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"Londrayı 180 düşman Tramvay tesisatı satın 
alınmalıdır ayyaresi bombardıman etti.,, 

liiicumların çoğu · · 
tahakkukunu I Bunun 

gördüğümüz 
gün pek sevinçli 
günümüz olac\aktır 

~~~dedilmiş fakat 
Uşınan bir çok 
noktalarda 

Uvaffak olmuştur 

( Arkasr 6 mcr sayı fada) 

.__. 
hı,trnazel Oranya ve 
S Fikret Bey 

iltı Ihsan 
~akalandı 
&ir 

ıtnahalleye musallat 
Q tnu t "h . çt .... ı. ş u, nı ayet ... 

tı~ .. 'uer}' 
~ ~l"ılldak'ıta§, Eminsinan mahallesi 

~tlltj 1 evlere dadanan bir hırsız 
) ~il h.tece Yakayı ele vermiştir. 
~~ b,'l'aı:ı :İiç be~ akşamda bir o ci
~· !lı •. ~r çok evleri yok)amağa ba,ıa • 
l ~~ l\ b .. 1 d "\I il eş gun evve bu mahallede-

1 -~it\ l>lltnaralı evde sokak üstündeki o- f · 
~~d encer . . ~. 

t a esıne tırmanıp gırecegı 
~~ l>enc d tıı· l'- il .. ere e oturan Matmazel U . , 
1ttir. e ioz, göze gelince kaçıp git • 

ı.. liıt 
··ııı~ '1zı11 d~ -ııe h mahalleye musallat olması, 
~ ~-tli halkını ürkütmekle beraber 
~~l~l't .~luıırnıya mecbur etmiş ve bir 
ılı -~lle:<>bet beklemiye ba,lamıştır. 
l\ı~· c\ı e 14 numaralı boş bir ev var • 

1! llıarte · • ~· • e'-'\ı ~ sı gecesı hırsız gene gel-
''l'ııı· ela b ~ı •ı oş eve anahtar uydurarak 

ııll ·• 'orıra .. k . )' ~ .. rnute aıt Rıza Beye ait 
~l)ı ltrıc .. 'lk L' ~ ~ . u ı mektep baş muallimi 

:'Ilı e:vııı .. . 
~ ç'-iıı ınustecıren oturduğu evin 
~ ~~ ~k atlar.ış, doğruca merdiven .j 
k.llılı ~ 81'1 çıkkıp orada buiunan 11 
~ı "PrYı B . { ~Olt açrru~tır. uradakı camlı 
ı\tı._ ıttcıl"tı Y <lp tr<>ı ir.i .. ·· ıt·· .. 1 

"il.sı • • ... .: n guru uyu 
2 ıncı sayıfanıızdadır) 1 

Biletçilere yazlık 
elbise verilemez mi? 

Vatmanlar ve biletclier kahn aba iCjinde terden 
bunalmış bir haldedirler 

Sıcağın 38 dereceyi bulduğu sabahtan akşama kadar araba 
bunaltıcı günlerden en çok şika - yürüten, tıklım tıklım dolu tram
yet ~tmesi lazımgelenlerin ha- vayda bilet kesen ve kontrol e· 
şmda tramvay arabalarında vazi- den bu memurların sırtlarında 
f e görenlerin bulunması kadar kaim elbise ile tahammül ve 
tabii bir şey olamaz. metanetin birer timsali gibidir. 
Güneşin kavurucu sıcağı içinde (Arkası 2 inci sayıfamızdadır) 

Ali Rana Bey 

inhisarlar 
Vekili 

Dün beyanatta bulundu 
Bir kaç gündenberi şehrimizde 

bulunan Gümrük ve İnhisarlar Ve 
kili Rana B. dün inhisarlar umum 
müdürlüğüne gelerek geç vakte 
kadar meşgul olmuştur. Vekil Bey 
muhtelif meseleler hakkın.da şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"- Vekaletimize bağlanan 

B·arut inhisarı, bir müddet şimdi
ki kadrosile çalışacaktır. Faaliyeti 
tetkik edildikten sonradır ki kad· 
rosunda ne gibi değişiklikler yap
mak lazım geldiğini tayin edece· 
ğiz. 

(Arkası 6 mcı sayıfada) 

Türk-Yunan 
ticaret mukavelesi 
Yenisi yapıhncıya kadar 

eskisi muteber 
Hiikumetimizle Yunanistan a -

rasmda mevcut olan ticaret mu
kavelesinin müddeti bu ay sonun
da bitecektir. Bu münasebetle lk
tisat Vekili Celal Beyle görüşmek 
ve mukavele müddetinin tekrar u
zatılması etraf mda müzakereler ~ 
de bulunmak üzere Ankaraya git
miş olan Türk - Yunan ticaret 
ofisi Yunan murahhası M. Fufas 
şehrimize dönmüştür. 

M. F ufas'ın verdiği malumata 
göre son görüşmeler neticesinde 
mevcut mukavelenamenin gelecek 
Teşrinievvele kadar uzatılmasında 
mutabakat hasıl olmuştur. Bu tarih 
te Yunan lktisat Nazırı Ankaraya 
gelecek ve yeni esaslar dahilinde 
başka bir ticaret mukavelesi yapı
lacaktır. Bu mukavelen~r. esasları 
hemen hemen tamamHe hazırlan
mış gibidir. 

Muallimler 
j Nüfus idarelerinde 

Üç gündenberi şehrimizde bulunan Yunan tayyarecileri bu sabah sekiz hvçukta Ye,Hköyden 
h~valanmışlardır.. .Y~nan tayyarec.ilerf ~etilk?yde Yunan sefareti erkanı, Türk Tayyare Cemiyeti er-
kanı, tayyare zabıtlerımızle halk tcşyı etmışlcrdır. Tayyareciler doğruca Bükrüıe gideceklerdir O 
harp tayyaremi:ı: misafirlere hududa kadar refakat edecek ve selamhyacaktır. • ç 

ı çalışacaklar 
Maarif müdürlüğüne 

emir geldi 
Yeni çıkan kanunların tatbikatı 

dolayısile nüfus dairelerinin İ§leri 
çoğalmıştır. Buna rağmen nüfus 
müdürlüğünün kadrosu dardır. Bu 
yüzden nüfus işleri geri kalmak -

- Lutfen sayıfayı çeviriniz _ .. ~ 
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Tramvaycıların 

elbiseleri 

HABER - Postası 25 Temmuz 19~ 

="'"=1.,,.--"'r----a m. vay tesisat 
satın alınmalı 

(Üst tarafı 1 inci sayıfada) 

Vatman, kontrol, kondüktör 
denilen bu çalışkan insanların, 

ne şartlar içinde vazife gördükle
rini gözönüne getirmek bile, insa
nı bunaltıyor. 

Sovyetler, tavas
•• • Ak§ama hada.r bil"':ok insanın 

hayatım ellerinde tutan bir vat
man, her şeyden evvel rahat«:;a is ı1 görmek imkanım bulmahdır .. O -
nu kaı>kahn bir elbise cenderesin
den çıkarmak lazımdır. Vatma
nın selametle iş görmesi vatan· 
cfo . .,;lal'ın dE\ hayatına taalluk eden 

s t m z uzerıne anlaştılar 
Bulgar hükumeti, Sovyet Rusya 

münasebat tesisine hazır 
ile 

olduğunu 
siyasi v~ iktisadi 

bildirdi 
bir meseledir. 

Haber aldığımıza göre bazı 

vatm:ınlar keselerinden yazlık in
ce elF se yanhnmık istemişlerne 

ele sirket müsaade etmemiştir. M.., 
murlarma yeknesak elbise giy
cfü·mek şirketin tabii bir hakkı
dır~ ~ncalt, yeknasak elbise giy
~irmek arzusu, tramvay mü!>tcr

Sovyet Rusya ile Bulgaristan a-
' rasmda siyasi münasebat tesisi 

hakkında iki hükumetin anlaştık -
laıını dün Sofya muhabirimizin 
verdiği bir telgrafla bildinniştik. 
Bu haberimiz teeyyüt etmiştil'. A -
nadolu Ajansı şu tafsilatı veriyor: j 

Sofya, 24 (A.A.) - Bulgar hü
kfımeti, M. Litvinofa bir telgraf 

demlerinin hu müşkül şart kin ·r----------------
de .yüz iistü bırakmasını da icaJ: Kuşad_a_s_ı __ h_adisesil 
ettırmez. 

Tramvay şirketl vatrnanlnrla 
1 lngiliz Hariciye nazırı ı bilekileri r.ok azaplı va~İydlerİn· 

den kurtaracak serı bir: karar vaziyeti anlattı 
vermelidir. 

..,_uuımıwıtt:w•~uuıımımut11•Mııııtt11ı mt••ııunınt11tt!lltlıwnttM1t1nut ıııttP 

ltalya Hitleri protesto etti 
Londr:a, 24 (A.A.) - Daily He

nld gazeteıi, Avustur~aya mühim 
miktarda mevaddı infilakiye ka
çırmı:)la tetebbüs eden Alman mil
li sosyalistlerinden bir: grupun İs
viçre zabıtaemca. tevkif edilmiş 

olmasına büyük bir ehemmiyet 
vermektedir:. lıçi fırkasının ga • 
zetesi diyor ki: 

Bu gTUpun tevkifi Avusturya 
al'aziainde yapılan tethiş harekct
leri nin ve nazi propagandalarının 
Almanyadan geldiğini bir defa 

!aha ortaya koy:a-cak ve ayni zaman 
da Avusturya başvekiline Avus -
turyada nazi faaliyetinin tevkifi 
için birr feyler yapılmasını M. MU!· 

ıoliniden bir k~re daha islemek 
fırıatrnı verecektir. 

Bütün bu işlerden çok sıkılan 
M. Muasolininin pek yakında Ber· 
lin nezdinde mÜ!terek bir prot.es
tod;ı bulunmak nususunda diğer 
devletlerle istişarede bulunması 

kuvvetle muhtemeldir. Vakıa M. 
Dolfus milletler cemiyetine rnüra
caati tercih etmektedir. Fakat M. 
Muasolini Almanyanm Cenevrede 
bulutımadığını ileri sürerek buna 
itiraz etmektedir. 

Londra, 24 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Sir Jon Simon, dün avam ka • 
marasında Türk - İngiliz hadi -
seni hakkında şu beyanatta bulun· 
r::ıuştur: 

"- 17 Temmuz tarihinden beri 
hadise hnldnnda alman mütem -
mim malfımat, bu feci hadisenin 
acıklı bir sui tefehhüm neticesi 
olduğunu göstc:ır.ekte~ir. Hadi • 
se esnasında zabitlerin üniforma -
sız oldukları ve içinde bulunduk -
lan sandalın hiç bir bayrak taşı-1 
madığı anlaşıJmıştr. 

Türkiye sefiri, samimi teessür
lerini izhar etmiş, bizzat Türk hü
kümeti de teessürlerini bildirmiş· 
tir. Ge~en cumartesi, Türk ıula • 
rında Küin Elizabet, London, I 
Devonshire harp gemileriyle bir 
Türk torpito muhribinin iştirak et 
tikleri dini bir ayin yapılmışt!r. 

'Fürk muhribi, hükumetinden al -
dığı emir üzerine denize btr çe -
lenk atmıştır. 

Türk kabinesi, hadisenin kur -
bam olan İngiliz zabitinin ailesi • 
ne diyet olarak bir meblağ vermc-

1 
ği derpiş etmİ§tir. 

--~~-o·--~~-

Gümrük memurlarına 
verilecek ikramiye 

tadır. Bunu göz önüne alan Da- Ankara, 24 (Hususi) - Güm
'hiliye Vekaleti tatil esnasında ilk rük ve İnhisarlar vekaleti gümrük 
mektep muallimlerinin nüfus dai- memurlarına verilecek ikramiye • 
relerindeki memurlara yardım e~- lcr meselesini tetkik etmektedir. 
melerini Maarif Vekaletinden is- Gümrük ba,.müdürlüklcrinden 
temif, Maarif Vekaleti de bu iste- göndcrilen listelerin sonu alınını§• 
ii kabul etmittir. Vekaletin bu tır. lkraıniye alacak memurların 
karan evvelki gün İstanbul maarif adedi bu listelerin tetkikinden 
müdürlüğüne bildirilmiştir. Bu ka sonra anlaşılacaktır. 

çekerek, Bulgaristanın Sovyet 
Rusya ile siycısi ve ikhsadi müna
sebnt tesisine hazır olduğunu bil
dirmiştir. 

Sofya, 24 (A.A.) - Bulgar ha
riciye nazırı M. Batolof ile Sov -
yet hariciye komiseri arasında a- l 
şağıdaki telgraflar teati olunmu§· f 
tur: 

M. Batolofun telgrafı: 
'.Son zamanlarda lstanbulda 

Soyvct Ru:ıyanın Türkiyedeki ıa -
bık sefiri M. Suriç ile Bulgarista
nın Ankara ıefiri M. Antonof a
rasındaki ihzari mükalemeler ü -
zerine, esasen as!rrlardanberi Rus 
milletini Bulgar milletine bağlı -
yan dostluğa sadık olan Bugar hü 
kumeti, şimdiden mütekabilen se
fir izamı suretiyle Sovyet Rusya 
hükumetiyle muntazam diploma
tik münasebat tesisine karar ver
miştir. 

Katiyetle kaniim ki, bu a11retle 
tesis edilecek olan münastbetJer, 
milletlerimiz ara.5ında.ki dostluk -
ları takviye edeceği gibi memle • 
ketlcrimiz beynindeki ikusadi mü 
nasebctlerin inkişafına da medar 
olacaktır. 

Tekrimati faikamın kabulünü 

ristanın, Sovyetlerle yapmak is
tediği itilafa tavassatumuzu rica 1 
ettiği haıtkm:laki haber üzerine 
Hariziye Vc'd:t!etj,- r'" tahkikat 1 

yaptık. Salahi:yet ınhiDi zevat bu 
husu5ta: Dir :ıev söv1cmemektedir· 
ler. Hu:;usi olari!k duyduğumuza 
göre, E ;ı' rınrmtan•n, tavas-sutumu· 

Sekiz casus 
sovyet Rusyada idama 

mahk fım edildiler 
Moskova, 24 (A.A) - Sovyet 

Demiryolları fü~erim:!e ve bilhassa 
Uzak Şark hatlarında casusluk ve 
tahribatç.ılık meaele:.ini tetkik e
den ali mahkeme, bir çok şimen -
dif er kazalarına sebebiyet veren 
Jebekenin reisi Korah Kınzaen ile 
Moskova garının depo müdürü 
Kozlof'u ve iiçü mühcm:lis olmak 
üzere diğeraltı kişiyi idama mah
kfım etmiştir. Diğer maznunlar on 
ıene ve daha aşağı hafif cezalara 
mahkum olmuşlardır. 

--o--

1apo kayıtları tan
zim ediliyor 

rica ederim komiser hazretleri.,, Ankara, 24 (Hususi) - Tefti 
· ı. Litvinof §U cevabı vermit • şinden ıonra nakledilecek tapu şu· 

tir: be müdürlüklerile vilayet tapu mü 

"Sovyet hükmeti, iki hükumet dürlüklerinde yapılacak dcğişik
ar" nc:ı orta elçiler teatisi ıureti likler tasdika sevkedilmiştir. 
ile Sovyet Rusyaile §imdiden mun . Van tapu miidürü Vekalet cm 

tazam diplomasi münaaebatı te • nne alınmı§hr. 
sis icin Bulgar hükumetinin ver • Vilayet, kaza tapu idarelerine 
miş ~lduğu kararı iblağ eden tel- ait olup suretleri umum miidür . 
grafnamenize memnuniyetle müt- ilikten istenen tapu kayitlerinin fo 
tali olMuştur. toğrafları mahallerine gönderil-

s t h .. , ... t' • k d' mektedir. Simdiye kadar 2400 ka ovy • · ·r."e mın en ı a.,. • . • 
zulanna ve iki memleketin ve yıl çıkarılmıştır. Umum müdür· 
sı1lh davasrnın menfaatlerine uy. lükçe getirile~ fot~"-:at günde 200ü 
gun olan bu teklifi maaLmemnuni- kayıt çıkan.bıl~-;:e ctır. 
ye kabul etmekte olduiunu bil -
d irmekle mahzuzum. Bu suretle 
iki memleket arasında ınünaıebat 
teıt·n'nin miJl!lerimiz arasındaki 

dostluğun takviyesine ve iki mcm· 
lekctin iktısadi münasebetlerinin 
inlcişaf ına hadim olacağı fikrini • 
zc tamamiyle iştirak ederim. 

