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KURUŞ KURUŞ 

Telefon. 23872 

Dünyada 
18 Temmuz 1 34 PAZARTESi Sene 3 Sayı: 795 

köle 
hili altı milyon Galata yangınında bir 

• 
carıye yaşıyor ve • 

çırak bOğuldu! .. ----
"Borcunu veremiyenler 

IYangm--• alacaklının malı olur.,, 

f 

n 
e 

Bugün Saat 

12 de 
Ankara Telefonu 

Esaretle mücadele 
edenlerden Ledi 
Sayman neler 

anlatıyor 
Meıhur İngiliz ıiyaıisi Sir Con 

Saymonun zevcesi Ledi Saymon, 
kölelik ve cariyelik usulleriyle 
mücadele eden beynelmilel cemi -
yetin en nüfuzlu azasındandır. Ta
nmmıf Fransız muhıırriri Jeo Lon
don, kendisiyle bir mülakatta bu
lunmuş ve §unları öğrenmittir: 

- Dünya yüzünde köleliğin ve 
cariyeliğin kalktıiı zannedilir. 
Halbuki, bet altı milyon inıan, 
bili para ile alınıp satılmaktadır. 

Bwılar, tam ma
naıiyle ba,kala -
rının malıdır. 

"Bakınız, kaç 
türlü esaret var -
dır: 

lnaanlar1 m•'ut edemlyen medeniyet 

Grevciler dükkinları 
yağma_ ettiler 

nden çıktı 
Elinden yaralanan 

da var 
Dün gece yar111 Yüksekkaldı

rımda bir yangın olmuf, Mehmet 
isminde yirmi bir yaılarında bir 
genç dumanlar arasında boğula• 
rak can vermiıtir. Bu esnada 
Todori isminde biri de kolundan 
ağırca yaralanmııtır. Yangın §Öyle 
olmuıtur: 

Yükıekkaldırımda Galipdede 
caddeıinde 655 numaralı bir lo • 
kanla vardır. Üç katlı bulunan 
lokantanın orta ve üıt katları lo • 
kantaya aittir. Alt kabnda da 
bir potin tamircisi ile bir yemitÇİ 
bulunmaktadır. 

"Birincisi, Pe-
1 .. cı on denen insan - Gre\te 

e lrtı azi Hz. Kızılcahama- lardır ki, bunlar, 

Lokantanın ~:lhibi, Ali usta CU• 

carteıi günü dükkanı Şükrü q'ta 
isminde birinden kiralamı' ve dün 
Mehmet, Hasan ve Ali isimlerin • 
deki üç çırağı ile ite batlamııtır. 

Dün gece saat on bire kadar 
dükkanı açık bulunduran Ali usta 
bu saatten sonra dükkanı kapamı§ 

