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. Alman yada Bitler aleyhine 
Şlayhe~ ve karısl öldürüldü; müfrit 
reislerden bir çoğu tevkif edildi 

Bitler bir emirname neşretti; Cümlıurreisi 
Hindenburgun hastalandığı söqleniqor 

' oartas Papea flo)'ller mtaer Bladeabars 

~~ kar19tl. la.ran hareketi 9enl9tlr. GBrlnge gBre kul'funa dlzllecekler çoktur 
Almanya ıene mühim anlar ya ıınd~ (Nuyonal • Soıyalist) fır-j Almanyaıun her tarafında mu· 

1f!o1~ .. Dün Berlin ve Münib te - kumın müfrit hizibiyle Alman hafazakirlara kartı birçok teca· 
hirlerinde vukua gelen badiaeler- muhafazakirlan araamdaki mü • vüzler yapılmııtır. 

Diğer taraf tan, iktısadi bazı 

sebeplerden dolayı Alman ihraca
tının mütkül bir vaziyete girmesi 
ve bilnetice Almanyanın harici 
borçları için moratoryom ilan et
mesi dahilde ve harçte menfi a -
kisler yapmıt ve hatta Alman mil
letinin marka kartı itimadını kıs
men sarMnıttır. 

Almanya ile Rusyanın siyasi 
münaıebatının mütkül safha gös
termesi, Fransanın son zamanlar
da birçok siyasi muvaffakıyetler 
kaydetmesi, Avusturya meselesin 
de Alman menafine uygun bir ne
tice alınamaması ve Almanyamn 
Hitler - Musolini mülakatına rağ
men, siyasi bir yalnızlığa doğru 

gitmesi Almanyada aksülamel • 
ler uyandırmaktan hali kalmamı§ 
hr. Bu sebeplerden dolayı Hitler 
fırkasının müfritleri askeri rüesa
dan \'on Schlicher ile birlikte b"r 
iqan tefehbüaünde bylblUllUflar
drr. Likin aıağıdaki okuyacaiı -
nız telgraflardan da anlatılacağı 
gibi bu hareket timdilik bastırıl -
mıthr. 

Von Schleiher tevkif edilece -
ii eınada öldürülmüt müfrit Naı
yonl\.I rüeıadan Rohm ve Ernest 
tevkif edilmit ve Batvekil Muavi 
ni Von Papen de nezaret altına 
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. ' ısyan ••• 
Bombacılar 

üçer ay hapse 
mahkôm oldular 

Maznunlar mahkemede. 

Balıkpazarında ticaretle meı111l 
Artin Tülekyan efendi namma yaz 
dıkları bir mektubu ve dört 'bom
bayı bir gece Şiıli tramvayına bı
rakmak suretiyle Tülekyan efendi
ye iftira atmak suçundan maznun 
tütün tüccan lbrahim, katibi Ce
vat, Mehmet ve Mehmet Raııp e

fendiler hakkındaki muhakeme hu 
sabah asliye üçüncü ceza mahkeme 
ıinde neticelenmİ§tir. 

Geçen celsedeki muhakeme bu· 
güne yalnız karar için kabaıf ol
duiuftdan hazrrlanmıt brar 
okunmuttur. Okunan karara ıi
re: 

İbrahim Cevat ve~ efen· 
diler, üçer ay hapse ve T&lelcyan 
efendiye ikiter yüz lira tazminat İ• 
tasına mahkum edilmitler ve Meh· 
met Ragıp efendi de bir ay hapiı 
cezaıiyle otuz lira tazminat venqe
ğe mahkum edilmit, bu cezası tecil 
olunmuftur. 

den H itlerin timd ilk haıtmlmıt naf ereli zikretmek lazımdır. e!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!l!!!~l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!'!''!!'!!!!!!!!!!'!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'-'""~~~~~!!!!!!-~~~~~'!!!"!!!'~~!!!!!!11!!!!!!!!!!1-

bir iıyan hareketi karıııında kal· Hitler hükümetinde muhafaza ş h • h H •• • • d 
dığ, anla ılıyor. Bu iıyanın ıebep- kir)arın müme11ili olan Von Pa- e ınşa z unıversıte 
l•ri dab: ziyade dahili olmakla pen'in müfrit Naıyona! So~yalist· e 
ibetaber bi ok ıiyaai ve iktııa • Jer aleyhinde Marburg da ırat el-

di inıilİeri; mevcudiyeti de in • tiği n~tka proparanda nazırı. Göb M • ~ • • • ~ • d •• 
lci.r edilemez. Dahili imiller ara· belt ııddetle mukabele etmıt ve ısa, ırımız şeref ıne un gece qa 

Çiınento satışında müt- lan fener alalJı pek qüzel olda 
hiş bir ihtikir var! 

15 liraya satılabilecek ol~n çi
Anadolunun bazı yerlennde 

140 liraya bile satılıyor 
M J k M J ketimizi de, diğer yapı mal· ·· e:ın 9 ette imar siyasetine bil- em e · t r t yuk hır ehemmi ·ı· zeıneJeri araımda ç"'?en oyu ma ıye 

at faali . Jet ven ıyor, inşa- . . . Je Avrupadan ıthaJ etmekte bu-
h Yeti her gün bir parça da- ıbbari:' muz tük• malzemeler meya -

b~:=~!ı~~ ?tin yeni yeni ~::u::tmak ınecburiyetinde kaldık. 
F ~rı atılmaktadır .. 1 aan•~ batlıca üç 

akat diğer ta~ . tta kul· Buıun yap . cam ve çimen -
lanıJan malzeme ii: ~şdaa d b"" - unıur esaıtn. Dema~~ğurduiu iki san
Yiik b enn e e U· to: Bu üç unıurun • tihllk et -

ir ihtikar l'apıld - d ata en fazla çünentlekoyu ..::• .....:.;;;.. .... ı.İlt 
hakkaktır Bunu b ıgr a mu - · s· ıneaı e....., ~ 

• U işl d "hti ınelctedır. ır ·ı ··tçülmektedir· sasr olanlar idldia ed· er e 1 • sarf •w• imento ı e o 
la "M· ıyorlar. Mese- etbgı ç Jiib bir malzeme· 

llnar mecmu .. Bizde çiın~~to; ~it çimen-
hasında M'? z asının son nus dir. Yapı ıahıbı ve • .. pahalı -

ımar eıu Sal"h B . 
~azdıgr- kal b . ı eyın to intuttan kaçarlar, *- bir bi-
l nıa e u ıddi k deli betolt' .. --arıa izah ediyor. ,, .. a'Y! ra a~- dır. Çimento be ... yedi • 
ınento bir lüksf!r. b'I'ür~yede çı- nada, unnml maliyetin, ya 
~n bu m .. 1._,ede aşl~gınr ta._şı. ıidir. auiiY• • 
..__.. CW\W ~mi l r.:-..8 to ıarfiyatı, d..let 
~nidyor: -.,.-.· e şoy e ...-·v ~..J-·) 

~(De.vaını J~UCJ' 

İran Şahentahı Hazretleri bu· 
gün öğleden evvel yanlarmda 
Fahrettin Pata ve diğer mihman· 
darları olduğu halde saraydan ha
reketle lıtanbul üniversitesini zi· 
yaret etmitlerdir. 

Yollar çok kalabalıktı. Halk 
Şahentah Hazretlerini tezahürat • 
la alkışlamıttır. Şahentah Hazret· 
lerini hamil olan otomobil tam 
saat 10.45 te Üniversitenin büyük 

( Devamı 6 mcı sayıfarmzda ). 

Elaziz trene 
kavuştu! 

Eliziz, 30 (A. A.) - Tren E
lazize girdi. Cümhuriyetin bu fe
yizli nimetine kavuıan Eliziz hal
kı se-einç ~dedir. On binlerce 
köylü ve tehirli halk iıtuyon ci • 
varında daV\lllar ve zurnalar çala 
rak •yram yapmaktadll'lar. ilk 
tren yann meruiittle iıtuyona P. 
recektir. 

.. ce ıapllan fenlllll•clen iki intiba •• 



' ............... -

idam kararı 
Ağrı dağı suçluları mah· 

v ........ • • -... • • • • • • .-JA ' _,.,., , 

Çimento satışında 
ihtikar var 

kum oldular A • d 
v Adana, 30 (A.A._> - Şehrimiz tına a 

agır ceza mahkemesınde durutma. 
bir darbei hükômet 

teşebbüsü yapılacak lı .. 
ları biten ve C. M. U. si tarafından 
idamları istenen Ağrıdağı suçlula
rı hakkındaki karar evelki gün 
geç vakit anlatılmıttır. Karara 
göre suçlulardan Emin Paşa oğ -
lu Ömer, Maruf oğlu Şükrü, kar
de~leri Yusuf ve Kerem, Sultan 
oğlu Yasin, Hako oğlu Haşo ve 
kardeti Mamo idama Hüseyin 
oğlu Ali Keza idama fakat yatın· 
dan ve af kanunundan istifade e
deı·ek yedi sene hapis cezasına 

çarpılmıılardır. Suçlulardan Hü
seyin oğlu Akif hakkında bir iki 
ıahidin dinlenmesi için evrakın 

ayrılmaıına ve duruımanın deva • 
mına ve geçenki celsede C. M. U. 
si tarafından idamları iıtenen 17 
kitinin beraatine karu verilmit -

(Bat taratı ı nd 1ayıfada) 
tından maada; halk tarafından ancak 
büyük ıehir*de, merknlerde kulla • 
mlmaktadır. Mem1ebtin orta" prk 
taraflannda çimento iıtihllk edilme • 
mektedir, bunlarda ittiblik ancak 
mübrem ibtipcm karpamdacbr. Çün
kü Yili,.tlenle çimento; maatdun ka
bul edemiyeceii derecede pahalıdır. 

Şark viliyetlerinde 50 kiloluk, tor
balarcla çimeatoman tüccar tanılmclan 
miiatehlike satıp meeell BeJ&Zitla 700 
karuıtur ki, tonu 14 Ura tlemektir. HükUmet şiddetli tedbirler aldı, 

ordu harekete hazır ..• 
Bu fiatla: Vilayetlerde çimentolu 

intut yapmak imkim yoktur. 
Orta Anaclohula •• memleketin di· 

ier kıumlanaclaı tim•to fiatleri bun· 
dan pek farklı dejilclir. 

tir. 

Afyonda zelzele
nin yaptığı zarar 

Afyonkarahisar, 29 (Husuıi) 

Atina, 30 (Hususi) - Dün ge

c~ Atinada bir darbei hükumet 
~e-~ebbüsü vukubulacağına dair 
şayialar çıkmııtır. Darbei hükii • 
met:? Jeneral Plutras taraftarı ba 
zı küçük rütbeli zabitanın hazır -
Jadıkları söylenmiıtir. 

Bu ıayiaları duyan hük\imet 
derhal ciddi tedbirler almıthr. 
Ba§vekil M. Çaldariı Harbiye ve 
Bahriye Nazırlarını nezdine ça
ğırarak kendilerile kısa bir mü -
zakerede bulunmuştur. Nazırlar 

ordu ve donanmanın böyle bir ha 
rekete ittirak etmiyeceğini temin 

ey:emi; lerdir. 

Bu müzakereden ıonra tiddet· 
li teJtı:rler alınmııtır. Atina, Pire 
v~ Selanikte ordu her ihtimale 
karıı hazır bulundurulmuıtur. Ke 
za kıtcat kumandanları aıkerin 

başınd&> bulunmaları emrini al -
mıştır. 

Bu r.bah tehrin her tarafında 

sükunet hüküm ıürüyordu. Diğer 
şehirlerde de ayni hal müıahede 

olunmuıtur. Dünkü ıayiaları teyit 
edecek hiçbir hadise vukubulma-
mıştır. 

19 haziran gecesi batlıyan zelze· 1 • 1 • 1 • 
ıer 23 ha~i~an ge~e•ine kadar de- ngı iZ erın 
vam etmıttır. Cıvarda bulunan 

ıekiz köy en çok baaara uiramıt· ============== 
br. Bu ıekiz köyde 397 ev tama· H Jk d •• 
mile çökmüı, 973 ev de en küçük a ın uşmanı 
saramtı ile çökecek bir vaziyete 
ıelmittir. Şehirde bazı minareler 
çatladığı için yukarı kıaımları yık 
tınlmııtır. Hükiimet konağında 
mühim çatlaklıklar ve belediye da 

Sautbent, (Amerika) 1 (A. A.) 

"Bir numaralı halk düımanı,, Dil 

linger, bir bankayı ıoyup 20.000 

dol.arı birlikte ahp götüren bet 

haydutla poliı arasında ıilih tea· 

ti edildiii sırada, zabıta memur -
ları tarafından tethiı edilmittir. 

Ingiltere 
Diğer devletlerden geri 
kalmak istemigormuıl 

Londra, 30 (A. A.) - Daily 

Teleırapb yazıyor: 

"1937 aeneıinde teqiba ko -

nacak İngiliz harp gemilerine tim 

Söylenildiğine göre böyle bir 
darbei hükumet hazırlandise bile 
hükumet tarafından alınan teda -
bir sayesinde mevkii tatbika kon
maaına imkan bulunamamııtır. 

Hükumet taraftarı matbuat bu
gün ıiddetli makaleler yazarak 
bu fayiaları çıkaranları ve bilhas· 
ıa muhalifleri tenkit ediyorlar. 

* * * . Atina, 30 (Huıusi) - Harbi-
ye nazırı jeneral Kondiliı deve -
ran eden ıayiaları tekzip, bunla • 
rın muhalifler tarafından ortaya 
atıldıiını beyan etmittir. 

Gandiye suikast 
Bombay, 30 (A.A.) - Gandiye 

kartı yeni bir ıuikast keıfedilmİf' 

tir. Suikaıtçiler, Gandinin bindiii 

treni yoldan çıkarmak için lndrani 

nehri üzerindeki köprünün batına 

iki d.,nir ~l lc.oYmutlarcla. F•· 
kat yol muhafızları, bunları gör 

Çimento aanayii memleketimizde 
(6) fahrika1a u.par etmektedir. ~~ 
fabrikalar araJarmda Wr ( tröıt) VU• 

cude getirmi.ıerdir. (1927) ..... ıinde 
Teıviki aanayi kanwna ... n iıtifade e• 
elen fabrikalar; ÇÜMllto fabrikalarım 
teabit etmiılerdir. Türkiyr için iki la· 
rife tatbik etmekteclirler. lıtanbul ve 
civarı; ve Anlıclolu. 

