktan açığa değil, hususi 
tertipler ve tazyikler ile yapılma-
5tm terviç eylediği İ§aa edilmiştir. 

Bu terait altında Haziran 24 
ten itibaren Çanakkalede ve 30 
Hazirandan itibaren Tarkyanın 

diğer muhtelif yerlerinde hesap -
!arını ve muamelelerini keserek 
1stanbula nakletmek hareketi baş
lamıt olduğu anla§ılıyor . H üku • 
nıet merkezi, 3 - 4 Temmuzda va
tımdatlar arasında dedikodu mev· 
2:uunu atan filiyat ve teşebbüsleri 
farkederek kat'i emirlerle müda • 
hale ve vaziyeti durdurmağa te • 
şebbüs etmittir. llk gelen haber -
ler ve ıikayetlerden 100 kadar 
Y ahudinin mahalli tazyikler yü -
zünden lstanbula hareket ettik -
leri öğrenilmiştir. 

Gerek bu ilk haberler ve gerek
se temmuzun üç ve dördüncü gün
leri birdenbire genitliyen cereyan· 
lar üzerine 4 temmuzda hükume
tin aldığı müessir tedbirlerle hadi
seler kat'i olarak durdurulmu§'" 
tur. 

Şimdiye kadar olan vukuat fU 
suretle hulasa edilebilir: 

A - Trakyadan ve Çanakkale
de mevcut olan yerli ve yabancı 13 
bin kadar Y ahudiden ceman 3 bin 
kadar nüfusun lstanbula hareket 
ettiği tahmin olunuyor. 

B - Kazalarda ve Edirnede 
boykot teıebbüsleri olmuş ve bu 
tetebbüslere mektep çocukları ka· 
rıştırılmak istenmittir. 

C - Kırklarelinde 3 - 4 tem· 
muz gecesi çapulcu anasır hareke
te gelerek Yahudi evlerine teca • 
vüzle hırsızlığa ve soygunculuğa 

koyulmuılardır. Soygunculuk çar· 
şıya ve d:ikkanlara sirayet etme -
den bastırılmıı ve bu esnada 65 
ev soygunculuğa uğramıştır. 

D - BUtün bu hadisat esnasm
dn bir jan:Jarma şehit olmuş ve 
b;r Yahudinin yaralaumasmdan 
bı.şka nüfusc.a zayiat veya yarala-

ma vukutı olammıştır. 
Y l'kardaki vukuat üzerine hü -

kumelçe alınan tedbirlerin bugün 
!ciı vaTiyeti de §Udur: 

A -- Her yerde memurlar her 
türlü propagandalar tesirinden zi
hinlerini kurtararak vaziyete cid
diyetle hakim kılınmışlar ve hadi
sat esnasında faaliyetleri kifayet· 
:.iz ve halütavurları müsamahakar 
görülenler idari ve adli muamele· 
lere maruz tutulmuşlardır. 

B - Kırklareli hadisesi şiddet
le takip olunmuş ve devam edil
mekte bulunmuıtur. 33/ 4 temmuz 
ve 4 temmuzda Yahudi evlerinden 
alın~n ve çalınan eşyanın şimdiye 
kadar yüzde yetmiş beşinden faz
lası idari ve adli tedbirlerle mey
dana çıkarılmış ve sahiplerine ia
de ettirilmiştir. Müddetiumumi 
müşevvik!eri ve mütecavizleri cü· 
rümlerine göre tevkif ederek adli 
takibata başlamııtır. Hadiseden 
heyecana dütüp korkularından çe
kilen Yahudi vatandatlar avdet et 
mekte bulunmuştur. 

C - Diğer taraflardan hesabını 
keserek veya korku ile çekilmiş o· 
lanl.aruı avdetleri için hiç bir ma
ni olmadığı herkese anlatılmış ve 
anlatılmakta bulunulmuştur. Kırk

lareli soygunculuğu haricinde her 
türlü alım satını ve alacak verecek 
muamelelerini hükumet münhası
ran adliyeye taalluk eden sahada 
görmektedir. Hadisatın bugünkü 
vaziyeti yukarda söylendikten son 
ra hükumet atide takip edeceği 

hattı hareketi hiç bir tereddüde 

Rüstem, Ali bahanın son mace
rasını dinledikten sonra: 

- Alçak herif .• Sen ölümü yir
mi sene evvel hak etmişsin! 

Diyerek, kapının önünde duran 
gemicilere bağırdı: 

- Alın şu katili •.• 
Ali baba ağlıyarak yalvarma

ğa başlamıştı: 

- Beni bülbül gibi söylettikten 
sonra, şu perişan halime hali 
merhamet etmiyor musun? Allah 
aşkına kollarımı çöz de geniş bir 
nefes alayım. Benimle çok eğlen
din! Ben bu kadar tahkire layık 
bir adam mıyım? 

