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blöften mi ibaret? on asra bedel eser 

Bu blöf Fransa ile mlisavtını 
temin edebilmek içinmiş 

yarattı .. ,, 
Paris sefirimiz Suat B. 

beyanatta bulundu 
Pöti parizyen gazetesi 

takdirle dolu bir 

lıaı 
Ya Başvekil " M"" V 1 osyö Musolini 

İ\fington 21 ) AA ) 
t ' • • - Va· 0n Sta · il i . r gazetesı, bahri mc 
Sın Ya d w b' )o,. k' z ıgı ır makalesinde 

t~ 1: 
Rer lt 1 • ik· h a. ya, 35 bın ton hacmin· 

~i 1 
arp gemisi İn§ası hakkın· 

Pto1· es'ın· k" · k ı mev 11 ıcraya o -

ltalyanın bunları 
yaptıracak parası 

yok mu? 
yarsa, Fransa Vaıington bahri iti
lafının mefsuhiyetini ilan etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. Çün

kü, Fransanın emniyeti, Alman 
ve ltalyanın bahri kuvvetlerinin 

mecmuuna müsavi bir bahri kuv· 
vete ihtiyaç göstermektedir. Dun· 
kerk tipindeki gemiler Almanla -

(Arkası 6 mcı Si.yrfada) 

~llı .. 

eşyalar Çiçerin vapuriyle 
Odesadan getiriliyordu 

'ı:7 lttu d•l ki •ında da kaçak maddeler bulun -· agene e ı ece 
.SQ d k muıtur. Bunlr kaçak eşyaların 

Claı,la n 1 /ar var kendilerine ait olmadığını, Rauf 1 

r,~, t Yolcu salonu birliği mu- Bey, gümrükten içeri sokuluncıya 
eık· ı -ı111n ta.h~·atı bir kaçakçılık va- kadar bu eıyaları kendilerine ver· 

bun k ikatına el koymu•tur. diklerini söylemi§lerdir. Bu eıya-
r' a. fa O :r 1 l!t va. rn desadan gelen Çi- arı çıkaranlar arasında bir kavas 
t~ İarn·~~ru Yolcularından Rauf ve bir kaç muhacir vardır. Rauf 
tıJ '·""'e b · B cll •al ır zat zati eıyalarını eye ait diğer sandıklar da bugün 
' t. onundan geçirirken: açılacaktır. Tahkikat ehemmiyet· 

ırYalar 1 }'okt •rn arasında kaçak bir e devam etmektedir. 
'ttt ur. Bo h ,, 'Yın ıuna za met cdipıT-------------
v ıı de · · 
•~iye · ' rnııtır. 

it· ı Ve rne k" . "b 'llıa.t v n ılı arile sözü-
~ ediJrn · IA 1 'tın haı· .. esı . azım gelen 
'"rtt111 

1 tuphelı görülmüt, e§· 
· rnuaye . nesıne baılanmıı· 

iki yüzlü 
adam 

. ~~ H 
ıtıd Yene ner . eyccanlı zabıta ve tahlil romanı 
ı .~ ilYakk ıcesınde sandıklar 
ıtl 1 1_ ahı d • • w 1 "'tun erısıg sadakor j. 
lltılllu t·! gibi kaçak maddeİer 
l!ll ! ur. 

~ttı eına.da a . 
~. bir iddia Ynı zatı •uçlu gös-
1 .\Yıt. da ortaya atılmı§· 
'ttl'İtı ı Vapurla gelen baz k' 

r ....... :y;;·Jn f 

~ başlıyor uz i ...... ._ ........ ____ .. ; 
Bu mevzua dair bir makale 

mizi yann okuyacaksmız. 
•ıta.d barı a rnuayene edil-

ıci e!Yal d ı ım·ı 

a unların e!Yaları ara· ----·----------..!.. 

Yunan tayyarecileri 
bugün geldiler 

Yunan tayyarecileri, bugün ıa· 
at on ikiyi 15 geçe Y e§İlkÖf Tay • 
yare istasyonuna inmİ§lerdir. Ge • 
len tayyareler 3 harp tayyaresiyle 
bir spor tayyaresinden ibarettir. 
Gelenler 14 zabit ve 3 gazeteciden 
ibarettir. Tafsilatı 6 ıncı ıayıfa • 
mızdadır. 

Paris sef1rimiz Suat Bey 

Bir ve iki numaralı 
ha vul cinayetleri 

mukaddeme yazdı 
Pariı, 21 (A.A.)- "La Petit Pari
sien,, gazetesi, ikisi birinci aayı
f ada olmak üzere dört sütununu 
Gazi Hazretlerinin sevk ve idare
sinde vücuda gelen Türk inkılabı 
hakkında, Paris Büyük Elçisi Suat 
Beyin vermit olduğu . beyanata 
tahsis etmektedir. Bu mülakat e.
nasında . harici siyaset. meseleleri 
konutulmamı§, yalnız Türkiyenin 
siyasi ve hani inlC:ılabmdan baha 
olunmu.§tur. 

Gazete, beyanhn muliaddeme. 
. d "S Be . sın e: . . . uat· y, zamanrmızm 

en. şayanı hayret · hadiselerinden 
birini tetkil eden Türk iiıktlabınm 
ŞS:hiai ol~uş ve ona İ§tİ~al:c etmit
ti.r. O Türk inkılfıbİ :ki, on .aene 
içind~ on asra ~htiy~ç göateren bir 
eser meydana getir«:n . hayretler 
uyandıracak li~r mucizedir.,, De • 
dikten sonra maKaleyi Jöyle bitir
mektedir: 

. 
·)kinci cesedin katili diye 

yakalandı 
aranan 

Mançini 
fngiltrede yapılan çok mühimi fasız cesedin de bir takım yağlı, 

cinayet, !i?1~i ik~letti! _bu sebe;P • kahve rengi kağıtlara aarılmıt ol
le, her bırısıne bırer ısım verıl • ması noktasından ehemmiyetlidir. 
mektedir. (Arkası 6 ıncı sayıfamızdadır) (Arkası 6 mcı . sayıfada) 

Tafsilatını geçen gün yazdığı • 
mız Brayon cinayeti; bir ele, aene 
o havalide ketfedilmit diğer bir 
cesetle ikiye çıkmış oluyor. 

Binaenaleyh bunlardan biri 
"Bir numaralı bavul cinayetini,, 
diğeri "İki numaralı bavul cinaye
ti,, diye isimlenmektedir. 

Bir numaralı cinayet, bundan 
tam otuz üç gün evvel Brayton is· 
tasyonu emanetçisinde bulunan 
kolsuz ve kafasız cesedi muhtevi 
bavuldur. 