Birinci nuatakada tonu fabrikada 
teılim (28.55) liradır. ikinci mınta • 
kada tonu (22) liradır. 

Haziruulan ı..ri muamele vergiıi-
nin tathikinden sonra fiat tıOn batına 

(171) lamaı artmaıtır. 
lkind mtaka fiati lıtanbula na• 

zaran ucuz obnuma raimen deniz ve 
kara naldiyah yukarda ıötterildigi 
·~hile mall1eti bir kaç mWine çık<ır· 
maktadır. 

1927 Hnesindım evvel lıtanbulda 
(IO) kiloluk ton.lar: (110 • 120) ku
ruta kadar aatıhnakta idi. 

Yerli iltihlallt ancak ihtiyacın yü.,. 

ele 20 tine tebbül etmekte idi. 
Bizde çimento h- yüluek fi.ti ..,... 

halaza ederken büyiik A vr1QMI mer • 
-.lerinde kaça satılmaktadır.. 

Puiste (oktunaııa) Laiter çimen· 
ton ı... 9-: 

Frank 
115 

lnsiJterede: 

Türk para:ıı ile lin 
U.86 

........................... laat..b&l:uıu:...J~.DU 

Şil!n Türk parasiyle lira 

iresinden tarafa olan kısmında 

tehlikeli çöküntüler görüldüiün -
den defterdarlık ve muhaıebei 
hususiye daireleri tahliye edilmit· 
tir. 

Ayvalı köyü evleri tamamen 
yıkılmıttır. Hili.liahmer merkezi 
umumisinden 50 çadırla 500 lira 
yardım parası gelmittir. 

Paislerden bir kiti ölmüf, dört 

kiti de yaralanmııtır. Dillinıerin 
de yaralanmıt olduğu zannedili -
yor. 

diki atıf ıüratinden iki defa faz- milt ve vaktinde yetiıerek kaldır· 
la süratle alet edecek yeni model mıtludır. 

44,9 14.25 
Alman7ada timentonun beher to • 

nunun maliyeti bizim para De; (9.9?51 
liradır. Velhaıd ecnebi memleketlcrcıe 

ve 

toplar konacaktır. Gemilerin baı· 

lıca kısımlan hava bombardıman

larından masun kalmak için ter -

libata malik olacatır. Hava mü -
lngiliz Başvekili 

te bdilha va da daf aaıı ıekiz ili on ik adet yeni 
Londra, 30 (A.A.) - Baıve- modelde hava topları ve birçok 

Jngilterede bir tayyare Balkanlar ve bilh.,ııa ltalyada çimer· 
to fiatlan bundan daha ucuzdur. Bu· 

kazası yük aanayi ve imar faa'iyetleri yapan 
devletler, çimentoyu çok ucuz istihlPk 

Londra, 1 (A. A.) - Londra b · ediyorlar. Ve ancak bu ıayede, u ı · 

belediye Reiıi Lort Kolet'in oğlu, mar faaliyetlerini yapıyorlar. Polisin vazife 
salahiyeti 

müfreze kumandanı Stonley Ko • Bugün gümrük himaye.i olmadı • 
kil pazar günü Lossi Emoutha git- ağır mitralyözlerle ikmal edile - iını farzcderaek, lııtabul limanına 
mek üzere Londradan ayrılacak· c"ktir. let, Bendonda rasıt olarak uçtu • bir ton çimentonun (8) liraya tcılım 

d b b iu ıırada, bindiği tayyare kapak- edileceğini ve gümrük, diğer vcrgil::r 
Ankara, ı (Hususi) - Poliıin tır. Ken isine gay u eti esnasın- Bu yeni tip gemilerin nümune· ı"le ..;:ccann k•• .. nacaiı miktarı yü,.de 

d k lanmıt ve Kolet tayyare ile bera· u• ...... 
vazife ve ıalihiyeti hakkındaki a baıve il muavini M. Baldwin ıi "Kral betinci Jorj,, iımini tatı· yüz kabul edersek piyasada ( 16) Ii.-. 

layiha bu hafta Büyük Millet Mec vekalet edecektir. yacak ve buharlı turbin makinele- ber yanmııtır. ya tonunu satın a'mak mümkün ola • 
lisinde müzakere edilecektir. Li.- riyle mücehhez olacaktır. Gemile- Müteveffa, umumi harpte, tay- cağını düıünebiliriz. 

1 1 b • 927 de baılıyan Teıviki ıanayı ka· 
yiha, cürümden evvel polisin mü· ta yanın Ütçe açığı re ayni zamanda Dizel motörleri yareci olarak hizmet etmitli. He- nunu ile ve ıonradan ~ümrük hir.ı:ı· 
dahalesini tesbit, mülkiye amirle- Roma, 1 (A. A.) - Bütçenin de konacaktır. Bunların topları - nüz otuz ıekiz yaıındaydı. yesi neticesinde bugün piyar.ada ecne· 
nnin zabıtai mania otoritelerini 2900 milyonluk ~çığını kapatmak mn cesameti, 1935 bahri konfe - _______ ...., _______ , bi çimentosu kalmadı. 
takviye, muhtelif kanun ve nizam k d' 1 397 ·ı 1 k ranıı neticelerine bagvlı olacaktır.ı riyesi ıeri kalmak iıtemiyecek, Bu ıene Haziraaclan itibaren fiat ma ıa ıy e mı yon iret ıy- •er tekrar yükaelmiıtir. Halbuki "ltı 
namelerle verilmiı ve verilmeıi metinde hazine bonosunun teda • Lakin diğer devletler 35.000 yeni yapılacak gemiler her cihet· seneden beri diiM" inı:ıat malze.ııi 
zaruri ıörülmüı ıalahiyetleri İp • vüle çıkanlmaıı kabine taraf m - tondan fazla cesamette gemi in • ten ecnebilerin yapacaklarına mü )'Üde elli denceainde düımüıtür Kc 

tal etmektedir. Cürüm mahalli 0 • dan tasvip olunmuıtur. ,a edecek olurlarsa, lngiliz bah • savi olacaktır.,, reıte, demir, tui\a fictlerinde miihi 

lacak paino, ıinema, tiyatro gibi!••·------------------··------------------------• bir tenezzül vardır Buna mukabil d 
men\o eıki fiatleri muhafaza ediyor 

yerler poliıin talebi ve valinin tu- C' b h l d l ? Netice: Biz de diier Avrupa mem 
dikiyle kapattırılabilecektir. ,JQ a dQzete eri ne İlJOT ar. lebt!eri Pili çimentoyu ucas iılihla 

4§ ' etmeliyiz. 

Balbk devletleri arasınC:la Ot1MllVBlnT - Yaam Nadi Bey bu- bull.a her ,ekli \e dereceelnde lma!Ata ma.
ıtmktl ...... akaleelnde "İtdalllMd Jellldea bü- tenlt bir serbest mıntakaya ihtiyaç olacakhr. 

Riıa, 30 (A.A .) - Litvanya yük bir tranalt merkezi olablllr,, diyor. Na- Epeyce zamandanberl unuttupmaz bu ıon 
matbabnm ölrendiline göre üç dl Bey lktlwll llulınuulan ...._ttUkten eon- l'IH'!llelf'yl adamalnllı kavrayıp tatbik etmek· 

Baltık dnletinin ıiyaal mümeuil • 
leri aruında Launuda bir müla-

ra tö1le dlyw: te artık dalla zl3ade reclkmemellyt:ı. Bu laa· 

kat kararlattırılmıfbr. 7 temmuz· 
da Yuka bulacak olan bu mülikat 

"İatanbal talılatln keacllllne verm1f cılda- klkatl lstanbul balklle beraber bllk6met ve 
tu vaziyet itibariyle Yakmprkta oldul&M p.. de\·le~e umum beyetlmizln tıakklle, etraflle 

lllt bir saluutm en.lmvvetll traallt ....._. ,.e bUtUn ıtllmu11yle anlamaklıtımıır; IAznn
dır.,. 

mesktr ......ıeketler arasındaki 
tefriki mesainin tarsinini iıtibdaf 
eylemelsledir. 

olnmk lıakkau eselclen ebede kadar ,,.,.,._ 

u etmek külllyetlnde bizim eımalels kıy· 
metli lılr tebrlml&dlr.,, 

)lelıp'ecle 'bundan ...,. tunlar ileri atlrtl· 
lllyor: 

'1ttanlıal lleeallnaa Mzee ula asalda ol· 
ımyan bir lltlkbalde ltlltlln 'l'almılarloa en 

Bir kaçakçı madam kavvetlı ınn11t merkes1 nımak .... ,..., 
J111nD ltllmelr kift dellJılb'. Ba ndyett lro-

Jakenderiyeclea ıelen lzmir va- laylaftırmak " laamluMlr llınmıhr. Bu 

puru 70lcularmdan •elem Aapu- itin kf'ndlne ~öre oolc elıelmnlyetll bplan 

yanın maatoeanun blmlıp nazarı ~~ ... transtı llllf'rkezt olaeak d.awk, 

dikkati eelbetmit, utan üiü burada talamll ve tabllyell kolay"" emin ol-

zaman bir kaç kat ipeldi p- dala ke.dar .-. t!IJ1a c1epe1ar9 lıalanamk .ıe-
kalanmıtbr. meldir. illi ............ ,..... ~ 

MiLLiYET - Dr. Nlzamettln Ali Bey ba· 
gUn bat mııkaleslnde: "Son pm•nda kaplta· 
llsmln sonu geldlfl hakkında netrlyat nr. 
Kapltallım artık karlkatt\r haline get.lr11'7or. 
Bu neırlyat hıaklkl bir ,ey mi ifade ediyor, 

mııtır. Bu profeıMSrün flkrl hulbatan tudur: 

"P'ert~llltf \'e kapitalizmi blrblrlndm ayır

mıanyada Fl'f"lburr tlnhenltell Uctlsat hoca
mım aiF.mdan ıtöyle bir eevaln yunma al· 
m"tar. B uprofllllÖriln fikri lmllaataa tudur: 
"P'artçDllf ve kapitalizmi blrMrln*- ayır

mak lbnndır. KapltallzmdP "Blllkay .. 
'8ft,, yoktur. Böyle bir ~ on dolnı· 

~ unn -...c1a vardı. l"lakat llasb 
w....-...n feltllllk., ............ tır ...... 

yerine devletin bir derece mDde•e""' ıecmlt
tlr. O laalde kapitalizmin eonu clenclltl za. 
man, tam ftırtçlllftn eoau anlafdıyona, bu 
QOktan vaklcllr.,, 

ZAMAN - Burlln ırmuız çıkan bqma. 
kalede: "Faydalı bir teeebb89" M!rlt!Vbalı lif', 

Türk Talebe Blrllttnla tertip ettttı köy an
ketlndf'n bahledlll1or. (Zaaian) töyle dlynr: 

"Bu tıetebllOs ttMell taldelldlr. Bl&lm "" 
büyttk aokunlanmndan lılrl de memlekPtl· 
misi tannnemaktır. OrduJ& men1Up olanla· 
nma ve lılr klftllll memarlannm ı.Uena edl· 
lhee Tllrlder laeyetl amuml7MI ile Ttlrklyeyl 

M...ıekette çimento fiatlerİ dün 
ya pi1aaa11na talti olmalıdır. ftfaau 
h• aaha ve aafhuaıda kullaıulu çi 
mento; ucuzladıil takdirde memleket 
te daha fazla iıtiblik edilecektir. Çi 
mentoyu memlekette zaruri havayiç 
ten addetmeli ve Japmalıclır. Çi 
to ve çimentodan 1apı!an malzeme 
ri ıehirMrimizden kö7lere kadar aok 
mak mecburİJetincle,is. Buıün · 
ıiy ... ti çimento ıiyueti demektir. 

bllnMıder.. Batta bir laftlm ntandaflanmn A • k b A 
merı anın ceva ı, 

vardır kt, A vrupe.yı, A vrupanm malltt-llf 
mf'mlKet "teblrlerlnl kendi telllrlerlmlzdrr manyada iyi karşılanma 
~ h1 bilirler" tamrtar." 

Makale ~ n Mlllalu mtlnener· Berlin, 30 (A.A.) - 1ıti 
ıertn memleketi • kadar 111 tanntana pne ların dr;vri meıelesinde Ameri 
memleket '- 0 kadar ... ,, .... olMatıaa ıea- nın Almanyaya İş olduju 
ret •ttlktea 10nra: "Ttlrk Tat• Bh111f .. çok .ı.,. 

vap, mali maharıl ~ ;yi bir k 
mllftt .. , ilahe abnlf&n'. llun... dolayı 
111rtıtt dddea ~ f&1aD s&'l1orm... dt le mazhar qlmam'flıl' Bu ma 
,.... hu ceYabı --8 -.dcletmekt 
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Ahlak buhranı 
Bütün dünya, siyasi, iktısadi, 

mali ve sair buhranlar meyanın

da, bir de ahlak buhranı geçiri- Malllllerin on seneliklerini ihtilas 
yor. 

Bilhassa İnkılap memleketle· d ı h k d • ı • 
~i:::0:ug::~~:::.p;~:;~~:::i::~ e en maznun ar mu a enıe e ı ıyor 
a!a.lım .. Çarlı.k.zamanında, Ruslar, Sabık Üsküdar malmüdürü 
kılısenın teıırı altındaydılar. Bu Sabri ve muhasebe katibi 

olmadığını söylediler tes~r yıkıldıktan sonra, es~i adet- Salih Beyler iddiaların varit 
lerın zıddını yapmak sankı moda -
haline geldi. Mesela, ortodoks di- Ufak derecede malulin askeri-
ni ebedi bir nikah mı emrediyor? yenin on senelik maaşları verildiği 
Hemen bütün kadınlar gömlek sırada Osman Nuri, İbrahim, Meh
değiştirmekten daha büyük bir met efendilerle daha bazı eşhasa 
ıül'atle koca değiştirmeye koyul· ait on senelikleri ihtilas etmekten 
dular. Bununla da kalmadılar: ıuçlu, sabık Üsküdar mal müdürü 
Birbidne girdiler dolaplarla ap- Sabri ve muhasebe katibi Salih bey 

lar lerin muhakemesine dün İstanbul 

Mısraı f ehvaaınca, mesela, bir 
fabrikanın, bir üniversitenin bir 

' 

ağır ceza mahkemesinde devam o· 
lunmuştur. 

mahallenin kadınları ve erkekle• a1f1Uf1UUMOl1Hlllrtıtılt11llUJlll rlllutllltflll .. rtlltllSll11Tttıtlm .. 1oıtntıtmWNllllUJJllHa 
ri adeta müşterek bir zevciyet ha· 
yatı kurdular .• 

Bolşevik inkılabının ilk sene· 
lerinde ahval böyleydi. Zaten • 
Sovyet Rusya dütmanlarınca mü
balağalandırılarak • bunun o ka
dar çok dedikodusu yapılmıştır 
ki, elbette işitmişsinizdir. 