Rüstem kulaklarını tıkadı. Ge
miciler Ali babanın kollarına sa
rılmışlardı. Rüstem Bey zaten sa
bahleyin erkenden gemicilere icap 
eden talimatı vermif ve Ali baba
ıun baş direkte asılacağını söyle
mişti. 

Kapıda Ali babanın hikayele
rini dinleyenlerin tüyleri ürper
mişti. 

- Bu ne canavar adammıt ! 
Diyorlar ve mütemadiyen eıir

cinin ensesini yumrukluyorlardı. 
Geminin kaptanı Arslan Bey 

Ali babanın asılacağını bildiğin
den gemide kurulan bu kanlı sah-
neyi görmemek için kamarasına 

kapanmıştı. 

Arslan Bey: 
- Midemden mustaribim ... 
Diyor ve güverteye çıkmıyor· 

du. Zaten çıksa da ne yapacaktı 7 
Gemide hakim olan Rüstem' den 

Müellifi: ishak FERDl 
baıka kim vardı? Bütün gemıcı
ler Rüstemi tanıyorlar yalnız o
nun sözünü dinliyorlardı. 

Ali babayı sürükliyerek arka 
kamaradan bat güverteye götür
mütlerdi. 

O güne kadar deniz tarihinde 
bu kadar korkunç ve tüyler ürper
tici bir sahneye tesadüf edilme
mitti. 

Ali baba artık ölüm tehlikesini 
gözile görüyordu. O dakikaya ka
dar ıaka gibi dinlediği ve pek e

hemmiyet vermediği asılma · sözü· 
nün tahakkuk etmek üzere oldu
ğunu anlayınca çocuk gibi hıçkı

rarak ağladı: 
- Beni öldürüp eline ne geçe

cek, behey zalim? Beni bırakda 
sana dünyanm en güzel bir kızını 
hediye edeyim! 

Rüstem: 

- Kulaklar1m işitmiyor ... 

Diye mırıldandı ve gemicilere 
tiddetle bağırdı: 

- Haydi, ne duruyorsunuz? 
Direkteki ipi fU haydudun boy
nuna geçiriniz ! 

Gemiciler Ali babanın boynu
na ilmikli ipi geçirdiler .. Ve tay
falardan biri bu ipin bir ucunu di
reğin üstüne çıkarak sancak yeri
ne sıkıca bağladı. Ali baba yarım 
metre yüksekte bir halat yığınının 
üıtünde duruyordu. 

Rüstem gemicilere döndü: 
- Bu herifin kim olduğunu size 

hu sabah anlatmıthm. Sayısız in-

sanları öldüren esirci Ali 
benden ziyade vatanımın .1 

nı idi. Çünkü o, senelerce ı 

let arasındaki dostluk eıı 
ihlal etmek için r.e mii1 

yapmıftı. Türkiye ile Ru•Y' 
ımı açan ve kadın kaçak 
gizliden gizliye yzpmakta 
eden Ali baba benim karlll 
basını da öldürmüttür. Ati 
mmda onun mülevves vi.iı 
bir karış toprak bile verrne 
değilim. Onun cesedini an< 
nizlerdeki bahkla rın midel 
bul edebilir. Çekin mel'unL 
. ' nı ... 

Rüstem bu sözleri ıÖJ 
Ali babanm gözleri kaymı• 
leri kesilmişti. 

Gemiciler hep bir ağızdı 
- Alç.ak ... Diye bağırdı] 
Ve Rüstem elile iıaret 
Esircinin ayağının altın 

ran halet yığınlarını birdeı 
)er ... 

Ali babanın iri vücud 
saUanmağa başladı .. Çenes 
tü .. Ve birkaç defa silkiı 
sonra, çarçabuk boğuldu. 

Ali babanın dili bir kar 
rıya sarkmıftı. 

Rüstem ba~mı önüne 
yavaş yavaş yüriidü .. Ve 1' 
bir fey ıöylemcden kam 
döndü. 

Biraz sonra suyun üstüı 
hışırtı işitildi. Ali babanın 
ni denize a tmıılardı. 

(D:vam 
mahal vermiyecek surette tekrar _____ .._ _____ ..., ________ ,..... ________ _... __ , _________ ,....,.. 

v~ tasrih etmek vazifeı;indedir. 
1 - Hükumet her ne sebep ve 

şekiİ altında olursa olsun hicret 
tazyiklerine ve boykot hareketle
rine mani olacaktır. 

2 - Adliyenin el koyduğu hü· 
tün suçlar süratle intaç edilecek
tir. 

3 - Yerlerinden çekilmiş olan 
Yahudilerden istiyanlerin avdet • 
lerine mani olunmasına mahal ve
rilmiyecektir. 

