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KURUŞ 

re v durdurula bilecek mi? Soğuulık ••. Hamidiye buz 
Ordu müdahaleye hazır .. 

Bir piyade alayı 
1 gönderildi 

Yiyecekler 
· hesapla dağıtılıyor 

San Fraıııiıko, 18 (A. A.) -
Komüniıt naıiri efkarı olan "Dai· 
ly Vorker,, ıazeteıi binasına elle
rinde Baıe • boll oyunu ıopaları 

olan birçok siviller ıirmiı, hiç 
mukavemet ıörmeden, ve kendi· ------------

Her yerde sıcak 
dalgası var 

trli mallar 
ergisi 
Bugün saat 16 da 

lerine hiç müdahale etmeden ıe
yircf kalan 700 kiti huzurunda 
makineleri kırmıılar, polia ıel· 
meden evvel kaçıp ıitmiılerdir. 

Poıtahanelerde, ırev yüzünden 
mektuplar birikmektedir. 

San Franaiıko, 18 (A. A.) -
Jeneral Johnıon srevin aleyhinde 
nutuk ıöylemit ve demittir ki: 

"Grevciler, binlerce inaamn ha· 
yatı için lazım olan ııdaların nak· 

'i açılıyor lini abluka etmekle kanlı bir iı· 
~li ınaUar ıergiıinin altıncııı yan teıkil eden bir )"~-"• .PP 

11 l&at 16 da büyük meraıim· mıılar ket ayni zaman· 
lçdacaktır. -ı;;ıt..~-.-.-.-.P'tımete karıı bir tehlike tef· 
.8erainin ınükemmel ıçın kil etmektedir ve dahili harbe ae· 
i lece aabah r çalııılmıı· hep olabilir. 
tkaıı 6 lJ1- sayıfamızdadır) (Arkası 6 ıncı sayıfamızdadır) 

Avram El. Bu işte 
sucular karlı 

Şerit kağıtları birbirine 
• k,. v d Altı günden beri lıtanbulda 

yapıştırıp cıgara agı 1 tiddetli ııcaklar hüküm ıürüyor. 
yapıyormuş Geçen ıene ayni günlere nazaran 

Gümrük muhafaza memurları bu ıeneki ayni günlerdeki ııcak· 
f&Y&nı hayret bir kaçakçılık vak- lık dereceıi 6 - 7 derece fazla· 
aaına el koymuılardır. dır. Gündüzleri ıaat iki ile dört a• 

lnhiıarlar idaresinin Cibalide- raaında hararet dereceıi gölgede 
ki aiıara kağıdı yapan fabrika- 32 yi geçmektedir. Sıcakların faz· 
ımda biriken kiiıtlar, ciıara ki· lalığı halkı deniz kenarlarma, 
ğıtlarının yanlarından çıkan par- plajlara akın ettirmektedir. itleri 
çalar, kırpınhlar idarece zaman, dolayıııyle ıehirden dııarı çıka • 
zaman müzayedeye çıkarılır ve mıyanlar iıe dondurmacı, ıerbet· 
ıatılır. Son zamanlarda fazla mik· çi dükkanlarını doldurmaktadır. 
tarda kırpıntı ve parçalar müza • Bundan baıka defte dallariyle, 
yedeye çıkarılmıı, Avram iımin • yetilliklerle ıüılenmit güiümler· 
de Wr JaiıMMlinia üerind~ blmıt- le haliı ( ! ) Hamidiye ıuyu aatan 

~ ....... ., ...... ~.V.11j11İi;t'~~""'-=':o#ıj•ıM•MN~l•ıw:,_-: .. :ı::y:ya:':r:-':ı::uc=ular da çoialmrthr. 

-,lleself vak'anın aahlllerlnde vukua geldlll Kut 
adaaından bir 98rUnUt 

tıgiltere teklifte mi 
~azi ·Hz. bulundu? 
bol uda 

Kuşadası hadisesi 
yerinde mi tetkik 

edilecek? 

ı Ingiliz Sefiri 
Ankarada 
Haber aldıiımıza ıöre, lnıi· 

liz hükiimeti, hükGmetimize mü· 
racaat ederek, ka:ıanın vukua ıel· 
diği Kuıadası yakınlarında tara· 
feynden müteıekkil bir heyetin, 
vak'anın eıaıını teıbit edebilmek 
için faaliyete ıeçmeıi ve Siaam 
adasında bulunan Devonıhire 
kruvazörünün ıulanmıza müıaa • 

ıt~· . demiz tahtında ıirerek ıene müı· 
~lciiJnbur Hazretleri Kızıl • terek bir heyet tarafından ceaedin 

bmnncla eald kltıt, paçana tica· ------------
reti yapmaktadır. 

Dün ıaat dörtte Buraada Nazi· 
re iıminde bir kadının arkasında· 
ki çuvaldan ıümrük muhafaza 
memurları füpbelenmiıler ve çu· 
vah açarak muayene etmitlerdir. 
Çuvalda, ciıara kliıtl•rımn ya· 
nmdan çıkan larpmblardan üçü· 
nün bir araya ıetirilmeıiyle yapıl
mıt kırk kilo kadar kaçak cigara 
kiiıdı bulunmuıtur, Kadın 11kıt· 
taılmca, bunları Osman iıminde 

biriainden ve Osman da Tahta
kalede Avramdan aldığını itiraf 
etilDflir. Bunun üserine zabıta 

(Arkası 6 ıncı aayıfada) 

işin aslı 
Nedir? 
Şark demiryollarında 

kaçakçılık yokmuş 

Cümhuriyet gazetesi bundan 
bir müddet evvel Şark Demiryol
larına ait bazı malzemenin ıekiz 
vaıona yükletilerek Yunaniıtana 
kaçırılmak üzereyken şirket ko
miıerliii tarafından haber alındı
ğım ve vaıonların_ mühürlenerek 
(Arkası 6 ıncı sayıfamızdadır) 

Alldllllamlt 
98 

Hzdelerl 
Yazan: lSHAK FERDl 

Biz, bardağı kırk paraya aablan 
bu haliı ( !) Hamidiye ıularırun 
nereden doldurulduğunu karileri· 
mize haber vereceğiz. 

Beyaz külahlı, beyaz önlüklü a• 
damların; 

- Halis Hamidiye, buzzz, diye 
sattıkları ıular ne haliı Hamidi· 
yedir, ne Terkoıtur, ne de Kırk· 
çeşme ıuyudur. Bu ıular, bizim 
matbaanın arkaıında arabaların 
durduğu bir araanın içindeki ku· 
yudan doldurulmaktadır. Kuyu· 
nun sahibi, ıuyun tatlı ve kıımen 
de aoğuk olduğunu görünce bu 

(Arkası 6 ıncı sayıfamızdadır) 

dii -l!ıı tereflendirdikten aon· lnıiliz ıemiıi ıalopları delaletiy· 
)e:i:-t ikide Geredeye, aaat le aranmuı hakkında bir teklif· 

ilb· e de Boluya ıitmiılerdir. te bulunmuıtur. 1ıtanbulun en eski ve tariht yerlerinden biri olan ıurla-

AbdUlhamide Englzlayon mazaı•mının 
bir sahnealnl anlatıyorlardı ... 

Yeni romanımızı 4 üncii 
sagıf amızda okuyunuz 

ltlldi~~.Caz~ Hazretlerinin ıe-1 H.üktimetimizin buna ne tekil· ra, neyuık ki ıeyyahlar biri biçimliz ve diğerine hiç par-
1' hit •klerı Kızılcahamam· de bır cevap vereceği henüz ma· maklık olnuyan iki kötü merdivenden çıkmaia mecbuı-
lillt .18rilnüıtür. Bu huıuıtaki liim delildir. duılar. 

~ -~amaclaciır. .(Aırbu 6 ll1Cl •r.Dm ..... ~ ---------



tıkAB~R - Ak Poata•ı 

Almanlar 
Misak projelerine 
hücum ediyorlar! 

. Berlin, 17 (A.A.) - Berliner 
Boeraen Zeitunı yazıyor: . 

Muahedeleri tanımıyacak! 
İngiltere, Franıanın misak pro·· 

jelerini tevdi ve bunların kabutü
nü tavıiye etmekle bu sureti~ teıi• 
edilmit olan ıiyaıetten müttere
ke!l meıul olmaiı kabul ediyor de
mP.ktir. 

lnıilterenin bu huıu11taki iıti
cali ıöıteriyor ki lnıiltere, zaaf 
dütmüı olan Almanyanın bu lok -
mayı iıtiyerek, iıtemiyerek yutaca 
ğını tahmin ediyordu. Almanya, 
F ranıanın talep etmekte olduğu 
emniyetin 'ıon yüzde betini temin 
edecek ve İngiltereyi Fransa ile 
ııilihlanma yarııına çıkmak zaru
retinden kurtaracak idi. 

İngiltere, Lokarno misakı ahki
mının fevkine çıkacak taahhüdata 
giritmiyeceğini beyan etmekte an
cak Ruıyanın iltihakı, ıark ve 
garp Lokarnolarımn birleştirilme
ıi ve Fransa ile Ruıya arasında bir 
ittifak vücuda getirilmesi ıuretile 
Lokarnonun eıas fikrini tahribe ve 
İnıilterenin bu "emniyet sistemi,. 
ile ayrıltnıyacak ıurette temaa ha
line konulmaıına muvafakat ey -
)emektedir. 

Bu ıazete, F ransanın tef errüatı 
kimıece malum olmıyan askeri it
tifaklarını hatırlatmakta ve Fran
ıanın bu ittifaklara daha tehlikeli 
bir ittifakı, Ruı ittifakını ilave 
etmeğe umetmiı bulunduğunu 

yazmaktadır. Gene bu itibarla 
Almanya, teılihatı itibarile zaif 
ve C:liier devletlerlerin kartıaında 
zebun yegane .ctevlet olarak kala· 
caktır. 

Fransada 
Askeri sahada feci 

kaza oldu 
bir 

Maiıos, • Laffitte 17 (A. A.)
Bu ıabah atıf sahasında bir ıüva
ri mufrezeıi talim yaparken bir 
nefer ıahanın bir köıeainde pat
lamamıt bir obüı bulmu9 ve bu
nunla arkadaıları araıında oynar-

ken yere dütürmü9tür. Obüı der• 
hal patlamıı ve bet nefer ölmüı, 
yirmi nefer yaralanmııbr. Y aral·ı 
lardan on ikisi ölüm halindedir. 

Mareşal Petain, refakatinde 
büyük erkinıharbiye reiıi cene • 
ral Veygand ve ceneral Pretel ol
duğu halde bu infilak hadiıesi 
hakkındaki tahkikatı bizzat yap
mak üzere buraya ıelmiıtir. 

Dil kurultayı 

Umumi katiplik büruıu 
şehrimize naklediliyor 
Ankara, 17 (A. A.) - T. D. T. 

C. Umumi Katipliiniden: 

Kurultay hazırlıklariyle uirat· 
mak i.:nre Umumi Katiplik büro-
ıu !.tanbula nakledilecektir. Ku
rultaya ait olan itler hakkmda ya
zılacak yazılar 21 temmuz 1934 
ıabahmdan itibaren latanbulda 
DoJmabahçe sarayında T. D. T. 
Umumi Kitipliiine gönderilmeli-

Franıız ve Rus erkanı harbiye
dir. Diğer itler hakkındaki mu

lerinin bizim emniyetimizi bizden 
habereler ve bilha11a dergi hak

daha iyi temin edebileceklerine 
lundaki mütalealar gene Ankara

bizi ikna etmek mümkün değildir. 
da T. D. T. C. Umumi Katipliği 

Bu yeni ıiıtemde Fransa, lngil-
veka!etine hitap edilecektir. 

tere ve Ruıya bir muhiti daire ü - -o--

zerinde bulunuyorlar, biz ise teh- Siirtt b. t b. t hadı·sesı" 
l 'k ı· b' k d b ı e ır a ıa ı e ı ır mer ez e u unuyoruz, 
bu merkezde Avrupanın bütün ger Siirt, 17 (A. A.) - Beıiri civa
ıinlik ihtimalleri yekdiğerile çar - rında yer altından ıu fıtkırmakta 
pıfıyor. ve arasıra hafif sallantılar huıule 

lnıiltere, garp Lokarnoıunun gelmektedir. 

bu ıuretle kıymetten dütmeıi aa - Hadisenin tetkikı için viliyet-

Japonya 
!vıilli Müdafaada 

istiklal istiyor 

ihtilaf 
M. Kondilisle Başvekilin 

araları açılmış! 
Tokyo, 17 (A.A.) _ Deniz Atina, 15 (Huıuıi) - Burada 

yükaek ıura11, çürüie çıkarılmıt muhalefet mahafilinde deveran 
ola~ eıki harp ıemilerinin yerine j c:le?. rivayetlere. g?re, Y u~an baş 
yenilerinin intuı hakkındaki proı I vekılı M. Çaldar11 ıle harb1ye na . 
ramın tatbik mevkiine komnaaı i· zırı Cener•l Kondiliı arasındaki 
· h!!'-A- tt h h . t münasebetler gerginleşmittir. Söy· 

çın uaume en emen ta ıııa a· 1 . • 
1 ka • . enenlere ınanmak lazım gelirse 
ınmaıına rar vermııtır. ' 

Yunan ba9vekili tayanı itimat biı 
Yüksek ıüra, Vqhinrton mua- adamı vaııtaıiyle, Ceneral Mazara 

hedeaile tayin olunan niıbetin il • kiıe ve Ceneral Panayotakosa mü
ıaaını, milli müdafaaya taalluk racaat ederek harbiye nezaretini 
eden her türlü meselelerde iatiklil kabul edip etmiyeceklerini kendi . 
muhafazasını, Japonyanın men • lerinden ıormuttur. Fakat her iki 
f aatlerine uymıyan muahedeler • Ceneral de başvekilin bu iatimza . 
den sıyrılmak ıuretile milli emni • cına menfi cevap vermişlerdir. 
yetin istikrarını ve bazı bahri dev· Muhalif gazetelerin fikrine gör 
Jetlerin pek fazla olan deniz kuv- e, eğer bu rivayetler doğru ise. 
vetlerinin mantıki bir tarzda azal· harbiye nazınnın kabinedeki mev 
tılarak her hangi bir devletin di- kii çok güçle,mit olmak lazımdır .. 
ğer devletlere meydan okuyamıya· Bu terait takdirinde Ceneral Kon 
cak bir hale konulmasını iıtibdaf diliı kabineden çekilmeğe mecbur 
eden siyasetini teyit etmittir. kalacaktır. 