Fakat, cinai laubalilik, Bolşe
vik nazariyecileri üzerinde aksü • 
lamel huıule getirdi. 1924 sene
sinden sonra, "Yeni ahlak,, mese
lesi ortaya atıldı. Bir ilim: 

- Biz şimalli Ruslarız ! .. Ka
nımı7. o kadar ateşli olmamak i
cap eder .. Bu afrikai şehvet ve ih· 
tiras üzerimize nereden arız ol -
du? .. • diye makaleler yazdı. 

Zaro ağa dün 
gömüldü 

Dünyanın en ihtiyar adamı Za· 
ro ağa dün saat dörtte Eyübe gö· 
türülerek gömülmüştür. Zaronun 
cenazesi belediyenin bir cenaze 
kamyonu ile götürülmüştür. Kızı 

Güllü hanım ile torunlarından bi
ri şoförün yanına binmişlerdir. Di
ğer torunları da beş otomobile bin
mişlerdir. Zaro ağanın yalnız kal
bi sağlam bulunmuştur. 

Ada şenlikleri başlıyor 
Adaları Güzelleştirme Cemiyeti 

tarafından yapılan hazırlıklar bit · 
miş gibidir. 

Bu yaz mevsiminde Büyükada
da yapılacak şenlikler 12 temmuz 
perıembe aktamı Yatklübünün ta
rasa ve bahçelerinde verilecek olan 
"Adalar revüsü,, ile başlamış ola· 

Tahkikat evrakına ve şahitle-
rin şehadetine nazaran bu üç ma
lul, maaş cüzdanlarını bir takım 
sarraflara terhin etmişler, sarraf· 
lar, bunlara bir kaç defa onar lira 
vererek savdıktan sonra on sene • 
likleri, mal müdürü ve muhasebe 
kitibiyle uyuşmak suretiyle birer 
bordro tanzim etmişler ve sahte 
olarak attıkları imzalarla vezne-

Müteakiben reis Aziz B. bu söz
leri müdafaa esnasında söyliyebi
leceğini, şimdilik sükut etmesini 
bildirmiştir. Şahit sıfatile dinle
nen İbrahim efendinin gösterdiği 
bir sarrafın zorla getirllmesi ve 
evrakın yeniden mütaleası için 1 

müddeiumumiliğe tevdii kaydile 
muhakeme temmuzun 14 üncü cu-
martesi gününe bırakılmıştır. 

den paraları almışlardır. Zimme- ınıuıııını""'"""'""''""'""'-""""""'""'""""' "'' "'""'"''"aıııı "' "'" 

te. giçiri~d~ği. idd~~ .~lu~an p~ra Orta tedrisat k d 
mıktan ıkı hın kusur lıradır. Dun- a .. 
kü muhakem~de ~az~unlar, bu rosu kuvvetleniyor 
paraların sahıplerıne tamamen ve· 
rildiğini ve esasen imzaları alınma Yarın başhyacak olan orta ted
dı'kça vezneden sarfına imkan ol- risat muallimliği imtihanlarında 
madığını söylemişlerse de davacı hazır bulunmak üzere orta tedrisat 
maluller, kendilerinin aldatıldığını umum müdürü Hasan Ali bey An· 
ve hatta kendilerinden ba§ka diva- karadan şehrimize gelmiştir. Ya
nı muhasebatın da aldatılmış oldu. rınki imtihanlar, türkçe, tarih, coğ .. 
ğunu, zira bordro ve tef errüatmı rafya salı günü ,riyaziye ve tem
imza etmedikleri için mevzu ba· muzun altıncı günü de tabiiyeden 
his imzaların sahte olarak uydurul. olacaktır. 
duğunu yana, yakıla anlatmışlar· Diğer taraftan öğrendiğimize 
dır. göre, Maarif Vekaleti, orta tedri-

Müddeilerden Osman Nuri e- sat muallim kadrosunu tanzim ile 
fendi: meşguldür. Bu meyanda darülfü -

- Reis bey, müsaade buyuru -
nuz, söz söyliyeyim, derdimizi söy. 
liyelim .. Çünkü bugün on kuruşa 
muhtaç bir vaziyette kaldık, çoluk 
çocuğumuz açlıktan inlemektedir. 
Üç ayda elli lira alarak yarı aç, ya
rı tok geçirdiğimiz bu gelirjmizi 
de bu adamlar ellerimizden aldı-

nundan açıkta kalan müderrisler, 
orta tedrisat kadrosuna alınacak 

ve bu suretle liseler kuvvetlendiril
miş olacaktır. 

Başkaca da kütüphaneler do
lusu kitaplar çıktı. Yeni ahlak 
kaideleri, rüşvet almak, gıybet 
etmek ve komıunun kadınına kem 
gözle bakmıya kadar, her cihette 
teessüs etti. Şimdi Rusyada, koca 
değiştiren kadına kat'iyyen iyi 
nazarla bakmazlar. içtimai ha
yat içinde, böyle hafifmeşrep· 
ler, lngiliz ıosyetesinde olduğu 
gibi, mevkiini kaybeder. Ahlakın 
diğer kısımlarında da, Bolşevik 
dostlarımız, kendilerini sıkı bir 
zabıt ve rabıt altına almak için 
gayret sarfediyorlar .. Mesela rüş
vet ve suiistimalin önüne hemen 
yüzde yüz denecek nispette geç

caktır . 
Bu yeni revü Ekrem ve Cemal lar, demiştir. 

Bunlardan başka bu sene Avru
padan tahsilini ikmal ederek gele
cek talebe adedi yirmi kadardır. 

Bunlar da geldiklerinde liseler ho
calıklarına tayin olunacaktır. Bu 
münasebetle kadroda mevcut üç 
yüz muaUim vekili açıkta kalmış 
olacaktır. Liseler hocahklarma 
getirilecek müderrisler, maaşların
dan kaybetmiyeceklerdir. Bu sene 
yeniden olarak ne orta mektep açı
lacak ve ne de kapanacaktır. Maa
mafih hiç bir talebe mektepsiz kal
mıyacak fazla hücum olursa lise 
ve orta mekteplerde şubeler ihdas mişlerdir. 

- Bizde ayni• sahada mücade
le açmak lazım değildir?.. - derne
ğe kimsenin dili varmaz sanırım. 

.. Eıki ürflerin yıkılması, civar 
m~mleketlerin tesiri, mütemadi is 
tihaleler, bizdeki umumi telakki
!eri de değiıtirmiştir. 

BüyUk teyzemiz, senelerce dul 
kalıa, ve minarede ezan okuduğu~ 
nu yüksek duvarlar üzerinden 
seyredip itittiği müezzine gönül 
bağlaaa bile, bir manevi mania
nın tesiriyle, au sızdırmamaya ça· 
lışırdı. 

Reşit Beyler tarafından sureti mah 
susada hazırlanmış, on dört tablo· 
dan ibaret gayet eğlenceli bir mev 
zu olduğu gibi kudretli san'atkar 
Ertuğrul Muhsin Beyin nezareti 
idaresi altında Şehir tiyatrosunun 
tanınmıt artistleri tarafından tem · 
sil edilmesi itibariyle de halkın çok 
hoşuna gideceği şüphesiz olduğu 

söyleniyor. 

Revünün temsili bittikten sonra 
geç vakte kadar dansedilecektir . 
Davetlilerin sıcakta rahatsız olma· 
maları için elbise serbest bırakıl -

Ç1ra§ın marifeti 
Y eniköyde bakkal Vasilin çıra· 

ğı Sotiri çocuk, dün çekmeceden 
yirmi beş lira alarak kaçmışsa da 
yakalanmıştır. 

Şoför yakalandı 

Şoför Cemilin idaresindeki 2303 
numaralı otomobil, Osman oğlu E
min isminde bir çocuğa çarpmış 

ve yaralamıştır. Şoför yakalan-

mıştır:ı, Sabaha karşı saat üçte mıştır. 

şehirden gelenlerin avdeti için bir 
vapur hareket edecektir. 

Davetiye almak için şirndideıı 
Büyükadada Yat klübüne ve Tepe· 
başında Şehir tiyatrosu (Darülbe
dayi) idaresine müracaat edilebi · 

Her iklaide 

olunacaktır. 

Mu ha cır geliyor mu? 
Dünkü bazı gazetelerde iki yüz 

bin muhacirin geleceği yazılıyor· 

du. Bu hususta salahiyettar bir 
zat demiştir ki: 

- lstanbula her zaman Bulga
ristan, Romanya ve daha bazı yer· 
lerden muhacir gelmektedir. An -
cak hu kadar çok muhacirin gele • 
ceğine dair bizde bir malumat yok
tur. 

Bitler mağlup 
olacak mı? 

Ajanslardan, AHupa matbuatın • 
dan, radyolardan, Tiır\..: gazetelerinden 
öğrenip duruyoruz: 

Hitlerin mevkii •.srstlıyormuş ... Fon 
Papen ile Göbelı'in ar~ıı aç.rlmıf ... 
Hindenburg, Alm.ın tıaşvekiline kar -
§ı cephe tutmuı ... Ahalinin nazi rei~i
ne itimadı azalmış ... 

Ve bu, vaziyet, şöyle tefair edilı • 
yor: "Büyük aermayeclarlar, cenerııl
ler, Hitlerin ıiyase~ini beğenmedikleri 
için, milli sosyaliı:min dahilinde ken
dilerine tarnftarhw 'Duldular; onu iki
ye ayırdılar .. Galebe, her halde mu\:a
fazakarlarcla kalac'lktrr .•• " 

Tefsirin i:k kısmı doğru, ikinci krı· 
mı yanlıştır. Filhai<iım, Hitler, ilk ön
ce, büyük scrmayedarı~.ı·a istinat er.!e

rek iktidar mevkiine çıktığı ve sonra 
bu ziimrcye dirsek ~<'virdiği için, kt:n
disi aleyhine kuvvt:ııi hir cereyan u • 
yandırmıştır. Fakat, bu cereyanm Hit· 
lerciliğc galebe çalması varit görüle • 
mez. 

Buna dair hüküm vermek için, Hit
lerciliğin ne olduğunu tahm ede!im. 
Bu cereyan, evvela Almanyanın d: • 
ğer devletlerle eş rr.ertebede tanınma
aını istiyor. Yani, bizim Lozanda sil • 
diğimiz mağlubiyet damğaaını, Al • 
manya henüz §İmdi silmek gayretin • 
dedir. Bu itibarla, Hitlercilik ergeç e
meline nail olaca!(br. Zira, Almanya 
gibi bir memleketin, orta Avrupada, 
beynelmilel hukukça ilelebet madun 
kalmaama imkan yoktur. 

Hitlercilik, diğer bir bakınıdan, 
milli sosyalistliktir. Yani liberalizm!e 
büyük mülkiyeti ~ahsiye cereyanları • 
nın aleyhine ve ça!ışkan insanlarla kü
çük mülkiyet lehine bir devletçilik, 
bir "planlı iktıaat" tır. 

On dokuzuncu asırda, dünya bey· 
nelmilel sosyalizme doğru gidiyor zan
nedildi. Halbuki, yirminci asrın hı::.rp• 

ten sonraki devri şunu gösterdi: Bey
nelmilelcilik teessüs etmiyor. Yıkı'mı
yan milli hudutlar içinde sosyalizmin 
temsil ettiği planlı ikbsadın bir nevi, 
"Devletçilik" halinde tekevvün ediyor. 
Küçük küçük tcfavütlerle, Sovyetler
de, 1 talyada, Almanyada, Avusturya
da, Amcrikada, hatta Türkiyede ve 
başka memleketlerde bu olmuştur ve 
daha da olmaktadır: lngilterede bılc, 
liberalizmin ve eski manada par~man· 
tarizmin aleyhine olarak taazzuv eden 
kuvvetli cereyanlar vardır. Demek k.ı, 
Hitlercilik, bu noktado kuvvetlidjr; 
hikmeti vücudü vardır. Şimdilik yı • 
kılacağa benzemez... Devletcilik maf
hum]annın aleyhine ve şahıi mülki • 
yetin hükümran~ığı lehine, her kim 
milli sosyalizme karıı geline mağlüp 
olacaktır. 

Yalnız, Hitlerin, ırkçılık, bütün 
dünyaya meydan okuyuculuk, bugün
kü milli mağduriyetine bakmadan di
ğer milletler üzerine musal!athk emel 
ve tafra furuıluklari var .. Iıte, o, bu 
cihette mağlup olacaktır ... Belki onu 
devireceklerdir ... Bütün bu müfritlık· 
lcrin önüne geçeceklerdir. Lakin bu -
günkü Hitlerciliğin ıiyaai müsavat ve 
devletçilik cihetleri yani, belkemiği, 

- dünyanın umumi teraiti değişme -
dikçe - muvaffak olacakbr. Belk' 
Hitler başta bulunmıyacaktır; fakat o
nun gayesinin iki unıuru Almanyanın 
tahakkuk edecek iki ülküıüdür. 

Hüseyin Faruk 
Halbuki, onun torunu, evlidir; 

kocasını da samimi olarak sever. 
Lakin, bir takım &tıklar peydala
mamağı, sade bir erkeğe katlan· 
mağı, • tek elbiseyle kalıp da mo
daya riayet edememiş gibi - hay
siyetşiken ( !) bulur.. Bunu, eş 
dosttan geri kalmış bir şey telak

lir. 

Sarıyer piyasa caddesinde şo· 
för Hüseyin ile bahçıvan Mahmut 
kavga etmişlerdir. Mahmut, ekmek 
bıçağı ile Hüaeyini bir kaç yerin • 

den, Hüseyin de Mahmudu kafa • 
sından sopa ile yaralamıştır. Her 
ikisi de yakalanmıştır. 

............................................. 

ki eder. 
Ruı alimi gibi biz de sorabiJi. 

riz: 
_ Bu, Holivutkiri havailik ba-

tımıza nereden arız oldu?. 

Savaş aleyhine dava 
Müddeiumumilikçe Savaş ga

zetesi aleyhine bir dava açılmıştır. 
Dava, her çıkan sayıdan müddeiu
mumiliğe muayyen miktarda ve 
muntazam olarak gönderilmesi i
cap ettiği halde bunun ihmal edil
mesi yüzünden açılmıtşır. 

nevver sınıfın bu hal karşısında 
bir aksülamel husule getirmesi 
inkılahımızın lay•'K yepyeni bir 
ahlak yaratması lazımdır. 