Tekrimatı faikamın kabulünü 
rica ederim nazır hazretleri.,, 

Ankara, 24 (Husuııı) - Bulga-

ankaraya gathler 
İktisat Vekaleti Müı:tcşarı Hak 

kı Bey Jehrimize gelerek Vekale
te ait bazı işler için iktisat Vekili 
Celal Beyle görü,müıler ve dün 
akş21.m tekrar Ankaraya dönmÜ!· 
!erdir. lktısat Vel-taleti tarafından 
Ankaraya davet edilen lstanbul 
Deniz Ticaret Müdürü Müfit Nec 
det beyle limanlar umum müdü
rü Hüsnü eby)er de ıitmişlerdir. 

rara göre bütün ilk mektep mual - rr.-:;---~lll.,...ı::Jlll--ı:;mı-mı;am-..----......... -------f--------------------
limleri htanbul vilayeti dahilinde- b h t l • d • l ? 
ki nüfuı dairelerine taksim edile- a a e1aze e erı ne ıqor ar. 
rek mektepler açılıncıya kadar ç.a- ' ' 
lııacak1ardır. Maarif müdürlüğül:..-----·--------------... ---··-................................. .._ _ _,!119_, 

\' KIT - l\lı>bnret A un Bey bugün "Bir ynrdım ttlğlnl bllwek5i;ıln olm:ıııµetır. Bu lc-rlno irca e~ !.emek .. 
başta ilk mektep baş muallimleri o.hl!Uc knido ı,. nd ıı lr.ıhsctmektedlr. sırı b:ucket nıutıaı. iyi bir b~ap \C plAıı mail· Mtı.Ll\'ET - Sllrt l\ıleb'usu Malutıut Bey 

olduğu halde ilk ola,.ak 20 kişilik B y O mwılı t rlbtl'crl tarafından anlatılan ufüdür. (GRrlptır lı:i b:.ı.xı muktedir blldlft- Pıui8ten ıoollermiş oldutu ~Uııkü )~18ın· 
bir muallim heyetinin isimlerini Dli'şhur tıkrnsı, Ertuğrulun hlrbirUe hıırp t mlz mel kp ıuu3Uimlcrlnin hAlA çocukluğu- da Iı'ransamn clalalll vazl.re&lnl etrafl~ anla· 

drn iki ordudnıı :ıııyıf olaıuıın )ardım l'dl31nJ muzda bPplmlzc telkin cdUml' ollln yanla,, tık- tıyor. Mabmıd Bey DwPerr kabinesi lr; başııııı 
nüfuı müdürlüjüne vermiştir. Mu ,.c onu galip ınc,·kw çıkarışım ıınbtnıı hl'• • rabrııı tı: iri nltuıda. ohluklannı, batı.&. bıı tik· S'"~tıkte• soor" IH>ıt altı ay t~lucle ,·ıulyetın ı 
ali imlerden ikisi dün işe başlamış· ye) l ııııklrdi3 or. ASinı B y, Ertııfnılun bı n1111ıl düzcldijhıi 17.ah t':derek bwıu fırkıılaı 
lardır. Digw erleri de kısa bir za- b rcl<etlııl ı ~ki tarlhçUerln go ternıek i t • tıarlclncle nUfuzlu bir plvJlyet olan M. D:.ı -

diki rl gibi fe\ l':ıl d~ bir nhlftkl k~ mctl ha • ınerıln iyi l4are.i l9All.tulü diye ıösk'rl~ or. 

manda batlamı§ olacaklardır. Nü- iz olmadığı fll•rhıdcdlr. "Blrblrllc harp eden So ZAMAN - l:bilzdya. Za4e \ 'elit Hey • .,,. 

fuı dairelerinde çalıtacak muallim iki ordu kaı, ınlla U"Uncli !J8.lıı,a dll.,.""n uh- daJe& nedirT,, ba.~lı yıı:r;111ındıt bu ıtM'\'ZU\ 
leri maarif müdürlügü seçmekte- lAkl ,·e in nt ,azıfö, müınkliıı oluna h:ırl' uııw ıı~ya N.b,wedlyor. Tt'-nzhl anlatıyor 

eden ordnlurı Wrblrlnd~n n ırnı:ıktır, ul!ı el ini ıllll ıtl\or. TUrld.)e ııUtusunun artm.uı "lnıı.,'\nların ak'!Ade muamea&lını kolaylas 
dir. . rnut:l\"USJtlığ"ı ctmeı.tır,. diyor 'e ö3lc d - lı:ln ıniımkDn olan çarelerin kArfe inden isti· tırmak için kullandıkları bu Uete çok l'hem 

Nüfuı müdürlüğü dün maarif \am <'dl.)or: (Kim haldı, kLn hnk iZ olduğu- facfo lllzıımunu li> 11.H~n Nndl ney hn ı::ırl'lrrl rıılJet vrrmr~ lı.. ll:ılhııkl bfra7 derin dU.ıllnl\ 
müdürlüiüne bir tezkere yazını§, ııu bile dU.,üıı n kört.drüıın 7.:1,lılrd rn i· t; lU b!lşh iki ta hul~ ediyor: "1 - Ha- lect>.k olurım göriUür ki bu Alet lwşerlyııt!• 

ınp gorüncn blr orduya yardım için h:ırbt• rl_çtcn ~e.J,ı:bll .. ~1''( mllli uuru u memleketin nfbıımt QIQkadderl\tıdlr,. diyor. Ok"a "l':vr 
bfn1ren lflerden dolayı muallim • mUdnhale dmck ş:ıdt'ce h:ımnknt ~!';!!, w"I mUııaslp ~·crlrr::>n ,.a,..- ::=;::1' !f!rl~tlrnırk. bAU\ okka~ .. Ue elma tartmanın a®letl tatl" 

lerin süratle v•zif eye başlama la- 7.nrn:.ı.nıh clnn~et olur.) Asrın Bc-y tı!mt; •ıın- 2 - l\JM cut QMtlsmt to~nta<;ına ınAnl olanı' etovk kadar kola:)' ol•lııtıınu "0) lü\'Or. Ne'. 

1 m şo~·le y.ı:r.ıl or: (J<:ğl'r t:ırlhi nh\-ııl \'C C'ra· tn•• •h'.lnl'tlı h,.p,.lfo mUc:ıdı>le Nforr'k TUrkl- cl'dc aııhıtıl or ki adalf'ft ... "" ,..,ıo-ını ıı•JI, ' 
rrnın azım geldiğini bildirmi§tir. ıt ı~ıce tı-tı.ıı. f'dilr()('ı, olım;a ı;uruırrc1.tır l''dc ı..rnm 1ıru11scıer1ııı tabii .. eıııı rn dcreoe- tıu.at 11111ınm,.tın ''""""'arıı rıa~l't eını" 

ld Ertuğrul G:ı7.lnln h:ırbe mlıdahnll'sl, l<iıno dlr. 

c!• 
(Baş tarnfr J ıTtcı sayıt;ı:rıı ..... 

Tramvay tarife komiıyonu 0~ 
deki hafta içinde içtima edere• 
ziyet üzerine yeni tarileleri bu . ı 
dahilinde tesbit edecektir. Nafii 
kaletirun yeni tarifeyi tatbik i~i~ 
te 20 gün mül\let -.ereceği tahı11'~ 
mektedir. I 

Bu mesele hakkında Vali ve Be 
Reiıi Muhiddin B3y, tunları t#f 
tir: 
"- Şirketle 1926 senesinde ~ 

len mukavelenamenin fesbecli 
dairr resmi bir tebliğ almadnn-
gazetede okudum. Gazetelerirı .. 
yatına bakarak bir mütalea .. 
doğru bulmadım. Şehir için güı~I 
cclerc varılmasmı •~menni ede'~ .. r, 
ıen belediye de tramvaylann •11 ctJI 
raba miktarının artbrı!maıı, h' 

51 
tiabiıinden fazra yolcu taşınmllrt'I' 
taları üzerinde tetkikat yapnıakt 

Bi:ı umumiyetle şehirde nakif 
la-rının çoğalma11nı, yolcularlJ\ art 
m isteriz. Fakat iu mesele)~ h~ 
tahammülü meselesi, bir tak•l'll 
işlerdir.,, 

Diğer taraftan 91.'~edi~e Fen 6' 
müdürü de tramvay ış~erı hakk1' 
mistir ki~ 

J"- 1923 ıeneıinde yapılan "' 
lcnameye rücu etmekle hir çok •• 
liklez: olacaktır. Bilet Ücreti.er• , 

w'rıJ 
tir~ Fakat ne miktar inecei' 
mem. Şirket 1926 •enesinden~i f 
fazla ücretleri de İl de edecektı~· ~ 
bunun da ne kadar olduğu kat'1 

rette söylenemez. iki milyon~ J 
min edi'!iyor. Şirket o 2ıunan rtJlif 'I 
tar: İn§aaı mukabilinde bil«tl•" 
l·apmııttt. Yeni b1t olarak yahaJS 
tih - Edirnekapı l attı yapıln>ltll' 
ha. için sarfcdilcıı ı-ara geri aJıf. 
paradan tenzil edilir. Bunda" 
belediye ,firketten yüz bin Iİnl 
bununla bazı iatimlik~er yapılrrı•t1~ 
para da mahsup edilecektir.,. 

Belediye mahafilinde .öyl 
göre hükumet lstanbul Tramvaf 
tini ubn ii!ın"-k kararındadıl'. s• 
dirde şirket taksite bai1anara'6 
lınRcakbr. 

1 !rl6 mukavelesiyle şirketin 
müddeti 990 ıeneo;İnE' kadar uı.11 

tı. 923 mukav?leıindf' ise İ 
ırüddeti 962 senesinde bitme1't

1 

926 mukavclffi fe•hedi'diğine ı0" 
ketin imtiyaz müddeti de 962 se, 
· • · B 'L_,,_ .. h"k# et•~ ı DRU§tır. 11 ,__ gore u um . 
keti aahn al:ıbilme müddeti de '/.' 

:~ ' HABER - Bu şayianın 111'1 
o • ' ~- • [)H ""'~ ctmesını temeAIU t-u.:rız. unv 

tün mcde11i ıehirlerinde, umınoİ . 
ınc.t iılcri 11m11mi menfaat .....,,.., 
lir. Eakiden ltu gibi, wliyatı 
yapamıyacaiunaaa dair y.aal~ bil' 
vardı. Halliukt, df'mİryolh:ırın•"' 
purlann fa"liyctini muvaffakıyet~ 
vam ettirdik. Hatta inkişaf • 
Su işlerini de scoi 'etiyon.u:. Şirlı' 
m;\nındll çok boı:ulc t>lan Terke: • 
ntı, pek yakında IJKeli ve g~ii' 
liyecektir. Telefon da hiıkume~• ;i 
yor. Tram\'ay gibi çok ebemlD11 
münakale vasıtasının bdediye1e~ 
mesi elbette can ve gönülden j~te ,J 
Bu sayede hem bir varidıtt te:1ırı~ 
cel<, hem de balkı tazip eden yo 
)ara nihayet veriJe;:ektir. 

~-"-""·s;rı-- ııi5in 
(0st tuafı ı inci sayıfa~l,ı, 

iç3ride ynlan Fikret Bey iınıJP"" 

,eoç ifitmiı. ve biru ıoora "f1 
girdiiini gönr.ıüıtür. Bu ıırada 
B • L- • • • dır-•& .;• ~ ey, agaDGY••J.JU uyan ~ ll"ı 

birden ansam (hırsn var!) di>'' "'"j 
ıl)lflardır. A 

Bu bağırı,malara bekçi .;e ~ 
yetifmitler ve hırsızı yak~I" 
Bekçi ve pqliain vak'adan çabUlı i 
da" edilmeılıle, h'n~ın b<>t ev• t ~}, 
ği z"-ı;nııın librit çakb(lDI ıör•P "',&'j 
vin kor~ııında panıiyoncla yata". ,fi 
~ecanh bir Üniversite talebıe'' 

ne top!.,.~ı-"'r"'Jnuz, İl'\"~" 

mi? ... d~mitlir. ~ 
Şık ıdyinmi• ve cebinde 19 t 

~azete huhınan 9,. hırsız tt "'~ 
<'" 1--·rıı z:larındatl Sarı 1 nın ol ";/ 
h!\1lm•"I ve ertesi gün adliyeye t 
dilmiştir. 
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~im_~:-
Ptt11Yakkitle =;Diinec-

• 
cıın ne bilir? .. 
-Alo ... Alo ... B11raaı Haber ga

leteıi ... Oraaı neresi efendim? 

- Kandilli raataneıi ..• 
. ~ Hararet dereceaini sormak 
1•h1oruz. 

Lozan Sulhünün 11 inci yıldönümü 
dün üniversitede kutlulandı 

- Bakalım efendim ... 

tin ~ıı.rın riizairına ka"'·~ •e- "Bizi bu savaşa göturen orduyu milletin bütün çocukla-
ır ıea az ıonra cevap verır: t 

N:.~ ;rec~··:., rını üniversite kürsüsünden selamlamayı borç biliyorum.,, 
'le• uz iln. ... Nuıl kırk L h 1 ı? ... Biz, bmada an oruz tu- ozan sul unun iınzalandıjı l.ozan sulhu, ıu elimdP hıttujum nı üniversite kürsüıünden ıelimla-
luıuyoruz yahu.. Y ıy ' ıerefli sünün dün on bir:nci yıl dö altın kalemle tam on bi,. ıene evel mayı bir borç bilirim. Bu kurtulut 

Yazı yaza k · ,. "b t ı· nümü idi. Bu münaıe1 .. etle üni • buıün imza edilmittir. !\ıtuahede - savatından aonra Türk milleti ıe • . r en, aaa ın saz e ı 

tıhi ıerıin olmaaı lazımdır ... Hal verıite konferanı ıalonr.mda mera· nin imza edildiii kalemir hukuk kiz ay ıüren Lozan ıavaıına davet 
~ki, bu sıcaklar. hepimizi gevıe- ıiırı yapıldı. fakiilteıine hediye cdilmeıindel edildi. Avrupanın göbeğindeki 
tı,or ... Karilerimizin ıazetemize Hukuk fakültesi talel,e cemiye- çok büyük mana vardır. O manayı bu aavaf kahraman lamel Pata ta-
ne büyük teveccühü varnnt ki, ge- ti Lozan ıününü ilmi l-..ayram ad· dütünen, ıezen hukuk fakültesi rafından kazanıldı. Bize bu şe· 
ne eıkiai gibi almakta devam edi- dettiiinden meraıimi liJık olduğu aençliii muahedenin imza edildi- refli zaferi kazandıran kıymetli 
Yarlar ... Halbu ki sıcaklar baaın· ehemmiyetle hazırlamıştı. ği günü ilim bayramı addetmiıtir. Baıvekilimize derin hürmet ve 
~.her ıazetenin 

1
hüyük Dir mık· Konferans salonunun içi ve dı - Bize kayıtsız Ye §&l'ta:.z, iıtiklil minnetlerimizi arzeder, sözlerİmt> 

tar-- karii kaybetmeli adettir! tı bayraklarla ıüılen ·: iı, Gazi ıetiren muabedenin imzalandığı nihayet veririm.,, 
b 1'1...nnı bapula hafakanlar Hazretleriyle Bat•ekil Patanın ıü~ü ilim. bayramı ~ddetme.k pek .. Ce?1il Beyden aonra hukuk fa. 
otuyor ... Serin umar batlarmı, büyük fotoğrafları aıılıı:qb. Sa- yeruıde bır harekettır. Talur Bey kulteıı devletler umum hukuk 

'!açlar aftma ge;ilmit hamakları londa üniversite rektörü Cemil bu yıl burada, bu terefli günde ıöz prof eıörü Menemenli zade Etem B 
l?zönüne getiriyorum ... Ah, ıım· Beyle bazı mebuslar, üniversite ıöylemevi hana bıraktı kendileri· kürıüye çıkmış, Lozan aulhunur. 
dı. b• kaynayan lıtaahulda ola- profesörleri, talebe yer ~lmıtlardı. ne tefekkür ederim. Üniversite ilmi bir tahlilini yapmııtır. Son o· 
~lllta ıae1eli, bir dai batında Saat tam on altıda lı.tiklal marfİY· de ilk sözlerimin Lozana ait olma- lorak da hukuk fakültesi talebece· 
1>"'-n.a.. ... Püfür piifiir .•. Rüzıi· le mera•İme baılandı. Mar! dinle- 11 beni cidden çok sevindirdi. Bu miyeti reiıi Sırrı Enver Bey bir nu· 
~ lllaıuz olsam ... Ne rahatlayaca· nildikten sonra kürsüye üniversite ıerefli ıünü kutlulamıya gelenlere tuk aöylemittir. 
tını ... Meseli, nerede mi olıam? ... rektörü Cemil Bey çıktı ve fU hi - tefekkür ederim. Meruimden ıonra limonatalaı 
. kandilli tepesinde ... Fatin Be- tabeyi söyledi: Kurtulut aavatımrz, dünya ta· dajıtılmııtır. Bundan ba§ka halk· 

l'~Q Yerinde .. 32 derecede .. Ve rüz- "- Çok deierli -dinleyicilerim rihinin en güzel ve muvaffakıyetli eTinde ve halkevinin Beyoğlu !U· 
l'1'lı hir 32 derece... Buaün Lozan ıulhunun :mza edilh parçalanndan biridir. Ommladır besinde de konferanslar verilmi! 