teretıendirdller. 132 000 2 Leydi Saymonbir çok tark 

~~~-~:~.e9t elpı·y'o· r.yar1n Is· memleketlerinde, borçlarım ödi- ' 
_ yemedikleri için, alacaklılarının " firn:-....,.~ .,. •• , .... -tt--.._.,..,......_....,...,_ ____ ~.,...._~~~ 

ı• "' • _ _'ilk tebeddU!lt yok. "İkincisi ,Afrikada tertip edi -

çırakları içeride bırakıp evine ıit• 
miftir. 

~ un· len baskınlar neticeıi kaçırılıp ıa-
te-· '"eralte RektörU tılan esirlerdir. 

ı- ••••• 8 il ,.. g • ge yor. (ATkası 6 ıncı sayıfamızdadır) 

,.;._ f'fayvan ve zahire bor 
e tının vaziyeti. 

°: .._; lUrkiyeye elrmesl 
') "edilen gazetet•r 
_," ftlun lnkıllp mec'n.11• 

Yahudi meselesi 
ve gazetemiz 

'r 1 kapatlldı. i 
eler : 

on haberleri 6 ncı sayıfada i 
·~····-····· .. ·························--···· i ı ··-.... •• onıanya 

Gazi Hazretlerinin riyuetleri 
altında toplanan Vekiller Heyeti, 
dün intiıar eden reımi tebliğde, 
iki mühim cihete temas ediyordu: 

"Son zamanlarda bazı risale -
lerin Yahudi düımanhiı üzerinde 
bilha11a durarak yaptıkları netri -
yat Türk ve Yahudilerin birbirine 
kaTtı nazarlarını ve hislerini ehem 
miyetli surette tetevvüı etmiıtir.,, 

ıı· 

u- Başvekili 
t~liU ayı 
lçirıde 

§ehti . 
b lllızde 
'duna-

Mevzu bahaolan bu mecmua -
nm, ayni mealdeki yazılarla bu • 
gün gene intiıar ettiğini ve bilhaı
ıa garip bir tarzda bize saldırdı • 
ğını gördük. (Haber) gazetesi -

Cakhr nin ıimdiye kadar yazdığı yazılar 
ita~ meydandadır. Bütün milli me -

<>rılln Ya baıvekili M. Tatarea- seleleri en büyük bir samimiyet ve 
titrıiı eyful ayı zarfında memle - hararetle müdafaa için daima ön' 
e~;. &eleceği haberi teeyyüt et planda döğü§en (Haber), muaevi

~~ tid ı.r. M. Tatareıko Ankara- ler meaeleıinde, devletin ve ef • 
~l>:re~re~ Bafvekil lımet Paıa karı umumiyemizin takip ettiği 

" erıni · · l d h lk . uört :ııyaret edecektır. salim yo u, a a i günden itiba· 
t,~lerj Balkan devletinin aktet- ren ı...,.miıtir. 
~ . rn· k -3' 

ediyor · 
Hastahanelerin yiyecek ve 
nas ihtiyacını temin ·~·" 

asker kuvvetine 
mUracaat edildi 

Nevyork, 15 (A.A.) - Umumi 
arev münaaebetile, reami makam
lar ve halk adeti panike tutulmuş 
gibidir. Yiyecek şeyler ile benzi
nin, §İmdiden, yokluğu hiıeıdili • 
yor. Diğer taraftan Mineapoliı 

ve Senpol ıehirlerinde de ırev i
lin olunmak üzeredir. 

Büyük gazeteler Sandieıo' da yer ve yaralanan 
hadiı karıııklıklardan endi§e duy- Todorl 

Çıraklardan Mehmet &!ağı kat• 

Devamı& ıncı 
sayıfamızda 

maya bqlamıılardır. Zira burada ---A--J----d---------8-.--~k ___ d ____ _ 
çalıtan ekserisi zenci amele az üc- t ar a am ır te me e 
ret almakta ve resmi makamların öldürdü burnunu kırdı 
zımni yardımile, mal ıahiplerinin 
zulmüne maruz bulunmaktadırlar. 

Sanfranıiıko, 15 (A.A.) - Sin· 
(Arkası 6 ıncı sayıfamızdadır) 

itizar 
Gazetemiz, buıün, yazı diz

me makinemizdeki bir sakatlı 
yüzünden 8 ıayıf a olarak çık 
mak iıtirarında kalıyor. 12 aa• 
yıfamızı, okuyucularımıza yarın 

takdim edeceğiz .• Özür dileriz. 

Araba parçalandı, yaralı 
öldü. Daniş B. nezaret 

altına alındı 
Dün akatm Suadiye yolunda 

bir amelenin ölümile neticelenen 
feci bir kaza ol!Duftur. Suadiye
de otur.an doktor Vamık bey oğlu 
Daniı bey çifte beygirli bir payton 
arabası ile gezmeğe çıkmııtır. Da-

Süpürge par ası olarak 
10 kuruş vermek 

· istememiş 
Bugün ıaat on iki buçukta Sul• 

tanahmette bir çok kimsenin ko
ıuımasına sebep olan bir karı, ko
ca kavga11 olmuıtur. Hadiıe ıu· 
dur: 

Sultanahmette Etmeydanı de
nilen mahalde ( 4) numaralı evde 
(Arkası 6 ıncı sayıfamızdadır) . llayye ısa a göre, her sene (Arkası 6 ıncı sayıfamızdadır) 

l~~edn:ıa~~ardatoplanmau ~~-------~~--~~--~--~~~~~-~ en d · ~tak 10 b aııni ınecliı ilk defa o· 

nit B. arabayı Caddebostanınal 
doğru ıü.rerken dizginler~ iy.i id~re 
edememı§, araba sağdakı hır aga-1 ı·-----------11111111ıı. 

. ca çarparak parçalanmııtır. Danış Bugünkü sıcak 
.. ' edec:kt~harda Ankarada içti-

ıat •tt1&,f ır. Bu m l' k'" .. k 
lıa~ mi daimi nıecl' . e~~~ h ~~u 

~r arından .. ıkıı gı ı arıcıye 
ıı- t' "oına nıure kep olacaktır. 
et ,~tlhı de b-:;a ~&§vekilinin seyaha· 
~~ 1 ~<>oıa tarıhlere tesadüf etme· 

~t b 11Yanın T" k ıl- ~ ~ika . ur doıtluğuna 
cJI .1~~h .... nt ınısa~ına ne kadar e-

~1t "'" verd .. · · ~e t· · M "" ıgını göstermekte· 
'tt. 1.. • 

1 ataresk b 
"~ oUYük ı,· onun u seyaha· 
~U. ır eheınrniyet veril • 

• 
1500 m~e bqlarken •• ~(Yazıs1 ikinci sa.Y.Ifamızda). 

beye bir ıey olmamııtır. Bu esna-
da beygirler komu!larını ko- Sıcaklar devam ediyor. Bugünkü 

b l 
1 sıcak, aünküden de fazladll'. ye-

pararak kaçm.ağa aı amıı -
1 şilköy raıathaneainden bugün saat 

lar ve Üsküdar tramvayyı 14 te aldığımız malumata göre 11-

amelesinden Mehmet iı-min-- caklık gölgede 32 ıantigrada kadar 
de birisine çarparak çiğnemiş- çıkmı,tır. 
lerdir. Atlar ilerde halk tarafın
dan yakalanmıı, yaralı Mehmet 
Zeynep Kamil hastanesine kaldı • 
plmışıa da biraz sonra ölmüştür. 
Daniı bey neğazet altına alınmıt· 
tır. 

lzmlrde 
İzmir, 16 (A.A.) - Dün sölgede 

hararet derecesi 35 i bulmuıtur. 
Her tarafta bir sıcak dalgası hüküm 
sürmektedir. ______________ .... 
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Dekatloncular 
kıymetsiz değildi 

fiABER - Ak am Po•taaı 

Tam bi tbuçuk aylık mesaiden 
aonra dün Balkan atletizm müsa
bakalarının heaap ve kitabını ka
padık ... Küçük sanatlar kanunu 

Muntazam ve bilerek yapılan ... 
atletizm hareketlerinin ba~ında 

sayabileceğim bu müsabakalar e -
hemmiyeti nisbetinde lazım olan 
alakayı ümidimizin fevkinde bul· 
du. 

Bu müsabakalara iştirak eden 
atlerlerle bu işi seyreden halk bun
dan sonra yapılacak atletik spor -
larda kurunuvustai hareketleri ten 
kit edecek ve haklı olarak bu spo
ra kar§ı olan alakası kolaylıkla a
zalabilecektir. 

• 
ihilll IDlllUflf idmlıtıunlıltn• uuttttutmm11umıunmwm1UJBHU111• 

Ceneral Maçuin Sovyet-
1ere iltica etti 

Atin ada 
işsizliğe sebep olmasın

dan endişe ediliyor 
ihtilal hareketi keşfedildi 

Moskova, 15 (A.A.) _ Tat· Atina, 15 (Husuıt) - Heıtiya 
kentten bildiriliyor: Cenubi Sin • gazeteıi Türkiyede küçük sanat
kiayngda hükOmct kıtaatiyle ce • lnrln iıtigal hakkını yalnız Türk 
neral Maçuin müfrezeleri arasın • vntandaılarına veren kanunun tat
da 10 temmuzda vuku bulan mu- bikatmdan bahsetmekte ve bu ka
har beler neticesinde ceneral M _ nun dolayıaiyle Türkiyeden Yuna-

Atletizmin cazip ve güzel ta • b niıtan .. i•sizler kafı'lelerı'nı'n gele-) çuin üç zn it ve 79 süval'i ile bir - Q :r 
raf arını gördükten sonra gönül ar- J k ceg~ ı'nı' yazmaktadır. Hestı"ya bu likte n istem yakınında Sovyet 
zu eder ki bu İ§i üzerine alan he- h d vaziyetin Yunan'ııtanda yenı· bı'r l u udunu geçmiştir. Mülteciler ... 
yet er veya klüpler §imdi hatırla- l h d iktııadi karıtıklıg"a ıebep olacag"ı· k b si n larm an tecrit edilmiılerdir. 
ma ile istemediğimi2ı eski günle- m ileri ıürerek Türkiyede iş sabi-
te dönmesinler!. bi olamıyac k Yunan vatanda,la-

Bi2de hakikaten çalakalem ve- Şehinşah Hz. nin rınan en asgari hadde indirileceği 
ya gelişi gilzeı spor yazan arka- Türkiye ziyareti umidini izhar ediyor. 
da§lar bolcadır.. HükQmet gazeteıi olan Proiya 

Mutlaka bir kaet ta,ıyan kalem- h Tahran, 16 (A.A.) - lran iae 21 temmuzda itlerini bıraka -
)erinden öyle manaıız şeyler yu • ariciyc nazırı parlamentoda be • cak olan ilk kafile Yunan tebaaıı-

1 ı k b 
yanalla bulunarak Şahcn§ah Haz - nın 130 kı'aı' olduğunu yazıy . 

murt ıyor ar i unu kendilerinin :r 

k d 
retlerinin Türkiyeye yaptığı ziya· Aynı' gazeteye go''re lıtanbul Yu _ 

en ya ın oatları bile hoş görmez. 
relin çok doıtane mahiyetini e • nan konsolosluğu 130 kı' •ı'nı'n lı'ste-

Sofyadan lstanbula gelen De· h · J k d · 'f emmıyet c ay etmıt ve mükem- sini Iıtanbul vilayetine vermit ve 
katlon atletlerinin her hangi bir mel neticeler veren bu seynhatin h 
m f d 'ht' ti t ı bunlara arç almadan pasaport 

esa e e 1 ısas yapmıt a e 0 • iki milletin birliğini teyit ettiğini 
madıklan ileri sürülerek onların verilmesini rica etmittir. 

söylem ittir. kıymetaizliklerinden bahsedenler Ayni gazete şu he beri veriyor: 
emin olmalı ki Dekatlon tabir edi- Tahran, 15 (A.A.) ~ Şahenıah "Öğrendiğimize göre Yunan hü • 

Hazretlerinin a vdetleri münasebe- k. !l.metı' ., kadın tuvalet e§yası ya -
len müsabakaların ne teklini ve ne u 

d b 
. k tiyle bütün mer.ılekette yapılmak- pan atelyelerı'n ıahı"pleriyle kun • 

e u ıate i galebe §artlarını bile
nıiyecek kadar bihaberdirler.. ta olan milli şenlikler dün hitam duracı usta. ve kalfalariyle terzi 

hulmu§tur. kalfalarının kanunun hükümleri 
Balkanlarda ilk defa yapılan Şahentah Hazretleri, Türkiye- haricinde bırakılmasını kabul et -

/er 

Dekatlon müsabakaları olempiyat- ye seyahatleri esnasında ve avdet- mittir. Bu yalnız Yunan vatan
lar haricinde yapılmadığı için gör- terinde bütün mUletin g6stenniş daşlar · · cı' • ı 1ç1n ır.,, 

mediği ve alakasızhkları dolayJ&i· olduğu hiHİyattan dolayı memnu· (' t ı 
le tetkike bile imkan bulamadık- niyetlerinin .millete iblağını rei- JOVge ıer, 
lan bu it hakkında olsa olsa çala- sülvüzeraya e~ir buyurmuılardır. ·cemiyeti 
kalem veya gelişi güzel kana~tle- Cenevre, 15 (A.A.) - İsviçre 

ı...-"""""'' ..... ..-.."""'91WllKHllıanrt""""'"'nttııttıt~~ 

3 bomba 
Bir lspanyol köyünde mü

him zararlar yaptı 

Baraelon, 15 (A.A.) - Hospi
talet köyünde üç bomba patlamı§· 
tır. Bunlardan biri bir elektrik 
kofreıinde infilak ederek maddi 
zararları mucip olmuş, bir mensu
Cl\t fabrikasının penceresine hı -
rakılan diğeri geçen bir yolcuyu 
ağırca yaralamıştır. Üçüncü bo!l'l
ba gene bir mensucat fabr :kası 
sahibinin evinden iveriye atılmış
tır. 

Bu son iki tecavüzün mensucat 
sahibinin evinden içeriye atılmış· 
alakadar bulunduğu tahmin edil
mektedir. 

Alman 
önünde 

sefareti 
•• • 

numayış 

Londra, 15 (A.A.) - Havasa
jansından: Üçüncü Reich siyasi 
mahpuslarının tahliyesini istemek 
için gelen bir heyetin Alman ıefi
ri tarafıdan kabul edilmemeıi üze· 
rine, sefaret önünde dün akta.m 
yeniden tezahürat vuku bulmuı -
tur. Poliı tezahüratçıları ıopo. ile 
dağıtmafa mecbur kalmıt ve bir
kaç kitiyi tevkif etmigtir. 

Almanyaya yumurta 

gönderilecek 
Ankara, 16 (A.A.) -

ofisten tebliğ edilmi9tir: 
Türk 

Temmuz ayı zarfında Alman-

16 Temmuz 19V 

Hitler 
HaJli zor meselele 

1 karşısında .. 
Londra, 15 (A.A.) - Su~ 

Times gazetesinin Berlin anıılı' 
ri diyor ki: 

"30 H . f · ı:ıııı~ azıran tas ıye i" 
idam edilen ıahııların tal11 bir 
lesini öğrenmek hiç bir ~ 
mümkün olamıyacaktır. Al~ 
yada umumen bealelen k•~ 
göre, başvekilin vermiş ol 
77 rakamı hakikatten çok at•i 
dır. Röyter ajansının bir '11

11 

birine beyanat veren Reichwt! 
bitlerinden biri, idam edileıı'e 
186 kiti olduğunu ıöylcmitı ' 
ger taraftan bir ecnebi dip~ 
da bunların hakiki adedini J.11" 

300 arasında olarak tııhrrıİ~ 
mittir. 

Bu taafiye iti hakkında b~.ı 
kil tarafından Reichlag med• 
de verilen izahat, mumaile 
avam nazarında nüfuzunu J'llı.ı 
kalen iade etmit olsa dahi, )'~ 
nun üzerindeki birçok müt1' 
halle yardım ctmiyecektir. }-IU 
kıtalnrını tetkil eden 3 milY0~ 
rat, hala bir takım fesatçılar t• 
fından iğfal olun.maldadır. 

Milyonlarla ev kadını, h' 
pahalılığı ile mücadele halinde 
Gelecek kıt için yiyecek a:zlıi1 

di endişeler doğurmaktadır 
milyon katolik gayri memnu"' 
Naziler taraf mdan sınai müe•5 

lerin başına geçirilmit olan ll1u 

addit mühim tahıiyetler istif' 

miştir. 
Diğer taraftan Alman1~ 

harici ıiyaseti meselesi, yal<'~,~ 
istikbalde ehemmiyetli bir ... 

(" 
h 1 ni al• m. ı ı ••"" .. •· t 
sız mahafili, batvekilin \;ıJ 
sustaki ıü1'iitunu çok manalı 
detmektedirler. 

yaya il· sa. ve gı sb, sınıflarından •• 
rini yazanlar bilmem ki mesela Yemen imamından Mısır telgraf ajanaı bildiriyor: Sovyet • 
Yugoalav Buratoviçin kıymetini ler ittihadının milletler cemiyeti • 

1 d l kralına name idam evve ce bil i er mi?.. ne girmesi hnkkında cereyan eden 1666 kental yumurta ithal edile - UÇ 
Yugoalav atlet yükıek ntlama- Kahire, 16 (A.A.) - Yemen yarı resmi diplomatik müzakere • 

yı bizimkilerden ;ddın iyi yaparak hükQmetinin Mısır ile siyasi müna· ler çok ilerlemiıtir. Sovyetlerin, 
kazandı. sebet tesis etmek istediği tabak- milletler cemiyeti heyetiumumiye-

bilecektir. Tafsilat icin ofis flu -
belerino ve alô.kadar ~dalara ~ü - Kon yada yol keserek adi 

Yugoılav atlet, sırık tlamayı, kuk etmemektedir. Halen Aden - sinin 10 eylulde Cenevrede akle • 