• • • Dün aktam hükumet gazeteleri 
Londra, 17 (A.A.) - Hük4met nden bi~I ~itdaii m"ydanrnda 

bava kuvvetlerinin tezyidi ıiyaıe· yapışhrdıgı hır habeT yaftasında 
t . · b' l 'IA k Çaldariı kabinesini düşürmefe ma-
ım ır an evve ı ana arar ver • f b' 'h k k f d•td' . . 

mittir. Bu vazifeyi perıembe ıü. tu ır ıuı are et eş e ' ıiını v 
bu ıuimakaatta çiftçi fırkası lideri 

n~, avam kamaraıında M., Bald- Sofyanopulos ile Ceneral Vokaıun 
wın ifa edecektir. Hükumet, mev th ld b ı d ~ h lk me a ar u un ugunu a a 
cut hava kuvvetlerine, bet aene haber vermiıtir. Baıvekil M. Çal 
zarfında 50 tayyare fil~illaaı da· dari•, bu ıuikaıt hueket.inden-laiı 
ha ilave etmek tıiyetindedir. Bu bir halieri olmaaığım gazetecilere 
huıuıtaki hazırlığa derhal batla • aöylemittir. 
nacaktır. Muhalif fırkalara ıtire, aabık 

diktatör firari Ceneral Plaıtiraı 

ltalyada, gençliği asker- ile taraftarları tarafından bir ıuik 
liğe hazırlama faaliyeti- aıt hareketi hazırlanmalı:ta bulun · 

. duiuna dair olan 9ayialar, Batvek 
Roma, 17 (A. A.) -- Aıkerlı· il; korkutmak makıadiyle harbiyf 

ie hazırlama kurslarının müddeti nazırı ile mi\ıtakiller fırkası reiıi 
iki ıeneden üç ıeneye çıkarılmıt· M. Metaksaı tarafından ortaya a · 
t?r. Gençler, aı.kerliie 21 ya9ında tılmaktadır. 
ağrılacaklardır. Mecburi olan aa· Atinada bulunan Selinik • valii 

kerliğe hazırlanma, ıeçlerin 18 umumiıi M. Rallis Makedonyada 
yatına girdikleri ıenenin te9rinie· bir darbei hükumet hazrrlanılmak 

vel ayının birinci ıünü ba9lıy~- ta olduğuna dair olan t•Yİl'lları 
yeıinde Lokarnodan, giritmit oldu ten mühendiıler gönderilmittir. 

!:~=~~~r~~'.:rd•n .. :::1~r-,sabah nazeteleri ne di1Jorlar? "'I Teleıraph ıazeteıı yazıyor: 1 U 4§' 
Şark Lokarnoau adı verilen mi·ı•---------------------------------------~ 

ukhr. tekzip eylemittir. 

VAKiT - Mehmet Aıım Bey. Bey buıün "Edebiyat hakikat o~du,. I Ninmeddin Ali Bey ıu neticeyi çı-
tak projeıinin M. Muıolini tarafın bugün "ecnebi profesörlerin isti~re bathkh yazısında, üç dört sene evvelki karıyor: "Denilebilir ki, bugünkil iktısat 
dan talTİp edilmeıi, aııl lokarno hakkı,, mevzuunu almııtır. Asım Bey bir yazı11nı hatırlatıyor. Nadi Bey o za-ı teamülleri ve buıilnkü devletin ilı:tısat 
itilifı mucibince Fransa ile Alman geçenlerde Üniversitede çalışan ecnebi man "Vatandaş yerli malı kullan! fıÖZÜ kanunları müvacehcsindc, ehemmiyeti 
yanın emniyetini mü9tereken te • profesörlerin tıbbi istişarelerde buluna- ile sadece edebiyat yaptığını, bu edtbl .1 muayyen bir hadden yukarı mali hcı re
keffül etmit olan ltalya ile lngil • bileceklerini yazmıştı. Bugün, bu fJkri- yatı yapanların üzerinde de yerli malı ketlerini fertler en güç sermayeye da
terenin, •bu ıuretle bütün Avru. ne yapılan bir itiraza cevap veriyor. namına hiç bir fey bulunmadığını yaz- yanan mileaseacler oldukça güç idare e-

Hulisaten diyor ki: mış .. Bugün ise şöyle diyor: "Bugün, diyorlar. Bu hareketleri, tckınil iktı-
pal deYletler araıında hakiki ha • "Kanunda istişare etmek veya ~tme- Sanayi Birliğinin IJıymetli Umumi Ka- sadl ıevketmek kudretini gören ve bu
kemlik mevkiini ihraz edecekle • mek suretinde bir kayit ve prt yoktur. tibi Nazmi Beyin ve arkadaılarının nun mes'uliyetini taşımasını bilen dev -
ri kanaatine müıtenitti. Binabe • Binaenaleyh bir tefsir lazımdır. Tefsir- meşkur himmetiyle altıncı Yerli Mrllar Jet, nisbeten kolay idare edebilmekte -
rin, Sovyetlerle Almanya araıın • de şu suretle yapılmıştır: "Mevzuu ıergisi açılırken m~mnuniyetle ıörUyo • dir.,, 
da bilfarz hadis olacak her hanıi bahis kanun Millet Mecliıinde göıU - ruz ki edebiyat artık hakikat olmuıtur. ZAMAN - ·Ebüzziya Zade Bey bu
~ir ihtilifta Franıarun müdahale. ııütürken bir meb'us istişare hakkı o- Hepimizin kullandığımız ıayet mahdut gün "Diktatörlük kolay dcğilmiı?.,. 

lup olmadıfını sormuı, Sıhhat Vekili ecnebi malları, nihayet memlekette ya- Başlıklı yevmi makalesinde "Müıyü 
ıi icap edip etmediğini ve icap et • namına cevap veren Ziraat Vekili Muh- pılmıyan tektük etyadan ibarettir. ,, Hitler,, in ıon icraatından bahsederek ı 
tiii takdirde bu müdahalenin han lis Bey buna milıbet tekilde MİLLİYET - Dr. Ni.aameddln Ali on utenkit etmektedir. ı 
ıi taraf lehine olmaıı lazım gele • cevap vermiJtir. Meb'uslardan kim- Bey "Bir Tütün Satıp., batlıkh maka • AKŞAM - "Fırka ve Devlet,. ba§lık-
celini tayin etmek hcıkk: ltalyaya se buna itiraz etmemiıtir. Bu m~aele lesinde Bulıariıtanın aon ıünlerde 324 h yazısında "Milli mukadderata te!< fır- ı 
ait olacaktır. bu ıekilde esasen halledilmit bulunu - milyon levayı 6,5 milyon kilo tütün 1at- kanın hlkim olduğu memleketlerde, 

M1sırlı seyyahlar geldi 
Bir ay zarfında M111rdan İstan

bula bir çok seyyah gelmi§tİr. , 

Bunların hemen bir çoğu Boğaziçi 1 
w Şiılidft apartıman ve yalı kira- ı 
famr§lardrr. Bu sene gelen Mısır 

ıeyyahlarmın adedi, geçen senele-1 
re niabetle bet. altı miıli fazladır. 

yor. 
Makale ıöylece nihayet buluyor: 

" Hükumetin büyük fcdaklrhklarla 
getirmiı olduğu ecnebi profe.CSrlerden 
memleketin hakkiyle iıtifıde edebilıne
si i!;in bizim üzerimize de bir vazife düt
tüğünü unutmamalıyız.. Bu vazife de 
ecnebi profesörlerinin kanun dairesinde
ki fa;ıliyetierini ve mesailerini ellerimiz
den ~eldiği kadar kolaylaştırmaktır... l 

CUMHURİYET - Yunus Nadi 

tılmı, 908 milyon levalık ikinci bir par- devlet kadroıiyle fırka teıkilitrnı mut- 1 
tiyi de 1atmak Uzere bulundufunu ya- laka biribirinden ayırt etmeğe çalıımak 
zarak bunun, Bulıar devletinin ta- zaruri defildir. Zaruri olmadıktan baı
vaasutiyle olduğunu yuıyor. ka faydalı da değildir. Hatta mah2ur

Nizameddin AH Bey Butıarlann altı ı ludur bile ... Bunların bjr olması "tek fır
yıldır elden çıkaramadıkları tütünlerin kalı idare mefhumunda mündemiçtir.,, 
satılmasını temin eden bu tavassutu 1 diyen (Akşamcı) yazısında ıu neticeye 
izah ediyor: "Bulgar hükömeti dcıt geliyor: "Fırkayı temsil vazifesini -ma
devletle anlaşma yapmııtır. Buna ıöre demki devletle fırkayı biribirinden ~yırt 
kendisi tütün ihras edecek, bunun bir etmeğe bilHil imkan yoktur.- neden 
kısmının bedeli dövizle, difer bir kıımı valilere vermiyelim?.11 

da malla ödenecektir. 

18 Temmu~~ 

Gazi Hı 
Dün Boluy~ 
şeref lendirdil 
Gerede, 17 (A.A.) - R•'. 

hur Hazretleri ref akatl 
zevat ile birlikte ıaat 12 d~ 
deyi ıereflendirdiler. , 
emıalıiz bir ıevinç içindedit· 
tün halk kasabanın ıne . 
toplanarak Gazi HazretierİJJI 
kun tezahüratla kartılaınıtl 

Gazi Hazretleri kaıabanı' 
ha!inden itibaren iki kilo . 
ren ve üzerine halılar ıerilıoil 
yolu takiben Geredenin 
mesiresi olan Remezan de 
rif buyurdular. 

Öile yemeiini yediktell 
Soluya hareket edec61er•it· 

Boluda 
Bolu, 17 (A.A.} - R• 

hur Hazretleri ıaat l 7 de 
te9rif buyurdular. Bolu hal~ 
dileri için en büyük bayralll 
tikleri bugünün nete ve h• 
içinde Gazi Hz. nin gel 
ri yo!u doldurmuf •ar ve 
laskarlarmı "Yata, Var ol,, 
lerile ve büyük tezahüratlı 
lamışlardtl'. Şehir batt-' 
tezyin edilmit ve Gazi H 
halkın yürekten gelen leı 
arasında misafir olacakları 
vini teşrif buyurmuşlardır. 

•• uç talebe tevk 
edildi 

Poliı tarafınaan talebeyi 
niıtliğc tahrik ve hükumet 
nını tahkirden suçlu üç tali 
lcalanmı!lır. 

Bunlar Tıp . Fakülteıind 
cep, Vefa lisesinden Necati 
kılip liıeainden Cavit Efe 
dir. 

Bu talebeler dün Sult 
Brinci ıulh ceza hlkimlil 

fından ıorıuya çekilm' 
Bunlardan Recep Efendi, 

kabahati olmadığım söyle
ğer iki efendi de komünisti 

li.kalı olmadıklarını anlat 
dır. 

Neticede Recep efendinitl 
nuni ikametıah göıterdiji 
dirde tahliyesine, diğer lerİ 
kında tahkikatın mevkufen 
mma karar verilmi§tir. 

-o--

Yugoslavyalı \ aleb 
geldi 

Yuıoılavyada Lubiyar...a 
sitesi talebeıinden on yedi 

ile bir profeıör 9ehrimize 
lerdir. Talebe!er lılanbul 

ne miıafir edilmitlerdir. 
,ehrimizde dört ıün kal 

sonra gene memleketlerin• 
ceklerdir. 

-o-

Bir tayin 
Ziraat Bankaıı Muam•Jat 

dürü İsmail Hakkı Bey 1 
kileti Ticaret Umum MU 
ne tayin edilmittir. 

--o-

Dilenciler topları~ 
Son zamanlarda 9ehriJll 

çok yerlerinde dilenci b-t' 
için bunlar bir haftadall 
lanmaktadır. Dilencilerin ·ıl 
radan, buradan gelen kıP~ 
dujundan bunlar geldikli 
re ıönderilmiılerdir, 



ın 

1llll derken musiklain phlanmıı 
dalıaJariyle brtılatı1orum .. 

"Ai·.al·..al·•i·· ailuam .. 
,.. .. ltir .., 
-ııw... .... ı 
~---···•-ah· ....... 
kalemi eHmden lhral&ıJonam: 
- vle .• la ae iDulkl btiJ· 

le? •• Çatı biına çek h&naet 
ett,liim, .. ._ pek takdir etti· 
liaa •ethur bir a,vancaiıaın 
'lk aftnli tibL 

Ticaret ve Zahire Bor1&1ından 
birer mümeııilin iıtirak edeceği 
ihtikar komİlyonu bqijn toplana • 
caktır. 

; :O ı 

Mektep kOOl*ratifle'i 
Maarif Müdürlüjünce ilk nıek· 

•Mo,eratifleri hakkında bazı 
....._ lttilaas ellllmlıtir. önü
müzdeki derı aeneıam.te h karar· 
lar dahlHaile liareket olunacak ve 
kooperatlflerliı daha verimli ol· 
muma çalıtılacaktır. 

--0--

··Ai·•l-•I ! .. Bari, "Al..._,, 
U. "SehahlaMm,, bfl7e olaa? ... 
A.aa allah• ... Halime acı. Ay· 
al Plaiı tekrar ı.,a.. 