4 - Hükumet için en mühim 
mesele vatandaşlar arasında iyi 

Fransızlarla 

münasebatımız 
(8aftaratı ı inen 11&71fada) 

Tevfik Rüştü Beyefendinin Tür -
kiyeye, Avrupada büyük bir mev
ki bahıeden gayretleri, içinden 
umumi emniyetin çıktığını göre
ceğimiz büyük misaklardan bir 
kaçının husulünü temin etmittir. 
Türkiye ile Fransa arasındaki si
yasi münasebatın daha samimi 
bir surette sıklaftığını görmekle 

geçinme ve emniyet içinde yafa • memnun oluyoruz.,, 
ma havasının iadesidir. Dahili ha- !~~~~~~~~~~~~!!!!!'!!!!!!!!!!~ 
rici sebeplere ve propagandalara Kurtlu k ) 
maruı; olan bu keyfiyette hüku- çu u ata 
met muvaffak olacağına ve müt • (Baı tarafı ı ınci sayıtamızdadır) 
küli.tı iktiham edeceğine kanidir. olan bu gibi çukulatalarda kurt 
Türklerin ekseriyetle Yahudi va • bulunabileceğini ve bunu kendisi
tandaşlara gizli ve atikar yardım ne getirmekle talebenin maksadı
etmek ve müfrit zehirli propagan- mn ne olduğunu sormuıtur. Mecit 
dalara kar91 Yahudileri korumak Bey de bunun üzerine çukulatayı 
için sarfettikleri gayreti ve teca • Sıhhiye müdürü Ali Rıza Beye gö
vüz teşebbüslerine karşı hissettik- türüp venniıtir. Sıhhat müdürlü -
leri nefret ve istikrahı vaziyetin ğü meseleye ehemmiyetle el koy· 
süratle salahı için esaslı amil ad- muştur. Tahkikat ba~Jamıftır. 

Manitacılık 
(Baş tarafı 1 inci sayıfamızdadır) 

Hüseyin Avni efendi Gül
hane hastanesine yaklaştığı 
bir sırada önüne temiz elbiseli bir 
adam çıkmış ve nereye diye sor
mu§tur. Hüseyin Avni efendi 
hastaneye diyince, temiz elbiseli 
adam: 

Mter Salemin il 
ha kemesi 

(Baş tarafı l in r-• · · ·•• 

zatın bir an içinde cemiyel 
riye arasına giremiyecek 
namusun:ı lekedar edec~k 
be il~ kirlenebileceğini ak' 
bul cdemiycceğini ve Metı 
min üç rubu aııra ya!~~o.;aı 
tında böyle bir leke r,öri.ilı 
ni ıöyliycrek mi:c.'.kir n · n l 

- Gitme .. Ben de oradan geli
yorum. Numaralar kapandı kim
ıeyi kabul etmiyorlar, demiştir. 

Bunun üzerine Hüseyin Avni ni i ~ ~~cli. 
f Bun ~1.:ın ~of'.~a. G::ıl: p e endi dönmüş ve beraberce yü -
rümeğe ba,lamışlardır. 

Bir aralık meçhul ıahıı yere c· 
ğilerek bir §ey almıJ ve cebine koy 
muştur. Bunlar yollarına devt"."'.11 
ederlerken arkalarından biri ko -
ıarak gelmiı: 

- Aman, ben burada bin lira 
kaybettim, ve Hüseyin Avni efen-

Bey ıöz a' J :, müe1ddi11e 
lunan fiTn mtlhirctini ·:-, 
de biriı-ci rol oynıy=ın IW~ 
yin komisyonda.ki hukuki 
f ni ve tutulan zabıt vc.ral 
t•zun m:adıya tahlil etti. ! 
rin şc .. hacletinde yanı~ma'aı 
malini ilmi m':r:llcr uefrcı 
sir etli. l\foh<'k~me devnırı 

diye hitaben, parayı sen buldun.. 1 

Ç k Leon Faraci Efer :En'n 'c.:. 
ı ar, zira bu paralar şirkete ait~ . Ş , .. ~ B d ı'ddı· .... 11: 

t . d' l m t ev•<-·. ey e ~ · 1r. ıye ya varmıştır. 1 ,_ 
N w d ~ 1 o.~uyaca ~tır. eye ugra rgmı an ıyamıyar: _ 

detmektedir. 
5 - Türkiyede vatanda§lar a • , 

leyhinde tahriklere ve dü§manlık 
telkinlerine hükumet müsaade et-

Resimli 
Hikayeler 

Avni efendi derhal elini cebine n.t 1==========~,
mıt ve doksan sekiz lira kadar 0 • bir paket görmüftÜr .. 

\ lan parasile bazı evrakını meyda- Avni efendi derhal Er 
k k merkezine rnür~.:::aat ctnıiQ 1 

miyecektir. Hükumet, matbuat -
tan, vatanda~lar arasına nifak ko- Yarın, öbürgi.in ve hergün, 
yacak salgınlara karşı müteyakkız Hatice Süreyya Haııımla Va • 
ve basiretkar olmalarına intizar e- NA T"rl • k' . . 
der. 