uzun atlamayı, 110 metre mania· de bulunan İmam Yahyamn saray deceği alelade içtimamda cemiye
kofuyu bizim derecelerimizin fev- nazırı Muhammet Zabaranın bu le girmesi muhtemeldir. Maama· 
kine ~ıkarak kazandı. hafta içinde, lmam · Yahyadan fih salahiyettar mahafilde Sov-

racaat olunması. öldürenler asıldılar 

Sovyetlerin Paris elçisi 
öldü 

Muhtelif atletlere kaTfı tek bir kral Fuada hitaben yazılmıt bu yetlerin milletler cemiyetine ka .. Paris, 15 (A.A.) - Sovyetle-
adam dört muhtelif aalebe ile bi- hususa dair bir nameyi hamil ola- bul edilmesi için hangi tarihte res- rin Paris büyük elçisi M. Dovga-
zi mağlup etti. rak, buraya ielmesine intizar e- men müracaat edeceiinden ademi levski vefat etmittir. Mumaileyh 

Ş ti k 
. .,_. · k'l k diLmektedir. malumat beyan edilmektedir. kırk dokuz yatında idi. 

u şar a ı ,oızım ı er re ort· •-----1----------------------------------~----= men, Yugoslav atlet bu mesafele- r , , 
rin h~ birinde ihtisas yapmı§ de- (.Yabah aazetelerı· ne dı·qorlar? 1 
dir .. Bilmem ki bu şeraiti haiz bir A..J~ 4§ · • 
atleti her telden saz çalan bizim · 
spor mt0harrirleri kendi kıymetle
rile mi öl~ecekler? .. 

O :kendini her sahada bizim fev 
kimizde bilfiil muvaff akiyet kaza
narak gösterdi. 

Ömründe bir metre atlamamış 
komple muharrirler de onlu·ı elle
rinden geldiği kadar çürütmeğe ça 
lıştı .. 

Spor tarihi Dekatloncuları da 
bu manıf görüf lii muharrirleri de 
sıro. ile kaydecektir .. 

100 metre Semih, tahmin et• 
tiğim en yüksek derecesini Bura
toviç ile yaptığı yarışta elde etti. 

VAKiT - Mehmet Asım Bey "Hü
kfimct bakımından Türkiyede Yanudi 
meselesi.. flerlevhalr makalesinde baş· 

vekaletin neşrettiği tebll~in vaziyeti bü
tUn çıplaklığiyle aydınlattığını; bunun 
şayanı takdir olduğunu yazarak tebliğin 
esaslı noktalarını izah ediyor. 

Asım Bey tebliğin sok mühim biT 
noktasını, Çanakkale ve Trakya rrunta
ka!ındakl Yahudiferin arasında cas.ıs a
damlar bulunduğu yolunda zanlar mev
cut olduğu melindeki kısmı izah ederken 
diyor ki: "Gayri askeri mıntakalarda 

memleketin emniyeti aleyhine zararlı 

ve casus adamlar bulunması rivayetle
rine karşı sadece "haksız ve isbatsız ,. ol
duğunu ileri sürmek kMi olmasa gerek
tir. ÇUnkU bazı ahvalde tanlar ve şUp
heler teıir itibariyle hakikatten farksız 
neticeler verir. Onun için Yahudilel' bir 
taraftan filen Türk dilini ve harsini be-

6, 72 uz:un, 3,43 sırıkla yiiksek 
atlıyan Burntoviç·, herkes gördü 
ve anladr ki başlı başına bit takım 
d 

nimsemek i~in çalışmakla beraber diğer 
IT. 

taraftan en küçük zan ve ~üphe uyan-
laveç b'!.yrak koşusunda Balkan· =-=---=--=-""'=-=~~~~=~=-~ 

lı atletler Galatasaray, Fenerbah
~e mu'htelitini büyük (arkla yendi
ler .. 

Memleket atletizm aleminde bil· 

yük bir hareket doğuran bu müsa
bakalıtr uzun yorgunl11klara mal 
o1du P.mma, böyle yorgunluklara 
canını feda!... 

ömer Besim 

dıracak vaziyetlerden de 
lazımdır.11 

çekinmeleri 

CUMHURiYET - Yunus Nadi B. 
de bugün ayni mevzudan, Yahudilerin 
hürriyeti meselesinden bahsediyor. Na
di Bey hadisenin, tebliğinde de izah e· 
dildiği gibi, antisemitik hareketlerin 
memleketimizin bir kısmında da patlak 
vermiş olmasından ibaret bulundu,,unu 
kaydediyor. 

Mlt.LIYET - • • imzalı makelc 
''M. Dolfusun İtalya ıcyahati,, mev
zuu üzerinedir. Makalede bu ziyare· 
tin siyasi mahiyette olmadığı yolunda
ki iddialara rağmen siyasi olduğu kay
dedilerek şöyle deniliyor: "Alman)•nnın 
istediği şey Viyanada nasyonal • s:.ısya· 
list bir rejimin tesisi, Viyana ile Bcrlin 
arasında sıkı bir münasebet vücnda gel· 
mesidir. İtalya iıe Almanların İtalyan 
prnnı dahilinde bile olsa merkezi Avru· 
panın iktisnden tanzimi hareketine i§· 
tirnk etmesini hiç bir zaman arzu etme
mektedir. ÇUnkU bu hnrckct Hamburg
ların sukutundan &Onra İtalyanın .A vru 
pada ihraz ettiği mevkii sarsacak cferc· 
cede bUyUk olacaktır. İşte Avusturya 
Başvekilinin İtalyaya gitmesinin mana
sını burada aramalıdır.,, 

ZAMAN - EbUzziya V elit Bey bu
gün MUıyü (Velit Bey ötedenberi böy
le yazıyor 1) Musolininin geçcnlerclı: bir 
çiftlikte söylediği nutuk etrafında mü
talea yürütüyor. (Bu nutukta, doçe. mü
nevverler rejimi yerine korporasyon'lar 
rejimini müdafaa c.tmiş, esld Romayı 

batıranların münevverler olduğunu ıöy
lemitti) Velit Bey İtalyan .bagveki.inin 
bu iddiasına çokluk gagmamııtır. "Çün
kü parlemantarizm ve liberalizmi sene· 
lerce kökünden baltaladıktan sonra, me
deniyetin bu yüksek düsturlarını yarat· 
mı§ olan ilim ve irfana, tarakkiyau fik
riyeye de hücum etmek bir menafiini 
teşkil ederdi. Müsyü Musolini şüı he
ıiz bu tenakuıuna düşmemek için son 
nutkunu irat etmiş ve mUnevve•lere 
hücum eylemiıtir ! .. 

AKŞAM - Perakende sUt fiaderi
'llİn çok fazla oluşundan bahseden ·Ak
ıamer,, bir süthane 1ahibinin gönd~rcli
~i mektuba göre, derdin nerede < ldu
~unu anlatıyor: Perakende sUtçUler 
günde en çok 50 kilo t1üt satarlar. Kıı

z:anmak mecburiyetindedirler, fiatlere 
zam yaparlar. Ve "Ak amcı,. §U ne.tice- , 
yl çıknnyor: Hayat pahnlıhfını yıkmak 
için "büyük tcsebbüslcr .. vücuda getir
melidir. 

Konya, 16 (A.A.) - Cul1'lt~ 
Göğercinlik köyünden Şeyh ~ 
met karısı Hediye ve oilu A 
ve arabacıları Mahmudu yoll~ 
bekliyerck paralarını gasbtt 
ir:in feci bir surette katleden J 

k~öyclen Çakır Yu!'uf oğlu de~ 
Celil oğlu Mehmet, ve Mollll 
met oğlu Recep hakkında 1'0 

ağır ceza mahkemesince ,,rl 
ltudıki i.liye iktiran eden öli.iıı' 
zası infaz edilmiş, mahkurnl"J 
kumet meydanm~la asılmıtlşt 

Avusturya Başvekil 
muavini Venedikte 
Venedik, 15 (A.A.) - ~ı 

turya ba§vekil muavini Preıı• I' 
hembcrg tayyare ile bura)'• f" 
mi§tir. Bu ziynrctin M. Dol '1 

yakında Riccioneye yapn~i~ 
yahatle eli.kadar olduğu bıl 
mektedir. 

Memleketimize- hicret 
etmek istiyenıer 

Ankara, 15 (Huıuai) - yı.ıt 
lavya, Romar.ya, ve Buls•'~' 
dan Tiirkiyeye geLmeğe tal1

1~ l. ' çok ırkdn~larımızın mahal 1 

solosluklarımız vaaıtasiyle , 
milrncntları Dahiliye Vekaleti 
tetkik edilmektedir. su01~ 
memlekete kabuHeriylc r;;il 
yerlerde i~kinları dütUnül~ 
c:ir. 
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lskender -F;hret"ti-
nin eserleri 

Arkada§ımız muharrir laken• y .. k k M .. h d. ktebı· nde bu 
lngiliz politikasının 

yeni veçheleri 

der Fahreddin Beyin, buaün, (As- se Ü en IS m e 
~;~:.:i~~e::~::,i;~:u.:.:;ç~:.~: seneden itibaren değişiklikler yapıldı 

Eaeri, Aktam kitaphaneıi ne§· 
retmiıtir. 

Bu münuebetle basılan küçük 
hroıUrden cidden tatılacak ve tak
di1' edilecek bir teJİ memnuniyetle 

şubesinde ders okutmak için Makine ve elektrik 
Avrupadan mütehassıs profesörler çağırılmıştır 

öğreniyoruz: Yüksek mühendiı mektebi ted- tt·mmuzun beşine kadar müracaat\ 
risat teklinde bu seneden itibaren ctmit ve ayrılmıtlardır. Makine 
tatbik edilmek üzere bazı değişik- ve elektrik şubesinin tedrisatta hu 
ilkler yapılmıştır. Dürdüncü ıı. lunması için Avrupadan bazı mü
nıftan itibaren ayrılan mimari, teha11ıs profesörler de davet edil
yol, ıu kısımlarına bir de elektrik mi~tir. Bu kıamın yalnız tedris he
ve makine kıımı ilave edilmittir. yeli ecnebi ve yerli profesörler • 
Ru kıama devam edecek talebeler den mürekkep olmak üzere 145 

ne ve elektrik kısmında idrolik, 
malzeme, teknolojinin makine
lere tatbiki, termodinamik, u
mumi fizik dersleri okunacak • 
tır. Fakat hu kısımda daha ziya-
c!e atelye mesaisi~e ehemmiyet ve· 
rilecektir. Talebe haftada 17 saat 
tatbikat görecektir. 

Harf lnkıllbmdan, yani beı ae
nedenberi, arkadqımızm tam kırk 
tlne kitabı ıtabedilmit ! Bu ıuret
le, Haydar Rıfat Bey, aiır siklet 
':il_!p basıtmm nud tam piyonu 
halinde iıe, lskender Fahreddin 
de kendi nhasmm rekorunu kır· 
ını bulunuyor! kiti olarak tesbit edilmiştir. Ma- ••nn•11111•1111111nıı•• •1111•11ıııııınıffllll•""' .. "'"'"'"'111uuı1t1111111••••11ıuumıı-· 

1 
kine ve el~ktrik k~smın~ i~~i~~p e- Elektrik tarife ko-
den efendıler ıehırdekı buyuk a-

İsi m J eri I telyeler~e de~~ senesi h~,ına ka. - misyonu toplanıyor 
k' Baı senede, yeni harfle~le kll'k Ada otellerinin 

bp? ... 

dar latbıkat goreceklerdır. Makı· 
Dile kolaydır ••• Hem, hunların 

~oğu, yeni ıairlerin el ayur kadar 
t:-.kvim biçimi eserlerine benzemi
Yor .•. Koca "koca roman ciltleridir. 
İçlerinde inıilizce - türkçe li'igat ve 

Talebe Birliğinin deniz ıezinti- _ "' .. -·--"'""___ Elektrik tarife komisyonu per -
ıi dün yapılmıg, çok eğlenceli ol- ıembe günü Nafıa Vekaleti şirket-

muıtur. Şirketi Hayriyenin 66 iiiif ~·L i .iT lj J(:r haş komiseri İbrahim Beyin ri-

IDlılGmat verici eserler var •• 
numaralı vapuriyle sabahleyin ~;; _ yaıetinde toplanacaktır. Elektrik 
köprüden hareket edilmi!, Büyük tarifesinin indirilip incUrilmiyece· 

Aıd ehemmiyetli cihet ıudur: 
ltkender Fahreddinin eıerleri, 
devlet bUtçeıile yahut huıust ıer
ınaye kuvvetile basılıp ta depolar
da kalmıı, okunmamıt kitaplar de
lildir. Halle tarafından rağbet 
ıördüiü için muhtelif kütüphane
lerce teker teker istenmif, ahnmıt 
Ve bir piyasa metaı ha1ine geJebil

ada, Beykoz, Kavaklara kadar Bahktan zehirlendi ği bu toplantıdan sonra belli ola-
gidilmiıtir. Beykozdan sonra a- Beyoğlunda Boslanhatı cadde- caktır. 
dalara gidilerek geç vakte kadar sinde Hüsnü efendinin 9 yaşında
eilenilmiştir. ki kızı Şükranın Tophanede bir ba 

Bu esnada Büyük adadaki ya- Jı~;ç.ıdan aldığı kızarmıt balıktan 

hancı isimli oteller talebenin naza- zehirlendiği iddia edilmiı zabıta
n dikkatini celhetmi!, hu hususta cı ta!ıkikata baılanmıttır. 

otel sahipleri nezdinde teıebbüsat Bir aejık göz 
yapılmıya karar verilmiıtir. Bu 

lllittir. 

Bu itibarla, Jskender Fahred
din, yeni harfleri öiretme müca
delesinin belli baıh kahramanla
rından sayılmak lizım gelir. Ma
~f Vekili merhum Reıit Galip, 
" 

11
"' '-nh"Ur- c\Jcı ex, rıataaflDllza 

harf inkıliıbında en fazla çalı§an 
~uharrir,, iJtif atında nahak yere 
ulunnıamıttır. 

Gazi Hazretleri. İskenderin 

karar neticesinde talebeden bir 
heyet otellere giderek yabancı 

isimler değiştirildiei takdirde bu
nu gençliğin büyük bir memnuni
yetle karşılıyacağmı bildinıniıtir. 

~ b>1erf de hu müracaati 
hüsnü telak'ki ederek yabancı ıa~m 
leri T ürkçe isimler.le deği~tirccek· 
ler ini vadetmiıler, levhalarını 

indirmişlerdir. 

''S , 
urner Kızı,, ismindeki romanım J"- ticaret umum 

takdir •t • 1 k T mıı er ve ar adaşımızı 
taltif eylelbiılerdir. "Sumer kızı müdürü geldi 

Osman isminde biri dün Hase-
ki civarında kendisine inhisar me· 
muru ıüsü vererek Mahmut, Bekir 
ve Mehmet ismindeki adamlardan 
köylü cigaraaı aatıyorsunuz diye 
para isterken ;·akalan.mıttır. 

Sarıyer kazası gençler 
mahfelinin tenezzühü 

19 Temmuz pertmıbe günü ak
§amından sabaha kadar devam e
decek olan vapur tenezzühüne ait 
davetiyelerin tertip heyetinden a
lınmasını arkadaılardan rica ede-

G.üneıin oğlu, s._iramis, Aıyada~ Yeni vazifesi etrafında tetki-
bır ıüneı doğdu,, hilc•~eleri Türk katta bulunmak Uzere ıehrimize riz. 
tarihinin yeni telakkiyat"';n ro- gelen iç ticaret müdürü umumisi 
ınanlattrnlmış, masallaşhrılmı, İsmail Hakkı Bey tetkiklerini bil-
fekli addediliyor. Yahya Kemal haaaa. Türkiye iç ticaretini alaka
B.e~, hikaye haline ıetirilmiş bu dar eden mevzular etrafında yürü
aıbı romanların, hakikate muka- tecektir. İsmail Hakkı Bey iktısa· ı 
r~n olmak ıartile, faydalı olacağı di mahafili, borsalar ve ticaret 

Recep 8. geldi 

fıkrindedir. ofisini ziyaret edecektir. 

J k d F h dd• Yeni müdürün digw er iktısadi 
ı en er a re ınin eserleri 

tra11nda '.Abtulhamit ve Afro- mıntakaları da dola§acağı söyleni-

dit,, üç dile tercüme edilmiş ve yor. 

\' unanistanın en büyük aaaeteıin- B 
d orsa intihabatı 
1
.e. tabedilmitlir. Hatta, Akropo-
~~ın ıekıen bin olan baıı§ını yüz Bu ay nihayetinde ticaret bor -

1ne çıkarmııtır. sası idare heyetinin müddeti bit-
f· itin garibi şudur ki, Orhan Sey- mektedir. Yeni intihap için seçi-

1 Yahut Faruk Nafiz taklidi iki len intihap heyeti bugün toplana· 

dlrl•nzuıne yazan ve sonra falanca rak kimlerin intihap edebileceği... 
ıteye memur olan heveski.rları ni ve intihap tarihini kararlaıtı -

~ekteplerde okutulan ders kitap- racaklardır. 
l.rına koyan tedrisat neıriyatçıla- u·· __ ..., __ 
rı Yazı hayatında bu derece mev· niversite kadrosu 
~~diyet aösteren lakender Fahred- Haziranda tasdik edilen üniver-
I ınj henıen daima meskut geçer- site kadrosunda eyh11 için yeniden 

l