Slscle satıcılann hai11111Uma Numan Rıfat bey geldi 
.a.ı ohmd111da •• Gene oaları iti· Harici,. Vekaleti Umumi 
""7oru JL• Fakat, lais olmaua Katibi Numan Rıfat Bey dün An • 
'-1dalı Wr it içba haiınJorlar •• Ya karadan mezunen ıelmittir. 
9'a cramofoalat. PeeoereJi kapatı·ı----------m 
hl&a •• Sıcaktan patlamıJa mı· 
Jlaa ••• Fakat, ,...... pmideld a· 
et.in, nuıl ...,_izi mi tercih ede· 
1illa?,, dire clalplara ah atmak· 
'-" .... lai aJ••••a, hen deJ1· 
ı. ~onun.. N.fea al•••JlllA 
Penc .. ,ı tMıv .,_.... Bu 
....... ., IOI komi- rUJOIUD• 
~ PUultler .. Yaı..ı .. Ş, "Diz· 

....... ,, fU'lmau çalan· 
:: .... al da Wr nokta•• ee
~·· H&Jll', o da ablne .. 
•ı tMiN eqahat bedava 
~ Wr •1rkul tul llulım..Un 
l'lti, ....... Fakat, mUlild ...
........... pôe, aaaptaa ti· 

.. lrte ~ Mr hal oha
Jor ... &o,... ten.ıı,erek, nal • 
~ ,.... ... dlfOrilyor •• Pa • 

Yı ......... ,.. Parultler ... 
• talaılı ........... ne ltu:ru • 

~?.. Dlt••ı Bapam 
~-•• illa, IÜia, uude bir 
~ mniaf JapbnalflllUZ •• 

Yal .......... uzak.. 

Denize nuır.. Y anmı.daki araayı 
tatmuılar •• Orada bir çal11lı bah· 
çe •. Gece yarılarına kadar bozuk 
perdelerden 111 111 da 111 117 •• • His delille, panaofonda m .. hur 
banmuleler okuJ:or .. Ya ~eler• 
de 7 •• Hulia, biribirine rahmet o
kuttnayor .• Çalpb. ~en aon• 
ra, kolllfUllUll haYUUllClakl kur· 
bajalar, aonra, aabaha kartı, iki 
ev ilerden bir bfee aUrüllyor. Ge
celik entariıiyle, bir efendi, tulta 
brıı baid•t kul'1IJOI': 

- Medeeeet heey •• Ah aman •.• 
Gazel •• 
Bütün bu mücldet zarfmda bir

tok aeferler pencereyi kapabJo
nm •• Boplup .. ne açıyorum .. 
YUr 1uam•J1P pne bpatıyo
ram, tekrar açıyorum .• lllb .. 

Tam maaaıi71e ateı ve ıu ara· 
ımda hlmıı bir cleDia bıwcle
ıi halindeyim •• 

Dahilek ıi Reaulallab ! 
(Vl•nl) 

Rektör geldi 
Oni~ereatMin 7eni reldiril Cemil 

Bey dün sabahki tnnle Anlsara • 
dan tehrimile ael•ifti. Cemil .. , 
HaJd....-.a İllUJOlalll4a Onlver • 
ıite Debnlarl1le OrcliaUJia vel>o 
çentlerl tar.fmdan kartılamalfbr. 
Ceiiail Ba7 llleden 10nra vuif•i
ne bqlamıı ve bir krıma Ordinar· 
yüılerle tanıtmıttır. Bqüıı de di
ler hocalarla tanıpcak, JU'lll fa • 
kültelttri ıeacektir. 

Ba'llClo naldedilmiyor 
Şehir bandOIUDUD BeJoihmda 

•ibaalip bii Jer• nQledUmeal için 
ep9Jce lııir sa•anclanl»erl llu ci • 
ftl'M .m&nısip bir biaa ara•malr • 
taydı. Be1oil11 e..ılnde w,le bir 
bina hahtnUıadtlt için tlmtlllik 
ltundt.ıl aadmuar edilmittlr. aa. 
do talebeleri bir bÇ cOD• ka .... 
PelUliie ıid..-ler n onda hlr 
aylık bir kamp kuracaklanlır. 

o---

Yolların teftiıi 
Vali ve Jleledbe Reiıl Mubict • 

dia ıs., refakatinde muavini Ali 
Rıa Be1 oWutu halde Jollan tef· 
tit etmek kere tliln Silinip ait • 
mit. akpma dönmilftür. 

, ... A.-. •=rsıh•ı•ı 
1 - ı. ...... ...,. ........ . 

__ y ........ _ .......... . 

....... ÇaW., Slht, .. Kartal • 
ŞiJe .................... .. 
ı. .. ..-,. ............. . 
wli.a.i t • Alutol • 114 t.a itilıtıi-

t - IHl- lren'- ..._.. -
lelWa ....... terilaleri ... illa ........ 

aar. 
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4 HABER - Akfam _Poataaı 18 Temmuz 1934 

Fıkra müsabakası r c-. .. 

Eniyi,. en&'Üzelhkralarıbizegö~- ı Pratik Haljaf Bilnisi J Abdülhamit 
Ve 

dereceklerın yazılan; burada ne§redı· 4' ' 
lecektir. Yalnız bu fıkralann uzun ol· 

Gözdeleri mamaaı, seçme olması ve okunaklı 

yazılması laznndır. 

Tarihf tefrika: 8 Yazan: ishak Ferdi Vermesen daha iyi 
Ciec;en kısımlar1n hulasası yatırın •• ! Dedi, hademeler Mat.ıı:na

Abdülhamit, Hürriyet istihsaline zeli kucaklıyarak Celal Beyin oda
çalı§an gençleri şiddetle takip ettiri-

smdan dışarıya çıkarmışlardı. 

Zenginin biri hoş aohbet ah· 

haplarından birine bir gün dedi· 
ki: 

yordu. Bir gece Yıldız Sarayında Kızıl- _Sana yüz altın vermek istiyo-
sultan Mahmut Bey isminde bir muta- Abdülhamit hiddetinden küp· 

1 b . • d O b 1'1ım .. Vereyim mi, yoksa dursun sarrıfr revolverle öldürmüştü. Sarayda ere ınıyor u. gece gene sa a- -;. 
bu kabil cinayetler tevali ederken, Ab· ha kadar uyuyamıyacaktı. Ortada mu · • 
bülhamit gözdelerile gülbahçesinde eğ- bir mektup var.. Baş mabeyinci- Hoş sohb,.:-t zat şöyle cevap ver· 

leniyor. Bu,: su· · • Tıbbiyeli Necdet nin kanaati .. Ebülhüdanın rüyası di: 
Sarayda mahpustur .. Paristen gelen B l b" kı "h I - Eğer verirsen senin hakkında 

kk · kı k (N . h ) H var. un arı ır genç zın ı ma 
ra aseyı s anan ecmıse er a- . ~ ~· . hayırlı olur. Eğer vermezsen be_ 
mm Sarayda faaliyete geçiyor. etmesı elbette manasız degıldı. 

Abdülhamit Mabeyncisine: nim hakkımda hayırlı olur. Bari 
Matmazel (Meyan) mütema- _ Yarın gene aynı isticvap ya· -=minnet altında kalmamış olurum. 

diyen: pılacak .•• Diyerek odasına çekil- Ankara: Süleyman 
- Ben bir §ey bilmiyorum.. . . uıııo1111111111uıı ıtıu11•11mı111ıuııııuııııııııu1111nHttı11111ıımıııınıımıııı1111ıı .. 111•11nuııın• 

mıştı. dan dogw ruya saraya, digw er kısmı 
Diyor ve başka bir ıey söylemi • K ı S ı b' d R E ızı u tan, ıra eri eşat • da Zaptiye Nazırına merbuttu. 

yordu. fendinin Saltanata geçmesi ihti- Abdülhamit, hemşiresi Naime 
Celal Bey ayakta duran hade· malini düşündükçe çıldırıyordu. 5 l d d k ·· l · d 

melerden birine gözünün ucu ile . u tan an a ço şupe enıyor u. 
- Bu sarhoşu bana tercıh eden N · S l k K 1 · farip bir işaret verdi.. .. . .. .. .. aıme u tanın ocası ema ettın 

Jon Turklerın kokunu kazıyaca- p G · o p wl 
Ve hademe birden Matmazelin aşa, azı ıman aşanın og u 

ğım. idi 

Bir diğer hademe rakkasenin saç· 

}arından yakahyarak ileriye doğru 

çekmeğe başladı. 

kollarına sarılarak arkadan tuttu. D b 1 
iye ağrıyor, bütün mektep er· O sıralarda Kemalettin Paşa 

Matmael (Meyan) birdenbire 

ne olduğunu anlayamadığı bir hü· 

cum ve tazyik karş11ında canı yan

mağa başlamıştı. Kollarından geri 

ye vesaçlarından ileriye çekiliyor· 

·du. Ne tarafa meyletse diğer taraf· 

tan müthiş surette canı yanıyordu. 

Hele ince, narin ıaçlarmı koparır

casına çekiyorlardı. 
Matmazel mütemadiyen: 

- Oh .. Mondiyö ! .. 
Diye bağrıyordu. Göz yaşların· 

dan yüzünün bütün boyası bozul-

mu§tu. 
Celal Bey Fransızca tekrarladı: 

- Haydi •• Bu iıde inadın yeri 

yoktur. inkar etme .. Necdetle nasıl 
muhabere temin ettin? Bu hadise

de sana delalet eden kimdir? Nec· 

det Pariste kimlerle muhabere edi-

~e yeni~en taharriyat yapılmasını aleyhinde Padişaha çok heyecan-

ırade edıyordu. lı jurnallar veriyorlardı. 
Zaten üç gündenberi Hukuk Bu jurnallardan birinde: 

Mülkiye ve Tıbbiye mekteplerin- "Kemalettin Paşa Htice Sultan-

de yeniden araştırmalar yapılmış, la sevişiyor!,, Cümlesi yazılı idi. 
fakat esaslı ve müsbet bir netice Abdülhamit bu sözleri işitince hid 

elde edilememişti. Saraya verilen d~tinden ateş püskürmeğe başla· 
jurnallarda: mıştı. Acaba Kemalettin Paşa ha

"Saltanatı yıkmak isteyenler kikaten Naime Sultanı ihmal mi 

çok gizli bir teşkilat içinde çalı- ediyordu? Halice Sultanla temas 

şıyorlar. lzlerini keşfedebilmek i- etmek isteyişinin hakiki sebepleri 
çin, hafiyelerin adedini arttırmak ne idi? 

lazımdır.,, Diyorlardı. Bu sualler Abdülhamidin gô· 
Büyük rütbeli hafiyelerin bu zünde büyüdükçe yerinde duramı

tavsiyesi Kızıl Sultanın nazarı dik· yordu. Kemalettin Paşa pekde boş. 
katini celbetmişti. Eretsi sabah ve akılsız bir adam değildi. Padi· 

Abdülhamit bütün Vükelayı sara· fahrn hemşiresini ihmal eder gibi 

ya topladı: görünmesinde bir makıat mı var· 
- Hepiniz uyuyorsunuz! Düş- dı? a 1 t 

man bizi içimizden vurmağa ha· Naime Sultanla Hatice Sultanın 
zırlanırken, hiç biriniz esaslı ted- sarayları birbirine çok yakın idi ve 

birler ittihazına lüzum görmedi- bilhassa bahçeleri yekdiğerine bi

niz ! Bu günden itibaren halk ara· tiıı.ikti. Kemalettin Paşa bu kom • 
yor? k ~ 

Meyan ,Celal Beyin yüzüne ha- sına karışacak ve onlarla ya m· şuluktan istifade ederek Hatice 
dan temas edecek dirayetli hafi- Sultanla hakikaten sevişiyor mu 

karak haykırdı: 
Yeler tayin edeceksiniz! Her ak· "d'? 

- Bir şey bilmiyorum... ı ı • 
•am bunların verdikleri raporla· K 1 it tr f d ld d Ve birdenbire sesi kesildi. ~ ızı su anın e a a o ur u-
nn hülasasını bana bildireceksi· h f · 1 b' ft h" d Rakknsenin kalbi koparcasına ğu a ıye er ır tara an şe ır a • 

çarpıyordu. Genç bir ecnebi kızı· niz ! hilindeki menfi cereyanları takip 
nın bu kadar tazyik ve işkenceye Dedi. işte o günden ~~nra, ilk ederken, Abdülhamit diğer taraf • 
rağmen, bir şey bildiği halde söy· şiddetli tedbirlerden hırı olmak tan da kendi mensupları vasıtaaiy-
1 · k b"l 'd'? üzere F eriye Saraylarına uşak kı· le Kemalettin Paşayı atkı bir ta· 
ememesı a ı mı ı. • 

Abdülhamit perdenin arkasın- yafetinde bir takım hafıyeler • ~o· rassut altına aldırmıştı. Bir sabah 
· .ı ··1cs·· ·· ı·· B 0··ksu""rük" 1•1• kulmu§tu. Bunlar Reşat Efendı ıle Padişah: <lan o urmuş u. u , . 

. b k~f· ·· ··1d··w"ne ·ışarett"ı haricten temas edenleri takıp ve - Kemal.. Bir ip ucu yakalar -tıcva ın a ı goru ugu . . 
Parisli rakkase baygın bir hal· tarassut edeceklerdı. 

de yere serilmişti. Celal Bey bade· Halk arasına karışmak üzere 
melere: de ayrıca yedi yüz sivil memura· 

- İncitmeden odasına götürüp hnmıştı. Bunların bir kısmı doğru· 

Tefrika numarası : 21 

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

kısımların hüllsası söylemiştim ..• Sen de eğer beni cidden 

İlhami Bey, servetini kaybetmiş 

bir Paşazadadir. Fakat, eski debdebeli 
hayatı terketmek i:;temiyor. Onun için, 
kızı Türkan Hanımx Cemal Bey ismin-
de bir 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 kadm çıkarıyor. Bu 
hanım, da delikanlı ile alakadar oluyor. 