1 
u 15ey1 gazetemıze es ısı gı-

6 M 1 h"'k"' t' h t bi resimli hikayeler yazmak-- emur ar, u ume ın a - . 
h hareketini tahakkuk ettirmek i· ta devam edecektir. 

çin bütün kuvvetlerini sarfedecek
lerdir. C. H. F. katibi umumiliği, 
vazifesini iyi yapmamıt olan ida
re heyetlerini tahkik etmektedir. 
Fırka bakımından vazifelerini sui 
istimal etmiş olanlar hakkında fır
kaca icap eden muamele yapıla

caktır. Fırka teşkilatı, hükume
tin noktai nazarı ile tam bir muta-

bakat halinde memurlara kendi 
sahalarında her suretle yardım e
decektir. 

Hükumet hadiseleri ve tedbir· 
leri olduğu gibi naklederken, va
tandaşlar için endiıeyi mucip bir 
vaziyet ve mesele kalmamıt oldu· 
ğunu beyan eder. 

na çı arara aramasını ıöylemit-
tir. Para kaybeden adam elini nönü, mın:nk;ısı clmQ~ığı i• 
Hüseyin Avni efendinin paraları· lemdar merke:::ine yclla.:nıŞ 
na ıürdükten sonra bunlar değil, dan ikinci tubeyc gönderil: 
demit, ıavuşup gitmiştir. Avni e-1 kinci tuhede gÜ:ıterilen ı!ll 
fendi yol arkadaş ile ( ! ) beraber ı lara n:t fotoğraflar içinde. 
bir kaç adım atmıt atmamış uzak- cf endi failleri te~his etmitl' 

latan adam gene gelmiş, bu defal l~in garip tarafı; Avni .. 
yanındaki arkada .. 1na, seni birine on iki gün evvel polise J11ll 

:ı' • l 
teıhis ettireceğ;,m demİ!tİr. Bun - ve Avram, Hacı Mehmet 1 ~ 
lar böyle konuturken Avni efen - ki faiPeri teşh:ı ct';iği hald' 
di de yoluna devam etmif, para manitacıl:ır henüz meydıJl 
sahibi gene yanına ;;elmiş ve kar- karılıp yakalanama.mışlar01 

detim sen artık git, ben onu poli
se vereceğim, demi,tir. 

Avni efendi hwli uzaklaştık -
tan sonra elini cebine atmış. 98 li
rası yerine. i.izcrinc bir tek lira sa
rılı gazete kağıtlarından yapılmıt 

de' Zabıtaca taharriyata 
dilmektedir. Avni efendi" 
akile kazr.n:haı btı r.ara)tlt1

1
1 

• 1 
dana yakın ;:amanda cıkat 
nı ümit ederiz. 
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Yirmi defa mükemmel traş olduktan sonra bardakta bileyerek tekrar tekrar yalnız bir adat 

HASAN lCaŞ bı·çaği/e Aylarca Traş Olmak Mümkündür. 
Bu fevkalade Hasan trat bıçağının <;yıt; meziyetleri vardrr l<i uymakla tükenmez. Bir arlet Hasan bıçağının, bir, iki, üç, dört nu. 

maralı ıayet keskin tarafları vardi!'. Her bir numara ile bet gün arka arkaya sıra ile trq olunuz ve bir::.tumaralı taraf körlenmeden •~~inci 
numaraya geçmeyiniz. Birden dört numaraya kadar bıçakla liakaf yi•·mi defa lraf olursunuz. Sonra alelade bir bardağın içi toparlak ta 
rafına Hasan traı bıçağını kuvvetli sürterek eskisi kadar keskin bir hale ifrağ mümkündür. Bu suretle yalnız bir adet Hasan traı bıçağı 
ile aylarca huzur ve nete içinde traf olacakımız. 

• • ••••• Bir Adedi Beş 
ısmıne ve 

Kuruştur. Hasan Ecza 
Markasına Dikkat. 

Deposu. Toptancılara Tenzilat. 

Siz de 
• 
iŞ. BANKASl'n 
dan birer kumbara 

alınız. 

l 

lı bankasından kum
bara alan on binlerce
v.tanda1t biriktirdikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer sermaye 
ve iş sahibi olmuşlardır. 

SAT 1 E 
tarafından Veresiye satılan 

elektrik cihazlan sayesinde 

SA YFiYEDE RAHAT 
YEDi SATIŞ MAGAZASI : 

Metro Han Beyoğlu Telefon 44800 
Cambarfyet meydanı Ta kaim 

" 
40918 

Necati Bey caddeıi Sah Pazan " 43439 
Elektrik Evi Heyaııt 

" 
24377 

MuYakkitbane cad. No. 83 Kadık6y 
" 

60790 
Şirketi Hayriye iıketui ÜskDdar 

" 
60312 

23 Nisan caddesi No. 19 Bilyllkada 
" 

5Stı8 
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Sahhk bina Satılık ev 1 
Galatada altında dükkanları HABER b··' d ( Fatih tramvay durak yeri ile uaunan Ye ay a 90) lira iradı o-

l•- 'ki b' · f' 1 Fatih parkı arasında tramvay ._. ı ına müaaıt ıat a acele sa· 
bhktır. caddesine nezareti, elektrik terli· 

Galatada Necati Bey (Topçu· ba~ını. havi yeni yapılmıt üç odalı 
lar) caddesinde 111 nw:ııarah ı.. karıır hane satılıktır. Görmek İs· 
taııhul birahanesinde Salim efen· tiyenlerin içindekilere müracaat • 
diye müracaat. (2704) ları. 

