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isyan, imparatorluğu kurmak için mi? 
Misafirimiz Tahrana dönüyor Pren_s '!füs.~ün t'!vkif 

. .. edıldıg!:_~oqlenzqor 
Şelıınşalı. Hz. bugun 1 Kronprinz ve Fon Papen 
16 da yola çz~'IJ'!.~lar:, _ nezaret altında 

Ege vapurumuza Zafer ve Tınaz torpitolar.m ız refakat 
edecektir. Resmimiz Zaferden ahnmıttlr. 

·· ik miıalirimiz ŞehinfA}ı Hauet- reiıini çılgınca selamlamıılardrr. 
·· • ıeden sonra Gazi Hazretleri Şebinıah Hazretleri ile Gazi Hazret· 

l~~~:ı~otör]e Kadıköyilne geçmİf· leri Sakarya motöriyle Saraya geçmiı· 
f' ~ t Paıa Hazretleriyle diğer lerdir • 

.-rff"da·' örle KadıköyÜne gitmiıler· Dün gece Şehinıah Hazretleri mem· 
.dir. Jeketimizi ziyaretleri salahabna ait o-

~ .ft~ ~e~let reiıi Kadıköy meydanını )arak bazırlanmıı olan filnü seyretmiı· 
'WSlci;p& binlerce halkın alkıılan ara· terdir. 
~~ otomobile binerek doğruca Malte· 
pe piyade abı mektebine gitmiılerdir. 

Reisicumhur Hazretleriyle Şeıihıah 
prlan •hı talimJerini temap bu7armat-

Büyük misafirimiz buıün saat on 
altıda Tahrana müteveccihen fehnmiz· 

Qe ;;,Jrr,.l:T~ ~e ~da; ~t;_ 
larc1ır. Aynca kendilerine harita üze
rinde izahat verilmiıtir. 

mobille hududa sideceklerdir. Tınazte· 
pe ve Zafer torpito muhripleri de Eğe
ye refakat edecektir. 

Bugün Almanyadan gelen ha

berler Hitler rejimine kar§ı vaki O• 

ıi liuvvet)e muhtemel olan bazı ri· ,----------·
Müteakiben gene otomobillerle Oı

• k\\darda Çamlıca tepesine gelinmitt bir 
'.4; nıüddet bir gazinoda oturulduktan sonra Oıküdara inilmiıtir. Osküdarda so· 

kaldan dolduran halk iki büyük devlet 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey 
Şehintah Hazretleriyle birlikte Trabzo
n& kadar, mihmandarları iıe hududa 
kadar gideceklerdir. 

lan iıyanın zannedildiğinden da-

vayetlere nazaran isyan yalnız Hit 
leri devirmeği değil aıyni zaman
da imparatorluğu iadeyi istihdaf 

mit bulunan Prenı (Auguıte Wil-
helmin firarveya tevkifi,Kronprinz 
ve Von Papenin nezaret altında 
bulundurulduğu havadisi iıyan

da Kayaer taraftarlarının da bir 
rol oynadığını teyit edecek mahi • 
yettedir. 

Deniz~onf eran~ı ~ihayet Hikmet Bey Vekil etten 
dogmadan oluyor ç.ekiliyor mu? 

Dün de ıöylediğimiz veçhile Al
man orduıu aon hadiselerde mü-

Amerika lngilterenin teklifini reddetti Vasıf B. Maarıf Vekili mi olacak? 
. .dünya silahlanacak mi? Ankara, 2 (Huıuıi) - Burada 

lngi.lterenın, deniz kuvvetini artı mukarrer olan Bahriye konferan - kuvvetle söylenildiğine göre Maa
tırmak istemesini, hu huıuıta A- ıının resmen içtimaından evvel, A rif Vekili Hikmet Bey vekaletten 

merika~a ylap~lığı teklifi, Amerika (Devamı İkincide) çekilerek Riyaseti cümhur umumi 
redd~b. n~~re, mak~mın~-~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9 
yan1ı,. an1a,ı1dığma hüknıederek, 6 Temmuz hazırlıkları 
Amenkanm Londradaki sefirine 
derhnJ ve yeniden izahatta bulun
du. Lortlar kamarasının huauıi bir 
içtimaında, Hava Nazırı, silahıız
lanma konferansından artık ünıi
din kesihnif olduğunu sarahatle 
ıöyledi. Her milletin. kendi batı -
nın çaresine bakmak günlerinin 
aklafbğı ve bu meyanda lngilte
enin de tedbir alması lazım geldi

... İni ileri sürüyor. 
İngilterenin, bahren silahlan -
ak istemesine kar§ı, Amerikanm 

·et cevabı şu yolda olmuftur: 
lngiltere, Y.akında toplanması Yar1n tehrlmlze gelecek olan Panatlnalkoa takımı 

Maarif Veklll Hikmet Bey 
ki.tipliii vazif eıini deruhte ede
cektir. Ayni rivayetlere nazaran 
Hikmet Beyin yerine Maarif Ve -
ki.Jetine Roma Büyük Elçisi ve ıa
bık Maarif Vekillerinden Vaııf B. 
getirilecektir. 

Ne olacak? 
Londra, 2 - Berlinden bil

dirildiğine göre vaziyet henüz 
müphemiyetini muhafaza et
mektedir. 

• • • 
Viena, 1 - Berlinden relen 

haberlere göre aon isyanda ölen 
lerin miktarı zannedildiğinden 
daha fazladır. Von Papenin ya 
kınlarından Von Tiraki ve Von 
Boaae ölenler arasındadır. Kron
prinz ve Yon Papen nezaret 
altındadırlar. Prenı Auguıte'un 
tevkif edildiği söyleniyor. 

him bir rol oynamıf, ve bilhassa 
(Münihte) ki iıyanı bilfiil baatır
mııtır.Ordunun bugünAlmanyanm 
mukadderatına hakim olduğu mu
hakkaktır. 

Almanyadaki vaziyetin atiıini 
timdiden takdir etmek güç olmak· 
la beraber Hitlerin dahili ve haıri
ci mühim mütkülatla kartılaıacağı 
şüphesizdir. 

• • • 
Berlin, 2 (A.A) -Berlinde do

latan ıayialara göre dün yeniden 
Berlinde bir takım idamlar olmuı· 
tur. Bu idamlar listeıinin bu ak
ıam nefredileceği söylenmektedir. 

• • • 
Doom, 2 (A.A) - Eıki Kayaer 

Almanya hadi"ıelerinden çok mü
tehayyir kalmıttır. Vaziyetin böy· 
le inki§&f ını kat'iyyen beklemiyor
du. 

• • • 
Berlin, 2 (A. A.) -Alman A.". 

jansı tebliğ ediyor: 
Milli ıoıyaliıt hücum kıt'aları 

eaki erkanı harbiye reiıi M. Röhm 
e ihanetinin cezasını bizzat kendi· 

-Alt tarafı 10 DCU 1&yfad&-
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Bi lebliğ 
Orta mektep muallimi 
olmak isi iyen/er hak-

kındaki muamele.. Ja o a t a ·ı ·n· 
Ankara,1 (A.A.)-Maarifve- p ny J ayy re gemı erı ın 

kaletinden tebliğ edilmiştir: 

Orta mekteplerde muallimlik k ı d ı • t • 
::~~:.:~=n~==~~m=~~:~.~=: a ırı masını ıs ıyor 
müracaat etmiş olanların istidala-

1 
rma cevaben tebliğ olunur: .. ,.. d ı •it A J 

1 - Yüksek mektep mezunla- nar eş ngı ere S 1 
rından orta mekteplerde muallim- t • ı k d 1 
lik yapmak için vekalete müraca- ayyarecı er . . . . çı ma ı. 
at edenlerin 20 ili. 30 temmuzda Amerıka ıle bırlıkte buna 

Atinada darbei hükumet İstanbul üniversitesinde imtihan- Bahrımuhiti aşarak Ame- muhalif bulunuyor 
larmın icrası takarrür etmiıtir. rikadan Avrupaya geçtiler Vaıington, 2 (A.A) - (Vating .. rivayetleri doğru değil.. 
Bunlardan son on sene içinde ede- ton Star) gazetesine göre, Japon • 
b . f f k ''lt 1 • d Rouen, 1 (A.A.) - Dün saat Atı'na 1 (Husu•Aı) D"n ge e ıyat ve en a u e erın en me- lar, ezcümle tayyare gemilerinin ' .. - u c 
zun o.lmuş bulunanlar imtihana 8,59 da Amerikada Terre - Neu- kaldırıl~asmı istemektedirler. Atinada bir darbei hül.umet elti· 
tabi değildirler. veden Varşovaya gitmek üzere J . d hl rileceği hakkındaki rivayetler doğ 

Bu faku·· ıtelerden on sene ve da· hareket eden Polonyalı tayyareci aponya aynı zaman a, zır ı- k H ""I A h 'h . 
1 d b. · · · k ld k b ru çı mamışhr. u ;umet er ı lı· k d 1 b · J • b'tt•v• d arın an ırısım a ıraca , u . . . . . 

ar. eş er enzın ~rı ı ıgın en ti b l k' . male karıı ııddetlı ınzıbat tedbır ha evel netet edip le muallimliğe 
intisap etmemi§ ve yahut bir müd· 
det talim hizmetinde bulunduktan 
sonra en az on senedenberi mual· 
limlik mesleğinden ayrılmıt bulu· 
nanlar diğer yüksek mektep me • 
zunları gibi imtihana girmek mec· 
buriyetindedirler. 

2 - imtihanlar taliplerin mü • 
racaatlerine göre Türkçe, tarih, 
coğrafya - Yurtbilgisi, fen bilgi
ci - Biyoloji, riyaziye zümrelerin
den yapılacaktır. imtihana gire· 
ceklerin lazım gelen vesikalarla 
17 temmuza kadar İstanbul üni • 
veraitesi katibi umumiliğine mü· 
racaat etmeleri lazımdır. 

Bulgar hükumeti memur 
ve tekaüt maaşlarını 

"ntlil!di 

karaya inmi•lerdir. Beraberlerin • sure e un ann sayısını ıe ıze ın.. 1 . 
1 

R' .. h"'kl':. 
:r d' kf erı a mııtı. ıvayete gore u u· 

de kendilerine tayyareyi satmış o• ırece. ır. met hu tedbirleri, muhaliflere kar 
lan Danimarkalı bir tayyareci ile Va§ıngton muahedesi mucibin· 'dd tl h k t t ft 1 

şı §ı e e are e ara arı o arı 
Nevyork ile Vartova .. Atlas Okya· ce Amerikanın sekiz pusluk top - ··f . h"k. t . b M . 

. mu rıt u ume çı me us avrumı 
nosu seferini yapmıya tetebbüs e· larla mücehhez on bıner tonluk h 1. . h"kA t' d . k . . b' 

a 11ın u ume ' evırme ıçın ıı 
den diğer bir tayyareci vardır. 18 kruvazöre, Japonyanın ise bu h k h ) d y h kk d k" . 

. . . are et azır a ıgı a ın a ı rı· 
Tayyareciler yolda ıiddetli bir fır cıns 12 kruvazöre malıkıyet hak.. l k k k · . l 

. . vayet ere arıı oyma ıçın a mış tınaya yakalanmıılardır. kı vardır. Japonya, bu gemılerın H Ih k' h b" C 
1 . . . . . . . . . tı. a u ı ar ıye nazırı enera 

Bu iki kardeı 20 aenedenberi Amerıka ıçın on ıkıye, kendısı ıçın K dT b db" 1 . b k d"'· 
10 · d' ·ı · . . . l d' on ı ıs, u le ır erın ıa ı tK Amerikada bulunmakta idiler. a ın m mesını ıstemıı er ır. .. C 

1 
Pl 'k' ·ı 

kendileri profesyonel tayyareci i· 
diler. Köylü, tayyarecileri hararet 
le karıılamııtır. lnit esnasında 
tayyare hasara uğramıştır. Fakat 
tamir zamanında yapıldığı takdir· 
de tayyareciler bugün 9 da 
Varfovaya hareket edeceklerdir. 

Le Bourget, 1 (A.A.) - Lehli 
Adamoviç kardeıler saat 10,20 de 
ÇFleur de L'orne'dan buraya gel· 
miller. :ve mirab ikmal ederek 

tator enera ashrasın teıvı ı ı e 
Ayni zamanda Japonya, torpi • maaşlarının azlığını ileri süren kü 

dolar için ton yekunü 150.000 ol- çük zabitlerin bir hareketine mani 
mak ıartiyle müsavat itsemekte .. J k · · 1 ld v o ma ıçın a ınmış o ugunu gaze 
dir. Halbuki, Londra muahedesi t ·1 .. 1 · t' . . . . ecı ere soy emış ır. 
bu sınıf gemıler ıçın Amerıkaya H h 1 • b 'k' · t t er ne a ıse u ı ı rıvaye e 
150.000 ton, Japonyaya 103.000 t "t t · h' b' t k"f . d ceyyu e memış ve ıç ır ev ı 

ton verıyor u. .. · h' b' t k" f eyyut etmemış ve ıç ır ev ı 

Japonya denizaltı gemileri ta • isleri, bu mütemadi darbei hükumet 
mamen tedafüi bir siklet olarak rivayetlerinden hükumete şiddetle 
kabul ediyor ve bu itibarla Ame- hücum eylemekte ve lüzumsuz yere 
rika il• ... l•r-•7••·-- .--• ... :. '--·-- ı 11 • '"" 1 ... ..1:~.:: .. :;1..:1:: 

hin tonluk denizaltı gemilerine sa• ğünü söylemektedirler. Sofya, 1 (A.A.) - Baıvekil M.,_.,_ .. ı·~·-s~o-n-mevritlerı olan Varşovaya ha .. 

Gcorgief matbuata beyanatta bu
lunarak ezcümle demiştir ki: 

reket etmi~lerdir. 
Berlin, 2 (A.A.) - Polonyalı 

Adamoviç kardeşlerin tayyaresi, 
benzinleri bittiği için dün Grossen 

- Oder civarında yere inmitler • 
dir. 