'-a..att.ane ele, Denim yerimde diii !erefl1 günün yıl dö.-ıümüdür. ki bu ıün, vaktiyle içinlle acıları· milli piyealer temıil'edilmiıtir. 

o._ O :ı.w de ek d'"kt....... .. bu --"-da --· --.. -·-u •• 1 ... zaman, ucaaın ne .. "'"'"'"""'" .. "'""'"''"'""""'"' ___ ,... .... uıınnrmııın11Htı-·-· mızı o ugumuz ll&IUll M • -

:.~llittnu anlardı ... Zenıinin zü- s . kt b. . vinçli bir günün yal dönümünü k11t. Başı boş köpekleri 
~~e yüksekten bakmaıı gibi. anayı me e ının luluyorm. Onunladır k~ bafllllD d h ı ··ıd·· .. .. 
~ l'llllizin havaamı dai baıların.- • • ld dik Te yükaektedir. OıtWıJadır ki er a o urunuz 
'il le.yin etmem sergtSI a Çl l bir Türk olmak itibuh· le hütü11 Belediyece ,ubelere hir tamim 

~ bir beyit •anhr: Dün sergiyi Yali ve belediye re· dünya milletleri aru!u::la ıurur yapılarak ev köpeği dahi ol1& ba-
lı ~ yelclayı -•akkitle Mü- iıi Muhittin vali muavini Ali Rı· duyuyoruz. Bütün zafo~.;~rde, her fi bot köpeklerin derhal öldürül-

'cc111t ne Mlir?' 1 • hareket, ber aavaf, he- harekette, --·1 LiJ..ı:..1·ı ...... :....:. •• 1 za beyler de ıe:11Dİf er ve ıergı -- u 911' .... .,.... 

•tanbulun bu aon günler ne ıı- hatıra defterlerine takdirlerini her rehberliğini, büyiik!üfünü ıör· Bu ite ıon ıünlercle !;öpeklerin 
CllJc olduğunu da muvakkitle mü- kaydetmi,lerdir. düğümüz ulular uluıu G:lziyi hür- batı bot olarak 10kaklarda ıenr· 
~im ne bilir ... Boyuna açıp açıp met ve minnetle ıelirn!'l,.1m ken bazı kimseleri 111rdığmdan !İ· 

aaıla onlara ıon17oru... Ne 285 talebesi bulunan bu mek- Bizi bu ıavaıa götüren ordunun lfiyet edilmeıi üıerine ehemmiyle 
~ızlık ..• Onu kendimize sora tep bu aene 35 talebe meıun neferinden kumandaııır..a kadar verilmiıtir. 

verecektir. hepsini, milletin bütün ~ocukları• ---_.,.c>----
k Bu kaynayan ~ehirde biz yanıp = nn 

'~~.~luyor:ız •.• Harareti ı,;, bili- Yugoslav sefiri geldi M: !• L l JP T 11 
~ Öf, pöf... Yandııu... Yamyo- Yugoılavyanm Ankara elçiıi 
t nı. .. Hararet termometreyi, ba- M. Jnkoviç, yazı Bojaıiçinde 
ç::lr•yi kıracak, beai çileden geçirmek ii2ere dün Ankaradan 
~ ·~•k, sasmaı.tacak derece- ıehrimize gelmit ve doğruca yeni 

... köye gitmi,tir. 

"-•• (Vl·ftQ) 
........................................ 

Bursalı atletler 
h" 8-raa atletizm hirinc;lilderincle 
,~it 11tuvaff akıyet kazanan San' -
..... lran Ücü atletleri yarın ıehri
.. ııze 1 k 
l''L ge ere Galataıaray atletle· 
'~T . 'b\i .. ak,ua sladıDda ClUDa ıüni: 
ı, ,._d '"r atletizm maçı yapacak

t ır. 

Anlcaraya gittiler 
:t~ l~t~ı Sanayi Mektebi çok 
'biıt ~tn lıir aerıi açmlfiır. Mekte· 
ti 

3 
•neli bina11nda açtılı hu aer

n, k Aiuıtoı Cuma ıünü ak,amı· 
ti .. adar devam edecektir. Ser -
Q·

1 
~ Pavyondan mürekkeptir. 
tın · 'itt· cı Pavyon iuari ıımflara 

1"1 ~· l~inc:i ve üçüncü pavyon -
du ltıe t~knik 111ufların pavyonu
d, r .. Sergide bilhaıu elektrik, 
'b, ~- ve •cuielcilik tuD.leri tale
'l'Q.011. tarafından J•P1lan radyolar, 
ı,r tö•ler, redreaörler, makkap -
~ii' ~araıı8oz tubeıi tarafı.ndan 

CUda • 'le ~'"'"'l ıetırı n muhtelif oda ta· 
.. , ar t · 

tıt 1 eıvıyeci talebelerin yap-
c~ t~viye alitı nıarı dikkati 

uebnlttir. 

~, 1ki•Uea mektebin liboratu -
r •rınd ı )~t f. a yapI an bu eıya, mali-

tatlarına ıatdmaktadrr. 

--o--

Seyyahlar gittiler 
Çar F erdinant vapuruyla iki 

gün evvel !e1'ri.mize gelen Yu· 
goılav, Romen ve Macar seyyah· 
lını dür aktaın ayni vapurla 
Ka.teoceye dönmiltlerdir. 

o 

Edirneye tenezzüh 
rağbet gördü 

Şark Demir yollaıı ldare6İ ta• 
rafından Edirneye yapılan tenez
züh seferleri çok rağbet görmüş

tür. Bu Cuma günü üçüncü tren de 
eidecektir. Bu Cuma Şark Demir 
yolları idaresi memurlarının kur· 
dukları Çelik Spor klübü futbol
cularile 7.airne muhtelit takımı 
bir maç yapacaklardır. Çelik Spor 
cular yarın akıam Konvanıiyonel 
le Edirneye ıideceklerdir. 

-0--

Yannki toplantı 
Türk D. T. Cemiyeti yarın Dol· 

maltaltçe ıarayındaki huıuıl dai
resinde ikinci reımi toplantısını 

yapacaktır. 

Yarınki toplantıda bir kı•ım 
~~!::r h~d .. fikirler. .plqe. 
cektir. Şiqıdiye kadar elli .. ~ne 
tez gelmit ve tetkik olunmuıtur. 

Botuldu 
Kadıköy Y eldeiirmeninde otu 

ran Siranut isminde 17 yatlarında 
bir kız, dün Tarabyede denize 
girmit ve yüzmek bilnıediiinden 
boğulmuttur. 

An•htaf' uydurdu 
Sirkecide ahçı Ömer !fendinin 

çekmecesine, çıraiı Feyzi anahtar 
uydurmuı ve dolaptan 55 kurut 
çalarken yakalUQıUtır. 

Bir daha boluldu 

Fener civ•rUlda denize •iren 
lıak iaılainde bir çocuk yüıaıe bil
mediğinden boğulmuıtur .. Ctte4i 
aranmlf İle de bulwaam1,br. 

Nl,_t ~elltlrl10rt1u 
Kıwıkapıda oturao Onnijin, ~ar· 
tıda \orb. ~inde u.iyot ~~kdqd,ii 
görülerek Yt.Mlanmytır. 

llac•I• ı11nldı 

Ediroekapı • Sh·keci ba\tına it· 
leyen 80 numaralı Tramvayı• tır· 
ka römork~ b.men Mihal İl•in· 
de bir çocuk Beyazrtta atlamak 
iıtemİf, dütmüf bacajı kırıldıjın• 
dan hastaneye kaldırılmııtır. 

Takas suiistimali 
Takaı ıuiiıtimalini tahkik eden 

komisyon çahıma11nı 'hitirmek Ü· 

zeredir. Şimdiy~ k•dar aümrük 
ve ~qh~f azfı ~etı\vJlanndftn \!-· 
zılarıqın ifadesi alı~ıtır. Tah· 
kikat fezlekelerinin haıırlanmaıı 

na baılanmıttır. 

Suriç yoldaş gidiyor 
Berlin Sefirliğine tayin edilen 

Sovyet Sefiri M. Suriç bugün V ea• 
ta Tapurile Odeıaya gidecektir. 

---0--

Milliyetin davası 
Vali ve Belediye Rei•i Muhit

tin Bey tarafı"dan Milliyet ga-"' · 
teıi aleyhine açılan davaya dün 
Q&kılmıf, davaçı vekili Kenan Ö
mer Bey Milliyetin Netriyat Mü
dürü Etelll izzet Beyden bazı §ey
ler ıormuıtur. Muhakeme gelecek 
Cumartesiye kalmıttır . 

-0--

Dükkanların erken 
kapanması lazım 

Manif aturaalar Cemiyeti ta" 
rafından Vilayete müracaat edi
lerek bir takım manifatv.r{lcılar·n 

cl~knlarm1 menf •at h~rı~\e ıece 
yarılarına k~~ar ~ık tut~rak 
müatahdemlere rahat ve huıur 
vermemekte olduklarından bunla· 
rın liakal ıaat yedide dükkinla
rı~ı kapamalJ.rının temini iıten

ll!İttit. 
!'eyfiyeti Vilayet tetkik etme\l 

tedir. Vilayet Hukuk işleri Mü
dürlüjü hu iti yakında bir katara 
raptedecelltir. 

-0--

Fırka bürosu geldi 
Cümhuriyet Halk Fırkası Umu

mi katipliği bürosu lıtanbula 

nakledilmiı\ir. 8üroyaJ {ırka bi • 
naııqın üıt kıtı l§hıiı edibniıtir. 
Fırka umumi katibi Recep bey 
bugünlerde lıtanbula gelecektir. 

-. 
SIYASE.;T 

Bulgar-Yuıoıl&vya . 
yaklaımaaı 

Evvelce burada Bulgaristanın si • 
yasi veçhelerini tetkik etmiı ve bunla· 
rın arasında Yugoslavya i!e sıkı bir an
latmanın mlimtaa bir yer tuttutunu 
aöy lemit tik. 

Eski Bulıar Baı•ekili Mutanof'un 
batladıiı ve bitirmeie muyaffak ola • 
madıiı eter hamisiz kalmunııtır. Bir 
taklibi hükumet neticeei olarak ikti • 
dar mevkiine ıelen Giarıalef ltu yol• 
da cleYam elmİftİr. Bulıar hükümeti 
ıon zamanlarda Bulsar • Yaıoılav1a 
yaklqmasım teshil eClecek 7eni mü • 
hiın kararlar vermiı ye yeni fedaklr· 
lıklara btlanmııht. Bunlann batında 
ezeli Makedon7a meaeı..inin Sırp ıö
rüımelerine ııön halli •• iki memleket 
arasında müıterek anlatma prop .. an· 
dası yapılması selmektedir. 

Bir kaç gün evvel Sofya ve Belrrat 
da Sırp • Bulıar dostluk cemiyetleri 
müıterek içtimalar yapmıılar, bazı ta
suvurlarda balunmuılardır. Ezcümle 
Bulgar ve Yuıotlav k..U.. ve köyle
rinde tali ddathık cemiyetleri kurmak 
kararını vtnniılerdir. 

Diğer taraftan yeni Bulıar lıüku • 
meti Sırpları memnun etmek için Ma
kedonya te§kil~tma kartı ceaaretle ha
rekete geçmi§, Bulıaristaadaki muha· 
cir Makedon7alılann ıilihlmmı topıt 

latmıtb!"· Ayni zamancla tetkil&tlan • 
nın mali k11m:ru idare eden Salyada· 
ki Makedonya bar.kas·r.a k::>:ı~rcl !· 
mit ve bazı mühim Makedonya rüe1&• 
ıını nezaret altına abnsıtır. 

Makedonya meaeleaiade yapılan ve 
yaplhnağa karar verilea fedakirbldar 
mühim ve ıayana dikkattir. Müstakbel 
ve hayati bazı diğer menfaatleıini de ı .. 
min edileceğine delildir. 

Bunu ıöylemek!e beraber Makedon• 
ya rüya11mn bütün Bulgarlann haya• 
liaden sili•ctiiini iddia etmek istemi -
yoruz. Makedonya meselesi asır.tide 
bir volkan ıibi asD'~ ıeçse de zaman 
uman feveran edebilir. 

Bazı Bulııar siyaset acA.mlan bunu 
~iç unutnııyor ve unutamıyor da! Ma
keclonyahlann fazla teıiri altında ka
laa Çankof fırkaaı bu rizcleı. tici,. 
aynlmıı ve etki Hwici7e •um Kal • 
k<>f'•n hıUı yeni bükW...tiD Sırwalafla 
yaklatma siyasetine= taraftar olct.&iu i· 
çin fırkadan aynbnııtır. 

On sene evvel Makedonyalıların 

yardmtiyle Köylü ~ırku reiıi Stanlııu · 
liakiyi deviren Çanl<of bir ~ı.ç vakit. 
tir la~ dunnak~ hiç biir .~,. karıı· 
mayıp o.-t.cla hiç bir fCY "1.mut ıi
bi h.areket.etmeldedir. 

Yalnız unutınama.k icap ~der ki, 
Bulgariıtanda fazlll uzun süren. bir sü
kunet daima bir fır bna baılanııcı ol
_.~ıtv. B.u.nua&a beraber Bulıar lllil
letinin ve politika adamlanmn mühim 
bir kısmı ituij~" kuvvetli Y".-Iav· 
ya ile anlaşmaktan ~- ~ olma • 
dıiını cördükleri muh"1<"•Jdll'. 

Gene geçenlerde ıöylediiimiz ıibi 
Balkaalarda iki fikir ve iki ideal kuv • 
vet .. ~..Utacbr. lhnlana Wrinci • 
si Ballsanclllk fikridir. Buna aeneler • 
den beri Tüı-lm• (>~ ~'-" •~ "e bu 
uğ\ltU biQ'ijlJ f~~IM'da M.lun· 
muştur. 