. Fatih Dülgerzade mahalleıinde 
Kiralık ardiye Küçük meydancık bil& numaralı 

Usldiclarm arüa vapuru iskelesı cİ· hane. 
~ •• Mai& aalai1iade Fabriluı1a 
tl..-iıli Wr adet üç katb büyük kisir D· ====ımr.=-======""==·=·=======llllllP'"' 

"-· Ahmet Asım 
11.tiktat Ortaltabç• caddeai N o. 24 1 

188raca.L Telefon: 212718 (2722) Dolum ve kadın haıtalıkları 
mütaba111sı. 

Miltiadi Muayene: 10 - 12 Ortaköyl 

Ak•am Postası 
ISTANBUL AN .. 

KARA CADDESi 

l'elSNf Adreeh ISTANim: &ABD 
Telefoe TUi& 11111 ldareı IU1t 

" ABOnl! 'ERAITI 
1 1 1 U.,adl 

'l'lrkb•ı 111 Ut - UM Kilo 
lkmelılı llO Mo MO HH 

ILA" TARIPUI 
.,.,.. ............... u.M 

....... Ulalar 10 kurut•· 
Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 

HASAN RASiM 
BERBER SALONU Şifa Yurdu 16 - 18 Beyoilu la-ı· 

30 eenelik ikili cad. 193 .. ••lill•••lill••• 
Terki ticaret haaebile ucuz v Telefon: 4.2221 - 4.1980 1 
~ aatılıktır. •ıwa--a1•=:rm:::::.-:::=:mn:ım:::=::.-:i! 

le,oıhı, Tepebaıı caddesi Ha 
COP1llo 18'İdi brtwnda, No. 18 

d 
Alt.uıcı yerli mallar sergisin

en: 

..-.- Kimyager -
HU SAMED D i N 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 

T Altnıc:ı yerli mallar aerıiıi 18 Bil\lmum tablilit. Babçekapı, 
1~11lllluz 934 çarpmba günü saat Emlak ve Eytam Banka11 kar· 

1 da ~r. lıtanbulda bu· ıısmda izzet Bey Hanı 
llJa&n llluhterem mebualanmızın ._ ___________ • 

HABER gazetesi 
El yazıaı tahlil kuponu 
lalm . 

Fındıkla (Eakl Sah pazar1) 

Deniz hamamları 
rı 1261 

Yeni neşriyat 
Kautzklye göre Sosyalism 

MUellifl : Kautzkl 
Lisanımıza ~eviren: Sabiha 

Zekeriya 
Bir senede bütün milletlerin e· 

debi ve içtimai en muhallet eserle
ril)den 100 kitap çıkarmak üzere 
tee11üı eden Dün ve Yarın kütüp· 
baneai külliyatının betinci eseri 
Kautzkiye ıöre Sosyalizm bugün 
çıkmııtır. 

Bu eser Sosyalizmi anlatan en 
meıhur eserlerden biridir. Müelli
fi Sosyalizmin en büyük ilimlerin· 

Savo piksin saçların 
hülasasıdu. 

Satıı: Babçekapı Zaman ecaa aı·~ 

den Kautzki, mütercimi Sabiha su • 
Zekeriyla Hanımdır. Yenipoıtabane ittiıalindo 17 nurna• 

rada ıtriyat mağazası. 
Sosyalizmin.ne olduğu, nasıl Ankara: Şark Merkeı ecza deposu 

doğacaiı, nasıl bir cemiyet kura\:a ve bilumum eczahane ve ıtriyat mai•H• 
iı hakkında tam bir fikir edinmek larmdan isteyiniz. 
için bundan iyi bir eser olamaz. ___ A_c_e-le_a_a_t-ıl-ık_b_l_n_a __ _ 
Mevzu gayet ıade bir lisanla ve Beyoğlunda Kalyoncu karako
herkeıin anlıyabileceği tekilde ya· Ju, Kiraz sOkağında (19) numa • 
zılmıttır. ralı (5) odalı hane acele ucuz fi· 

Sabiha Zekeriya Hanım terce- yatla satılıktır. Taliplerin evin 
mc.inde muvaffak olmuftur. Fia· kartısında, kömürcü Mosko Efen• 
ti 75 kuruttur. diye müracaatları. 