- Canım, bilmemezliğe gelme ... 
Baham, her halde söylemiştir... Ce • 
malle evleneceğim için... Fakat, sen 
bana :' kadar laka.yit durdun ki ... Be
nimle konuıacaktın, bilakis benden u
zaklatın ,kaçtın .• En buhranlı gönle
rimizde evine yabancı kadınlar getir • 
din ... Bunların hep farkına vardım ... 
Fakat, sana her ıeye razı olao&ğnm 

ıevseydin kendinde bir azim hisseder, 
çalı,mak, zengin olmak i~in her çare· 
ye baş vururdun .•• Fakat, beni yüz Üs• 
tü bıraktın... Ben de i§te buna mec • 
bur oldum... Affet.. Maamafih, her 
§ey bitmemiştir ..• Eğer istenen .. 

Türkan sustu. 
Cevap bekliyordu. 
Fikretin yüreği göğsüne sığmıyor· 

du. Şimdi neredeyse, hakiki hissini 
ıöyliyecekti. Genç kızın ellerini tuta· 
rak: 

- lıtemez olur muyum? .. Onu hı· 
rak... Benim ol. •• Ben, kendimde bari· 
kuladelikler yaratmak kudretini his • 
sediyorum... Her şeyi göze aldım ... 
Geceyi gündüze katarım... Seni müret· 
feb ederim. Babanın bütün fantezi 
]erini yerine getiririm .• -diyecekti., 

Fakat o, artık "romantik,, denilen 
tairane çağı atlatmııtc. Gün görmÜ§, 

sam, vay haline! 

Diye söylenirken, Celal Bey te· 

la§la huzura girdi: 
(Devamı var) 

hayatın ne olduğunu anlamıştı. Bir ge
ce yarm, bir yerde sevilen hu kızın 
karşmnda: 
"- Paranın da lafı rnı olur?. Bende 

yüz binlerce lira kazanacak kuvvet 
var .. ,, demek kolaydı .• 

Lakin, güneş doğduktan ve sokağın 

ortasrna çıktıktan sonra, değil yüz bin· 
lerce lira, hatta bir ay durup dinlen • 
meksizin çalışarak yüz lira kazanmak 
güç bir işti. lktısat okuyan ve bankacı 
olan Fikret, yolunu bilıniyecek kadar 
toy değildi. 

Bir aylık sükut esnasında, İlhami 
bey aklına geldi ... 

Onun cemalden aldığı paralar .. E • 
vin her günlük ihtiyaçları •. Rehin fai· 
zi müddetinin gelmesi •. Rehinden alı -
nan paranın tükenmİf olması yahut tü
kenmek üzere bulunması •• 

"- Bu ailenin hayatı, ayda binli• 
ra ile döner ... diye dii§Ündü. • Çıldır· 
dım mı ben? .. O kadar parayı nereden 
bulacağım?. Haydi! Haydi! .. Bu akıl
sız kıza uymıyayım .. Yalnız ben bet • 
baht olayım kafi.. Onları da arkamdan 
sürüklemeğe hakkım yok.. Türkan, 
bensiz pek ala ya,abileceğini demin 
balkondaki neteıi içinde anlatmıyor 

Hayal"ta muhtaç olacağınız ameli maıftmatı 
kolayca öğreniniz 

-39-
Nakıl ve tercüme h•kln mahfuzdur 

Göz önünde tutulacak iki nokta var· 
dır. Kendini bir tehlikeye koymamak 
ve tilahı bozmamak .. Her şeyden ev -
vel eğer imkanı varsa maniayı aşma -
yıp etrafını çevirmeli. Böylece silah 
dolu olarak muhafaza edilebilir. Eğer 
göğüs irtifaını aşmıyan çalılık afda • 
caksa silahı kabzasından tutarak yu • 
kan kaldırmalı, namlı havaya doğru 

olmalı. Önde birisinin yürümemesine 
dikkat etmeli. 

Eğer bir fundalığa girilecek veya 
bir yoku, çıkılacak olursa önde ki.rn • 
ae bulunmamak şartiyle silahı aş~ğı 

ve ufki tutmah. Kol vücudün boyun -
ca ıarkmalı. Bu tarz tüfeği kol 
üzerinde ve namlı aşağı doğru olduğu 
halde tutmaktan iyidir. 

Serbest bir surette ön kol Üzerinde 
taşınan tüfenk bir yere takılıp eğile • 
rek avcının ayağını yaralamak tebli • 
kesini gösterir. 

Bu surette bir çok kazalar görül • 
müştür. Eğer bir çalılığı geçerken bu 
tar:zda tutmak icap etse bile ön kolu 
meyilli tutarak tüfeği üzerine yatır • 
malı ve el kuvvetli bir surette namlı-
yı tutmalıdır. 

Üç halde tüfeği boıaltmak icap e· 
der: 

1 - Bir hendek veya çukur aşılır-
ken; 

2 - Bir mania üzerinden bacakla 
a§ılırken; 

3 - 1 ki el ile bir §ey yapmak ve 
tüfeği bırakmak lazım gelirse .. 

Birinci halde atlamamalı. Çünkü 
avı lüzumsuz yere havalandmnak teh
likesi vardır. Hendeğin yerine doğru 
inmeli, silah namlı havaya doğru olıt -
rak yukarı tutmalı. ikinci halde tüfe· 
ği ayni tarzda tutmalı. Üçüncü halde 
tüfeği evvela manianın ötesine geçir • 
meli. Eğer bir yükseklik aşılacaksa 

yüksekliğin zirvesine koymalı. 
Eier aveının yanında hir muavini 

' varta maniayı aımadan boşalmıt ıHa-
hı ona vermelidir. Maniayı aımca yar· 
dımcı silahı uzatır. 

Silahı avcı aldıktan sonra yardım· 
cı maniayı aıar. 

ATEŞ ETME TARZI - Nişan· 

gaha ateş ile av ateıi arasında hiç bir 
benzerlik yoktur. Birincisinde göz ka· 
ran ve isabet lazımdır. Bunda göz 
arpacık ve nİ§angilı arasında bir hat· 
tı müstakim husule getirmek kafidir. 
ikincisinde ise hareket anidir. Avda 
iyi ate§ etmek için lazım gelen reflek· 
ıi elde etmelidir. "Buna el yormadı 
diyebiliriz" Başka türlü harekete kal· 
kıımak hatalı olur. 

Avda ni,:ın almak, ok atmak gibi 
bir şeydir. Göz kararı birinci ıarttır. 
Tereddütsüz, araşbnnaksı~ın, nişan 
almaksızın vurmağı öğrefUI!elidir. 

Yeti şen bir avcının tüfeği omuzla
ması ile ateı etmesi birdir. İlk nazar
da bu tarz biraz ıüpheli görülüyor. 

muydu?,, 
Genç kız: 
- Her şey bitmemiştir. Eğer İster· 

sen ..• • diye tekrarlıyordu. 
Delikanlı, onun ellerinden tam bir 

ağabey edasile tuttu: 

- Senden bir tey istediğim yok, 
kızım.. Sade senin Cemal beyle ev!e -
nerek mesut olmanı istiyorum .. 

Babana söylediğim gibi, bu izdivacı 
pek muvafık buldum .. Allah ikinizi de 
bahtiyar ehin •. . 

Türkan, ellerini, Fikretin avuçlann• 
dan asabiyetle çekti: 

- Hissiyatını doğru söylemiyor -
sun ... Yalan .. Yalan .. - diye haykırdı. -
Sen, Cemal be)·le evlenmeme l<at'iyyen 
razı değilsin ... lztırap çekiyorsun .. 

- Ne münasebet?. Bunu da nere -
den çıkardın?. 

- Sana söylememem için yemin 
verdirmişti ... Fakat, yine de söyliye -
ceğim .• Dadım, demin seni burada hıç· 
kırarak ağlarken gÖrmÜ§.. Balkona, 
bize bakıyormuşsun da ağlıyormuş • 
sun ... 

Fikret, artık aoğuk kanlılıiıru mu· 
hafaza edemedi. 

Yerinden ııçradu 

,.. 

Yazan: • Gayur 
Halbuki en iyi tarz budur. BöyJec..l' a., 
daha uzaklaşmadan ateş etmek irnka• 
nı haııl olur. Boş yere avları yarala • 
yıp uzaklara kaçırmak ve tilkilerm e· 
line düşürmek tehlikesi de bertaraf e• 
di)mİf olur. Bunda muvaffak olamıyan 
kimıeler iyi avcı olamazlar. 

Atef ederken yükseğe ve ava ha • 
kim bir tarzda ateş etmelidir. Hedef 
hayvanın bedeni değil, başı olmalıdır. 
Şunu da söyliyeyim ki, iyi avcıya la • 
zım olan göz ve bilek mahareti ancak 
süratle elde edilir, 

AV KAZALARI - Av esnasında 
olabilecek hadiselerde ve kazalarda 
serian tedbir almasını bilmelidir. Baf• 
irca alınabilecek tedbirler şunlardu. 

Yaralanma: Eğer kurşun ete eeç· 
miş ise yaralı krsmı hemen meydı.ıına 
koymalı. Etrafındaki ecnebi maddeie • 
ri "toprak ve saire" temizlemeli anti• 
septik bir madde ile mesela "ceresyl:::: 
krezil" ile yıkamalı, ve antiseptik su• 
ya batmılmış idrofil bak koyarak üz~ 
rini mendil veya saire ile sarmalrdır. 
Yaralanan avcı olsun, köpek olsun, 
yapılacak budur. 

SiLAHLA YARALANMA - E • 
ğer bir atım saçma isabet etmi§ ise 
bir antiseptik içinde el yıkandıktan 

sonra §ahadet parmağı ile saçmalar cil• 
din altında aranır ve bir bıçak ucu ile 
birer birer çıkanldıktan sonra yara yı• 
kanarak sanhr. Eğer saçmalar iri ise 
veya derin gitmiş ise yarayı deşmeli 

Bir miktar kanamağa bırakmalı, son• 
ra yıkanıp sarılmalı. Eğer bir kırmızı 
kan damarı kesilmiş ise yaranın üst ta• 
rafında azayı güzelce sıkıştırarak bağ· 
lamalı ve yar - üzerine yapraklar 
yahut daha iyisi çantadan koparılmış 
bir meşin parçası koyarak sarmalı. Bu 
muvakkat sarğıyı sağlam ve açılmı)a· 
cak gibi yapmalıdır. 

Burkulma - Burkulan mahalli bir
az İspirtolu madde i]e uğuıturınalr. E:· 
ğer adeleler hırpalanmış ise azayı yere 
veya bir fey Üzerine uzatmalı ve aza· 
nın ucundan bedene doğru avuçla u • 
ğuştunnalıdır. 

Vücudü biraz dinlendirmek ve kuv
vet verici bir şey içmek lazım gelir. 

Çıkık - Burkulmada olduğu gibi 
hareket edilir .. Eğer çıkık mühim ise 
yaralı sediye ile nakledilir. Sedye şu 
suretle ihzar olunur: 

iki sağlam sopa veya dal bulunur. 
Bunlar pek uzun olmamalı, ve kutur
ları birbirine yakın olmalı. Bunların 
her birini bir ceketin kolJarmdan ge • 
çinneli, ceketin eteklerini omuzlarına 

çevirmeli. V ~ bu iptidai sediye kemer· 
ler ve çanta kayışları ile takviye edil· 
meli. Sediye yaralının alına sürülür. 
Biri önde, diğeri arkada iki kişi odun• 
ları tutarak sedyeyi taşırlar. Yaralı • 
nın omuzlan arkadakinin göğsüne da• 
yanır. 

(Devamı var) 
3' 

- Dadımın yalP.n söylediği, bir in· 
aana iftira atbğı görülmemiştir .. Asıl 
sen yalan söylüyorsun .• Yemin et ba• 
kayım: Ağlamıyor muydun? Haydi, 
Peykerin odasına gidelim .. Sizi yüzlet• 
tireceğim ... 

Delikanlı birdenbire bozuldu. Ne 
yemin edebilirdi, ne de Peykerle yüı• 
leşmek işine geliyordu. 

- Ağlıyordum .•. - dedi. 
- Gördün mü ya? .. Demek ki. 
Fikret, bir kahkaha ath: 

- Olur §ey değilsin Türkan .. ln -
san yalnız senin için mi ağlar .. Ba§ " 
kasını düşünemez mi? Başka kadın ııe• 

vilemez mi? Benim de sevdiğim biri 
var .• Mükemmel bir kadın .. Aramız a• 
çıldı .. Onu düşünüp ağlıyordum .. 

Bu çocukça yalanın aleste uydurul• 
duğu ne de belliydi .. Türkan her diın· 
lenin sahteliğini anlamakta güçlük çelı' 
medi. 

Alay etti: 

- Korkarım, o güzel çarıafh hnnt• 
ma gönül verdin.. Doğrusu aşık olı.n• 
mıyacak gibi değildi .. Bayıldım .. ze.v• 
kini takdir ederim! 