t_ 
~~~....._--~ :...--

Manfiminin öldurdU!)U 
dansöz Vayolet Key 
Buna ait, gayet §ayanı dikkat 

bir bıçak ve yağlı bir takım pamuk 
lar bulunmuştur. 

Bıçağın üzeri her hangi bir le
keyi - kan izleri olmasından §pÜ· 
he ediliyor - izale etmek için iyi· 
ce zımpara kağı.dile silinmiş ve a
tındırılmıştır. 

Yağlı pamuklar, kolsuz ve ka-

Isın et 
Paşa Hz. 

Bugün geldiler ve doğruca 
Yalovva gittiler 

Başvekil İsmet P.ışa Hazret· 
leri Vekiller Heyetinin iki top
lantısına riyaset ettikten sonra 
akşamki tı-enle Ankaradan ay
rılmış ve bu sabah şehrimize mu· 
vasn.lat buyurmutlaraır. Başvekil 
Paşa Pendikte trenden inmiş ve 
motörle doğruca Y alovaya geç
miştir. 

(Arkası 6 ıncı sayıfada) 

-SU-gide 
Zehirlenenler 

Biri hafa hastahanede 
ötekiler evlerinde 

, 

Dün öğleden sonra, G·ilat?.saray 

Ağa han 
lisesi bahçesinde bulunan yerli tt• d • t d 
mallar sergisi pavyonlarmdan bi- ın ıs an a • 

arazı 

rinde dört kişinin zehirlenerek İstiyor 
hastaı:ıeye kaldırılmasiyle netice-
lenen bir hadise olmU§tn:-. Bu sabah gelen İngiliz gazete-

Zehirlenenler bu pavyonda lerinin bildirdiğine göre, Ağa· 
çalışan frfan Emin, Planda Civa- han, Hindistan topraklarından 
ni, Nelli Artin hanımlarla Meh- bir kısmının kendi idaresine bı· 
met Ahmet efendidir. Dördü de rakılmasını istemittir. 
Beyoğlu hastanesine yatırılmıtt - 1 

::r Bunu, ngiltere İmparatorlu • 
lar, bunlardan Mehmet Ahmet 
efendiden gayrisi bugün hastane· 
den çıkmışlardır. Had;se_ve, buz 
dolabının amonyak geçtiği boru -
!arından birini; patlaması, bu 
patlak yerden amonyak koku
sunun sızması ve içerd<>l<ilerin 
de çıkan kokuyu teneffüs etme • 
leri sebep olmuıtur. Halen hasta
nede bulunan Mehmet Ahmet e
fendinin sıhhi ahvali iyi<lfr. Zabı
taca tahkikat ve belediye fen he
yetince de tetkikat yapılmaktadır. 

ğuna yaptığı hizmetlere muka· 
bil istediği söylenmektedir. 

Vaziyet hükumetten sorulmut 
ve siyasi mahfele filhakika böyle 
bir talepte bulunulduğu bildiril• 
mittir. 

Ağahanrn timdiki halde Hin .. 
distandaki' vaziyeti §ayam müna· 
kata bir haldedir. Burada ne ken
disine ait arazi, ne de iradi hük
mü vardır. 

(Arkası 6 mcı sayıfada): 
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Kuş adası Avusturyada te 
hadisesi hiş hareketler 

Cuma günkü merasim 
nasıl oldu? 

Ankara, 21 (A.A.) - Bugün 
saat dokuzda İngiliz donanması -
na mensup Kuvin Elizabet dret
notu ile London ve DevinşayY 

kruvazörleri ve Türk donanması • 
na mensup Kocatepe torpito muh
ribi olduğu halde Dipburnu önün
de, 14 temmuz müessif hadise -
sinde vefat eden İngiliz bahriye 
zabitinin istirahati ruhu için te • 
karrür eden ayin yapılmııtrr. 

Merasimde İngiliz gemileri yer
lerini alınca, Kocatepe kumanda
nının Türk donanmaıı namına çe· 
lenk atılacağım bildiren mektu • 
hunu İngiliz amiralinin bindiği 

Kuvin Elizabete götüren yüzbaşr
:·11 Jngilfa filosu erkanı harp reiıi 
l:ahul etmit ve teesııüre gösterilen 
r~mimi alakaya teşekkür etmiştir. 

Merasime saat 9,30 da boru 
ile sancaklar yarıya indirilerek 
~ : ~lanmıı, zabiler .liılıçlr ve mü
r e~ tebat lieY.a.z gİY.Dlitlerdi. 12 
dakika süren dini merasimden 
sonra li&va>:a ablan üç el yaylım 
tüfeli atqi arasmCla borular se -

~ 

F ransadaki dahili vaziyet 
son derece ciddidir 

ltalya, Berlinde resl111 

şebbüslerde buluna'~ 
Af~ 

Viyana, 22 (A.A.) --:.- t\ 

yada tedhiş harekatı gun 1 
fazla]aşmaka ve bombalarl:i 
lan müeaddit bozgunculı.ık 
leri kaydedi]mektedir. .

11 
D~'· Londra ,21 (A.A.) -

Başvekil M. Dumerg alelô.cele 
Parise davet edildi 

rald gazetesi, Avusturyadll ~ 
ı . 1 • h" h ekitı sosya ıst erın tet ış ar · 

da ltalya hükUmetin.in ae, 
resmi teşebbüeıatta bulunııt'°g 
rar verdi~ini yazmaktad~ 

Pariı, 21 (A.A.) - Kabine, M. 
Cheronun riyasetinde toplanmış .. 
tır. Siyasi vaziyetin müzakeresin
den sonra M. Cheron, M. Doumer
gu'in nezdine giderek vaziyetten 
kendisini haberdar eylemeğe me
mur edilmittir. M. Cheron oto .. 
mobille T ouzuse tehrine hareket 
etmiftİr. 

Paris, 21 (A.A.) - Fransadaki 
dahili vaziyet, M. Doumergue'in 
kabineye riyaset etmek üzere alel
acele Parise dönmesini icap ettire
cek kadar ciddidir. Bunu kayde
den Röyter a.jan11 muhabiri, ayni 
zamanda diyor ki: 

"M. Tardieu'nün M. Chautemps 
ile radikal sosyalistlere karşı • va· 
ki olan hücumları üzerine hadiı o· 
lan vaziyet, kabineyi M. Tardieu· 
yü dinlemek için umumi bir içtima 
aktetmeğe mecbur etmiştir. M. 
Tardieu'nun beyanatmnı nıühim 

siyasi akiıler yapmaıı muhtemel-

dir. Gerek M. Tardieu ve gerek 
M. Herriotnun. ayni zamanda isti

fa etmeleri ihtimal dahilinde gö -
rülüyor.,, 

Paris, 21 (A.A.) - Eski Fran
sız baıvekillerinden M, Chautemps 
M. Herriot He konuşmuştur. Müte 

mekte, binaenaleyh radikal sosya- Dil kurultaytJl 
list nazırların, bu müdahalenin si-
yasi ve hükumete ait netic~lerini hazırlık 
iktiham etmesi lazım geldiğinde k' h 
ve M. Doumerku'in müdahale e - Dolma bahçe ıarayınd~ 1 

J1 

den M. Tardieu'nun niyetlerini ve si dairede üç gündenbert f·li 
hundan çıkacak netayici bilecek te geçmiş bulunan Türk Dı 
yegane salahiyettar şalus'olduğun· kik Cemiyeti merkez büro•~ 
da müttefik kalmışlardır. toplanm~ştır. . . ~ 

Paris, 21 (A.A.) _ M. Dou- Heyetın aHI vazıfes1, kil 
mergue'in salı sabahı Parise dö- için gelen tezleri tetkik el~e· 

D" ~ k~t- lb ahııı' 
neceği rnuh'l-kkak addolunmakt:ı· ~ . un umuı~n ~ ıp . ~ . 
dır. Salı günü öğleden sonra ka- mı Bey, vazıfenın bıUığt 
bine bir içtima aktedecek ve çar- mubarririmize: I 
şamba sabahı da naz!rlar Elysee "- Tezleri tetkika bt.~ 

lam liavaaı çalmıı ve arliasmdan ~=~~====~==!!!!!!!!!!~ akiben radikal sosyalist nazırlar 
ile radikal ıosya1iıt fırkası meı·kez 

sarayında toplanacaklardır, Lık. Ne yolda tetkikat yıP 
mızın usullerini tesbit etti~· 

çelenkler ahlmıttır. 3 <lakika ıü
kUttan sonra lns;iliz gemilerinde
ki bantiolar milli mar~lannı ve 

Maarif Vekili Ankara postahanesi, adres 
vergisi alamıyacak! 

müteakiben pa~doı liavaauu çal- Bu yıl Vekalette değişik-

heyeti bür!>ıu birlikte bir içtima 
aktetmiştir. M, Chauemps bu iç
limaa işirak eylememiştir. 

Ankara, 21 (Hususi) - Damga 
kanunu yeni izahatnamesinin ya:n· 
hş tefsiri neticesinde Ankara poı· 
ta idaresinin mektuplardan almak 
ta olduğu on paralık damga reı -
mi, bundan sonra almmı.yacaktır. 
Ankara posta baş müdürü, bu 9e
kildeki muamelenin dört bet ·gün 
tatbik edildiğini, fakat sonradan 

leı-, raporlara tak5İm cdilıt 
Bir miktarın~ da ben aldıJ11· 
şembe günü tekrnr top!aoıı.' 
Demiştir. 

Tez miktan şimdiye lu:.d~· mıılar'dn. Bu ıuretl~ merasim bi- lik olmıyacağını söyliyor 
tince Devonshire kruvazörü Ko- içtimadan sonra aşağıdaki teb

liğ neşredilmiştir: 
yi geçmektedir. ~ 

,Ca.tepeye kır:k metre lia:dar yak • 
ı•rali geçerken Türk istiklal 

Ankara, 21 (A.A.) - Maarif 
Vekili Zeynelabidin Bey, Anadolu 
ajansına şu beyanatta bulunmu§-

"Radikal sosyalist fırkası mer· 
kez heyeti bürosu M. tardieu'ni.\n 

Kurultaydan soma b!r ~ 
çıkarılacaktır. 

· -:;arımı ça1mı§tır. İngiliz amira
İWn motörle Kocatepeye gönder- tur: I tahkik komisyonu huzurundaki 

beyanatı üzeirne tahaddüs ~den 

Bu seneki kurultaya, e'ıı, 
lim]eı·in de iştirak edeı::eği •0 

eliği yaveri amiralin teşekkürü- "- 934 ders yılı esnasında Ma
nü §İfahen söyledikten sonra a - arif Vekaleti eski kadroyu, tetki-

e '!f> miralin ka~t vizitini 1ngi1iz ami • lat ve isistemi muhafaza edecek
vaziyeti müzakere etmi! ve itti· 
fakla fırkanın hükUm.etteki mü- bir tamimle menolunduğunu sÖy· 

ledi. 

mektedir. , 
- - - 1•1•- c . l.t,.\, r i I 1 Ct n.n :etnı ~. t 

ral zırhlısına gitmiı olan zabiti· 
mize verilmek üzere Kocatepe ku
mandanına bırakmıttır. 

Merasim eınaıında Siıamın 

kadın ve erkekten mürekkep 
halk kafilesi motörlerle lngiliz 
gemileri ve Kocatepe etrafında 

dolaşmışlar ve doıtane alakaları
nı göıtermiılerdir. 

lngiliz ajansının verdiği 
haber 

Londra, 21 (A. A.) - Geçen 
cumartesi günü Türk sahillerinde 
Türk nöbetçilerinin ate§iyle bir 
İngiliz zabitinin ölmesini in~ç 
eden hadise iki hükfunet tarafın-

tir. Gazetelerde görülen bir çok messillerine itimat beyan eylemit· 

değişiklik ~ayialarınm tatbiki hu tir,, Türkiye-Yugoslavya tica-
yıl için mevzuu bahis değildir. Her Nazırlar ile merkez heyeti aza- et ahedesi 
üç derecedeki tahsil meselelerinde · ları arasındakimünakaşa bir 'aat r mu 

Ankara, 21 (Hususi) - Dün· 
yapılacak takviye, rslah ve tadil kadar sürmüştür. Merkez 'heyeti 

den itibaren meriyete geçen Tür· 
önümüzdeki sene zarfında düşü- azaları, M. Tardieu'nün müdaha-

kiye - Yugoslavya muahedesi 
ı k h 1. k 1 lesini siyasi mahiyette telakki et -nü ece , program a ıne onu a· gümrük vekaletine tebliğ edildi. 

.lecek yıllıırm de faaliyetiJl1 

lamış hı.ılunmaktadır. r 
Halkın tW:'küleri, ata ıöılt1 

yitlerini muhtevi 14Türk Sô~ 
ri "Büyük lehceler ısö:zlÖI 

" • . re 
"Ana Türk gramerı,, ne~ 

cektir. 

Halk Fırkasında toP 
cak ve hu programın gelecek se
nelerde tatbikma geçilecektir.,, Vekiller heyeti toplandı Anadoluda tetkikat Dün . öğleden sonra fi•~ 

kaşı merkezinde kaza teş~ 
Ankara, 22 (Husuıi) - Vekil- Ar.kara, ~1 (Hususi) - Dahi- is~erinin iştirakiyle bir t 

ler Heyeti dün öğleden evvel ve liye Yekaleti vilayetle: idaresi u- e 
yapılmı§~ır. Toplantıda 4 sonra iki defa toplanmıştır. Bu mum1 müdürü Sabri Be'. , İstanbul, 1 ı.ı 
f ırkanm yeni reisi Cenıa 

Ankara, 22 (Hususi telefonla) içimalarda, lzmirden dönen Mil1i İzmit, Bursa, Bahkeai. ve lzmir ~' 
zalarla tamşnuı 1 sonra fır ., 

- lran elçisi çarşamba günü ls- Müdafaa Vekili Zekai Beyin ver- mmtc:.k.uarında tetkik ~ Pyahatine 1 .... ,~ it bazı me!leleler görüşü ı· 1 

Iran elçisi 

tanbula hareket edecektir. diği izaha dinlenilmittir. çık · m~l~':'. Cemal bey bugünden itibıJt~1 dan dostane bir ıureUe halledil- r..----·-------------------------------.~------] 1'tı miştir. Bu hadiseden dolayı esa- ı ? kilat merkezlerini gezeee 

sen ~:eesaürlerini Jhildirmiş olan Sabah e1azetel.eri ne diljorlar. GayrjmübadiHerin pa'.', 
Türk hükfunetiyle ngiJiz zabiti- 45 . · ı 
nin ölmüt olduğu noktada dini------ Gayrimübadiller takdıı'li 
bir merasim yapılmall için bir VAK!T- Mehmet Asım Bey "Biraz ile mi karşılaşıyorıJz?.,, diyor. Yunus fut Beyin Paristen yolladığı makale- met ko.miısyonu 16.000 'f 

makul düşünmek lazım,, serlevhalı baş- Nadi Bey anlatıyor, ki: Buğdayı ko- "Cümhuriyet ahlaki, Cümhuriyet ima- tevziatına fasıla vermiştı ~ 
anlaşma hasıl olmuş ve dün bu makalesinde, küçük san'atlar kanunu - ıuma kanunu--ı:.ı l. r:nra lıuğday fiyatla- m,, başlığım taşıyor .. Mahmut Bey Fran misyon bu hafta yüzde yit'~ 
merasim icra edi1mictir. k .. 1" ı h. b' Uk 1 • b k ı 14 T b 1 ttık 11 

ı ~ nun tatbik mevkiine konulması müna - rrnm oyu e ıne ıraı y se mesı e - sız arın emmuz ayrammı ana - nispetinde bono tevziatıJlş 
1 ngiliz donanmasının Kuin E- ıebetile bazı Yunan gazetelerinde Tür- lenirdi. Halbuki böyle olmamıştır. Ge- tan sonra şöyle diyor: "Fransanm bir edecek, önümüzdeki hafta. 

lizabet, London ve Devonshire kiyeye karşı ••garip bi·r şi.Uyet havası,, çen sene bir kilo buğday üç kuruştu, buçuk asırlık ihtilal ve cumhuriyet tari-
d il · 1. Al para dağıtacaktn·. harp gemileri merasime iştirak esmekte olduğunu işaret ediyor. Bu bu sene iki kuruş .. Bu ne en en ge ı - hinden ders almalıyız. acağımız en ~ 

· · T·· k" h·'k" · d gazetelerin şikayetleri bilhassa şu nokta yor? .. Nadi Bey bu suale şöyle cevap faydalt ve hakiki ders; Türk ihtilalinin, J~f 
etmı,tır. ur ıye u umetı e Tramvay 1·stı"yor üzerindedir: veriyor: "Hakiki sebebin un vergisini Türk cumhuriyetinin; başlta milletlerin 
bir Türk torpito muhribinin ora- Türkiyede bulunan Yunan tebaası buğdaya yükleten ve binaenaleyh köy-1 tarihlerinden ve ihtilallerinden daha ıüç Kadıköy Hasan paşa ~~ 
da hazır bulııarak ı;nerasime işti- işsiz kalacaklar, kütle halinde Yunanis- lüye irca eden bir zihniyette olduğu be- daha geniş manalı. daha ziyade feragat siyle Kurbağalıya kad~r bİ~ 
rak ebneıini emretmiştir. Türk tana hicret edecekler, bu hal Yunanis - daheten anla§ılıyor. Demek ki un vergi- ve kahramanlık istiyen bir hareket ol- hallenin sakin)el"i dört jl 
gemiıi deniz ü~erinde Türkiye tanda işdzleri çoğaltacak, binnetice sinin müzakeresinde bu verginin köylü- duğunu iyice bellemektir.,. fazla imza ile belediyeYe.1~ b h · 'n"n aJa"k te ssu"rlerı' memleketin iktııadi vaziyetine tesir e- ye rücuundan korkan bir !tısım meb'us Mahmut Bey devam ediyor: "Türk l) Jı 

a rıyesı 1 a ve e - - v. ermiş!erdir. Bu maha. e 1 J 
bild. b" b 1 b. decektir. Asrın Bey bu şikayetlere bi- arkadaşlarm yerden göğe kadar hakla - vatandaşJarı; başka milletlerin ihtilal 1 ni ıren ır yazı · u unaıı ır b · ihl · b ·ıı ı · b k tı"dalarında yen;den ye.P11eıe rer birer cevap vererek hepsinin yerinde rx varmış .. Hakikaten u ihtimal varıt- t.ar erıni ve u mı et erm ugün ti i- -

çelenk atmıştır. olmadığını isbat diyor: Bazı san'atların mi§ .. Eğer mesele kendi haline brrakı - darelerindeki zorluklarmı, hususiyet- olan tramvayların ınah'- .
11
j 

Türklere hasrı bir ecnebi düşmanlığı de- lır ve her tarafta bu cereyan alıp yürür- lcrini daha yakından öğrenirlerse mim den geçirilmesinin teıJJi~~ıJi. 
ğildir, nitekim Yunanlılar da ayni tedbi- se buğday koruma kanunumuz buğdayı tarihlerine, milli: inkılap esaslarına, mil- mektedirler. İstida be J1'İ· 

Krediler müdürü lzmire 
gitti 

Ankara, 22 (Hususi telefonla) 
- İktisat Vekaleti krediler müdü
rü Cemal Ziya Bey lzmire gitti. 
Bazı tefti,ler yapacaktır. 

işçi bürosu müdürü 
Ankara, 22 (Hususi telefonla) 

- iktisat Vekaleti işçi bürosu mü
aürü Nebi ğlu Kasxm Bey bu ak
:ı.am lstanbula gidecektir. 

ri memleketlerinde almışlardır. Küçük öldüren bir kanun tesirini yapmış olur.,, 1i tarihi ve milli inkxlabt yaratan ve ya- l 1'0 
tetkik edilerek şirket er san'atlar kanuniyle alakadar Yunanlılar Nadi Bey buna mani olunmasına ehem - şatan büyük şeflerine mutlaka daha st-

bu kanunun Türklere hasrettiği işlerden miyetle işaret ederek diyor ki: kr bir sevgi ile bağlanırlar ... ,, liğine havale olunmuıtıır· 
ba§ka işlere girebiJirler, veya daha ev - "Ziraat Bankasının fazla fiat]ar ver - ZAMAN - Ebüzziya Bey "Nufu- eli 
vel gösterilen müs.ıadeden istifade ede- mesinclen vaz geçtik, hiç olmazsa geçen sumuz 17,5 milyon!,, başlxkh yazısm- Hen UZ geJ ıne. rJ• 
rek Türk tabiiyetine geçebilirdi. "Eğer seneki fiyatım muhafaza edebilelim, da nufus siyasetinin ehemmiyetinden Kasımpaşada metres•. O 
Yunanlılar bu frrsatlardan istifade et - hiç olmazsa köylü lehine yaptığımız bahsediyor. Makalede nufusumuzun 18 yeyi boğup gömen Ri~~·l~eıı1 
memişlerse her halde kabahat Türkler . kanunun köylü aleyhine tatbiki ihtima- milyona yaklaşmış olduğu gelecek sene- henüz lneboludan gctırt 'ıl~ 
de değildir.,, linin önüne geçelim. Şimdi bunu temin ki tabirle ı-esmcn teeyyüt ettiği vakit bu 1 e• J 

tir. Buraca hakkında ' 
0 
.... CÜMHURİYET - Yunus Nadi edebilmek bile bir mesele olmuıtur. Va- nun bizim için çok faydalı olacağı ya- S ı• 

Bey Somadan gönclerdiği makalesinde ziyet o kadar nazik ve ciddidir.,, J zılmaktadrr. bıt varakası lncboluye. 
"Buğday siyasetin.:fe makus bir netice MİLLİYET - Siirt meb'usu Mah- miştir. 

ali 

iin 

k l, 
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Gazete satışları 

HABER Akşam Postası 

. Moskovada, lzvestia gazetesi • 
~ı~ Yanında otururdum. Her sa

a ı matbaanın kapııı ardına ka· 
:ar açılır, sekiz dok~z kamyon 

1tar1 fırlardı: Taşraya ve abo· 
nelere aevkiyat yaparlardı!. 

Güzel San' atlar Birliğinin 18 • • 
ıncı 

dün açıldı • 
resım 

• • 
sergısı 

Şimdi iıe, bazı 1a.bahlar, Babı· 
ali caddesinde durarak, bizim ga-
:co; .. • ~• • 

8
: '•1n tevziatını seyrediyorum .. 
ıçare matbu:.tımız için, heyhat, 

araba ve otomobil henüz nasip 

~~~a:ıamıştır !. Hamal aırtında, 
" eme kucaklarında postahane • 

Dün açılan sergiye 32 san'atkar iştirak 
eser teşhir edilmektedir 

etmiştir. 132 

Ye '"'Ör:!erilirler .. 
Bir bayi: 

- Bunlar da satılsa, gene razi
Yi:z.... • Dedi. • Ayni hamallar ve 
ha.demeler iadeleri getirir ... 
'd Geçenlerde, bir ecnebi meslek· 
aş, .... .,~:tc1erimizin sürüm mikta

l'ını öğrendikten ıonra, saatte 
20 • 30 bin haaan makinelerimi • 
ıirı k . d ~rşısma geçtı e: 
d'~ Bunlar kadar tembel makine 
un yanın hiç bir yerinde yoktur; 

~edi. Günde yirmi üç ıaat küaur 
'ilkik~ ja:~:ahat ediyorlar ... 