Fatih sulh 3 üncü hukuk ha- ===h============= i• ıul . teıebbüsü davasında Sefer 
kimliğinden: ağaya gönderilen tebliğattaki mü• 

Bedriye hanımın kocası Le- batir metruhatında mumaileyhin 
vent oğlu Sefer aia aleyhine açtı· ikametıihının meçhul olduiu terh 

~~leri hiace bilinemediiinden 

1 '~ kiitat merasimine teırif • 
•rt • --.. nca olunur. 

2000 liraya fevkalade fırıat. 
Tarabyada 9 oda üç salon kuyu 
ııarnıç ve elektrik tesisatını havi 
ı ıiikemmel bir hane çok ucuz ace· 

Güzel San'atlar Akademisi 
Müdürlüğünden: Bir Hanım isteniyor 

laa Satıı •-nırluiu yapacak bir 
llnna ilstlyaç Yardır Posta kar· 

l••ıatla 17 nunaarah id~re majaza· 

le aatılıkbr. Pera Palas kartısın· Akademimizde muhtelif ıubelerin bir senelik mesaisini gösteren 

verildiğinden muhakeme ıünü o• 
larak tayin olunan 18 - 8 - 934 
tarihinde saat 10 da müddeialeyh 
mahkemede hazır bulunmadıjı 
taktirde gıyabında muhakemenin 
infaz edileceği teblii makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

ıı. (2740) 

da. (1. T. A.) acentesintı saat 10 • bir serıi açdmıttır. 
12 arasında müracaat, telefon Bu sergi, 15 Temmuzdan 30Temmuza kadar berıün umuma a 
43542 çıktır. "3840,, 



Yahudi hicreti hak
kında resmi tebliğ 

. çıktı .. 

KUPOn ' 

195 
15·7·1834 , 

Kadında 
Aradığımız 

Japonyada, zırhlılarla beraber insanlar da hazırlanıyor Bugünkü atletizın 

(Ba~ tarafı S inci sayıfada) 

nihayet ondan da ayrıldım. 
Bu hal hep böyle devam etti. 

Konyada "Geçimsiz!,, diye adını 
çıkmıftı. lıtanbulaı geldim. Bu ıe· 
fer hayalimde orta boylu urışm, 
tıknaz bir kadın tipi vardı. Um· 
duklarımı onda bulacağımı umu
yordum. Böyle birisini bulmakta 
zorluk ~ekmedim. Fakir ve kenar 
bir mahalleden imi§, babası da a
rabacılık yapıyormuş. Bundan ba 
rıa ne? Ben babasile evlenecek 
değildim ya •• 

Nişanlandık. Güzel ve heyecan 
lr günler yaıadık. Bütün ümitleri· 
mi evlilik günlerine ıaklıyordum. 
Onunla evlendim. Hep ayni şey .. 
Konyadakilerden biraz farklı idi, 
fakat bu fark o kadar az ki hiç te 
beni kandırmadı. 

Babam bu haberi aldığı zaman 
kahrından ölmüttü. Artık tama -
mile hür bulunuyordum. Yeni ka
rımla beraber Konyaya gittim. 
Herkesin parmağı ağzında kalını§ 
tr. Hepıi de: Japonya'da, bir mali rezalet yüzünden Saito kabinesi-

- Ne güzel kız! lstanbul kız • nin ıukut ederek, onun yerine Amiral Okadonun Baıvekil 

ları hep böyle mi olur? o)duyğu~uH~ı:zk.?°1tıkR. • . J , d . ku t1 . • 
• em u umet eııı, aponya nm enız vve en cı· 

Dıyorlardı. hetinden Amerika ve İngiltere ile müaavi oJmaıını öteden· 

denizlerinin nufuz, mıntakalarına aynlmannı talep ediyor. 
Binaenaleybı uzak Şark İmparatorluğunun denizcilikte 
kuvvetleneceği, donanmasını arttıracağı ıimdiden emri· 
vakidir. Yukanki reıim, yükıek tahsilini bitirmiş Japon 
gençlerinden, donanmanın inkitaf edecek kıımında ihtiyat 

müsabakaları 
Yugoslav, Rumen, Arnavut at

letl~ridn ittirakile cuma günü ya• 
pılan Balkan atletizm müsabaka " 
larının nihai kısmı bugün Tak -
sim fitadında yapılacaktır. 

1934 mevsimi için yapılan prog• 
ramın en son kısmını teşkil edeceK 
olan bugünkü müsabakalarla ha" 
rici temas kapanını§ olacaktır. 

Zağrepte yapılacak Balkan o • 
yunlarının çok yaklaıtığı §U sıra " 
da atletlerimizin azami kudretleri 
hakkında kuvvetli bir fikir daha 
verecek olan bugünkü müsabaka .. 
larda §ayanı dikkat derecelerin el
de edilmesi lazımdır. 