(Devamı var) 
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-8ER•ın M•l • k } ] !•Yeaı ı yarderın kızı ve eş ıya ar 
on saYifadaki resme bakını) ıözleri ıöyledi: 
!.nıerikanm h ı -Zorbalığın geçmediği vazi • 
~akçılık v:enfu ~dutların - yetler vardır. itte timdi, bu va· 
Jur ~etesi t lse~. l~~ ık yapaAn ziyetlerden birinin karııaında bu-
..,_ ' ısu uz uk eden a- 1 A k d 1 B 
"U kendi m hk . lunuyoruz ... r a aı ar.. ana 
ilııınaktadıra ~nes~nde c~za · inanın. Şimdiye kadar ıizi fena 
tlltır bile b · 'b. atta, bızdzat yola ıevketmedim; timdiden ıon • 
Uı ' u gı ı cezalar an t Yalnız bana anıaınaktadır ra, gene e mem .. 

le bi .. · bir haf ta mühlet verin .. Ben naııl 
~ ş ' r gun, milyarder Hon - olsa Mias Merinin ağzından girip 

ınıarık kızı Miss Merhri fid-
~at 1 " burnundan çıkar, elinden mektu • a ınak emeliyle kaçırıyor. 
<ısı b' · · bu alırım .• 
l .' ır nıılyonu vermeğe razı-
akin :rıı.r · Fakat, ağzından girip brnundan : ''B , ıerı, yakalandığı sıra 

ilde ;n ın.ektup yazmadan para çıkmadı .. 
~~ ~~enız başıma felaket gele- Kalbinde yer etti, oturdu. Genç kız 
~' ıye haber yollamıştır. Şim- da, ona tam manaıiyle nafiz ol • 
ı:v e!\ttıbu yollamıyor. Eşkıya- muştu .. Kurdu kuzu yapmı§tı .. 
i~llında kalmak istiyor. Çete Ve, bunun, bütün çete farkına 

ıt. outura knr yapıyor. varıyordu: 
"lont - Hontur gitti elden, gitti.. ·di· .,.. Urun kıpkırmızı kesildiği • 
ıııı0ren h"t" h d 1 ye esefleniyorlardı. d u un ay ut ar şaşırdı: 
~ utanır mı imiş?. Bu da kıza 

Yrtıı§?. 
bu .. 
ı.ııJu~miyorlardı ki, bu adam, 
1 e ılk defa olarak, köylü ka-
!~:•ndan başka bir Havva kızile 
1 .• ~

1Yordu. Şimdiye kadar , 
t~ adınları bile, korkarak, 
1g1 a.k, ondan kurtulmak iste
~ ttdi. Halbuki, bütün Ame· 

t '~keklerinin uzaktan uzağa 
~ır<l'kl · b k · b 1 erı u adın, ışte, onun 
i d~ dağ başlarında kalmak, 
onnıemek istiyordu .. 

~at, işin şakaya tahammülü 
~.u .. İşte, başta Honturun raki
~l ıg~ild olmak üzere, bütün çele 
enıyordu: 

lnd'Sir milyar dolar bu .. Nice za
iy •r bekliyorduk.. Ele geçirmek 
İ1; ~tduk. Nihayet, beklediği • 
~ ~!,kendiliğinden gelerek ka-

g ~\\.\ •• ş, a· ı ı ö -· ine . ın ı, onun at ı tu! -
~ ~ ~1 kanarak bu serveti kaçı· ;1\» Reıalet .. Hele şu Hon· 

l a. akın .. Nasıl gevşedi. Yel· 
erı su . 1 1\ Ya ındirdi .. Apıştı, ka • 
ar 

1~ ıorlamah .. Ona işkence 
ık~ · mektubu imzalatmalı.. 

\t l Undan sonra çetemizin na· 
l ekelenirse ve "Fidyei ne -
~ drkları adamları sağlam iade 
Yol'lar ı d' . . . k e .,, ıye ısmımız çı sa 

la. ~rar yok .. Zira, bir milyon 
.. ~ u ... isim kirletmeğe de de-

l\ei~· .. . 
, ~n uzerıne yürüdüler: 

ılr,,r\. lza, mektubu zorla yazdıra
ij0' Saçlarından çeke çeke .. 

ltt'-klur, kılıcım çekti .. ilk defa 
ll'.:ol' ' arkadaşlarının verdikleri 
~ ' .. , ıtıraz ediyordu: 

~ !leni ... . . A k il a çıgnersınız.. nca on -
r~ orıra Mı' M . 1 .. . •.... ss erıye e surersı • 
~ cdiye haykırdı .. 
'~sla al_iha, geceleyin okşadığın 
~~ 

1
• rı ışkence için bileğine dola· 
ate .... · il ... ıyorsun .. 

\l c" l 
l1tda um eyi söyliyen Zigfilin 

a ~.arkadaşı Arturdu.. Küı • 
tr eda il . . . '-'lla d'k· e çete reısının H.ar-

li ı ılmişti. 
ontu h .....__ S r ağırdı: 

lı Ugl °L'•· k 
'la_ ''• l\.Ope •• 

it\ Ydutların . . k"b' . .. 
1ıııa lokad . d~eısı, ra ı ının ag-
~a.t . . 1 ın ırdi. Artur sindi ... 

1 •nıld · .....__ 'S eyıp yan yan bakarak: 
l en sana .. . . d " gosterırım ... - e-

' I(· uı l tmin kime .. .. . . a11 ı ·ı· gosterecegını 
oı ır 

~lede h. 
~ •onr ' er şeyden evvel kuvvet 
1() a cerh lltur h eze para diyordu. 
h~?tı dem rakiplerinden kuvvet· 

l11\tt'\t b~ cerhe~eli:di.. Zigfille 
~letıin di:lece sındırdikten sonra, 
~ l()pl ger mürettebatını etrafı· 

adı •. Onlara, talakatla ıu 

Arkadan, iki rakip, planlarını 
kuryordu .. Nitekim, o ıece, Artur, 
ormanda, çetenin bulunduğu ye • 
rin etrafında gözcülük edioyr, ar· 
kadaşı Zigfille fu yolda konuşu -
yordu: 

- Şu heriften intikam alamaz -
sak, ~nu öldürüp çetenin ba§ına 
geçemezsek yuf bize .. Bütün zeka· 
mızı toplamalı, mahkememizden 
onun idam hükmünü almalıyız .. 
Sonra, kızı zorlar, mektubu elde 
ederiz ... Paraları aldıktan ıonra da 
ne yaparız, biliyor musun? Çete • 
deki arkadaşlara bir milyonu da
ğıtırız .. Ve kızı babasına iade et· 
meyiz .. O, artık benim karım olur .• 

- Demek ki niyetin böyle?. 
Demek ki onu sevdin?. 

Artur, arkadatının yüzüne hazin 
hazin, aıık aıık baktı: 

- Pek....... -.~edi .• 
- Ya- Al cbrley,.~ kö~. 
lki kaburgasının ortasına bir 

hançer sapladı.. Ve, arkadatını, 
cansız bir ceıet halinde, yere ıer • 
di .. Sonra, mecnunane, gülümıe -
di: 

- Bir taıla iki kuş vurmak bu • 
na derler .. Hem Hotnurdan, hem 
de Arturdan kurtuldum.. Bundan 
sonra, çetenin reiıi benim .. 

Erteıi sabah, gün doğduktan 
sonra, rezaleti ayuka çıkardı: 

- Hani dün, Hontur, "kimin 
kime göıtereceğini görürsün ... , de
memi§ miydi?. itte, göıterdi göıte
receğini ... Arkadatımızı haince, 
arkadan vurmuf .. Ben, son nefesi
ni verirken kendisini gördüm .. 
Reisin vurduğunu ıöyledi ve bu 
akaıam kızı babasına kaçırtacağı

nı bildirdi. Biçare, ölürken bile 
bizi dütündü:. "Mukayyet olun, 
kaçıracaklar .. ,, dedi. 

Çete efradı evveli inanmak iıte· 
medi .. Fakat,- ihtiyata riayeten 
Honturu tevkif ederek nöbet mev -
kiine götürdüler ve hakikaten, nö· 
betçinin öldürüldüğünü gördüler .. 

Herkes emindi: 

Bu cinayeti, ancak reis yapabi -
lirdi .. 

Kendi keyfi ve kendi menfaati 
uğrunda çete efradından birini öl
dürmenin bir tek cezası vardı: 

İdam ... 

Haydutların kendi aralarında 
yaptıkları kanunlar, bunu istilzam 
ediyordu! 

• • • • • • 
Misa Meri, idam hükmünün ve • 

rilmesi üzerine ayağa kalktı: 

- Siz benden bir milyon dolar 
istiyorsunuz, değil mi?. işkence e· 
deceksiniz .. Bu parayı imzalama • 
ğa mecbur kalacağım.. Ve sonra, 

Körleri tedavi etmenin 
• 

çaresı bulundu 
............................................................................................. 

Viyan ada 
Bir alimin mühim 

bir keşfi 
Viyanalı Harlo isminde bir i.li· 

min icat ettiği bir ilet büyük bir 
fen heyeti, ilimler, gazeteciler 
huzurunda tecrübe edilmit tir. 

lcat edilen bu ilet kafa taama 
geçirilen bir ~emberdir. Bu çem· 
berin bir tarafından öte tarafına 
giren elektrik ıeyyalesi kafa ta· 
11ndaki rüyet cihaz ve asabını 

tahrik etmeğe ve ıtık membaını 
açmağa yaramaktadır. 

Harlo, ilk tecrübesini kendi Ü· 

zerinde yapmıı: Gözlerini ıiyah 
ve kalın bir bezle ıımııkı bağla· 
dıkları halde, kafa taıına geçiri
len bu aletle hazır bulunanlardan 
birinin önüne koyduğu mektubu 
ağır ağır okumağa ba,lamı§br. 

Bundan sonra getirilen iki gözü 
kör bir adamın batına çember 
konmu§ ve kör aydınlığı görmeğe 
baılıyuak renkleri aymnağa bat· 
ladığı görülmüttür. 

Harlonun iddiasına göre bu i· 
Jeti kullanacak körlerin biraz id
man ederek alete alıımaıı lazım· 
dır. Bu yeni icadın tıp aleminde 
büyük inkılap meydana getirece· 
ği iddia ediliyor. 

Moda garabetlerinden biri daha .• 
Kadınlar arasında pantalon modası son zamanlarda sık srK 

meydan almış, fakat bir türlü tutunamamıştır. Şimdi İngiliz moda 
beni ıahverecekıiniz ... Fakat, ben mağazaları kadınlar için yeni bir pantalon modnsr icat etmişlerdir. 
size istediğiniz paranın iki mislini Yukarıdaki resimde göri.ildüğii gibi icat edilen bu pantalonlar, ha
vereblirim .. Vereceğim de.. An - kikattc pantalon hissini verecek bir şekilde dikilmiş etekten ibaret -
calır, Honturu bu pa~a kar,ılıiında tir. Etekte bacaklar arasına isabet eden kısma konulan siyah bir 
bana aatacakıınız .. Onu ahp şehre kumaş bu hissi veriyor. 

götüreceğim .. Tövbekar edeceğ~m. Bu modayı biz güliinç bulduk. Fakat söz, tabii, hanımların! .. 
Onunla evleneceg"'im.. Ve o ııze , , .......•..................................................................................• 
dair hiç bir sır f atetmiyeceğine 
yemin edecek .. Razı m11ınız • 

Haydutların gözleri parladı: 

- Hurrra ... -diye haykırdılar. • 
iki milyon .. iki milyon dolar .. Ya· 
§ad ık ... 

Derhal idam kararını refettiler . 
O aktam, nişanlılar ıerefine, dağ -
daki mağarada büyük bir ziyafet 
tertip ettiler .. . . . . . . . . . 

iki taraf ta sözünü tuttu. Hay -
dutlar, iki milyon doları aldı. Töv
bekar olan Honturun hükumet af· 
ti. Genç kız da, umumun hayreti 
karşısında, onunla evlendi .. 

Fakat, şimdi, başlarında Hon • 
tur bulunmadığı için, çete, bir ta· 
kım yanlışlıklar yapıyordu .. Jan -
darma kuvvetlerinin takibatına da 
yanamadı .. Baıta Zigfil olmak ü
zere bir çok telef at verdikten son· 
ra dağıldı .. 

K ... çakçıların en fazla zarar 
verdikleri Mister Honnerin fahri -
ka mamulatı olduğu için, çetenin 
dağılmaıını müteakip, genç kadı -
nın babası, verdiği iki milyonu ye
di s;kiz defa çıkardı .. 

Artık çete dağıldıktan sonra, 
Honturun verdiği sözde havaya 
uçmuttu. Umumiyetle kaçakçılık 

ve haydutluk aleyhindeki takiba -
tın başına geçti.. Artık o civarda 
fetti. Genç kız da, umumun hayreti 

Jikle, bir a§k, yalın bir alevin mik· 
roplu bir netleri temizlemesi gibi, 
bu yaman adamı pirüpak bir na • 
muskar haline getirdi. 

(Hatice SUreyya) 

Seqrüsef er işlerini 
düzelteqim derken .. 

nakliyat Nazırı bu işde lngiliz 
hayatını kurban veriyordu 

lngilterede otomobil, otobüs, 
tramvay kazalarının çokluğu, son 
günlerin en mühim mevzuudur. 
Bunun önüne geçmek için, yaya 
halka mahsus yol itaretleri, ya
pıldı. Son defa değişen ve daha 
genç bir ele terkedilmiş olan 
nakliyat nezaretinin bütün emek
leri boşa çıkıyor: 

Yeni nakliyat nazırı Mister Be
liıa, daha geçenlerde, başlama 
merasiminde bulunduğu bir yaya 
halk yerinde, az daha kendisi e· 
ziliyordu. 

Önce kendiıini bir otomobil, 
sonra bir diğeri ve daha sonra bir 
kamyon çok yakından tabiri ma
rufile "tıraş edercesine,, geçerek, 
hemen hemen altına alıyordu. 

lngilterede nakliyatın korkunç 
bir hal aldığı görülüyor. 

Bugünkü "Deyli Miror,, gaze
tesinin netrettiği bir istatistiğe gö 
re, bir haftada, bütün lngilterede 
180 ölüm, 5778 ~aralanma hadi
ıesi olmuştur. 