. -dü ~h~jz _ki,_ bicareler bu şerait 
ır-·n Y<:P!lmış değillerdit. 

Bir fohrikatÖrle bir TürlC gaze
te:;i sah;b1nir Avmpadaki muha • 
,.tre~~ -f'~hurdur: 

- Kaç basıyorsunuz?. 
..• Sualine kar§ılık, Türk gazete • 
•ınin paL--ry,u utana,.ak lialıikatj 
lii~de bin m~balağalandırmıı: 

- Elli b:r. basıyoruz .• 

O - ~~me1< ki bu kadar az? ..... 
Yleyse. saatte yirmi bet bin ba

'-n rotatif makin~ler1 işinize ıel
ltıeı .• Bizde gayet iyi ve ucuz düz: 
ltıa.kineler vardır. Bir tane onlar 

elim, liacetinrz gCSrülür .. 

1 
Nüfuıça bizden yarı yarıya az 

0 •n Balkan memleketleriyle kı • 
Ya~ ed·ı· 1 . • . t 1rse, gazete erım1zın satı -
ıl onların dörtte bir niıbet1ni hik 
~fornaz. 

b 'frende, tramvaydt\ gided-rn 
k~~tYorum: On H~id" tı';-:ak bir 

1 tşı Razete alıyor. Mütebaki do • 
~lto:. k' . b b lk d ~ ısı. ~'ki ya"ım saat, e i 
~~na .fa~ln gi!rt:n bi .. volcu1uiu. 
~ tç bir •ey yapmadan, bin 
~rte - ..... ,_ •t• "'· b' b' \e ~-- • :::~ l'i!l ,.,. marı:ara. ., ır 

!"~re .dah:ı seyrederek, yahut göz
t' btr nc-ktaya se.ph olarak geçi-
1l'or. 

lt1r«zınızı biliyorum: 

Dün "Güzel sanatlar birliği,, 
nin resim sergisi açılmıştır. Bu, 
birliğin on sekizinci sergisidir. 

Güzel sanatlar birliği, her sene 
lstanbulda ve Ankarada 'sergiler 
açmaktadır. Bu sergiler şimdiki 

halde eserleri de en çok ragbet 
görenler arasındadır. 

aıııııuııum11"'111111ııını1111111uııunıııuııııınıııtrıUUMıM111u ııımıııuıı .. aııı:•"•ıfhmıuuııır 

Ali Şuuri bey 
vefat etti 

Bahkeair meb'uau Ali Şuuri 

Bey, bir müddettenheri tedavi e
dilmekte bulunduğu Sen Jorj 
hastanesinde dün vefat etmiştir. 

Yunan işıal ordusu tarafından 
eair ve Yunan divanıharbince i
dama mahkilm edilmiş olan Ali 
Şuuri Bey milli mücadelede çok 
çalışmış, yüksek bir vatanperver
di. Vefatı büyük teesür uyandır· 

mıştır. Cenazesi bugün merasimle 
kaldırılmış, Edirnekapıdaki ıe • 
hitliğe gömü)mü§tür. Ailesine ta· 
ziyetlerimizi beyan ederiz. 

Sular talimatnamesi 
hazırlanıyor 

Şehrimize getirilen menba su· 
ları hakkında bir talimatname 
yapılması kararlaştırılmıştır. Bu 
talimatnameye göre menba suları
nın muhafazası, nakli ve doldu
rulması hususları tesbit edilecek· 
tir. Şimdiye kadar yapılan mua· 
yenede birkaç rnenba suyundan 
başka ek&eriıinin hileli olduğu 

anlaıılmııtır. Bilhaaaa kurşun usu
lü mühim suiistimallere ıebebi· 

yet vermektedir. Yeni talimatna
me ile bütün bu yolsuzluklara ni
hayet verilecektir. Suların fiat 
meıelesi için de ayrıca esaslar 
vazedilecektir. Fakat uzaktan ge· 
len sular, biraz daha pahalı ola
caktır. 

~i.: t:nteresan hir §ey yazılıı:·~·or Tetkikat devam ediyor 

, Alnıanyada. Amerikada., Fran. Ticaret Odasınca yapılmakta 
l ~da kıyamet koptuğunu, ajans olan lastik ve deri rekabeti tetki
~~. Rraflarına iıtinaden yazdığımız katı bugün de devam edecektir. 
t\tı1r~ b ·ı f • b. lA Oda idare beytinin ayırdığı H:o-k ,ı e . etra ta un:umı ır a-

t·~:tlik... Gazeteci. ağzı ile kuş misyon Y edikuleye gidecek ve o-
... r'.'\filedir !. rada bulunan lastik fabrikasmı 

Geçen ·· 8 ... 1 dd . d gezecektir. N .. gun eyog u ca eıın e 
h t'Uyordum. Havadisleri Türkçe __ .,.__ • 
l' tetelerden naklolunan dört ıa- Yugoslav talebeler gelıyor 

1 a.Iı R· ı· h' · B .. h . . 120 Y h· -ea ver ı n• S?azetenm ugun şe rımıze ugos -
tı.ır gokak üzerinde na•d satıldığı- lav talebesi gelecektir. Bu kafile
h~ ~ikkatettim: Her dükkandan nin yarısı kızdır. Talebeler lstan-

r aı uzanıyor: bul lisesine misafir edilecekler -
- Gazete · ı dir. Yarın ög"'leden sonra da Hal-t cı, ge ... 

k~,i:~r •Yni rağbet bizde ayni kevinde bir müsamere vermeleri 
Jt,. ıkte olsa, baskılarım!z bir muhtemeldir. 

"'t;r·· b _...,.....,__ 
do~ uz in olurdu ... Gıpta ettim, Y 

23 
T b 

tıruau... arın emmuz ayramı 

~ ~laınafih, akla bir sey gelme- Yarın yirmi üç temmuz 
e:aı . . . ~ 

~- l ıçın, dıP.er refiklerimize kı - milli bayramı müna&ebetiyle res-
~ok • HABER in haıkı ve satıtça mi daireler kapalıdır. 
l~tı.d lllükemmel bir vaziyette bu- ••-1111uııııuıı•ıııu111ıııııı111111111n-••••"""..,"-'uııı•11-•mu1111• 
.\rıc ~unu ~erhal kaydedeyim.. üatü fecidir .... Bin kişide bir ga
de a. umum1vet itibariyle, biz • zete... Bu derece durgunluk acı
d~' ~ıeteye, binanaleyh dünya • nacak haldir.. Fakat, !-ade ınat • 

(VJ .. ftO) 

1 !' •• ,, '- "t , b t k" h b d \k cı en ere kar$ı umur-; a- ua er anı nam ve esa Jna e-
"I ~, l ~ 1 

le '"-b;:: 1 
·' rnlabnak İ!\tedi]T' . He- ği ·•• 

ahları erken vakit, Köprü 

Birlik re11amları reiai Şevket 

Beyin aon defa Ankarada açtığı 
resim sergisinden 50 tane reıim 
satın almmı§tır. 

Ressam Şevket Beyin, Aya.sof -
ya camiinin içini göaleren iki met
re boyundaki bir diğer tablosu da 
hükumet taraf mdan satın alına • 

tullah Beyin eserleı·i teşhir edil -
mektedir .• 
Diğer sergide, gene akademi

den Y akup Beyin bir fresk etüdü, 
Darüşşefakadan bir talebenin ese· 
ri, bir Fransız, bir Leh sanatka
rının resim ve heykelleri mevcut
tur. 

rak lran Şahenşahı Hazretlerine ... ,, ..... _ıım111111111n1111ımııuınmHlllllllQIOllUlllldAlllllUlllfllDllKDllllIDlllRlllllR1• 
hediye edilmiştir. 

Dün açılan sergiye 32 sanatkar 
iştirak etmit bulunmaktadu. 137 
eser tethir ediliyor 32 ıanatkar .. 
dan Hamit Necdet Bey bilahare 
iştirakten vaz geçmittir. . 

Diğer eanatkarlar arasında KuJ 
leli lisesi resim muallimi Sami, 
Namık lsmail Beyler, Halil Paşa, 
F ey ham an, Hikmet, Nazmi Ziya 
Beylerdir. 

Birlik resim ıergiıini, saat tam 
17 de, edip ve mebuı Fazıl Ahmet 
Bey, reis Şevket Beyin verdiği a

nahtarla açmıı ve ihtisasatını an
latmııtır. 

Serginin bir idasında da, aka • 
demi Fresk muallimi Nüzhet Aye· 

DlrHemle yaraladl 
Gümütıuyunda Ethem e • 

fendinin bahçesinde yanaşma 

Sadığı pazar yerinde bir okka e· 
rik yüzünden dirhemle yaralıyan 
Fethi yakalan~ıştır. 
Bulunamadı 

Azapkapıda oturan Salamon 
dün deniz kenarında dururken 
birdenbire denize dütmüt ve bir 
daha bulunamamışbr. 
Dostu tarafından 

Tophanede oturan Nuriye Ha· 
nımın, dostu Ali tarafından yir· 
mi yedi buçuk lirası çalındığını 

iddia eylemiş, suçlu yakalanmış
tır. 

Kolunu kaptırdı. 

Balat f abı:ikaıında çalışan T ev
fik ağa, dün makine temizlerken 
kolunu kaptırarak koparmış, Ba· 
lat Musevi haıtanesine yatırılmış· 
tır. 

Bıçakla yaraladı 

Dolapdere caddesinde simit -
çilik yapan Cemal ile Ahmet is
minde biri arasında kavga çıkmış, 
neticede Cemal Ahmedi kolun -
dan bıçakla yaralamittır. Suçlu 
yakalanmıştır. 

Barut inhisarında 
lnhiaarlar Umum Müdürlüğü· 

ne bağlanan barut inhisar memur
ları için hazırlanan ve Ankaraya 
gönderilen kadro gümrük ve in • 
hisarlar veklletince taadik olun • 
muştur. Barut inhisarı merkez 
kadrosundaki müdir ve memurlar 
önümüzdeki ay içinde bu kadroya 
göre inhiıarlar umum müdürlü • 
ğünde teşekkül eden barut p.tış 
müdürlüğünde tavzif olunacak -
lardır. Barut inhisarmın tafra 
teşkilatı tamamen lağvedilmiş ve 
açıkta kalan memurlar oralardaki 
baıka inhiaarlar vazifelerine ve -
rilmiıtir. 

Rum vatandaşlar 
tayyare alıyorlar 

Ru.m vatandaılarım•:.t n teıkil 
ettikleri Tayyare Yard.m derne
ği dün Tayyare Cemi"eti istan
bul ıubai merkezinde bir içtima 
aktetmiıtir. 

Dernek: lstilyanoa Kömürcü
oğlu (Reis), Haralambc- Kondos 
(Reia vekili), Kostantin Siskidis 
(murakıp), M. F akaçelli, Yani 
Vafidis, A. Zaharyadis, lsp. Yu· 
vanidis, Yuvan Haci Stavridis ve 
Yorgi Değirmencioğlu efendi -
lerden mürekkeptir. Dünkü içti -
mada Tayyare Cemiyetine azami 
tekilde yardım ve devamlı iane 
temini için lizımgelen esaslar 
teıbil edilmiştir. Bu dernek, di -
ğer tayyare dernekleri gibi Tay
yare cemiyetinin resmi makbuz -
Iarı ile tahsilatta bulunacaklar· 

dır. Bu hayırlı işte muvaffak o1-
malarmı diler ve müteşebbislerini 
tebrik ederiz. 

Fener dikilecek 
Tahliaiye umum müdürlüğü 

tarafından Karadeniz boğazında 
Rumeli feneri civarında bir elek
trikli fener tesisi takarrür etmiş
tir. lnıaat, yakında bir müessese· 
nin üzerine havale edilecektir. 

Kutu bar cinayeti 
Beyoğlunda Kutu barında içki 

paruı yüzünden çıkan kavga ne
ticesinde çalgıcı Sami Efendiyi 
öldürmekten suçlu Adil efendi -
nin muhakemesine İstanbul ağır
ceza mahkemesinde dün devam 
edilmiştir. Bir şahit dinlenmiş, 

adli tıp işleri müdürlü~(ınden ba
zı hususların sorulması :çin baş
ka güne kalmıştır . 

Çolak Hayri mahkum oldu 
Eroin satıcısı Çolak Hayri, 

dün dokuzuncu ihtisas mahke
mesinde bir sene altı ay hapse ve 
iki yüz lira para cezasına mah
kum olmuştur. Güzen Hasan is
minde bir eroin satıcısı da bir 
buçuk sene hapse, Ziya ve Şaban 
iıminde iki kiti altııar ay hapse 
mahkum olmuşlardır. 

Zati eşyalar nelerdir 
Hariçten gelen vapurlardan .. . 

çıkarılmakta olan zatı eşyalar 

hakkında gümrükçe bir ihtilaf 
cereyan ediyordu. Hükfunetçe bil
dirildiğine göre yolcu ile gelecek 
herhangi bir eıyadan gümrük res
mi alınamıyacak ve fimabait 
keman, gramofon ve yazı maki
neıi gibi eşyaların birden ziyade 
olmamak ıartiyle resme tabi tu • 
tulmıyacaktır. 

~" _ı..••"711:~e;."';;-' .... ~... • .. ı • • • • 

.~:.s·SIYASET · 
-ı..'!Jt,..o.. • -..,:ı, • "'.,. ·~* - ......... 

Fransa 
buhran 

bir siyasi 
arifesinde 

Fransayı aylardanberi İ§Kal eden, 
bugünkü Fransız devletinin bünyeıini 

sarsan, seneJerdenbcri Fransada bir çok 
kimıelerin takdir ettiği bazı ihtiyaçlar1 
ortaya atan bir mesele vardır: Staviski 
rezaleti .... 

Fransız - İspanya hududundaki kü
çük bir şehirde, Bayanda, başlayıp 

Fransanın Paris, Tur, Orlean gibi bü
yük şehirlerinde de dal budak ıalan re· 
zaletin dehlizlerine girmek niyetinde 
değiliz. Yalnız Fransa iktısadiyatına 
kırk ila em milyon liralık bir zarar ya
pan bu kanşık işin ıiyasi cephesini tet• 
kik edeceğiz .. 