Bu teauijt fikri _.... ~ da· 
laili p~tikanall tesiri7le ~ydlamakla 
beraber Yu~iıtanda da kuvvetli ta· 
raftarlar kazanmışbr. Yuııoslavyacla 

bilhuıa Kral Alek ... 4r Hazret~aia 
t,ürle\'Ule '"~ık i._..i.M kuv
veıle ~~ nu-ant Ax-.aTiı\._ t. 
" f~ ID~.N~t e--. R~ 
iae ~Ü\tefilığ y .. ,~-·J~)'l .... der· 
bal ~ip •tm\JW-. 

lkil\.cİ fikir, Bulprlama taiPP et&i
ii f&hıi 9-1\a Jİyaclıe lauiı..,. ... u. • 
atperest yoldur. 8WU& apkça ifade el· 

mek lizmadn- ki, llütiia Buı. .... efkln 
wmuniyeaiıaia ve bütün Bulıar fırb
larıma ~i pnaaipİ A~da.U. İD • 

me\l politikasıdır. 
Yugoılavyaya ıöre Balkanlar. 

bir ıslah lfrliii hül~a11nı yap~ bu
yüzden binlerce Makedon~ab muba • 
ciri me~leketlerine ndete teıvi~ ~ 
Bqlgar hiikum,ti bu poli\ikaaiyle qç 
gaye takip etmektedir. Yuıoılavta Uf 
azami samimi ve doıtane qıünaM•t 
tesis ec\erck Balkan misakını hafiflet· 
mek, Balkanlarda bir lalav bir~ 

(Alt tarafı 8 inci aayıfada) 

M. R. necdet 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 15 Yaz~n: ishak Ferdi 

Gec;en kısımlar1n hulasası da mevcudiyetini ihsas ettikleri bu 
gizli parmağı mutlaka meydana 
çıkarmalıyız. Ben sarayda hiç kim 
senin (Posanyaa) (1) rolü oyna
masına meydan ve fırsat vermek 
istemem. Bu kara yılanın batını 
biran evvel bulup ezmeliyim. 

Cafer ağa yerlere kadar eğile
rek huzurdan çıktı. 

Saadet o gün öğleye kadar Ab
dülhamidin yanında kalmııtı. 

Cafer ağa muzipliği çok sever-
di. Bat Mabeynciye inerken, (Nec 
meseher) in odasına uğramış ve: 

Fıkra müsabakası 
En iyi, en güzel fıkralan bize gön

dereceklerin yazdan; burada netredi
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol
maması, seçme olması ve okunakb 
yazılması lazımdır. 

Kadınların dırdın .. ı 
Kıranta bir adam, yatlı bir a • 

damı sırtına almıt, bir sokaktan 
geçiyordu. ihtiyar bir adam bunu 
gördü ve kıranta adama dedi ki: 

- Berhurdar ol, oğlum. Baba
nı arkanda taşıyorsun, sevaba na
il olursun! 

Kıranta adam cevap verdi. 
- Bu benim ta.ııdığım adam 

babam değil, oğlumdur. Karısının 
geçimsizliği dırdırı, vırvırı oğlu • 
mu bu hale getirdi. 

Nuriye 

Abdülhamit, Paristeki Jün Türk -
lerle muhabere ettiği vehemiyle (Nec
det) isminde bir Tıbbiyeli genci sa -
rayda tazyik ve istiçvap ettirmekte -
dir. Bu sırada Abdülhamidin gözdele
rinden (Necmiseher) Hanım ile Pa -
risli rakkase aralarında müthiş bri kıs
kançlık başlamıştır. Ayni zamanda pa
dişahın damadı Kemalettin Paşa ile 
Hatice Sultan arasında başlıyan bir 
sevişme yüzünden Kızıl Sultan kızım 
Kemalettin Paşadan boşatmış ve Bur
saya neofyetmiştir. Halbuki Abdülha -
midin (Saadet) ismindeki diğer bir 
gözdesi bu esnada Tıbbiyeli Necdeti 
seviyor ... 

- Saadet sabahtan beri Efen- =-~-~~===-:========= 
Ertesi sabah Saadet Abdülha

midin kahvaltısını götürdüğü za
man, Paditah çok hiddetlidi. 

Paristen başkatip vasıtasile 

Abdülhamide gelen bir tehdit 
mektubu ortalığı altüst etmitti. 

Mektupta tu satırlar yazılı idi: 
" ... tshak Sükutinin, Namık 

Kemalin, Mithat Paşanın ve bun
lara benzer hürriyet kurbanlan
nm intikamım alacağız. Millete 
'.(hürriyet) vermezsen taç ve tah-

' t k ~ ' ım yı acagız .... ,, 
Abdülhamit bu satırları ezber

lemitti. Saadet kartıaında durur
ken, Paditah bu kelimeleri tekrar 
lıyordu. 

Bir aralık her şeyi unutmak is
tedi .. Saadeti yanına oturttu: 

1 - Kız bana tatlı, net' eli bir fey 
anlat bakayım! 

Saadet, Hünkarın Cafer aia ile 
gönderdiği elmas kolyeyi boynu
na takmıf lı . 

- Bu gece ömrü tahanenize 
dua ettim Paditahım ! Sabaha ka
dar, bütün dütmanlarınızın mak
hur ve peritan olmaları için Alla
ha yalvardım. 

Saadetin sözleri Abdülhamidin 
hoıuna gitti... Gözdesinin yanakla 
rından okpdı: 

- Kafir! Bu parlak taılar göğ
süne ne kadar da yaratmıt ! 

Ve birden saraydaki mevkuf
ları hatırlıyarak ellerini çırptı: 

- Cafer ... 
Cafer kapının dıtında bekliyor 

au. 
Abdülhamit harem ağasına tu 

emirleri verdi: 
- Bat Mabeynciye söyle: Bu 

gece saraydaki bütün mevkufları 
ııkıttırıın .. Jon Türklerin sarayım 

Tefrika numarası : 28 

dimizle baıbata oturuyor. Bu u
:.zun mülakatın sebebini anlayama 
dığım için, merakımdan çatlıyo

rum. 
Demitti. Necmiseher füphe ve 

tereddüt içinde Cafer ağanın yü
züne bakıyordu: 

- Bunun sebebini siz bilmezse 
niz, kim bilecek? 

Cafer ağa telatlı idi. 
- Fazla duracak vaktim yok. 

Belki bir şey işitmişsindir diye 
uğramıştım. Meğer senin de be
nim gibi bir teyden haberin yok
muş! 

Diyerek geçip gitmişti. 
Necmiseher hiddetinden ditle

rini gıcırdatıyordu. 
- Vay kaltak vay .. Hem benim 

saçımı başımı yoldu. Hem de Pa· 
ditahın gözüne girmenin yolunu 
buldu. Alacağı olsun onun ... 

Diyt!rek söylenerek gitti.. O
gün ne yapıp yapacak huzuru hu
mayuna girmek için sebep ve ve
sileler arayacaktı. 

Bet Mabeynci Celal Bey saray 
bodurumlarmda uzun zamandan 
beri mevkuf bulunan politikacı

ları birer birer isticvap odasına 

getirtmeğe batlamıştı. Sorgu esna 
gelen iki silahturla hademeler ya
verandan bir zat odada vaziyet 
almışlardı. 

O günkü isticvap ta her zaman
ki gibi çok şiddetli ve devamlı ol
muttu. Fakat, o gün maznunlar a
rasında Tıbbiyeli Necdetin bulun
maması herkesten evvel Cafer
ağanın nazarı dikkatini celbetmit 
ti: 

Acaba, Saadet Necdeti af mı 

ettirmitti. Fakat böyle bir af ha-

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

Ge4jen kıaımlar1n hUllsası Cemal Beye son günlerde fazla illi -
İlhami Bey, servetini kaybetmit fal edi,inin sebebini anlatacaktı. Fikre

bir Papzadadir. Fakat, eski debdebeli tin ondan yüz çevirdiğini farkettiği 
hayatı terketmek istemiyor. Onun için, için, onu, kendine ancak bu suretle 
kızı Türkin Hanımı Cemal Bey ismin- celbedeceğini ummuıtu.. Yoksa, o a
de bir zenıine vermek emelindedir. damla evlenmek aklından bile geçmez
Halbuki, Türkinla Fikret seviıiyorlar. di.. Onun azmi, Fikretle bir yuva kur -
lıhami Bey, Fikreti, oğlu §ibi büyüt- makb. Bunun için her fedakarlığı göze 
mektedir. Ona, kızdan vazgeçmesi için alacakb .. lıte, bir kaç kere söylediği bu 
rica ediyor. Banka memuru olan Fik- cümleleri timdi batka tarzda anlatacak
retin önüne, tesadüf, Şadiye Hanım tı ... 
iaminde ı:engin bir kadın çıkanyor. Bu 
hanım, da delikanlı ile alikadar oluyor. 

intizar ile aleti birbiriyle mukaye
se edenler, ne kadıır haklı imiıler ... it
te, Türkan bu Arap darbı meselinin 
doiruluiunu o zaman anladı. Düıünüyordu: 

- Her balde, Fikretin üzerinde daha 
Mfİz olmak için ııklqmalıyım.. Galiba, 
mavi elbiıelerim bana çok yakıfıyor .. 
hı. IÖJlemİfı.dİ. Gideyim, onlan ·--· MaYI elWaelerlnl ıfylnirken de, Filc-

aöJliyecek cimleleri hazırlıyor-

- Peyker •• 
- Efen~im .• 
- Fikret Bey gelmedi mi? 
- Gelmedi efendi:n. 
- Aıaiılara baktın mı? 
- Şimdi aıağıdan geliyorum .• 
- Sakın kendi kötkünde olmasın? 
- Oraya da baktnn-

disesini herkesten önce Cafer 
ağanın duyması lazımdı. Abdül· 
hamidin en sadık kölesi olan Ca
fer ağanın sarayda olup biten bü· 
tün gizli itlerden haberi vardı. Kı 
zıl Sultan bu gibi itleri daima o· 
unn vasıtasile yaptırırdı. 

Cafer öğleden sonra Saadetin 
odasına kotlu. Necdetin o gün ni
çin sorguya çekilmediğini Saadet 
ten soracaktı. Bu mesele belkide 
Padişahla gözdesi arasında görü
şülmüttü. 

Harem ağası tahmininde aldan 
mamıftı. Saadetin odasma girdiği 
zaman, Abdülhamidin gözdesi ha 
mam halvetinden çıkmış gibi bu· 
nalmıt ve baygın bir halde yata· 
ğmda yatıyordu. Harem ağasını 

görünce yavaş yavq doğruldu: 

( 1) "Pausanias,, 1sparta hü
kfım darlanndan iken !ran Şahı
nın Yunanistam istila fikir ve e
melinde bulunduğunu öğrenerek 
kendisile hafiyyen muhabere et
miş ve Şaha gönderdiği mektup
ta:" Umum Yunanistana Vali na.s 
bolunduğum halde Yunanistam 
han askerine teslime bazının!,, 
demi~ti. tran ordusu (Pausanias) 
m vadi üzerine harekete hazırla
mrken, meselenin iç yüzü meyda
na çıkmış ve tam idam edileceği 

sırada bir mabede iltica ederek 
açlıktan telef olmuştur. 

Abdülhamit bir akşam eski Yu 
nan tarihini karıştırırken bu fıkra 
gözüne çarpmıştı. Kızıl Sultan 
hariçte olduğu gibi, saray dahilin 
de de daima kendi aleyhinde çalı
şan gizli ellerin mevcudiyetini 
düşünürdü. 

(Devamı var) 

- Allah Allah ne oldu buna ..• 
Türün, aynalann kartııında do -

laııyordu. Kendi aksine bakıyordu. 
Mavi elbisesi içinde hiç le çirkin de -
ğildi: 

" - Yarabbi... Ben o kadar arzu 
edilmiyecek kadar fena mıyım? •• Aca
ba sade kendi gözlerime mi güzel gö -
rünüyorum .•• Bu boy! Bu yüz! •• - Fe
na mı? •.• Hayir, hayr! •• Hiçte beienil
miyecek gibi değilim ••• Cemal Bey be
ni az mı istiyor? ... Benim için her teYi 
fedaya razı... Fikretin de eskiden beni 
nasıl telakki ettiii malum... Halbuki, 
timdi ... 

Kendi kendini kandırmak, inandır
mak için, - telkin eder gibi, - kaıla
nnı çatıyor, gözlerini manidarlatbn • 
yordu. Gözlerinin içine bakıyordu: 

" - Şimdi ele beni ıeviyor .. Bunda 
ıüphe yok ••• Fakat, inadına yapıyor ... 
1 natçılığının sebebi ise malum .. Cemal 
Beyle mukayese edilmit olmak, onun· 
la Cemal Bey arasmda tereddüt etmek
liğim, kendisini çileden çıkardı... La -
Jrayit olan, höyle mi hareket eder? ... 
Beni seviyor, beni mutlaka seviyor ••• " 

Tam bu esnad,, ka"ı cahndı. 
Fikret, yerinden fırladı. 

25 Temmuz 1934 ? 

Nalul ve terclme hakin mahf••

Yazan: M. Gayur 

-65-
Hekzozlann iki veya fazla molekül -

terinden ıu molekülleri çıkararak muğ
lak terkipli bir takım mürekkebat hu
sule gelir. Bu mürekkepler su kaza -
nınca tekrar hekzoz haline gelirler. 

Bir molekül hekzozdan mürekkep 
idratlara monoaakarid denir. Bunların 
umumi formülü C9 H l2 0 ' dir. 

Glükoz, bvüloz, galaktoz, monoıa
karit cisimlerdir. 

iki molekül hekzozdan bir molekül 
su çıkınca husule gelen idratlara biıa· 
karid denir. Bunların umumi formulü 
c•ı H 220" dir. Sakaroz, "yani !eker", 
maltoz, laktoz cisimleri biaakariddir
ler. 

Oç molekül hekzozdan iki molekül 
ıu çıkarak huıule gelen mürekkeplere 
trisakarid denir. Bunlann umumi for
mülü cıs H32 0'9 dir. Rafinoz, Melitoz 
cisimleri birer teri sakarittir. 

Lalettayin bir miktar hekzoz mole
külünden yine lalettayin bir miktar su 
molekülü çıkmasından husule ge!en 
"ldrat" lara poiisakarid denir. Bunla
nn umumi (C' H 10 o~)x dur. Deks -
lain, nitaala, sellüloz cisimleri birer 
polisakariddir. 

Polisakaridler ıulu ve gayri uzvi 
hamrzlarla 111tılmca X miktan mole -
kül su kazanır ve X molekül hekzo ha
line gelirler. 

GIUkoz 
Formülü: C6 H •: 0 8 

Molekül vezni: 180 
Glikoz ticarette saf ve gayri saf o

larak bulunur. Mütebakisi küçük bil -
luller halinde gayri safi ve sanmtrak 
renkte sulp veya muzlu §Urup halinde 
bulunur. 

Glükoz kokusuzdur. Lezzeti tath • 
dır. Maamafih kuvveti ad tekerin yarı 
derecesindedir. suda eclir. 

Glükoz ısıblınca evvela zeveban e
der. Sonra inhilal eder ve ıu buharı 
ile karamelitya mü,abih esmer bir mah
lul vücuda gelir. Eğer tahallül edilir
se yanmaia müateit gazlar intitar e -
der ve kömür bakiye olarak kalır. 

Glükozu bir tecrübe borusunda sud 
mahlulü ile ısıtılacak olursa evvela aa
nla,ır, sonra süratle esmerletir. De
mek ki, potas ve sud mahlulleri glü -
kozu muhrip ediyorlar. Bundan istifa
de edilerek hileli ,ekerlerde glükoz a
ranır. Çünkü adi teker sud mahlulü ile 
tahrip edilemez. 

Hamızlann glükoza tesirinden eter 
(ester) ler husule gelir. Şu halde glü
koz bir küuldur ve esterlerine glüko
zid denir. 

Glükozidler tabiatte nebatatın ter
kibinde bulunurlar. Tahammuz veya 
diğer suretlerle su ile birleterek glü -
koz ve hamıza aynbrlar. 