Cemiyetler letekkül ediyor, a -
fişler yaptırılıyor, böylece devam
lı istatistikler ne§rediliyor. 

Bu uğurda teşekkül etmiş bir 
cemiyetin reisi §Öyle diyor: 

''Medeniyetimiz: ilerlemiş ve 

pek müterakki makineler icat et
mişsek, bunlar, neden bizi (Katli· 
am) etsin .. 

Eğer biz bu makineleri kul· 
lanmak zaruretinde isek ona ta -
mamen hakim olmalı ve hu akı

bet meydana çıkmamalıdır.,, 
Mücadele büyüktür. 

Korkunç ibret örneklerinden 
birini, henüz çıkarılmış olan bir 
ölüm ve yaralı listesini aynen ve· 
relim: 

Bütün lngilt~rede paskalya 
haftası olan nisan 7 de 126 kişi 

nakliyat kazasından ölmüş ve 
4035 kişi yaralanmıştır . 

14 nisanda 117 ölü, 3831 yaralı, 
21 nisanda 133 ölü, 4181 yaralı; 

28 nisanda 126 ölü, 4012 yaralı, 

5 mayJ&ta 124 ölü, 4511 yaralı, 

12 mayısta 128 ölü, 4565 yaralı; 
19 mayısta 127 ölü, 4816 yaralı; 
26 mayısla 147 ölü, 5377 yaralı; 
2 haziranda 134 ölü, 4969 yaralı; 
9 haziranda 154 ölü, 4971 yaralı; 
16 haziranda 142 ölü, 5280 yaralı; 
23 haziranda 133 ölü, 5137 yara· 
lı; 30 haziranda 139 ölü, 4961 ya
ralı; 7 temmuzda 180 ölü, 5778 
yaralı; ve gerisini siz kıyas eyle
yin. 



• ;l==:c_ MAllKlt - A 

Grev 
(Bq tarafı l ir.c: ~..Jyif;:.·.u.:..: 

Her yerde sıcak dalg 
grev yapmayı dütünmektedirler. ketleri ırevden münbaiı kazalara h •• k A •• •• 

Nevyork, 18 (A. A.) _ Soıya- Maksatları, bu naalk vazl1ette te- brıı kendilerini ıigorta ettirmek U um soruyor 
liıt fırkaıının milli it komitesi A- biri ziyaıız bll'akmamakttr. lıtfyenlerle doludur. 
merikadaki bütün aza11na, San Gazeteler, 1926 da lnıilterenin Lon Angeleı, 17 (A.A.) - Bir (811 tarafı ı inci sayıfamızdadır.ı 
Franaiako ırevcileri ile teaanütle• umumi greve kartı aldığı vaziyeti piyade alayı San Franıiako7a ha· b111dan kir teminine bqlamıt, 
rini ıöıtermek üzere ıendikala· hatırlatmaktadırlar. M. Jomen, reket etmlttlr. bir ıiijümü bet kuruta dolduraca· 
r•n yapacakları biltUn nilmayiıle- tayyare ile bura1a plmiı ve San Franıiıko, 17 (A.A. ) - tını ıeyyar ıuculara tamim etmit· 
re ~'1dım etmelerini bildirmiıtir. ıilkanu iade için her ıeyl yap • Şehrin antrepolarında takriben tir, Bu tifahi tamim derhal teıiri· 
Diier taraftan, Amerika it fede· maya hazır olduiunu blldirmiıtlr. on milyon dolar kıymetinde JİJ• ni 1öıtermi1t ıiiiümlerini doldur• 
raayonu, itıizler lehinde perıem· Sanfranıiıko, 17 (A.A.) - cek bulunmakla beraber ırevciler mak için yer, yer çeıme arıyan 
be ıünU bir nUmayit tertip etmit· Şehrimizde filen ürfl idare hakim bunların tevziine mani olmakta seyyar auculan bü1ülc bir zah· 
tir. bulunmakta, her ne pahuına olur· ve yiyecek ıtokuna malik olan metten kurtarmıtbr. Bundan bq· 
Buı sanayi amelesi ReilicUm. ıa olıun ahire ithaline.çalqalmak bakkaliye maiazlatı her müıtriye ka kuyunun bulunduiu yer de, 

hura telsraf çekerek ıeyahatinden tadır. beter libre teker, on libre un, l»ir halkın kesif olduğu mahallere, 
vaaıeçmeıini •e bizzat ihtillfı M. Ruavelt ve federal makam· düzine yumurta ve bir libre tere iıkelelere, piyaıaya yakındır. 
halletmuini iıtemı·ıl•rdı'r , lar saati aaaline vaziyetin inkita • yalından fazla ıatmamak mecbu· c:. d .,. ..,im i ıünlerdenberi ıeyyar ıu· 

Vaımıton, 17 (A.A.) - Elen fını takip etmektedir. Memleke. riyetinde bulunmaktadır. Ancak cular yeni ketfettikleri bu kuyu· 
bu .L.am M. Wa-er, Porteand tin bazı mıntakalarında meYCUt ıüt ve ekmektevziatı temin edı'I • _.., •- ya ıelmekte, çeyreii verdikten 
nizamını halledemezıe. Sanfran • bulunan ıaleyandan dolayı YUİye mittir. 

h ıonra kovalarla çekilen ıuyu dol· 
ıiiko INYİnln bütün büyük Okya. tin ve amet keabetmeıi muhtemel· Vali vekili M. Meriame, mit • durmakta ve ıonra da huzur ve 
nua sahiline ıirayet edecetinden dir. ralyCSzlerle mücehhez olan zabıta emniyet içinde halka haliı ( !) 
korkulmaktadır. Eaasen hilkG • Kalifomiya makamatı, bir kaç kuvvetlerine, kamyonlann tehire Hamidiye ıuyu diye ıatmaktadır· 
metin Jea'ne enditeıi Porteand uman için yi7ecek yoklutundan nhi.,e ıetlrebUmelerini temin ı .. in ı ~ ar. 
meael81i detildir: korkulmadı tını beyan etmekte Ye yolları karıatahlt lmlllerclen tat .. 

Klalfomi7ada açık yeılne li • o vakte kadar idarenin lahtbk hlr etmek emrini •ermittlr. Suların nud doldurulduiunu 
man olarak kalan Loı • Anıleı' de ihtimalini bertaraf etmek için il· Ziraat amelesinin umumi ltir te- yazmak bizden .. Ve halka kuyu 
de but h&diaeler olmuıtur. Gre· •MD ıelen tedablri ittibu edebile- tanüt Jl'eYi Hln etmek tehdidi kar ıu,_u Hamicliye cliye içirenler 

hakkında takibatta bulunmak da 
vin orada da illnı beklenmektedir. celini bildirmektedir. tıunda vaziyet •ahimletmittlr. 

M 
belediyeden .• 

inneapoliı'de lcamyon tofBr. Umumi7et itibarile ıre.ciler Saat sekizden çok evvel 75 itin . • • • • • • • • • • 
le~i ırev illn etmlıtir. Boyacı ve iıtedikleri netice19 yani memur ve amele itlerini bırakmıtlartbr. 400 
çamqırcı amele de ır••e karar itçilerin itlerine ıltmelerlne mani milll muhafız, caddelerde clevri1e 
vermiılerclir. GreYin ıünil bu ak olmutlardır. Nakil ••ıltalanmn ıezerek inzibatı temine çalqmak· 
ıam 1apılacak içtimadn lcararlattı yoklutu, tehire alttılmamıı bir hal tadırlar. Telefon, ıaz •e elektrik 
rılacakbr. Yermektedir. Bir çok kimHler bi- ıerviıleri temin edilmlttlr. 

Atlantlk OkJanuıu aahillerin • ıikletlerle, hattl patenlerle ıez • Grev komiteei, ablokaya r&i • 
de, huaaten Nevyork ve Boılan • mektedirler. Yaaıhanelerln, ma • men kıtlıia •aruz kalmıtacakları 
daki tUmrük ameleıi arilsında gre laza ve atelyelerin alueriıi kapa • hakkında tehir halkına teminat 
ve mümqatkir hareket gittikçe lıdır. Buna mukabil aiıorta tir • Yerıniıtir. 

Kandilli r~sathaneıinin verdi· 
ği mal4mata ıöre hararet derece·! 
ıi dün aabah yedide 22, on dörtte 
21,S dereceye çılmuf, on bete doi 
ru İH 32,5 dereceyi bulmuıtur. 
Rüzılr loımen locloatan, kıımen 
de yıldızdan eamittir. 

latuabulda olduiu gibi Anado
luauıa her tarafında da ıiddetli ıı· 
eaklar hüküm ıürmekteclir. Diyar· 

be kir, Maraı, Afyonda 
40 dereceyi bulmuıtut• 
nun muhtelif yerlerincleld • 
r~t dereceaini ıöıteren 
beri tudurı 

Ankara, 17 (A.A.) -
denberi Karadeniz kıyılatl 
kası hariç bütün Tütkiyedt 
li ııcaklar hüküm ıürıD 

Buaünlerin ııcaklık 
geçen senenin ayni ıünJ 
saran mıtakalar araıınd• 
mek üzere iki ili yedi d 
yilkıektir. 

Son üç ıün zarfında 
Trakya mıntakaıında 
38, lıtanbulda 35, Ele na 
da, İzmit ve Buraada 36, 
de 39, lzmir ve Upk, 
40, Orta AnadoJuda 
36, Eıkitehirde 35, AfJ 
Adanada 38, Diyanlte 
Maratta 39 derece kayd 

Karadeniz kıyılannda 
ancak 25 dereceye kadar 
mittir. Halbuki ıeçen 
Temmuz ayının en 11cak 
13 e kadar ıühUnet, Tra 
dirnede 33, lıtanbulda 2' 
mıntakatında lzmir ve 
34, Bursa ve Balıkesirde 
Anadoluda Eakiıehir ve 1J 
Ankara, Kayıeri ve Afyo 
Kiitabyada, Konyacla 29, 
monuda 28, Çorum ve 
Cenubi Anadoluda Antal 
Adanada 36 derece kayd =~;ı!:· iç:::.:.::ı~~:.: iiğTite;;t;ıdihe;r-s;;·g· r·açiriy ... ô', ..... 

yevmıyelerı f azlala9tırılmazsa, ................................................................................ . 
grev yapmak ihtimalini nazarı dik b U l U 0 d U? (Bat tarafı l inci sayıfamudaclır) 

(Bat tarafı 1 inci .. yıfamudadır) kate almıılardır. Nff)'orkun iki 
yüz elli f~brikauaa menaup 18 bio 
iplik sanayii amelesi ve 22 bin Ala- Londra, 17 (A.A.) -- Reuter 
lama ameleıi bir kaç güne kadar bildiriyor: Avam kamarasında ıo· 
rrev iliıiına karar vennitlerdir. rulan bir ıuale cevaben, lnıiltere 

Texu'da San Antoino'da üç a· hariciye nazırı Sir John Simin in
melenin ölümünü ve ıekiz bin ame ıiliz - Trük hadiıeıi hakkında 
leiıin ırev yapmuım iataç eden dün bahriye nezaretince neırolu· 
hidiıeler neticesinde Mekıika k&r nan tebliie hiç bir tauihat ilave 
fezi gümrük ameleıi ile çıkan ni- edemiyeceğini ıöylemit ve Devon· 
za da bil& devam etmektedir. Bu ılaire kruvu&rüne ait bir aandalın 
meıele hakkında it nezaretinin menuu bahaoldutunu habrlata
büyük memurlarından birinin ha· rak demiıtir ki: 
kemliiine müracaat lüzumu haıd "- Bu ıandal Siaam aduı kar· 
olmut ve hakem itini görecek olan tııında Türk arazisine 100 metre 
zat tayyare ile münazaa mahalline kadar yaklaıtıiı zaman askerler 
ıitmittir. meydana çıkmıt ve sandala uzak-

Bakimore'da kamyon toförleri laımaıı için itaret etmitlerdir. San 
ıre• yapmala karar vermitler ve dal yoluna devam ettilinden aı· 
Connecticut' de Dayville tehrinde kerler ateı ederek müllzim Robin· 

br. Bu Mneki Mrti taünuebetiJle 
a.ıa~ v-. ... aoo.ooo ._.. 
ıiıortaya konmuıtur, 

Serıinin açıhıma bir çok ••vat 
davet edilmittir. Haz•lanan proı· 
runa ı&re, denia mımkuı lıtik
lil martı çalaçak, Nazmi aKc 
bir nutuk eö7li,.cek, IODra Büıük 
Millet Mecliıi Reiıi K&zım Pqa 
Hazretleri kapının önündeki kur· 
del&11 keHCektir. 

llcbaat Vekili Celll Beyin il le
den ıonriı Gemlikten ıelmMi bek
lebm•lmclir. Bu tak•riu C.lll 
Be1 de ıerıinin kiitat .....W.cle 
bulunacaktır. Bundan bqka hu 
ıabah şehrimize gelen Gümrük ve 
lnhiıarlar Vekili Rana Bey de 
kütat reamine davet edilmitler· 
dit. 