• • • 
Staviski rezaletinde Radikal fırka

sının Delimier Revault, gibi rüesası· 
nın bu işte şüpheli rol aynamalan ihti • 
mali, bu rezalet ortaya çıktığJ zaman 
başvekil olan Şotanın bu işi örtbas et
mek istemeıi ve bugün faaliyette bulu • 
nan meclis tetkik komisyonlanna mu • 
halif bulunması, Radikal fırkası.na karşı 
mili ifırkaların ve bilha11a Kral taral
tarlanrun şiddetli bir mücadelesini 
davet etmiştir. Staviski iıinden ıonra 

Djjonda rezaletin iç yüzünü iyi bildi -
ğinden dolayı katledildiği zannedilen 
Paris istinaf mahkemesi azasından 

Prens hadi:sesi, İ§İ daha ziyade alevlen· 
dirmiş ve bilhassa bu son vak'a Fransa• 
da büyük bir infinl uyandırmıştır. 

• * • 
Bu vak'alardan ıonra efkan umu .. 

miyenin talep ve 11ran üzerine M. Dou· 
merg iktidar mevkiine gelmiş ve Fran
saya hariçte olsun, dahilde olsun, iktı
sadi ve mali sahada büyük menfaatler 
temin etmiıtir. Yeni hükumetin teşek
külüyle aralarında mütareke yapan ve .. 
ya yapmış gibi görünen fırkalar bu ara
da biribirlerini için için yemeğe devam 
etmişlerdir. 

Sağ cenah fırkaları, aol cenah fırka· 
larıru Fransayı dahilde ve hariçte zayif
letmekle, zamanın yeni ihtiyaçlannı na· 
zarı itibara almamakla ittiham etmekte ~ 
dirler. Ve daha ileriye giderek bugünkü 
Franıız tetkilatı esasiyesinin eskidiğini, 
teırii kuvvetlerin daimi müdahalesi kar• 
şmnda kuvvei icraiyenin it göremediği
ni, Fransız ordusunun sosyalistlerin te• 
siri ile mütemadiyen zayiflediğini söyle
mektedirler. 

Bu ithamlann ne dereceye kadar 
doğru olduğu bilinemezse de Fransız 
milletinin bugün t~ırii, icrai ve adli aa
hada bazı yenilikleri istediil ve bunlar 
yapılmadığı takdirde harekete bile geç· 
meğe amade olduğu muhakkaktır. 

Staviski çıbanının ortaya bir çok ha
k1katlar çıkardığı doğru olmakla bera • 
ber Almanya ve ltalyadaki bazı cere • 
yanların Fransaya da tesirden ha!i kal • 
madığı şüphesizdir. 

Bununla beraber Fransadaki deği • 
şikliklerin Almanya ve ltalyadaki kadar 
derin olamıyacağı fikrindeyiz .. 

"' .. 
Efkarı umumiyenlıı sabırsızlıkla bek

] ediği yeniliklerin yapılmadığını ve 
hatta yapılmaıınm tehlikeye bi!e düşe
§ebileceğini gören milli fırkaların bazı 

reisleri bunlann batında eski başvekil 

Tardiyö hücuma geçmeğe karar ver· 
mişler ve buna Staviski itinde methal • 
dar addettikleri Radikal fırkası reisi 
Şotana taarruzla başlamışlardır. Bu • 
nun Üzerine Radikaller siyasi mütareke
nin bozulduğunu ve serbest olduklarını 
röylemi§lerdir. 

Franaa, sağ ve sol olarak ikiye aynl
mıştır. Bunların arasında is.e emektar 
hükumet reisi yetmİ§ b~ı yaşrnda Du • 
merg'ten baıka bir şey yoktur. 

Fransada manevi kuvveti namütena
hi olan Dumergin, munkkten olsun, 
dahili bir kngaşalığa sebebiyet verme
si muhtemel olan frrka mücadelelerinin 
önüne geçmeğe çalışacağı şüpbesiz:dir. 

Yalnız bunda da ne dereceye kadar 
muvaffak olacağı da cayı sualdir. 

Fransa yalnız bir hükı1met buhranı 

değil, bir rejim buhranı karıısında bu -
lunmaktadır. B~ mücadeleden sağ yahut 
sollar galip çıkabilt-ceği Jibi, lıiç bek 
lenilmiyen bir devlet sistemi ce ortaya 
<"ıkabilir. 

Fransanın dahili ufukları hulutlarb 
örtülüdür. 

M. R. necdet 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 12 

Gec;en kı•ımlar1n hula•••• 
Abdillhamit, Paristeki Jon Türkler

le muhabere ettiği vehmiyle Tıbbiyeli 

bir genci sarayda her gece tuyık 7e is
tiçvap ettirmektedir. En sevdiği göz -
delerinden (Necmi Seher) Hanımla Pa
risli gihel rakkasse aralarmda milthiJ 
bir kıskançlık batlamıttır. Bu sırada 
Naime Sultanın kocası Damat Kemalet
tin Pap ile Hatice Sultan aralarında bir 
sevi§me hidiaesi Abdillhamidi çıldırt -
mı§tır. Hafiye çifte kötklerin bahçesin
deki çalılıklar araamda takibatla meı -
guldürler. 

Saadet bu liakarete tahammül 
edemezdi.. Derhal Necmiıeberin 

üzerine atılarak saçını, bqını yol
mağa bqlamııtı. Necmiıeher ince 
belli, yılan gibi kıvrak vücutlu bir 
kadındı .Halbuki Saadet yq itiba
r ile ondan çok küçük olduğu hal
d e daha gösteri9li, iri ve bilekleri 
lruvvetli bir kızdı. Necmiseher ra· 
k:besine mukavemet göstereme-
yınce: 

Yazan: ishak Ferdi 

Y anlıı gönnütıün iki gözüm! 
Necmiseherin sinirleri oynamıı

tı •• Saçlarmı düzelterek ıöyleni· 
yordu: .. 

- Sen zaten onu daima himaye 
edenin! Ben ona dünyanın kaç 
bucak olduğunu gösteririm. 

Necmiseher o akpm huzura çık
tığı zaman bir münasebet getirerek 
Padiıaha Saadetten bahsediyor· .. 
du: 

- Onu Adapazarından getir • 
dikleri zaman Efendimize Saade
tin orada bir niıanlısı olduğunu 
aöylemeğe cesaret edememiıler ! 

- Niıanbıı mı dedin? Fakat, 
o saraya geldiği zaman epeyce kü
çüktü. 

- Çerkezler erken evlenirler 
Padiıahım ! Halbuki o nipnlandı· 
ğı zaman on dördünü bitirmit. 

Abdülhamit bu sözlere ehem-
miyet vermem it gibi görünüyordu: 

- imdat... - Eskiden niıanhsı olabilir •• 
Diye haykmnıfb. Saadet bu ıı· Bundan ne çıkar? 

:rada kimseye görünmeden kaçtı _ Hali. onu dü9ünüyor da ••• 

ve odasına girerek derhal soyun· Necmiaeher ıözüoü tamamla-
du .. Yataiına yattı. Necmiıeherin yamadı. Abdülhamit kaşlarını ça· 
bot durqnyacaimı ve intikam al- tarak: 

mak için, kendisini himaye eden· _Hali. onu mu dütünüyor? di-
lere hat vuracaimı biliyordu. ye bağırdı. 

Saadetin Tıbbiyeli Necdetle • Hili eski nipnlısını unutma· 
uzaktan uzağa alakadar olduğunu 
Necmiıeher birkaç gün evvel ıez· 
mitti. Derhal Cafer alaya koıa
rak: 

- 'Su~~mii ~rllyor musun? 
Saadet beni az kaldı öldürüyordu. 
Demit ve ağlamaia bqlamııtı. 

Cafer ağa hayretle Necmiaehe
rin kolundan tuttu: 

- Dur bakalım, "vrum ! Evve
li i9in eıuını anlayalım. diyerek, 
Saadetin oduma k()ftu.. Şiddetle 
içeri girdi. Saadet derin uykuda •• 
Mıtıl mıtd uyuyordu. Cafer ağa 

hayretle batını sallayarak, yavqça 
kapıyı kapadı ve kendi kendine 
söylendi: 

- Ben zaten Saadetin bu iti ya
pacağına inanmamııtım. Necmiae
herin gene bir fmldağı var .. Saa· 
detin bqmı yakmak istiyor. lyiki 
4erhal kızın odasma ıidip baktım. 

Tekrar Necmiıeherin yanma 
geldi: 

- Saadet odumda uyuyor •• 

Tefrika numarası : 25 

m19 mı? 

Necmiıeher, ortaya attığı kıvıl
cımın birdenbire bu kadar büyük 
bir yansın çıkaracaiım umma.ıİııt-
tı. 

-Gece gündüz onu dü9ünüyor, 
hatti geçen gün bana ondan bah

sederken: '.Ne güzel, ne yakıtıkh 
bir gençti. Hayali gözümün önün· 
den gitmiyor!,, diyerek ağlamağa 

ba9ladı. 

Abdülhamit bu sözleri i9itince 
fe~a halde hiddetlenmitti. 

Necmiseher huzurdan çıktıktan 
sonra, Padi9ah, Cafer ağayı çağırt· 
tı: 

- Saadet biraz rahatsızdı. Bir 
larmı kökünden ustura ile tıra9 
ettireceksin ve yarın köyüne gön
dereceksin ! Meluneyi bir daha gÖ· 
züm gönneıin. 

Cafer ağa Abdülhamidin hid
detinin sebebini anlamakta gecik
medi: 

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

Gec;en kıaımlar1n hUll•••• 
İlhami Bey, servetini kaybetmi! 

bir Papzadadir. Fakat, eski debdebeli 
hayatı terketmek i•tcmiyor. Onun için, 
km Tiirkin Hanum Cemal Bey ismin
de bir J:engine vermek emelindedir. 
Halbuki, Türkinla Fikret acviıiyorlar. 
İlhami Bey, Filueti, oğlu gibi büyüt
mektedir. Ona, kudan vazgeçmesi için 
rica ediyor. Banka memuru olan Fik
retin önüne, tesadüf, Şadiye Hanım 

isminde nngin bir kadın çıkanyor. Bu 
hanım, da delikanlı ile allkadar oluyor. 

Söyle bana ey kadın ... 
Bankamıza eskiden 
'Araura ıelirken • 
Nedir timdi mabadın? 
Niçin utramn sık sık? 
Merab dBftUbe de, 
Haytl g6ri1fttlkae de, 
O.yeni anlıyamadık.'4 
Sen barika)jde pk, 

Güzel, tahsilli, zengin 
Ve cidden emaalsizsin ..• 
Sakın ha, olma apk ... 
Sakın ha, benden baıka 
Bir erkeğe bakma sen! 
Zira senin yüzünden 
Düttüm derin bir aıka ... 
Fikret, bu manzumeyi yiikaek ses· 

le okuduktan sonra, evveli bir kabka· 
ha atmaia hazırlandı. Fakat, mesele
nin meılek cihetinden fecaatini düıü
nere~ kqlanm çatb: 

- Müessesemizde böyle bir rezalet 
olması cidden fecaattir ... - Dedi. • Bil
hassa, benim de dalimlıinna gelmiı; 
makbuzun arkuım sönneden, yüz ta· 
rafını imzalamııım... Diğer imza sa • 
hibi arbdafllll, beni taklit etmiı .. Af • 
fmızı rica ederim ••• 

Sonra, izahat verdi: 
- Ah, efendim, ıormayın... Bizim 

bankada, bir memur vardır-. Şairdir ... 
Bot halduğu makbuzlann arkaımı böy-

Fıkra müsabakası 
En iJi, • süzel fıknlan bize sön

clenıc:elderin yazdan; burada Defreclİ• 
Jecektir. Yalnız ba fıkralarm uzun ol· 

laglUzce dersleri 
-27-

mamaaı, aeçme olmuı ve okunakh 
yazılmea lizımdır. 

MUelllfl: ömer Rıza 

Dileğim şudur! 
1 he rats and t~eir Oous!ıt~r 

Once upon a time tbere were two moat 
reıpectable (reıpektabil) Kati. 

Paditah ikinci Murat bir aarho- muhterem - vakur 

fa sormuı: 
- Dile benden ne dilersin? 

rast home wos • 
combortable and tbey had many fine 

They had many fine children 
Sarhoı: 

• ... youngelt dauıhter. She waı a lovely 
- Efendım, sarho9 oldugum little rat; ıhe had the smcotthelt (Smu-

zaman beni yakalayıp hakim hu· ... t) srey coat and thı. 
zoruna götürdükleri zaman haki· en puruzsuz 
min bana ceza vermemesi için e- briıbteat (brayteıt) little eyeı and 
mir vermenizi rica ederim. demit. en parlak 

ık. . M t .. 1 ıucb. 

mit: 
ıncı ura §OY e cevap ver· d 1. 1 ! lf took' d h ear ıtt e carı you e at er, 

- Kanun emirle İptal olunmaz, 
ba9ka ~muradın vardır? 

Sarho9: 
- Benim ilk istejimden gayri 

arzum yoktur, diyince ikinci Mu· 
rat: 

- Peki, demif, emir veriyorum: 
Her kim bu adamı aarhoı olduğu 
halde yakalar ve hakim huzuruna 
götürürse tutup götürene yüz dey· 
nek vurulacaktır. 

Bu suretle ayyaı hakim huzuru 
na çıkmaktan kurtulmuf. 

Bebek: RUştü Bekir 

B Saadet biraz rahatsızdı. Bir 
saat evvel odasına uğradığım za
man ellerini kaldırmıı, Ömrü ıa
hanenize dua ediyordu. Ona mer
hamet buyrunuz Şevketlim! Saa
det, Necmiseher Hanımın kıakanç
lığına kurban gidecek kadar kötü 
yürekli ve nankör bir kız deiildir. 

Abdülhamit, Cafer ağanın di
linin altındaki baklayı çıkartmak 
için birdenbire yumutamıttı: 

- Peki •• Onu affediyorum. Fa

kat, sevkilisini dütündüğüne, onu 
hi.li. sevdiğine ne dersin? 

- Bunların hepsi yalan ve uy
durma 9eylerdir: Şevketlim! Saa· 
det Efendimizin en sadık cariyele
rindendir. Ondan bu nankörlüğü 
kat'iyyen ummam. 

you 
were ıure that you had never 
anything. 
( eniaiq) so beautilul in your life 
her hangi bir ıey 
(layif). At leaıt (et liıt) that iı 
hayat - ömür hiç olmazsa 
her own (~vn) parenta said. 
kendine ait 

ıeen 

what 

when ıhe waı old enongh ( enaf) to 
Kafi derecede 

marry (mari) they became very seriouı 
evlenmek 
(liryoı). 

ciddi 
"She muıt have no ordinary ( ordi

Adi - Alelade 
nari) huıband (hazband),, they Said. 

zevç 
"He muit be very mishty (mayti) İn -

kuvvetli, kudretti 
deed. No one but the mightiest (en 
kuvvetli) in the world (vorld) ahali 

dünya 
ınarry our beautilul daugbter. 