Ruhlarda hasıl olan bıkkınlık 
ve tiksinme, bu 
kes olacaktır. 

aksülimele ma-

(Vl·nO) 

Parma~ını kaptlrdı 

Balatta Süreyyapaşa fabrikasın
da çalışmakta olan dokumacı Ha• 
san, su içerken parmağını makine· 
ye kaptıı·mış ve hafifçe yaralan· 
mıştır. Tahkikat yapılıyor. 

Rekabet şiddetlendi 
Lastik ayakkahıcılarla rekabet 

yapan ayakkabıcılar, yeni bir re· 
kabet çaresi bulmuşlardır. Ayak
kabıcılar bilhassa halkın kullanış
lı, üstü keten iskarpinler yapmak
tadır. Bu fotinler hem tamamiy
le yerli bezlerden ve hem de lastik 
ayakkabilara nazaran daha kulla
nrtlı ve daha çok ucuz olacaktır. J 

Buzhaneler meselesi 
Buzhaneler üzerinde haylice 

zamandır tetkikatta bulunan tica
ret odası, yeni bazı şayanı dikkat 
hususat elde etmiştir. 

Ticaret odasının bu mesele için 
seçtiği heyetin yaptığı tetkikat ne
ticesinde buzhaneler ancak masraf 
larmı koruyabilmektedir. 

Bu hale başlıca sebep mevcut 
buzhanelerin kapalı kalanlara 
priın vermekte olmalarıdır. Ko
miayonun hasıl ettiği kanaate göre, 
lstanbuldaki buzhaneler bugünkü 
ihtiyaçtan fazla göri'1mektedir. Bu 
nun için buzhanelerin tahdidi dü
tünülüyor. 

Yeni neşriyat 

Mimar 
Bu aylık Mimari, Şehircilik, ve tez

yini sanatlar mecmuasının 41 İnci aa· 
yısı çıkmıştır. (Mimar) ı tavıiye ede
rız. 

Köylüier mektep istiyor 
Bu sene bet köyde ilk mektep 

binaları yapılmağa baılanacakbr. 
Maarif faaliyetinin hararetli mev• 
simi olması itibariyle bir çok köy
lerden mektep yapılması için mü· 
racaat yapılmaktadır. Köylüler, 
inşaata yardım edeceklerini ve 
hatta bir miktar da para verecek!e
ri.ni söyliyerek mektep iıtemekte-

Hayır, memleketimizde bugün 
hakim olan kadın • erkek müna
sebatı telakkilerinden para mu • 
vacehesinde maneviyata kadar 
ahlakın bütün şubeleri ülküye uy· 
gun şekilde değildir. idareci mü· 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'-...... ..._ __________________________ ___.,,. 
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Geçen kısımların hulasası 
MUtarekeden sonra 1stanbul'da Anado

lu leh.inde çalışanlar arasına katılan nha
ml, İngilizler lehinde çalışan Fatma NU2:
het'le ta.nı§ıyor ve onunla beraber yaşıyor, 
Diğer taraftan Pantlkyan yazıhanesin~e 

mllll kuvvetlere çalışan Feridun Bey Pa.n
tikyan tarafmdan t&klp ettirilecektir. 

Gerek Galata, gerek Kroker, 

gerek K.öprülühan bugünlerde fa

-aliyetlerini arttırmışlar, ne deniz
(len, ne de karadan ku§ bile uçurt
mamaya çalıfıyorlardı. 

Recep Bey, Mehmet Beyi, sak

landığı Kumkapıdaki evde ziyare 
te gelmiıti. 

Konuşuyorlardı. ~ 

Mehmet Bey: 

- Recep Bey, dün bir tezkere 
aldım. (E.) Beye söylenmesi icap 

eden bazı §eyler vardı. Gittim, ken 
Cliıini gördüm ve anlattım. Küçük 
bir dikkatsizlik eseri gösterecek o
lursak artık çalışamıyacak bir va

ziyete düşer~z. Bunun önüne geç
mek için bazı çareler aradık. Var
aığımız netice fU oJdu: 

il hami gitti, Feri dun Bey mev
kuf, ben takipteyim, dışarıya ser

bestçe çıkıp çalışamıyorum. Bugün 
yarın senin de arkana düşecekler· 
dir. 

Bu vaziyet kartısında bizim 
yepyeni bir mevcudiyet gösterme 

miz, yeni bir teşekkül yaratma
mız lazım.. Şimdiye kadar kıyı -

da bucakta, bize hakikaten çok 

yardımları dokunmuı bulunan -
lar var. Bunlardan bir grup vücu

da getirmemiz ve bunu iyi bir te
şekkülde faaliyete geçirdikten 

sonra bizim de Anadoluya geç· 
memiz icap ediyor. 

Recep bey bir an durdu: 

- Anadoluya geçmek kolay, 
fakat burasını temin edememek • 
ten korkuyorum. 

bir şekilde derhal tanzim edece • 
ğim. 

- Bu cihetten üzüntünüz ol .. 

masın .. Her şeyi sıkı ve faydalı 
- Anadoluya hareket ne za -

halde tanzim edeceğim. 

- Anadoluya hareket ne za .. 
man?. 

- Hele yapılacakları yapalım 
Cla. 

Reoep Bey daha fazla otu~a
Clr. Mehmet Beyden müsaade isti
yerek ayrıldı. 

Mehmet bey, odada yalnız ka .. 

Tefrika numarası : 4 

hnca, kendisine elden gelmiş 

mektupları karıştırdı. Bunlar ara· 
sında llhaminin de bir kağıdı var 
dı. Merakla açtı ve okudu. 

llhami bunda yolda geçirdiği 
sıkıntılardan bahsettikten sonra 

şimdi çok sakin ve rahat olduğu
nu yazıyordu. Vazifesinin tama -
miyle ayrı bir sahaya intikal etti .. 
ği ve orduya geçtiğini haber veri· 

yordu. Şu cümleleri ilave ediyor
du: 

"İngilizlerin esaretinden lstan
bula döndüğüm zaman, şubedeki 

künyemdeki şehit kaydını sildir • 
mek için müracaatıma mani ol
muştun. Bugün tekrar askerleri -

me kavuşm-ıuş bulunuyorum. Va
tan uğrunda şehit olanlar içinde 

defter kaydiyle kat'i şehadet ta• 
rihi arasında seneler geçmiş bir 
şehit olmak arzusiyle yanıyorum. 

llhami, bundan sonra umumi 

vaziyet hakkında da malumat ve
riyor bilhassa, muvaffak olunaca· 

ğı itimadının herkeste sarsılmı· 
yan bir iman halinde bulunduğu -
nu kaydediyordu. 

Mehmet Bey, llhaminin ihtiyar 
annesiyle kız kardeşini hatırladı. 

Zavallılar, llhaminin kaçmasın -
dan sonra bir hayli tazyik gör

mütler ve nihayet paşa amcaları· 
nın delaletiyle kurtarılmışlardı. 

Bu kurtarılış şüphesiz gene mu
vakkatti. Belki de yarın öbür gün 

tekrarlanacaktı. 

Uhami, lstanbuldan ayrılırken 
onlarla meşgul olmasını kendisin

den rica etmişti. Şimdi ne yapıp 
yapıp Üsküdara geçmesi ve onun 

sıhhat haberini ihtiyar annesine 

yetiştirmesi icap ediyordu. 

Bir aralık bu işi Şefiğe havale 

etmeyi düşündü. Böyle hareket 
etseydi daha isabet etmiş olacak; 

hiç olmazsa süratle yapılması la· 
zımgelen işlerini lialJe zaman ka

zanacaktı. 

Gelen mektuplar arasmda (E.) 
Beyden de bir tezkere vardı. O 
da yeni yapacakları teşekküle da 

ir düşüncelerini söylüyor ve gru -
pa alınacak arkadaşlardan hazıla 
rmın isimlerini kaydediyordu. 

Fatma Nüzhet evinde yalnızdı. 
Gece gene s:eç yatmış, gün tepe· 
ye.vardığı zaman uyanmıştı. 

Bir seneye yakın bir zamandan 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakıli : (Va - Nfı) 

Ge~en kısımlar1n hUlisası ı 
Fikret, A vrupadan geliyor. 11-

hami Bey ile krzr, ona kendi bah
çelerindeki küçük köşkü hazırla
nuşlardrr. 

- Çok hesaplayıp ta ne olacak? ... 
• diyerek dudak büktü.- Paralarını bi
riktiren, ıarfetmek istemeyenleri de 
gördük ... Hepsi, iflas ettiler ... Ne ken
dilerine yaradı, ne çocuklarına ... Gene 
af erin babama... O, yaşamanın usulü
nü daha iyi biliyor ... Şimdiye kadar, 
istediğimiz gibi yuvarlandık gitti .. . 
Şimdiden sonrası için de allah kerim .. . 
Elbette, söylediği gibi, bir düşündüğü 
var ... 

IIhami Bey: 
- Tabii ... Tabii ... • dedi. Ve, ilave 

etti: 
- Haydi, sen soyun, dökün, yıkan 

yahu ... Bir aolukta içimizi dı§muzı dö-

kersek, sonra konuşacak bir şey kal
mıyacak... Seninle yemekten sonra 
hasbübal etmek isterim, Fikret ... 

Kapıdan çıktı: 

Türkan, o sevimli yüzü ile, delikan
lının gözleri içine baktı: 

- Benim de okadar çok konuşacak· 
tarım, anlatacaklarım var ki ... 

Son hece olan "ki,, yi, pek şirin bir 
tarzda, upuzun uzattı ... 

Delikanlı, 1Ihami Beye işittirmeden: 
- Benim de ... Benim de ... - dedi.

Benim de sana pek çok söyliyecekle
rım var ... 

Türkan kapıyı kapatırken ne gü • 
zel bir tebessümle güldü. Hani bir A
nadolu şarkısında "Gözlerin izi" diye 
bir tabir vardır. Fikrette de bu iz kal
dı. 

Şimdi, kendi devlethanesinde ya • 
payalnız, yıkanırken ve üst baş değiş
tirirken, düşünüyordu: 
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Fıkra müsabakası 
En iyi, en güzel fıkralan bize gön· 

dereceklerin yazılan; burada neşredi
lecektir. Y almz bu fıkraların uzun ol· 
maması, seçme olması ve okunaklı 

yazılması lazımdır. 

laglllzce dersleri 
-21-

Müellifi: ömer Rıza 

Şapka duası yol yanından 
A road (rod) goeı paat (pasl) the 1 

Bir adamın yaramaz, ele avuca garden on one side. There has been 
sığmaz bir çocuğu varmış. Bir gün (bin) no rain for some days, therefore 

1 

yoktu. 
beraberce köprüden Üsküdara ge.. ( f ) h d . d . h d zer or t e rosa ıs covere wıt U· 

çerlerken çocuk yaramazlık yapma sut, onun için 

ğa ve denize sarkmağa başlamış.. it is quite dry ( dray). • 

Babası da kendisine bir ders ver

mek için birdenbire başından şap

kasını alarak saklar. 

- Gördün mü, şapkan denize 

düştü. 

Çocuk bunu saıhih sanarak ağla

mağa başlar. Babası da cezayı ka
fi görerek: 

- Fakat uslu oturursan bir şap
ka duası okurum, kuşlar şapkam 

geri getirirler. 

- Dururum. 

- Kapa gözlerini. 

Çocuk kapar. Babası da şapka
sını başına koyar. Bunu gören ço

cuk sevinir. 

Fakat bahası gazete okumağa 

daldığı esnada çocuk tekrar koşa

rak babasının yanına gelir: 

- Baba, şapka duasını bir daha 

okusana? 

-Neden? ••• 

- Şapkamı denize attım da .. 

beri, llhamiyi çılgına döndüren 
güzel vücudunun, en düzgün hat

larını bükerek odasında dolaşı· 
yordu. 

Süzülüyordu. llbaminin ayrılıp 
gitmesindenberi bütün neıesi kaç 

mış, ne r:apacağmı şaşırmış bir 

haldeydi. Madamın pansiyonun -
dan ayrıl~lı tam altı ay olmuştu. 

llhaminin apartımanına taşınmak 
ta bir mahzur görmemişti. Şimdi 
ne yapacaktı. Burada, yapayalnız 
oturmakta bir mana göremiyor

du. 

Gene eski yerine dönmeye ka
rar verdiği için hazırlıkla meş

guldü. Madama haber göndermiş 

ti. Şimdi neredeyse gelecekler, za 

ten beş on parçadan ibaret olan 
eşyasını kendi apartımanlarma 
taşıyacaklardı. işin hakikatini a -

ramak lazımgelirse Fatma Nüz -
het gene eski yerinde de oturaca

ğına kani değildi. lngilizler, doğ
rudan doğruya llh.amiyi kendisi • 

nin kaçırttığına kanidiler. Bütün 

verdiği teminata kimseyi inandı • 

ramamış, derdini dinletememişti. 
(Devamı var) 

" - Ne kadargüzelleşmi§ ... Büyü- -
yünce büsbütün şirin olmu§ ... Fakat, 
llhami Beyin fikri nedir?.. Niçin bu 
kadar çok masraf ederek bana bu ik
ramlarda bulundu? ... Böyle yalnız ev• 
ler, otomobiller ... Tokatliyandan ye • 
mekler ... Bahçede nadide çiçekler ... 
Gelir gelmez gözlerime çarpb: Binayı 
da boyatmı§··· Ne oluyor? ... Ne var? .. :' 

Temiz elbiseler giyip te sofra ba
tına geçtiği zaman, laf arasında, zih • 
nindeki bu düşünceleri, sordu: 

- Öteden beri iyi yaşamasını se
verdiniz, beyefendi ... Fakat, bu sefer, 
büsbütün lükse saptığınızı görüyo -
rum ... 

llhami Bey, neşe ve iştiha ile, sof
radaki istakozu parçalamağa uğraşır · 
ken, cevap verdi: 

- Baba yadigarı olan evimi otu -
rulur hale soktuğum için mi böyle söy
liyorsun? ... llahi Fikret... Avrupada 
uzun zaman yaşamış bir genç oldu • 
ğun için, sana bu sözleri yakıştırma· 
dım ... Görmedin mi: Garpta her aile· 
nin bir yuvası var ... Bu yuva, aile ha
tıralariy)e doludur. Her bucağında, 

insanın bir hayat parçası yaşıyor .. İş· 
te, ııu pencerenin önünde, büyükba • 
bam teıbih çekerdi ... Büyükannem de 

kuru 
There iı a carriage ( keneç) on =he 

araba 
road Some Garriges have four 
wheels (huivilz), this carriage has 

tekerlekler 
only two. Who is sitting in it? 1 can 
ıee two men there, but no women 
(irmen). One of the men is Mr. Janes, 
kadınlar 

a farmer (farmer). He has a big 
çiftçi 

farın. 