er.cl Ona bir tek satır ayırmağı bi- değişiklik yapılmıyacaktır. Üni· 
• Ü .. 

d • !Unmezler... Bu ha], isken- versite bu ıene istikrar vaziyetin-
• erın defil, onu hariç ez edebiyat de kalacak ve gelecek sene alma • 
ananların zaafıdır... cak neticelere göre hareket oluna· 

g Cıınıhuriyetin bu on yıl içinde, caktır. 
/·

2

1
etelerin sinesinde, her giin ka- Eylulde ilk ve orta tedrisat 

ıy e k k y • artı ar91y.a. yaııyan, ona kadrolarında yapılacak olan te-
h:7: !a~ıyı öğreten, tlirkç~nin iıti- beddülat için hazırlıklar batlamı§· 

<.ısını adım adım yürüten ve bu tır. 
~aye ile telif tercUme, nakil, boyu- -----------------~~-_, 

a ~cı~an bir ınuharrir nesli vardır. diyen kalacak olan bu bariz husu· 
d b'a ender Fahreddin, yalnız e- siyetli neslin, şüphesiz, en ileri ge-

a 'Yat d "') · 1 h' d egı ı türkçenin de tarı· en simalarındandır. 
ın e •i l'd 

v mc ı en yer tutmuş ye ebe- (V:l·l'iO) 

Cümhuri~et Halk Fıkaaı U
mumi Katibi Recep Bey hu sabah
ki trenle Ankaradan ıehrimize 
gelmittir. Recep Bey istasyonda 
birçok zevat tarafından kartılan· 
mışhr. 

inşaatın kontrolu 
Son günlerde bazı İll§aatta ke

reste yerine çürük enkaz kullanıl
dığı belediyeye haber verilmİf, be
lediye in§aat yerlerinde tetkikat 
yaptırılmasını tubelere bildirmit· 
tir. Çürük malzeme ile yapılan in· 
ıaat menedilecektir. 

Şahitler dinlendi 
Beyoğlunda Rumeli hanında 

madam Teodorayı öldürmekten 
suçlu Sokratın muhakemesine dün 
devam edilmi§, birkaç tahit din· 
lenilmiı, diğer tahitlerin dilenil -
meıi için muhakeme batka bir gü· 
ne kalmıttır. 

• 
T etki kattan döndüler 
İzmire yaptıkları tetkik seyaha· 

tinden dönen Moıkova konseyi • 
miz Mümtaz, Prag konseyimiz 
AvniBeyler dün ofiste kendi vazi
felerini alakadar eden memleket· 
lere ithalat ve ihracat yapan tacir· 
lerle görü9müttür. Bu aörütmele
re bugün de devam edilecektir. 

Kabil sergısı 

Ef ganlılarm Kabilde açacakla
rı beynelmilel sergiye Çekoslovak
ya, Almanya ve Sovyet Rusya şim- ' 

diden ittirake karar vermişlerdir. 
Bizim de bu sergiye iştirakimiz 

muhtemeldir. 

lzmir sergisine iştirak 
İzmir sergisine i§tirak edecek 

tüccar •• eanat erbabı busün ti
caret oda11nda bir toplantı yapa -
caklardır. İstanbuldan sergiye gi
dit programı bu toplantıda tesbit 
edilecektir. 

Diploma konkuru nu 
kazanan genç 

Dün neticelenen iÜzel sanatlar 
akademisi resim şubesinin 933 -
934 senesi diploma konkorunda 
mevzu olarak verilen kompozis
yonunda Çallı İbrahim Beyin ta • 

lebelerinden Eıat Bey birinciliği 

almağa· muvaffak olmuş ve müsa· 
bakayı kazanmııtır. Bu kompozis 

yonun mevzuu (Cephane taşıyan 
köylü kadınlarının İstirahti) idi. 

Takas tahkikatı ilerliyor 
Takas sui istimalinin tahkikatı 

ilerlemektedir. Bu işle meşgul 

olan muhtelit müfettişler komis
yonu tarafından mühi~ı bir zatın 
daha ifadesine müracaat olunmuf-
tur . 

Takasa tabi e§yamn muayene· 
sini yapan muhafaza memurları 
da birkaç gündenberi dinlenmek· 
tedirler. 

Şimdiye kadar yapılan tahki
katta bu sui istimalin çok geniş 
mahiyette olduğu ve uzak yakın 
bir çok ıahısları alakadar ettiği 
anlatılmaktadır. 

Lozan günü 
Lausanne muahedesinin imza

lanıtının yıl dönümü olan 24 tem
muzda büyük merasim yapılacak· 
tır. 

Üniveraite konferans salonunda 
yapılacak olan merasimde profe
sörler yüksek tahsil gençliği namı· 
na söz alacaklardır. 

İngiliz miUetinin aıırlardan .,.ri 
sadık kaldığı bir prensip vardır: Hiç 
bir zaman lıiç kimseye bağlanmam •k, 
mümkün mertebe serbest J,aJma.c .... 

Franıa Hariciye nazırı M. Bartu'• 
nun Londrada lngiliz politikaııııın 

mes'ul tahıiyetleri ile yaptığı müuke· 
relerde yukarda zikrettiğimiz pren•İP 
hiç bir zaman göz önünden uzakl::ı • 
tmlmamııtır. ~ 

lngiliz milleti tüccar ve bilhııua 
tüccar bir millettir de. Bu itibarla tı • 
careti inkitaf ettirecek cihan ıulhıyle 
yakından alakadardır. Sulhü temin et
meğe matuf tcdabirle yakından aliılıa
dar olmak ve bu yüzden ıcnelerden 

beri Cemiyeti Akvam merkezinde tnp

lanan ıilahları azaltma konferanıl11 rı· 
na büyük ümitler bailamıthr. 

İngiliz pofüika11nın diğer bir pnn
sepine sadık kalarak Avrupanın 

her hangi bir kuvvetli milletine dı.i -
ma aleyhtar bir vaziyet almıttır. 

1800 - 1815 kadar Napoleona ve 
bilh~11a 1900 senesinden ıonra da im
paratorluk Almanyaaına takip edilen 
politika daima bu prensipten ilham al
mı!tır. 

V eraaiHes muahedesinin kuvvetlen
dirdiği Franıa son ıenelerde lngiliz 
politikasının hu değişme kaidesiyle 
karşda!ml§ ve bu p->litikanın ihdas et
tiği maniaları çok defalar aşamamı~ • 
tır. 

Geçen 1rün de burada izah ettiii • 
miz gibi, Bartu büyük bir talih e~eri 
olarak Londraya yukarda ı~ ah 
ettiğimiz prenıiplerden bilhaua 
ıon ikiıinin baıka milletler 
tarafından ihlal edildiği bir 
zamanda gitmiıtir. Sulhçu ve dolayı -
siyle dünya ve lngi!iz ticaretini teh • 
Jikeye koyabilecek amillere, lngiliz ·
dalarını tehdit edebilecek Alman oı cfa
ıunun, bahriyesinin ve bilha11a tayya
re kuvvetlerinin fazlalaşma11na 1 ,,lrj • 
tiı: efl<arı umumiyesi bigane kalamnz· 
tlr. Bu yüzd,mdir ki, M. Bartu Lt-nclra• 
J• biiyük bir hüınükabul görd:i. 

Hastalık dolayııiyle seyahatte bu
lunan lngiliz Baıvekili Makdonaid'ın 
gaybubeti Fransız Hariciye nazırının 

vazifesini azami derecede teshil etmit· 
tir. 

Sosyalist ve bu cihetten huıuıi de
ğil, ancak umumi anlatmalara tar1t{ • 
tar olan l ngiliz Baıvekili M. Baldwin 
ve lngiliz Hariciye nazırı John Simon 
kadar ileri ıideme:ıdi. 

Bununla beraber İngiliz ıiyaıeti • 
nin elleri bağlanmış değildir. Londra
da yapılan müzakerelerin neticeıi bir 
lngiliz • Franıız ittifakı delildir. An· 
cak Frannı politikaıı Londrada üç 
mühim muvaffakiyet kazanmııbr. 
Bunlardan birinciıi olarak ıonzamanlar 
da Franıa ile arası çok İyi olan Ruı • 
yanın Avrupa ve dünya itlerine filen 
karııabilmeıini lnıiltere kabul etmİt· 
tir. 

Ruıyanın Cemiyeti Akvama girme
ıinin kabul ve teahili vaadi bunu ifade 
etmektedir. Fransız siyaıetinin ikinci 
muvaffakiyeti Almanyaya lngiltere ta
lından bir ihtar ıiyaaeti takip 
edilmeıinin ikna edilitidir. 

Hariciye Nazın John Simon'un 
nutkunda Belçikanın bitaraflığiyle 
mülki tamamiyetinin 1914 te olduğu 
gibi §İmdi de lngiltereyi alakadar etti
ğine dair olan kmm bu fikri teyit et • 
mektedir. 

Üçüncü muvaffakiyet ise, Fransa• 
nın ötedenberi çok bağlı olduiu me.• 
zii misak politikasını. müzaheret 'dil
mesi ne hiç olmazta lngiltere tarafın
dan çıkarılmamaaınıtı teminidir. 

Pratik ve tüccar bir millet olan ln
gilizlerin böyle bir tecrübeye aleyhtar 
olmamaları çok ıörülemez. 

M. Bartu Londradaki müzakerele
rinin neticeıi olarak diier bir muvaf
fakiyet daha elde etmiıtirı Almany11 t, 
gün ıon vukuat)a vaziyetinin ne te
kilde inkitaf edeceğini henüz bilmiyen 

· ve Alman dahili vukuatile Avrupa· 
daki ıiyaai vaziyet\ zaafa uğrıyan 
1 talyanın, muvakkaten olıa da, Fran-
11z menafo aleyhindeki politika11na ni
hayet vermek ... Veya onu baltalamak. 

1 ngiliz hükumet adamlarını bu )'O~ 
tara sevkcden amilleri aycıra izah ~ -
deceğiz .. 

M. R.'rtecdet 
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Fıkra müsabakası 
Abdülhamit En iyi, en güzel fıkralan bize gön· 

dereceklerin yazılan; burada neıredi
lecektir. Yalnız bu fıkralann uzun ol
maması, seçme olması ve okurulklı 

yazılması lazımdır. 

Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 6 

Geçen kısımların hulasası 
Abdülhamit, Hürriyet istihsaline 

çalışan gençleri şiddetle takip ettiri
yordu. Bir gece Yıldız Sarayında Kızıl
sultan Mahmut Bey isminde bir muta
samfı revolverle öldürmüştü. Sarayda 
bu kabil cinayetler tevali ederken, Ab-1 
bülhamit gözdelerile gülbahçesinde eğ
leniyor. Bu sır- ·, Tıbbiyeli Necdet 
Sarayda mahpustur .. Paristen gelen 
rakkascyi kıskanan (Necmiseher) Ha
nım Sarayda faaliyete geçiyor. 

"Beyefendiciğim. 

Şimdi sizi görmeğe geliyor-
dum. Koıidorda Cafer ağaya 
rastladım. Yolumu kesti.. Geleme
dim. Ağanın bunu telleyip pulla
yarak Zatışahaneye başka bir şe
kilde arzetmesi cndişesile zatıali-
nize meseleyi bildirmeğe lüzum 
gördüm. Baş 1\füsahibin sui tefeh
hüme meydan Yerecek herhangi 

bir teşebbüsünii şimdiden önleme
nizi rica ederim efendim.,, 

Necmiıeher 

~ . 
O günlerde Abdülhamit çok 

sinirli idi. Bir taraftan Mahmut 

Bey hadisesi, diğer taraftan Tıb

biyeli Necdetin Paris ile muhabe

re ettiğine dair elde edilen yeni 

vesikalar •• Ve bunlar yetİfmiyor-

mu§ gibi, F eriye saraylarında otu
ran biraderi Reşat Efendinin tah

ta geçirilmesi hakkında talebe mu 

hafilinde deveran eden dedi kodu 

lar Abdülhamidin maneviyatını 
tamamile bozmuıtu. 

Reıat Efendinin etrafı arap ve 

Arnavut muhafızlarile sarılmıştı. 
Denizden ve arkadan ayrıca bir 

çok a.ivil hafiyelerle saray muhiti 

tarassut ediliyordu. Fakat bütün 

bu tiddetli tarassudata rağmen 

Reıat Efendinin vaziyetinde şüp
he uyandıracak bir tahavvül gö
rülmüyordu. 

Ebülhuda, Pa.ditahı Reşat Efen 

di aleyhine kışkırtanların başında 
bulunuyordu. 

Abdülhamidin Ebülhüdaya fev

kalade itimat ve teveccühü vardı. 
Ebülhilda bir gece hemen hemen 

mıfıUeyle y:ıkın bir saatte saraya 

kotmUf ve Zatıtahaneye mühim 

manııatta bulunacağını söylemiş

ti. Nöbetçi yaverlerinden Şemsi 

Bey, Baş Mabeynci Beye meseleyi 

Tefrika numarası : 19 

Yazan: ishak Ferdi 

anlatmıştı. Ebülhüda, Celal Beyin 

odasında sabırsızlanıyordu. Baş 
Mabeyncinin bu saatte haremi hu

mayuna haber göndermeğe cesa

reti yoktu. Ebülhüdanın israrı ü

zerine Padişaha haber verilmişti. 
Abdülhamit henüz uyumamıştı. 
Ebülhüdanın geç vakit kendisini 
rahatsız etmesinin elbette mühim 

bir sebebi olacaktı. 

Ebülhüda huzura kabul edil-
mişti. 

Abdülhamide: 

- Bir rüya gördüm, Şevketme
.ap ! Gözlerimi açınca kendimi so

kağa attım. Bu gece Efendimize 

arzetmeden duramıyacagu.1. 

dedi. 

Padişah: 

- Hayırdır inşaallah •• 

Diyerek Ebülhüdaya yer 
terdi. 

gös-

Ebülhüda Reşat Efendi aley

hinde mühim karar ve tedbirler 

Kabahat hep bizde mi? 
Bir adamın atını hırsız çalmıı

tı. Ahbaplarından bazısı: 

- Kabahat senindir • Atının 

muhafazasına dikkat etmedin, de

diler. 

Bazıları ise: 

- Kabahat U§ağınmdır. Ahırı 

açık bırakmıştır. dediler. 

Atı çalman adam bunlara dönüp 

şöyle cevap verdi: 

- Acaip, bütün giinah bizim ta
rafta mıdır? Hırsızın hiç kabaha

ti, gunahı yok mudur? 

Lutfiye Cevat 

Altı parmağı yokmuş 
Tufeylinin biri bir ziyafet sof

rM11nda beş parmağile yemek yi

yordu. Sofrada bulunanlardan bi

ri sordu: 

- Nicin beş parmağınızla yi -

yorsunuz? 

Tufeyli cevap verdi: 

- Altı parmağım olmadığı için. 

Bostancı: Ramazan 

alınmasını icap ettiren meşhur rü- ========~~-==~=== 
yasını şu suretle anlatmağa başla- kaynaşma vardı. Herkes birbirine 
dı: soruyordu: 

- Şevketmeap ! Etrafınızda - Ne var •• ? Ne oluyor ... ? 
pervane gibi dolaşan sureti dost Ortalık kararmıştı. 
sireti düşman bir küfrei fecre var. O gece sarayda dönen dolaplar-

Bu kadın rüyamda boğazıma 
dan hiç kimsenin haberi yoktu. 

Necdeti tekrar iıtiçvaba başla-
ıarıldı ve kulunuza aynen §U söz- mışlardı. 
leri söyledi: "Tıbbiyeli Necdetin 

Bu istiçvap padişahın arzuıile 
bana verdiği evrakı Fransız sefa- yapılıyordu. 
rethanesi vasıtasile Paris'teki jon 

Abtulhamit perde arkmından 
Türklere gönderdim. Yakında Pa- Necdeti dinliyordu. 
dişahı tahtından devirecekler ve 

Baş mabeyinci Celiil oey sordu: 
yerine Reşat Efendi geçecek!,, - Oğlum Paristeki Jon Türkler 

Gözlerimi açtığım zaman melune- le muhabereye burada bile devam 
nin sesı· hala" kulag"mıda çınlıyor-

ettiğini söylüyorlar. Sen zeki ve 
du. namuslu bir gence benziyorsun. Se 

Abdülhamit zaten (Reşat Efen 

di) nin adını duyar duymaz sinir

leniyor ve kam beynine çıkıyor, 
önüne gelenin canını yakmağa, 

bağırıp çağırmağa başlıyordu .. 
Gece yarısı henüz yatışmağa baı
lıyan asabı Ebülhüdanın rüyası ü
zerine büsbütün bozulmuştu. 

Gece her şeyden evvel Parisli 

rakkaıenin tecridi ve ihtilattan 

men'i iradesi sadir olmuştu. Tıb

biyeli Necdet de sabaha karşı zor

la uY,kusundan uyandırılarak tek
rar isticvap ediliyordu. Sarayda 

herkesi tedhiş eden korkunç bir 

ni sarayda bir tefvik eden varsa 

bize söyle! Efendimiz seni affede
cek! ••• 

Necdet hiddetle bağırdı: 

- Her zamanki nağmeler ••• Ben 
usandım artık bu :ııoğuk teraneler

den. Beni öldürün Allah aşkına .•• 
İ§kence görmeğe tahammülüm kal 

madı •• 

- Matmazel (Meyan) ile gizli-

den gizliye muhabere etmitsin ! 

Onun vasıtasile Parise mektup 

göndermişsin.. Hatta cevap bile 