Eğer glükozu bir tecrübe borusun
da asetat dö küivr = bakır asetatı 

mahlulü ile yahut F ehling suyu ile 
ıaıtırsak küpro bakır humzu = cu= o 

Gözleri, muzafferane ı§ıldadı: 
" - t,te ... - Dedi. - Geldi.. Haklı 

değil mi imitim? ... Beni seviyor .•. " 

Merdivenin batına ko§tu. Dudakla
nnın ucuna en sahhar tebeuümünü 
taktı... Bekledi. •• 

Fakat, Rum hizmetçi ile karııla§tı. 
- Kim? •• 
- Bakkal, hesap getirdi efendim •• 

Türkan, asabiyetle, ayağnı yere 
vurdu. 

- Zamanını bulmut••• Lahavle .. 
Sofada, ataiı yl·.kan dolaıtı. 
Saate baktı: 
Bir buçuk! ••• 
- Nerede kaldı? ... 
- Fikret Beyle konuımak iatiyo -

rum .. 
- Yok, efendim •• 

- Nereye gitti? 
- Bilmiyoruz ••• Fakat, yemeğe çık-

mıt olacak... Mumafih, dönmek za -
manı yakındır. 

Gelmiyecek mi?... Nereye gitti? .•. 
Türkan, bu kadar iatirap çektiğini bil
miyordu. 

Babası, haber rönderiyor: 
- Yemek yemiyecek miyiz? •• Hay

di ... Karnım zil çalıyor. 

kırmızı tortu halinde hasıl olur. Bu • 
ıulle glükozun miktan tayin olunur• 

Feling koyu mavi renktedir. Bakd' 
kibritiyeti mahhilüne sud kaatik .,. 
ıenyet milhi mahlulleri ilave edilerek 
yapılır. Bu mahlül glükozla kol•>'" 
irca olunur. 

Glükoz mahlülü hava temasında lıl" 
rakıhrsa bir müddet sonra tahıunrrıiit 
eder. Bu tahammürlerin en mühiflllllİ . 
bira mayası ile huıule gelen l:üuli ta • 
hammürdür. Glükoz tahammür edinci 
küul ve hamızı karbona tahal!ül eclet• 

c0 ttn 06 ~ 2 c2 H 3 o H + 
2 c Q ! 

Bu teamü!dcn bira ve iıpirto irnaJİll' 
de istifade edilir. 

Glükoz bira ve İspirto İmalinde ttif 
ve karamel ihzarında kesretii miktar• 
da sarfolunur. Şeker ve balın tağ!itİ11" 
de kullanılır. Saf iken bila mahzur tr 
ker yerine kullanılabilirse de tadı !e • 
kerinkinden azdır. Eğer gayri ıaf ohıt
aa ve bahusus gayri saf hamlZI kibrit• 
le elde edilmiş olursa terkibinde arse
nik bulunmaıı muhtemel olduğundall 
istimali tehlikelidir. 

Glükoz tabiatte olgun meyvelerİll 
hemen hepsinde vardır .. Kuru erik, İll" 
cir ve üzümün terkibinde ve balda bO• 
lunur. Şeker hastalığına tutulmut o • 
lanlann idrarında glükoz vardır. 

Glükoz sanayide ni,aata veya fekiil• ' 
den istihsal olunur. Nişasta gayri uı• 
vi hamızlann ıulu mahlulleri tesiri il• 
glükoz haline gelir. Elli kısım civar• 
bir kısım saf hamn:ı kibrit ilave ede • 
rek karıştırır ve kaynatınz. Bu sırab 
üzerine tedricen be! kmm ni§asta, bet 
kıann suyun ıaıtılması için yapılmıt bel' 
lamacı ilave ederiz. Mayiden ara sır• 
bir miktar alarak soğutur ve üzerin• 
tentürdiyod damlatırız. Bulamaç m•• 
vile,tiği müddetçe ameliyat bitmemit• 
tir. Eğer mavilefmez ise bütün nita•ta 
glükoza tahavvül etmi.t demektir. 

Bu suretle niıalllayi Glükoz halin• 
getirince mahlule bir miktar tebefİt 
tozu "tereuüp etmİf karboniyeti kar • 
siyom" atanz. 

Hamızı kibrit, kibritiyeti kalsiyorll 
haline gelir. Eğer mafıi süzüp teksif 
eder ve soğumağa bırakırsak §Urup kr 
vamında glükoz hasıl olur. 

Sakaroz 
Formülü: c•: H== 0" 

Molekül 
Sakaroz bildiğimiz fekerdir. Ka • 

mı! şekeri nebattan veya pancardan 
istihsal olunur. Kokusuzdur. Lezzeti 
hoıtur. Soğuk ve sıcak suda erir ve ır• 
cak suda daha ziyade erir ve ıurup t-- , 
lini alır. lspirtoda bahusus soğuk iı • 
pirtoda pek az münhaldir. 

Şeker hararete maruz bırakıh~• 

160 derecede zeveban eder, berrak bit 
mayi olur. Bu mayi soğutulunca sulp, 
taffaf ve kendi kendine sonradan bil• 
lurla§All "Arpa ıekeri" husule gelir. 

(Devamı var) 

- Biraz daha bekliyelim ..• Fikret 
Bey yemeğe gelecekti... Onunla söz • 
leımittik ... 

Zavalli llhami Bey, hop oturuyor, 
hop kalkyordu. Aç oturduğuna mı hid• 
detlensin, üzülsün? Yoksa, Fikret• 
Türkanın yeniden alaka gösterdiğin' 
mi? ... Maddi ve manevi istiraplan bir 
birleriyle yarıı ediyordu. Onu teselli 
eden sadece bir cihet vardı. O da, f ilı• 
relin, bu kadar sabırsız!ıkla beklenıor 
sine rağmen şeelmcmesiydi. 

- Ah, Türkan, gene iıi inada bin• 
dinneain... Yoksa, halimiz fenadır ... 
Cemal Beyi darıltmaıak ... 

Hülaaa, herkes, kendi havurnd•r 
dı. Öt~ tarafta da Fikret, kendi derdi• 
ni avutuyordu: 

- Şu saatte, Türkan, beni bekli• 
yor •.. - Diye üzülüyordu. - Onull • 
la kartı karııya yemek yemeği ne kr 
dar isterdim •.. Halbuki, burada, bu 10" 
kan tada... Hiç le hot deiil... f ak•1 

mecburum ... Aramzı açık tutmağa ,
burum •..• 

içi içine ııtnuyordu!.. Buna rd-
mens 

,(Devamı var) 
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Halk düşmanı Hizmetçi, asker ve prenses 
olan kadın 

Sonsayt 
adaki resme bakınız!-

~erikad "B · a ır numaralı Halk 
•nı · . · .. ,, ıarnı verilen Con DiJJin 
tohretini elbette biliyorau -
r. Bu d }• a am, o kadar fenalık 

. Ptruatı kı' . t b'' l . Ilı h x , 1§ e, oy e, cemı -
'•ını olarak ilan edilmiıti. 

ca' ·eı\'\relki gün yazdığımız gi-
llı erin h t .. b' Ilı aya mı goateren ır 

P '1!
1 seyredip çıktıktan son -

o ıale t ti r araf ından tamnmıf, 
, : a.teş edilerek öldürülmüş
~ unun da taf ailatını dünkü 
il ~ızda bildirdik. Fakat Siu 
i' alarına iltica eden ve ora· 
a:erı ·ı li cı erin batına geçen, Al -

d ~od büti.in Cenubi Amerika
tıı ~ a evvel, "halkın en büyük 

P attı,, addediliyordu. Zira, b~ 
1 •n etrnediği fena1ık kalma -• ı. 

~•lirıg h • d . • kJ er §e rın e zevcesım ve 
. lrınr öldürmekle ittiham e
ı r 

.} 
1
• Fakat, zengin bir adam 

~g~ •. 
q b ıçın, bir çok avukatlar tut-
~I U cinayeti kendinin değil , 
~ arıntn yaptığını ispat için 
~ !tnıttı. Ufak tefek bazı delil-
';! h l 
d 

u unmu§tu. Lakin, asıl bü -
et··ı 

11 er, Hoodun katil oldu -
tı .• 
e/~0ateriyordu. Buna rağmen, 

· i .~ hakimeye füphe geldi. Ca
tbh aın etmeleri icap ederken, 
ı et kalebentliğe Güyana lrn ~ 
~ l\ga karar verdiler ... 
: 

00d, bağır bağır bağırıyor • 

• ;-.... Dünyanın en büyük haksız • 
ıı, }' B .. 

lpıyoraunuz... en, nıçın 

~la. Çocuklarımı öldürmüt o
il ? ... Bu adaletsiz hükmünü -

11 ~ teıasını hepiniz bulacakıı
~ '• liir gün pİ§man olacakaı-... 
r 

~ b~kat, dinliyen kim? Mahku -
' i C·~r &'emiye bindirdiler ve ge • 

~ 1~Yana müteveccih olarak yo
~1~tı l' .... 
tıld'•adüfün garipliğine bakın ... 

'b• \ot tr kaza oldu. Vapur bat· 
t arıcak dört ki§İ, güç bela ci-
ı,r'da.Iarından birine, kapağı at· 
· ~ Burası, hayli büyük olan 
ırq an adasıydı. Vahti hayvan
i~ .'il. \'e vahşi insanlarının bol • 

. ~le meşhurdu. Akreplerin, yı-
1'· Ilı haddi hesabı yoktu ... Fa-

$' )erı·ı ki · ~ b l er ,şerbetler yaptı arı ı· 
~i, l.lnlar sayesinde kendilerini 

S Ye edebiliyorlardı. 
~e, ~radan haber alındığına gö

ll\ Ood, vahşilerle anlaşmıf, 
ti~ . 0nların reisi haline gelmiş, 

b;!
1
.0 larak ta, kazadan kendisi

lir ~kte kurtulan üç adamı idam 
~ol bıı!.Civara yanaşan bir lapan-
~ aern· . 1 .. 1 b" tkt ıaıne naaş arı:ıı şoy e lr 

,,;l'la. yolla.mı§: 
di)

0 
atandatlarımdan nefret e • 

~rl.lrn ... Beni haksız yere mah 
\~~:ttiler ... Hepsinden intikam 
tııtf ttrn... Sakın göziime görün
~ llller K d'I . . b . llıd "• en ı erını enım şer-

en k l ~ orusun ar .... ,, 
~ ik~-ıların sol memeleri altın -
~i~ ~ 1 ~elik vardı. Ölümlerinin 
~I ehırd ·ı . ld' ~. . -h en l erı ge ıgını, morg, 
l'... lte t b" • z h' . .. ~d, ik.' es ıt ettı. e ırın vu • 
~t), l delikten aktığı anlaşıl • 
tdil~ da ınahiyeti bir türlü tayin 
ı~ "llıed· ~'ttı. .. ı. Bu, zenciler arasında 
~l~ktnunı etmiş bir idam şekli 
t..ı tr B h 1· . . .. f ~etı · ura a a ısının or ve 
"'- eri · 
'll~h ıae beyazlarca tamamen 
l l.l)dü ç·· k" k h . ı :41! itıa • un u ço va ş1 o an 
~,e)~lllar, aralarına kat'iyyen 
~),1 1 ıokınazlardı. dağlarda, 
~illi t '"da gizlenirlerdi. Kendile • 
~~ ı;•hir İçin belki vüz bin as-

'ı . 11lıdı ki, hiç bir hükumet 

bu kadar insanı ve bu kadar pa • 
rayı gözden çıkaramı:;ordu. 

İşte Hood, böyle yaman vahıi-
lerin reisi olmak zekasını ve me· 
haretini göstermişti. Kendisini u
z;ktan görenler, saçını sakalını 
uzattığını, batına, zenciler gibi 
tüyler taktığını haber veriyorlar
dı. Hood, bir çok gemileri yağ -
ma ettirmiş, oralardan türlü tür -
lü elbiseler elegeçirmişti. Bazan 
askeri kıyafetle, hazan sivil, hat-
ta hazan rahip harmaniyesile ge
ziyormuf ... Gardrobu geni§ oldu
ğu muhakkaktı. 

Aradan otuz senelik bir zaman 
geçtiği halde, Hoodun kini din
medi ... Eline geçen bütün beyaz
ları, ayni suretle, göğüslerine iki 
delik delerek öldürtüyordu. Son· 
ra, naaşlarını yolluyordu. "En 
büyük halk düşmanı,, olmak sıfa
tını cidden hak etmişti. Kimse on 
dan kurtulamıyordu. 

Hooda yakalanmak, Azrailin 
eline geçmekle ayni manada ad -
dedilebilirdi. 

İşte, bunun içindir ki, geçen 
sene, iki seyyah, Siu Han adasına 
dütüp te zenciler tarafından ya • 
kalanınca: 

- Eyvah ... Mahvolduk... Bizi 
Hooda götürüyor ... -dediler. 

Öleceklerini anlamışlardı. 
Fakat, bir kayanın üzerinde 

oturup esirlerin gelişini seyreden 
halk dütmam, hiç te öyle müthit 
ve korkunç tavırla karşılarına 

çıkmadı! Bilakis, çok mütebes -
sim, çok mültefitti: 

- Safa geldiniz, misafirle
rim!. .. -dedi.- Evet, siz benim mi
safirlerimsiniz ! Hiç korkmayın!.. 
Artık ben, hemcinslerime fela • 
ket getirmekten pişman oldum ... 
Zira, ihtiyarladım ... "Halk Düş
manı,, olmaktan elimi eteğimi çek 
tim... Hatta, artık, her eHme dü
şen ırkdapma bir saadet temin e • 
deceğim ... Haydi, benimle birlik-
te geliniz .. . 

Kazazedeler, yeniden hayata 
mı kavuıuyorlardı. Hem, netice • 
de, saadet te varmıf ... 

Hood, onları bir mağaraya gö
türdü. Buradan, kocaman bir se • 
pet yumurta çıkardı. 

- Söyliyeceklerimi iyi dinle • 
yin... Şehire gideceksiniz... Bir 
çarşı hamamı kiralıyacaksınız ... 
Hamamı daima yakacaksınız .•. 
Bu yumurtaları oraya koyacaksı
nız... Fakat, hamamdan dışarı 
doğru, yer hizasında yumruk ge • 
çecek gibi delikler açılacak. .. Bir 
de musluktan, içeri doğru, müte· 
madiyen sıcak süt damlıyacak ... 
Neticede, ebedi saadete kavuşa

cağınızı göreceksiniz ... Ben, bura· 
da, ne marifetler öğrendim, bilse
niz ... Lakin, buranın şeraiti içinde 
tatbik etmeğe imkan yok. 

Hood, misafirlerine gayet ıyı 

muamele etti. Kazazedeler, acaba 
neticeden bir felaket çıkacak mı 

diye bekliyorlardı. Lakin, hayır ... 
Adanın hükümdarı, onlara bir 
sandal verdi ... Oradan geçen bir 
vapura yolladı ... 

Bütün Budapeşteyi meşgul eden 
dilber kadın Macaristandan 

. 
' 
çıkarılılJor .. 

Macera sever prenses 

Budapeşte (Hususi)' - Bir za-[ etti. O gece, buna kimse inanma
mandanberi buradaki otellerde dı. Bu uşak ya aklını bozmuştu, 
bir kadın herkesin dikkatini üze- yahut ta benzetiyordu. Bir üçün
rine çekti Son derecede şık giyi- cü ihtimal de, şahsi bir garezle 
nen, fevkalade alımlı, güzel bir Prensesin ismi ve şahsiyeti etra· 
k d fında dedi kodu çıkarmak maksa-a ın ...... 

Bu kadın, kimdir Bunu merak 
edenler, bu kadının bir prens ol
duğu cevabını alıyorlardı. Kendi
si, İtalyanın en asil ve zengin aile
lerinden birine mensup biliniyor
du. Prenses lozef Diacello !. ..... 