Polanyah tayyareciler dün tek

hip olmalarını istiyor. Halbuki, 
Londra muahedesi her iki taraf 
için 25.000 ton vermiştir. 

Gazete, bu planın İngiltere ve 
Amerika tarafından kabul edilmi-
yeceğini ilave etmektedir. 

r~r Var9ovaya hareket etmitler .. Italyan filOSU draç
dır. 

Yüksek Ticaret mektebi 
müdürü değişti 

"- Hükumetin kabul ettiği 

1934 - 1935 bütçesinde masraf 
kısmı dağıtılan meclis tarafından 
ayni devreye ait olarak kabul e
dilen bütçeye nazaran takriben 
500 milyon eksiklik vardır. Mart 
ayında meclisin kabul ettiği bütçe 
ye masraf yekunü 7 milyar 100 mil 
yon iken şimdi bu yekun 6 mil- Arjantin de Japon tan ayrıldı 

Ankara 1 (Huıusi) - İıtan
bul yüksek ticaret mektebi müdür
lüğüne iktısat vekaleti ticaret u· 
mum müdürlüğünde tarife müdü • 
rü Nihat Bey, Nihat Beyin yerine 
ticaret mektebi müdürü Hüsnü B. 
tayin edilmittir. 

yar 550 milyona indirilmiştir. Ye- aleyhtarlığı Paris, 2 (A.A.) - Havas ajan· 
ni bütçe ile muhtelif sınıflardan Rio de Janeiro, 1 (A.A.) _ sının Belgrat muhabiri bildiriyor: AlpulJu fabrikası 
220 memuriyet lağvedilmittir. Dün gece bir takım meçhul eıhas Henüz Draçta bulunan ltalyan 
Memurlar ~ıka~ılırk~n ~unların Japon sefarethanesine katran dolu gemileri dün meçhul bir istikame
maddi ve aılevı vazıyetlerı nazarı bir fİ§e ve Japonya aleyhinde bir te doğru giderek limandan ayrıl • 
dikkate alınacaktır. Bundan baş - takım risaleler atmıtlardır. mıtlardır. 

Ankara, 1 (Hususi) - Vekil· 
ler heyeti, Al pullu teker fabrika
sı mensupları kooperatif şirketi 

nizamnamesini tasdik etmittir. 

ka memur maa§larından yüzde üç -------~-----------··----------------------·, 
ila be§ ve tekaüt maatlarmdan da r l . d . l ? 1 
yüzde ~e'_.iıa on i~d:ramişt.ir. ~abah t1.azef e erı ne llJOr ar. 

Y enı butçe, hakıkı varıdatla J~ 45 ' 
masraf bu suretle tekabül ettirile- 1!.-----,------_;------------··-----~~-~~~-~~~---~~~ 
rek, tevzin edilmiştir.,, VAKiT - Mehmet ımn y manya.- ,, A Be "Al 1 rctlerlnln bugUn •chrlmlzden ayrdmalarıl Mahmut Rey trunın terakki )Oluııdıı mu 

d . . da sı Mart , k'Mı., başlığını koyduğu nıa· mul<arrer bulunmaları münaaebctUe bUtUn vatrak olacağında ıUphe edilmemek IAzrm 
M. Georgief 1934 senesin en ıtı. laılealnde Almanya hAdlsclerlndcn bahııede· Tl\rklyede haklarında IM>..!llenllt'.n l!leVl'l ve a:ıy . gelcceA'lnl, ı:UnkU ldıın> inin ba,ındıı Şchin-

baren bütçe senesinin bir nisan rck fSUnlıın söylUyor: ı;-1 blsler!nl anlatıyor. Ve ıtö~le ııöylüyor: ,ah llıı:ırdlP.rl ı;-lbl bir devlet ret 1 bulundu • 

Yerine bir kanunusaniden başlıya- "Öyle nnl:ı§dıyor k1 Bitler ldare.ını bir "Şehlnşııh Hazretlcrl şehrimiz tran kon o- ğunu işaret ettııcun sonra makıde11lne şö~le-
lhtllAllo yıkmalc ııtlycnler Nazileri &'CJlC lcen- loshııne lnd lranlılara Irat ettikleri hitabede clc\am ediyor: 

cağını ilave eylemiştir. dl içlerinden vurmak pldnını kurmu~larclır. burada Türkiyeyi \'lltıın ,.e Türkleri kardeş "Türkiye: lrana nlsbctle garp Alt-mine daha 

Beşinci Yerli mallar 
sergisi açıldı 

Buna, 2 (A.A.) -Bursa beıin
ci yerli mallar sergisi dün saat 15 
te davetliler ve kalabalık bir halk 
kütlesi huzurunda ve Tayyare si
neması binasında vali Fazlı Bey 
tarafından açıldı. · 

Açılı§ resmine istiklal marşiyla 
başlandı. Vali Bey bir nutuk irat 
ederek sergilerin alıcı ile verici ve 
yapıcı arasındaki münasebetlerini 
izah etti ve 10 yıllık cümhuriyetin 
daima milli benİiği yücelten güzel 
ve iyiye uzanan teşebbiislerinden 

birisini daha açmakla !eref duy
duğunu s5yledi. Sergiye 34 muh • 
telif sanat ve istihsal erbabı ittirak 

Hltlerln l\IUnthte kendi lııtlnat kuvvetini te • Myamk oturmnları, yaşamaları ve Qnlı ma- yakın buluııuyor. Garbin ilim ve mcdenl)et 
kil eden bUcum kıtaatı arasından hanlarını 

eldo ederek hllkQmet aleyhine harekete ha· 
nrlamı tardır. Fakııt baO\"ekU Hltler lhtllt\1 
hanrlığmı \'alrtlndc haber alarak C\'Velkl glin 
ıınbııhllyln ıınAt dörtte tayyare ile Mllnlbtı git 
mlıt vo lbtllAI mUt~ebblslt'rlnl daha yutaltla
rında iken lct'ndl eliyle baııtırmıştır. 

Bu vn:ı:lyete g15re Hltler idaresi alcyhlnP. 
hazırlanan ırulltnst teşebb~Unlln muvaffak 
olmndığı an fa ılıyor. Blnacnale;) h Hltler bu· 

gün gene \•ozlyrte tamamen hAklm bulunu· 
yor. 

lbtılAI tef('bbllsU btz:r.at lhtllllln istinat et
tiği asıl hllcum kıtaatı içinden tıkımt ohhıl;'ll 
itin biz buna bir nM'I Si Mart vnlt'ası dlyehl· 
liriz ... 

A ım Bey, JhtllAI t.esebbfüıll bastırddılttan 
sonm, Almnnyndıı. tasfiye nmellye!l b~lııma

t tablf oldnğunu sli ·llyerel< mnknlrtılne uy. 
le nihayet veriyor: 

"Şlmıllkl hnlde Almnnynda nJwnlln olRca· 
~ ~ekil bu nmell~·eterln erreynnını:ı Vf' n11tl· 
er sln11 bn"lıdır.,. 

C0.l\1Hlmh·ET - l'unmı Nu-Ol Bey "BU
yUlc mlıınfirlmlz lstıınbuld:ın &J rıJırkr.n,, ll!'r-

ları Mz.ım geldiğini açık, knt'i ve çok ııamlmf met-0tlannı, ondan daha evwl tatbil<a başla· 
ifade buyurmuolıırdı. AJdhaırctl hiimayunla· mıııtır. tllm, 11Anayl ,.e iktisat !Abalarında e-

rırıın ,·nzlyetı bütün samlmlyetile knnamlıt aaslı te ebbUslerı- glri,miştlr. llaıınlı maddi \ 'e 

hlssb"!lt!nrının ifadesi olan bu ;oı·üktıek 11özlcrl r.ıane,·t ııahalnrdR derin, prtıtlk lnlnlAp focrll· 
nynrn hakllmtc trrellman ol:ırııl< kahııl rdl· hclr.rl geçirmiştir. Daha ziyade "ylfüsrlıne .. 

yoru:ı:, ''e kendilerinden kemali hürmetle rica ve ••nerllemt'! .. l<ararmda olan İran milleti; 
ediyoruz ki trana dlindllklerlnde ı bUtUn mt'm TUrklyenln bu te<-rllbelerlndım pek Al~ lııtlfıı· 

de edebilir. IWJle bir n:dyette azl:ı: kom!!uln· leltet \'e mlUete Türklerin dt' kom,u memle· 
nmızdan mllmkUn olan her türlll yr.rdımların kete ,.e kerde, millete karıı en kuV\·etıı ka· 

nnatle ayni hlulyatta hıılunduklannı kl'!ndJ 
dlllerlnln hAklm bcl~gatlle aynen tebllJ ve te-
mln buyunıunlar." 

MtLLtl'ET - llrt Meb'usu Mahmut Bey 
de "Şt'hlnph Hazrdlerl ayrdırken.. batlıtı 

ııltındıı nynl mevzııa tt'mas etmf'ktt'dlr. l\lah· 
mut Bey 1nı mnknleslnde ez:cUmle ti>~ le dl· 
yor: 

"Kom'Jllmnz lmn, pek fe~·l:ı:JI bir mP-mle
kPttlr. Halkının ~1iksek lııtıdadını takdir et
mi) cn 3oktur. Fakat o da beynelmllel mede
niyet, telcnlk \'C terakld yolunda bizim Klbl 
ıterl l<nlmt!ll bir mrınlfokettlr. llllrrl~·rtlmbl, 

mutıakıı A '·nıpBllııı llrrl mcmll'l<r.tlerllc ara
mı7.d:ı nr;ılan mrsafcyl bir an t'\"\·rı knpamaıtn 

eılrg-enmlytt.eğlnl yeniden temine IUı.um vnr 
mı! .. 

7.A&IAN - Ebllulya 7..adtı Yellt Bey "Mil· 
leUerln lstıraplan,. serlAvbaJı makalesinde 
Avrupadakl ah·aat kanııklıklardan bahsettik 
ten 10nra eöz.U Almanyadakl 10n hldlselere 
,etırl)·or ,.e "Blı gene AJman,\'Rd3 çıkan vu
kuat 11c alAkadar olma~s mecbunı:ı:. Çilnl<li 
bıı \'Ukuat Öl le Jt'Örllndllğü gibi hlç tc )'alnız 

Almanyaya taall6k edl!n bir mf'IM)e df'~lldlr. , 

diyor. \'elit Bey Almanyanm dahDI ''ar.lyr.tlııl 
anlattıktnn ıonra dn ~yle diyor: 

"Fllhaklkıı Almıın,·a ne kadar karı"ırı111 Av 
rup!\ nh\'allııln dr o lmdar karışıH•.rı!;ı ınııhıılı 
kaktır. Almnn\·ad3 n"Uak \'('rrcrJc hrr lııı n"' 
bir !\'nk'anın. mahut bnrut dohı fır;ılnrn ntıış 
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Deniz konferansı 
nihayet doğmadaiı 

ölüyor 
-H~ tarutı ı inci 1111~ fııdD.

nıerikaya bir fikir serdetmİf, kru· 
vazörlerini muayyen bir miktarda 
arttırmak, ve yeni harp gemileri in 
§a etmek istediğini söylemişti. 

Amerikanın cevnbı şudur: 
"Amerikn, lngilterenin yeni İn· 

şa planını kabule asla taraftar de
ğildir. Ve yeni muahcdeye zemin 
olarak ta hunu münakaşa ede
mez ... ,, 

lşte bunun üzerinedir ki, lngil
tere, bugünkü muahcde1erin akı

beti hakkında, sarih kana~tini açı· 
ğn vurarak, lngilteredeki Amerika 
sefirine, hususi surette ve resmen 
izahatını verdi. 

"İngiltere, yeni bahriye muahe
desine münakaşa zemini obrak, 
kendi ııilah artımını ileri sürmü
yor. Ancak, mevcut muahedelcrin 
herhangi suretle, infisahına mey
dan verildiği takdirde yapacağı 
budur,, demek istemektedir. 

İngilizce Deyli Heralt gazetesi 
soruyor: 

"Şu he ide, yakında toplanacak 
olan bahriye konf eransınm müna· 
kaıa mevzuu ne olacaktır? .. Hüku
metin, bunu da bir an evvel dikka
te alarak tesbite girişeceğini ümit 
ederiz ... ,, 

Beri taraftan, lngiltere Hava Na 
zırının Lortlar Kamarasındaki izn
hatı, silahsızlanma konferansının, 
artık, hiç mi hiç istifade edilemi· 
yecek bir halde bulunduğunu bir 
defa dr ha göstenİıektedir. 