.. yüz maden amelesi İle dünden IOnU öldürmütlerclir. Hldiseyi aı- ~~~-=-l!!!le!~~~~~~~!!9 

itibaren ıre•e ba9lamıtlardır. r~~ir. &trenmez Türkiye bil~k el- Türkiye-y ugosli y .. 
Hldiselerin hemen hepıi de a· çııını davet ederek hi.diıenın va· 

melelenin matalibabm, yevmiyele- hameti. üzerine nazan dikkatini ya ticaretanlaşma -
Tin tezyidi ••yahut it saatlerinin celbettım. 
tenkiıi tefkil etmektedir. ı, ne- Türkiye büyük elçiıi hükGmeti· Si imza edildi 
areti ile diler miiatakil tetkilit ne hemen bir telrraf çekmeyi va
bir ·uzlatmaya vud olwımuı için detmit ve lnıilterenin Türkiy.,de
bütün gayretlerini sarfeylemekte • ki büyük elçiıi de Türk hükGmeti· 
dirler. le görüımek için talimat almıfbr.,, 

AaJit1izliiin tezayüdü takdi.. Sir John Simon, Türkiye büyük 
rinde, ordu ve donanmanın ite elçiıinin tafıilit aldılını ve ıabah· 
müdahale etmeie hazır olduiu leyin hariciye nezaretine bildirdi· 
söylenmektedir. tini ve fakat bunlan timdilik ar-

San Franaisko, 17 (A.A.) - zedemiyecetini illve etmit ve ka· 
M. Jonaonun Kalifomiyada Ber • zazedelerin ailelerine muhabbet iz 
keleyde 16z sö7liyeceii içtima, po har etmek ıuretile h&diıe hakkın· 
liı1n her hangi bir hadiıe kartı • daki kendi tee11ürlerine avam Jca. 
ımda himaye edemiyecelini bil • maraıının da ittirak eyliyecefini 
dirmeei yürinden tehir edilmittir. .ayliyerek sözlerini bitirmittir. 
Münakallt grevi, tekerlekli ayak Sir John Simon mütemmim bir 
kıaaldannın fazla ıatılmuma ıe .. ıuale verdiii cevapta sandalın 
ltep olmuıtur. memnu mıntakada bulunmadılı 

San Fhmiıkonun aevkulceyti hakkmdaki kat'ı bir teY .a1liyemi· 1 
noktalarında mitralyözler Ye hü • yecetini ve doiruluiu kaltili itiraz 
9UID tanktan Yardır. olabilecek beyanatta bulunmanın 

...... mal.telif yerlerinde tah· fa yanı arzu bulunmadı tını ifade 
minen 7.000 milll muhafız bulun- etmiıtir. 
maktadır. Elektrik fabrika11 it. lnıiliz Hflri Slr Peral Loren 
çileri te~muz sonundan evvel Dünkü ekıpreıle Ankaraya ıit· 

mittir. 

Ankara, 18 (Huaual, telefonla) 
- Türkiye • Yuıoelavya Ticaret 
mukavelesi imulaamıttll'. Bu mu· 
kaveleye ıöre Türkiye menteli 
bütün mallar hiçbir ı.hdit ve tak· 
yide maruz kalmadan Y uaoalav· 
yaya ihraç edilebilecektir. Bu mal 
lar mukaveleye merbut A liıte • 
ıinde ıöıterilmiıtir. Mukavelenin 
B liıteıinde ıöıterilen Yuıoılav • 
ya ment'eli mallar da Türkiyeye 
ayni 19rait dahjlinde ithal oluna· 
calctır. lthallt miktarlan 111te • 
rilmittir. 8'ı mulcaYele, Yuıo-I••· 
ya ile araauadaki ilk ticaret anlat
muıdır. 

Japonya ile müzakereler 
Ankara, 18 (Huıuıl, telefonla) 

- Japon ticaret heyeti ıehrimlz· 
de bulunuyor. Buraya Japonya İ· 
le aramızda bir ticaret mukanle
ıi aktl müzakereleri için ıelmit • 
lerdir. Aldıiımız habere ıare mü .. 
zakereler ha11i ilerlemittir. 

işin aslı nedir? 
<_Oat taralı ı iaci~) " 

Sirkecide bir kenara çekildiiini 
yumıttı· 

O zaman bu haber ıirketçe, tir· 
ket nudindeki hüldlmet komiaer· 
lifince ve billhare de Nafıa veki
letince Hakimiyeti Milliye ıazete
ıinde resmen tekzip edilmitti. 

Bu eabahki Cümhuriyette du· 
var dibinde bulunan bazı malze· 
menin bet, altı kiti tarafından tet
kik eclildiiini ,aıteren bir reaim 
çıktı. Cümburiyet ramin batına 
"Ya buna ne buyrulur efendim,, 
ıerlevbasmı koyarak ve albna da 
Sirkecideki •aıonlarda bulunan 
malzeme ve makinelerin alakaclar 
memurlar tar4fından birer, birer 
tetkik ve mua7ene edildiiini yazı· 
7ordu. Bu hldiıeyi o zaman biz 
de yumıı, batta ıirketin tekzibi· 
ni de koymuftuk. Buıün Cümhu· 
riyette evvelki iddiuını teyit e· 
decek mahiyette bir reıim çıkın
ca keyfiyeti allkadarlardan ıene 
ıor ~ · ' · Bize dediler ki: 

"-Şark demiryolları kumpan· 
yaaımn malzeme kaçırdıiı haberi 

(Oıt tarafı ı inci uynadl1 

memurları tarafından A 
Ounan lıtaııbulda yaka) 
Tahkikata emniyet m-.ı 
muhafaza memurları mü 
devam etmektedir!~. A 
ıara kijıtlarmm yan ...... · -
kan kırpıntıları niçin top 
iı bu ıuretle meydana 
dır. Bu açık ıözler ıebek 
ier efradı da aranmakta 

Tramvay elek 
teli koptu 

Buıün saat ikide l 
deıinde Sümer ıinema11 
tramyay teli kopmuıtur. 
tramvaylar yanın ıaat ka 
yememittir. Tel yere ka 
meditinden nüfusça bir 
mamıttır. 

ıalihiyet sahibi ve meı'ul makam- mir, Konya, Adana idaı:,•_~ 
lar tarafından reımen tekzip edil· rı tayin kararnameei )'~ 
mifti. Cümhuriyet paetuinin her ke arzedilmittir. J 

Tayin listesi 
Ankara, 17 (Huauat) 1111 

tupçular, kaymakamlar, 
Balıkesir vali muavinlikl~ 

hanıi bir reımi, böyle bir kaçak· p 
çalık laldi ... iyle alikadar ıöıter· Başvekilin ıeyah' 
meaine ne diyelim. geri kaldı 

latuyoada tirkeı. ait malzeme Ankara, 17 {Huautl)e'J..,-
bulunur, hatta muayene edilir •.. 

bula ıidecek olan Bat~ 
Fakat ıirketin malzeme kaçırdı· 

Pata Hazretlerinin ıey• 
iı yalan olduiu ribi muayene edi· 
len malzemenin muhayyel kaçak- _a_h_b_ür_•_tm_iı_t_ir_. -----
çıhkla allkaıı yoktur.,, 

Diler taraftan aldılrunz malu· 
mata ,are CUmhuriyet Gazeteein· 
de reımi çıkan ve mu•yen• edi· 
len malzemenin mahiyeti ıudur: 

itizar 

Mütarekede Şark deiniryalları ~~~~~~=!!!!:!!!I.,_. 
hattmm Yunanlılara ıeçen kıımı· 
na ait malzeme latanbulda ema· 
neten bırakdmı,br. Son zaman· J 

larda Yunanlılar bu malıemeyi ı 

Dedeafaca giStürmek 
dir. Depodan çıkanlaralı 
n tesbit edilen mab• .... 
lılara aittir. 



18 Temmuz 1934 HABER - Aktam P=oa~ta=-•='=====-----------=-================:=============~ı'==:=:=. 

Yirmi defa mükemmel traş olduktan sonra bardakta bileyerek tekrar tekrar yalnız bir adet 

HASAN lCiJŞ bıçağile Aylarca Traş Olmak Mümkündür. 
Bu fevkalade Haıaıı trat bıçağının ly•e: meziyetleri vardır lc:i 1aymakla tükenmez. Bir a•let Haıan bıçaiının, bir, iki, üç, dört nu • 

maralı gayet keskin tarafları vardr.. Her bir numara ile bet gün arka arkaya 11ra ile traı olunuz ve bir:::ıumaralı taraf körlenmeden i. .:inci 
nı.nnaraya ıeçmeyiniz. Bird~n dört numaraya kadar bıçakla li.akal yi'"mi defa traı olursunuz. Sonra alelade bir bardağın içi toparlak ta 
rafına Hasan traı bıçafını kuvvetli sürterek eskisi kadar keakin bir hale ifrat mümkündür. Bu suretle yalnız bir adet Hasan traı bıçaiı 
ile aylarca huzur ve nete içinde traı olacakaımz. 

Baiaa • • 
ısmıne 

• Markasına 
Bir Adedi Beş 

itte; Aradığınız •e beyeneceğiniz hrıt bıçıiJ, 

itte; Kemali memnuniyetle kullanacatınıı tıraı bıçağı, 

ı,te; Zevk •• nq'e ile tıraı olacağınız tırat bıçatı, 

itte; Cildinizin tara•elini muhafaza edecek tıraı bıçaiı 

itte; Tırıı meraklılarının kullandıtı braı bıç•I'· 

Kuruştur. Hasan Ecza Deposu. Toptancılara Tenzilat. 

Senelerdenberi bütün dünyada şöhret 
kazanmış .olan 

POKER 
T1rıı bıçakları, em11Jıiı cins ve mükemmeliyeti itibarile 

Herke1 tarafından tercihen kullanılmaktadır. 

Yalnız markasına dikkat ediniz. 
POKER t1ra9 bı~a§ını tecrUbe edenllr, •rtık b•tka marka bı~ak kullanım••· Umumi depo •• aatıı mahalli: latanbul·Tahtakale No. 10 Ankara 
••ht depoıu: Şarkpazar1 Sofoude Mehmet Emin·lzmlr aahı depoıu: ldemitli HU.eyin HUuB B. mıtaı111dır • Samaun aahı dtpoıu: Dursun Efref 'lrketl 

Para, her kilidi açan bir anahtardır! 

Siz de 
İŞ BANKt~Sl'n
dan birer kumbara 

alınız. 

~a 
~P.t 

~ ~ 
1, 

il bankasından kum
bara alan on binlerce 
va tandq, biriktir dikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer sermaye 
ve lı sahibi olmuılardır. 

- 11•• • ıa ımıı • , rr ııuaıı-.....ı••mz,1111111711ıH1_....ıı ____ .. "''"aıın umJfl-uııııınııı•ııııııııııııııııııuunm"-
Sablık kamyon j Sarıyer kazası gençler 1 Satılık bina 

Hali faaliyette dört lastiği yeni. mahfelinin tenezzühü Galatada altında dükkinları 
"e 934 · · k · • 19 T b k b l d ( ) 1 Şe ıenesının azancı verılmıt e~muz perıem e günü a • u unan ve ay a 90 ira iradı 

'Y~le marka bir kamyon ıatılık· tamından ıabaha kadar devam e- lan iki bina müıait fiatla acele ıa· 
lır.Giirmek iıtiyenler lıtanbul Ha- decek olan vapur tenezzühüne a• tılıktır. 
~~rlar caddesinde 72 numaraya it davetiyelerin tertip heyetinden Galatada Necati Bey (Topçu· 

uracaat etsinler. alınmaıını arkadatlardan rica e- lar) caddesinde 111 numaralı ı ... 
deriz. tan bul birahanesinde Salim efen· 

Acele ••tıhk bina Kiralık ardiye diye müracaat. (2704) 
Be il d Uıküdarm araba vapuru iıkelesı cİ· 2000 liraya fevkalide f ırıat 

1 Yo un a Kalyoncu karako 
Q k" ok • varında ve deniz sahilinde Fabriuya Tarabyada 9 oda üç ıalon kuyu 

, ıraz s aiında (19) numa - elveritli bir adet üç katlı büyük k~air 1 k :alı1 (5) odalı hane acele ucuz fi- depo. ıarnıç ve e e lrik teıisalını havj 
ı&t a t ı ktı t uikemmel bir hane çok ucuz ace· Jc. sa ı ı r. Taliplerin evin Betiktaı Ortabahçe caddesi No. 24 

Yeni Kitaplar 
"Dün ve Yarın,, tercüme külliyah 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktıaadi, mali .. en muhal
el eserlerinden seçme kitaplaı ın tercümesi ve .,DON ve Yarın,, 
tercüme külliyatı altında yal da muntazam f aaılalarla otuz 
ilt kadarının çıkarılması ıureliyle ·yüz ciltlik bir kitapbane vü • 

da aetirilmesi temin edilmi,tir. En kudretli kafaların, kalem • 
lerin yardımlarına müracaat olunmuıtur. 