Sefaretlere, siyasi muhitlere 
mensup gençler, bu şık ve alımlı 

kadının etrafından ayrılmıyor 

hepsi, balolarda onunla dans et
mek için can atıyordu. Bu vaziyet, 

epi bir müddet sürdü. Bir çok ya
kışıklı, mevki sahibi genç; zengin 

birkaç ihtiyar, onunla evlenmeğe 
istek gösterdi. Prenses, gayet ağır 

davranıyor, kendisine karşı heye
canla sevgiden bahsedenleri, pek 

sakin, pek lakayt bir tavırla din
liyor, cevap verecek yerde, gü
lümsüyordu. Onun tatlı gülümse
yişinin çıldırtıcı bir tesiri vardı! 

dı idi. Herkes ayrı ayrı hu üç ihti
malden birinin tesiri altında·, 
Prensesi korudular.Otel sahibi de, 

Prensesin buna mani olmağa ça
lışmasına rağmen, otel uşağını 

polise teslim etti. 

Uşak, karakolda da iddiasında 
israr edince, polis tahkikat yap
mağa lüzum gördü. Tahkikat ne
ticesinde, mühim bazı malumat 
elde etti. Hakikaten, bu kadın, 

evvelce otelde oda hizmeciliği et
mişti. Asıl adı, Mari Boğnar' dı. 

Fünfkirşen civarındaki köylerden 

birinin ahalisindendi. Oradan, o
telde oda hizmetçiliği etmek üze

re Budapeşteye gelmişti. Buda
peştede bir hırsızlık yaptığı iddi-

asile yakalanmış, kısa bir müddet 
için hapse mahkum olmuştu. 

ketine gönderiliyor. Kız, bundan 
sonra da hasta bakıcı hemşire va
zifesile çalışıyor. Bu sırada Huzar 
mülazımı kont Stefon Majlat ya
ralanıyor. Kız, hastahanede onu 
tedavi ediyor ve genç kont, kıza 

gönül veriyor. Evleniyorlar. 

Mari Boğnar, artık bir konteı
tir. Lakin, genç kontun ailesi, bu 
nisbebiz evlenmenin şiddetle a
leyhinde!.. Ne yapıp yapıyorlar, 

külliyetli para vermek karşılığı 

olarak, boşanmayı temin ediyor
lar. 

Kadın, bundan sonra Belgrat
ta ortaya çıkıyor. orada da, genç 
bir ataşe militerle sevişiyorlar. lki 
si birlikte o tarzda bir hayat sürü
yorlar ki isimleri etrafında dedi 
kodu k1yamet kopuyor. Netice? 
Bunun neticesi olarak, ikisinin de 
Belgrattan uzaklaşmaları icabe
diyor ! 

Birlikte, lstanbula geliyorlar. 
Burada bir müddet beraber yaşı
yorlar. Ancak, bu ~efer macera, 
evlenme ile bağlanmıyor. Arada 
bir anlaşamamazlık baş gösterin
ce, ayrılıyorlar, Kontes lsviçreye 
gidiyor. 

lıte orada, genç İtalyan Prensi 
Acello ile karşıla!ıyorlar. Yeni bir 
sevgi, yeni bir macera ve evle
niş!... Evleniş ona bu evlenme ha
yatı, pek süreksiz oluyor. Prens, 
düğünden birkaç gün sonra boşan 
ma davası açıyor. Şimdi ikisi de 
mahkemede! 

Bu suretle şık ve alımlı kadı

nın hem oda hizmetçiliği doğru 
çıkıyor, hem Prensesliği ..... Üste
lik, arada askerliği , hula bakıcı
lığı ve Kontesliği de var! V aziye
ti ne olacak? 

Budapeşte Polisi, kadının ev· 
rakını gözden geçiriyor ve alaka
dar resmi makam, kendisinin hal 
yan tabasından o1an prensle ev
lenmesi dolayısile, Macar tabası 
olmak hakkını kaybettiği nokta
sından, Prensese Macaristanr terk 
etmek üzere, muayyen bir mühlet 
veriyor. 

Mari Boğnar, Macera sever 
Macar güzeli, yakında istediği 

başka bir memlekete gidecek .... 
Orada da yeni bir macera haya· 

Fakat, bir akşam tam manasile 
bir Skandal oldu. Otellerden bi-

Bu işler, hep büyük harpten 
tına atılacağı şüphesiz göriilüyor. evvel oluyor. Büyük harp başla-

. . Bütün Budapeste, şu sırada bu 
ymca, kız, cepheye gıdıyor. Erkek k d l ld r 

a ın a meşgu ur. 
elbisesini giyerek, askerler arası- -·----------__ _ 
na karışıyor. Harp ediyor. Niha-

~ d Tcpebaıı Belediye Bahçesinde yet, erkek olmadıgı mey ana çı-

rindeki toplantıda, bir uşak, pren
sesi tanıdı. Bunun otelde evvelce 

oda hizmetciliği eden Mari Bog
nar ismindeki kız olduğunu iddia kıyor ve kumandanlıkça memle-

Şehire döndükleri zaman, ka • 
zazedeler, başlarından geçenleri --
anlattı. Filhakika, Hoodun eline SA 1 i Enin 

Yerli Mallar 

ŞEHiR TIY A TR OSU 
San'atkirları tarafından 

26 Temmuz 
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1
111 ır ! ilk defa olarak, onlar geçiverdi de 

sağ salim geri çevriliverdi. Bütün 
hemşehrilerinden intikam almağa 
ahdetmiş olan bu adam, demek ki, 
hakikaten f enahk yapmaktan vaz 
geçmişti! 

Bazı ihtiyarlar: 

(Hatice Süreyya) 
.(Alt tarafı 8 inci sayıfada). 

Sergisinde 
açtığı daireyi mutlaka ziyaret ediniz. 

Orada faideli yenilikler bulacaksınız. 

Perşembe günü 

akıamı 22 de 

Adalar 
Rövüsü 

1 

1 1 
1 ili 1 

fiilli ı . 
Yazan : Ekrem Reşit 
Besteleyen : Cemal Reıit 
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BUtün dünyaca tanınmış, fe\Jk Hide m rakh a ıta ve tahlil romanı 

] Londrayı düşman tayY' 
releri bomLardman et 

Tefrika n: 3 26-7.934 <,:eviren: Hikmet Mlfnir 
rilmektedir. Hiç olmazsa, Jf 
bahriyesinin ve havacıJığırıtıı ~ 

Geçen kısmın hül~sası 
1ki arkadaştan biri, bir akşam 

gezintisinde, bu romanın en kol'
kunç şahsiyeti olan adama dair, 
hatırasını anlatıyor: 

Bu adam, bir gece dokuz yaşın 
da kadar bir çocuğu çiğnerken ya
kalanmış ve kendisinden bir mik
tar para istemek kararlaşmıştı .. 

Adam, kendisinôen hiç umul
madığı halde bu parayı kısmen 
nakit, kısmen de çek halinde der
hal veriyor. Fakat çeke attığı im
za ile, kendini tanıttığı isim ara
sında fark vardır. İki arkadaş 
;muh:wereleıine devam ediyor -

lar .. 

İki arkatlaı, bir müddet dahn 
sükun içerainde yürüdükten son
ra, Mister Aterson tekrar: 

- Mükemmel, dedi. Senin u -
sulUnü cidden beğeniyorum ... 
Yalnız, bir şey soracağım: Bu a
damın ismi nedir? .. 

- Hayd, Mister Hayd .. 
Avukat bir müddet tereddüt 

devresi geçirdi: 

u - Ne biçim bir adamdır. Ba-
na tarif edebilir misin?. 

Vallahi tarif etmek pek güç
tür. Görünüşü, cidden tuhaf bir 
adam. Hoşa gitmiyecek, nefret 
edilecek bir hali var. Dünyada 
bunun kadar zıddıma giden bir a
dam görmedim .. Bilmiyorum ne -
den?!. Bir yerinden bir yeri, mu
hakkak sakat, aızalı bu adamın,. 
Sakat bir adam hissini veriyor. 
Bununla beraber, ne yandan ma
luldür, bunu da keşfetmi§ işaret
liyebilmiş de .. ilim. Hayır, hayır 

azizim. Bu adamın ahsiyeti he
sabma, tutulacak bir yerini, ben 
bulamadım. Sana tarif edemiye
ccğim. Untıltuguma da zahip ol· 
ma hn .. Çünkü şu dakikada bile, 
kendini bütün heyetiyle görür 
gibi oluyorum. 

Mister Aterson, tekrar sessiz
lik icinde - ve eser, halinden de 
sezilen bir düşünceyle - bir 
müddet yürüdükten sonra şunu 
sordu: 

- Anahtar kuJlnndığına emin . . ., 
mısın .. 

- fakat azizim .. 
- Anlaşıldı, anlaşıldı.. Aksi 

takdirde pek garip olurdu. Bak 
sana bir şey söyliyeyirn: Şimdi 

senden, diğer şahsiyetin ismini 
sormuyorsam, bilmelisin ki, ona 
dair de benim malumatım var. An 
lıyor musun, aziz dostum. An
lathcın vak'ayı, sağır sultan bili
yor .. Eğer, kendiliğinden bir ta
kım şeyler uyclur~uşsan derhal 
düzelt ... 

Diğeri biraz küskünce: 
- Bunu, daha evvel söyleme

liydin, dedi. "Sonra devam ede
rek:,, Emin ol, dedi. Kendimi bir 
allame farzedebilecek kadar 
yerinde ve harfi harfine anlat
tım. Adamın anahtarı vardı. Da
ha da öğrenmek istersen, hemen 

\. 

söyleyivereyim ki, bu anahtar ha-
la, bu adamın yanındadır. Çün
kü kendisini, henüz bir hafta ev
vel gördüm ... 

Mister Hayd aranıyor 
O akşam Mister Aterson evine 

biraz yorgun döndü. Sofra başına 
oturduğu zaman, hiç neşesi yok-

Sıcak ar üf
0

n hıziyle 
devam ·ediyor 

(Üst tarafı ı inci sayrfada) 1 bir kısmını sökmüştür. Fırtına 

Bu mıntakada suhunetin fevkala
de yüksekliği ile beraber sema -
nın tamamen açık geçmesi ve rı.ı-ı 
tubetin pek az oluşu kuraklığın 

§iddetini arttırmıştır. 

Ege mmtakasında hava tamc-
men açılCtır. Bu mm takada en 
yükaek suhunet Manisada 40, Ba
Jıkesirde 39, Bursa ve lzmirde 
37, lzmitte 35, Çanakkalede 33 
derecedir. 

Orta Anadolu mmtakasında, 

Sivas ve Yozgat hariç; suhunct 
azami 29 - 33 derece arasında· 
dır. Sivasta 25, Yozgatta 24 tür. 

Bugün Ankarada 14.53- 15.10 
araıında batı istikametinden aza
mi sürati otuz metreyi bulan bir 
toz fırtınası olmuştur. Fırtına şe
hir haricinde bulunan çadırların 

lstaa 

esnasında şehir tamamiyle toz içe
l'isinde kalmı~tır. Hava V'aziye -
tiden fırtınanın tekerrür etmiye -
ceği anlaşılmaktadır. 

Anadolunun cenup ve cenubu 
şarki kısımlarında en yüksek su • 
hunet Antalya ve Diyarbekirde 
40, Adanada 39, Marnşta 35, 
Silifke ve Dörtyolda 34 derece 
kaydedilmiştir. Antalye.da günün 
en düşük suhunet derecesi 31 kay
dedilmiştir ki, bu, sıcağın fevkn -
iade olduğunu gösterir. 

Şarki Anadoluda hava bulutlu I 
geçmiştir. En yüksek suhunetı 

7 arsta 22; Erzurum da yirmi beş 1 

derece kaydedilmiştir. 

Karadeniz kıyıları mmtakasm
dn en yüksek suhunet 27 derece
dir. Bu mıntaknda hava c'k5eri -

tu. Böyle, pazar günleri, yemegı 
bitirdi mi, ateş karşısına geçer ve 
ağır. donuk mevzulu bir kitabı 
yanındaki masanın üzerine koya
rak, saat 12 yi buluncaya kadar 
okuyarak valctini geçirirdi. Son -
ra şevlde yatağına girerdi. 

Fakat bu gece, yemek sofrası 

toplanır toplanma~, derhal eline 
bir §anıdan aldı. Yukarıya ça!ış
ma odasına çıktı. Orada kasasını 
açtı. En mahrem bir kö§esinden, 
üzerinde: "Doktor CEKIL'in va

siyetnamesi,, yazılı bulunan bir 
zarf çılcardı. Dütünceli bir tavır
la oturdu. İçindekileri ağır ağır 
tetkike ba§ladı. 

Mister Aterson, gerçi bu vasi
yetnameyi uhdesine almış, fakat 
tanzimi hususunda zerrect! müda
halesi olmamı§tı. 

Vasiyetname, birçok da rüt -
beleri haiz bulunan doktor Cekil 
isminde birinin: "Öldüğü takdir
de, bütün servetinin, dostu Ed
vard Hayd'a devredilmesini,, is· 
tiyordu. 

Bununla beraber, eğer doktor 
~ekil, "Anlaşılmaz b;r sebeple 
ortadan kaybolursa, ve bu gaybu
bet 3 ayı bulur bulmaz, Etlvard 
Hayd, gene, kendi malıymıt gibi,, 
Dr Cekil'in bütün servetine kona· 
bilecekti. Tabi olacak, J.içbir ka
yıt ve mecburiyet yoktu.. Ancak, 
doktorun ev halkına biı·kaç ufak 
t~diyelerde bulunulacaktı. İşte o 
kadar .. 

Bu vesika, uzun zaa:nndanbe· 
ri avukatın zihnini iş~al etmek
teydi. 

(Devamı var) 

Acele satılık arazi ve köşk 
Kanhcada sebze ve meyve ye

tiştirir 1 O dönümden fazla at az i
paşa köşkü yok pahasına acele 
si bulunan 6 odalı merhum Emin 
satılıktır. 

yelle bulutlu ve kısmen yağışlı geç 
miştir. Rizetle bir nıilimetre yağ
mur ölçülmüştür. 

Bafra, 24 (A. A) - Bir kaç 
gündür sıcaklar bunaltıcı hale gel
di. Bu sabah saat 11 de hnraret 
gölgede 31, güneşte 52 dir. 

İzmir, 24 (A.A) - Ziraat mek
tebinin metoloji dairesi bugün 
gölgede derecei harareti 42,4 ola
rak tesbit etmiştir. Bu, tiındiyc ka
dar lzmir için görülmemiş bir ha
disedir. 

Nevyork, 24 (A.A) - Sıcak 

dalgasının artan şiddeti, son beş 

günde ölenlerin sayısını 404'e çı· 

karmıştır. Bunlardan 135 i Missou 
ride 113 ii lllinoisda, 74 ü Nebrıa.s· ·ı 
icada ve 24 ii dP Minnesotadndır. 

(Baş tarafı 1 incı sayı! .. mız0fadır ı 

Nazır, ıneıni fırkasına mensup mu
halifler tarafından, silahları lı:rnkma 

konferansı neticelenmeden ve Franaa 
\le yapılan son gö\'üşmelcrdcn sonra 
1 ngiltere kabinesinin ıitali kuvvetleri· 
ni arttırmak hususun~a verdiği kanı -
ra tesadüfü mulaznmmın verilen tak
rire hükümet namına cevap ' 'crmit -
tir. 

Lord Londonderry, harpten sonr 
lngilterenin dünyanın en kuvvetli ha
va hükumeti olduğu halde bugün be
şinci dereceye düştüğünü hatırlatmı,. 
tır. 

Nazır, hava ordusunu 62 Filotilla o 
larak tesb:t eden l!Jlj pı·ogramının, o 
tarihte, "lngilterenin göz yumulamı -
yacak vazlyetegelen zaafına i'k dct11 
olarak" ileri sürdüğü üzerinde ısrar 

etmiştir. 

1934 te ve gelecek 4 sene zarfın -
da yapılacak olan intaat, nazırn göre, 
o zaman tasavvur edilen ve silahlıırı 

bırakma meselesinin tehir ettiği bir 
planın tetkikinden başka bir şey de • 
ğildir. 