almışsın! 
(Devamı var) 

- Nasıl? .• "Cayivenneıin" mi de
diniz? Ay, evlenmeğe razı oldu mu? 

Aşk mı, Servet mi? 
- Evet .. Ona, aile vaziyetimizi an

lattım.. MahvolaC3ğımızı söyledim ... 
Cemal Beyin bize daha ıimdiden bir 
çok paralar kazandırdığından, vaziye
timizi ona medyun olduğumuzdan 

bahsettim ... " Kalbi çok iyi adam .• Se· 
ni de seviyor... Her halde meı'ut o
lursunuz .•• Onun hiç bir eksiği yok!" 
Dedim.. Uzun bir düıünceye vardı .•• 
içini çekti ... Razı oldu .• Lakin, nikah
ta cidden keramet varmıı .. Iıte, daha 
lakırdısı olur olmaz hali değiıti ... Kuı
lar gibi cıvıldamağa baıladı... Cidden 
bahtiyarım ... Allah bozma111n ... 

Nakili: 
Ge~en kısımlar1n hUltsası 

İlhami Bey, servetini kaybetmiş 
bir Paşazadadir. Fakat, eski debdebeli 
hayatı terketınek istemiyor. Onun için, 
kızı Türkan Hanımı Cemal Bey ismin
de l7ir zengine vermek emelindedir. 
Halbuki, Türkanla Fikret sevişiyorlar. 
İlhami Bey, Fikreti, oğlu gibi büyüt
mektedir. Ona, kızdan vazgeçmesi için 
rica ediyor. Banka memuru olan Fik
retin önüne, tesadüf, Şadiye Hanım 

isminde zengin bir kadın çıkarıyor. Bu 
hanım, da delikanlı ile alakadar oluyor. 

Fakat, bu, bir züğürt tesellisiydi. 
Yemekte genç kızı Cemal Beyle meı
ğul, onun gözl=ri içine bakar görünce 
fenalafU' gibi oldu. Buna rağmen ıu 
11zdınnadı. O da Jlhami Beyle siyase
te dair bir muhavereye daldı .•• 

Kahvelerini i~erlerken, Türkanın 

babuı, balkonda konup.n ni§&Dlı nam-

(Va - Nu) 
zetlerini göz ucuyla göstererek: 

- Çok mes'udum .•. - Dedi. - Anla· 
ııyorlar •• işte, bak .. 

Cidden, omuz omuza yaklaımıılar
dı. Bir §eyler fısıldnııyorlardı ve Tür
kan, kahkahalan kopanyordu. 

Fikret, zoraki bir tebeuümle: 
- Ben de memnunum! .. - Diyece· 

vap verdi. 
Ve, içi kan ağlıyarak, ilave etti: 
Bu, İlhami Beyi iskandil etmek i

çin ıarfcdilmİ§ bir cümleden ibaretti. 
Türkanın babası: 

- Söz kestik ... - Diye gülümsedi. 
Hatta niıan mesarimi bile yapmadan 
nikahı, düğünü bir araya getiriverece
ğiz .•• Hemen önümüzdeki ayın ba§ın
da .•• Öyle ya: Bizim deli kız cayıve:r
mesin! 

l'i1rret, az dah1t yerinden ~oplayıp 
bir feryat koparacaktı; fakat, kendini 
tuttuı 

Sağ elinin orta parmağının maiaa
lile pencerenin kenarının tahtasına 

vurdu. 
- ~en de vur, oğlum •.• 
Mihaniki surette, Fikret te taklit 

etti. 

Lakin, dimağının cendere içine gir
diğini hissediyordu: 

Uk önce bu sıkı fıkı konuımaları, 
bu kahkahaları, kız tarafından kendi
ne tertip edilmit bir oyun addediyor -
du. Türkan, Filcretin lakayitliğini tÖ· 
rünce, onu kendine cezbetmek için kıı· 

Nakıl Te tercüme hakkı mabf u:r.d•' 1 -o 

Yazan: M. Gayur 
-63- M 

Nebati üillae selince bunlar meyva detle patlar Bu mayie ince kum ve tul• bi 
ve tohumlann tazyıla ile elde edilir. E- la kınnhları karıştırarak dinamit ele- t.ıı 

ğer üil adi derecei hararette mayi oluna dedikleri hnmızı yaparlar. uı 

ameliyat ıoğukta yapılır. Zeytinyağı Dinamitin istimali nitrogliacrinin• rri 
böyledir. Eğer adi derecede ıulP- iıe 11- kinden daha az tehlikelidir. ~· 

• ı·l 
cakta yapılır. Hurma yağı bu neviden - Gliserin dinamit imalinde, asili (er-

dir. mik iatihsalinde, ıaraplann ıslahınclıı ! 
Zeytin torbaya konur ve iyice ta:z:yık kullanılır. El ve yüz: çatlaklarını ite • C 

edilince yağı çıkar. Bu torba zeytinyağı- patmak, cildi yumuıatınak, hapların ı, 

dır. Kalan bakiye tamamen ıu ile mua- kunımaıını menetmek için de müsta • da 
mele edilerek tekrar tazyik olunur. meldir. iti' 
Bundan ikinci cins zeytinyağı çıkar. Gliserin gres, yeni "Şahmi" madde• lh 

Kalan bakiye de bir defa da suda lerden elde edilir. Gerek nebati, gereİ' e 
muamele olunarak yağı alınır, bu da Ü· hayvanı yağlar .sabunlaıır, bir taraftan ~ 
çüncü cins zeytin yağıdır. gliserin, diğer taraftan gres hamızlar tı, 

Bahkyağı Şimal denfzlerinde bu- husule gelir. Mum ve sabun fabrikala· • ... 
lunan Morine balığının kara ciğ.?rleri rında bakiyye kalan sulardan münhal tıe 
tazyık edilerek elde olunur. Terkibi o- ve gayri saf glisedn vardır. il 
tein, palmitin ve dearindir. Bundan Şahmi hamızlar: arid gra ,-~ 
baıka içinde Kadünir dedikleri uzvi ci • Eğer bir otoklav içinde su ile gres 
simle brum, iyot, kükürt gibi gayri uz- yani ıahmi maddeleri uzun müddet ıid- it 
vi cisimler vardır. Balık yağının bırinci detle mtırınk tasabbun yani anponifi· lir 
nevi tababette kuvvetlendirici ilaç ola • kasyon fili husule gelir ve greıler gli· F 
rak kullanılır. serin ile asid gralara ayrılrr. 

Hint yağı Hindistanda yetişen Gliserin suda erir, asid gralar su h 
Riçinus Komürus ağacının tohumlımn· yüzünde toplanır. Eğer mahlut az mik· ~ 
dan elde edilir. Koyu bir mayidir. Küul tardn Asid sülfürik = hamızı kibrit 
ve hamızı hal de eridiğinden diğer yağ- ilave ederesek kimyevi fiil daha az de- k 
)ardan aynlır. Tababette müshil olarak recei hararette ve süratle vukun gelir. ld 
kullanılır. Ameliyat matluta ıud, potas, kireç, ili 

Gliserin gibi kuvvetli bir esas ilavesi ile de k«>" 
Formülü: C3 H~ (0 H)S laylaıtın!abilir. Bıa takdirde hamı7Jar " 

Molekül vezni: 92 esaslarla birleşir va ııudlu, potaslı, ki- t, 
Gliserinin Cenevrede kabul edilen rcçli sabunlar husule gelir. Sudlu, po-

beynelmileJ ismi Proyan triyol'dur. taslı sabunlar ıuda erir. Kireçli sabun• İt 
Mürekkep iki defa küulü evvel bir defa lar erimez. Eğer kireçli sabunları top• d 
da küulü sani'dir. lar ve hafif hamıbı kibritiyetle tahlil ltı 

Şurup kıvamında, kokusuz, leue- edersek ıuda eriyen kibritiyeti kalr.i • l"ı 
ti tath ve yakıcı, sudan ağır bir mayi- yom tortusu ile asid gralar husule ge· ı · 

dir. Kesafeti 1,3 dir. Su He kanıtrrılır- lir. Elde edilen asid gra, asid palmitik, ~ 
ıa evvela gliserin nlt tabakada kaJır. aıid stearik ve asid oleik mahlutudur. il( 

Fakat az zamanda su ile ihtilat eder. Asid gralar sabunlann terkibine 
Çünkü her niıbette suda münhalc!ir. dahildir. 
Havanın rutubetini cezbeder. Onun i- Adi ıert sabunlar, ıodyom palmitat 
çin bir ciımin üzerine ince bir tabaka ı, ıtearatı ve oleatından mürekkeptir. 
gliserin sürülürse o cisim rutubetli ka· Yumuıak ıabunlar ise potasyom 
lır. palmitat'ı ıtearat'ı ve oleatrndan mü-,, " 

Glist;{in şrfırdaJl.jipğı clerecede do- tc§eklcildir. 
nar. 290 derecede galeyan eder. Eğer ... Mum imali için, adi derecei hara· 
bir tecrübe borusunda gliserini mtır• rette sulp olan asid palmitik, asid ste-
sak galeya"n eder, bir taraf tan parla - arik, adi derecede mnyi olan asid oleik 
mağa müsteait gazlar intiıar eder, di- ten tefrik edilirler ve bunlarla mum 
ğer taraftan akrolerin ismindeki pis yapılır. l 

kokulu cisim husule gelir. 
Gliserin tahammuz eder. Hamız a

zotla mumeleıinden asid gliserin hu -
ıule gelir. 

Gliserin küuldür. Çünkü hamı7lar
la birleşerek eıterler vücude getirir. 
Bir esaah bir hamızla mesela asid klo· 
ridrik ile üç türlü ester vücuda getir
diğinden bir trialkol'dur. 

Gliserin hamızı azotla birleıerek 

nitre gliserin "C3 H• (N 0')"' este
riyeti husule getirir: 

c.ı H 6 co H)' + 3 H N o• = 
c• H' (N O')' + 3 H 2 O 

Nitro ve gliserin zeytinyağı gibi ve 
hafifçe sarımtrak renkte suda erimez 
bir mayidir. Süratle mtıhrıa veya bir 
darbeye maruz kalırsa fevkalade şid -

kandırma yoluna saptı ıannuıtı. Hal
buki, llhami Beyin verdiği tafsilat ü
zerine, bunun, hiç te böyle olmadığı
anla,ılıyordu r Türkan, ailenin serveti
ne dair uzun bir konferans dinlemiı; 
içini hazin hazin çekerek "Ne yapa
lım?" diye razı olmu,tu .•• Ve iıte, va
ziyeti olduğu gibi kabul etmiıe, yeni 
niıanhyı tirin bulmuıa benziyordu ... 
Demek ki, bir aya varmadan evlene -
ceklerdi ... 

Balkonda nasıl kaynaşmış, adt:la 
~a:ıdctin içinde konuıuyorlardı. 

- Müsaadenizle ... 
Ayağa kalktı. 

- Erkenden nereye gidiyorsun? 
- Yarın iıim var ... 
- Fakat, yann Cuma .• 
- Olsun .. Yine itim var ... 
Ilhami Beyi, kızını ve müstakbel 

damadını batıyla selamladıktan sonra 
onasına çekildi. 

Soyunup yatağa girdi. Yorgam ba
§lna çekti ... Fakat, uyuyamıyordu. 

Balkondan, sesler, kahkahalar ge
liyordu. Bir türlü ıuımıyorlardı. Fik· 
reli rahat bırakmıyorlardı. 

Delikanlı, yatağında döndü, döndü, 
döndü... Nihayet, uyuyamıyacağını an-

Mumlar 
Vaktiyle mumlal' iç yajından yapı• 

lırdı. iç yağı mumu dumanlı ve kır

mızı bir ,uıe ile yanar. Fitilinin ucu 
kıvnlmadığından alev merkezde ka -
lır ve lüzumu miktarı hava bulamayın-

it 
ca muntazam yanmaz. Bunun için iç 
yağı mumunun fitilini ara sıra kesmek I 
lazım gelir. 

Ortasında örğülü bir pnmuk fitil 
bulunan ve asid steariktcn ibaret olan 
stearin mumlarına gelince beyaz, par
lak ve dumansız bir alevle yanarlar. 
Örülmüş fitil evvelce asid boriğe batı
rılmıı olduğundan üst kısmı alevin ha· 
ricine çıkacak surette kıvrılır ve ora • 
da fazla hava muvacehesinde yandı • 
ğından kesmeğc lüzum kalmaz. 

layamadık, kalktı giyindi. Sokağa çık• 
mak raddesinde idi. Hata çıkdı bi!e ... 
Dirkaç yüz metre kadar yürüdü,_ Ka• 
ranlık manasız bir gece idi. Nereye gi• 
decekti? .. Bu saatte, ancak Beyoğlu· 
na çıkılırdı. Orada da, bir kaç puta• 
cıdan baıka açık, bir yer bulunmaz • 
dı .... 

Vazgeçip geri döndü. Hususi ıo • 
kak knpmndan evine girdi. Fakat kör 
kün dar geleceğini anbyarak, bahçe 
tarafına geçti. 

Hala yukarda misafir vardı. Radyo 
çalıyorlnrdı. Balkonda iki gölğe dola· 
§ıyordu. Arka taraftaki odadan bir ııık 
sızdığ ıiçin, Fikret, onlan görebiliyor· 
dı. Halbuki, kendisi tamamiyle karen· 
lıkta bulunduğu için vücudünün far • 
kına varılmazdı. 

Gürültü etmemeğe çalııarak kaınC" 
riyeye girdi. Oturdu. 

içinde, §İmdi, bütün kıskanan •· 
damlarda olduğu gibi, biberin acı le:t:• 
zetinde bir his duyuyordu. Biber, n_.. 
sıl hem acı hem de lezzetli ise, bunıl 
yemek istiyen, hatta yemekten kendi• 
ni alamıyan varsa, kıskançlık ta aynet' 
öyledir ... 

.(Devamı var) 
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Celladın aşkı 
, 

:ayeaJ I J 
j~on sayıfadaki resme bakı-ı bir lialk tabakası gelmektedir •.• 

Geç kalanlar da, civardaki dağ • 
~ikalı değilsiniz ki E )ardan, bayırlardn koıuyor... Bir 

· bıleainıiz •. E8lm d. Çgun ~l~ Kral karısının idamını aeyretmeği 
U'ı d k ıye, at go u k' ak n a i sihirb .. ·l d 1 ım mer etmez ..• 
l~- ~ara er er... h 
--.ıı dini itikadm .. Ba usus, cellat ta usta mı, uı· 
tt' a nazaran, o- d H' .•n ruhu, bunlara intikal et- ta ır... ıç kimse, onun gibi kafa 
~Il', Ahret iş1erile hep Egunlar kesemez ... Kılıcı bir ıallaıın ..• 
fgul olur... Hop! ... Kelle uçmuştur ... 
Cellatlık ta. can almak olduğu Egun, uçan başı, daha havada 
~ bir nevi ahret iti addedilir... iken yakalar ... AlkJşlar arasında, 
~, Egunlara vazife diye veril- kanından bir yudum içer ... Ahali, 

~tır •. , f"'_t go''l" . d ··f bu usta sihirbazdan dolayı çok 
/il ~ u cıvarın a nu uz-

e: insan cellat kullanabilir... mağrurdur... Civardaki hiç bir 
~dınden daha zayıf b" Kralın bu derece mahir celladı 
1 b mı, ıçare-

•' ir Eguna. öldürtmek hakkı- yokmuı ... ~atta Habetistan Kra-
··· Öldürülecek he k" .. lınınki bile bu derece fevkalade 

rıe r ımse, uze-
gelen böyle bir din adamın- değilmif ... 

n, llllcak kaçab'I' 0 k işte, alay, idam meydanına gel· 
ı ır... na arıı 

Yatnaz g·
1 

E h tt'" K l di ... Ellerinde sopalar tutan sihir-... r gun, a a ra ı 
e k1Ircr 1·ı k k hakk h baz muavinleri çenber olmuıtu ... 
ı· e esme ını a-rtr.. . Biçare kadını meydana sürdüler •.. 
Fakat b' b' h . Gene musiki başladı ... Şiıudi bü-

' ıtta ı, akıkatte ne ı hk'" l'" 1 talı öld·· .. d . . ' tün Egun ar, ma uma anet er 
ı, - urur, ne e nafız ınsan • '"'d ... b d ı ö 1 

r ... Çünk· b 
1 

. . yag ırmaga mec ur ur ar... y e 
erj u un arın aılesı, ken· de yapıyorlar. 

,1 ne fenalık eden, ca larını 
~an d' d 

1 
... ~ . Cellat, heybet saçarak, ortada 

tde h'ın ~. am arını, gunun bı- duruyor ... Bir hamlede, mahku-
~i b. ı~ koıe_de kıstırarak had • mun başındaki örtüyü çekip açtı ... 

ıldırmenın kolaymı bulur- f'!' ... On . . . Kılıcını da sallıyacak ... r akat, şa-
e b ul n ıçın, Egunlar, kılıçla- tt.ırdı kaldı ... Az kalım, kılıcını a-
, un ar .. · ·· .. 3' ' 
F k uzerme yurumez... tarak, oradan kaçıp gidecekti ... 

'r a ~t~ Kral, Egunlara bir öl- Kalbine inmesine ramak kaldı. Ö-. 
nıe ışı h 1 tt" · b · din ad ava e e 1 ~ı, u vazı- lecekti ... Zira, öldüreceği kadınm, 

fu a?11arının reısı tarafın • gönül verdiği o bahçivan kızı ol-
tnerasıml · f d T M "°' 'k . e ı a e ı ır... era- duğunu anlamıştı ... 
1 tızası k 1 1 k f k ek ' 1 ıç a a ayı es- MahkUm ağhyarak, ona bakı-