Hava Nazırı şunları söylüyor: 
"Vaziyet tamamen sarahat pey· 

d~ etti. Bugiin, bütün Avrupayı ra 

;;;iİd-bir a~laşmayl; ;~r:ı~ı~lılac~ 
mıyacağı, bir yola konamıyacağı 

anlaşıldı. Hükumet, bu sebepten. 
sahillerimizin müdafaası için, bir 
hava hakimiyeti ihdasmda gecik
menin hic doğru olmıyacağını te
yekkun etmit bulunuyor ... ,, 

lngillere Hava Nazırı, ıon aylar 
içinde, bütün diğer milletlerin, si· 
lahlarını arttırmak hususundaki te 
şebbüs ve gayretlerini öne süre
rek makıadınm meıruiyetine inan 

' dırmak istemektedir. 
Şurada o devletin iki ıiyaat re· 

cülünün. birer sözünü zikretmeden 
geçmiyelim: 

Başvekil Makdonald, geçen ay· 
lar içinde silahsızlannıanı nbüsbü· 
tün aleyhinde bulunmu~ ve silah· 
lanmayla harbin önüne geçilemİ· 
yeceği gibi, emniyette temin edi· 
lemediğini ileri ürerek tarihten ve 
mantıkan misaller getirerek, tama 
men siliıhlanma aleyhtarlığını or • 
taya atmı§lı· 

Hıı.va Nazırı ise, gene bu sadet 
dahilinde: "Hava silahlarının, za· 
manıro'?:dr. de~il, ~v•atlarımızın 
evlatlarının devrinde bile laciv ve 
bertaraf edilmesine imkan göremi· 
yorum,, lmnaatini ileri sürmÜ§ bu
lunuyor. 

tgilterede kabine reisi, tcslihat 
taraftarı mühim bir P.za kütlesine 
boyun eğmiş ve memleketin dört 
yandan silahla çatılıp, mümkün o· 
lan maddiyeti alabildiğine temin 
etmeğe taraftar vaziyettedir. Ve 
silahsızlanma konferansına riya· 
set eden, İngiliz tebauından Mis· 
ter Artur Henderson, yorgunluğu
nu ileri sürerek, mensup olduğu iş· 
çi fırkası katibi umumiliğinden is· 
tifasını istediği halde, gene ken • 
dilerince, kuvvetten düştüğii iddi• 
eo:lilen sulhperver l·onferangm ı+ 
yasetinde b·ılt.mmayı bir vazife ad 
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ltimadımızın suiisti
mal edilmesine 
üzülmüştük Var ve belediye reisi Muhittin Bey 

sinemacılara ateş püskürüyor 

Fransanıiı dahili 
vaziyeti 

Bu son günlerde nazarlar, harici Iİ· 
yasetin beynelmilel münasebetler İi11 • 

mına teveccüh etmİ§tir. Bundan ma· 
ada, Almanyanın dahili vaziyeti zihin· 
leri itıal ediyor. 

Bundan bir kaç hafta evvel, ismi 
aklımda Naci Sadettin bey kalan Naci 
Sadullah bey, bir mecmuada dercedil • 
mek üzere, benden ve arkadaılarun • 
dan beyanat aldı. Bu dost mecmua11n· 
da çıkan yazının lehimizde olmasa bi· 
Je aleyhimizde de yazılacağını umma· 
mııtık. Nitekim yazının intipnndan e· 
vel, mezkUr mecmua tarafından gaze• 
temize müracaat edilip te "Sizden, 
dostça bahaediyoruz, bizi bir meslek
dq g'İbi reklam edin!,, ricasında bu • 
Junuldu. 

Naci Sadullah bey ve arkadaılarını 
dürüst telakki ettiğimiz için, sözlerine 
inandık, karilerimize, mecmuadaki ya
zıyı tavsiye ettik. Fakat itimadımızda 
hata ettiğimizi mecmuanın İntiıann • 
dan sonra esefle gördük. 

Yazının muharririni içkiyi sever 
bildiğim için, bunu • en hafif §ık ola
rak • ispirtonun teıirile yaptığına bük 
mettiın. Esbabı muhaffife diye göster· 
'dim. 

Bizi müteellinı eden aleyhimizde bu
lunuıu delil; dost gibi görünerek bu 
yolda kalem yürütmüı olmasıydı. Dün 
kenclisinden bir mektup aldık. Mühim 
bir kıımmı neıre kanunen mecbur da· 
hi olmadığımız halde mektubunu der· 
cediyonnn. Hatta meauliyet korkusUe 
sonradan gelip kendi elile çizdiği şah
ııma taalluk eden cümleleri bile İpka 
ederek ... 

(Vl·"Q) 
Naci Sadullah Beyin mektubu 

Azizim Vala Nurettin bey, 
Önümde., muhtelif ahbaplamnın gön

derdikleri Haber ıazeteleri var. Tit • 
rek bir ele düımüı fukara sopasını an
dıran kaleminizi, hafızanızın zaafın
dan mı, dikkatini:z:in kıtlığından mı bil 
chraıı kaleminizi • hafızanızın zaafın
yan)ıı tarudığınrz §ahsiyetimi etrafında 
dolaı lımuıaıruz. 

Size tavsiye ederim: Size müteallik 
herhangi bir hakikatin ilanına aıabi • 

bınızı yabıbracak vasıtalara ha, vur • 
madan evvel o çok güvendiğiniz kale
minize ıanlmayınız. 

B~ meyhanelerde beyni dönmüı a
yak takannun, ilk kızgınlık hızmın 
hamlesile ~aralmazlanna el abılan· 
na benzer, Onlar, bunun kefaretini ha
pishanelerde öderler. Siz, bunun ceza
ımı hezeyanları m3kul bırakan peri. 
tan cümlelerden mürekkep bir yazıyı 
imzanızla he§ir suretile çekmiı oluyor-
sunuz. 

Sizin bundan evvelki ıahitleri bol 
kanaatlerinizi tekzip eden ve altı üstü
nü tutı:ıuyan yazınıza cevap vermeyi, 
makul olmak ııarıma muhalif sayanm. 

Asabi feveranlann iradeleri zayıf 
kimseleri ıizinkine benzer, daha ne gü
lünçlüklere ıevkettiğini bilenlerdenim. 
Beni bu aatırJan yazmaya sevkeden ye
ıane sebebe gelince, ıahınna ve aile • 
me müteallik noktalarda tekzibe ihti· 
yaç hi11ettiğiın cümleler bulunmasıdır. 

Camlarının numarasını bilmediğim 
gözlüklerinizin altında mavi zemine 

• k ' konmut bırer ara bataklık sineğini aı •• 
drran gözleriniz, beni bir kere "mah • 
mur, mahmur,, görmüıler. 

Sizin, ıade beni değil, bütün kaina-
tı "ınahnıur mahmur o .. d" v .. • • • • , ,, .,.or ugunuzu 
'sbat edecek çok canlı veıikalar bili • 
im: Fakat siz.İn gibi, kalemimi aile 
uıusiyetlerine uzatmak itiyadında ol
dığım için, isbata kalkıımıyorum. 

"Sinemacıların hatırı için Istanbul sokaklarının bir aceze 
ve dilenci meşheri haline getirilmesine asla 

müsaade edemem,, 
Sinemacılar :Maliye Vekaletine 

de müracaat ederek sinemaların 
kapalı bulunmasından devlet ha
zinesinin haylı zarara uğradığım 
bildirmi !erdir. Bunun üzerine 1\fa
liye Vekaleti keyfiyeti belediyeden 
sormuştur. Belediye de Vekalete 
bu hususta icabeden cevabı Yer
miştir. Vali ve belediye reisi Mu
hittin B. dün bir muharririmize si-

lranlı misafirler 
şerefine ziyafet 
İstanbul Matbuat Cemiyeti tara

f mdan şehrimizde bulunan miaa .. 
fir İranlı gazeteciler şerefine dün 
Park otelinde bir öğle ziyafeti ve· 
rilmiıtir. Yemeğin sonlarında 

(Vakit) refikimizin başmuharriri 
Mehmet Asım Bey Türkiye matbu .. 
atı namına bir nutuk söylemiştir . 

lttılaat gazetesi aahibi Akay 
Mesudi de bir nutuk söylemit· 
tir, Türk ve İran gazetecileri a .. 
rasmda sıkı münasebetlerin tesisi 
kararlaşmıştır. 

Yedi sene yatacak 
Kasımpaşada kahve parası yü-

.,.. ... - a- ··--.-------

Ahmet Efendiyi bıçakla öldürmek
ten suçlu Kamil Efen dinin temyiz 
ve nakzedilen davası dün gene gö
rülmüş, yedi sene hapse mahkUm 
edilmiştir. 

Milliyetin davası 
Esnaf Bankası işinin Şehir Mec-
~ 

lisindeki müzakere esnasında ge • 

nemalar meselesi hakkında şu be-ı münü yerine getirmektir. Halkın 
yaııatta hulun muştur: • ödediği bir fukara vergisini sine· 
"- Sinema meselesinde huku· macıların eline bırakamayız. Bu

kan, mantıkan ve ahlakan hulasa nu kanunun gösterdiği yola vere· 
her cepheden kendimizi tamamen ceğiz. Darülaceze hissesinin ka
baklı görmekteyiz. Binaenaleyh nuni müeyyidesine istinaden bu 
bu davayı sonuna kadar götürmek resmi vermiyenleri film göster· 
hususundaki azim ve kararımız mekten menediyoruz. Darülaceze 
katidir. Sinemacılar nereye mü· hissesini veren dört sinema da a· 
racaat ederlerse etsinler, nihayet çılmıştır.,, 
müracaatlerini ha il edecek bir mü- _;;._..........;,__,,=--~=--="::'""':'--.----:---=-

essese vardır. O da, hak müesse· 
sesidir. Bıma istinaden hakkımızı 
sonuna kadar müda.f aa edeceğiz. 
Sinemacıların hatırı için lstanbul 
sokaklarının bir aceze ve dilençi 
meşheri haline getirmeğe asla mu· 
vafakat edemem. Kanuni müey· 
yideler ve devlet otoritesi bir ta
kım şahsi menfaatlerin oyuncağı 

olamaz. Er geç hakikat tezahür 
edecektir. Her ene sinemaların 
kapandığı bu yaz tatilinde sinema
cıların yaptıkları bu manevraların 
manasını bir çok kimseler anlamı· 
yabilir. Fakat ben bunu pek iyi 
anlarım. Zaten bir kar temin et· 
miyen ölü mevsimde "Ne koparır· 
sak kardır.,, diye bu manevrayı 

yapmışlardır. Sinemaların açıla
hiJ,_ •• ;..:,.. L; .. t.ı. --L. "'-A.rdu Q 
da Darülaceze hissesini vermektir • 
Bu §art tahakkuk edince sinema
lar açıhr. Maksat sinemaları za· 
rara sokmak değil, kanunun bük-

Rusya da bulunan 
gençlerimiz 

Sümer Bank hesabına Moskova
daki fabrikalarda epeyce bir za .. 
ma.ndanberi usta batılık stajı gör· 
mekte olan gençlerimiz, stajlarını 
bitirmitlerdir. Ağustos nihaye .. 
tinde avdet edeceklerdir. Bu 
gençler gelir gelmez bankanın 

muhtelif fabrikaları ustabatıhkla
rına taksim olunacaklardır. 

Cuma tatili istiyorlar 
Bazı vilayetlerdeki kundura bo

yacıları, hamamcılar, berberler 
de bakkallar gibi cuma tatilinden 
istifade etmeleri hakkında Dahi • 
1:,.__ J.T- LAJ-&.!-- -:!1.--.l...l:.a.--~ • 

caatlar yapmışlardır. Vekalet 
bu hususta İstanbul belediyesinin 
de noktai nazarını sormuştur. Be
lediye yakında cevap verecektir. 

Mesela, Fransanın büyük ve küçiık 
devletleri kendi etrafında toparln:nak 
hususunda ne gibi m• \ affakiyetler gÖs· 
tcrdiğini yazıp duruyoruz. Eskiden 
politika işlerinde bir "İngiliz parmağı,, 
aranırdı. Şimdi ise, Fransa Avrupa 
kıtaaında öyle dal budak saldı ki, han
gi taşı kn?dırsanız, altında o çıkıyor Bu 
memleket, Büyük Napolyon zamanın • 
danberi, bu dere :e kuvvetli olmamıştı. 

Laltin, dahili siyaset noktasından 

acınacak derecede elim bir vaziyette ~ 

dir. Şayet harici politikadaki muvaf· 
fakiyetlcri olmasa, onu, Almanyanın 

kaydığı uçurumdan belki daha derinine 
yuvarlanırken göreceğimizde §Üphe et
meyin ... 

Şimdi, bu memle1cetin başında 

''Milli kabine,, denen Dumerg hükume
ti duruyor.. Bu blok çok sağ ve çok 
sol fırkalardan maada, bütün siyasi te· 
ekkkülleri sinesinde toplamaktadır. 

Fakat, Fransada, yalnız "Milli,, olan . 
fırkalar blok yapmr§ değillerdir. Bun· 
ların haricinde kalan bcynelmileliyetçi 
ıosyaliıt ve komünist fırkaları da ken· 
di aralarında "Müttehit cephe,, teşkil 
ederek milli blokun knrtmnda belirmiı 
bulunuyorlar. Bu müttehit cephe. 
gerçi, §İmdilik sinmiş bir haldedir. Fa
kat hani bir kuvvetli vucutta, mikrop
lar, bir tarafta oturarak, bir zafiye, a
nını beklerler; ona benzemektedirler, 
Hükumeti ele almak için doğrudan 

doğruya harekete geçmiyorlarsa bile, 
umumi provaya gia•İ§İ/orlar. 

Müttehit cephe münteıipleri sağ ce· 
nah müfritlerinin muhtelif yerlerde 
yaptığı nümayiı ve mitinglerin önüne 
geçmek üzere faaliyettedirler. Onlara 
nefes aldırmıyorlar. Hatta polisin mu· 
hafazası altında Loryanda bir sinema 
binasında tertip edilen bir "Ateş salıp,, 
toplanlrstnll bile işçiler hücum ederek 
aınemayı taıa tutmuılardır. Reiııic.um

hur, at yarıtlarındon sonra, Elize sora· 
yına ıiderken de gene la§kınlıklar ol • 
muıtur. Keza, bir çok münasebetlerle 
sol cenah fırkalarının müttehit cephesi, 
kendini gösteriyor. Milli blokun biru 
daha zayıfladığı bir anda, Franaada bu· 
yük dahili karga§alıklar hazırdır. Milli 
bloku, ıimdilik harici siyasetteki mu • 
vaffakiyetleri su üstünde tutmaktadır. 

HUseyin Faruk 
çen sözlerin netir §ekli yüzünden 
Belediye tarafından Milliyet ga • 
zetesi aleyhine açılan davaya bu
gün ikinci cezada devam edilcek .. 
tir. 

Yedi lira çaldı 

Lambonun muhakemesi 
Fatih Sulh Mahkemesindeki bir 

muhakemeden çıktıktan sonra Be
yazıt civannda Y anakiyi öldüren 
Limbonun muhakemeıi dün ak - l===========================-

Fırınlarda ihtikar 
Bazı fırınların ekmeği bir kilo

dan bir kaç gram fazla imal ede • 
rek halktan 10-20 para fazla is• 
tedikleri anlaşılmıştır. Bu şekil ih
tikara vesile olduğundan Belediye 
fazla gramh ekmek çıkarmayı 

menetmiştir. 