Hepimizin bütün dikkatini üze
rine çeviren müsabakalardan biri 
bugün Semih ile Yugoslav Bura • 
doviçin yüz metrelik yarıtıdır. Haf 
talardan beri forınünü ayni zaman 
üzerinde muhafaza eden Semih, 
bugün atletizm hayatı için yeni 
bir galebe için yarııacaktır. 

Saniyenin onda biri bizi aldat· 
mazsa parlak bir derecenin tutul· 
ması mutlaka lazımdır .. 

Gözüm onun güzelliğinde de• beri iıtemekJe meıhurdur. Diğer cihetten, Japonya, dünya 

iildi. H~~ ~lil~e umdu~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~- · Buradov~~mücadek~~ac~b~ 
saadeti bulamamııtım. Bütün ev- Sofyada 6.85 gibi bir mesafeyi at" 

zabiti ııfatile ~abtmak üzere aynlanları gösteriyor. 
Şayanı dikkat müsabakalardan 

biri de uzun atlamada Tevfik ile 

::;;:::~i::::::: ~~=:::: ,.,:-. ı ıl ~~:=~~:~!::::~·\::~:':: ~~ 
Cium. ~:.:·~· ~::,~· ·.·:: <· · · ~ & Sırık atlamada. Türkiye toprak" 

Ondan da ayrıldım. Dahaı son· c • • ,7 ·l:. • 1 ·J;:,. '"'I J1. lan da §İ ye r ~rü1' 
ra çakll' gözlü, kumral ve şitman anavarın resmını QLQQltece1eıer mı. miyen bir mesafenin nasıl aııldı-
bir dulla; ıporcu, sert bakı§lı, ne ğını hep beraber aeyredeceğiz. 

güzel ne çirkin, erkek yürüyütlü Heyecanın azami dereceye ÇJ"' 

bir daktilogr~fla evl~n~im. Ze~. Skoçyada göründüg-Ü söylenen cana., kacağımüıabakalardanbiridels-
radan evvelkı karım ırı yarı, ız. · veç bayrağı koıuaudur .. 

bandut gibi fak~t ~ebek yüzlü, var muhasara altına alındı! 100, 2()(), 300, 400 !eklinde O" 
penbe yanaklı, yırmı beş yatların· 

lan bu yarışta 400 metreyi Arna· 
da bir paşa kızı idi. O da, diğer· "Skoçyada görünen çanavar,, J yaya bildireceğim,, demektedir. vut atlet Gogo, 300 metreyi Ro· 
lerinden vücutça fazla olmasına hadisesi artık bir neticeye varmak Gölün uzunluğu 20 mil ve en 

d ki manyalı Virjil, 200 metreyi Arna· rağmen, bana um u arımı vere· üzeredir. gen_İ! yeri 2,5 mildir. 
vut Yala, 100 metreyi de Yugosla~ 

medi. Canavar ya ölecek, yahut ebedi Canavarın görüldüg"" ü iddia edi- B d k kt 
b b d ura oviç O§aca ır. 

Nihayet son karımı, ir ar a bir hayata nail olacak! len bu mıntakanın etrafına 20 a • 
tanıdım. Böylesini görmemiıtim. Dig""_er bir tabirle, kendisinin d Müsabakalar: 800, 1500 ve fı .. 

dam birer fotoğraf makinesile i-
Esmerlerden hiç ho§lanmadığım hakikaten tarih tabii alemince ma veç bayrak koıtusiyle uzun ve ııı-

zilecek ve sabahın sekizinden ak· ~ 
halde bu habeş güzeline bayağı lum ve tasnifi mümkün bir mah - rıkla atlama ve disk atmadan iba" 

1 • 1 tamın altısına kadar acnavarın J 
tutuldum. (Ya ova) da senın e luk mu veya sadece bir hayalden rettir. Müsabakalara tam üç bu" 

k d çıkmasını bekliyeceklerdir. görü§tüğümüz zaman ne a ar mi ibaret olduğu anlaıılacak... çukta başlnacktır. 
ıd "" ·· d ·· t Sonra ayrıca bir otomobil de, şen o ugumu gor un· Bir müddet evvel Skoçyada gö- ömer Beslnt 

bütün gölün etrafını daima dola • """!!!!===~===~====~ - Hah l En sonra aradığımı rüldüğünü yazdığımız ve boyu, -
buldum. İşte! Şimdiye kadar gör· eşkili hakkında muhtelif rivayet- §arak fotoğrafçıların vazifeleri ba 
düğüm ve tanıdığım kadınlara hiç ler dönen garip mahlukun abloka §ında bulunup bulunmadığın tes-
benzemiyor. Umduklarımdan bun altına alınması kararlaıı.mı•tır. Sı'r Sohard pit edecektir. 