, sonra ··ı.. .. k f I , k, ka ' 0 unun a asmı a a • yor... Ayaklarına kapanıyor, yal-

31!lJtl nından bir J.Udum içmek varıyor ... 
gelir... Egun, ne yapacağım bilemi-

U:ıot vahşiyane bir adet.. Yam- yor ... Eli, kılıcın kabzasını sıkı
•p .

1 
••• Lakin, İptidai dinlerin yor... Muavinleri, celladın bu he-

• Slttd b •b• ah 
ltnl 1_ ~ u gı 1 " şetler, yam • yecanını f arketmediler mi aca-

hdar Y k d ' O o mu ur. ..• ba? .•• Hayır, ustalarmm yepyeni 
lda. •ene,l(raı Adeoye, bat cel- bir maharetle kafa kesmek istedi-
, t '~lciı on vazife birden hava- ğini sanıyorlar ... 

e tnı•f b 1 h Fak . . b k d "k . i d :r ı. Cellat, un arm epsi • at, nıçın · u a ar gecı tı 

ld ~- Ouyük bir muvaffakıyet ve ya? ..• 
&.ttatJe b v - l 'h · V V C k t lr h aşarmıttı ... ıu-a, ı tı - - ur... ur... anım, es e 
,af cel1adın sevdiği bir bahçı- nasıl kesersen kes! .. -diyorlar ... 

l\ ~ı A • I> Zını, na.tayı, alıp sarayına Sihirbaz, mihaniki surette, ira-
}dığı halde, Egun, vazifesini desine hakim olmadan, ıbu emre 

&.Qarı b' • d l ır an gerı unnamııh. inkıyat etti... Kılıcı kaldırdı ... 
\' §te, hükümdar, bugün, gene, Salladı... Sevgilisinin başı, kıza
S~~~erinden birini öldürtecekti. ran kumların üzerine düştü ... 
l\ •rhaz, o sabah, gün doğma - - Haydi. .. Haydi ... Kanını da 

~l e\r\rel, idam mahallinde hazır iç, usta ... 
,~tıdu. Muavinleri ve musikiıi • Sihirbaz, gene mihaniki suret· 

~}' 8.tı hep yanındaydı: Bütün bu te, ba§ı, saçlarından tutarak, yer
İtlt, bayramlık kılıklanm giy • den kaldırdı . ., Fakat, sevdiği ka • 

\u~~d-~. ~ilhassa, ihtiyar Egun dınla yüz yüze gelince, kendini 
itli ~ unıforması altında dehşet kaybetti... Onun dudaklarını du • 

c~bıetti ! daklarına götürdü ... Öptü, öptü ... 
İaaikl\rip şey ... Kalbinde fena bir - Çıldırdı ... Usta çıldırdı ... 
li ahlelvuku vardı.. Muavinlerinin sopaları, , !. an'-

1\l' :k toplanmağa başladı. Sa- aneyi bozan bu ihtiyarın sırtında 
tl11\ rafından doğru, bir kalaba- biribirile yarış edercesine çırpmı-
1\fil:akf~tığı hissediliyor. Bir yordu. 
<l?-,,,' tnahkUnıu almış, getiri· Fakat, o, öpüyor, hali öpüyor-

11. du ... 
4flllga 'l 

&. ha l tını er korkunç şarkıları - Dayak altında aon nefesini ve-
iibeı f ? 1P ilerlediler... Sonra, rinciye kadar öptü ... 
a.,~ • agızdan köpük saçan rak- (Hatice SUreyya) 
~ :7cı ~e rakkaselerin oyunla- ı e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
eısti] ı... Bunlar da yürüyüp v.. "' • / J.. .. •• 
ıhsı er... Arkadan, elJerindeki .n.opegın yı uonumu 
i., ı'l'ıt sallıyarak, esirler belir-

• f e · "' 
l \>e k d' nıhayet, tombalak, yağ- / 
'" a ın elb' · · · h ~al~rı ısesı gıymış arem 

detl\ b" .•• Ellerinde değneklerle a· 
la.-1tı~açe~.h~r çevirmitler... Or

~ltli 1 •
1 

Yüruyen, ayakları kös-
l-' ' Qı elcI • 
&.~!ara b" ~rı arkasına bağ1r, be-
afaı urunmüş bir kadını mu-

'W! a ed' 1 "'Qliit" 1Yor ar ... Onu ite kaka 
lo> ~l'orlar ' 
~d .. 

!tat, n:ıı,I •endeliyor, iinliyor. Ka
~e~e r emeğe, idam yerine git

h llıecbur olu" "t• k._ ,,or ... 
filenin etrafında, keıif 

Meşhur Alman muharrirlerinden 
Kari Maym dul karm, köpekleri pek 
aever. Dört haziranda yetmjı yatına 

Kalburcu Mahmut nasıl 
Han oluvermişti ? 

"Benim qörünmez askerlerim var, 
bir işaretimle bütün dünyaqı alt 

üst etmeğe muktedirdirler I 
Cengiz Hanm üçüncü oğlu Ça

ğatay Cengiz in vefatından sonra 
vasi imparatorluğunun idaresini 
Mahmut Y alvaça bırakmıştır. 

Çok iyi dütünen ve ya· 
pıcı bir kafaya malik o-
lan Mahmut Yalvaç Maverainne· 
hiri yeniden ihya etti. Bilha<ssa Bu
hara pek mamur oldu. 

Bu esnada yeni bir vak'a az da
ha bütün bu çalıımaları hiçe indi
recekti. Buna sebep Mahmut is
minde sihirbazlık yapan bir serse· 
rinin meydana çıkmasıdır. Vak'a 
fÖyle cereyan etti: 

Buharanın yirmi otuz kilometre 
cenubunda Tarap kaıryesinde kal· 
bur imalile hayatını kazanan Mah 
mut isminde bir adam: 

- Ben kayıptan haber veririm. 
Hastaları iyi ederim. Dütmanları· 
nızı aize söyler ve onlara kartı fev
kalade tesirli sihirler yaparım. di
ye kendisini ermiş ve şeyh ilan et
ti. Ve bir de tekke açtı. 

Mahmuda tali y.a~dım etti. Az 
vakitte etrafına bir hayli adam 
toplamağa muvaffak oldu. Haki • 
katen Mahmut bir çok hastalan, 
bilhassa sar'alıları iyileştiriyordu. 

Söylediği sözlerin bir kısmı haki • 
kat çıkıyordu. Şüphe yok ki bu İ§ 
basit bir İpnotizma ve telkin me
serserinin ermiş J olduğuna kana
böyle şeyleri bilmediğinden bu 
serseriliğin ermiı olduğuna kana
at getirdiler ve sözlerine körü kö
rüne itaat etmeğe başladılar. 
Mahmudun şöhreti o kadar çabuk 
ve o kadar genit bir sahaya şayi 

oldu ki az zamanda şöhreti Tarap 
hudutlarından aştı ve yayılmağa 
başladı. Merasim günlerinde Mah 
mudun etrafına o kadar fazla halk 
toplanmağa başladı ki Tarapta 
bulunan mogol zabiti bundan şüp
helendi ve keyfiyeti uzun bir mek
tupla Mahmut Yalvaça bildirdi. 
Mahmut Yalvaç ta bu meseleye e· 
hemmiyet verdi ve zabite: "Bir 
hile ile onu buraya göndermek ü
zere yola çıkarın ve yolda öldü
rün,, diye cevap verdi. 

Bunun üzerine Mogol askerleri 
Mahmudun evine gittiler, ve: 

- Seni Buhar.aya götüreceğiz 
oradaki ahali de senden müstefit 
olsun dediler. 

Şeyh Mahmut hiç itiraz etmedi 
ve hep birlikte yola çıktılar. Tam 
bir dağın batma geldikleri zaman 
yemek yemek için tevakkuf ettiler. 
Zabitin maksadı onu bu esnada 
öldürmekti. Fakat bu esnada Şeyh 
Mahmut zabite yaklaştı. Gözlerini 
gözlerine dikti ve elini de omuzu .. 

giren bu kadın, Dreıdenki villasında 

bunu teıit ederken, kucağındaki kö • 
peğin iki yaırna airitini de tesit et • 
miıtir. 

Kendisi, be§ ay süren bir dünya 
seyahatinden memleketine yeni dön • 
mÜ§tÜr. Kucağındaki köpek, onunla 
birlikte dünyayı dola!DUfbr 1 

na koyduktan sonra: 
- Sen beni burada öldürmek 

istiyorsun değil mi, diye sordu. 
Zabit şaıırdı. 
-Yok canım, ne münasebet? 
- Sen bilmiyor musun ki ben 

Şeyh Mahmudum. insanın kötü ni
yetini gözlerine bakınca anlarım. 

Ben bu anda senin bütün dimağın 
daki düşüncelerini okuyorum. Bu 
niyetinden vaz geç; yoksa derhal 
görünmez bir elle göz~erini oydu
rurum. Ömrünün sonuna kadar 
bir köpek gibi yollarda sürünür-
sün. 

Zabit niyetinin f evkattabii 
bir kuvvetle Şeyh tarafından anla· 
şıldığını görünce korktu, ve ken
disine bir şey yapmadan Buhara· 
ya kadar götürdü. 

Buharada kendisini büyük bir 
saTaya misafir ettiler. Şeyh Mah -
mut burada da gayet az zamanda 
çok büyük bir şöhret ve itibar ka· 
zandı. Hasta, mefluç ve sar'alı bil· 
tün insanlar sarayının önüne biri
kiyorlardı. Şeyh Mahmut <lam Üs· 

tüne çıkrp Üzerlerine ağzıyle o
kunmuş sular püskürtüyor ve bir 
anda hepsini iyileştiriyordu. 

Bununla beraber Şeyh Mahmut 
günün birinde Mogolların kendisi
ni öldüreceğini bildiriyordu. Bu
nun için bir gece Buharadan kaç
tı. Hükumet bunu haber alır al
maz derhal arkasından süvariler 
çıkardı. Halk ta süvarilerin peşine 
takılarak yoHara döküldü. Süvari· 
le~ Buharıu)an ik: fersah ötede 
Mahmuda yetiştilu. Fakat bu es
nada halk arasmda '~f")'h Mah
mudu buraya rüzgar attı,, şayiası 

çıktı. Ahali koşarak kendisinin ö
nünde diz çöktü. Ve büyük bir a
}a;y, bir debdebe ile birlikte şehre 
doğru ilerlemeğe başladdar. 

Şeyh Mahmut vaktin geldiğine 
hükmederek birdenbire büyük bir 
taşın üstüne çıktı. Kendisini dinli
yen binlerce kişiye: 

- Ey ahali! Daha ne bekliyor
stmuz? Yer yüzünden kafirleri te
mizlemek zamanı gelmiştir. Hepi
niz silahlanın ve arkamdan gelin! 
diye emretti. Ahali o heyecanla 
derhal silahlarına sarıldı ve büyük 
bir azametle Buharanın yolunu 
tuttu. Bu kadar büyük bir kitlenin 
şehre doğru ilerlediğini gören Mo
gol bükumeti her ihtimale karşı 
şehri i:--0şaltarak Şeyh Mahmuda 
teslim etti. Ertesi günü Cuma ol
ch r.~1ndan hutbede Taraplı Mab • 
mudun ismi okundu ve resmen 
Han ilan edildi ... 

Cuma namazından sonra yeni 
Hanın adamları zengin Mogol ev
lerini yağma ettiler. Şeyh Mahmut 
ta o geceyi fevkalade surette ge
çirdi. Şehrin bütün kadınları em
rine amade bir surette karşısında 

ciuruyorlardı. Daha ertesi günü bü 
tün halkı karşısına topladı ve mü
essir bir nutuk aö>:ledi. Ezcümle: 

- Benim görünmez ukerlerim 
var. 

0

Bir işaretimle bütün dünyayx 
~!tüst etmeğe mu~edirdirler. Bun 
larm önünde hiç bir kuvvet mu
kavemet edemez! di1ordu ve her• 
kes te buna inanıyordu. 

Aradan bir hafta geçmedi ki 
asileri tedip etmek üzere Semer• 
kantten bir ordu hareket 
etti . Ahali fena hal • 
de korkuyor ve bütün ümitlerini 
Şeyh Mahmudun görünmez asker· 
lerine bırakmış oluyorlardı. Haki· 
katen Mahmut kendilerini teskin 
ediyor ve kat'iyyen korkmamaları 
11ı tavsiye ediyordu. Nitekim ordu 
Buharanın önüne geldiği zaman 
Şeyh Mahmut bir kısım müritleri .. 
le birlikte muharebe meydanına 

çıktı. Üstlerinde ne bir silah, ne 
de zırh vardı. Bir kısım ahali Mali 
mudun delirdiğini zannederek te
laşa düştü. Bir kısım ise körü kö· 
rüne inanarak Mahmudun yapa• 
cağı mucizeyi beklemeğe başladı .. 
lar. 

Nihayet harp zamanı geJd;. Bin
lerce kişilik Mogol askeri hir avuç 
dervişin önüne dizildi. Asker kar· 
şııında kendisile dövüş~ek cHiş· 
man görmediği için büyük bir te· 
reddüde düşmüştü. Zaten Şeyh 
Mahmudun harikulade kuvvette 
bir adam olduğunu duydukları i · 
çin bu tereddütlerinde bh· deı·ece 

hakir idiler. 
Ordu tamamen dizilip te hücum 

vnziyetine geçmeğe hazır b\r hale 
gelince Şeyh Mahmut birden ileri 
atılarak kollarını açtı. A'liker büs· 
bütün şaşırdı, ne yapacağmı bir 
türlü kestiremedi. Fakat tam bu 
esnada harikulade bil' şey oldu. 
Bir dakika içinde gök simsiyah 
bulutlarla örtüldü. Dehşetli bir 
fırtına başladı. Sanki gök yarılnnş 
gibi havadan dolu ve yağmur ya
ğıyordu. Bir dakika içinde seller 
diz boyuna çıktı. Asker gözünü a· 
çamryordu. Yağmur ve fırtına ay· 
ni zamanda müritlere de teıir etti· 
ğinden onlar da bir dakika içinde 
darma·dağın olmuşlardı. Bu hava 
felaketi önünde herkes harbi unut 
muş kendi canını kurtarmak kay
gusuna düşmüştü. Şimşek ve gök 
gürültüsü arasında acı acı bağıran 
se!ler işitiliyordu. 

Nihayet bütün bu fırtına dur· 
du. Ve büyük bir kayanın dibine 
saklanan müritler meydana çık- / 
lığı zaman karşılarındaki koca orı • 
dunun yerinde yeller estiğini gijı•r· 
düler. Askerler havanın bozmatımı 
Şeyh Mahmudun kerameti zanflC· 
derek korkularından, biraz da t ha· 
vanın şiddetinden kaçmışlard 1• 

Bunu gören müritler biiyü'tlc bir 
sevinç içinde Buharaya avd~t etti· 
ler. 

Fakat §ayanı dikkattir J'Aİ Şeylt 
Mahmut ortadan kaybolrınu,tu. Bü 
tün aramalar, taramaJ ıar faY..da 

(Ltltfen BaJ.lfaJl'.I S»vtrh llz) 

.· 
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Greve 132,UOO kişi iştirak etti 
• • 

Sanfransisko, 16 (A.A.) - Bu ile temaıtadır. 1 Bugünkü Ankara Haberleri 
(Baı tarafı 1 inci sayılamı.zdadır) 

dika~ar komitesi 15 reye karşı 150 
1:eyle bugün umumi grev ilan edil
meıine karar vermiştir. Greve 
27.000 nhtım ameleai ve 105.000 

gün tıaat 8 de yapılmaıı takarrür Reiıicümhur San Franıiıkoya Zaman gazeteelnin bir Hlkimler arasında t•.,ı' 
düllt yok e:len umumi grevin arifesi olan bir memur göndermittir. Bundan makale•i 

Ankara, 16 {Hususi, telefol' 
- Yeni kabul edilen hakinıJer 
nunu ve buna bağlı barenı ll J 
sı mucibince bugünlerde •

1
. 

pazar akt3mı bir çok karışıklık • dolayı bazı kimseler reiıicümhu - ~nkara, 16 (Huıuıi muhabiri-

iıçi ittirak etmektedir. 
Meıai nazrrı Madam Perkins, Ok

yanus sahili ile daimi surette tele
fonla temas halinde bulunmakta 

lar ve yağmacılıklar olmuttur. run ihtilafa bizzat müdahale ede- mizden, telefonla ) - Zaman ga· 
Oaklnnd'da grevci gruplar bak • ceğini. tahmin etmektedirler. Bu. zeteıinin bugün buraya gelen ıa
kallarm camekanlarını kırarak nunla beraber bir kruva • yıaında aörülen bir maakle Anka· 
erzakı yağma etmek iıtemişlerdir. zörden gelen haberler reiaicum • rada fena bir teıir yapmıştır. Hü~ . 'ki mensupları arasında değt!1 

Polis ile halk arasında çarpış • hurun yolunu deği§lİrmiyeceğini, kumetin yaptığı bet senelik pli · 
ve M. Ruzvelt'i vaziyetten telsizle malar olmuştur. Bir milli muhafız Havai adalarına seyahatinde de • nın zıddına fikirleri göıteren böy· 
haberadr etmektedir. bir grevciyi süngülemi!tİr. Poliı vam edeceğini ve sularında bol le bir yazının Türk matbuatında 

Merriam mıntakası valisi dev • müdürünün elinde as.ayiti temin i· balık bulunan Franaızlara ait Clip· yer almıt olması hayretle kartı· ' 