Beşinci kitap 

Sosyalizm 
Kautsky : Sabiha Zekeriya 

Fiatı 75 •uruf. Te••i merkeıi VAKiT kutDphaneıl 
lataobul Ankara caddesi 

Şimdiye kadar basılanlar 
Don ve yarın ( tercüme klllliyahndan ) basılmıf olanlar 

11r11ile şunlard1r : 
t inci kitap SAFO Mütercimi: Haydar Rif at 100 K7. 
2 " " AiLE ÇEMBERi,, 1. H. Ali,an 100 " 3 

" " TİCARET, BANKA ve BORSA 
lktısat doktoru: Muhliı Etem 75 " 4 

" " 
Devlet ve ihtlll1 

Mütercimi: Hayd1r Rifat 75 " 
5 " " 

KAUTSKY'ye ıöre Sosyalizm 
Mütercimi: Sabiha Zekeriya Fi. : 7~ 

~~~--------··~--~~-" D iin \•c Yarın,, tercüme külliyatının yakında neşrolunacak 
e:;erlerinden bir kaçı da şun l::ırdır: 

1 - Raıin külliyatı: H. Nazım Bey. 
il - ISFAHANA DOCRU: Piyerloti: l. H. Alitan 
111 - Kapitalizm buhranı: Profesör Piru - Ahmet Hamdi Bey. 
iV - Kırmızı ve Kara: Standof - Nurullah Att. Bey. 
V - lzraelinin hayatı: M. Boruva - Nurullah Ata Bey. 
VI - Goiro Baba, Balzak - Haydar Rifat Bey. 
Vll - lıa: Pariı Ruhiyat mektebinde profesör doktor Bine 

Sangle - Haydar Rifal Bey. 

~-ı••ııw••~Mımmm••fı-111 .. 111 

---SA TIE Uaıtilltörleri ...... 
ve fevkalade Jediye şartları sayesinde 

Veresiye Serinlik 

d" rııaında, kömürcü Moıko Efen· müracaat. Telefon' 212716 (27?2) le satılıktır. Pera Palaı karıııın· 
1Ye mUncaatlan. da (1. T. A.) acenteainf' ıaat 10 • 

~·u·nd• müracaat. ı.ı.ıonı, ~ am Atlas Çıktı-. 
ZAYi - Cihantrir ukerlik fU• ! Tam atlas bot!uju . doldurau bir yeoiliktir. Umum mekt~p 

DOKTOR 

lü~A v.ı - 4155 numaralı toför· N 
ili. e~hyetnameıni zayi ettim. Ye· ışanyan be.inden aldıiım tezkereyi kaybetı talebelerile balkın birer tane edinmesi llıım ve hatta elzemdir 

tim. Yeniıini alacajımdan eakiıi -; Tam atlH (33 'pafta haritayı ve (68) sahife bakalorya maluma· 
nin hükmü yoktur. (2758) tını baYi oiup (125) kuruı gibi acu:ı bir fiatle satılmaktadır. Saht 

315 tevellütlü Ali oilu yeri: ikbal Kitıphanuile Anado1u Türk kitaphaneıidir. 
lımail 

rı..~ını alac:ai111adan .. kiıinin hiik • Hastalarını hergün akşama kadar 
u Joktur Sirkecide Şoför Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanında 

Ahmet 

1 
Melctep sokak 3S Na. lı muaycneha, 

(2
7

6()) ne«lnde tedavi eder. Tel. 40783 

• 



Kuş adası hadisesi 
Avam kamarasın

da görüşüldü 

~ mefdapfacı 

Yağ satarım, bal 
satarım! 

O ne manzaradır; o n,e iç sıkıcı, 
nefea tıkayıcı, yürek tiksindirici ve 
mide bulandırıcı panoramadır ya
rabbi! Dapdaracık, havaıız, kapa· 
nık, kasvetli, yarı karanlık, çıkmaz 
bir sokak ... Sokağın girit yerinde 
leı gibi kokan umumi apteshane -
ler .. Ondan sonra sağlı ıollu yağ • 
hanel'!r. 

Hele bu rıcaklarda bu daracık, 
çıkmaz soke ğın batındaki aptes -
hanelerle bu apdeshanelerin ileri· 
cıindeki yağhar.elerin kokusu biri -
bil'İne karıımca oradan geçip te 
bu kokuya dayanabilen bunınlara 
aşkolaun! .• 

. 

KUP O l"I 

198 
18·7·1934 

a=? 
İstanbul 4 üncü icra memurlu· 

ğundan: 

Ben, dün akşam nuılıa bu çık· 
maz sokağa, çıkar zanniyle hızla 

bir daldım .. Fakat oradan gerisin ı 

geriye zor çıkabildim .• Çünkü az 
kalsın, orada övüre övüre bir ola -
caktım. O ne kokuydu a doıtlar, o 
ne kokuydu ki daha burun delik • 
lerine dokunur dokunmaz insanın 
mide çanağı hemen tersine döner 
gibi oluyordu. Bu tam minasiyle 
let kokulu sokağın iki taraf mdaki 
yağhanelerde durmadan cayır ca· 
yır ocaklar yanıyor, hani harıl ka
ztınlar kaynıyor ve çatır çatır yağ
lar eriyordu. 

"işte ... R ,isimizin rakibini öldürdüğünü görüyorsunuz ... 

Yeminli ehlivukuf tarafından 
tamamına bin dokuz yüz yetmit 
bet lira kıymet takdir edilen Be· 
ıiktaıta Meşrutiyet mahallesinde 
Kır sokağında eski 12 yeni 15 No 
lu maabahçe ahşap hanenin tama· 
mı açık arttırmaya konulmuş o .. 

lup 25/ 7 / 934 tarihinde şartname" 
si divanhaneye talik edilerek 20 1 

8/ 934 tarihine müsadif pazartesi 
ıünü saat 14 ten 16 ya kadar h
tanbul 4 ncü İcra dairesinde satı
lacaktır. Arttırmaya iştirak için 
yüzde yedi buçuk temiant akçeıi 
alını.p müterakim vergiyi beledi " 
ye vakıf icaresi mütteriye aittir. 
Arttırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde 75 şini bulduğu tak• 
dirde ihalesi yapılacaktır. Akıi 
halde en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 15 
gün daha temdit edilerek 4 9 ' 
934 tarihine müsadif salı günü ay
ni saatte muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beıini tutmazsa sa· 
tış geri bırakılır. K 2280, 2004 No 
lı icra kanununun 126 ncı madde• 
sine tevfikan ipotek sahibi ve ala
caklılar ile diğer alakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin dahi 
gayri menkul üzerindeki hakları
nı ve hususile faiz ve masrafa da
ir olan iddialarını evrakı müsbi
telerilc 20 gün içinde icra dairesi• 
ne bildirmeleri lazımdır. Akıi 
halde hakları tapu sicillerile ıabit 
olmadıkça satış bedelinin pa~aş
masından hariç kalırlar. İtbu mad 
dei kanuniyenin ahkamına göre 
ha ın are · dahıt 
fazla malumat almak istiyenlerin 
933/ 352 dosya No aile memuriye
timize müracaat etmeleri ilan o " 

Onu tevkif edin... cezası idamdır!,, 
Yanlıtlıkla içine "düttüfüm bu a· 

ğ?r koku girdabından kurtulmak 
için mendille burnumu tıkıyarak 
nasıl geri döndüğümü artık ne ıiz 
:.onın, ne ben söyliyeyim! •• Yalnız 
ıize şu kadar ıöyliyeyim ki bu ıo • 
kak, lstanbul yagcı ve bakkalların· 
'dan bazılarına ala, nefis! yemek 
yağları hazırlıyan bir sokakmıı .. 
Burada bir ıürü berbat kaplar 
içinde, içyaP,ları, donyağları, bar • 
sakyağları, işkembe, ıarma, bum -
bar yağları ve daha bir ıürü bil
mem ne yağları hep birer kazanda 
eritiliyor, hal ve hamur ediliyor, 

:Yazısı bu nüshamızdaki :(Haberin Hikayesi) dir. Resimli hikayele -
rimiz birer günlüktür, yani mabaatsızdır. Gazetemizde her gün böy-
le bir hikaye vardır. - --

ıonra bunların ağır kokularını gi
dermek için içlerine batka §eyler 
de katılıyor, ondan sonra da ıüz -
geçten geçirilerek, tertemiz, bem • 
beyaz, yahut sapsarı ve türlü ad • 
Iarla piyasaya çıkarılıyormuf .. La
kin içyağı, donyağı, iıkembe yağı, 
bumbar yağı da olsa bizim bildi -
ğimiz gene bu kadar ağır kokmaz .. 

Artık kaybolmak 
üzere mi? 

Beynelmilel mesai ofisi tarafın 
dan tutulan istatistiklere göre ik· 

tıaadi buhran günden güne hafif

lemekte ve işsizlik hareketi git • 
tikce azalmaktadır • 

lktisadi buhran 1929 da baş· 

lamış ~ayılıraa bugün her memle • 
ket az çok 1929 daki vaziyetine 
yaklaımaktadır. Nisbet şu tekil· ı 
dedir: 

"Bavuldaki ceset,, in 
esrarı hala çözülemedi 

lunur. (2763) 

Üsküdar İcra Memurluğun-

dan: 
Bir borçtan dolayı mahçuz ve 

satılmasına karar verilmit olan 
bir adet Kırım kırması ineğin 22 
/ 7 / 934 tarihine müsadif pazar 
günü saat '11 - 12 de Üsküdar at 
pazarında satılacağından talip o-

Kaybo/an bin genç kız hakkında malumat lanların mahallinde hazır bulu· 

toplıyarak meseleyi halletmige çalışıyorlar nan memura müracaat etmeleri 
•ıa l (2762) Cinayet Brayton istasyonunda 1 an ° un ur· 

•• .......... ---··-•••• ..... • .. ı:tr.llr:IRICllftr:lr:S 
olmu9tu, Tafsilatını evvelki nüs· if"""y~;t·t~Şi""_...... . . . fi 
haları.mızda verdiğimiz maktul H Az, çok kazancından mutlaka!i 
kız cesedi kolsuz ve kafasızdır. n tasarruf vazifendir borcundur. ~i 
H •• • 0 h kk d 0 CC :: I =: uvıyetı a ın a mulıtehf tah· :: " --., ivi bil. belle ve yap. :: 
minler,, var. Fakat poliste tahmin· p Milli 1ktısat ve Tasarruf Cemiyeti a 
le baılıyan şeyin muhakkak bir ;!::.... .. •• : •• :ı:::::::::::ı:::::::::::1:::2ı1:mc:ııs. 

hakikate ıevketmesi lazımdır. /" HABER 
Kızın f U veya bu olması hak· 

Bu dediğim pis, berbat sokak • 
taki ağır yağ kokusu bütün bu 
yağların hepsinden bamba,ka bir 
kokuyu andırıyor. Bu sokağın bir 
kere olsun yüzünü gören ve bu so
kağın o apağır, leş kokusunu bir 
kere olsun duyan sanırım ki o iyi, 
ala, nefiı yağ diye türlü isimler • 

lngiltere 1929 daki vaziyetine . 
yüzde 99 2 niabetinde yaklaşmak- Meselenin takibile u§raşan 

kında bir ıey bilinse, "tahmin e· p t 
d·1 b Ik' b h. Akşam os a.8• 

ı se,, e ı şu veya u şa sıyet 

tadır. 
1 

mefhur iki lngiliz polisi 

'e ıatılnn ne idügü belirsiz yağlar· 
dan bir daha ağzına koymıya töv
be eder!. 

Pislik, mundarlık ve leş kokusu 
bu kadar olur .. Bu yaz sıcakların • 
da buna dayanabilen burunlara 
atkolsun ! Hot yalnız burunlar de

ğil; oradaki manzarayı uzaktan 

Diğer sanayi devletlerinin yak· 
laşma nisbetleri JU şekildedir: 

Cenubi Afrika: yüzde 98.7, 
Estonya.: 94.6, Finlandiya: 94.0, 
Latuya: 92.6, laveç: 89.4, Al • 
manya: 86.0, Felemenk: 78.2, 

Kanada: 77.0, Fransa: 76.0, A • 
merika: 76.0, İtalya: 71.0, Le· 
histan: 65.0. ~ 

seyretmeğe değme gözler de ta - ....... - . ... - 1111 .. -•-•ıınııııım•mu•--
h.ammül edemez .. İsterseniz, gidin ner dönmez, Babacafer tarafına, 

bu sokağı bir kere de siz görün ve yani sola değil, hemen sağa birinci 
o kokuyu bir kere de ıiz duyun!.. <lar sokağa sapın! Sapar sapmaz 

y -Bu sokak nerede? mal kendini gösterecek, önce ap • 
• · teshaneler, sonra da onlara bitişik 

Derseniz tarif edeyim: yağhaneler - yüzünüze güller-

Yemişten Babacafere dönen size ımtmıya hatlar .. 

köıeyi dönün, fakat bu köşe>:i dö • Seyyar haberci 

• 

İngiltere zabıta tarihinde ıim· 
diye kadar hiç görülmemit ve po· 
liı romanlarım artık küçük birer 
vak'a haline getirmit bulunan, 
"bavuldaki kesik kız cesedi,, ha· 
dis;.i, el'an esrarını muhafaza 
etmektedir. 

İngiliz polisinin, gizli teşkilatı 
da dahil olduğu halde, büyük bir 
k11mı bu işle mefguldür, bugüne 
kadar, bu azamette bir katil arat· 
tırma seferberliğine çıkılmadığı • 
nı kaydedenler var. En büyük po· 
lis müfettitleri işin peşindedir. 

Hele İngiliz polisinin "bet bü· 
yük ve namağlup unsuru,, denen 
esaslı erkanı bile, birer birer, ıah
aan cinayeti takibe baıladılar. 

Bunlar, ancak fevkalade hadi· 
satta bürolarından çıkarlardı •• 

olduğu meydana çıkarılabilecek Jdarehaneıi: lSTANBUL AN·· 

F k k
. ? KARı\ CADDESi 

a at ım.. -~-
Hüviyetini ite yarar tesbit ema· 

relerinden tamamen mahrum bu· 
lunan kolsuz ve kafasız kız cesedi, 
el'an morgda !'aklı duruyor. Ve ha
la son zamanlarda, kaybolan diğer 
1000 kadar kıza dair malumat 
toplamıya çalı§ıyorlar. Böylece 
meçhulün sırlarını belki bir ha· ... 
kikate bağlryabilecekler. 

Bavul esrarına ait son haber, 
cem'an 200 polisin yeniden bir 
mıntakada ev ev taharriyatta bu· 
lunduğudur. 

Ve cinayetin olduğu • tarihler· 
de, bavulun keıfedildiği Broyton 
istasyonuna doğru elinde ayni şe· 
kilde bir bavulla seyahat eden bir 
adamı daha poliı ıorguya çekmek 

tedir • 

Telgnıl Adresi: tSTA?lo'"BUL llABEU 
Telefon \'azı: 2387Z td:ıro: 2-1870 

r 
ABONE ŞERAiTi 

ı 8 8 lZ aylık 

Türkiye: 120 S:IO 660 1250 Krş. 

Ecnebi: 150 ''o 8t0 1610 

ILAl"I TARiFESi 
flcaret Ut\nlarının satırı 1%,50 
nesınl Ull.nlar 10 lruru5tur. 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Basıldığı yer: (\'AlilT) l\latıı:ı.ııaı 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim • . . 