NurulJah Esat bey 
Bir kaçgündenberi şehrimizde 

bulunan Sümerbank umum mü • 
dürü Nurullah Esat Bey dün ak • 
şamki trenle Ankaraya gitmittir. 

Kazlıçeımede Abdülkadir Be
yin dabağ fabrika11 katibi Abdul -; 
lah Efendinin çekmecesinden yedi 
lira çaldığı iddia olunan amele 
Hüseyin yakalanmıthr. 

Parmaklar1 ezildi 
Vatman Süleyman Efendinin 

idaresindeki tramvay arabaıımn 

arka romorkunun sahanlığına a • 
sılmıt olan Hüseyin oğlu Haydar 
dütmüt sol ayağının parmaklarını 
tekerleğe ezdirmif, Haseki hasta .. 
han~sine kaldırılmıştır. 

Pantalon hırsızı 
Kasımpaşah İlyas Efendinin o

dasından bir çift iskarpin ile bir 
pantolonu çalan Muzaffer ve Ha • 
san yakalanmıtlardır. 

ıam ağır cezada neticelenmittir. 
Limbo üç sene dokuz ay yatacak
tır. 

Küçük sıhhat mektebinde 
Küçiik Sıhhat mektebinin imli -

hanlarına 15 Temmuzda ba,lana· 
caktır. imtihanlar on bet gün süre
cektir. 

Ucuz ayakkabılar 
Sümer Banka ait olan Beykoz 

fabrikasında yapılacak ayakkabı· 
ların pek ucuz satılacağına dair 
dünkü bazı gazetelerde havadis • 
ler vardı. Bu hususta selihiyettar 
bir zat demiştir ki: 

Muallimlik imtihanı 
Orta tedrisat muallim muavin • 

liği ehliyet imtihanlarına bugün 
Üniversitede batlanacaktır. Bu· 
günkü imtihanlar, Türkçe ve liıan 
derslerinden yapılacaktır. 

lsveçle Klering 
Türki}'e ile laveç aMsmdaki ye

ni aktedHen ticaret anlatma ve 
klering mukavelesi dün Ticaret O
dasına bildirilmi,tir. 

Esnaf bankası meselesi 

Siz, hayalinizde bana "bir anne, bir 
ba, bir de güzel ev,, hediye etmek 

Hnıertliğini göster:rniısiniz. Babıalinin 

ütün köhne muharrirleri gibi, her 

em11tmmııllllllUlllnlftımm11m1111111nmmımm-.nıımıımumıunuuamuımwHmw• "~ Ucuz ayakkabı satılması hu 
susu teemmül edilmiıtir. Ayakka .. 
bılar, hem ucuz hem de çok zarif 
olacaktır.,, 

lstabul E .. n:ıf bankası muame • 
lalını her safhadan tetkik etmek 
üzere hükumetçe memur edilen 
maliye ba§ müfettişi Tevfik Talat 
Beyle lktısat Vekaleti kredi işleri 
müdürü Cemal Ziya Bey, yaptık
ları tetki!c!erin sonuna gelmit bu
lunmaktadırlar. 

rnünakaıada muhatabınızın hususiyeti. 
e taarruz itiyadında olduğunu2' meç
ulüm değildi. Fakat, buna kalkııır • 
en. sizi piünç eden hatalara dütme • 
ek için tahkikabnıza daha tecrübeli , . 
İr hafiyeyi ıncrnur etseydiniz daha ı· 

bet olurdu. 
Bana eziyet ve nzap veren bu sıkı· 
hitabı daha fazla uzatmaktan kur • 

111'.lak için kısa kesiyorum: Ötekinin 
erikinin huıusiyetine çala kalem sal· 
mrken, evvcln sizi kanun indinde 
Ücriın mevkiine düşürebilecek kadar 
ızlanrnayır., sonra da, muhatabınızın 
ni yoldan mukabeleye kalkışacağı 
kdir<le düıeceğiniz vaziyeti iyice 
Ü~Ün\i.D lallllın.t 

Ben, bahsettiğiniz gibi müptelası ol
madığım işkiyİ, yazılarımı yazmak için 
değil, bitirdikten sonra yorulan dimağı 
mı dinlendirmek için arada sırada İçe
rim. Bunun ilan bana utanç verecek bir 
günah teşkil etmez. Fakat ya siz •. İçki 
içmekten, eser ve fikir sarikliği etmek
ten, her gün fikir değiştirmekten, ve 
mütemadiyen çizmenizden yukarıya taı 
maktan daha büyük günahlannız yok 
mu? 

Maneviyatımızı örten perdeleri a
çarsak "pes,, demek size dü§ecektir. ka
naatindeyim dostum!. 

Matbuat kanununun malum madde
sile bana verdiği haktan istifade ile 
mektubumun ayni sütunlarda dercini 
rica vesilesile • adet yerini bubun di
ye • arzı hürmet ederim. Büyük Ostat! ! 

Naci Sadullah 

Tramvayla çarpıştı 

Şoför Marufun idaresindeki 
3309 numaralı otobüs, dün Beyoğ• 
lundan geçerken 32 numaralı 
tramvaya çarparak tramvayın ca· 
mını kırmıı ve kırılan camlardan 
bir parçası da oradan geçen Ma .. 
dam Ana isminde bir kadının yü .. 
zünü paralamı§hr. 

Htrsız ~1rak 

Arap camiinde oturan ahçı 
Hüseyinin dükkanında çıraklık 
yapan Hayaliye ait iki altın yüzü
ğü çalan ayni dükkanın çırağı 
Hakkı yakaJanmı§hr. 

Galatasarayın bayramı 

Galatasaray klübü tarafından 
tertip edilmit olan büyük spor bay .. 
ra.mına davet edilen Atina Pana
tinaikos takımının yarın tehrimize 
gelmeleri be!denmektedir. Atina· 
lı sporcular, Galatasaraylılar tara
fından büyük tezahüratla kartı -
lanacaklardır. Cuma günü yapı· 
lcak olan atletizm müaabakalrın • 
dan ıonra Yunanlı sporcularla ilk 
maç yapılmıı olacaktır. 

Bankanın faaliyete başladığı an
dan, yani dokuz senedenberi yap
tığı bütün muamelatın idari, hu
kuki, iktıaadi bütün safhalannı 
hem vesikalar ve defterler ve hem 
de bu muamelatla uzaktan ve ya· 
kından alakadar hususi ve resmi 
müeaaesala teşmil suretiyle ya
pılan bu tetkikat, isticvap ve tah
kikata isinat edecek raporların 
süratle ihzarı mesaisine f aaliyetJe 
devam edilmektedir. 
Raporların bir kaç güne kadar 

ikmal edilmeıi muhtemeldir. 
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Qeçen kısımların hulasası 
Mütarekeden sonra lstant.-Ul'da Anado

lu lcblnde ~alJ§anlar araama katılan tlh!l· 
mi, lngillzlcr lehimle ~alış:uı Fatma NUz· 
het'lo tanışıyor \·e onunla beraber yaşıyor. 
Diğer taraftan PanUkyan yazıhıuıe31n .._., 
mllll kuvvetlere ç:ıl~an Feridun Bey Pan
Uk)'&n tarafından ~kip cttırtıccckUr. 

Sebebi gayet açıktı. Son günler
de istihbarata alınan Nazlı adında 
ki hoppa ve güzel bir kadın, kendi
s;nin yavaş yava§ yıldızını söndür
meğe baş,amışh .Nazlı kendisin
den geri ;<alır kabiliyette değildi. 

Hem bu, hem de Benet'in llhami
le beraber oturmaması teklifini u
zun zaman şöyle böyle diyerek at
latmasının yıldızının sönmesinde 
büyük bir tesiri vardı. 

İngilizlere hizmet mi etmemiş
ti?. Hayır .. Muvaffakıyet mi ka
zanmamıştı? Bu da hayır. Onun şu 
!ion iki senelik hayatı içinde yap -
tıklannı belki dünyada ba§ka kim 
ae, başka hiç bir kadın yapamaz 
diye düşünüyordu. ilk zamanlarda 
göze girmek için çocuk mürebbiye 
ai olup konak konak dolaf mış ve 
buralardan istenen hcr!eyi, hiç bir 
iz bırakmadan yaptıktan sonra ye
niden başka kapılara koşmuştu. 

Bir defasında bir hanımefendi
nin oda hizmetçiliğini bile yap
mııtı. Yalnız bu teşebbüsünde mu
vaffak olamamış, istenen kağıtları 
tam aşıracağı zamanda yakalan
m ışh. Nihayet odaya beyefendinin 
ahın saatini çalmak için girdiğini 

söyliyerek adi bir hrrsız muamele
sine tabi-tutulmuş karakola geldiği 
.zaman hemen ıerliest bıraktın1a

rak büyük bir tehlikeden kurtul
muştu. 

Şimdi, bir taraftan e§yalarını 
taşırken diğer tar.aftan kafasında
ki eski hatıralıırı birer birer karış
tırıyor, çok iyi günlerini hiç olmaz 
aa hayalinde yaşatmaya çalışıyor
du. 

Kendisini bu vaziyete düşüren 

llhami miydi? Bunda hiç şüphe 
yoktu. Dnha ilk günlerde Benet'in 
tavsiyelerini dinleyip tlhamiden u
zak bulunsaydı bugün belki böyle 
olmıyacaktı. 

llhamile alakadardı. Onu çok 
seviyordu. Kaçmış bulunmasına ta. 
hammül göstermesi yalnız ve yal
nız hayatı anlamasından ileri ge
liyordu. Onunla yaşadığı müddet-

: 
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çe alakadar değilmiş gibi göründü 
ğü de muhakkaktı. Bunu, onu sev
me değil, vazifesine mani olmam~ 
ırnı temin etmek için yapmıştı. 

Fatma Nüzhet bütün bu üzücü 
düşüncelerinden kapısının zil sesi 
le kurtuldu. Onnik gelmişti: 

- Haydi bakalım Fatma Ha· 
mm .. Hazır mının? dedi. 

- Aşağı yukarı .. Bana !en de 
yardım edersen daha çabuk bitİi.·i
rız. 

- Ne ynpacağım .. 

fatmn Nüzhet, odasının bir 
köşesinde yığılmıf duran eşyalar
dan bir kısmını göstererek: 

- işte dedi, §unları şuradaki 
boş bavula güzelce yerle§lir. 

- Pek ala .. 
Onnik çalı,mıya başladı. Fal· 

ma Ni.izhct te gardırobundaki el
biseleri birer birer katlıyarak san
dığa yerleştirmeye koyuldu. Bir 
müddet sessi:ı çalıştılar. Onnik: 

- Fatma Hanım, diye sö
ze ba§ladı. Size kaç defa söylemiş· 
tim. Şüphesiz hatırlarsınız. l!hami 
Beyle beraber oturman senin için 
kazançlı olmıyacak demi§tirn. Ne 
beni ve ne de dostlarınızı dinleyi
niz ve .. 

Onnik devamdan vazgeçmiş 

gibi durdu. 
Fatma Nüzhet: 
- Niçin durdun?. 
Diye sordu. 
- Bilmem sizi hala miiteessir 

gibi gördüm de .. 

. 
sın .• 

- Bugün hiç te arzu edilir bir 
neticeye varamadınız. 
-Doğru .. 
- Bundan sonra ne yapacaksı-

nız? 
- Hiç .. Gene her zamanki gibi 

çalışmama devam edeceğim. 
Onnik bir ,ey söylemek istiyor

du. Bunu yutkunmasından anla
mak kabildi. Arzusunu yendi ve 
sustu. Fakat Fatma Nüzhet: 

- Niçin sordun? diye ısrar et-

ti. 
- Hiç ıordum. 
- Renim neyapacağımı bilmi -

yor muydun ki böyle bir 'suale lü

zum gördün. 
- ... 

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

Gec;en kısımların hUllsaaı 1 
Fikret, Avrupadan geliyor. 1 !

hami Bey ile kızı, ona kendi bah
çelerindeki küçük köşkii hazırla

mışlardır. 
"Ağabey!" 

Gerçi, çok küçükken, Türkan, Fik
rete ağabey diye hitap etmiıti. Lakirı 
sonra, daha büyüyünce, alafrangnlı
ğın tesiriyle, bu tabir ortadan kalk -
mıttı. Şimdi, yeni baştan nereden ha
sıl oluyordu? 

Halbuki, Fikretin dimağında istik
bal hakkında planlar hazırlanmıştı: 

Türkanla evlenmek ... 
Bu planlar, bugün, genç kızı daha 

.,lzelleşmit, daha mükemmelleşmiş 

pünc:e, dimağında olgunlaımı,tı. 
Jlhami Beyin kendiıine bu derece 

ikramı, otomobil alması, ayn köık ha
zırlatmaıı, onun da ayni fikri be•le -

diği kanaatini vermiıti. Halbuki, itle, 
ıu soğuk, şu modası ~eçmiş tabir: 

" Ağabey! " 

Fikret. bunları dütünürken İlhami 
beyin tU sözleri, onu, dalgınlıktan u -
yandırdı: 

- Çocuğum .. Yemekten sonra ku
lübe gideceğiz.. Orada seninle konu -
§Bcaklnnm var •• 

Türkiın: 

- Peki, ben? •.. - dedi. 
llhami bey: 
- Sen, evde oturursun, yovrum .. 

Biz, belki Cemal bf:y:e birlikte avdet 
ederiz .• 

Türkan: 
- CemRl bey .• diye yüzünü buruş

turdu. 
Fikret, kendi kendine: 
"- Şimdi, kulübe gitmek le nere

den çıktı?. - diye düşündü. - Ben, Tür
kanla oturup konu§mağı tercih ede -

' 
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Fıkra müsabakası 
En iyi, en güzel fıkralan bize gön

dereceklerin yazıları; burada neıredi
lecektir. Yalnız bu fıkralann uzun ol
maması, seçme olması ve okunakb 
yazılması lazımdır. 