A borse {hora) is drawing (drovın) 
at çekiyor 

tbe carriage. Sometimeı a carriage is 
very heavy (hevi), and then two 

ağır 

hor ses draw ( dro) it, but this carriagc 
çeker. 

is light (layit). Is this horse ıtrong? 

hafif 

Yeı it is very ıtrong, it İs the 
ıtrongest (strongest) horse the farmer 

en kuvvetli 
has. 

Where ara Mr. James and biı 

friend going? They arc driving 
(drayvin) to Sunbury (Sar:.:. . . i). They 
araba ile gitmek bir yer ismi 

live in a village (vi]eç), which is much 
köy 

ıma1ler than the town ( tavn) They 

şerur - kasaba 

drive ( drayiv) along ( elong) the rood 
araba sürer boylu boyunca 

for an hour. Firıt there are cornfield 

(kornfilds) to the right and to the 
buğday tarlaları 

left, then they pass (pas) throngh a 
geçer 

little wood at the foot {fut) of a hill 
ayak· atın 

(bil), and tben they ıoon come to the 
tepe 

town. 
They drive through the ıtreeb 

( strits) with many houseı on both 
caddeler 
ıides. 

They stay ( ıtey) in the town for 
ikamet eder - oturur 

several ( several) hourı and drive 
müteaddit 

home in the evening. 

This farmer has a bigger house 
than Mr Robinıon, he has the biggest 

(bigest) house in the villaga. He also 
en büyük 

şuraya seccadesini sürerek namaz kı
lardı... Sonra, burası, babamla anne • 
min yatak odası oldu ... Ben, burada, 
şu kanapenin olduğu yerde doğmu -
şum .. Türkan da, bir kat üstte, mavi 
odada dünyaya geldi ... 

Aile evimiz, hayatımızdır ... Böyle 
büyük küçük hatıralarla dolu olan bu 
yeri nasıl olur da tamir ettirmem, na
sıl olur da ihmal ederim? ... Ona, el • 
bette ailemizin mukaddes bir rüknü 
gibi bakacağım ... Haklı değil miyim? .. 

Türkan, Fikretin bardağına nefis 
bir Fransız §arabı koyarken ilave et • 
ti: 

- lngilizlerdeki "home" düşün • 
cesi, babamda da var, goruyorsun ... 
O, bu zevki banada atılamı§tlr. Do
ğup büyüdüğüm yeri, en mukaddıes 
bildiğim bir mevcudiyet gibi severim .. 
Allah bana bu evin satıldığını göster· 
mesin... Aman Yarabbi... O zaman ö-

türüm ... Baba yuvalarını dağıtan, on · 
lara bakmıyan insanlara şaşarım ... 

Bu sözleri söylediği vakit, Fikret
le göz göze geldi; pot kırdığım an:a
dı: 

- Patavatsızlığımı affet, Fikret ... 
Delikanlı kızarmıştı. 

has the greatest {grelest) number of 
en büyiik 

horses. 
He has other ı:mjmah (enimelz) 

hayvanlar . 
on his fann. Ali these anjmals 11.re 
useful. We eat thc flesh (fle,) of the 

et 
ox (oks), we call it beef (bif). FJeıh 

öküz sığır eti 
that we eat is sall~d meat (mit). The 

yenilecek et 
cow (kav) gives us mille (milk) and 

inek süt 
butter (bater) and cheese (çiz). Oxen 

tereyağı peynır 

(okıen) and cows (kavz) eat the 
öküzler İnekler 

grass of meadows. The fanner has 

also sheep. (şip) and little lamba 
koyunlar 

{lemz) in his meadowı. Their fleıh 

kuzular 
iı caUed mutton (maton). They also 

koyun eti 
give us wool (vul), which is their hair. 

yun 
Many things are made of wool. A 
good woollen (vulen) coat is very 

yünlü 
wann. 

The cow is one of the most (most) 
en çok 

useful animals, and the horsc is one of 
the most beutiful. 

Proverb (proverb): He who does 
darbımesel 

nolgo forward (forvard): stays ( ıteyı 
ileri kalır 

behinde (behayynd) .. 
geri 

Müfret: Man, woman, foot, ox, 
sheep. 

Cemi: Men, women, feet, oxen, 
sbeep. 

SmaU .anıaJJeı• arn.a.11~.-t 

Küçük daha küçük en küçük 
ıtrong stronger atrongest 
kuvveli daha kuvvetli en kuvvetli 
big bigger biggeıt 

büyük daha büyük en büyülf 
uıeful more uıefful 

mestt uıeful 

faydalı daha faydalı 
en fayda}. 

(D<!v&mı var) 

1 LAN 

Mahçuz ve paraya çevrilmesi 

mukarrer müstamel hah, gardı -

rop ve sairenin birinci arttırma 

suretiyle 4 - 7 - 934 çarşamba 

günü saat 16 da Kadıköyünde 

Altıyol ağzında satılacağından ta 
lip olanların mahallinde hazır 

bulunacak memuru mahsusuna 

müracaatları ilan olunur. 2678 

Hhami Bey, derhal tamir etti-: -· 
- Canım, ağabeyininki büsbütün 

ba§ka mesele ... O, baba evini tahsiline 
ve stajına devam için sattı ... 

Fikret: 
- Cidden hata ettim... • dedi. • 

Düşüncelerinizde haklısınız ... Dükka • 
ru satsaydım daha iyi olurdu ... Vakıa 
o, ayda elli liragetiriyor, o ev, bu pa 
rayı getirmezdi, ah§aptı, eskiydi ama, 
işte alanlar onu yıktırıp garaj yap -
tılar ... Böylelikle, ecdadımın bütün ba
bralan mahvoldu. 

llhami Bey: 
- Bu ev, senin de batıralarınla do· 

lu değil mi? .... dedi. -On yaıından be· 
ri buradasın .. . 

- Öyle .. . 
Bir müddet sükut oldu. llhami 

Bey, bunu bozmak için: 
- Ağabeyine söylesene, Türkan .. , 

Dedi .. Avrupayı anlatsın bakalım ... 
Fikret, Paristeki pansiyonuna, b11.n· 

kasına ve sair bayat teferrüabna ait 
mektuplarında evvelce verdiği tafsi -
Jatı tekrarlamağa başladı .. Fakat, pek 
tatsız anlatıyordu. Zihni, llhami a .. 
yin iki kere kullandığı bir kelimeye 
takılmııtı: 

(Devamı var) 

• 
• 

t 
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~----.-.------------------------ Son sayıfadaki resme bakı-ı 
n 1z!-

Honto çergiıinden çingene Ho
niti, bir yaz günü çahlann altına 
yatmıf, uyuyordu. Birdenbire, ta 
yamba.tında ıeıler duyarak uyan
dı ve ıezdirmeden dinlemeğe, gö
zetlemeye ha§ladı. 

Acuze sihirbaz Aginin oğlu 

F oro, annesinin omuzuna batını 
dayamıı, diyordu ki: 

- Anne .• Beni zerrece seviyor
san bu iyiliği yapacakıın .. Zira, 
çeribaıının karııma i§ıkım .. O, 
mutlaka benim olmalıdır .. Anh • 
yor musun: Mutlaka.. Mutlaka .. 
Bu, senin elindedir.. Bunu sen 
yapa bilinin .. 

Acuze: 
- Tehlikeli bir İf.. Tehlikeli 

bir İf .. • diye ba§ını salladı. 
- Anneciğim.. Eğer bana bu 

iyiliği yapmazsan, emin ol, kara 
sevdaya tutulacağım.. Sevgilime 
aşkımı ilin ettim .. Kocaaiyle ifti
har ettiğini, ona sadık kalmak is
tediğini söyledi .. Reddetti .. Yega· 
ne çare, çeribaııyı kııkırtmak, ka· 
rısını boıamıya sevketmektir. An
cak hu suretle sevgilim Nini be • 
nim olacaktır .. Hem de büsbütün 
benim .. Zira, bu suretle lekelenen 
kadını almıya hiç kimse ceıaret 
edenıiyecektir .. Bir ben, mesele • 
nin aılmı bildiğim için, buna ra
zı olacaiım .. 

Türkçede bir darbnneıel var • 
dır: 

;'Dağ batındayım diye bangır 
bangır bağırma .• Çalı dibinde a • 
dam bulunur!,, derler .. 

itte, tam o vaziyette: Çalı di· 
binde adam vardı ve konuıulan
ları dinliyordu .. Daha da dinledi .. 
Dinledikçe hayrette kaldı. 

• • 
Sihirbaz Agin, çeriba§ıya yak· 

laftı: 

- Hemen mabutlar encamını 
hayra tebdil etain ... dedi •• Bu 
gece bir rüya gördüm .. 

- Neymiı o rüya .. 
- Biricik oğlun, veliahtın yok 

mu? .. İşte, o, senin sulbundan de
ğilmit .. Piçmif .. 

Çeriba§ının torba sakalı, pos 
bıyıkları, saçları hindi kuyruğu 
gibi kabardı: 

l ? B . kA ? - Nası . .. una ım an var mı. 
- Vallahi bilmem.. istersen, 

mukaddes ot yakarak hakikatin 
naııl olduğuna bakalım .. 

Çeribatı, derhal emir verdi: 
- Hemen bu aktam .. Bütün ya 

JCınlarım toplanıın .. 

• • • 
Mukaddes ot yakarak bir me· 

selenin tahkikatında bulunmak, 
çingenelerce, öteden beri adetti. 
Sihirbaz, bu otları tanır, orman • 
dan toplardı. Bir odanın tavanı .. 
na bağlar, altında bir ıneı'ale tu· 
tuttururdu. Otlar dumanla hafif 
hafif kavrulur, ortalığa tütün gi
bi, esrar gibi, koyu bir duınan sa• 
çardı. 

Bu dumanın tesiriyle, odadaki-
ler tatlı bir sarhoıluk geçirirler -
di .. Adeta kendilerini kaybeder 
gibi olurlardı. 

lıte bu sırada dini mucize hu -
ıule gelirdi. Zira, odada kim v~r
ıa, hep birden, "Müşterek ru • 
ya,, görürlerdi. 

yani, hakikati öğrenilmek iste-
nen fey her neyse, gözler önünde 
tecessüm ederdi. Bu suretle, artık, 
o hadisenin nasıl cereyan ettiğin
de şüphe kalmazdı. 

lfte, şimdi, çeribatı da, ~~ 
'Muadde.;a ot,, muci.aeail.le,. bırı-

cik evladının, veliahtının kendi 
ıulbundan olup olmadığını anla -
m~k istiyordu .. 

• • • 
Kulübede toplamldı. 

Sihirbaz, ocağın üzerine çık • 
mıt, korkunç tavriyle uzanmıştı. 

Yerde bir meı'ale yakılmı§, tavan 
da asılı duran mukaddes otları 
kavuruyordu .. 

Ot:aya, hafif hafif bat döndü· 
rücü bir buğu yayılmıya batla-

mııtı. . . 
Karıı köıecle oturan Monıtı, 

yani çalı dibinde gündüzün ~yu
yan adam, gizlice, burun delıkle· 
rine birer beyaz yuvarlak tıkadı .. 

Eliyle de, çeribatıya itaret et· 

ti: 
"- Haydi.. Sen de .. Sen de be· 

nim gibi yap! .. ,, demek istedi. 
Kabilenin reisi, korkunç tavrı 

ile kabarmıt, karısına bakıyordu. 
Biçare kadın: 

_ Ben kabahatli değilim .. E-
ğer mabutlarımız yalan söylemi
yorlarsa hakikat anlatılacaktır! 
diye inliyordu. 

Sihirbaz: 
- Şimdi mukaddes ot yanıyor. 

Mü,terek rüya göreceğiz .. Anla • 
nz .. 

Gene çeribatının karısı: 
- Şu maıumun veliahtımız ol· 

mıya layık bulunduğunu anlıya· 

cakaınız .. 
Maznun kadının önünde, an • 

ane mucibince elbiıelrinden tec
rit edilmit bir oğlan duruyordu. 
Bu münaziünfih çocuktu .. Haki-, 
kat tezahür ettikten ıonra, eskisi 
gibi veliaht elbisesi mi, yokaa ale
lade esvap mı giyeceği a~la11la • 
caktı. 

Çeribaıı, Monitinin itaretini 

gördüyse de: 
"- Münasebetsiz • diye dütün· 

dü .• Böyle ıey kabil mi?.. Mu· 
kaddea otun hileli olduğundan 
kim şüphe edebilir? .. ,, 

Fakat, tam 0 eınada, gözüne 
sihirbazın oğlu F oro İli!ti. O da 
uıulla burun deliklerinden içeri 
birer beyaz toparlak ıokmuf tu. 
Elini çenesine dayamıı gibi yapa
rak, göıtermeden içeri itiyordu. 

Çeriba,ı: .. .. .. 
_Garip ıey ... diye duşundu·· 

Acaba Moniti doğru mu söyledi?. 
Dininin doğruluğundan şüphe -

lenen bir mümin kadar korkup 
çekinerek cebinden beyaz topları 
çıkardı, usulla burnuna tıkadı .. . . . 

• • 
Şimdi artık, bütün hazırunun 

ıarhot gibi sa11andığını, yerlere 
yıkılmıya batladığmı görüyor~u: 
Hatta Moniti de sarhoş taklıdı 
yaptı ve çeribaşıya aY?i harekette 
bulunmasını itaret ettı. 

Sade Foro ile annesi ayakta 

kalmıftı .. 
Sihirbaz kadın, söylenmeye bat 

ladı: .. 
- Hepiniz görüyorsunuz .. Goz 

1 . • .. ··nde •u levhalar canla • erınız onu :ı: 

nıyor .. Çeribafı, bundan on sene 
evvel, bir gün şehre inmişti .. Çer· 
gide pek az adam kalmıştı.. On
lar da öğle uykusuna dalmışlard~. 