But who wu the m.ightiest? 1t waı 
not eaıy to teli, and they did not 
kno. ao they went to a very old and 
wiıe ( vayiı) rat and uked him. Hiı 

Akıllı 

"lf you wiah to give your dougbter 
to the mishti .. t ol ali, then so to the 
Sun, ancl aık hhn to 'be yoar fon - fn 

- Iow. (San-in-lo) lam ıure no one İı 
Damat 

miıhtier than the ıun. 
daha kuvvetli 

So Mr and Mrı Rat went to tlıe Sun, 
and aıked him to marry their dauıhter. 
But the ıun replied ( replayid) 
"lam much obliıed (obalycıd) to you 

cevap verdi 
-Peki, Cafer! Senden bu veıile müteıekkir, minnettar 

ile bir fey soracağım: Saadet mi Avr coming ali this way and offering 
daha sadık ve vefakardır, yoksa (oferin) me your beleved (bilud) dau-
N • h • teklif etmek sevgili ecmııe er mı ... 

ghter fora wife (vayif), but pleaae teD 
Cafer aia birdenbire J&te.I•· zevce 

m19tı. me, why did you chooıe (çuz) me?. 

- lkiıi de ıadık ve vefalıdır, intihap eder 
Şevketlim! Fakat, Saadet Adapa· "We choıe (çoz) you, because we 

seçti 
zarı köylerinde büyümüt saf ve te· . h d • b th · h · · . • wu e to gıve er to e mıg tieıt ın 

mız kalbli bır kızcaiızdır. tbe world and of cours (ov kerı) no one 
- öteki temiz kalpli deiil mi ıüphesiz - tabii 

d~me:k iıtiyoraun? can be mishtier than you.,, 
(Devamı var) "I sel,, Said the ıun ''but lam afraid 

le cevherlerle dolduruyor ... Y anbıbk • 
la, ıizinki bunlardan birine tesadüf et
miı ... 

Bu sefer, ~clın, gülmeie batlaclı. 
Sırtından bir yük ablımt aibi ferahla
mııh: 

- Şu uzun saçlı memur mu? •• • De
di. • Hislerinin cofkunluğu, bakııla
rmdan da belli ... Şürin iyisinden ne ka
dar hoılanırsam, kötüsünden de öyle 
sinirlenirim... Bilhassa, ıürde bir ka· 
dımn zenginliiinden bahsederek ona 
kompliman yapmak_. Buna neıren bi-
le, ıifalıen bile tahammül edemem .. . 
Hele bir erkeğin bir kadına "Ben .. . 
na qılmn !" demesi kadar soiuk bir 
teY yoktur ••• Hareketlerime dair ya • 
pılan dedikodular da sinirime doku -
nur .. Hülisa, bu ıizin fAİr, ne kadar ıi
nir oynatacak söz varsa, bir manzu • 
menin içinde hepsini aıralamıı ... 

Fikret: 
- Y ann, kendisini iyice azarla • 

nm ••• Dedi. 
- Hayır, memurlannızla :rüz söz 

olmıyalmı daha iyi.. Sonra, doıtluiu • 
muza mani olurlar ... 

Delikanlı, kara bulutlu bir sema
nın albndan berrak ve latif (Üneıll, 

nihayetsiz plder albna gİnnif aibiy-

di... Kadının o derece muamelesi de· 
siımiıti .•• Şimdi, o, kendisinden bir an 
ıüphe ettiği için özürler diliyordu. 

Fikret: 
- Siz, öyle bir manzume ile ilim 

aık edecek kadar beni zevkıiz mi san • 
dmız? •.•• Diye bilmükabele, iıtihza 

ediyordu. 
Böylelikle, hakimiyet, timdi, onun 

eline geçm.iıti. Hücum ediyordu. Ka
dın, müdafaa mecburiyetinde kalıyor· 
du. 

Bir müddet ıonra, deminki potunu 
da tamir edebilmek için, alaylı alaylı 
sordu: 

- Hannnefendi?.. Misafirleriniz 
hila gelmedi ... Vakıa ıizinle camm 11· 

kılmıyor amma, merakımı mucip ol
du ... Gelmiyecekler mi acaba? .. Hem, 
bunlar kimlerdi? ... 

Şimdi, Şadiye, kendinden daha üı
tün gördüğü bir erkek karımndaydı. 

Bu sefer, o kızararak: 
- Geleceldcrdi amma, bilmem ne

rede kaldılar? • Diye kekeledi. 
Gözlerini önüne dikti. 
Bu, bir itiraftı .. "Seni seviyorum!,, 

demekten, dizlerine kapanmaktan, ağla
maktan, yalvarmaktan daha büyük 
bir itiraf.. u 

you are wronı (rong), there iı oır' 
yanlış . 

miıhtier than me, and you muıt ,.., 

than you 7.,, 
Sun ınadl 

your daughter to hiın.,, 
"Who can he mightier 

aıked Mr Rat; and the 
reply: 

Whtn l wiıh to ıhine on the earP 
(era*]) a cloud (klaird) oftan coırıel 
arz bulut 
along and covera it, and my light caıt' 
not pa11 through it, or drive it a.,,a1• 
Y ou muıt go to the Cloud.,, 

So Mr and Mra Rat went to tb' 
cloud and told him their wiıh 

"Y ou are wrong. lf you 
([*ıink) that 
düşünür - zanneder 

1 am the mightiest, "Said the clouCI.,, 
it iı true (tru) that lcan cover the r 

doğru 

arth, but l am quite weak when tb' 
wind blouı on me. He drives me alolll• 
and tcarı (tirz) me to pieceı and l dl 

parçalar 
do nothing ( [ * naıing) againat hİIP.,, 

hiç bir şey 
Son Mr and Mn Rat went to tb' 

Wind. 
But the wind Said: 
" Y eı lam mightier than the colud· 

But lam not the mightieat in the worfcl, 
for tbe Wall (vol) is ıometimeı in od 

duvar 
way, and 1 blow and blow, but tb' 
Wall iı ıtill there, and lcan not pa9' 
through it. ,, 

Again Mr and Mra Rat went on, ull' 

til (antil) they came to the Wall. sot 
ta ki 

tlıe Wall Said: 
0 You are riıht (rayıt) and lcJI 

haklı 

back the wind, lam mightier than h• 
But there iı the Rat, who makes bofl' 
inme and lcan do nothing agai; 
hUn. Tbe beat thiq for you iı to dl 
ose :rat for:your on - in - ~ 

Then Mr and Mrı Rat were hapPf' 
f~ they Saw that the Wall ıpoa
wordı of Wiıdorn (vizdom). nad 

Akıl ve hikmet 
went home again and their boautiftll 
girl married a handıome Rat, and tııcf 
lived happily for many many yearı. 
Who lmowı? Perhapı (perhapı) th•f 

belki - ihtimal 
are atili alive (alayw). 

hali hayatta 
Z - Cevap veriniz: 
(1) Had thc rats only one child?. 
(2) What do you know about theit' 

ther youngest daııghter?. 
(3) What did her parentıı say aboıı' 

her? 
( 4) Did they think that an ordinad 

husband was good enough for her?· 
(5) Whom did they ask, who w' 

the mightiest? 

(6) To whom they did go first? 
(Arkası 6 ıncı sayıfada) 

Fakat, muhavere, bu kadarla kaJclY 
Fikret, arkasını kurcalamadı .. 

Diğer davetliler gelmemiılerdi. 1~~ 
bii gelmezlerdi.. Çünkü davet edillP"' 
kimse yoktu ki... Delikanlı, bunu .ol' 
dı ... Fakab ,anladığını belli etmedi··.!! 
timal baıka itleri ~ıktı da gelmcOP'" 
zannetmiı &'ibi gösterdi. . 

Şimdi artık, biribirine karıı ç# 
sen vaziyetlerinden eıer kal~~ 
Türlü türlü mevzulardan bahıedi:r;-- -
lardı. Seyahatlerini anlattılar. Ş•~ 
Hanımefendi, hayatına dair tafsilat .,fi' 
di: 

Tunuıu zapted~n Türk heyleri.,d" 
birinin kızıynuf. Aııl servetleri or•~ 
mıı.. Bir biraderi varmıı, ölmüt- ()il 

da parası kendisine kalmıı.. _,-
Yirmi yaıında evlenmiı, kocaııol r, 

kadaıı gibi, dost gibi ıevermiı .. f ai"to" 
1hıan Bey ismindeki bu adam, b~! ~ 
mobil kazasından ölmüı .. lıte, f'~ 
de benzediği adam, oymuı .. 

Delikanlı: _, 
- Birisine benzediği için ~:. • 

yandmnak, pek o l<adar koltukla~ ,. • 
bartıcı bir ıey değil .. - diye gülaıdl 
di .. 

Genç kadm: 
- '(Devamı .,ar) 
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Bir Çin Peygamberi Kadın ve Moda 1 

1 KSon 8aYifadaki resme bakın 1) 1 mahkeme reisi ile zabıta nazırıy· 
tbc ·ı dı .•• 

tcı er, huzura girip dedi • • • • 

J Uzun münakatalardan ve mah-
• kiıi de idam edildi, hatmet· kemelerden sonra, saltanat ali §U· ... 

1

~ hükihndarı Li Hazretleri, 
~Utı oldu. Nadir tebe11ümle

e11 b" .• 
~ ırını, kendisine verilen bu 
s~t Üzerine, esirgemedi. 

·ı 0Ylediğim tarzda yapıldı, 
rtıi? 

E~et efenıd" • muz. 

l~eki, nıa.hkeme reisi amcam 
• Ci Fu- Ki-Ton cenapla-
trede? 

rası §Una karar verdi: 
Hon-Fuç- Yus, gözlerinde· 

ki müthit manyatize edici kuvvet· 
le, işkence dairesindeki bütün a· 
damlan büyülemit, kendini ve ka· 
r11ını mahkeme heyeti diye ve 
mahkeme heyetini kendileri diye 
göstrmiıti ... 

Böylelikle, düımanlarmı öldürt 
mü§, kendi, çıkıp gitmitti ... 

Avrupalılar; manyatizmanm 
i ~d~ hükmünü verdikten aon ne olduğunu henüz son asırlarda 
·' ence yaptırmaktan, l<endile· öğrenmitlerdir. Halbuki, Çin, bu· 
;0rulınu! addetti ... Zabıta na- nu, ötedenberi bilmektedir. Gerçe 
~ - T o - Ley cenaplariyle batka bir isimle ... Lakin, gözlerde 
t e tahtıra.vana binerek dolat· mevcut olan bu kuvvet sayesinde, 
' çıktı, Her halde, çok geç • inaanlann ve hayvanların, kartıla-
eıı ~\rdet edeceklerdir. rındakilere, iradelerini telkin ede-

Pelc: "l" Ani bak } bilecegvi, Çinlilerce, ötedenberi ma ,1 a a... atın a ım ... 
4 oldu? ludur. Fakat, bu derece kuvvetli 

'( Sthte peygamber Hon _ Fuç bir manyatismayı daha yeni görü 

~'ile Hil - Fiu, emir ve ira· yorlardı ..... 
Yllrduğunuz gibi, iıkenceye Hükümdar bile peygamberin 

~bırakıldı .. Bunlar, iyice krr· kuvvetinden ürktü ... Ona iman et· 

• 

I 

üece liYDf eti 
fiiYinUine Dair 

Moda sahasında zaman zaman eski, 
hatta çok eski devirlerden gelme tesir • 
lenn, bariz izler bıraktığı görülüyor. 
lıte yan tarafta 'gördüğünüz reıimdeki 
elbise örneğinde de, bu iıaret ettiğimiz 
teıir, barizdir! 

Yaz geceleri ziyafete giderken giyi
len bu elbiıe, eıki Yunan ve Roma de • 
virlerindeki kadınlann giyini§inden 
mülhemdir. Yalnız, onların giyc·/~leri 

böyle elbiseler, kırmalı değildi. Onlar, 
kumaım düz olmasını tercih ederlerdi. 
Eıki tarz yenileıtirilirken, kırmalarla 

bir değiıiklik temin olunmuıtur. 
Bu yazlık ziyafet elbiıesinin ince ku· 

matı beyaz, renkte, kumaı, boydan bo

ya pliseli, etek pek uzun .. Ç1plak omuz• 
lan plerin tarunda bir kap örtüyor. 
Resimde omuzlar tamamiyle örtülü de
ğil .• Fakat, yukandaki kuun, icabında 

genİ§ler, omuzlan örterek, vücudu 
gecenin serinliğine kar,r korur! 

Resimde, bu yaz. gecesi ziyafetlerin
de giyilen elbise, tanmmıt sahne artiıti 
Annemari Hegener tarafından, - vü
cuduna hiç ağırlık vermeden - taıımb dda.r .. Sonra, bütün mafsal· ti. .. 

Utuldu ... Sabahaka~~aar~ Hon-Fuç- Yu~Çin~k~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~-
d·· Yununuzun önünde, ayn ay- yitaiz, §art11z bir din adamı hl!-lin- Yazlık ~apkalar Yemek 

yor!. 

' ~~ kö!e iki direk dikildi. B. un· de kaldı ... Adeta, kendinden evvel ')lı 
l(frltı k Mevıim yaz, haaır fapkalar moda. .. 

· .. •zıya boyannnttı. Dıre • gelen Kon - Fuç - Yus ile Mon Fakat, yalnız hasır ppkalar değil, ka. 
~.uıerine, mahkUmlan iki met· - Fuç - Yusa taf çıkarttı... dife ıapka ve bereler de modadır. Hem 

1:}'a. bağladık ... Ağızlanru aç- • • • • daha yeni, daha ziyade benimıenmeğe 
... İçlerine uzun bir çivi so· Fakat, hiç bir sır gizli kalmaz. baılıyan bir moda .... 

· ... :. enselerini deldik ve usulü Sonradan öğrenildi ki, meğer, za· Moda olan kadife fapkalardan çoğu • 
--.

1"'d d ki hl d k B nun arka taraflan kalkıktır. Bunlarda 04 e ire ere mı a ı .. u bıta nazırının muavini, hem mah-
CSI süs olarak, umumiyetle çepeçevre bir 

Ji·· düler... keme reisine, hem de amiri olan kurdele bulunuyor. Çok defa §8pkanm 
tıkijllıdar: zabıta nazırına dütmanmıf ... Ayni kuma§iyle ayni renkte .. 
~~.. ... • t ,~_c.ı• samanda, pey.,,ambere fevkalade Şapkanın ıüaü, b.zaa da tanktır. 8.tı• ---.uz mu •t e... aeaı. • 

~ bu herifle karllı ölmezmi§? ... iman edenler aratındaymıf ... Mab- Şimdiye kadar hep saçta ite yanyan ta-
llı ı. k k d" d } I rak, •apkalar üzerinde de ıüs halinde 
1 • qer türlü tehlikeden kurlu· emeye en ı a am arım yer eş· :r 

•r~ı ? s h k" I ki d tirmi• .... Hepsi, ölümü göze almıf. ıekillendi! .. 1 f. ... a te ar ı arı, sa e ::r 

~ dÜ~Ie ıneydana. çıktı.. Eğer Manyatize edildiklerini ileri süre· 
~ •klerj olsaydı, yani, kurtul· rek bu suikastı tertip etmitler.' .. 
. dr, onlara, ben de iman ede· Netekim, bizim yakın tarihimi;.
~···· Fakat netice meydan • de de buna yakın hadiseler vardır. 