~ ~ bir tabiat alimi olan 
da val"drr. Bir sigorta "irketi sermayedar· Bu böylece bir ay kadar devam 

~ Mavnten Skoçyada, canavarın gÖ· 
Kıvırcık saçlar; uzun kirpikle· !arından, ayni z~manda tarunmı§ ettikten sonra, eeğr canavar deni· 

rüldüğü söylenen Nes gölüne 20 rin arasındaki kara gözler; gözle- ....... _______ .... len •eyin çıkıp resmini almak mü.m 
d k · d kişi ile giderek her birini yevmiye ~ 

rinin ışıldar gibi görünen akları; - Henüz ümi imi esmış e • kün olmu"sa bırakıp gidecekler 
l İngiliz lirası maaşlı birer vazife ~ 

güzel, sevimli yüzü, bembeyaz ğilim ! Atinanın kadın arını met- ve ona göre tahkikat yapılacak, 
kad la ye tayin etmiştir. 20 adam gözçü-dişleri ve hele o süzgün, kıvır !kı - hediyorlar. Hele Mısır m rı, 

vır vücudu: Çevik, sert, dayanıklı bambaşka şeylermiş. Bakalım lük yapacaktır. 
Müteşebbis tabiat aliminin, bu ve oynak. hangisinde kahrım. 

hareketi şahsi bir infialden çıkını§ 
Onu da bıraktım, azizim! Ne - Zavallı! Dedim. Bıoşunaı yo- ve "her ne pahasına olursa olıun 

ya!)ayım? Etimi bulamadım. Siz ruluyorsun! Herşeyde olduğu gibi bu işin hakikatini meydana koya
tlayanıyorsunuz? Bıktığınız hal- bunda da, umduğunu aramıyacak cağım, bu şeyin ne olduğunu dün
de, evli kalmak size zor gelmiyor. sın, bulduğuna şükür edeceksin! 

yoksa, itin en doğru tarafın yani 
"canavar hikayesi,, nin sadece bir 
vehimden ibaret olduğu anlatıla
caktır. 

Heyet, canavara doğru hare
ket etmittir. 

Fakat ben yapamıyonrm. bunu: in Senin aradığını §İmdiye kadar p • •ıı" F b 
kar etme! Hepiniz benim içimde- kim bulmuş?Önümüze renk renk, arıste mı J ranSJZ ay• 
ki fırtmyı yaşıyorsunuz? Yalan çeşit çe§İt sayısız kutular koymuş 
i.!n.? Evli olanların hepsi de bir a- Iar.Bunlarm birinde bir tılısun var ı 
rabayı çeken çift hayvan gibidir- mış ve bize o, anlatılması kabil ol- ramı nası 
ler: Kotumlar olmasa: hemen ay· mıyan saadeti verecekmiş. Gözü-

geçti? 
rılıp gideceklerdir. müze kestirdiğimizi alıyoruz, açı- Paris, 14 (A.A.) - Halk balo· 

'!- lf. lf. yoruz. Fakat bulamıyoruz. Çünkü larının ve Paris cadde ve ıç.1'akla· 
Vakit epeyce olmu§tu. Vapur yok. Çünkü aradığımız §eyi büyü· rmm lambaları söner sönmeı:, Pa

lialkmak üzere idi. Ayağa kalk- te büyüte bir hayal şekline sok· ris halkı ananavi 14 temmuz res· 
tım. Merdivenden ayrılırken Nec- mut bulunuyoruz. mi geçidini seyretmek için akın 
mi Y.AV&f sesle §Ö~le dirordu: Yazan: Kadir Can akıiı Şanzelizeye do_ğru gidh:or· 

-~ du. Hava serindi. 
Saat 8. 30 da ukeri kıtatın ge

çeceği yol boyunca azim halk kit
leleri birikmiş idi. Reisicumhur 
M. Lebrun, İnvalides'te tecemmü 
etmif olan kıtaatı tefti, etmiı ve 

bunda bilhassa Romanya baıve" 
kili M. Tataresco ile Fas sultam ve 
maiyeti, Meretal Petain, M. Fietri 
Ceneral Denain ve Ceneral WeY" 
gand bulunmuıtur. 

Bundan sonra gerek ana vataıı 
ve gerek müstemlekat krtaatuı 
geçit resmi başlamış ve bu kıtaat 
halk tarafından mütemadiyen al" 
kışlanmışbr. Geçidin hitamıod 
Belçika ihtiyat zabitleri, beraber" 
lerinde Fransız ihtiyat zabitleri ol"' 
duğu ve önlerinde bir müstemle1' 
piyade taburu bulunduğu halde a 
lay halinde takızaf ere gitmişler' 
dir. 

M. Lebrun ile zevcesi, reımi ge' 
çitte hazır bulunmuş olan ze11ııt 
ıerefine bir ziyafet vermiılerdir• 

Öğleden sonra Komedi f raıı
sez ile Operada meccani temsille 
verilmiştir. Bugün her cadde 11 

sokağı milli bayraklarla donatıl 
mış olan Pariste ve eyaletlerd 
muazzam tezahürler yapılmış ve 
halk baloları tekrar canlanmıştır• 