, Geçen sene ölen arabacı Zaydı, 
yavaı yavaş çeriba!ının kapısın -
dan içeri girdi .. işte bu kadına 
yaklaştı .. Biribirlerinin gözleri i
çine baktılar .. Ve sonra .. . . . • . . • 

Sihirbaz, bu minval üzere bir hi 
kaye anlatırken, çeribatı düıünü· 
yordu: 

- Demek ki mukaddes ot, af
yon gibi insanı dalgaya dütüren 

(l>eftml a nci sayfada) 
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Kadın ve Moda 
L------------------------------~ Pelerin 

Bu yazın akşam 
giyinişine dair •• 

Yaza mahsus akıam tuvalet· 
!erinin daima hafif olması, menim 
icabı ve pek tabiidir. Hem hafif, 
hem de açıkça ..... 

Yalnız, bu yaz giyilen ak§am el
biseleri, geçen ıenelerdekine nis
petle umumiyetle daha kapalıca -
dır. Açığa gene yer verilmekle be -
raber, açık kısımların elbiıenin ıüs 
tarafları ile kapatılması gözetili -
yor ve doğrusunu isterseniz, bu 
suretle pek şık modeller ortaya ko
nuluyor. ! 

Resimdeki model, pek tık değil 
·1 B "O d "V mı. ... u, rganza,, an, o-

lan,, lardan vücuda getirilmit bir 
"Pelerin,, dir ! 

Sıra aıra, genit kırmaları, sade 
olduğu kadar göze hot görünü§ te
min eden bu "pelerin,, yaz akşam· 
ları giyilen elbiseden ayrı olarak 
omuzlar üzerine alınıyor. Lakin, 
ayni zamanda elbiseden bir kısım, 
onun süs tarafıdır. 

lkisi bir arada, birbirini tamam .. 
lıyor ve bByle giyinen kadın için, 
güzelleştiren bir çerçive oluyor! Yazhk akşam elbisesini tamamhyan şık bir pelerk .. 

Yüzü güzelleştirecek bir usul: 
1 Her kadin, kolayca tatbik edebilir! 

YUze kre111 aUrerken 

Yüzün kuru ve ya§ durmaaı, ne 
demektir? .. Güzelleştirme itlerin
de, bu tabirler, birer ıatılah halini 
almıttır. Kuru yüz, sun'i vaııta .. 
ların temasından uzak kalan yüze, 
yaf yüz, bu temastan istifade eden 
yüze, derler. 

Bu temastan istifade? ... Bu sa
hada sun'i vasrtalaTdan iıtif ade, 
nasıldır? Yukardaki tabirleri kul· 
}anarak anlatalım. Sıcağa, soğuğa, 

rüzgara, toza, v.s. ye kartı açık bu 
lunan yüz, bu muhtelif dokunuıla· 
rın tesiriyle yıpranır ve sertleşir. 

Bir yüz, bu vaziyette daima kuru 
kaldığı takdirde, ya§ ilerlemesinin 

tesiri kendini. gö~~er~ede~, bur~-, 
şur. Böyle hır yuz, çıllenır, derı
de yer yer kızartılar, lekeler huıu· 
le gelir. 

Halbuki, yüz usulü dairesinde 

ya! tutulurn, yani ıun'i vasıtalar

dan iyi bir tarzda iıtif ade olunur· 

sa, bu tehlikelerin önüne ğeçilir. 
Şu halde ne gibi bir usul tatbik 

etmeli?... Bir çok güzelleıtirme 
mütehaHısı, bilhaısa muayyen bir 
usulün, en kat'i fayda verici usul 
olduğu fikrinde birleşiyorlar. Bu 
uıul, pek o kadar tatbiki güç o\ln 
bir usul de değildir. Her kadın, 
güze11ettirme enstitüsüne gitme • 
den kendisi kendisine tatbik ede -, 
bilir. 

Her gece yatarken yüze deriyi 
yumuşatıcı ve temizleyici bir krem 

rak seçmek ve satın almak için ne 
yapmalı? .. Pek pahalısı !art değil.. 
Fakat, pek ucuzuna da rağbet gö .. 
terilmemeli .. Ucuzun iyi olmıyaca· 
ğına dair mesel bile vardır. Ucu· 
zun yanında biraz pahalıca· olan, 
her halde kullanılabilir kremdir. 

Bu güzellettirici yüz tedavisinin 
devamlı olması lüzumunu da hatır• 
dan çıkarmamalı. Öyle bir kaç gün 
bir kaç hafta tatbik edip te ondan 

sonra ü~nmek, sarfedilen emeii 
botuna çıkarır! 

sürülecek. Bunu temiz bir bez ile ==============:!il 
hafif hafif deriyi ovuıturarak sür· 
mek, elverir. Bu suretle derideki 
deliklerin tıkanmama11 ve bilakis 
açılarak temiz hava alması temin 
olunur. 

Deriyi, yumuıatıcı ve temizleyi· 
ci kremle hafif hafif ovduktan son 
ra yapılacak şey, iyi cinsten bir 

kolonya ile yıkamaktır. Bu i§, te
mizleyitin ikinci safhasıdır. Bu, 
ihmal edilmemeli .... 

Ondan ıonra da, sıra, derinin 
beslenmesine gelir. Bunun için, 

besleyici neviden bir krem kulla • 
nılmalıdır. Bu neviden iyi cins bir 

krem, deriye iyice nüfuz eder ve 
bu, deri için adeti. zararsız bir gı· 

da mahiyetini alır. Bu kremi sü .. 
rünce, yüzü bir bezle bağlamalı, 

öyle yatmalı.. Hem kremin deriye 
iyice nüfuzu temin edilmi§ olur, 
hem de yastık örtüleri kirlenmez. 

Sabahleyin, uykudan kalkar 
kalkmaz yüzü kolonyalı ılık suyla 
yıkayınız. Yıkama İ§i bitince, pas-

törize edilmit krem ve onun üzeri
ne pudra sürünüz. Ancak, her iki· 
si de -az nispette olsun! .. 

Kremlerin de, pudranın da iyi 
cinsten olması, aıhhi zararlar vere
cek mağşuf maddelerden yapılmıı 
olmaması, bilhassa gözetilecek 
feydir. Bu noktadan isabetli ola-

Bir mayo 

Sade tarzda, düz reknte ve gö
ğüs tarafı gibi sırta gelen tarafı da 
kapalı bir mayo. Üzerinde, moda 
olan (Kotra) markası eksik değil! 
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1 Temmuz ~34 , 
1 o Karadeniz Korsanları O 1 

Miiellifi: ishak FERDi 
Rus zabiti bu sözleri söylerken 

paltosunu giyiyordu. Ali babanın 

omuzuna: vurdu: 
- Haydi.. Sen de hazır ol! 
- Gidecek miyiz? 
-Tabii. Buraya niçin geldiği-

mizi unuttun mu? 
Ali baba da tereddütle paltosu

nu giymeğe ba§lamııtı. 
Köyün sokaklarında telaşlı ko

§U§malar, haykırıtlar .. Ve acı dü
dü1'. sesleri .. Daha sonra da atılan 
topun yıktığı büyük bir kilise dıva
rının çöküşü Ali babayı büsbütün 
şaşırtmıştı. 

Sokağa çıktıkları zaman mey
danda kimseler kalmamı§tı. Her
kes geri çekilmi§, top menzili ha
ricine kaçmıttı. 

Sahile doğru ilcrliyen ve ate§ 
hattı içinde dolaşan iki kişi görü
nüyordu: 

Esirci Ali Baba ve arkadaşı. 
Koıarak deniz kenarına indi· 

ler. 
Uzaktan aüratle gelen bir ka

yığın küreklerinden çıkan hı§ırtı
lar Ali Babanın tüylerini ürperti· 
yordu. 

Rus zabiti: 
- Korkuyor musun lsmailof? 
Diye tordu. 
Ali Baba gözlerini süzerek: 
- Y ooook, dedi, ortada korku

lacak ne var ki? .. Top ateşi altın
da bir deniz gezintisi yapacağız. 

Uzaktan gelen kayık on da~ika 
~onra sahile yanatmıştı. 

Bir Rus gemicisi kayığın baş ta 
rafından sahile atladı.. Ve Rus 
zabitini selaml~dı: 

- Petroviç bekliyor, yolda§! 
- Hazırız .. 
İsmailofun kolundan tutarak 

kayığa bindirdiler.. Arkasındnn 

da Rus zabiti atladı. 
Korsan kayığı tekrar sahilden 

açılınııtı. 

* * * Rüstemin gemisi Petroviçin 
gemisiyle rampa etmiş bir vazi-

yette açıkta duruyordu. 
Petroviç Türk gemisinde o gün 

öğle yemeğini Rüstemle beraber 
yiyecekti. 

Çar (Nikola) nın ölümü Pet
roviçin ihtilal programını tadile 
sebep olmuftu. Petroviç bir müd
det Odesa civarında dolaşacak, 
ölümün doğuracağı neticeleri bek 
liyecekti. 

Çar, Ali Baba Petersburgdan 
ayrıldıktan sonra ölmüştü. 

Bir defa nasıl olsa Sivastopola 
gelmiş bulunuyorlardı. Petroviç, 
Rüsteme: 

- Bu adamı keşki gctirtmeıey-
-.Hk .. 

Diyordu. 
Rüıtemin eline bundan daha 

güzel bir fırsat geçemezdi. 
Petroviç, Ali Babadan bahse

derken, Rüstem cevap verdi: 
- O halde bu adamı bize tes

lim ediniz. Trabzona kadar götü
relim. Böyle bir adama çok ihti
yacım var. 

- Pek ala .. Zaten lsmailof de
nilen adam maceraperest bir Aze
ı·i imif. Gemine al.. 

Rüstem, Ali Babanın batına ö
recek çorabı hazırlamııtı. 

Sahilden gelen kayıkta Ali Ba
ba iri gövdesiyle görünmiiştü. 

Petroviç, bu vaziyet karşısında 
ls.mailofla temas etmeye lüzum 
görmemişti. 

İsmailof kayıktan çıkarken, 
Türk gemisi kaptanı Aslan Reis 
merdiven başında duruyordu. - . 
Rus zabitini bir başka gemici kar 
şrladı .. Petroviçin yanına götür -
dü. Ali Babayı da verilen talimat 
üzerine arka kamaralardan biri· 
ne götürdüler. 

Ali Baba Rus korsanlar reisiy
le karşılaşacağını zannediyordu .. 
Kamaradan içeriye girerken kal -
bi kopacak gibi çarpıyordu. 

Aslan Bey, Ali Babanın kim 
olduğunu Rüstemden öğrenmişti .. 
Fakat, eski esirciye Rüstem den 

Şehinşah üniversitede 
-Baı tarafı ı inci aayfada-

kapısından ginnittir. Üniversite 
binau battan bata süslenmiı, yer
lere halılar serilmişti. Talebe yo
lun iki tarafına dizilmitti. Şah 
Hazretleri otomobilden inince Ü
niversite Rektörü Neıet Ömer 
Bey misafire Hoıamedi dedikten 
sonra beraberce içeri girilmiştir. 
Talebenin alkıtları arasında üst 
kata çıkılmış ve doğruca rektör 
odasına girilmiştir. 

Şahenıah Hazretleri burada da 
bir müddet istirahat ettikten son
ra bütün Üniversite binasını gez-
mit ve imtihanlarda bulunmuş· 

lardır. Şahentah Hazretleri bun
dan sonra Ditçi mektebini ziya • 
ret etmiştir. 

Dün gece Şahenıah Hazretleri 
terefine emsali görülmemiş büyük 
bir deniz alayı yapılmıştır. Alaya 
İzmir, Ege, Bartın, Heybeliada, 
Kalamı§, Ve Şirketihayriye vapur 
lariyle Halicin iki vapuru, Araba 
vapuru ve birçok römorkörler 
motörler, mavnalar ve kayıklar 

Dolmabahçe sarayının önünden 
geçerek Gazi Hazretlerinin ika -
met etmekte oldukları Beylerbe
yi sarayının önÜne gelmiılerdir. 
Burada havai fitekler atılmış, a
,raba vapurunda bulunan bando 
mızıka İstiklal martını çalmış ve 
hep bir ağız ıi an milli martlar söy
lenmiştir. 

Bundan sonra tekrar Dolmabah 
çe sarayının önüne gelinmiş ve bu
radada merasim aynen tekrarlan
mıttır. Nihayet lam saat yirmi 
üçte düdükle merasime nihayet 
verilmiş ve \'apurlar dönmüşler -
dir. 

Halk bu münasebetle geç vak
te kadar Anadolu ve Rumeli sa
hillerinde birikmiş ve bu muhte -
§em merasimi seyretmiştir. Trartı • 
vaylar da gece sabaha ltadar hal
kı taşımıştır. 

Şahenşah Hazretlerinin bugün 
öğleden sonra Harbiye Mektebini 
de ziyaret emteleri ve yarın şeh -
rimizden ayrılmaları muhtemel • 
dir. 

ittirak etmittir. Dolmabahçe ö - ---·-----------
nünde demirli buluann donanma- Serbest bırakıldı ı 
mız da battan başa elektriklerle Türklüğü tahkir maddesinden 
donatılmıt bulunuyordu. dolayı tevkif edilen kibrit ıirketi 

Saat tam 21 de Kalamış ve bi- müdürü muavinlerinden M. Go· 
rer dakika fasıla ile diğer vapur· mana beş bin lira kefaletle tahliye 
lar hareket etmiıler ve ilkönce ediJmittir. 

hiç de bahsetmiyordu. 
Petroviç, Petersburgdan gelen 

Rus zabitini sofraya davet ede • 
rek konu§mıya baılamıştı: 

- Çarın ölüm haberini yollar
da gördüğün kimseler nasıl karıı
ladılar?. 

Köylüler çok memnundu. Veli· 
aht Aleksandrın Çar olmasını 

bekliyenler memleket halkının 

hemen hemen üçte ikisini teşkil 

ediyor. . 
- Petersburgdaki teşkilat ta -

mamlandı mı?. 

- Bütün azaya ayrı ayrı vazi· 
feler verdik. İhtilalcileri iş başın
da bıraktım. 

- Çok iyi .. Hepinizi tebrik e
derim! Fakat, ben babamın intika 
mını almadan kimseye boyun İğ • 

miyeceğim. 

- Ne yapmak fikrindesiniz?. 
- Babamı sarayda öldüren ma 

beyinciyi kendi elimle gebertmek 
istiyorum. 

- Bu adamın bilahare komite
mize hizmeti dokunduğunu söy
lersem .. 

Petroviç gözlerini açtı: 
- Babam gibi saf bir köylüyü 

öldüren adama memleket işlerini 
vermek büyük bir hatadır. Ben bu 
hatayı da affedemem .. 