·. J!,•it fanil:r ğibi mahvoldu • Rumelide, Sultan Hamide karşı is
·~ .\ıkerlerimden ve muhafızla- yan edenleri tevkif eder, bir oda
~i htı Pek çoğu, ona iman etme~ ya kapatırlarmıf. Odanın onune 
u"~ &.tayı anlıyacaklardır. Pekı, nöbetçi dikerlermif. Fakat, bir de 
......._~ne dedi? bakarlarmıı ki, mevkuf ile nöbet· 
' l!i~ ölıniyeceğiz ... Görecekıi· çiler, birlikte kaçmıf. Araıtmrlar, 

...... ded" yakalayıp hepsini birden kapatır· 
~i:ı .. 1

• b · k 1 T k '4ıtu d }ar, yeni nö etçı oyar annıJ. e • , 1tı ar, gene güldü: 
'ı 8 rar, ayni suretle firar ... 
~t~ Una rağmen öldüler. Emret· lıte, Hon _ Fuç _ Yus, bu u· 
tıq : idam mahallinde taray sulün banisi olacak zahir .... 
e.b,h~İ~inden kimse kalmıyacak. 
teı·eyın, ahali, direklerin önü • 

l'ı 'P, tapındıkları bu adamla 
ll~rrı.?1 ne aciz mahluklar oldu • 
"hı torecek .... Askerlerim, direk· 
......_~anından çekildi, değil mi? 

"et ha t ......_ }> • §me meap ... 
. ele il"' H d" . \iıı • a... ay ı, pencerenın 

-~ tıdeliın de !U keyifli man· 
,... •enedeliın .... 

Maamafih, onda, bir manyatis
me kabiliyeti olduğu gene de inkar 
edilemez. Çünkü, koskoca Çin sa
rayında bu suikastı ve firarı biz· 
zat saray müntesiplerine tertip et
tirebilmek için, insanın gözlerinde 
cidden pek çok irade kuvveti bu· 
lunmak gerektir. 

(Hatice SUreyya) -----···········--.. , ... ----\oltı lı "'k 
eltti u ürndarı, ilerledi ... Per· Izmirde inkılap dersleri 
f),~raladı ... Fakatr bir çığlık 

i. aktan kendini menedeme-

'c·· 
M?"? ... ~zle~rn yanhı mı görü • 

1ttlilli edır hu? .. Amcam, idam 

~~ d, :b~·a.kı~nııı ... Zab:ı:ta nazı
fQ\'~' ur dırekte .... Siz ne yap

. ··· kiıni öldürd·· ·· ? 'li unuz. 
tııı ... on - Fuç - Yuı ile karı-

tt'd l>e]i misiniz? Öld"' ··ı 
~ b· . · ... uru en· 

ttt.... trı, kadın bile değil ... Ba· 

Ankara, 21 (Hususi) - İzmir 
Halk Fırkası, ·ızmir mebusu Mah
mut Esat Beyi davet etti. Mahmut 
Esat Bey inkılabımız hakkında 

dört konf eranı vermek üzere iz. 
mire gidecektir. llk konferans a
ğustosun on betinde verilecektir . 

Tetkik seyahatı 

Ve Kapak 

Resimde gördüğünüz, aluminyum • 
dan bir kapaktır. Bir tabağa balık koy
dunuz, değil mi?. Bunu üzerine kapa
tınca, kapaktaki ufacık delikler sıkı su
rette ha-Ya cereyanı temin eder ve ba
lıklar, bozulmaz, taze durur . 

Bu son sistem mutbah e~yaaının bir 
faydası, yaz günleri yemekleri toza ve 
böceklere karıı korumaııdır! 

)Jretondan Bluzlar 

liuıc·· 
'-' Yazhk elblse modelleri 

razlık Eldivenler 
Yazın sıcak günlerinde eldiven ıi· 

• yilmeıini manasız bularak, bunun aley
hinde bulunanlar \'ar. Bununla bera· 
her, gene yaz günleri de eldh·en ıiyili
yor. Sırasına gör~ ve yerine göre ... 

Bu yaz giyilen moda eldivenler, hem 
güderiden, hem kumaıtan... Bu arada 
bir nisbet farkı yok .. Fakat, ıer.k huıu
sunda bir fark mevcuttur. Daha ziyade 
siyah renkte eldi•:"nle:- giyjJ:yor!. 

Bileiin üıtünü kapatan ta,..-ıarınm 
beyaz dantelle •Üslü olduğuna göre, 
kaç mevsimdir ıüren siyah - Beyaa 
modası ha.la devam ediyor! 

1 d~li. ~~arın maiyeti arasında 
"a ır ınb. ld 1 f~!luJ ıza~ 0 u .... Avluya 

Ankara, 21 (Husuıi) - Ziraat 
enstitüsü suculuk profesörü Soto
vo, Egre menderes' nehri mmtaka· 
ıında; lrva ve laka profesörü 
Volterek de Bursa, Burdur, Isparta 
havalisi göllerinde balıklar hak· 
kında tetkikler yapmak üzere bu
gün Ankaradan hareket ettiler. 

Gördünğünüz sekiz yaz modelinden soldan itibaren dördü, akıam giyilen elbiıe Örnekle~ sağdan itibaren dör· 
dü de öğleden ıo~r."l giymeğe mahsus elbiıe örnekleridir. Akıam elbiselerindeki huı~si:.~t, omuz t.arafJ~'?mn ka~
kık ve kabarık, eteklenn kırmalı olması ... Ayni zamanda etekler uzun! .. Bun na mukabıl, ogleden sonra gıyılen elbı
lerede etekler kısadır. Bu elbiıeler de süs olarak ta baılıca göğüı iineıi ve ya fiyonga yahut ta düğme yer tutuyor. 
Bu elbiıelerin baxılanna zarif ıekilde "P. ili.vesi de ıözetiliyor. 

'~ ar ... Hakıkaten, idam edi-
Yiaınber il~ zevceıi değil, 
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rın küçük kruvazörlerine tekabül "iki numaralı bavul cina~ Müellifi: ishak FERDi 
' Rüıtem yukardaki muhavereyi ı 
İf itince sabredememiş yüksek ıeale 
bağırmağa, kapıyı bütün kuvvetile 
zorlamağa başlamııtı. 

Ferhat kapının önünde daha 
fazla duramadı. 

- Aman Mehmetciğim, kudur
muı kaplan gibi gökreyen bu herif 
belki kapıyı kırarda üzerimize sal
dırır. Onu iyi zaptet. Ben kaçıyo
rum... Yarın asıldığı zaman onun 
mülevves cesedini uzaktan bir de
fa olsun görmek isterim. Allahas
marladık .. Yarın tekrar görüşü

rüz. 

Ogün Padişahın emrile Rüate
me ıu ekmek vermemişlerdi. Rüs
tem bu karanlık bodurumda hava
ıızlıktan boğuluyordu. 

Abtulhamit (Rüstem) in ida
mını irade etmiıti. Bu kara haber 
•araya yayılınca Zerefşan gayri ih 
tiyari olarak ağlamağa başlamış

tı. 

Zerefıan hanımefendinin kim 
olduğunu karilerim bittabi anla -
mıılardır: Padiıahın o gün nikah
lamak istediği bu güzel kadın, Rüs 
temin karısı F atmadan başka bir 
kimıe dtğildi. 

bu meşum haberi işitmeseydi,. 
- Yer yüzünde adalet var ıan

mıştım .. Hizmetime mukabil talti! 
edileceğime inanmıftım. 

Diyerek, avazı çıktığı kadar ba
ğırıyordu. Celli'.tlar Rüstemi gö -
türmeğe gelmişlerdi. 

Bu sırada sarayda beklenilnn· 
yen bir hadise olmuttu .. Yeni Rus 
sefiri çok mühim bir mesele hak
kında zatı §ahane ile görüşmeğe 

gelmişti. 

Paditah o gün çok neşeli ve 
heyecanlıyd;. Sefirin mülakatını 
ertesi güne talik etmek istemiş

se de sefirin israrı üzerine baş ma· 
beyinci tarafından karşılanarak hu 
zura çıkarılmıştı. 

Rus sefiri, Sultan Me~ide şu söz
leri söylüyordu: 

"Yeni Çar Hazretlerinin selam 
ve hürmetlerini arzetmeme müsa
ade huyunmuz, Haşmetmeap ! Za
tı şahanelerini bugün ziyaret etme
nün iki mühim sebebi vardır: 1 -
Kadm kaçakçılrğilc ciddi surette 
mücadele ettiğini gördüğümüz 
Türkiye hükumetine ve zatr ~aha
nelerine çar ve hükumetim namı
na arzı tc~ekkür ederim. (Esirci 
Ali Baba) nın Trabzon sahillerin
de yakalanıp hemen deniz üzerin
de idam edilmek suretiyle tecziye
sinöen çar hazretleri pek •ziyade 

- Rüstem idam edilmiyecek.. 
Nikah ta geri kalmı!·• 

Gibi manalı sözler dolaşıyordu. 
Mabeyinciler derhal zindana ko 

f&rak padişahın af fermanını teb
liğ etmişler ve Rüstemin koluna 
girerek Sultan Mecidin huzuruna 
çıkarmı,lardı. 

Sefir Rua hükumttinin verdiği 
nişanı Rüıtemin göğsüne kendi e
liyle takmak istiyordu. 

Rüsteme derhal çeki düzen ver
mişler, elini yüzünü yıkıyarak kı
yafetini değiıtinnişlerdi. 

Rüstem ne olduğunu bilmiyor
du. Rus elçisi göğsüne, gözleri 
kamaştıran mura11a bir nişan ta· 
karken, Rüstem şaşkınlıkla teşek
kür etmeyi bile unutmuştu. iki 
sevinci birden idrak etmek kolay 
değildi. Buna kalp ve tahammül 
gerekti. 

Rüstem huzuru humayundan çık 
tıktan sonra yeni bir irade ile ken
disinin bahriyede mühim bir vazi
fe ile tavzif edildiği tebtir edilmiş 
ti. 

Sultan Mecit daha iki yıl ev
vel harbettiği Rusya ile bir kadın 
yüzünden tekrar bozuşmak iste
miyordu. (Fatma) nın Rus ıefa
rethanesfine teslimini emretti. 

Ve Rüstem, yeniden hayata ka
VUJtuğu gün sevgili karısını kay
betmiıti. 

• -SON-

Ferhat, Fatmayı elde edemiye -
ceğini anlayınca, çarın gözdesini 
ıaraya ihbar etmiş ve Rüstem Ka
radenizde iken Fatmayı padişahın 
iradesiyle saraya götürmüşlerdi. 
Abtulmecit (Fatma) yı çok beğen 
mitti. Kafkas dilberinin saı ayda 
evveli. adı değiştirilmiş, sonra ken
'disine ayrı bir daire açılarak nikah 
Jıazırlığına başlanmıftı. 

memnun ve mütecessis olmuşlar "''·=-··"'"""""'"'""'"""'-·"---=-· --..... 

Padişah Zerefşanı çok seviyor
(lu. 

Rüstem o gün idam edilince, Ze
ref§anla olan rab!tası 4a ebediyen 
çözülmüt olacaktı. 

Sultan Mecit alacağı kadının 

Rüstemin nikahlı karısı olduğunu 
biliyordu. Rüstem idam ediline, 
Fatma dul kalmıı olacaktı, ve o 
günün akşamı padişahla nikahla -
narak k=.::lın efendiler sırasına ge -
ç ~ ·;kti. Zerefşan Padişah karısı 

olacağını düşünerek sevinirken, 
Riistcmin idam edileceğini de ha-ı 
tırlıyor ve mustarip oluyoı·du. Rüs 
teme, karısmm o akşam padi!ahla 
evleneceğini söylemişlerdi. 

Rüstem zindanda başını duvar· 
lam vurarak, idamdan evvel ken
dini öldürmek istiyordu. Keşke 

ve merlrumu derdest eden Rüstem 
Bey ismindeki memurunuza bu 
murassa nişanın talikine ben'de
ni zi tavassut etmişlerdir. 

2 - Esirci Ali Baba tarafından 
kaçırılıp Türkiyeye gönderilen 
(Fatma) namındaki Kafkas kızı

nın peder ve validesi hükUmetimi
ze müracaat ederek kızlarının ia
desini istemektedirler. 

(Fatma) nm zatı şahaneleri ta
rafından himaye gördüğiinü mem
nuniyetle haber aldık. "(Fatma) 
nm ancak ailesine teslimi suretiyle 
Türkiyenin (kadın ticareti) ile cid
di surette miicaclele ettiğine kani 
0J2cağımızdan, bugün kendisinin 
sefarcthancmize teslimi, iki devlet 
ara$mdaki münasebatr clostancnin 
devamına hir nişane olarak tcıaV 
edilecektir.,, 

Sarayın içi birdenbire altüst ol· 
muştu. Herkesin ağzında: 

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

Yunan tayyareleri ~u 
gün 12 ·de geldiler 

~rkaç gündenberi ı.eh imize 
elmeleri beklenilen Y ıınan tay

ıareleri bugün saat tam l ~.15 te 
Yetilköy tayyare mey l~ n na in
miıler~ir. Üçü harp ve biri spor 
tayyaresi olan bu filoy > ta\ yare-

~ . 
ci kaymakam M. Sepil'ôis kuman 
da etmektedir. 

Harp tayyarelerinde on dört 
zabit ve spor tayyaresinde de üç 
Yunan gazetecisi vardı. Misafir
ler, yere inmezden evvel rneydan 
üstünde uçuş yaparlarken ipekli 
Türk ve Yunan bayraklaı·mı ha· 
mi) ve iki tarafı zeytin dallariyle 
ıüılenmiı bir paraşüt attılar. Son
ra da yere indiler. 

Misafirleri Eskişehirden geler. 
iki tayyare havada kıırşılamıştır. 
Misafirler lstanbul erkanıharp 

reisi kaymakam Tevfik, Tayyare 
Cemiyeti reisi Hasar. Fehmi, 
ikinci reis Feri dun beyler \ e Na
kiye hanşmla yirmi alh kitilik 
Tayyare Cemiyeti azct•ı taıafın

dan· karşılanmışlardır. Yunanlı 
tayyareciler yere indikten sonra 
kendileri için hazırlanmış olan 
büfeye götürülerek bireor viski ik
ram edildikten sonra l"!ak~ye ha
nım bir nutuk söylemit ve buna 
tayyare filo kumandana M. Sipili
dis Türk • Yunan dostluğunu an
latan kısa bir nutukla mukabele
de bulunmuştur. Müteakibeu hep
si birden otellere binerek Perapa
las oteline misafir olruak üzere 
lstanbula gelmi~lerdir. Yarın ak
şam Perapalas otelind~ Tayyare 
Cemiyeti tarafından şereflerine 

bir ziyafet verilecektir. 