Elindeki bütün vasıtalarla milleti • 
nin emniyetini temin etmek olan va
zifesini müdrik mesul her hangi bir 
hükumet, hava kuvvetlerinin bu kadar 
açık olarak atağı bir vaziyette kalma
sına müsaade edemez. Hükümet, mil· 
li emniyetimiz ve imparatorluğun em
niyeti için bir hava kuvvetine sahip ol
mağı müdafııa siyasetimizin esaslı nok· 
tası olarak tatbike karar verrnİ§tİr. Bu 
müsavatı 4 tartla elde edebiliriz: 

1 - Sivil tayyareciliğin harp vaıı· 
tası olarak kullanılmıyacağır.ı kati su
rette teahhüt etmek şartiyle bütun de· 
niz ve kara askeri tayyareciliğin kal
dınlmaar. 

2 - En kuvvetli hava hükumetle
rinin bizim seviyemize ininceye kadar 
silahlarının tahdidi ve bilahare de ala· 
kadarlar kabul ettiltleri takdirde yeni
den tahdit :r-apılması. 

3 - Kuvvetlerimizi en kuvvetli Hü
kumet ku·ıvetlcrine yükseltecek kadar 
program tatbiki. 

4 - ikinci ve i~çüncü maddelerin 
bir araya gelmesincien dogacak bir 
kombinezon .. 

Muhalif meaai fırkası namına Lord 
Ponsonby kalkıp cevap vereceği sıra

da; Westmmstir üzerinde bir hava 
harbi yapılmağa baş!anmııtır. 

Vaşington, 24 (A.A.) - Bir 
harp vukuunda, memleketin mü -
dafaası hakkında yüksek hava ku 
mandanlığı tarafından hazırla -
nan bir raporda, düşman havacı
lığının Amerika bahriyesini her -
taraf edebilecek bir bahriyeye ve
ya hareket üsleri Amerika top -
raklarında veya civarda olacak 
bir orduya istinat etmesi icap etti
ği söylenmektedir. 

Rapor, mi~al olarak Balbo filo
sunun seyahatini zikretmektedir. 
Bu seyahat, sekiz yabancı clevlet
tc hareket üsleri, 11 gemi ve filo· 
nun hazırlanması ile gayesine var 
masr arasında 33 günliik bir ha -
zır Irk icabetmiştir. 

Raporda, Amerika toprakların 
da kafi mildarda hava iisleri mev-

··tevı 
cumlarına maruz kalıp nıu 
olabilecek r.okta olan ·~ıs b 
muntazam ve dai:-.1 i bir ııs 

durmak lazımdır. 
B= :!:m, Alout•m a ·• • 1arı 

hiz edildiği takdirl'le Ja ~ 
ya · arşı c-' -di bir hava h 

" "' yapılmasmrn kabil olacai1 

etm~ktedirler. 'f 
Rapor, bugün, ordl.l, üahrı 

sivil tayyarecilik emrind·~d~ 
hava kuvvetlerinin ayni ınu J 
altında toplanması fikrini r 
mektetlir. . 

Raporda, Amerika ile ,.yııı 
ziyette tecrit edimiş bir hal~~i 
hman Japonyanın tayyareci 
bahriyeye merbut bir halde • 
lundurmakta devam ettiği 1'* 
diliyor. 

Donanma mı tayyat• 
filoları mı? fı 

Roma, 24 (A..A) -Vie pe 
ria havacılık gazetesi, deniı: dl 
harebelerinde zırhhların fa~ 
rı hakkıncla birçok tenkitler d 
uzun bir makale neşretmekte1 Bu makalenin eheınmiy.el ~ 
kiimetin 35.000 tonluk ile• ~ 
ge·misi infa etmek karart 

sorra yazılmıt olmasındadır· I • t 
Bu gazete, büyük gel1'1 

harp yerine gelmeden çok ~ 
hava hücumlarına maruz i<' 
ğmı söylemektedir. ~ 

Akdeniz gibi mahdut bir 
da havacılık denizciliğin Y~ 
dalia faydalı bir surette geçe 

Munarrir, iki zırhlının 1'~ 
ması kararının her halde bir ~~ 
bi olacağını, fakat rollerinin \ 
ci derecede kalacağını yazl1'1 

dır. 

inhisarlar 
(Üst tarafı 1 inci ııayılaôa) 

Yeniden gümrük tarife ka8~ 
nu deği,tirecek bir layiha Haı~ 

t D·- 1::'")!. 1 . ii'' mış ır. ıger veKa et erın rtı 

aları da almar. Bu mütaleaları 
kik ettikten ve layihayı bu rıı6 
lealara göre tamamlaö.ıktan 5 

Büyill< Millet Meclisine verete 

Vekalet için de bir te,kili! 
yihası hazırlamaktayız. Teşrıll 
niye kadar bitirmit olacağıın1:~ 
meclis açılınca takdim eaccel1 

zi ümit ediyorum. GümrUk tıle ~ 
larına mahsus bir memuHn kB 
nu layihasını da T eşrinisanite 
dar bitireceğiz. Bundan ba§k' 
hisar memurlarının liusuıi ~; 
yctlcrinc uyan bir layihayı ela 
lise vereceğiz. 

Kibrit ŞirlCeti çakmağı tıleıı1 
ketin lier tarafında herkesin t~ 
ne amaae hulundurmal< mecb 

cudiyefnin idamesi li;zumu bildi- vetindedir ve bu kat'idir.,, 

·mm · ·I ~ ~ ıı . ıı m ın 8Mı~lı'.l!lmlmlillml!lf 

Şeker Fabrikaları 
•• Şlrketlndeaı 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her istiyeııe 
satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbulda Sirkeci istasyonunda veya depolarımı'lda araba veya kayıkta teslim 

~uuıl~a Krista osu 36,1s ~on~ı ta ~ül se~erin ~iıosu 39,so Kuruıtur . • e ı z 
Ancak en az.beş vagon şekeri biı·den alanlara vagon baiına beş lirn indirilir. lstanbul haricindeki yerletden yap1lacak, siparişler l>edelinin yüzde yirmisi peıin ve uft 
taralı hamu1e sened: mukabilinde ödenmek üzere derhal cönderil~r.Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal firket tat• 
Ftt:dan mtl§teri hesabına' sigorta ettirilir. Sip ri~ bedelinin tam mını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon ıipari~ ederek bedelinin tamarrıf111 

pefİn ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. J 
A:dres: fs'anbulda B'ahQe~rnpd!l D·hdliJcü Vakıf Han. No 41). '• 0. Telgraf atlres ': h~ı:ı'r.ı', Ş!':er Te'efn No 2417J. F.T.'Z 

-~· ~t. ~ · , ~ ~1 
• • ~ • , • • .ı r ·ııı ı: ''i ı~ ıı. ·,n mı ıı ! :,. ı ,. :1, !. ·:uı r ıı, ~~~11illi~ ~ıın~Jmm ~, ıııııınııınmı~w ıını~m~~mırı;ınümım~ımı1ııımıııın:mı~ıınııitl;ııı ~ıııu~~~:ıwJ:ım1ı~r~fü!rnıHim:~:wınr:~~mmı~~mr~~ 
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Ergani Bakırı Türk ~ Bu rakamların konuşuşunu dinleyiniz; 

Anonı·m Şı.rketı•nden·. ~ı.' FiA Ti : 160 T. Lirasından itibaren 
MASRAFI : diğerlerinden °/o 80 dalia ucuz 

1 - Atağıda müfredatı gösterilen binaların intaab kapalı 
zarf usuliyle toptan münakasaya konulmuttur: 

A) idarehane binası • Maden sahası üzerinde. 
B) Hasta.hane hinaıı • Ma.den sahaaından iki bin metre me· 

ıafede. 
C) Müdür evi binuı. Maden ıahaıından üç bin metre me· 

ıafede. 

D) Dört t.ile ikametine mahıuı olarak bir çatı altında inta 
edilecek memurin evleri binaıı • Maden sahasından üç 
bin metre mesafede. 

E) On iki aile ikametine mahsus olarak bir çatı altında inıa 
edilecek ustabaıı evleri binaaı • Maden sahaaından biti 
ınetre meaaf ede. 

2 - Talipler evelce bu gibi itleri batarmıt olduklarına dair 
muteber evrak ibraz ederek tartname ve mukavele ıu 
retleriyle vahidi kıyasi fiat cetvellerini ıirketin Bahçe· 
kapıda Taılianda kain idarei merkeziyeıinden be9 lin 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Teklifler nihayet Ağliıtaıuun dokuzuncu per§embe gü· 
niı ıaat on beıe kaaar kabul edilecektir. 

4 - Münakaıaya girmek iıtiyenler betinci madde mucibince 
dolduracakları fiat cetvellerini muhtevi kapalı zarfı ve 
tarlrtame ahkamının kabulünü tnutazammın imzalı 
bir varaka ile iıtitaatı fenniye ve maliyelerini müsbit bi· 

rer vesikayı, Türkiyede müeaaeı ve muteber bir banka 
tarafından verilmit muvakkat teminat mektubu ile bir· 
likte diğer bir zarfa koyarak, üçüncü maddetle tayin 
olunan vakte kadar, tirket müaüriyeti umumiyeıine 
makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. Muvakkat le· 
minat mektubu yirmi bin liralık olacak ve ihalenin ta· 
karrüründe teminat miktarı iki misline iblağ edilecek· 
tir. 

S - Teklifler her bina için ayrı olmak üzere vahidi kıyasi 
fiatı eıaıına göre hesap ve tayin olunacaktır. 

6 - Tekliflerin ıartname ite fi at cetvelteri münderecatına 
tamamen uygun olması meıruttur. 

7 - Fiat cetvellerinin tetkikinden sonra şirket bu İnfaatı 
münasip gördüğü talibe vermekte, yahut ihaleyi tehir ve· 
ya yapılan münakaıayı fesheylemekte muhtar olacaktır. 

8 - İntaat hakkın el il fazla maUimat almak ve mevcut plan· 
ları görınek istiyenler Temmuzun dokuzuncu gününe ka
daf ( aahil) her gün saat ondan saat on üçe kadar şir· 
ketin tnefkezi Hlaresine müracaat edebliirler. 

Tanı atlas boıluiu dolduran bir yenilill.tir. Umum •ektep tale· 

l>elerile balkın birer tane edinmesi lizım ve hatta elzemdir. 

Tam atlas (33) pıfte haritayı •c (88) sahife tlakalorya malu· 

a:ıatanı havi olup (12S) kurut gibi ucuz bir fiatle satılmaktadır. 
Sataı yeri: ikbal Kitapbaneaile Anadolu TOrk Kitaplianeıidir. 

FR • 
ı G:ELUX 

Diğer 

Mükemmel buz dolabı 
bütün buz dolaplarının yaptığını 

ve 
Hava gazi, 

kompresörsüz yapar 
elektrik ve petrolla işler 

Satış mahalli: Sahibinin Seal, l•tlklll cadde•I 210-rturettln ve Şeriki 
Ankara: A. Vetter ve Şeriki, lzmlr-Alllyell Zade Hasan Eskişehir 

Dllnyanın en Hblt 
dudak boya11, 

FARUKl'nin CiCi 

Sultanahmet Üçüncü 
Hukuk Mahkeıneıin8en: 

Saffet hanım ve Şevket Bey 
ve Nilüberk hanım vasiıi Bedia 
hanımın ıayian ve mu,tereken 
mutasarrıf oldukları Erenköyiln • 
de Göztepe mahallesinin hamMn 
sokağında atik 16 ve cedit 68, 68 
numaralı Cemal pafa kötkü na· 
mile maruf harem ve selamlıktan 
ibaret ve selimlık dairesinde ze· 
mini çimento aö,eli l:Jh tqhlC ve 
bir mermer şadırvan ve dört oda 
ve bir kiler ve bir hali. ve harem 
dairesi ze-min katında bir mutfak 
ve bir çamaıırlık ve nıfon ve kö· 
mürlük ve kalorifer kaz3nı ve te· 
~isab ve Birinci katta ik; sofa ve 
Bört oaa ve bir kiler ve iki nala 
ve ikinci katta iltiıi ':amekinla 
llölür.müt üç sofa bir nıelltaphk o· 
da ve ayrıca altı oda ik• hali ve 
bir balkon ve üçüncü kat tavan a· 
rasında ilci ıofa ve be~ -:h:f a ve bir 
hala ve bir balkonu v~ bahçesin· 
de bir kath taştan yap1;tnıf bir o· 
da ve bir mutfak ve bir hala ve 
üç kısma ayrılmıt bir ahır ve bir 
arabalık ve bir kümeı; ve a.yrıca 
taştan bir katlı liir od;;yı ve bah-

Yedikule 

Ha vagazı Şiı·keti 
Atideki maddelerı ıstıttsaı etmekte ve satmaktad1r: 

Kok kömürü r merkezi teshin için) 
Zift (sert, orta, yumuşak) 

Katran (bilhassa gol inşasına elverişlidir) 
Benzol (ham) 
Asit Fenik 
Satagazol ( karbolineum tipi J 
Siyah boya (bilhassa demir içi11 çok elverişliair 
Her türlü malumat almak içi n: Beyoğlunda, Tünel meyaanm· 
da Metro Hanında ıahf fUbeıine müracaat edilmesi. (928) 

çede bir kameriye ve "ltında su 
deposunu ve pervaneli su tulum· 
basını ve dört havuz V! bej kuyu 
ve bir ıu makine dairedni liavi 
yağlı boyalı mc:ıkur ~cö~k ve 
müttemilatınm izalei şüyuu zım· I 
nında füruhtu takarrih- ederek 
müzayeaeye vazeClilmittir. Heye
ti umumiyeıinin kıymeti muham· 

menesi (15080) liradır. Birinci a· 
çık arttırması 28 • 8 • 934 tarihi
ne müsadif salı günü saat on beş· 

te icra olunacaktır. Kıymeti mu· 
hamminesinin yüzde yetmif be~i
ni l:iülduğu takairae itia~ei ICat'iy· 
yesi yapılacaktır. Bulma<lığı tak· 
dirde en son arttıramn taahhüdü 
baki kabnak üzere on beş gün 
müddetle temdit edilerek ikind 
açık arttırması 12 - 9 - 934 ta· 
riliine müsaaif çartamha gilnü 

saat on bejle icra kılınacaktır. 
İpotek S\hibi alacaklılarla diğer 
alakadarların itbu gayrimenkı ' 
üzerin ti eki haklarını liusuaile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbiteleriyle yırmi gün 
içinde bildirmeleri lazımdır. Ak. 
si takdirde hakları tapu sicillerile 
sabit olmadıkça satı! bedelinin 
payla,maaından tiariç l<alacaklar· 
dır. Arttırma şartnamesi 1,öu i
lan tarihinClen itil>aren mahkeme 
divanhanesine talik kılınmıştır. 
Talip olanların yevm ve saati 
mezkurda 'kıymeti muhammine • 
nin yüzde yedi buçuğu nispetin -
ac pey akş:esini Hamilen Ettıinö -
nünCle Gülhenkyan hanında Sul· 
tanahmet sulh üçüncü hukuk 
mahkemesine 934/ 33 numara ile 
müracaatları ilan olunur. (196) 

lstanbul Ziraat Bankasından: 'HABER 
Akşam Postası 

ISTANBUL :AN 
KARA CADDESi 

Sıra 
No. ıu 
ı188 
ııss 
1190 

1191 

1196 
1197 

Semti 

Eminönü 
Boğaziçi 
Feriköy 

Kachköy 

Beyoğlu 
Fener 
Beyoğlu 

,, 

Mahallesi 

Ahiçelebi 
Yenimahalle 

Te!vikiye 

Oımanağa 

Kurtuluı 

Abdi Subatı 
Ycnitehir 
Kuttuluı 

Sokağı 

Ta~ılar 

Dördüncü Yeni !okak 
Hacı Mansur 

Söğütlü çeıme 

La zari 
Ayazma 
Dolapdere 
Saka ve Lllzari 

Cinıi Hiueıi Emlak 
No. ıu 

6/ 120 11 

Hiaaeye göre 
Muhammen kıymeti 

600 T. L. Kagir mağaza 
Arsa arıın1 126 Tamamı 38 yeni, 1 eski 126 " . 