Aksi 
. 
olmuş 

Bir gün Arnavutlar toplanarak 
sekizer rekat kıldıkları yatsı nama 
zım çok bulmuılar ~ indirmesi 
için müftiye bir heyet göndermeğe 
karar vermitler. 

Heyet müftinin yanına girerek 
va~iyeti anlatır. Ve indirmesi için 
rica eder. 

Fakat Müfti bunların yatsı na
mazını sekiz rekat kıldıklarını an
layınca cöderini açar: 

- Yatsı namazı on üç rekattır. 
Bundan sonra be~ rekat fazla kıla
caksınız. Diye yarım saat dini bir 
nutuk irat ederek kendilerini ka -
pı dışarı eder. 

Diğer Arnavutlar arkada,larını 
bekliyorlarmıf. Müftinin yanından 
cıktıklarını görünce daha uzaktan 
bağırırlar: 

- Hey .. indir dimi more? in
dir dimi? 

Heyet mümessili cevap verir: 
- Nerde indirdi? Bindirdi mo

re bindirdi. 
Kadıköy: Müfit 
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- Neye cevap vennıyorsun, 

yoksa bana verecek bir haberin 
mi var? 

- ... 
- Cevap versene canım .. Fena 

bir haber d~hi olsa üzüleceğimi 

.zannetme .. Zaten İstabuldan uzak 
laşmak niyetindeyim .. Artık beni 
bu haynt sıkıyor .. 

- Gidecek misiniz? Nereye? 
- Herhalde latanbuldan uzak 

bir yere .• 

- llhaminin arkasından mı? 
-Benim onun gittiği semte git-

mem kabil mi? Fırsatı bulsaydım 
lstanbulda daha jjr. gün .kalmıya 
tahammül edemezdım. Gıder onu 
arar bulurdum. 

- Demek onu aeviyonunuz .• 
- Bilmem seviyor muyum. Fa-

kat herhalde ona karşı alakasız 

değilim. Söyle bakalım bana vere
ceğin haber nedir? 

· - Cidden hiç bir haberim 
yok .• 

- O halde niçin sordun .• 
-Tamamile gayrişuuri .. Yok-

sa bildiğim bir §ey var da saklı

yorum sanma .• 
(Devamı var) 

rim •• Hem bu Cemal Bey de kim oluyor 
acaba? •• ,, 

Fakat, itiraz edemezdi. 
- Yürü, oğlum .. diyerek llhami bey 

öne düttü. 
Fikret, Türkarun elini sıktığı ıınada, 

genç kız: 
- Ah fU babam .. Ah, tu babam ..• 

diye başını iki yana salladı. Pek cok 
ıeylcri iyidir ama, bazan olmıya~ak 

~eyleri bir tutturur ki.. 
Bunlar neydi?. 
Fikretin dimağını bu sual itıal edi

yordu. Şimdi, sokağa çıkmışlardı. 11-
hami bey, bir otomobil durdurdu, at· 
!adılar ... 

Türkamn babası, delikanlıya yol
da tunları anlattı: 

- Evladım .• Sen, benim manevi ço
cuğumsun •• Lakin öz evladım gibi se
''erim .. Türknın da ağabeyisisin .. O -
nun için, senden gizliyecek bir şeyim 
yoktur ... lstanbula geldiğin ilk günün
de bütün ai~e sırlı:ımızı öğrenmelisin 
ki ona göre hareket etmelisin •• 

Fikret, bir hiuikablelvuku ile bir 
felaket habeı·i alacağını öğrenmit gi • 
biydi. Yüreği heyecanla alıyordu. il -
hami bey, onun bu manevi buhranının 
farkında olmadan, anlabyordu: 

f Pratik Haqat Bilqisi] 
Hayatta muhtaç o'acaJı••• amell maıemah 
kolayca <>treniniz 
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Yazan: • Gayur 

Hayvan o tarafa gider. Böylece dev:ım 1 
edilerek bu talim de yaptırılır. 

Maamafih av köpeğinin aarl ter
biye oluşu av arkasındadır. Avcı i>u 
noktada sabırlı, ciddi, hareket etmeli-

dir. 
Denilebilir ki, terbiyenin ilk sene -

sinde avcı avlanmaktan ziyade hayva
nının terbiyesine l:cndini hasrctmeli -
dir. Ertesi seneler bunun mükafatım 
kat kat elde eder. 

Ko§u köpekleri: Bunlar umumİy'!t· 
le ıürü halinde ve koıu avlan ile ya -
bandomuzu gibi hayvanlann avında 

kullanılırlar. Fransada Fuata, Gaskon
ya, Sentonj, lngilterede Blüdhunds, 
fokshunds, steg hımds, begl, heryor, 
köpokleri bu cinıtendirler. 

Bunların uzun bir talim ve terb: -
yesi yoktur. Kendilerinde aranılac.:ık 

enaf itaat ve koku alma kuvvetidir. 

AV SPORU - Av hali hazırda 

spor sahasına ginniıtir. Yalnız Prüs -
yada ve bazı Alman eyaletlerinde ma
likaneler varidatından addedilir. Av 
sporu gayet sıhhidir. adeleleri kuvvet
lendirir, akciğerlere küıayiı verin, rÜ· 
yet kuvvetini fazlalaıtırır. Ayni za -
manda insanda sabır ve dikkati, ıükun 
ve soğukkanlılığı, mütemadi sai zev -
kini, kendine hakim olarak iş görmek 
idaresini inkiıaf ettirir. Diğer cihetten 
ihtiyatkar olmaia sevkeder. 

Avcıda lazım va11flar: Sabnlı, sa • 
kin olmalı, göz keskin, kulak has,..ı 
olmalı. Av hayvanımn adetlerini, hi
lelerini, melcelerini iyi bilmeli, her na
sihati dinlemeğe ve ondan istifade et
meğe müsteit olmalı. İhtiyat ve so -
ğuklanbhğını elden bırakmamalı, ıu -

kadaşlarla ava gidi!irse nezakete halel 
vermemeli. Malzmıesini, köpeğini, si
lalunı fazla methetmemeJi. Kimin vur
duğu belli olmıyan av için sahiplik 
münak1t•n•• t'!hnt"meli. 

Nasıl avcı olunur: Av ilminin en 
müteki.mili hiasi tabiiye istinat eder. 
Bunun için avcılığa on bet ile yinni 
yaı arasında ba,lamak lizımdır. 

Gençliğe has olan ateılilik, muvaf • 
fakiyet kanaati, tehlike endişesizUğ; 
iyi avcı yetişmeğe imkan verir. Her 
,eyden evvel silah kullanmasını bil -
meli. Yani yalnız ateş etmek değil, 

tüfeği tapınmasını ve daima ihtiyatla at 
ıımasını bilmeli. Tüfeğini kendi te -
mizlemeli ve daima gayet temiz tut· 
malı. Bunlardan ıonra av hayvan ıhak
kında malumat almalı. 

Bu yava1 yavat olur. Tecrübeli av
cıların nasihatlerinden ve mükaleme • 
)erinden istifade etmeli. Av hakkında 
ne duyuyorsa not etmeli. Bun!ann 
hangisinin doğru, hangisinin yanlıt 

olduğu tatbikatta anlaşılır. Avda tec
rübeli kimselerin tavsiyelerini körü 
körüne tatbik etmeli. Bu tatbik esna -
sında dikkat ve zeka göstermeli. Genç 

- Oğlum ... Demin de söylediğim 
gibi, ben, aile servetimi sonuna kadar 
tükettim .. Elimde, sade evimiz kaldı .. 
O da son haddine kadar rehindedir. 
Şimdi, bu paralan yemekle meşgulüm .. 
Fakat, hazır para, bir kaç bin değil, 
bir kaç on bin, bir kaç yüz bin olsa yi
ne ergeç biter ... itte o zaman fe)f\ket 
olacaktır .. Aile yuvama ne kadar mer
but olduğumu biliyorsun.. Evvel e · 
mirde, Emniyet sandığı evi satacaktır. 
O gün, mutlaka kclbimden vuru!mnş 
gibi olurum ... Hllyat bana haram olur •. 
Evimiz satılmasa bile, neyle geçinece
ğiz .. Emin ol ki, elde kalan gelirim, 
sarfiyatıma nazaran devede kulak ka
bilindendir. Onun için, ailemizin içine 
yüksek varidatlı bir damat sokmak 
mecburiyetindeyim ... Taki, kızım, şim
diye kadar alıştığı hayata devam ede -
bilsin .. Değil mi?. 

Fikret, mihaniki surette: 
- Evet .. dedi. 
Ukin, bu, ada' tair Fikretin "za -

vallı evet,,i idi .. 

- Bak, itte, sen de tasdik ediyor
sun, oğlum... Bunu, kim tasdik et -
mez .. Sade Türkana bunu anlatmak ka
bil olmuyor .. O, her şeyde "Modem,, 
olduğu halde, izdivaç hususunda hala 

avcı yorğunluğa tahammül etmeli, •• 
suzluga, hararete, soğuğa dayanıklı 

olmalı, aabırh, azimli, dütünceli, hare
ket etmeli: Bir aV1n izi bulununca mil" 
hakkak yakalanacağı kanaatini dimaif 

yerleıtinnelidir. 

Bundan batka üstadının iz, dal kı• 
rığı, yuva methali ıibi ıeyleri ıöste • 
rermek, ııenç avcıyı bunlar hakkında 
mütaleaya alıttrrması faydalıdır. Usta 
bir köpeğin hareketlerini takip etmeli 

. ve onun verdiği iıaretlere söre hare• 
ket etmeyi öğretmelidir.Müstakbel avd 

iyi cins bir köpeği bizzat beslemelidif. 
Beslemekte av köpeği beıiıi için mev• 
cut kaidelere son derece riayet etmeli• 
dir. Bu terbiye edilmiı köpekten zİ• 

yade avcıya fayda verir. Sonra yeti • 
ten köpekle efendisi beraberce ava ri• 
ilerler. Evveli ovada, daha aonra ça • 
lrlık arazide av ararlar. Artık köpek 
gördüğü terbiyeye ıöre hareket eder. 
Genç avcı ela öğrendikleri-l tathik e
der. Her ikisinin muvaffakiyeti ıeti • 
rebilec:ekleri av mukadderatına bai • 
lrdır. 

Avcılıkta daha ziyade tekamül için 
av hakkında yazılmıt iyi eserler cku• 
nur ve nazariyelere boğulmalcırzın on• 
lann tatbikattaki faydalanndan İstifa• 
de olunur. 

OVADA AV - Ovadaki av ekse
riya tek .,.,ına yapılır. Arazinin şek• 
line göre ıekil alır. Arazi ne kadar a• 
nzab, hendekli ite o kadar fazla dik• 
kat ister. Maamafih esa• vazife•ini ıö
ren umumi kaideler mevcuttur. Evve
la rüzgar üatünde yani rüzgann elli• 
ği tarafa dofru avlanmak liznndır. AIP 
si takdirde avcının ve köpefinin ko • 
kusunu av duyar, halbuki köpek av11ı 
kokusunu alamaz. 

Şu halde ava baılamadan evvel kat• 
_ 1 • - • • • 

ziye göre rüzgar daima karşıdan gel " 
mek ıartiyle deveram çalılık yahut 
kuytu hatlardan mürekkep bir sipet 
yolu kararlaıtınlır. Av esnasında dai• 
ma çevreden merkeze doğru yana' " 
malı, sonra tekrar uzakla,ıp tekrar yr 
naımalıdır. Çok yol yürümekten sa • 
kınmamalıdır. Çalılıklar, fundalıklar, 

hatta toprak kümeleri sıla sıkı ıözdetl 
geçirilmelidir. Bot tarlalarda tavfd 
ekseriya toprak kümesi arkaaına sl\k• 
!anır. Tamamen açık olan aahalard• 
zikzak halinde Yürümeli. Bazan dur • 
malı, sonra birden bire yol almaia bat" 
lamalı. Böylece av endiıelenir ve ye• 
rinden çıkar. Eğer akıam üzeri yeni 
avlaıulmıı araziden geçiliyorsa ıüne• 
tin ufka yakın olduğundan istifade r 
derek arkasını güneıe verip yürümeli• 
Böylece av, mesafesini tayin edemedi• 
ği bir ıölğe ıörür ve ona fazla yak • 
laıması mümkün olur. 

fDev....,ı var) 

eski zihniyetli .. "Atksız izdiva~r 
mu?,, diye omuz ıilkiyor •. Atk ile iz• 
divaç yantana ıelir mi imiş?. Frcr.k• 
ler, "Mariaıe de raison,, derler. Tür• 
kan için, böyle bir izdivcç zaruridir .. 
Bizim ecdatla "Nikahta keramet Vl!lT" 

dır!,, felsefesi gütmüılerdir .. Türkan, 
servet izdivacı yapmanın kerametini 
sonradan öğrenip bana dua edecektir• 

- Peki, muvafık birini buldun.ıl 
mu bari?. 
..ı1 - Buldum, oilum... Demin hl' 
ni bir Cemal Beyden bahıetmiıtik- lf 
te, onun damadım olmasını istiyorual 
Klüpte kendisini ıöreceksin.. Baİla 

hm müıtakbel eniıteni beienecek mi 
sin? ..• • Gayet rabıtalı bir delikanlı dl 
İyi aile çocuğudur.. Görmüı geçirmif 
tir.. Böyle bir ııenci evimiae davet I 
derken, tabii ona karşı küçük düım .. 
istemezdik.. Ailemizin ıerefi var .• il 
bunun içnidir ki, 6vimizde gördüı' 
yenilik!eri yaptım.. Boyalar, yeni 
bilyalar, bahçenin tanzimi hep bu 
bepledir .• 

- Cemal Bey dediğiniz zat, T 
kanı seviyor mu?. 
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ikiz çocuklar mektebi M. Fon Pa en meşhur 
nutkun a e söylemişti? 