Başvekil 
(Baş tarafı 1 inci sayıfanuzdadır) 

Ba9vekiHn yarıh ıehrimize dön
mesi muhtemeldir. İsmet Pata 
Hazretleri tehrimizde bulundu • 
ğu esnada yerli mallar sergisini 
gezecek, Paşabahçedeki cam fab
rikasının temel atma merasimin • 
de bulunacaktır. Ba,vekilin refa
katinde lktısat Vekili Celil Bey 
olduğu halde Zonguldağa gitme
si de muhtemeldir. ismet Pata 
Zonguldakta Semi kok fabrika • 
ıının da temel atma merasimin
de bulunacaktır. 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
Rana Bey ve Bükre! Slçimiz 
Hamdullah Suphi Beyler de Baı
vekil Pata ile birlikte ıehrimize 
gelmişlerdir. . 

Ağa han 
(Üst tarafı 1 inci sayıfada) 

Ağahan sadece manevi bir 
nüfuz sahibidir. Fakat İngiltere -
nin Hindistan siyasetinde mühim 
bir rol oynadığı ve bilhusa Yu
varlak Maıa konferansındaki 

faaliyeti dolay111yle, Hindiıtan 

idaresinin, kendisine borçlu ol -
duğu ileri sürülmektedir. 

Bununla beraber, bu arzusu
nun ne suretle tatbik edilebilece
ği de ayrıca bir mesele halinde
dir. 

Çünkü timdi bir diğer mihra
cenin idaresi altında bulunan bir 
yeri kendisine terketmek müm -
kün olamıyacağı gibi "Briti! ln
dia,, dan da hiçbir parça ahalisi
nin reyi ve muvafakati alınmaksı
zın Ağahana bırakılması kabil 
görülmemektedir. 

lımailiye tarikatinin reisi sa
yılmakta olan Ağahan, hemen 
bütün ömrünü Avrupada eğlence 
ile geçirmektedir. Yaşı altmışı 

geçkindir. Fransız bir kadınla ev· 
lenmişti. Müteassıp müritlerini 
gücendirmemek için, onu müslü • 
man ettiğini ilan etmiştir. 

edebilir. Fakat eğer İtalya, Va - daha geçen gün bulunan, ~ 
şington bahri itilafının kendisine Vayole Keyin cesedidir. t 

b. oece bahşettiği ton haddinin en niha - sedin bulunmasından ır •. ~ 
yetine kadar yeni harp gemileri vel, ortadan kaybolan Tonı ~ 
inşa ederse, Fransanın da bu yo- çini, yahut diğer ismiyle Ce 
lu takip etmesi lazım gelir ve tir yakalanmıştır. 
Fransa ancak Vaşington itilafının T oni yakalandığı zaınalJı 
mefsuhiyetini ilan etmekle bu yo- şetli surette yorgun, aç ve 

lu tutabilir. bulunmuştur. 
Tabanlarının altı catlaaıı! Filhakika ltalya bugün, üzerin- ~ o 

de hakkı tanılan 70 bin tonilato - bitap olduğu halde bir ototll 

luk gemiye malik bulunmamakta
dır. Fransa da Dunkerkleri için 
52 bin tonilatoyu sarfetmiştir. 

Vakıa Fransa "Fransa,, krüvazö
rünü saf haricine çıkararak ken -
diıine verilen müsaadeyi 22 bin 
tonilato fazlalaştırabilir. Fakat 
buna ragmen F ransaya daha 30 
bin tonilato lazım gelmektedir. 

İngiltere bahriye nezareti, M. 
Musoliniyi bu projesinden vazge
cirmeğe uğratmaktadır. Çünkü 
İtalyanın bu projesi, ayni zaman
da zırhlıların münferiden tonila •· 
tolarmı 35 binden 25 bine indir .. 
mek istiyen İngiltere projesine de 
muhalif bulunmaktadır. 

Diğer taraftan amiraller, ya -
kında toplanması melhuz bir bah
ri konferansı düşünerek, M. Mu
solininin bu konferansta Fransa 
ile seviye birliği alabilmek için 
blöf yapmakta olduğu ve ltalya • 
nın o zaman yalnız kağıt üzerin • 
de mevcut olan bu gemilerin in -
şasından vaz geçmeyi taahhüt e • 
deceğini söylemekte ve İtalyanın 
bu iki gemiyi inşa edebilmek için 
lazım olan yetmiş milyon dolar 
sarf edecek vaziyette bulunmadığı
nı kaydetmektedirler. 

Vaşington, 21 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: Japon sefiri M. 
Saitonun Amerika hükUmetine, 
Bahrimuhiti iki nüfuz mıntakası· 
na tak.im etmek ve bir ademi te
cavüz misakı yapmak için bazı 

beyanatta bulunduğuna dair ıayi
alar çıkmııtr. 

M. Saitonun ikinci nokta hak -
kında hükumetle görüştüğü teyit 
edilebilir. Fakat, bu müsbet bir 
tekliften ziyade bir yoklama ma
hiyetindedir. Bunun Amerikada
ki aksi tamamen menfi olmuştur. 
Dün Tokyoda neıredilen resmi 
tekzibin sebebi bu akistir. Ame· 
rikanın vaziyeti, ittifak mahiyetin 
de olabilecek her hangi bir anlaş-

karakola getirilmi,, kendiıioe · 
yecek, içecek verildikten ıoıır', 
sa bir zaman uyumasına da ııı 
ade edilmiştir. 

Sonra sorguya çekilmittir .. • 
Diğer taraf tan, son bulurı•JI 

sedin kim olduğu öğrenilınit . 
annesi ağlıyarak morga gelıı:ı1! 
kızının cesedi üzerine dütiiP bl· 
mıştır. . 

Ceset, aile tahkikab bittılı' 
sonra, cenaze ancak ianeyle 
dırılabiJmiştir. , 

Öldürülen, malfun olduiıJ; 
re, orta halli bir dansözdür· t 
si de gayet fakir bulunmaktı 

Dansöz Vayolet Key bir er~ 
bundan dört ay evvel, timdi 
dini buldukları eve kira ile t 
dıkları bildirilmiıtir. 

Henüz yakalanan Toni ~' 
ni ise, bu kızın ahbabı ve bar 
gelen kadın müşterilerle de d 
den biridir. , 

Toni Mançini, poliıe verdill 
-.apta katiyen suçlu olmadı 
söylemiıtir. 

Polis, yeniden istiçvap ed, 
ve tahkikatını daha derinle!t 
cektir. 

Y ni iı içv p ı 

dır. 

Türkiye inkılab1 

(Ba!! tarafı 1 inci sayıfamııda4'1 
"Memleketlerimiz aratJ1' ~ 

sui tefehhümler buıün izı:ı!c I 
mit bulunmaktadır. Misli b~ 
mıyan bu inkılap eıerini ~ii 

•• t 
getiren Türkler, bazı c-·-.-:;J! • 

altında büyük harpte nıef 
devletlere yardıma sürükl 1~ 
Türkler değildir. Vaktiyle . t 
padisahı ile on dördüncü LıJ1 

birle~ine karşı müsavi mu•ıt'' 
yapıyorlardı. Neden dol•11 ~ 
asırdide muhabbet rabıtalar•• 1 
ıılıklı takdir edilmesin ve ıssV 
kabil anlasma esasları altııı0~ 
gün garbin eski cumhuriyet•, 
onun şarkta genç kardeşi at' ma şekline muhalif olan ananevi 

vaziyettir. Amerika, Briand -
Kellog misakından evvel Fransa =
ile Amerika arasında bir ademi · 

da devam etmeıin?.,, 

İngilizce 
tecavüz mfoakı yapılması için M. 
Briandm teklifir..e de ayni sebep -
le menfi cevap vermişti. ,, 

Fransa için bile, Amerika bir 
harbe sürüklenmekten korkmuş -
tu. Japonya ile yapılacak bir mi
sak dahatehlikeli olabilir. Zira, 
bu, Çindeki açık kapı !İyasetinin 
terki manasını ifade eder. 

Londra, 21 (A.A.) - M. Nor· 
man Davisin müfarakati üzerine 
müzakeresi yarı yerde kalmış o · 
lan bahri meseleler hakkında fi -
kir teatisine hadim olacak bir 
Ruzvelt - Makdonald mülakatı · 
nın burada memnuniyetle kar~ıl · 
ancağı teeyyüt etmektedir. Bahri 
meselelerde İngiltereyi en ziyade 
telaşa dütüren vaziyet, Amerika 
ve ltalya b~hriye nezaretlerince 
fazla to;ıiJatolu gemiler ir..şası si· 
yasetine ehemmiyte verilmesidir. 

~ 
(Ba§ tarafı 4 üncü ıayıf' 

(7) Did the ıun become tbeit 
in - low ?. 

(8) Why not? 

(9) Can the light of ıurı 

through all clouds?. d ~~ 
( 1 O) Can you r ass any ctoıl ıJDJ 
( 11) What does the wincl 

clouds? 1 
(12) What makeı the cıoııd* 

beautiful? t 

(18) What can the wind 110 

1 through ? r,f tf 
(14) What made Mr .and 

happy? J 
claıl• 

(15)' Whom did their 
marry?. 

(Hi) Are thy St~ll alive?. 

Acele satıhk 1,11ı d .. ,.r 
Kadın ve erkek berber iJ ,ıf 

'kıJ" Beyoğlu Tepebatı Amerı fi~' 
_.ıı• 

reli karşısında 141 No. Y 
Mısır kolacıaına müraca•t· 
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Siz de 
fş BANKASl'n
dan birer kumbara 

· alınız. 

---SA TIE Uiılilitörleri ..... 
ve fevkallde tedly~ ~Mtt"tı' · W8y~Slnde 

Veresiye Serinlik 
f893) 

Şirketi Hayriyeden: 
Bayram mOnaaebetile 23 Temmuz Pazartesi günU Pazar tarifesi 

•YDea tatbik edilecektir. Saat 13,40 daki Karadeniz boğazı tenez 
zDb ısferi de yıpdacaktır. ( ı 286 ) 

SAT İ E nin 
Yerli Ma·ll ar 

Sergisinde • 
açhğı daireyi mutlaka ziyaret ediniz. 

~ Orada faideli yenilikler bulacaksınız. 

........... Kim ya ger --·ıfi::::::::.-:::::::=:.D~i:f :,.:.===11111111:=; 

lfUSAMEDDiN 1 Hüseyin Osman 
r._ idrar tahlili 100 kuruıtur. fi R k · h · 
~IGınum tahlilit. Bahçekapı Eİ ~~e 1 astanesı 
.,.... •• k E Ba 1 dalıılıye miltehassısı .. ve ytam nkaaı kar-
fllrnda izzet Bey Hanı Laleli Lütül Aparıımanı Saaı 4·8,. a 

..., kacbr Telefon 22489 J .. 

floJ::!~:~:;füeni Ki~;iık-i V -
•e 934 -- • • ka ·ı . ) • d ~ -··••nın zancı Ten mıt kı o adır 

le marka hir kamyon aatdık-
lır Ga k Kumkapı Ni§ancası Havuzlu ' l'llle iıtiyenler lıtanbul Ha-
·~ı... dd Mühre sokak No. (5) 

._ ca esinde 72 numaraya ------------

~::7illlw: -, 
1 

Az, çok lcazanc:mdan mutlakai 
ta•rruf vazifendir, borcundur. it 

Bun .• b•t 1..._ ·ı M· 11 111 ; , ualle ve yap. • 
'n ilU lktısat ve Taaarruf Cemiyeti 1. 

zawwwaa .. waw.111118•!!' 

Kiralık 
Tamamen tamir edilen hilumum kon

foru havi Yeni Postane arkumcla Apr 
Efendi caddesinde Türkiye hanında o • 
da, depo ve majazalar kiraya veril~cek 
tir. Fiyatlar ehvendir. Türkiye hanında 
(3) ndl katta Rittl Efadi1e miiracıa
at olunması. 

No. 

·-.. 

HUDUT HAREKET 
Fasda iJk Son 
dakika hareket harek 

10 ş· 1• _ y·· 1 {Şişliden • Tünele 
ıı ı une T·· ld ş· ı· - une en - ış ıye 

12 H b" _ F fh f Harbiyeden - Fatihe 
__ a_r_ı_ye ___ a~\ fatihten . H~rbiyeye 

15 Tak · _ S"rk · {Taksimden · Sirkeciye 
ıım ı ecı s· k "d T k . 

ır ec1 en • n sıme 

• 
16 M::l:a _ Be azıt {Maçkadan . Beyazıda 
--~ .... --...... 

1
-- Beyazıttan . Maçkaya 

M ka Em. .. .. 'Maçkadan · E. Onüne 
- aç - ınonu 'ı E ö .. d M k \ . nun en · aç aya 

saat 

3-6 S.~l 
9 5.51 

Aaat 

s. 7 6 32 1.0 
9 5.49 24.2 

5 7.30 19.2 
7.50 19 4 

5-8 5.59 23.2 
17 6.4ı 24.0 

7 6.57 20.1 
14 629 ~0.4 

= t;i. ı\ Sifli - Sirkeci 
f Şitliden . Sirkeciye 
\Sirkeciden . Şişliye 

8 
1ı 

6.16 19.5 
6.58 20.3 

iş bankasından kum
bara alan on binlerce 
vatandaş, biriktirdikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer sermaye 
ve iı sahibi olmuılardır. 

HABER 
Postası -----ISTANBUL AN 

1 

KARA CADDESi 
---- -

reıcraı A*-h ln'Alfll'IJL llABl:ll 
Telefon 'Fuıı 111'21 idare: 248'20 

ABOftl! 'l!RAITI 
1 • • IJ ll1ldl 

~ld)eı UO iM 111 UM a,... 
llenetııh IH Mo llO 1110 

ıLAn TARIPl!SI 
rıcare& uan1annm •tan ıı.ao 

Resmi U&nlar 10 lm.nııtur. 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Baadclılt 7SI (YAKIT) Katbaua 

HABER gazetesi 
El yazı•• tahlll kuponu 
laim • . . . . . . • 

Savo piksin saçların 
hülasasıdır. 

Sahtı Bahçekapı Z..... ecu *"""° 
IU. 

Yenipoıtahane ittisalinde 17 numa· 
rada ıtriyat ...,._.,, 

Ankara: Şark Merkeı ecza depcMU 
ve bilômom eczahane•• ıtri1at maf•zıt · 

........ İlte)'İnİs. 