- Hakkınız var, Petroviç ! Ye
ni kralın size büyük bir tazminat 
vereceğini ve sizi baıka suretle 
de memnun edeceğini zannediyo
rum. 

- Veliaht Aleksandr acaba 
bize ve millete vaadettiği hürriye
ti verecek mi?. 

- Komitemize namus ve tere
fi üzerine söz vermişti: "Ben si -
zinle beraberim!,, demiıti. 

Petersburgdan gelen zabit, 
korsanlar reisiyle görütürken, 
Rüstem yavafça kalkarak aşağıya 
inmitti. 

Ali Baba Aslan Beyin kamara· 
aında ecel teri döküyordu. 

(Devamı var) 

ihtilaf çıkarmağa 
çalışıyorlarmış! 

Münih, 30 (A.A.) - Alman is· 
tihbarat bürosu bildiriyor: 

Milli sosyalist fırkasının bir teb
liğine nazaran, bazı anasır aylar· 
danberi Hitler milisleriyle devletin 
milli sosyalist fırkası arasında ih
tilaf çıkarmağa çalıııyorlardı. Mi
lislerin erkanı harbiye reisi M. 
Röhm, Hitlerin malumatı olmaksı
zın ceneral Schleicher ile münase
bat tesis etmek suretiyle bunu· iti
raz götürmez bir surette teshil et
miş ve bu surele Berlinde ıüpheli 
olarak tanınmış ve Hitler için pek 
ziyade antipatik bir şahsiyetten is
tifade etmiştir. 

Bir sistem dahilinde tevlit edi
len hadiseler üzerine, M. Hitler 
Münihe giderek en ziyade methal
dar olan ve bazıları nefret edilecek 
bir vaziyette yakalanan kuman
danların azlini ve derhal tevkifini 
emretmi§tir. 

M. Göring, M. Röhm ile grup 
şefleri Ernst ve Fon Detten'i Prus
ya devlet ~urasmdan çıkarmııtır. 

Zıngalın sermayesi arttı 
Zingal tirketi dün fevkalade bir 

içtima yapmıştır. Dünkü içtimada 
mezkur şirketin sermayesinin ye
niden 6 bin hisseye çıkarmak sure
tiyle iki milyon Türk lirasına ibla
ğl meselesi etrafında görüşülmü§ 
VP kabul edilmistir. 

Almanyada vaziyet 
-Baş tarafı 1 lncJ u.)facıa- / tarafından verilen emirler dahili 

alınmış ve bilahare serbest hıra - d t b ' l A t f' 
k 1 

e ve mun azam ır p ana ev ı 

1 mııtır. k ld - ·· l kt d' . . A . . an yapı ıgmı soy eme e ır. ,, 

Hıtlerın şahsı vazıyeh kuvvet· B l' 1 (AA ) R" t • er ın, • . - oy er .. 
li olmakla beraber fırkasının hü - ·an b.ld ' · ) H·· k t t :i J sı ı ırıyor ucum ı aa ı r .. 
cumlara maruz kaldığı ve eski d l t k'f d'l · b 1 

esasın an o up ev ı e ı mıı u 
mevkiinin sarsıldığı muhakkak - d' "h ' h · t k nan ye ı mu ım ~a sıye ur§UI1 
tır. d' ·ı . . ızı mııhr. 

Vakayiin ne ıekil alacağını . . 
· d'd t kd ' t k . kA Bunlardan üçü Münıh , dığerle 
şım ı en a ır e me ım ansız B ı · s· 

l ki b b H
. d b , er ın , ılezya, Saksonya ve Po• 

o ma a era er ın en urg un . A . . 
hastalığı rivayeti vaziyeti daha meranya teşkılatına mensup ıd ılet 
çok karıştırmaktadır. Dün akşam irat eylediği nutuk 

ihtiyar MareJal her vaktiki gi- la M. Göring ezcümle, inkılabı 
bi nazımlık rolünü oynamıya mütazarrır etmek ve hükumeti de· 
muktedir olamazsa bu rolün Al • virmek üzere bir plan tertip edil• 

mi, olduğunu söylemi tir. Hücuııı man ordusu tarafından yapılma
sı çok muhakkaktır. 

imparatorluk taraftarlarının 
son vaziyetten istifade ederek 
bugün dünden daha z:yade mu • 
vaffakıyet ümidiyle propaganda
larına kuvvet vermeleri muhte • 
meldir. M. R. Necdet 

Londra, 1 - (Röyler ajansı 

Berlinden istihbar ediyor) Gecele
yin, hücum kıtaatınm kendi aley~ 
hine, reisleri tarafından seferber e
dildiğini haber alır almaz, M. Hit· 
ler sabahın saat dördünde tayya
re ile Münibe gitmittir. 

Aralıkta, dahiliye nazırı bizzat 
Münib polis müdürü ile hücum kı· 
taatı reisini tevkif etmit ve bunla
rın apuletlerini başvekil bizzat sök 

müıtür. 
Müteakiben M. Hitler, yattığı o· 

dada Roehm'i tevkif etmiştir. 
Roehm bu muameleyi protesto et-

mittir. 
Hücum kıtaatı rüesasından Hei-

nes ile daha bazı şahsiyetler de, sui 
kast tertibinde ali.kadar görülerek 
tevkif olunmutlardır. 

Tahtı tevkife alınan reislerden 
Roehm, Heinea ve Ernıt, M. Gö
ring tarafından, Prusya devlet fU· 
raıı azalığından azledilmiılerdir. 

Paris, 30 (A.A.) - Berlinden 
bildirildiğine göre siyasi mahafil· 
de, meşhur Ôperatör Sauerbruchun 
alelacele Neudeck' de bulunan rei
sicümuhurun nezdine çağırılmış ol
duğu rivayeti dolaımaktadır. Fil· 
hakika Sauerbruch Berlinden Neu· 
deck' e hareket etmiştir. 

kıtaatının efradı iğfal edilmiştir 

bu hareketin ba§ında sabık başvc• 
kil Fon Shlcicher bulunmaktaydı. 

Hitlerin emirnamesi 

Berlin, 1 (A.A. ) - Milisleriıı 
en büyük reiıi aıfatiyle M. Hi t)et 
hücum kıtalarının yeni erkanıhar• 

biye reisi M. Litze'ye aşağıdaki e· 
mirleri vermittir. 

1 - Bütün hücum kıtaları reit• 
terinden ve efradından körü köri.İ' 
ne itaat ve ·bili.kaydü şart inzibat. 

2 - Hücum kıtaları reislerindeJI 
şayanı imtiaal hareketler. 

3 - Hattı hareketleri muvafı~ 
olmıyan hücum kıtaatı reisleri il• 
siyasi rüesanrn derhal fırkadafl 

tardı. 
4 - Hücum kıtaları reislerinifl 

sadelik hususunda nümunei imtisşl 
olmaları. Hücum kıtalarının Bet" 

linde muhteşem bir tarzda birle§' 
miş olan ve ziyafetlerinde ayda 30 
bin mark ıarfedilen umumi karar' 
r,ahının derhal ilgaunı emrederirt'• 

Hücum kıtalarınm bütün reisle• 
rinin diplomatik namı altında iki' 
de birde ziyafet -vcrınolcrlni naoo#' 

derim. 
5 - Hücum kıtaları reislerinİJ1 

lüks otomobillere binmemelerir: 1 

katiyen isterim. 
6 - Alenen içki içen ve sarhot 

olan hücum kıtaları reisleri de ıef 
olacak kabiliyette değillerd ir. 

Le Petit Pariıien gazetesi diyof 
ki: 

"Dünkü hadiselerin Hitler ihtİ' 
lalinin ilk safhasını kat'i surette 
bitirmemek ihtimali vardır. Ak· 
sülamellerin uzun müddet devaıı1 

etmesi kabildir. 
"Le Journal,, e göre vaziyet 

§udur: 
"Goering' çiler, Goebbeh' çilerİ 

ezmiıtir .,, 
Bu gazete müfrit herhangi bit 

muştur. teşebbüsün inkitafına Reichveht 
Berlin, 30 (A.A.) - Alman is- tarafından mani olunmuı gibi el· 

Paris, 30 (A, A.) - Eski Alman 
başvekili ceneral Von Schleicherin 
Berlin civarındaki bir sanatoryum 
da bugün tevkif edilirken öldürül
müş olduğu teeyyüt etmektedir. 
Ceneral mukavemette bulundu -
ğundandan kendisini tevkife me
mur edilenler tarafından vurul • 

tihbarat bürosu bildiriyor: duğunu da bildirmektedir. Diğer 
Sabık ordu nazırı Von Schlei- birçok gazeteler de bu fikirde c!ir 

cher hücum kıtaatı idaresinin dev- Ve 1914 teki Pruaya askeri ida ' 
lete muhasım mahafiliyle ve ecne- reisi saltasının tekrar ihyası zam~ ' 
bi devletlerle münasebatta bulun- nı geldiğini tahmin etmektedirler· 
duğu ve bu mUnasebat devleti teh- Figaro gazetesi diyor ki: 
likeye dütürecek mahiyette olduğu "Alman yanın Reichıvehr'in e· 
için bugün kendisinin tevkifine te- linde olduğu vakıası meydana çrl 
ve zevcesi ölmüşlerdir. mış gibidir. H itler bir timsal ole• 

Mumaileyh bu karara silahla rak kalabilir, fakat hakikatte bit 

mukavemet etmek istediğinden te· esir oluyor.,, 
· d k d' · "Le Jour,, gazetesi •u suali ati edilen ateş neticesın e en ısı ıı 

d aoruyor: "Hitler idare mi Eott 
ve zvcsi ölmü~ler ir. 

L nd a 30 (AA ) ıngl'lı'z ga yoksa takip mi etti?. Her hal.:: 
o r, .. - -

zetelerinin Berlinden istihbaratına Prusya Reichsvehr'nin Almanya• 

n uaran başvekil muavini V on Pa- ;;;;;...,;s=ı ;:..g;;;;;a=le=b=e=ç=a=lm=ış=g=ib:;i;;;;;d=i=r '="==~ 
pen sabahleyin tevkif olunarak sı
kı bir isticvaba tabi tutulduktan 
ıonra serbest bırakılmıştır. 

Berlin, 30 (A.A.) - Royter mu
habiri bildiriyor: 

M. Göring matbuata beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

"Bize mukavemet edenler tama
men kurşuna dizilmişlerdir. Resmi 
mahafil tedip hareki.tının başvekil 

Plevne boğalan 
Vilayet dahilinde hayvan ne!' 

linin düzeltilmesi icin bir çok kö· 
lere tamızlık Plevn~ boğaları ve/ 
mi§~İr. 

Sinemacıların kabulü 
ismet Paşa Hazretleri dün 1C' 

katlıyan otelinde 1st&ınbu1 s:ncıt' · 
cılarını kabul etmiflerdir. 



• 

Milyonlarca insanların bozulmuş yiyecek 
içecek yüzünden tifüs, verem zehirlenme daha buna benzer hastalıklara 

yakalanarak öldükleri görülmüştür. 
Hastalığa sebep gıda içinçle, pis hava ve lüzumsuz hararetle fenni olmıyan vesaitin netice

si hasıl olan mikroplardır. Yiyecek, içecek soğutularak bu mikı plaruan kurtulur. 

Bunun için: -------- .. 
Her sınıf her maksat için soğulma makina ve dolaplan 

im alile dünyaca meşhur olan Alman yadaki DKW f abrikasİnın 
soğutma makina ve dolaplarını tavsiye ederiz. 

Fabrikanın 1 ürkige Şubesinin: 
lstanbul, Beyoğlu istiklal Caddesi No.28-Tel. 43849. 

Sergisini Görünüz 
• 

Evler, hastaheler, mektepler, lokantalar, pastahaneler, 
birahaneler için soğutma makina ve dolapları mevcuttur. 

Türkiyede ilk defa birayı soğutan dondurma yapan makineyi 
burada bulacaksınız. 

Ailelerinizin müşterilerinizin 

sihhat saadet ve iktisadi DKW 

soğutma makina ve dolaplarına 

sahip olmakla mümkündür. 

lstanbul, Beyoğlu 
istiklal Caddesi 28 

Telefon: 43849 

Istanbul Ziraat Bankasından: ! 
Sıra Semti MabaJlesi Sokağı Cinsi Hissesi EmlAlc HiHeye göre mu· 
No.sı No.ıı hımmen kıymeti 

1123 Yedikule Kazlıçefme Demirhane İki dükkan 40/ 120 82 - 82/ 1 167 T.L. 
1124 Küçükpazar Hızırbey İcadiye Kargir hane ve dükkan ve bahçe 1/ 2 6 1250 ,, 
1125 Eminönü Şeyh Mehmet Geylani Sebzeciler Kargir mağaza ve üıtü han 30/ 240 9 - 9/ 1 5000 ,, 
1126 Kumkapı Çadırcı Ahmet Çelebi Balipafa Kargir hane ve iki dükkan 32 240105- 105 1 - 107 10G7 

1
, 

1127 Kadıköy Caferağa Kadife (Kiriloı) Ahtap hane 3/ 5 3 2400 ,, 
ll29 Ortaköy Ortaköy Zincirlikuyu Kirgir dükkan ve odalar 15/ 30 24 500 ,, 
1130 ,, ,, Zünbül çıkmazı Ahtap hane 1/ 2 3 500 ,, 
1131 Burgazadaaı Burgazadaıı Hacıpalat Ahıap hane 17,50150 13 - 15 280 ,, 

1123 ııra numaralı gayri menkulun pey akçesile ihale bedeli naklen diğerlerininki nakten veya gayri m übadil bonosile ödenmek üzere 
yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyeti ıahfa çıkarı1mıttır. Pey akçeleri yüzde yedi buçuktur. İhale si 2 7 934 Pazartesi günü saat 
ı.s tedir. Müzayedeye iştirak edeceklerin mezkur günde ıaat on dört buçuğa kadar pek akçelerini yatırm aları lazımdır. Senei haliye vergi· 
ııle Belediye resimleri mütteriye aittir. Şartname bankamız kapısına asılmııtır. (3117) 

Halepli Sünnetçibaşı Zade 
Sünnetçi Ahmet Mahmut 

Sirkeci Betir Kemal Mahmut Cevat eczahanesi 
kartıaında. Telefon 22445 

Cidden şık ve kibar her genç kızın 

Beyoğlu 3 lincii sulh hukuk ha
kimliğinden: 

Kadıköy sulh icra dairesinden: 
Bir borcun temini istifası zim· 

mında mahçuz olup satılarak pa
raya çevrilmesi mukarre:- bulunan 
muhtelif cins ev efyası 5 -7- 934 
T. perşembe günü saat 10 dan 12 
ye kadar Kadıköy pazarında açık 
arttırma ile satılacağından yüzde 
iki buçuk resmi dellaliyesi müşte· 
risine ait olmak üzere taliplerin 

Kimyager ---. 
HUSAMEDDiN 
Tam idrar tahlili 100 kuru§tur. 
Bilumum tahlilat. Bahçekapı 
Emlak ve Eytam Bankası kar· 
tısında izzet Bey Hanı eo 

Savo piksin saçlann 
hülasasıdır. 