Jete ait kırk hastane ile bahri ve çin 150 polis vardır. Belediye rei- ferton adasına uğrıyacağını bil • lanmıttır. 

yapılacağım gazeteler ya 
1 

Bu hususta kendisine mürac~ 
tiğim adliye müste!arİ dedi )lı; 
"- Hakimler kanunu tiir 1" 

nuevvel tarihinden itibaren 
olacağına nazaran mezkur t 
ten evvel hakimler arasında t• 
düller yapılması mevzuu bsh 

askeri hastanelerin yiyecek ve ilaç si, polis müdürüne 500 memur kul- dirmektedir. lnkllap gazetesi kapatlldı 
ihtiyacatının kıta~t vasıtasiyle" te • lnnması için müsaade etmittir. Hoston, 16 (A.A.) _ (Texaı) • 
minine karar vermiştir. Şehir da- Pazar günü 4800 tranivay işçi- Bir otomobil içinde bulunan dört 
bilinde seyrüıefer hemen hemen ıi tramvayları çekerek grev yap • 
kamilen durmuıtur. mışlardır. ltliyen bir kaç tramvay 

Sanfransiıko civarındaki ~irkaç da bugün duracaktır. 65000 grev
ıehrin belediye reisleri yiyecek ve ci i~çiyi idare eden komite, ekmek 
içecek ve yakacağı kalmıyan şe · ve süt tevziatının devamına karar 
birlerin ihtiyacatını temin için icap vermi~tir. 
-:den tedbirleri dütünmek üzere Vaşington, 16 (A.A.) - iş ne• 
toplanmıılardır. 1300 kitiden mü zaretinin resmi mümeasilleri San· 
rekkep olan polis kuvvetleri 500 fransiıko grevinin mühim bir şekil 
kitilik bir müfreze, 220 hususi po· de büyümesinin önüne geçebilecek 
liı memuru ve 4400 muhafız ile bir hal çaresinin henüz bulunabi • 
takviye edilmiştir. leceğini ümit etmektedirler. 

Bundan baıka 6000 muhafız bir Bununla beraber, hakem konıe· 
kaç ıaat zarfında temin edilebile- yinin teşebbüslerinin akim kalma· 
cektir. ıı ihtimaline binaen planlarını söy 

Grevin teıiri Vancower ile Los lememiılerdir. 
Anaeleı arHındaki Okyanus sa .! lş nazırı madam Perkins, ha • 
bilinde daha timdiden kendini! kem konseyi vasıtasiyle vaziyeti 
ıöıtermektedir. takip etmektedir. Ve reisicümhur 

Seyyahlar geldi Bir tekmede •. 
Çar F erdinand vapuriyle dün 

Varnadan hayli ıeyyah gelmittir. 
Alman, Çekoılovak: Rumen ıey -
yahlarrndan mürekkep olan bu 
ırup yarın ayni ·vapurla Akdeni· 
ze ıideceklerdir. 

(Baş tarafı 1 ınci sayıl:..rııdcdır) 

Saadet isminde bir kadın, Yusuf 
ismindeki kocaıile beraber otur • 
maktadır. Her ikisi de Konyanın 
Karaman knasındandır. İki del 

Bükreş sefirimiz 
Bükret ıefiri Hamdullah Suphi 

Bey dün Romanyadan lıtanbula 
ıelmittir. Buıün de Ankaraya gi· 
decektir. 

Romanya kralı Parise 
gidiyor 

Londra 16 (A.A.) - Sunday 
Ref eree gazetesine göre, Roman
ya kralı yakında Parise ve oradan 
da ihtimal Londraya gidecektir. 

Özür dileriz 
Korıan romaiımıız yazımızın 

çokluğundan girmemittir, karileri
mizden özür dileriz. 

çocuklan vardır. 
Yuıuf, Karamanda iti bozul • 

duğundan buraya gelmiş ve sana· 
tı olan kunduracılıkla çalıtmağa 
başlamıştır. Yusuf çok haıiı ve 
aileaini de ıeven bir adamdır. Bu
gün karısı Saadet han!m kendiıine 
süpürae olmadığını, ve ıüpürge al
mak üzere on kuruş vermeaini 
ıöylemiıtir. Yusuf, paraıı olmadı
ğını söylemit ve biraz da alız kav· 
gası yapmıılardır. Bu esnada Sa
adet hanım, Yuıufa alır bir M>z 
söylemi§, Yusuf ta buna kızarak 

' kadına bir tekme atmak suretiyle 
burnunu kırmıştır. 

Kadın can acisiyle feryat etti
ğinden oradan geçenler kapının Ö· 

nüne Üf Üfmüşler ve bir yandan da 
polise haber vermişlerdir. Saadet 

vermedi Ye hu earrengiz adam bir hanım imdadı sıhhi otomobiliyle 
türlü bulunamadı. "Muvakkaten Haseki hastanesine gönderilmi§ • 

tir. Yuıuf, hadiseyi müteakip fi· 
aramızdan kayboldu,, gibi ıayia-

rar etmiıtir. Zabıtaca taharri e • 
lar çıktıysa da ne kadar bekledi- d'I kt d" 

ı me e ır. 

lerıe bu muvakkat zaman geçme • -11mn-mnıırı111111111ttııınmn--ıı---· ..... 
di. Taraplı Şeyh Mahmut ebedi 
yen kaybolmuttu. Müritleri ile be
raber tarih te izini kaybetti. 

Şeyh Mahmuttan ıonra kardet· 
leri Mehmet ve AJi muvakkaten 

reiı itibar edildi. Ve hükumeti on
lar idare etmeğe başladılar. 

Sekiz gün ıonra Mogollar ikin • 
ci büyük bir ordu hazırladılar . ve 
Buharaya hücum ettiler. ilk çar· 

pıtmada yirmi bin Buharalı öldü 

'.ve ertesi ıünü Mogollar ıehri tek
rt.u zaptettiler. Usulen ahaliyi kat· 
li'°im etmek ve ıehri yakmak li
zu '11 geliyordu. Fakat Mahmut Yal 
va?· t,,, hareketin yanhı olduğunu 
anlt~.\dıiından bundan vaz geçilme .. '). 

ıı ıçıı 'n Hane:.. rica makaadile adam 
•••de. C'!rdi. Han da ıehrin tahrip e • 
dilmedmeıini •e ahalinin öldürül
memetiı~ri irade etti. 

Murat Sellmi 

Yangın 
(Baş tarafı 1 i'lci sayıfamızdadır) 

ta bir kötede yat.maktadır. Biri 
ustaıı gittikten ıonra Çemberlitaş
ta bulunan evine gitmit, diieri de 
yukarı çıkıp yatmıştır. 

Gece yarısına doiru çırakların 
burunlarına bir duman kokuıu 

gelmit, hemen yerlerinden fırla
mışlardır. 

Mehmet, yatmakta olduğu ye • 
rin yanı batındaki tezki.hın etra
fını aletler ıardığını görmüş, yu· 
karda yatan Haaana ıeılenmiı, 

Hasan da, derhal yukarıya kaçma
sım ıöylemi9tir. 

Mehmet, yukarı çıkmak üzere 
merdivene atılmış ise de orada da 
ate! ve duman olduğunu görünce 
ne yapacafını ta§ırmıtbr. 

Mehmet bir aralık yukan ~ık· 
mak istemi§, fakat dumanlar et
rafı fa~laca sardıir icin ne vuka-

1 

kiti, bir kamyon ile itlerine giden 
yirmi zenci rıhtım amelesine atef 

aç.mıılardır. Üç zenci ölmilt, bi
riıi ağır yaralanmııtır. Biriıi be • 
yaz olan iki kiti de hafif yaralan
mıılardır. Zenciler beynelmilel 

rıhtım itçileri cemiyetine menaup
tular. Hücum edenlerin de ayni 
cemiyetten olduğu tahmin edili • 
yor. 

Suika.shn sebebi, beynelmilel 
cemiyetin emirlerine ragmen, bir 
mayııta, mahalli sendikaların 

grev.; İ§lİrak etmemeleridir. O za· 
mandanberi Ouistiane ile Texaı 

rıhtım İ§çileri araıında büyük bir 
heyecan vardı. Ve bir çok çarpıt· 

malar olımuıtu. 

Yahudi meselesi 
(Baş tarafı 1 inci sayıfn=nızcfa~!"r) 

Türkiyeye bu ecnebi tesirlerin 
girmesine muarız olmuı fakat Ya
hudilerin harıimize ve dilimize 
yabancı kalmalarını da tiddetle 
tenkit etmekten ıeri durmamııtır. 

"Türkiyede vatandatlar aley· 
hinde tahriklere ve dütmanlık tel
kinlerine hükumet müıaade etmi· 
yecektir. Hükumet, matbuatın -
dan vatandatlar araıına nifak ko· 
yacak ıalıınhklara kartı mütey
yakkız ve baıiretllir olmalarına 
intizar eder.,, 

Nifak koyan salgınlara kartı ba
&iretkar olan (Haber) dir. Türki· 
yede vatandaılar aleyhinde tah -
riklere ve dütmanlık telkinlerine 
hükumetin artık müsaade etmiye
ceği muhakkaktır. 

NOT: 
Bu ıatırları yazıp dizdirdikten 

ıonra, Ankara muhabirimiz, ıaat 
on üçte, telefon ederek, 11\evzuu 
bahiı Milli inkılap mecmuaıının 
heyeti vekile karariyle kapatıldı· 
ğını bildirmittir. 

,..11"".......c..,_""" ..... ww•••-'•.......aınte1t1tttt1ıımıııı,....n"""'"ı..,. 

rı ve ne de dıtatı çıkmanın imkanı 
olmadıiını anlayınca alt katta de· 
li ıibi bir müddet oraya, buraya 
koşmu!, nihayet fazla dumanla • 
rın hücumu arasında boiulup kal· 
mııtır. 

Mehmedin arkadatı Haaan. 
kendiıini pen~ereden aıaiı atmak 
suretiyle kurtarabilmittir. Hasa • 
nın hiç bir yeri yaralanmamı9tır. 
Yangını görenler derhal ilrafiye • 
yi haberdar etmitlerdir. Süratle 
gelen Beyoğlu itfaiyeıi yarım ıaat 
zarfında yangını ıöndürmüttür. 

Yangının, içeride ateı bırakıl
masından huıule geldiği ıöylen· 
mektedir. Müdeiumumilik tahki • 
kata el koymu9tur. Zabıta ve ad· 
liye müıtereken tahkikat yapmak· 

tadır. 
Lokantanın e!ki s~hibinin düt· 

manı olan birisinin kundak ıoktu· 
ğu tilphesi ve iddiaıı vardır. Bu 
da ayrıca ehemmiyetle tahkik e· 
dilmektedir. 

Ankara, 16 (Hususi muhabiri· 
mizden, telefonla) - Memlekette 
yaııyan unsurlar arasında düşman 
hisleri uyand1racak mahiyette neş· 
riyat yaptığı için Vekiller Heye • 
tince kapahlmaıına karar verilen 
"Milli inkılap,, mecmuasının scd· 
di hakkındaki karar yükıek tasdi-
ka iktiran etmittir. 

Diğer taraftan evelce Edirnede 
çıkarken timdi İıtanbulda intitara 
baılıyan "Orhun,, mecmuasının 

kapatılma .. takarrür etmittir. Bu 
mecmua da yakında kapatılacak· 
tır. 

maz .. , dl, 
Gazi Hz Kızllcahama"' 

Ankara, 16 (Husuıi, teJefO~ 
- Gazi Hazretleri bu sabah, 
dokuzda refakatlerinde oab; 
Vekili Şükrü Kaya Bey ol 
halde Kızılca hamama gittiltf 

ismet Pata yar1n geU~ 
Ankara, 16 (Hususi, telefo 

- Ba§vekil lımet Paıa Hazre 
bugün olmazsa yarın İıtanbul 
Zonguldak seyahatine çıkac 

Ünlyeralte rektörlJ 
Ankara, 16 ( Huıuıi, telefo 

Bir gazetenin glrmeal - lstanhul üniversitesin:n ' 
mennedlldl rektörü Cemil Bey bu ak!aııı 

Ankara, 16 (Hususi) - Jeıuiı karadan hareket edecektir. 
Partout ıazeteıinin Türkiyeye gir· Hayvan ve zahire bor•• 
meıinin menine ve şimdiye kadar Ankara, 16 (Huıusi, telefo 
Türkiye aleyhinde ne,redilmit o • - Hayvan ve zahire borsal• 
Lan nüıhaların toplattırılmasına birleştirilmesi ve mali veziye 
Heyeti Vekilece karar verilmittir. nin ıslahı hakkında iktisat V 

Jetine henüz bir müracaat yaP Bundan maada memleketimize 
fu mecmuaların da ıirmesi meno· _m..,...-a_pı_ı"'-ş-'-h""'.:'r._,..;;; _____ ;....;..;;;.....;~=----::.--
lunmuıtur. 1 'aris Magazine, 

Allopariı, Sexopeal, Pariı Le 
1 

goaute, Paravunt, Sourire, 
rire, Sana Gene, Education, Plaisir. .. ................................................................................. .... 

(Baş tarafı ı inci sa)ı:I m.ıd:ıdırı 

"Üçüncüıü, Çinlilerin Mui -
Tsai tarzıdır: Ebeveyn, çocukları· 
nr hizmetçi olıun diye, para ile 
satar. 

uoördüncüıu, onlarca kadın 
alan erkeklerin evlenmek yahut 
müstefrişe yapmak üzere aldıkları 
kadınlardır. Parayı veren erkek
ler, kadını ıade öldüremezler. 
Bundan ha,ka, ne iıterlene yapar
lar. 

"Bu dört cins eıaretin de kaldı
rılması için çahtılmaktadır. Ben, 
bu mUcac:lele için taraftarlar teda
rik ediyorum. Zevcim Sir Con Say- ı 
monu da ilzar ettim. 

rah· gelm 1~01 

Kahire, 16 (A.A.)-Alakad•r 
hafil, Kral Fuadın, Kavalad•. 
ddinin namına rekzedilec:?!' ab 
nin küıat resminde bulunmak İl 
re, 9 teırinevvelde yunanistaıı• 
reket eyleyeceğini bildirmek~J 

Atinayı da ret.men ziyaret 1 

cek olan Kralı aötürecek Ma 
yatına Yunan filosu refakat 
cektir. 

Ziyaret ancak dört aün ıür' 
ve Kral derhal Mısıra avdet 
cektir. Kral, gaybubet zaııt• 
mümkün olduiu kadar kı~~lt 
ıçın, evvelce AvrupadA icrrt 
katar verdiği tedaviden de 
ge--·~·: .. 

~ --. 
, ~ 

.v ~ 
......:. ,,, 

~> ~v''! 

': ~J 

'~~1~ ~f 
• • 

işti her en ı 
AOrılırı ve soğu~ algınl ıO ı nı geçirecek 
bir ileç isterken, dı imı bu sözleri he
hrleyınız: Alıcağınız mal, hakiki olmalı. 

lsrarla eASPİR-
'2 ,,.. 20 komprımelt ll ambalaıı arda tıu ıunur. 

,.,.,,-.~ ..... 
Ambelejlırc!a ve kompri· 
melerin üzerinde E:) 
m1rkl:.ının mutlaka 
bulunmu ı nı dik
kıt edin iz 1 

' ' 
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HclSan Yulaf özlü 
HABER - Ak,am P~o~sta===·~';:=::;;::==========:~========:;;;;======================-7-=== 

Unu Viı:ki~evb~~alorisi Çocuk gıdasıdır 
Doktorlarınıza ıorunuz. Yulaf çocuklara hayat ve ruh verir. Netvünemalarına ve çabuk yürümelerine ve afiyet ve sıhhat içinde yatamalarına sebep olur. Hastalıksız 

net'eli, tombul yapar. Yulaf ~Szile pirinç, nitaata, patates, arpa, mısır ,irmik, bezelye, mercimek özü unlarını çocuklarınıza bol bol yediriniz. Tabiatin bu ıade v~ hakiki 
gıda11 çocukların hayati bir gıdasıdır. Hasan özlü unlarile yapılan mahallebi, tatlı ve püre v~ çorbaların nefasetine doyum olmaz. Hasan markasına ve ismine dikkat. 

Hanımefendiler· v aınız düş~an değil, 
•dostta ayaga bakar! 

SUMER BANK 

BEYKOZ Fabrikasının 

Ismarlama yüksek 
lüks kunduraları 

Zevkinizi yüzde yüz 
tatmin edecektir. 

Bu fevkalade zarif ve gayet hafif, 
giJ/uek lüks kunduraları görmeden 
kundura ısmarlamamanız, kendi men
Jaaf;,,;z ve şıklığınız icabıdır~ 

.lerli Mallar 
·.. ' ... ' 

. '' . . . ; 

Matbaa Sahiplerine 
Maarif Vekiletinden: 

1 - 21/ 6/ 934 tarihli ve 2527 numaralı basma yazı ve resimleri 

2000 liraya fevkalade fırıat. 

T arabyada 9 oda üç salon kuyu 
sarnıç ve elektrik teıiıatını havi 
ı ıHkemmel bir hane çok ucuz ace· 
le satılıktır. Pera Palas karıısın• 
da (1. T. A.) acenteainf" ıaat 10 • 
12 arasında müracaat, telefon 
43542 

Satılık bina 
Galatada altında dükkanları 

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

Galatada Necati Bey (Topçu• 
lar) caddesinde 111 numaralı la
tan bul birahanesinde Salim efen-
diye müracaat. (2704) 

Kiralık ardiye 
Oıküdarın araba vapuru iıkelc~ı cİ• 

vannda ve deniz ıahilinde Fabri:.tRya 
elveritli bir adet üç katlı büyük k~gir 

depo. 
Beıiktaı Ortabahçe caddeai No. 24 

müracaat. Telefon: 212716 (27:.>2.) 