Amerikada bir Lise, f alebesi arasın- "Giyotinle tehditle~ savuran bir ada

daki ikizlerin çokluqile meşhurdur! mm, kendi başını giyotin altında 
bırakacağını unutmamalıdır!,, 

Amerikada Fremont lisesinde okuyan 11 Cjift ikiz kardeşler yan yana duruyorlar 

Tıp ilimlerinin son zamanlarda mevzu teıkil etmiı olan ikiz çocuk rasındaki benzeyiş resimde de gö
letkik ettikleri mevzulardan biri larıgösteriyor. Bu çocuklar 14 ile rülüyor. Bu sayfadaki diğer bir re
de ikiz doğan çocuklardır. ikiz do- 18 ya§ arasında on bir ikizdir. Hep simde gördüğünüz, bir defada beş 
ğan çocukların nasıl inkişaf ettik- ai de Şimali Amerikada Kaliforni- çocuk doğuran Amerikalı büyüdük 
leri, neden dolayı birbirlerine çok yada Fremont lisesinde talebedir. leri zaman, çocuklarını, ikiz kar· 
benzedikleri gibi noktalar arattı· Bu lise, mektebe devam eden on detler yetiştirmekle maruf Fre
rılmaktadır. bir çift ikiz çocuktan dolayı büyük mont lisesine yazdıracağını kendi-

Yukardaki resim bu tetkikler bir töhret kazanmıştır. sini ziyaret eden gazetecilere ıöy-
için bir Amerikalı alime iyi bir Yanyana duran ikiz kardeıler a- lemi§tir. 

Londrada züğürtler tekkesi ! 

Servetlerini ka1Jbeden sabık zengin
lerin 1Jaşadıkları bir darülô.ceze .. 

,. Londra .. şe~.rinde,. bugünlerde,, 150 lira maaş, 10 lira elbiıelıka.. tında erkek ve kadın müsavidir. 
~an 42 k b -· .-.; u~•.ucuı~n. •!rın verıu • Haliliazırda bu müeaaeseCfe 24 l§ı, ır müessesede sığın .. 
h olarak yaşıyorlar. Bu müesseseye kabul edilmek züğürt vardır. Vakfın varidatın-

Vakf ı .. b için: Her halde 60 yaşını geçmek, dan artan paralar, diğer hayır iş -ıyi~ u2 inlercE. lira tah • h 
rnin edilen servetleri olan bu sa • ekar olmak §arttır. Bu şerait al- lerine verilmektedir. 
b k ı ··························································································· ~ zengin er işlerini ve servetleri 
nı kaybedip ya~arnaıarına kafi ge- Bir rekor: Bir def ada beş çocuk 
iecek paradan bile mahrunm ol • Amerikada On • ~ 
rnutlardır. l taryo hükumeti hu 

Bu · · ~·· r 1 
d zugurt ıyen zavallılar, bun • 'dutları içerisinde 
~~ 300 ıene evvel kurulan bir yafıyan bir ka-

muesaeıede oturuyorlar. Senede dın, beş çocuk bir
a1dık1~r.r 150 lira maaşla geçin .. den doğurmuş
melerını temin ediyorlar. tur. Bir, iki, üç de-

Bu düşrnü! insanlara tahsis edi- ğil, tam be§! 
len bina "Modern müessesesi na- Arada sırada, ü • • J ,, 
nıı e maruftur. çüi doğuranların 

Sabık zenginler her sabah çar- isimleri ve re-
§ı ve pazarlara çıkarlar herkesin simleri, kundak • 
eli d · ' n e hır kese, yahut bir çanta ta çocuklarının re-
;1~:~· çarşıdan satın aldıkları ha ıimlerile beraber Bir defada beş ~ocuk doğuran kadın 

Dün, Almanyada çıkan hadise- ı 
ler hakkında malumat verirken Al 
man Başvekil muavini M. Fon Pa
penin geçenlerde Marburg'ta söy
lediği bir nutkundan bahs ve bu • 
nun ehemmiyetini işaret etmiştik. 

Alman Propaganda Nazırı Dr. 
Göbels'in şiddetli hücumlarını da
vet eden bu nutkunda M. Fon Pa- ı 
pen muhafazakarlar mahafiline ir
tica damgası vurmağa çalışan ihti
lalci nasyonal sosyalistlerin, dik
kati celbedecek bir şiddetle, aley
hinde bulunmuştur. Bu nutkun ne
İr ve tamimi Reich Propaganda 

Nezareti tarafından menolunmuş

tur. Memnuiyetin sebebi, Başvekil 
muavininin, tenkitlere karşı açılan 
mücadele hakkında, Propaganda 
Nazırı Dr. Goebbels'in aleyhinde 
bulunmuş olmasıdır. 

Fon Papen bu nutkunda Alman 
ihtilalinin hedeflerini izah ederek 
şöyle söylemiştir: 

"Bizim ihtilalimiz gibi tarihi bir 
ehemmiyet ve vüsatteki tasfiye, 
temizlik dava ve ameliyesinin, kir
li teressübat dahi husule getirece
ği tabiidir. Ve bu hal elyevm Al
man matbnatmda noksan olan a
çık ve erkekçe bir münakaşa ve 
tenkidi istilzam eder. Bunun için 
hükumetin bizzat müdahalesi ve iş 
leri hakiki mecraya sevketmesi la
zım gelir. Müfrit ve lüzumundan 
-:ıın... a-.:.·-" 11 •• :1~1.:ı ... ..; .. 

"mürteci,, parolası ile zamanın i
cap ettirdiği vazifelere tamamile 
sarılmış ve hasrı vücut etmiş olan 
milli kuvvetleri de iskat etmek is-
temeleri karşısında nasyonal sos -
yalizm ile muhafazakar kuvvetler 
arasında yenilik gaye ve hedefi uğ 
runda mutabakat: tamme tahtında 
aktedilmit olan 30 ikinci Kanun 
1933 ittifakına işaTet etmek icap 
ediyor. 

edilinciye ve yeni güzideler faali· 
yete geçinciyc kadar muhik olabi
lir. Zira, anti liberal inkişafın man 
tı ğı: Hür ve serbest bir milli birli
ği iltizam eder, ve bu birliğin, mil
letin gönüllü olarak iltihakı ile vü
cut bulması icap eder . ., 

Başvekil muavini kilise akaidi -
n in yenileştirilmesine temasla, is
tikbalde de bir güzideler zümresi 
nin bulunacağını, münevver ve mü 
tefekkir insanın hayalı kudret ve 
faal iyetinden mahrum edilmesinin 
doğru olamıyacağmı, büyük adam 
larm propaganda ile yaratılamıya
cağını izah ettikten sonra, ihtilalin 
ilerde alacağı şekil ve mahiyetle 
meşgul olan cereyanlara geçerek: 

"ihtilali tamamlıyacak ikinci 
bir dalgaya ait bahis ve iddialar 
nihayet bulmak istemiyor. Bu fi. 
kirlerle mes'uliyetsiz oynıyan bir 
kimsenin ikinci bir dalgayı üçün· 
cü bir dalganın takip edebileceğini 
ve giyotin ile tehditler savuran bir 
adamın da daha evvel kendi başı· 
nı giyotin baltası altına bırakaca· 
ğını unutmaması lazımdır., , dedik
ten sonra: "Almanya Marksizmin 
programını tatbik etmek için bir 
anti - Maksiıt ihtilali yaşamış 
mıdır?,, sualini sormuş, ve sözüne 
devamla şunları söylemiştir: 

Milli hareket neticeye ermeli 
ve gayri kabili taarruz bir devlet 
rruvvetı ile zapt ve teshir edilmİf 

kuvvetli bir içtimai bünye yaratıl
malıdır. Almanyamn ne akit süku 

net bulacağını kimse bilmediği i
çin boşlukta esen bir rüzgar olma
sı caiz değildir. Alman milletinin 
muvaff akıyeti ve istikbali farka ile 
devlet arasındaki ikiliği izale iırin 
memnuniyetbahş bir hal ~aresi bu
lunup bulunmıyacağı sualine bağ
lıdır. ,, Fon Papen nutkunu, birbiri 
ne karşı kardeş muhabbeti ve say

Bugünkü mesele, rejime iman e·ı gı ile vatandaşlar huzuruna çık· 
denlerle iman etmiyenleri ayırt et- mak, ciddi adamların vücude getir 
mektir. Müteaddit fırkalar sistemi dikleri eserleri yıkmamak ve na • 
yerine ikame edilmiş olan tek parti :ıı:ariyn~çı mütaass1pları susturmak 
sistemi, inkılabın emniyeti i stih~nl dn"let ve temennisile bitirmiıtir. 

Mısır Seyrisefain şirketinin yerli 

1 'sucukları, yumurtaları çan· geztelere geçer. Fakat, dört, beş leri gibi, doğan bet çocuğun da 
ta arının içine doldururlar, kemali tane çocuk birden doğuran hulun· sihhati tamamile yerinde olasıdır. Kahire, 1 (A.A.) - Mısır seyri scfain şirketinin 12 bin tonluk ta
tevazuia tekkelerine avdet eder • duğu, şimdiye kadar işitilmedi. Allah bağışlasın, beşi de, resimde matl}en yerli Mısır gemisi olan lülcs "Elnil,, vapuru Akdenizde ilk 
ler, yemeklerini bizzat kendileri Amerikadaki doğum hadiıesin- de aç çok belli oluyor ya, tumbul seyahatini yaparak avdet etmiştir. Uğradığı her Fransız ve ltalyan hazırlarlar. 

de, dikkate değer olan cihet, anne- tumbul çocUklarmış ! iskelesinde çok mühim maddi ve manevi muvaff akiyet kazanını§ -

gemisi ilk seyahatini yaptı 

Bu züğürtleri d .. .. .. 
]ara bu müesaeaey~ıunmut ve 0

1
n • tır. Mısırlılar bu muvaff akiyeti bundan evvelki teşebbüslerile Mı-

Sir Jon Modern n~rnur~uşb' ~an A/manyada pipolu hasiabakıcı/ar sıra bir çok sınai müesseseler kazc.ndıran ve aynı zamanda Mısır 
yır perverdir. Bu nı;:h:m::li : : Almanyada has- bankasını da kurmuş olan Mısır şirketi reisi Talat Paşaya medyun· 
dam on yedinci aıırda durlar. 

Yaaam ta bakısı kadınlar, b.. .. • . . :r lf, 
~tu.n servetını züğürtlere terket • pipo içiyorlar! O 

mıttır. Almanyada ki Hit 
Yatadığı asırda memleketinin ler, hükumeti ele 

en zenginlerinden sayılırdı. Her aldıktan sonra, 
nasılsa servetini kaybetmittir. kadınların ciga .1 

Tamamen on sene sefalet çek- ra içmesini yasal< 
miş, fakat yılmıyarak çalışmıı, ca.. etmitti ! 
balamı§ ve eski saadet ve refahına Resimdeki gö • 
kavupnu§tur. Fakat ihtiyaç za • rünüşe aldanma • 
manlarım unutmamı§ o on senenin yınız. Bu hasta ba
acılarını her gün gözünün önüne kıcı kadınlar pipo 
koymuş, bütün servetini züğürt içiyorlar, ama buMikrop mahvedici pipo içen hastabakıcllar 
düşen iş adamlarma vasiyet et • pipo, başka pipo .. Tütün piposu bakıcı kadınlar, ağızlarında bu pi-

miştir. değil, dezenfekte piposu!.. polar bulunduğu halde, her hasta-
Müesseseye kabul edilen her nın yanına pervasızca yaklaşabili-

2üğürde 2 odadan ufak bir apar- Evet, pipoya mikropları mahve- yorlar. Bu pipolar onların hastalı -
"nnan tahsis olunur, adam başına dici bir madde konuluyor. Hasta ğa karşı müdafaa silahıdır!.. 

Talat Pa!anın yakın mesai arkadaılarından birisi bu ~ndi tirket
lerile deniz yolları işlet!11e idaresi al'a&ında teşriki mesai ümidini iz-

har etmiş ve lakenderiyeye muntazam uğrıyncak Türk vapurları va
ııtasile de seyyahların Marsilyadan lstanbula gidip gelirken lsken

cleriyeyi de görmeleri kabil olaca~ınr söylemiştir. 

Alman hükumeti ve Alman peskoposluğu 
mümessilleri görüşüyorlar 

Berlin, 1 (A.A.) - Bir taraftan Alman hükumeti ve milli sosya· 
list fırkası ve diğer taraftan Alman peskopo luğu mümessilleri ara-

sında katolik teşekkülleri hakkmd a cereyan eden müzakereler mem

nuniyeti mucip bir neticeye varmış tır. M. Hitler peskoposluğun mü· 

messillerini kabul etmiştir. Bu görüşme iki taraf arasında samimi bir 
teşriki mesai arzusu için sarfcdilen gayretin bir nişanesi olmuıtur. 
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Köy Tii.rkii.leri 

Kekliğim tutulmuyor, 
Pahalı satılmıyor ... 
Bu uzun gecelerde 
Yalnız yatılmıyor. 

Değirmen üstü çiçek, 
Orak getirin biçek .•• 
Benim bir yarim vardır. 
Orta boylu mor çiçek .. 

Ne bakarım bacadan 
Gömleğin alacadan 
Gel kız seni kaçıranı, 
Kurtulasın kocadan ... 

-...--=-
~~ 

1 

Abraham Ef. 
Sinemaya gidiyor ............. ___ _ 

Hesap dersinde 
Muallim sordu: 

- İyi taksim bilen elini kal • 
dırım .. 

Kemal elini uazttı: 
- Ben biliyorum .. 
- Geç bakalım tahta ba§ına ! 
Bu sırada, en arkada oturan 

Cevt ayağa kalktı: 
- Muallim bey, Kemal yalan 

söylüyor! 