] 
J 
~ 

. 
Taka" Aba (Taksimden .. Ak.araya 

- ım - ray l Aksaraydan ·Taksime 

19 'K rtulu _Be azıt f Kurtuluıtan . Beyazıta 
u f Y \ Beyazıttan . Kurtuluta 

K 1 E . ö .. f Kurtuluştan - E. Onüne 
- urtu u4- mın nu l E.Onünden • Kurtuluta 

'"8. Tattan. Bebeğe 
,, - E. Onüne 

22 B b k E 
. .. .. Bebekten • ,, 

e e - mınonu 

l Eminöniinden · Bebeğe 
Bebekten - 8. T aıa 

l 23 Ortaka Ak f Ortaköyden- Akıaraya 
y - saray t Akıaraydan. Ortaköye 

l 
Ortak.. E · .. .. { Ortaköyden - E. önüne 

- oy - mınonu --------l E. önünden - O. köye 

34 Betiktaf _ Fatih ( Beıi~taıtan · Fatihe 
-----------(Fathıten - 8. Ta.ta 

IA. saraydan -T. kapıya 
T. kapıdan • Sirkeciye 

32 Topkapı _ Sirkeci Sirkeciden · T. kapıya 

1 
T. Kakıdan Bevazıta 
Beyaııttan T. Kapıya 
T. kapıdan • AkıarayR 

f 
Aksaray dan- Y. kuleye 

33 Y edikule _ Sirkeci Y. kuleden . Sirkeciye 

l Sirkeciden · Y. kuleye 
Y. kuleden • Akaaraya 

{ 

Ak1&raydan- E. kapıya 
37 Edirnekapı • Sirkeci E. kapıdan · Sirkeciye -----=---- Sirkeciden - E. kapıya 

E. kapıdan • Akaaraya 

18 7.02 19.5 
37 7.38 ~0.3 

6-9 6.00 2~.1 
17 6.4S 23.S 

7 7.11 20.2 
15 6.39 20.5 

5.26 
6 S.36 
10 S.48 20 

5.56 

8 S.50 
15 6.35 

18 6.26 
20 6:5} 

7 6.34 
14 7.16 

5.24 
5.40 

5 6.1~ 
8 24.04 

24.30 

6 5 32 - . 
10 5.48 23.2 
16 6.20 23.S 

241 

5 S.24 
10 S.48 23.1 
15 6.17 23.S - 24.3 1 



Italyanın 35 bin 
tonluk ·harp gemi

leri blöfmüş ! 
iktibaslar 

Amerikanın yaptırdığı 
harp gemileri 

"N evyork Tim es,, gazetesi ya .. 
zryor: 

" Amerika bahriye nezareti 
dört kruvazör, on dört muhrip ve 
altı tahtelbahirin inıaat için 15 a
ğuatosta. bir münakasa açacaktır. 

Kruvazörlerin bedeli 1929 da kon• 
grenin verdiği ıalihiyetle 1935 
mali seneıi bahriye bütçesinden 
verilecektir. Muhriplerle tahtel .. 
bahirler muahede mucibince 1942 
senesine kadar Amerika bahriye 
kuvvetini yükseltmek ha.kından is 
tifade edilerek yapılacak olan ilk 
gemilerdir. Huıuıi gemi inıaaı 

ıirketleriyle bahriye inıaat fahri· 
kalarının teklifleri tetkik edilecek .. 
tir. lnıaat hususi tirketlerle hah· 
riye fabrikalarına mütesaviyen 
ta.Ipim edilecektir. Kruvazörler 
ije muhriplerin inıuı için lazım 
gelen para Nafia itleri ida • 
reıi tarafından bahriyeye verile • 
cektir. Bu ite 40.700.000 dolat 
haaredilmiıtir. Bu para ile yeni 
.remiler İD§a edilecek, Philadel· 
phia' daki deniz tayyare f abrik&la· 
n ıılah edilecek ve yeni tayyareler 
yaptırılacaktır. Kruvazörlerden 
biri 8 pusluk toplular tipinde ola • 
caktır. Londra bahri muahedesi· 
ne tevfikan bir ki.nunuıaniden e· 
vel tezgaha almamıyacaktır. Di • 
ğer kruvazörler altı pusluk toplu .. 
lar büyüklüiünde olacak ve ha· 
cimleri on bin tonilatoyu ıeçmiye· 
cektir. 

Muhriplerden iki 1850 tonili· 
to ha~inde, diğerleri 1500 toni· 
litolt.ık olacaktır. Tahtelbahirlel'f 
den biri 1500 tonilatoluk olacak· 
tır.,, 

lngilterede mecburi · 
tahsil 

İngilizce "Manchester Guardi
an,, gazetesinden: 

"İngiltere maarif nazırı Lord 
Halif ax Lortlar ka.maraıında mec
buri tahsil çağını on bet ya§ma ka
dar çıkarmak ta.lehini reddetmit • 
tir. Lord Halifax böyle bir deği
tikliği 1928 seneıinden evel yapa
mıyaca~nı bildirmit ve çocukları 
on beı yqına kadar mektep sıra· 
larında tutmanın çocuk itsizliğine 
zannedildiği kadar büyük bir yar• 
dnnı olamıyacağını ili.ve etmittir. 

Lord Halifax sözlerine tU ıe
kilde devam etmittir: 

"Bu meselede en mühim cihet 
para meselesidir. Yapılan tah .. 
minlere göre mecburi tahsilin on 
bet yqma kadar devam ettirilme· 

• 

Hayret ! Hayret ! Hayret 1 
Sahte peygamberi ve zevcesini kendi elleriyle idam 

ederek bu direklere asmışlardı... Halbuki, şimdi, direk
lerde mahkeme reisiyle zabıta nazın asılıydı 1 

i 
. 

: .,· 
is_""i;. 
"'V~ 

.. #.. !,.-. •• ~ • • 

Yazısı bu nüshamızdaki (Haberin Hikayesi) dir. Resimli hikayele. 

. rimiz birer günlüktür, yani mabaatsrzdır. Gazetemizde her gün böy
le bir hikaye vardır. 

Amerika grevlerinin son safhası .. 
Minneapoliı, 21 (A.A.) -/ 

Kamyoncular grevinin ikinci gü· 
nünde iki polis ile 33 kişinin ya .. 
ralanmaıı yüzünden 2.500 milli 
muhafız tehirde toplanmı§tır. 

Grevciler, kamyonları durdurma· 
ğa teıebbüs etmekte ve kavgalara 
sebebiyet vermektedirler. 

Nevyork, 21 (A.A.) - Polis 
kuvvetleriyle 1500 gümrük amele· 
ıi araımda çıkan hadiseler dola· 
yısiyle Seattle polis müdürünün iı
tifası üzerine belediye reiıi, polis 
kuvvetlerinin kumandasını kendi 

harp takip etmiıtir. Dört polis, a·ı ıeçmiılerdir. Fabrikalarda ite 
ğır surette yaralanmıf, 12 grevci batlanmııtır. Sokaklarda neıeli 
gazlarla zehirlenmittir. bir faaliyet vardır. 

San Franaisko 21 "(A.A.) _ Rıhtım itçileri henüz itlerine 
Şehir tabii haya~ avdet etmiıtir . . batlamıt değillerdir. Fakat birkaç 
İçleri~de muhtelif mahıuller olan güne kadar bir hal tarzı esası bu-
kamyonlar dün sokaklardan lunacağı ümit ediliyor. 

' Oakland ve Berkeley tehirlerin 

ispanyada 

72 ton Türk yumurtası 
imha edildi 

"Times,, yazıyor: 

de ve dıt mahallelerinde umumi 
grev durmuıtur. Fakat arabacı· 
lar, nhbm itçileri grevinin deva· 
mı müddetince münakalat yap. 
mamağa karar vermiılerdir. 

Bununla beraber Portland'da 
vaziyet iyilefmİf değildir. Milli 
muhafız kıtaatı, itçi kullananların 
sendikalara dahil olmıyan itçiler 

KUPOrt 

22~2.;34 l 
-

Şlklyetler ve temenntler 

Çeşmeden acı su akıyor 
"Aksaraylılar namımı,, olduğU 

kaydiyle aldığrmız bir mektup~ 
şöyle deniliyor: 

"Aksarayda, Şekerci sokağın • 
da Kırkçe§me denilen bir çetnı• 
vardır. Bu çe§menin suyu yakıll 
zamalara kadar terkos ıuyundan 
çok daha farklı, yani iyi bir su i• 
di. Birkaç gündenberi nedense 
bu çe§meye bir §ey musallat ol• 
mut olacak ki ağza alınamıya" 

cak kadar acı ve bir kuyu ıuyun• 
dan farksızdır. Şöyle, böyle se • 
kiz on mahalleli bu çe1111enin su• 
yunu içerken timdi yanına soko· 
lamamakta ve bizzarure Akıa• 

raydan kalkarak Saraçhane altı• 
na kadar gitmektedir. Sebebine 
akıl erdiremediğimiz bu çe§me • 
nin acı ıu akıtması zaten ıuyu 

kıt olan m~hallemizi çok müıkül 
bir mevkie dütüremktedir. Acılı• 
ğın ıu borularının patlaması dola• 
yıaıyle patlak yerden baıka bir 
kuyu auyu mu girmekte, yok•• 
Kırkçetme sularının artık acı sU 
mu akıtacağı hususlarının beledi• 
yece tetkiki için icap eden maka• 
mın nazarı dikkatini celbetmeni • 
zi rica ederiz.,, 

Baytarlık 
teşkilatımız 

lsviçre • Federal umumi iktİ'" 
sat ıubeıinin baytari dairesindl 
mü a ıs n r. aul ıcar 
peli Türkiye baytari teşkilatı hak" 
kmdaki ihtiaasatını bir mektupla 
Ziraat Vekaletine bildirmittir. 

Diyor ki: Türkiyede son birkaç 
sene içinde meydana getirilmit o
lan zabıtai ııhhiyei baytariye or " 
ganizaıyonunda ve bulqık hasta• 
lıklarla mücadelede elde edilen bii 
yük neticeleri ve matluba muvaf 11' 
bir plan dairesindeki memleket 
hayvanatının ıslahını görünce çol< 
mütehayyir kaldım. 

Türkiye yetiştiriciliği ıslah prol" 
rammın gayesi memleket bakıJ!I 
ve gıda şartlarına uygun, haıtalıi' 
mukavim, yüksek kabiliyet ve ve
rimli at, ıığır, koyun ve keçi yetit" 
tirilmesine müstenittir. 

eline almııtır. Belediye reisinin İ· 
daresialtrnda 300 polis, ağlatıcı 

ve kusturucu bombalarla ve sopa· 
larla 2000 gümrük amelesini da
ğıtmıf tır. Mücadeleye iıtirak e
denlerin hepsi gazlardan müteeı· 
sir olmuşlardır. 

ta.rafından tahliyeye karar verme- ------ ------
leri üzerine seferber edilmiıtir. Fatihde Zeyrek yokutunda Dll" 

Seattle'de sendikalara dahil hanizadenin 6 No: hanesinde lh" 

olmıyan itiçlerle diğer itçiler ara· san Ef. 

Seattle, 21 (A.A.) - Sendika
lara dahil olmıyan işçilerin vapur· 
ları botaltmalarına mani olmak ia
tiyen iki bin grevciyi dağıtmak 
için polis 200 ağlatıcı bomba kul· 
lanmııtır. Bunu, muntazam bir 

İspanyada Port Bou'da 1,160 ln
giliz lirası kıymetinde 72 ton Türk 
yumurtası imha edilmiıtir, Bu yu· 
murtalar iki ay evvel İspanyaya 
getirilmiş; fakat hükmetin kon· 
tenjan sisteminden salahiyet alm· 
madığı için memlekete ithaline 
müıaade edilmemiştir • Nihayet 
sıhhiye memurları istimale gayri 
salih buldukları için bu yumurtala 
rı imha etmiılerdir. 

Görülmemiş 

11nda yapılan çarpı§ma esnaaında Ayte hanım tarafından Fatihde 
dört poliı yaralanmıf, 20 kadar Zeyrek yokuşunda Duho.nizadenİJ1 
grevci ağlatıcı bombalarla zehir • konağının 6 No. lu hanesindf! ın~· 
lenmiılet"dir. kim iken ikametgahının mr.çhoh" 

Polis, mutaarrızları püskürt.. yeti hasebiyle ilanen vaki teblig• • . ., .,. 
ta rağmen mahkemeye gelmedıS' 
den bittalep gıyabında muhakeılle 
ye ba,lanarak tahkikat zahıtnallle

müıtür. 

ıi hazinenin yılda sekiz milyon İn
giliz liraıı kadar bir masraf yap• 
masma sebep olacaktır. Memle· 
ketin maarif sarfiyatını umumi 
malt vuiyetiyle mütenasip bir ıe· r 
kilde yürütmek mecburiyetinde-

PAR L AK Bir Muvaff akiyet 
si kıraat davacı istiçvap olunrıı"' 
ve bu bahta müttehaz gıyap k•" yiz. Vakıa mali vaziyetimizde 

salah vardır. Fakat bu hasta ta· 
mamiyle iyileımemiıtir. Binaen .. 
aleyh Lortlar kamaraaına ve mem• 
lekete kartı samimi kanaatlerimi 
bildirmek için mali vaziyetimizin 
hakikatini arzetmek mecburiye .. 
tindeyim. Mecburi tahsil çağmm 
arttırılmaıının baiı olacağı yükaek 
masraflar, ayni derecede mühim 
diğer terbiyevi vazifeler ve inki, 
!aflann lüzumu ve memleketin 
lienilz sırtından atamadığı müza• 
yal<a, hükUmetin bugün için mec· 
burt tahsil çatını temdidine mani 
teıkil etmektedir." 

BYEOGLUNDA 

BAKER - HA Y'DEN 
MAGAZALARININ 

Mevsim Sonu Eşyayı Mütebakiye ve Fırsatları 
Kemafi11abık bOtOn latanbul halkını mUatefit etmektedir. Siz de bu miiıteana Ye hakiki fırsat

lardan iıtifedeye koıunuı. 

Yeni tesis eyledl§lmiz mefru9at dairemizi ziyaret ediniz sizi allkadar edecektir. ,1 
........................ Frıss ........................ ~~ 

k b .. ··ddet• yap ararının on e§ gun n•ı • 
1 ·1· hl'... k ·ıııı•t e ı anen te ıgıne arat" ıTCTI 

ve bu bahta müddehaz gıyap k':; 
rarı mahkeme divanhanesine talı 
kılınmı§ olduğunda~ tarih ila111d~ 
itibaren bet gün için itiraz ctııı_:, 
ği ve yevmi mahkeme olan 27 d• 
- 934 pertembe günü sa.at 0 ?, e 
yeni postahanede İstanbul a•ıı~ .. 

h k k d ·re•1 .. mahkemesi altıncı u u aı 1 .. 
de tahkikat hakimi huzııruna g~ , 
mediği takdirde gıyabında tah1' r 
kat icra olunacağı tebHğ ma!(tıf!I 
na kaim·olmak üzere ilan ,,~uoot• 

<U4). 