Araa ve müttemilitı ar· 
şını 1020. 
Kagir üç dükkan ve üı· 

12/ 16 32-32 mükerrer 

tü hane. 35, 50/ 120 22-22-22 Mü. 
1/ 2 9-11 Ahıap hane ve ar.aa 

Kagir nane 
Bugün araa 
Hane ve dükkan bugün 

1/ 5 9 
Tamamı 104 

53.55 
baraka. 1/ 16 

3450,, 

2958 " 
175" 
400 ,, 

200 " 
10,, 

,, ,, Musluk Ahşap iki hane 1/ 3 7-9 
,, ,, Karanfil Ahtap hane Tamamı 19 

467,, 
1900,, 

mübadil bonosile öden· ltıek . ı - Yukarda yazılı ıayri menkullerin yüzde yedi baçuk pey akçesile ihale bedelleri nakden veya gayri 
iizere açık arttırma ıuretilc sahta çıkarılmıştır. ihaleleri 26 - 7-934 Per!embe günü ıaat on beıtedir. 

2 - Müzayedeye gireceklerin mezkur günde saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdır.• 
Senei haliye verıisile belediye resimleri mütleriyc aittir. Şartname Bankamız kapıaına aıılmıştır. "3553,, 

idarehanesi: 

.......,...,..,_ ,....,,...,,.,. 
ı·eıı:rar Adresi: ISTANBOL HAUEH 
Telefon Vaı.ı: !387! idare: 2.\370 

ABOrtE ŞERAiTi 
ı 8 12 aylık 

filrldye: 12~ iM> ti60 1250 Krı. 
Ecnebi: 150 ua ıuo ısıo 

ILA" TARiFESi 
rıcari!t nanı.arının aatırı l:ı;&O 

· ıteaml UAnJar 10 kuru,tur. 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

HABER gazetesi 
El yazısı tahllt kuponu 
isim . 

Hasan yulaf özlü Unu Vitamini ve Kalorisi Çocuk gıda . d 
Pek Mebzul Si ır 

n , 01.oktorlarınıza torunuz. Yulaf çocuklara hayat ve ruh verir. Netvünemalarrna ve çal:;ali yiirümelerine ve afiyet ve 11hhat içiiiae yaıamalarına sei>cp olur Raıtalık 
eı e ı tom b l y 1 f · ı . . . . . . ı ı z Rıd ' u yapu. u a 8zı e pırınç, mtasta, patates, arpa, mıaır ,ırmık, bezelye, mercimek özü unluınr çocuklarınıza bol bol yeC1iriniz. Tat;iafin bu aa8e ~I". ha~ikf 

ası çocukların bayatf bir gıdası dır. Hasan özlü unlarile yapılan mahallebi, tatlı ve püre Vts çorbaların nefasetine doyum olmaz. Hasan markasına Ye iımine dikkaL 



Sovyet Rusyada 
sekiz casus idam 

edilecek 

Bir Cuma 
düşüncesi 

Ankara insan kudret ve zekasının 
mahsulleri ile o derece bezenmiıtir ki, 
Anadolu yaylasının ortasında etrafı -
na medeniyet nunı aaçaıı güzel bir İn· 
ci haline gelmiıtir. Yeni Ankaranın ne 
tarafına gidilse Türk elinin hiç bir ta
rafında muadili bulunmryan ve yaban
cılara ,en temeddür etmiı memleketler
den gelenlere bile gıpta hisleri veren 
müe11eseler, abideler görülüyor. Da . 
ha dün Ziraat enstitüsünü ziyaret e -
den bir Alman intibaını sorduğumuz 
zaman iki elini havaya kaldırdı. Ve 
kalbinden kopan bir sayha ağzından 

fırladı: "Harikulade!" 
Evet, müzesi, dershanesi, yetmiı 

bin ciltle bezenmiı kütüphanesi, ve bü
tün teıkilatı ile Ziraat enstitüsü değil, 
yalnız Ankarada, değil Türkiyede hat
ta Avrupada bile harikulade ve mü -
kemme lsıfatını hakkiyle kazanan bir 
müe11eaedir. Ve Ankarada böyle mü· 
csseseler hadsizdir. lnaan onları gez -
mekle bitiremiyor, gözleri seyretmek
le dolamıyor; ve her birini gezdikten, 
gördüktek sonra medeniyetin en son 
v::rimini teıkil eden bu ıaheserlerin 
ana vatanda bulunmasından dolayı gÖğ· 
ıü iftiharla kabanyor; bu müesselerin 
vefalı sinesinde yetiıecek ginçliğin a· 
tisi için de nihayetsiz bir ümit besli · 
yor .. 
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ihtisaslar 

Lausanne zaferini nasıl 
kut/uladım? 

Osmanlı Jmparatortuğu Tralr 
lusgarbi İtalyanlara terkedeıı 
mağlübiyet muahedesini Lozand• 
Ouchy'de imzaladı. 

On iki sene son~a Türkiye 
Cümhuriyetinin nüvesi TürkiY~ 
Büyük Millet Meclisi Hükunıetı 
Zafer muahedesini gene Lozatı• 

da imzaladı. Fakat hu sefer garP 
devletleri kar,ılarında her şeye 
evet diyen imparatorluk nazırl•• 
rı yerine düşmanı denize kadsr 
kovalamış bir kumandan buld'ı
lar. İsviçre halkı bu hakikati gör

dü ve milletimizi her bakımdal'I 

temsil eden İsmet Pa~ay; yürek· 
ten sevdi. Lozan zaferinin müza· 
kereleri tehrin muhteşem otelleri· 
nin biiyük salonlarında yapılcl•· 
Fakat muahede Lozan Üniversite· 
sinin merasim salonunda imza e
dildi. 

Evet, belki meıhur 'Altin boynuzu 
ve bosforu ile latanbul, Şarkın incisi · 
diye ad kazanmıı olan İzmir, belki de
nizleri, bağlan, bahçeleri, tabii man -
zaraları, koruları, yazın ılık gecelerin
de ııpırda)'an ıular üstünde gümüı 
serviler dokuyan mehtapları ile ciha
nın gıpta ettikleri birer cennet par • 
çasıdırlar. Belki güne§ Yu,a'ın arka
sına doğru saklanırken Boğazın yalılan 

nın pencerelerini hirer altınateı parçası 
halinde görmek, gün ııığının son fUa· 
lan ile berrak mavi suyun üzerinde il
timalar vücuda getirdiğini seyretmek 
doyulmıyacak bir uvktir. 

"Artık insanlara fenalık yapmaktan vaz geçtim. Bu 

Ben, yüksek tahsilimi Lozancl• 
Türk Cümhuriyetinin talebesi ol•· 
ı·ak yaptım. 1933 te ikhsadi rnın· 
lerden doktora tezimi 1; itirdil11· 
Tezim~ jüri önünde mfü~afaa et· 
mem icap ediyordu Hcyecanl• 
müdafaa gününü bEkıiyorduın· 

Nihayet gazetelerde inlİ~L\r edetı 

ilandan ve Üniversiteüııı melha.H· 
ne asılan tebliğden tezimi jüri ö
nünde, İsmet pa§a Hazı ::-tlerinio 
zafer muahedesini imza ettikleri 
ayni bina dahilinde ve ayni sa· 
Jonda müdafaa edeceğimi öğren· 
dim. 

yumurtaları şehre götürün, size saadet temin edecekt!!~,, 
Yazısı bu nüshamızdaki (Haberin Hikayesi) dir. Resimli hikayele -
rimiz birer günlüktür, yani mabaatsızdır. Gazetemizde her gün böy

le bir hikaye vardır. Kemalist Türkiyenin zafer mu" 
ahedeıini imzaladığı .salonda Ke
malist Türk talebenin ilim saha" 
sında geri kalmasının ihtimali 
yoktu. Tez imin izahına mukaddi
me ile ba§lıyarak salonun tarihi 
kıymetinden bahsettim ve kendi
mi ne kadar bahtiyar addettiğinıİ 
jüriye ve hazıruna söyledim. 

Fakat Ankarada bu zevkleri kat kat 
karıılıyan bir haz duyğusu gönülleri 
kaplıyor. Ankara tabiatten yardım de
nemiıtir. Tı.biatın ne gölü, ne denizi, 
ne ormanı, ne çayırı Ank&raya kudre
tin ressam fırçası ile sürünmemi,tir. 

Ankarada ne vana hepıi in -
ıan oğlunun idaresinden doimut, in • 
san oğlunun azmiyle yaratılmıı, insan 
oğlunun dimağından kopmu,tur. Ve 
insanlık kudretinin verdiği fevkalade
lik neticesinde Ankı ra bugün gölü i' 
bağı, bahçesile meıelıiz mücsscselr 
ile Anadolu yaylasının kuraklığı için 
de yükselmiıtir. 

Ankara, ilmin, medeniyetin, aayir 
sebatin, cehle, maziye, rehavete ve la 
kayitliie meydan okuyuıun timsa 
lidir. Onun için uludur Ankara .. 

Kendisine reı· 

men izin verilme· 
diği halde, gizlice 

~ H" ı· ıma ayanın en 

" • yüksek tepeıi E-

verste çıkmağa ka
_....,,._.,..,~~-- rar vermıt olan, 

Vilson isimli in • 

giliz, dağ batında 

Ah! Bu insan Azminin nümuneleri 
karıısında meftun ve hayran kalan ga
ribin kalbini, ara sıra doğduğu vatan 
köıesini özlemek elemi sızlatmasa. •• 

* * * 
tek başına ölmüf • 

Everest tepesi tür. 
e:============== Pek genç olan bu İngiliz seyya· 

Halk düşmanı hı, Everste tırmanarak çıkmayı 
(Bat tarafı 5 inci sayıfada) 

- Ah, onun ne hain olduğunu 
bilmezıiniz... Şu yumurta tecrü

" l>eıini yapmayın! Hiledir. -dedi
ler. 

Lakin, ıençler: 

tasarlamııtı. 
Bundan bir ay kadar evvel, üç 

hamalla birlikte yola çıkmıt ve E
verstin üzerinde, evvelki seyyah • 
lar tarafından kurulmuş, durak 
yerlerinden üçüncüsüne kadar çık 

- Hayır! diye ısrar ediyordu.· mıştır. 
Hooc:lun fenalık yapmaktan vaz Üçüncü duraktan sonra hamal· 

ıeçtiği anlatılıyor .. O, günahları • 
nın kefaretini vermek üzere, bize dü ... · 
artık saadet ıetirecek... - Bizim de dayı öldü ... 

Tam kırk gün, kırk gece, yu • - Tabii, Hoodun idam ettirdi-
murtalar hamama kapatıldı ve i • ği adamlar da açtığı meçhul yara
çeriye ıüt akıtıldı .. Fakat, kırk bi- 1ar ... 
rinci gün, bir çok insanlar, evlerin - Sakın bu hamamdan bir fe-
den fırladı: li.ket çıkmasın... Aman şuranın 

::=- Feliılet. .. Felaket... kapısını açın bakalım ... 
- Ne oldu? ••• Ne var?... Kapının açılması müthiş bir 
- Annemle oğlum, vücutların· manzara teıkil etti .. içerisi, yu· 

ela iki minimini delik açılarak öl- murtalardan çıkaıı korkunç zehirli 

lar, kendiıine, mütebaki ıeyahati 
idare edecek, ki.fi derecede ip ol
madığını, tehlikenin çoğaldığını 

söylemitler, fakat hariı seyyah 
dinlemiyerek onlar veda etmittir. 

Ve yanına küçük bir çadır, üç 
ıomun ekmek, iki kutu konıerve 

ve film çeken bir fotoğraf maki • 
nesi aldıktan sonra, yola düzel
mittir. 

Genç seyyah, on beş güne kadar 
dönebileceğini söylemiş ve hiç te
lif etmeden beklemelerini ihtar 
etmittir. 

Bir ay geçtiği halde hali. ken
dinden eser yoktur. 

Hamallar dönmütlerdir. 
Everst tepesinin, coğrafya ma

lumatımızın pek kuvvetli bir tara
fı olması itibarile 8840 metre ol -
duğunu söylemeğe hacet yok .. 

yılanlarla kaynaşıyordu ... Bunlar-ı 
dan bir kaç yüzü dışarı fırladı .•. 
Gerçi, kapılar gene kapatıldı a • 
ma, mütebaki yılanlar da delik • 
lerden dışarı çıktı ... 

Kısa bir zaman sonra, şehirde 
bir tek İnsan bile kalmadı... Zira, 
hergün, yüzlerce kiti kırılıyordu ... 
Yılanlarla mücadelenin imkanı 
yoklu! .. Ancak bir kaç aile, (ÜÇ· 

Fransada 
Bir artist Manastra 

çekildi! 

Bütün müdafaa esnasında lı
met pafanın vakur ve mütebe11İrll 
hayali maneviyatımı yükselterek 
beni muvaff akiyete götürdü. 

Gazi Türkiyesinin bir ferdi il" 

fatiJe ben de Lozan zaferini böyle 
Franıadaki genç bir tiyatro ar· kut]uladım. 1 

tiıti kadın hayattan bıktığını söy- D. Refii Ş UkrU 
liyerek Manastıra girmit, rahibe Üniversite lktısat Doçenti 
olmuttur. ::-:--~=~==========~~=-

ismi Mariz Vendling olan bu 
artiıt ıon bir kaç yıl içinde manas 
lira çekilen Fransız artistlerinin 
üçüncüsüdür. Daha evvel de lvan 
Hoten ve Süzan Dölorin ayni §e· 
kilde hareket etmitlerdi. 

Mariz Vendling aslen Alıaılı
dır. Konservatuarı iyi bir derece 
ile bitirdikten ıonra büyük arzu· 
suna rağmen Fransızların Milli 
Tiyatrosu Komedi Fransez'e gir· 
memif, bulvar tiyatrolarında ça -
lıtmağa batlamıthr. Mühim rol1er 
almıt ve oldukça şöhret bulmut • 
ken, aktris birdenbire bu karan 
vermit, ıebebini açıkça söyleme· 
mek istemiştir. 

beli muhaceret edebildi ... . . . . 
Şimdi, Cenubi Afrikada, hah 

ıettiğimiz yere hiç kimse uğra· 

maz ... Buraaı, tam manasiJe yılar. 
yatağıdır .. . 

SİYASET 
(Baş tarafı üçüncüde) 

lslav tesanüdü kurarak Makedony• 
Bulgarlarına vasi haklar bahıetmek 
ve dolayısiyle Makedonya meselesini 
kökünden halletmek ve nihayet yuka• 
ı·ıda söylediğimiz gibi Akdenize in • 
mek. 

Bulgarlar kendil~rİn<; geni~ bir h•• 
reket seyrini vererek yeni siyasi ufuk· 
lar açabilecek olan bu son esaıa bil • 
hassa ehemmiyet vermektedir. 

Bilhassa Yunaniıtanı ve bizi ala -
kadar eden bu siyasetten ilerde de •Y' 
rıca bahsedeceğiz. 

M. R. necdet_.. 

Kayıp aranıyor 
Resmini gördü
ğünüz Nevz•t 

Nasıl? ... Hood, halk 

ismindeki ço· 
cHk dört gün .. 
dür gaiptir. Ger 
renlerin Edir"' 
nekapıda Sal " 
matomruk cacl-

dütmanı l _ _) desinde Der " 
olmakta Dillingeri de geçmiyor vıı Alı nıaha.ıesinde kasap sokr 
mu? ••• 

(Hi!_tlc e SUreyya) 
ğında 9 numaralı han~de Hüseyin 
efendiye insaniyet namına haber 
vermesi. 