- Neden anladın?. 
- O, Boğaziçinde oturur. Tak 

~-~ ~~~ ~ 

~~~~ -~='!'~;._,~.,,,~,,: . ..,.; .• 
Birinci hırsız - Yahu ne yaptın.. Dünyayı ayağa kaldırdın .. 

sim taraf ma ömründe bir defa 
bile geçmem ittir! 

İkinci hırsız - Ne bileyim elektrik düğmesi diye radyonun düğmesini 
çevirmi~im ... - .. 

1 

Şen fıkralar 
Hırsızlara karşı 

Bir zengin, arkadaıına yeni 
yaptığı evini gösteriyordu. Evin et 
rafında bir iki dolqtıktan sonra 
arkadatı: 

- Ev çok güzel.. Yalnız, gali· 
ba mimar kapısını yapmayı unut· 
mu§ ... 

- Hayır.. Unutmu§ değil, ben 
mahsus yaptırmadım. Hırsızlığa 

mani olmak için ... 

Yazık ki ... 

Himayei hayvanat cemi
yeti azası 

Biri Himayei Hayvanat cemi· 
yeti azasından iki zat ayakla dev· 
rialem seyahatine çıkmışlardı. 

Üzerlerinde kendilerini icabında 
müdafaa edebilecek hiç bir silah· 
ları yoktu. Yolları belki o zama
na kadar insan geçmemi§ bir or· 
mana düıtü. Yavaş yavaş, konu
şa konuıa ilerlerlerken önlerine 
aslan çıktı. 

Himayei Hayvanat cemiyeti a-
zasından olan zat: Meneceri yediği yumruklar

dan dolayı gözleri kapanan ve bir 
şey göremiyen boksöre ravnt ara
sında: 

- Eyvah.. Ne yapacağız? 
Dedi. Öteki gayet sakin: Birinci sarhoş - Geceyi nerede 
- Sen Himayei Hayvanat ce· geçirdiğimizi bilseler evde kıyamet 

miyeti azasındansın, çabuk hüvi· koptuğu gündür. - Yazık ki f evka1ade oyunun· 
dan dolayı seni alkışlıyan halkı 
görmüyorsun, dedi. 

yet varakanı göster, diye cevap İkinci ıarhot - Hakkın var .. Fa· 
verdi. kat biz geceyi nerede geçirdik. 

,, L'..-!" '"' .... 
- Sana belki yüz kere söylemi· 

§İmdir. Lakırdı dinlemezsin ki .. 
Her söz bir kulağından girer öte· 
kinden çıkar. Ben makarna yerken 
niçin örgü ile uğraşırsın .. 

·''iL 

Kayalarda kayarım 

Yoktur benim ayarım 

Senden ayrı düşünce 
Saatleri .ayarını. 

- Ne o yahu, köpeğe ayna üstünde n .. i yemek yediriyorsun .. 
--- ---...&-'''--""-"- ---1-1..l-- • .... • • •••• 
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ı Köy Türküleri ı_ 

1 

Çayda çınar ağacı, 
Çift gezer iki bacı .. 
Büyüğü hele hele 
Küçüğü cahil harcı .• 

Kayalar gölgelendi, 
Güzeller suya indi. 
Her güzelden bir öpüf, 
Yüreğim tazelendi. 

Şu dere saza benzer, 
Esen poyraza benzer. 

Genç kızların dudağı, 
Olmuş kiraza benzer. 

~ • ...... u---

- Madam azıcık çabuk olsanız herkese treni kaçırtacaksınız .• 
- Herkes treni kaçının da kumpanyanın aklı ba~ına gelsin. Böyle 
beceriksiz memur kullann1anın ceza.um çeksin .. -- - - .-: 

1 

~'---~Ş~e-·n----~_k._ra_la_r __ ~-
• Piyanko zengini 1 
Yeni tayyare piyankosunun bü· 

yük ikramiyesi çarpmış, zengin

lerden birinin kızına, bir genç ta

lipti. Bu maksatla zengin adamı 

ziyaret etmifti. Uzun uzadıya ko

nuıtuktan sonra yeni zengin, 

gence: 

- Bari paranız var mı? diye 

ıordu. 

Benziyor mu? 
Ahmet bey, bir avukata müraca

at ederek arkada.şiarından biri a· 
leyhinde (zem ve kadih) davası 
açmak istediğini söyler. Avukat 
sormuı: 

- Ne söyledi 

- Bana ( ıu aygırı) dedi! 

- Ne zaman? 

- Üç sene evvel! 

- Acaip, peki, şimdiye kadar 

- Evet bet bin lira param var. neden beklemİ§siniz? 

- Dün bizim oğlanın kitabında 

ilk defa olarak bir su aygırı reımi 
gördüm de... Hatırladım. Suratı 

- Cep harçlığından bahsetmi· 

Yeni zengin kendisiııe 

başka bir süs vererek: 

daha 

tıpkı bana benziyordu. 
yorum, sermayeni soruyorum, de· - •••. ? 
di. 

- Azıcık duralım yahu. Karan• 

hktan göz gözü görmüyor, yangın 

f azlalatsın da ortalık aydınlansın, 
ne yapacağımızı görelim .. 

Şu dallar sallanıyor. 

Erikler ballanıyor 

Kız yüzüne bakıncr 

Yanağın allanıyor. 
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3la/.tatılt ildısadt ianat 

1 icaret muahede/eri
mizde takas 

Ham maddelerle gıda madde
leri fiatlannın 1930 ıenai içinde 
büyük nispetler dahilinde düfllle • 
si dolayıaıyle iktısadi buhrandan 
en evvel müteessir olan zirai mem 
Ieketlerdir. Bu memleketler, fiat 
dütkünlüğü yüzünden ellerine ge 
çen döviz kıt olduğu için, harici 
borçlarını ödiyemiyecek hale düt
mü§lerdir. 

. ~Bu vaziyette bulunan Türkiye, 
dıger yakın §ark, §arki ve vasati 
Avrupa ve cenubi Amerika devlet 
leri harici ticaret borçları ile dü
yunu umumiyelerini ödiyebilmek 
için iki usul dütünebilirlerdi: 

1 - Ellerine geçen dövizle ö
deyemedikleri borçlarını memle • 
kette mevcut altınla ve diğer bey
nelmilel kıymetlerle ödemeye ça
htmak. 

2 - Milli paralarının kıymeti
ni korumak ve harici borçlarım 
memleketin tediye kabiliyetine 
göre tahdit etmek için ithalatı a -
zaltarak döviz muamelelerini kon 
trol altına almak. 

Birinci usul enflasyon'u yani 
milli para kıymetinin amudi bir 
hat takip ederek dütmesini intaç 
edeceği için Türkiye ve mümasil 
vaziyı ~e bulunan devletler ikinci 
usulü kabul ettiler. 

1931 temmuzunda Almanya 
ve Avuıturyada. batlıyan mali buh 
ran ve ayni senenin eylulünde ln
gilterenin ve onu takiben lskan -
dinav devletlerinin para siyaset -
lerınde altınla tcıvlyc slitem n -
den uzaklaşmaları da diğer bir· 
çok hükUmetleri döviz ticaretini 
kontrola mecbur etti. 

Hali hazırda dünya yüzünde dö 
viz ticaretini tahdit eden devlet
lerin adedi otuzu geçmittir. 

Hükumetimiz, memleketimiz 
dahilinde istihsali kabil ve elveriş
li maddelerden bir çoğunun ithali
ni kontenjan usulü ile tahdit et
mittir. Bize olan ihracatlarını tah
dit ettiğimiz bir çok devletler de 
kendi gümrüklerinde kontenjan 
tatbik ettikleri için onlarla aramız 
da yeni esaslara göre ticari anlat· 
malar yapıldı. 

Bu yeni ticaret muahedeleri 
(Clearing, Compensation) yani ta 
kaı usulüne istinat etmektedir. Bu 
usulde mesela Almanyadan mal ge 
tirten Türk ithalatçıaı borcunu 
Cümhuriyet Merkez bankasına ya· 
tırmakta Almanyaya mal gönde· 
ren Türk ihracatçısına bu hesap• 
tan alacağı ödenmektedir. Alman
yada da Türkiye ile ayni muame
leyi yapmaktadırlar, 

Bu muabedelerle iki memleket· 

Hükumetimiz tütün gibi mem
lckette da.ima. mühim bir stoku bu
lunan mallarımızın harice .atılma
şını teıhil için böyle husuıi takas
larla bu gibi mallarımıza kaqıbk 
Türkiyeye gönderilen yabancı em· 
tia11ın kontenjan harici ithaline mü 
saade etmektedir. 

Son ticaret mua.hedelerimizde 
takaı niıbetleri ıunlaTdır: ltalya 
o/o 100, Almanya% 70, laviçre % 
70, İspanya o/o 50. 

Bu nisbetlere nazaran Türkiye 
ve ltalya birbirlerine yekUnları ay· 
ni kıymette mal ihraç edebilecek
lerdir. Buhran ba§langıcı (1930) 
senesi istatistiklerine göre ltalya 
ile ticaret müvazenemiz: 
İthalat (L. T) 20,000,000 İhracat 
(L. T) 32,000,000 sene 1930 

Olduğuna nazaran ıimdiki tica 
ret muahedesile bu memlekete faz 
la ihraç kabiliyetimizi kaybetmiş 
bulunuyoruz. 

Almanya ile takas nisbeti % 70 
olduğuna göre bu memleket bizim 
kendisine ihracatımız yekununun 
kıymetçe yalnız o/o 70 i nisbetinde 
bize mal gönderebilecektir: 

Bu memleketle 1930 senesinde 
harici ticaret müvazenemiz şöyle

dir: 
ithalat (L .. T) 27,000,000 ihra· 

cat (L. T) 20,000,000 sene 1930. 
Bu suretle Almanya ile aleyhi

mi~e olan ticaret müvazenemiz 
son anlaşma ile lehimize irca olun
muştur. 

lsviçre ile yapılan muahedede 
tilas .nlstietT gene feh""Tlftf"ze-olarak 

o/o 70 dir. Bu memleketle 1930 ti
caretimiz: 

lthali.t (L. T) 1,400,000 İhracat 
(L. T) 78,000 sene 1930 

Olduğuna göre yeni muahede 
ile müvazene lehimize dönmüştür. 

ispanya ile takas niıbeti gene 
lehimize olmak üzere o/o 50 dir. 
Bu memleketle harici ticaretimiz 
mütemadiyen inkitaf ettiği ıçın 

bu nisbeti 1932 istatistiklerile öl
çeceğiz: 

ltbalat (L. T) 220,000 ihracat 
(1. T.) 4,000,000 sene 1932 

Bu memlekete ihracatımız son 
zamanlarda çok inkiıaf etmiıti. 
1932 müvazenesinde 18/1 lehimi
ze olan nisbet yeni takasla 2/ 1 nis 
betine dütmüıtür. Bunun sebebi Is 
panyolların da sıkı bir kontenjan
la ithalatlarını tahdit ve kendileri· 
ne yeni mahreç aramalarıdır. 

Gelecek yazımızda bilhassa is
panya ve hviçre ile son muahede
lerin doğurduğu şerait içinde ha
rici ticaretimizin inkişafı için dü
tündüklerimizi yazacağız. 

Dt. Refii ŞUkrü 
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Resimli dünya haberleri 
1 ersine anatomi ne demektir? 

Hamburg Teşrih Enstitüsünde bir 
nilik .. profesörün tatbik ett• ğ. y 

EnstitUde talebelerin ya~bklar1 insan uzuvlara gözden ge~irillyor 

Hamburg anaomi enstitüsünde, 
bu dersin verilit tarzında bir yeni· 

lik yapılmı§trr. Bu Y,eniliği yapan 
Profeaaör Brodersendir. 

Profesaör, te§rih dersini ceset ü
~crfnde amelf oJaJ'alC' venne-Jtten.e, 

model üzerinde ameli vermeği ter
cih ediyor. Bu modelleri onun tari
fine göre talebeleri vücuda getiri
yorlar. Alçıdan vücuda getirdikle-

ri insan azasının muhtelif parçala
rını biri birlerine ekliyor, biribirle
rinden ayırıyor, bu suretle insanın 
içerisi hakkında sağlam bir fikir 
ediniyorlar. 

Bu usul, ceset üzerinde tatbikat
la verilen dersten daha ziyade fay
dalı inaan vücudünün dahili kı-, 
sımları hakkında daha yakından 
ve daha kat'i fikir verici sayılıyor. 

Bir kız talebe al~ıdan 
ayak yapıyor 

Kendi ellerile alçıdan insan yapan 
talebeler, insanın dahili uzuvları-

nın vaziyetini görmekle kalmıyor, 
alçı ile §ekillendirip batkaJarına 
gösteriyorlar. 

Yeni usule, "tersine anatomi,, 
diyorlar. Bu husustaki bir yazıda 
§unlar yazılıyor: 

"Tıp talebeleri, şimdiye kadar 
te§rihi insan vücüdünü parçalıya-

rak öğreniyorlardı. Professör Bro
deraen, bu gayeye parçaları bir a

raya getirmek, alçı parçalarile 
vücudü, bütün dahili kısımlarını 
birleştirip tekillendirmek suretile 
de irişilebileceğini ileri sürdü, fik
rini tatbik etti ve muvaff akiyetli 
neticeler aldı. Bu usulün, gittikçe 
şümulleneceği anlaşılıyor. Herhal
de bu muktedir professör, tetrih 
dersi veri§ hususunda mühim bir 
deği§ikliğe yol açmıtlır !.,, 

Yetmiş yolcu alan bir tayyare 

Sovyetlerln yaptıklar1 "Maksim Ciorki,, yolcu tayyaresi 

sim orki,, adını verd.ikleri. büyük t~y;a~enin sekiz m~törü var~ır ve idare edilebilmekte ve yetmi! yol· 
Sovyetler son zamanlarda "Mak Bir transatlantik olan bu büyük/ veren bu tayyare dokuz tayfa ile 