Halepli sünnetçi baş' zade 

Sünnetçi 
Ahmet Mahmut: Sirkeci 
Beflrkemal Mahmut 

eczahaneai kar9ısında 
Telefon 22775 

Kimyager 
HUSAMEDDiN 
Tam idrar tahlili 100 kuru9tur. 
Bilumum tahlilat. Bahçekapı, 

Emlak ve Eytam Bankuı kar· 
şısında izzet Bey Hanı 

derleme kanunu mucibince Türkiyede 2/ 7 / 1934 tarihinden itibaren -------------• 
her türlü haakı uaulleriyle baulıp neıredilen basma yazı ve reıim • Sultanahmet 3 üncü sulh hukuk 
lerin bet nüshasının basanlar tarafmdan Maarif Vekaleti emrine ve· hakimliğinden: 

Bir KELViNATQR 
• • • • • Yazın evınızı cennete çevırır 

En asri elektrik otomatik 
soğuk hava dolabı 

Sa Sahibinin Sesi Nurettin ve Şk. Ankara 
bt mahalli: 21 O latiklll caddesi, Beyoğlu A. V ctter ve Şk. lımir 

ve fevkalade tediye şartları sayesinde 

Veresiye Serinlik 
1893) 

Ankara Ziraat Müdüriyetinden: 
Ankara vilayeti çiftçilerine dağıtılmak üzere 235 adet sap arabası 

26 temmuz 934 per9embe günü saat 15 le ihale edilmek üzere kapalı 
aarf uaulile miinakaaaya konulmuttur. 

lartnameyi ı&rmek istiyen taliplerin Ankara, İstanbul, Eskişehir . 
Buraa ziraat müdürlüklerine Adapazar ve İnegöl ziraat ınemurlukla· 
t'ına müracaat etmeleri ilan olunur. (3625) J 

rilmesi mecburidir. 

1 2 - Verilmeai mecburi olan e ıerln funlardır: 
Gazeteler, ajanı tebliileri, m<. .mualar, kitaplar, risaleler, tah

sil tezleri, haritalar, Atlaslar, tablolar, oyma baskılar (gravür), 

her çeıit resimler, sanat kıymetini haiz duvar ilanları, kılavuzlar, 

planlar, krokil~r, destan ve şarkı mecmuaları, musiki notaları, dans I 
notaları, . ve tiyatro piyesleri, cemiyet ve tirketlerce netredilen ra· 

porlar, her çeıit kataloılar, takvimler, yıllıklar, yıllaçlar ve muhti
ralar. 

3 - Bu eserler, netirleri tarihinrlen itibaren en çok on bet gün· ı 
içinde afalıda yazılan makamlara makbuz mukabilindeteslim edile
cektir: 

a) Ankarada Maarif V ~kaletinde Derleme memurluğuna, 

b) lstanbulda. Ebusauut caddesi civarında 48 numaralı ilk mek-

tepte Derleme müdürlüğüne, 

c) Diier vilayet merkezlerinde Maarif Müdürlükleriı.~, 

d) Kazalarda Maarif memurluklarına, 

4 - Forma forma, cilz cüz veya cilt cilt çıkarılan kitap ve sa
ir basma yazı ve resimlerin her forma, cüz veya cilt çıktıkça veril
meıi mecburidir. 

Tayyare Piy~ngosu 
3 Üncü Keşide 11 Temmuz 1934 tedir 

Büyük ikramiye 50.000 iradır 
Ayrıca": 10.000, 5.000, 4.000 liralık 

ikramiye ve 20.000 lirabk bir 
mükafat vardır. 

lstanbul gümrükleri bat müdür• 
lüğünün Heybeli Adada Bostan 
sokağında 7 No. lı hanenin bir o
dasında sakin Abdülbasit efendi 
aleyhine 17 lira 1 O kurutun tahsili 
d:J.vasının muhakeme3İ sırasında 
ı:ıahkememize kendisine ilanen 
tebliğat icrasına karar verildiiin • 
den mahkeme günü olan 22 - 9 
- 934 cumartesi günü saat on 
dörtte mahkememizde hazır bu • 
lunması veya musaddtık vekaletna 
meli bir vekil göndermesi teblil 
makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. (188) 

ZA Yl - Mülga Darülfünun 
hukuk f akülteıinden almıf oldu • 
ğum hüviyet varakamı zayi ettim. 
Hükmü yoktur. - 967 Nazif 

Satılık kamyon 
Hali faaliyette dört liıtiği yeni 

ve 9~4 senesinin kazancı verilmit 
Şevrole marka bir kamyon ıatılık
tır .Görmek istiyenler İstanbul Ha• 
sırcılar caddesinde 72 numaraya 
müracaat etsinler. 

HABER 
Akşam Postası -----

ldarehaneıiı 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi - - -reıcral Adreal: lSTANBUL llAUEK 
Telefon Vau: ııııı12 ldılre: ıısıo 

r-- " ABO"E ŞERAiTi 
ı s 8 ıı aylık 

TttrkJyf!: 120 S60 ffllO IHO Kl'f. 

Ecnebi: lliO 440 !f<&O lllHI 

ıLArt TARiFESi 
rtca~t Ulnlarının 111ttırı 11.H 

Reaml Ulnlar 10 kuruıwr. 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

HasıJdıl'ı yer: (V_.t..KIT) Mntb:ıaıtı 



Romanya Başvekili 
Eylülde Ankaraya 

geliyor 

Yugoslavya Fener
bahçeyi 2-1 yendi 

Oyunu Kemal Rif at Bey idare 
ediyordu. Birinci devre Fener· 
bahçe hücumlan ile açılmıftı. Sa
rı - Lacivertlilerin güzel bir ma· 
ça baıladıklan görülüyordu. Ra .. 
kip taraf berbatb: Vurutları kötü, 
kalecileri bir hayli müteredditti. 
Fener muhacimleri akın üıtüne a· 
k~n yapıyorlar, bilhaıaa Niyazi 
ile Fikret Yuıoılav kaleıi önün· 
de oynuyor, fakat Fener muha
cimlerinin tutu yandan gidiyordu. 
Bu tazyik nihayet on dokuzuncu 
dakikada ıemereıini verdi ve top , 
Yuıoalav kalesine ıirdi. Seyirci· 
ler artık aayılann çoialmasıru 

bekliyorlardı. Fakat ne yazık ki 
Fenerin tüzel oyunu burada kala· 
cak ve yapbkları gol da ilk ve so
nuncu ol&C11kmıf. 
Maçın manzarası on befinci da· 

kilradan itibaren deiiımiye ve iri 
vücutlu Yugoıla v lar gerek kot· 
makta ıerek uzun vuruıta Fener • 
lileri ıeçmiye bqladdar. Oyun 
yavq yavq müsavi tekle girdi. 
Arbk Fener kaleıi de tehlike atla
tıyordu. Haflar iyi değildi, yor • 
pn ıBrünüyorlardı. Bu eınada 
Fener kaleıinin üst direği ııkı bir 
pıtu kaleci heaabma geri çeldi. 
Fakat devre sonuna doğru Yuıo"' 
lavlar kusunuz bir ıap çıkardı • 
lar. Bununla beraber top kaleye ceJ)at 
abmeden hakem düdüğünü öttür
müt ve bu sayıyı hatalı buldutunu 
bildinnifti. 

lkinci devrede Fenerbahçenin 
tekrar hakimiyeti ele alması bek· 

-
sihirbaz, zenci kraliçenin baf örtüsünü çekti fakat, 
kılıcım salhyacak yerde diif ünmiye bafladı 

Xazmı bu nüshamızdaki (Haberin Hiklyesi) dir. Resimli hiklyele -
rimiz birer g(lnliiktftr, yani mabaatmzdır. Gazetemizde her gün b5y
le bir hikiye vardır. 

leniyordu. Fakatvaziyetıeneu· 1 ..... ---. .................. ---. .......................... _. ........ _. __ .._ ........ _. ....... _. ......... _. .... ._._._. .... 1 

Bisiklet 
Memleketi 
F elemenkte motosiklet 
veya bısikleti olmıyan 

yoktur 
F elemenlc, bisikleti ve motosikleti 
en çok olan bir memlekettir. Buna 

SufJari kadın 

KUP On 
196 

16-7·1934 

AnAata .AteAtaSa: 
Tefsir hastalığı 

Ankarada yaııyan bir kimıenin 

kolaybkla kavrıyamıyacağı bir dütü • 
nüt ve yazıt tarzı memleket matbuatı• 
nı sarsmağa baıladı. 

Bu merkezden akıeden her ıözün 
hakkında yerli yersiz, manalı manaıu: 
tefsirler yÜrÜtmek tariıdır. Bu tef 
ıir merakı • hutalığı diyeceğİm • o 
dereceyi buldu ki, bazı matbuatımız • 
daki yazıların hepsi demesek te mü • 
bi mbir kıımı kısacık ıerhlerin uzun 
uzun izah ve tefsiri ile doludur. Şu • 
rasını da evelden ıöyliyeyim ki, İmam• 
lann ve softalarm mugalata kuntleri
ni aarfederek halkı uyubnak kaydiy· 
le yapmıı oldukları, ayet ve hadiı tefıi· 
rinde ilham almııa benziyen ba tefsir
ler, seleflerinden fazla kıymeti haiz 
defildirler. 

Açık aarih bir ıöz, içinde hiç bir 
souı • entendu • müleuir efendilerin 
liaanmca tahbnda müıtetir ·mana ba· 
lunmıyan bir ifade, bir beyanat duyul
du mu, hemen hakkında sütunlarca 
yazı yazıbyor. "Bu böyle demİf d~ek 
ki .. Tefıir edilince. .. Muhtelif makıat
lan arqtmlınca ... " Diye çala kalem 
fikirler yürütülüyor. Dilin altındaki 
balda çıkanlmamakla beraber, mevcut 
olcluiu yapılan ıeveleyiıten anlaııh • 
yor. 

Bu tefsir tarzı her halde "kubbede 
hot sada" bırakmıyacak akisler wcu· 
da getirecek mahiyettec\Jr. Kelimele • 
rin üzerinde oynamak ilini, mahut 
akolaatik hortlablmaktan maksat ne?. 
Eaki "ülemayi din" in, "abayı keniaa" 
mn, "Jezvit" lerin cübbeıini ark.uma 
alarak her kelimeyi enine boyuna çek
mekte, ondan hatır ve hayale seJmiye
cek manalar çıkarmakta ne gibi Wr 
menfaat sörülüyor. 

Bence bamm arqbnlmuı abesle 
--.ıt11r. Blrlaa• ..,_ hu~ 
ujramıı olaiılar vaktiyle "kara llu•· 
vet" numna muhakeme yüriibneie, 
aöz aöylemefe ahfllllt olan eıki dü,ün
celilerdir. Bir umanlar ahtmıt olduli:
lan "ayetten mana çıkarmak" uıulü • 
nü bugün "beyanattan mana çıkar

mak'' ıuretinde tathika 1&Taf!Yorlar. 
Her halde her ıeri maddi ve mü .. 

bet surette difümnİyor da, her k•li
meıi ı•iade aarfedilmit ve manaam
da tereddüde imkin ~ sözler n. 
oynamak belki softa mbniyetlilerin 
zevkini oktar. Fakat yİrminci aınn :ra· 
tadıiı miNıniii sarahat ile aıli telif 
eclilema. 

Huylu huyundan seçmez aözü met
hurdur. Eıki dolapçı ve tezvirci mü • 
feuir zihniyeti ile yqıyanlardan da 
timdiki dütünüte uyiun hareket bek
lemek hata olur. Ancak müıbet ve aa• 
rih hir konuıuıun ititildifi fU devirde 
böyle menfi ve tefıiri yazılann dimai· 
lar üzerinde naııl zevkıiz tesirler ha· 
ad edeceİini muhterem müfeuirler 
heaabma İtaretlem•nİn pek te fayda • 
arz olmaclıiı kanaatindeyim. 

• • • 

mulduiu aibi çıkmadı. Takım u· 
mmnt heyetiyle yorgun görünü
yor, bir türlü temposunu bulamı
yordu. Bunun neticesi iri vücut -
lu, kazanmak için oynıyan, sert 
ataklar yapan Yuıoılavlar kolay· 
ca Fener sahasına yerlepiler. Ye
dinci dakikada bir firikik cezaırn· 
dan ilk ıolünü, yirmi bet inci da· 
kikada da sol acı(ın ,;olladığı bir 
f&Ddeli durduramadan kaleye çe
men orta mühacimlerinin ayağiy
le ikinci ıollannı attılar. Otuz 
betinci dakikada bütün maç bo • 
yunca ıert ataklar yapan Yuı0tlav 
sol için ile Yatar arasmda bir ha· 
diae çıktı. Yatar topu bırakarak 
Yugoalavı dövmiye kalkıtb, ara • 
ya girenler iti güçlükle basbrdı • 
lar. Hakem iki oyuncuyu da dıtarı 
çıkardı. Yugoılavın ıert oyunu 
batalı, fakat Y qann topu bırakıp 
Yuıoslavı dövmiye kalkıımaıı 
bundan llakal iki miıli hatalı ve 

Hayvanlar araımda yanılar, 

müsabakalar tertip etmek, hay
vanlann Y&f&YJtlanm, hutu1iyet· 
lerini, muhtelif hareketlerini, poz· 
lannı gösteren resimler çekmek 
ve neıretmek, ecnebi gazete ve 
mecmualannda adeta bir moda 
halini almııtır. Bilhaua lngilizler, 
buna pek ehemmiyet verirler. 

sebep olarak, memleketin init, yo
kut, dai, tepe vaziyetinde yerleri 
bulunmamau, &f&iı yukarı düm· 
düz bir saha ortaya koymaıı ıö~ 
teriliyor. Alman "Derbi,, yarıtlarmda, "Delileri öldürmek 

ilk defa olarak bir kadm birinci J A d f 
prip bir itti. 

Oyunun tadı tuzu kalmamıf, 

10D dakikalar aayılmıya batlamıt
tı. Kırk d6rdüncü dakikada Yu· 
ıoalaT mubacimlerinden birisinin 
ıollbk bir f1lluDu Bedii fevkalade 
bir mebaretle kurtararak alkıılan· 
dı. Maç da böylelikle bitmit oldu. 

••• 
Burada gördüğünüz resim, bu 

kabil resimlerden biridir. Bir çift 
qeğin muhabbetini, nq'e ile öpü· 
f Üp koklqmaııru, cilveleımeıini 
göıtem nadir ·bir Enıtantane ! 

Bundan batka, memleket kü
çük, tehirler ve k6yler birbirine 
pek yakındır. Meseli, buıklete, 

yahut motoııklete binen bir sey

yah, bütün memleketi kolayca ıe
zebilir. 

Sokaklarm çok muntazam ol
ması, liıtik tekerleie elveritli bu· 
lunmaaı da bıııklete ve motoıık

lete kartı duyulan alikayı arttır· 

mala veıile tetkil etmektedir. F e

lemenkte hemen berlles, ya bir bı· 

derecede muvaffakiY.et kazanmıt- azım ır .,, 
tır. Bu sene lnıilterenin Briato 

Ata binmekte en ziyade meharet 
ıöıteren Alman kadını olarak ta-

mnan bu kadmm adı, lrmgardfon 
Opel'dir. Frav lrmıardfon Ope-

l'in, "Valllh Nanuk,, iımini ver

diii atile, bu muvaffakiyeti, Al
manya'nm en tanmmıı suvari za· 
bitlerinden Mom ve Brand'm itti-

rak ettili bir miieabakada kazan-

tehrinde toplanan hıfzınıha ko~ 
ıreıinde iki doktor, tedavileri 
mümkün olmıyan akıl bastalannı, 
incitmeden öldürmeyi tavsiye et• 
mittir. 

Profesör doktor Berry bu çetit 
inıanlan canavarlqmıt akıl sa• 
bipleri diye tarif ederek bunları 
yqatmarun doğru olmadıfını eöy• 
lemiıtir. 

Cuma ıünkü maçtan sonra mi· 
safir takım hakkında dütündük • 
)erimizi yazmıt ve iyi bir takım 
ela olmadıklannı aöylemittik. Fa
bt dün bir arkadat bu takımı Pan 
atinaikoı'tan çok yüksek görmüt
tü. Biz hundan bir tertip hataıı 

Bizde de bu moda yavq yavaf 
teıirini göıtermeie baıladı. Ada
da etek yarıılannm yapıldığı 
11rada, bu resmin netrini tam 
rasında bulduk! 

fU sıkleti, yahut da mot0tıklete ma- mıı olmasına, bihaua ehemmiyet
••· likir. Giditi daha eeyyal ve hafif, le iıaret olunuyor. 

Manciıter tıp madreaeıi mU• 
deriılerinden doktor Henry Head 
da delilere kartı bu tekilde hare
ket etmenin onlar için bir iyilik o
lacaimı anlatmııtır. 

olduiu kanaatindeyiz .. Zira bu ta· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!~~"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!! 
lam ton mmanlahda gördüğümüz tan değil amma, belki Habuel ile 
ecnebi takımlarmdan hemen hep- hem ayar bir takımdır. Arkada
sinden :yükıek olan Panatinaikoe • tımız dünkü maçtan sonra da a • 

caba avıi fikirde midir? •• 

daha yavq, aynı zamenda patır. 

dııız olduiu içln, ekseriyet itiba
rile bıııklet, motoııklete tercih o
lunuyor. 

Reıimde bu kadım yantlann 

sonunda elinde çiçekle ıörü:yorıu· 
nu. 

Mesele kongrede münakqa e
dilecektir. 