Satı~: Bahçcl<apı Zaman ecza a .. po

su. 
Yeniposlnhane ittisalındo 17 nurr.a• 

rada ıtriynt mağazası. 
Ankara: Şark Merku ecza depoıu 

,.e bilumum eczahane ve ıtriynt ma8'e1-ııt· 
lnnndan iıteyiniz. Batlıca dütünceıi; nitanlısın a intihap edeceği cihaz takımının 

siparitidir. Bu pek nazik ve kemali ihtiyatla dütünülecek 
bir meseledir. Maamaf ih meseleyi izam etmeyiniz ve gömlek, pija· 
ma ve rop dötambr için İpekli kum atların zengin ve müntehap çefit · 
lerini ve tık bir erkeğe lazım olan bütün ihtiyacatını temin eden 
Seyoğlu'nda lıtiklil Caddesinde Galatasaray Lisesi kartısında 178 
numarada DA VID gömlek ticareth aneıine tam bir emniyetle müraca· 
at edinjz. Son derece memnun kalacaksınız. 

Süleyman ve Ahmet efendiler 

vekili avukat Bünyamin efendinin 
Beyoğlunda Kalyoncu kulluğunda 
Topçular sokağında 8 No. lu ha
nede mukim iken Yani Cingöz oğ
lu efendi aleyhine açtığı alacak da
vaımdan dolayı gönderilen daveti
yenin zahrındaki metruhatma na· 
zaran ~üddea aleyhin hali hazır 
ikamet.gahı meçhul bulunduğu an· 

latılmakla bermucibi talep 20 gün 
f aaıla ile ilanen tebliğat icrasına 

karar verilmiş ve yevmü muhake· 
me olan 19 - 7 - 934 tarihinde 
mahkemeye gelmediği ve larafın· 

mezkur gün ve saatte mahallinde __ Z_A_Y_J ___ A_d_n_p_a_z-ar_ı_o-rt_a_m_e_k_t_e-

hazır bulunacak memura müraca· binden 931 _ 932 ıcnesinde aldı· 
at eylemeleri ilan olunur. (175) ğım 244 numaralı tahadetnamemi 

dan bir vekil göndermediği takdir- zayi ettim. Yen isini alacağımdan 
de gıyabında mahkemeye devam eskisinin hükmü olmadığı ilan 0 • 

olunacağı mekamı tebliğde ilfın o- ~ lunur. Adapazarı İstikamet ecza. 
lunur. (180) 1 nesinde Ali Osman oğlu Ahmet 

Hasan yulaf özü Unu ~tar!;;bz:~alorisi Çocuk gıdasıdır 
Doktorlarınıza ıorunuz. Yulat çocuklara hayal ve ruh verir. Netvünemalarına ve çabuk yürümelerine ve afıyet ve sıhhat içinde yaşamalarına sebep olur. Haslalıkıız 

neı'eli, tombul yapar. Yulaf özile pirinç, nitaıta, patateı arpa, mısır ,irmik, bezelye, mercimek özü unlarını çocuklarınıza hol bol yedir iniz. Tabiatin bu sade v~ hakiki 
ııdaaı çocukların ha1ati bir gıdasıdır. Haıan özlü unlarile yapılan mahallebi, tatlı ve püre v~ çorbaların nefaıetine doyum olmaz. Hasan markasına ve ismine dikkat. 



Almanyada Hitle
re karşı bir isyan 

başladı 

Çocuk Yeni 

KUPOft 

177 
1-7-1934 ~ 

antrenör 
Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 

Birer paket kakao 
kazananlar 

Yeni deniz sporları hocası 
dün geldi 

21 - Nişantaşında T. lsken . 
eler, 22 - İstanbul telgraf mer -
kezinde Safer, 23 - Beyoğlu Ha
malbaşı Kordela apartmıan 3 Ner 
min Ziya, 24 - Vefa orta mekte 
binden Nevzat Ziya, 25 - Kasım 

paşa Kulaksızda 25 Semiha, 26-
Karagümrükte Karabaşta 101 
Şiikrü J~av~, 27 . ÜskücJar Bağlar 
başı Trablus sokak 27 Kemal, 28 
- Zeyrekte 25 İbrahim, 29 -
Karagümriikte Oyuk duvar sokak 
4 Semiha, 30 - İstanbul Balıkpa 
zan 10 Mordo oğlu Vitali, 31 -
Beşiktaş 18 nci mektep 453 Ihsan 
Osman, 32 - İstanbul 54 ncü mek 
tep 406 R_aşit Ömer, 33 - Ga 
lata Kürekçiler 49 Hasan Şevki, 
34 - İstanbul Avusturya lisesin. 
den Leon Razon, 35 - Kasnnpa
şa Eski Tersane caddesinde 7 Bas 

sz:i, 36 - Kasımpaşa.da Mevlanc 
sokak 17 Muzaffer, 37 - Nişan . 
taşı 818 Semahat, 38 - Süley -
~aniye'de 7 nci mektep 609 Hüse 
Q1in Avni, 39 - lst.anbul Tarakçı
~ar Mateyo han 5/ 6 Jak Behar, 40 
- Kuınkapr Muhsine Hatun ma . 
liallesinde 19 'Abidin bey ve ha -
rumlar. 

Sihirbaz kadın 

çeri başının karısı: "- Vallahi bu çocuk piç 
diye inliyordu, sihirbaz ise: "Hele mukaddes 

görürüz!,, diyordu. 

değildir!,, 
ot yansın, 

(Baıtarafı 5 nci sayfada) 

bir nebattan baıka bir fey değil • 

:Y azısr bu nüshamızdaki (Haberin Hikayesi) dir. Resimli hikayele -
rimiz birer günlüktür, yani mabaa tsızdır. Gazetemizde her gün böy
le bir hikaye vardır. mif .. insan, bununla kafayı tüs - ____________ ..., .... __________ ._ ____________________ ._ __ 

ıüleyince, her itittiğini gözleri Ö· 

nünde canlandırır, aynen gördü -
ğüne zahip olurmuf .. Bu burnu -
muza tıkadığımız ise, o otun yal
nız sihirbaz ailesince bilinen pan-

z•~:~ n~·!~1·~d·nb•ri • 1d•b1 - ~imali Amerikada "sinema malısul-manın verdıgı hır azapla, ansızın, Y ~ 
korkunç kafaıını birden kaldırdı. l • • t L. • 
Sihirbaza ve oğluna yumruğunu erını QS ı ıge 
ıalladı, haykıracakt1 .. Fakat, ıus-

sef erberlifi,, başladı 
tu. Ahlakı bozacak filmlerin orta· 1 rinden bir ihzari ıansür vücuda den kıyasıya kırpılmıştır. 

Acuze, zeki bir kadındı. Her dan kalkması, ve bir daha yapıl- getirmeye uğratmaktadırlar. Eseri filme alınamıyacak olan-
ıeyin farkına varmıftı. maması için Amerikada alınan ka G b d l 1 kı lar arasında müteaddit me•hur mu ene e e i 17 mi yona ya n 'l' 

Hikayesine şu ıuretle devam rar, Amerika sinema aleminde b ._~ harrirler de vardır. ir yeKun tutan senaryo yığını, 
etti: daha timdiden 3o milyon liraya bir sinema müeaaesesi muharrir • 

- Ve sonra, çeribaşının zevce- mal olan bir hadise doğurdu. El "Sinema mahsullerini tasfiye 
seferberliği,, Amerikanın bugün 
en me§gul olduğu ahlak mevzu • 
larından biridir. 

ıi, arabacının baıına ıskara maşa- de mevcut filmlerden, herhangi 
yı attı .. Onu, odadan koğdu .. Ben suretle cinsi bir mahiyeti haiz o -
namuskar bir kadınım,, diye hay- lanlar imha edilmektedir. 
k!rdı .. O, hakikaten namuskardır. 
Çocuk ç.eribaşınmdır .. 

Bir saat ıonra, müşterek uyku
dan uyanan çingeneler veliahtla -
;;nı kaybetmedikleri için biribir -
le;ini, reislerini, reiselerini tebrik 
ederlerken ve cümbüş yaparlar • ... 
ken çeribaıı, acuze ile oğlunu bir 
köfeye çekmit, §Öyle tehdit edi
yordu: 

- Foyanızı meydana çıkanr • 
aım ama, neylersiniz ki, maiyye-. , 
timin itikadım homıak istemiyo-

Şimdiye kadar, birçok hafif 
rollerle halkın ve ıtüdyo sahiple
rinin rağbetini kazanmıf, şöhret 
sahibi film yıldızları her yeni 
yaptıkları mukavelede mühim 
şartlara tabi tutuluyorlar. 

6 milyon liraya mal olmut ve 
ahlaka tesir etmesi muhtemel bir 
film, büyük bir kumpanyanın 

"zararı,, na ortadan kaldırıhnıt • 
tır. Bu film, hiçbir sinemada gös
terilmiyecektir. 

leri tarafından tekrar yapılmak 

ve ahlakı ifsat edebilecek bütün 

kısımları çıkarılarak salim bir ha
le getirilmek üzere yepyeni bir 
tasfiyeye tabi tutulmuşlardır. 

Son zamanlarda töhret almı§ 
Meyvest isimli artistin, yapmakta 
olduğu bir fiJm, birçok yerlerin-

Film artistlerinin hayatı değiı 
tirilecek, yepyeni bir mefhum ve 
inamı tarzı aşılıyabilmek üzere 
herbirinin üzerinde ayrı ayrı ça • 
lışılacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dört zenci daha linçedildi 
Amerikanın T enessi eyaleti 

Mançester şehrinden, bir zenci 

dans salonuna giden birkaç beyaz 

adamdan birine tokat attığı için, 

linç edilmittir . 

altüst etmitler, sonra danı yerin

den bu zenciyi ve bir diğerini kal

dırarak bir otomobille uzaklaştır· 
mışlardır. 

Hüviyeti meçhul kalan diğer 

zencinin kaçmış olmasına ihtimal 

Her Ferenzi 

Deniz sporları, Denizcilik f e
derasyonu tarafından memleketi
mize yeni bir antrenör getirilme
sine ka;ar verilmitti. 

Son günlerde Avrupada birse· 
yahate çıkmış olan Galatasaraylı 

Vamık bey, seyahati esnasında 

getirilecek antrenörü seçmit ve 
dün gı•:ck Vamık, gerekse yeni de 
nizcilik antrenörü şehrimize gel • 
mi!lerdir. 

Yeni Antrenör Macardır. 4 - 5 
senedenberi Pettede Namzeti 

Spor klüp'te denizcilik şubesi baş 
kaptanı ve ilci eeneclir ele reeen 

antrenördür. 

Bu zatın ismi Her Ferenzidir. 
Kendisi genç ve tam manasiyle 

bir sporcudur. Vamık bey bu yeni 
antrenörü, eski yüzme antrenörü 

Tegetofa nazaran fevkalade de • 
necek kadar ehven bir §eraitle ge-

tirmiştir. Bu yeni antrenörün de
nizcilik sporları için faydalı olma· 
sını temenni ederiz. 

Bir tebliğ 

Moda Gençler Birliğinden: 

Kayıt muamelesi için müraca· 
at eden zevatın her cuma ıabah 
saat 10 dan 12 ye kadar müraca • 
atları rica olunur. 

HABER 
Akşam Postası 

darehaneai: 
ISTANBUL AN· 

KARA CADDESi --------.-
l'elgraf Adresi: ISTANBUL DAB.EB 
Telefon Yazı: 2S8'72 idare: 24S'70 

r-
AaonE ŞERAiTi 

ı a 8 Uaylık 

Tllrldye; 120 SSO 660 1250 Kr1o 

Ecnebi: 160 f45 840 1810 

ILAn TARiFESi 
flcıuet UAnlarmm 11&tın 1%,30 

Rc8ml UAnlAr 10 kunıftur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

rum .. Zira, diulerini kaybederler
se, onları, ben de avucumun :çin
de tutamam • Fakat. bir daha, mu 
kaddes otu bana soımadan ken
di ır~nfaatinize lrullanmağa kal -
kitmayın .. Kan~maı:ı .. 

Bir şirketin 60.000 liralık si -
nema mevzuu, roman ve piyesle
ri, müelliflerine bu para verilmiş 

olduğu halde, ayni zararlı mahi • 
yetleri dolayısıyle kat'iyyen kulla 
nılamıyacak bir vaziyettedir. 

Sekiz beyaz adam yakalanmış 

ve katil suçu ile tevkifhaneye gö

türülmüttür. 

veriliyor. 
Bıı.sıJdıtı yer: (VAKiT) Matbaaal 

35 lik zenci, bütün vücudu kur _. 

(Hatice SUreyya) 

=------------------------·· 
HABER gazetesi 

El ya21sı tahlil kuponu . 
isim • 

-----------------------· 

Bütün film kumpanyalarından 
mümessiller bir araya gelerek bu 
çe§İt filmlerini, filme alınmamı§ 

mevzularını ayırarak ve hükUme
tin gözüne iyi gfüünmiyecek nok
talarını iptal ederek kendilikle • 

35 yatında olan bu zenci, bu 

ay içersinde, Amerikada öldürü -

len zencilerin dördüncüsü olmak

tadır. 

Suç, §U tekilde tesbit ediliyor: 

Beyazlar, önce zencinin evine 

gitmi§ler, ne varıa hepsini kırıp 

···················································-······· şunlarla delikdeşik ve kısmen bal- !i ..................... D~kt~;·· .. ······· ........ H 
talanmış olduğu halde bulunmuş- si H •• • Ü ıı 
tur. n useyın sman ı. 

.. 1 

Vak'ayı polise, faillerinin isim- n Haseki hastanesi 
leriyle haber veren, her şeyi gö - il dahiliye mütehassısı 
züyle görmüş olan 14 yatında bir SS r aleli Lütüf Apartımanı Saat 4·8 ~ : 
roc kt g kadar Telefon 22459 ii ,. u ur, •• •• 
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