bir tayyare inta etmıtlerdır. sur atı saatte 260 kılometredu. llk cu için yeri bulunmaktadır. 
uçutları muvaffakıyetli bir netice 

S ,. 
unı telkih ile çocuk yapıyorlar ! 

Amerikada aun'i telkih usulü rika meclisine bir kanun layihası vardır. İsmi Karol olan bu meb'u
ile çocuk yapma pek taammüm et- teklif etmittir. Bu layihada, sun'i sun söylediklerine Amerikada yal
miştir. Bunun doğru bir §ey ola- telkih ile çocuk doğurtan her dok- nız Boston §ehrinde bu usul ile 
mıyacağı kanaatinde bulunan A- torun iki sene hapis ve iki yüz lira §İmdiye kadar yetmiş beş çocuk 
merikan meb'uslarmdan biri Ame para cezasına çarptırılması esası vücude getirilmi!lir. 
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Samsunun şirin kazası Y eşilterme 
neden ihmal ediliyur? 

1Herekeliler lzmitte Kan 
dralıları 5 golle yendileı" 

oyuna hakimdi 
vaziyet değişti 

Anadolunun başlıca zahire an barlarından biri olan Ter- Evvela Kandralılar 
beme doktor, ebe, eczacı, baytar, ziraat memuru yoktur\ ikinci devrede 

Termeden iki güzel manzara 
Terme - '(Seyyar Muhabiri • murta ihraç ediyor. Keten, keten 

mizden) - Samsunun şirin kazası tohumu, buğday, yulaf iatihsalatı 
Termeye haziranın en sıcak günle- da haylı mühim yekuna baliğ ol· 
rinden birinde geldim. olda oto-\ maktadır. 

mobilde buram buram terlediği • Mektep ve muallim ihtiyacı 
miz halde yeşil Termenin çay ke· 
narında tatlı bir rüzgar bizi selam-
ladı.0 11 ' " " 

Sıtma derdi 
Kasabayı fazla tenha buldum. 

Kısa bir soru§turmadan sonra se
bebini çabucak anladık. Memur
lardan maada hemen kimsecikler 
yok. Halk civar yaylalara ve kıs
men de Ezine ve Samsuna çekil · 
mi§ler. Sebep: "Sıtmanın bu 
mevsimdeki biaman pençesi,,. Fil
vaki kendi ismindeki ırmağın iki· 
ye böldüğü bu yeşil belde bütün 
güzelliğine, şirinliğine, havadar ol
masına rağmen Miliç çayı ile Kör 
ırmağın ve bunların civarındaki 

bataklıklar yüzünden bir sıtma 
kaynağı halindedir. 

2075 nüfuslu merkez kazada 
(226) mevcutlu beı sınıflı biricik 

ilk mektep üç mualimle idare edi· 
liyor. Muallim adedinin azlığın· 

dan tedrisat hayli müteessir olu .. 
yor. Mektep binası da çok gay· 
ri sıhhidir. 56 köyün on dördün· 

de mektep mevcut olup bunun al· 
tısı son sene zarfında yapılmı§tır 
ki ikisine heni.iz muallim tayin e
dilmemittir. Kazanın :naarif it· 
ferinin ıslaha muhtaç olduğu yek· 

nazarda anlatılmaktadır. 

Yol ve köprU ihtiyacı 
Kall\banın tarafeyni ve Sam

sunu Ünyeye bağhyan (60) met .. 
relik ahfap köprü çok viran bir 
haldedir. Tek bir insanın geçme
siyle sallanan bu köprü iskeleti er 
geç mühim bir kaza doğuracak 
haldedir. 

Termeyi Samsuna balıyan (21) 
kilometrelik biricik şoıeıi de kıı
men tamir edilmiş iki kilometrelik 
kısmı ise olduğu gibi bırakılmıştır. 
Terme - Ünye yolu ise yoktur 
denilebilir. 

Belediye ltlerl 

(2800) liralılC bütçe ile idare 
edilmit olan belediye itleri hayli 
bozuk gitmittir. Dört ay evel it 
baıına getirilen genç belediye re
isi Muıtaf a Beyin bu kısa müddet 

zarfındaki kıymetli faaliyeti göze 
çarpıyor. Bu sene bütçesi (5) bin 

lira olarak kabul edilmiıtir. Şeh· 
rin göbeğinde mezarlık kaldırıl • 

mıı etrafı muntazam duvarla 
çevrilerek güzel bir park yapılmıı 

tır. Şehre girerken çok çirkin bir 
manzara arzeden barakalar yık• 

tırılnu~tır. Kaıabamn muhte i 
yerlerine konulan fenerlerle şehir 
karanlıktan kurtarılmııtır. Şimdi 
pazar yerinde güzel bir hal yapıl-

mak üzeredir. İtfaiye teşkilatı, 
mezbaha, belediye binası inşaatı 
ve yol tamiratiyle meıgul olacak
tır. 

lıte bu zahire anbarı §İrin kaza 
her nasılsa birçok noktalarda faz• 
laca ihmal edilmiş bulunuyor. 

Remzi o§lu 

Hereke • Kandra ma(jından bir inhba 
lzmit, 1 (Hususi) - Bugünj Bu golün neşesile Hereke me. 

mıntaka sahasında Hereke idman kez hafı Ahmet aağ açığa derin bt 
yurdu ile Kandıra arasında yapı- pası sağ açığın isabetli bİ 
lan lik maçı büyük bir alaka ile ortalayıımdan istifade 
takip edildi. Oyun başlar başla· bir ortalayışından istifade ede 
maz Kandıra rüzgarla beraber He
reke kaleıine indi. Fakat Hereke 
müdafilerinin uzun vurutları ile 

uzakla1tırıldı. Kandıranın ikinci 
bir hücumu Hereke müdafiinin 18 

Mehmet Herekenin ikinci golün~ 
attı. Oyunun bitmesine az kail 
Kandıra Hereke kalesine indi '.l/e 

sağ açıklarının ayağıyla ilk golütı 
attı. Bir az sonra birinci dev 
bitti. 

ikinci devrede oyun daha caıı 
oldu. Kandıralılarm yaptıkl~ 
e i o n k r ıaında erckc nı ' 
dafaaaı bocaladı. Kandıra oyunu 

bir akım kendi müdafaaıında kır-
21 inci dakikasında sol açıklarını 

ceza çizgiıi içinde favul yaptı. 

Hakem Hereke aleyhine penaltı 

verdi. Fakat Kandıra bundan İ•· 
tif de eaemeai. Herelie solaan 

dı. seri ak!nı ile Hereke müdafaa~ııı 
Hereke yavaş yavaş oyuna ha- yardı. Tutulmaz bir şütle berıa 

kim olmağa batladı ve açıklan ile 
yaptığı akınlar neticesinde Kandı· 
ra ka~esini bir çember altına aldı. 
Ve oyunun yirmi ikinci dakikasın
da Hereke merkez muhacimi Meh
met Kandıra müdafaasını geçti, 
sert bir şütla Herekenin ilk golünü 
attı. 

berlik sayısını attı. 

Doktor eczahane ebe yok 
Grafoloji mütehassısımız bugünkü listede 12 numaKazadaki memurların adedi iki 

saniyede sayılacak kadar azdır. 

Terme doktor, ziraat memuru, 
baytar, ebe gibi elzem memurlar
dan ve eczaneden uzun muddettir 
mahrumdur. Bu halden bilhassa 
vazifeleri başından ayrılmamak 
mecburiyetinde bulunan memur • 
lar §ikayetçidir. En yakın kaza 
olan Çar§ambaya bir otomobilin 
gidi§ geli! ücreti on lira olduğuna 
nazaran basit bir hastalığın te,hisi 
yirmi liraya mütevakkıf bulunuyor 
ki bu buhran senelerinde bu ka • 
dar parayı gözden çıkarmak her 
kesin harcı değildir. 

ralı kariimizin hakiki mesleğini keşfediyor ve kendi
bir istikbal müjdeliyor 

Bu vaziyet kar§ısında her kel 
Herekenin mağlup olacağını iit11İ 
ederken Herekenin zinde gençle 
kendilerini toplıyarak hemen Kalf 
dıra kalesine indiler ve Mehnıe' 
din ayağı ile üçüncü gollerini c ur 
lar. Oyunun sonlarına doğru He 
reke sağ içi Enver şahııi bir hii 
cumla Kandıra müdafiini atlattı 
isabetli bir vuruşla Herekenin dôf 
düncü golünü attı. Kandıralılar şl 
ka arkaya yediği gollerden kendi~. 
rini toplamak için çok uğraşmak 1 

tedilerse de muvaffak olamadıhı.f 
Hereke son bir gayretle Kandır• 
kalesine indi, Mehmedin tutulm~ 
bir §Ütü ile be§inci gollerini attılo! 
Bir az sonra maç Hereken;n galr 
biyeli ile bitti. 1 

Mahsullh arziye 
56 köylü ve 23560 nüfuslu bu 

kaza Anadolunun ehemmiyetli za· 
bire ambarlarından biridir. Bil -
hassa pirincinin güzelliği ile meş· 
burdur. Terme senede iki milyon 
kilo p'ı·nç istihsal etme-kte, bunun 
bir milyon altı yiiz elli bin kilosu· 
nu ihraç etmektedir. Pirinçten 
ten maada senede 11 milyon kilo 
mısır, bir buçuk milyon kilo fasul· 
ya, 10 bin kilo kendir, 45 bin kilo 
kendir ohumu 1,750,000 adet yu· 

büyük • 
sıne 

1 - Bekir: Asabi tiplerden. Kıs· 
kanç ve mütecessistir. Musikiyi ve eğ
lenceyi sever, fakat fıtratan musikiye 
istidadı yoktur. Hassastır. Yorulma
dan kazanmak ister. Riyakar değildir. 
Bazan müstehzidir. İsrafa meyli var -
dır. 

2 - 235 M. M. - Lakayıt ve dik
katsiz tiplerden. Azimkar değildir. 

Zevki selim sahibidir. İnanma kabili-
yeti fazladır. Musikiden hoşlanrr. De
vamlı işlerden zevk almaz. Mutabas
bıs ve riyakar değildir. Biraz müsrif-
tir. 

3 - 206. Muhterem Vefa: Egoist 
tiplerden. Hafızası zekasından kuvvet
lidir. İsrafa meyli yoktur. Fikri ta · 
kip ve irade sahibidir. Nefsine itimadı 
vardır. Samimi ve güler yüzlü gö
rünür. Faaliyeti sever. Mütecessis de
ğildir. 

4 - 598. M. Nuri: Asabi ve acele
cidir. Herkese itimadı yoktur. Fazla 
düşünmez ve çabuk karar verir. Faali
yeti sevmez. Şehvetperesttir. Bazan 
feragati nefs sahibidir. Hafızası zayıf-
trr. 

5 - A. Naci (Tophane): Azim ve 

irade sahibidir. Muhteris ve riyakar 
değildir. Biraz mübalagaya ve scfaha
ta meyli vardır. Maddi itlerde daha 
fazla muvaffak olur. Zekası tedricen in
kişaf etmektedir. Korkak değildir. Mü
tecessistir. 

6 - Cemil (Etyemez): Asabi, kıs
kanç ve mütereddit tiplerden. Kimse
ye itimadı yoktur. Atılgan değildir. 

Maddi itlerde muvaffakiyeti devam
sızdır. Sefahata meyli vardır. İkna ka
biliyeti yoktur. Muhteris ve riyakar 
değildir. Hafızası kuvvetlidir. 

7 - Kevıer lhıan (Aksaray): Mu
tabasbıs ve kıskanç tiplerden. l J erke
se ve her söze inanır. Paraya karşı za
afı vardır. Nefsine itimadı yoktur. Kor
kaktır. Çok yalan söyler ve müba15ga
yı sever. 

8 - Kara Eftim (Takıim): Azim 
ve irade sahibidir. Uzağı görür . Az 
söyler. Soğuk kanlıdır. Hadiseler kar
şısında itidal ve metanet gösterir. Ba
zan mütecessis, ekseriya sakindir. 

9 - A. Şevki ( Sanyer) : Asabi ve 
mütereddit tiplerden. Herkese itimat 
etmez. Yalancı değildir, fakat müba-
1Agaya meyli vardır. Kadına ve sefa-

hata dütkündür. İşlerinde sebatkar de· 
ğildir. Kararsızdır. 

10 - 555. S. 8. R. (Aynalıçeıme): 
Inatçı tiplerden. Az yalan söyler. Fe
ragati nefis sahibidir. Vefak!rdır. Ri
ya ve tabasbustan hotlanmaz. Zevki 
selimine güvenilir. Fikirlerinde ittirat 
vardır. Muhteris ve şehvetperest de
ğildir. 

11 - A Karabetyan (Galata): Da· 
ima mütebessim ve neşeli görünür. 
Dostlarından şen olmasını ister. Kor
kak ve mütecessis değildir. Faziletkar
dır. Mübatagayı sevmez. Nefsine ıti

madı vardır. Her§eye inanmaz. Maddi 
işlerde muvaffak olamaz. 

12 - K. Y. 5. M. Ali (İzmir): t. 
cat ve ihtira kabiliyeti vardır. Fevka
lade irade ve azim ~ahibidir. Esraren -
giz mesaile nüfuz kudretini haizdiı. 

Fen sahasında şöhret ve servet ka.,.a
nabilir. İntisap ettiği meslekte ve hil
hassa hesap işlerinde muvaffakiyet gös· 
terir. (Mimar veya bankacı değilse

niz, hakiki m~sleğinize intisap etm! -
mişsiniz demektir. Yazık .. ) 

Dr. W. 

Oyun çok heyecan içinde ge~t 
Hakem Rifat Bey oyunu çok i~ 
idare etti. Kandıra bir çok eol i'.I! 
neticelenebilecek f ıraatlardan isli 
fade edemedi. Ke.ndırahlar artı' 

sında Zeki, Reşat, Fethi çok if 
oynadılar. Buna mukabil Herele( 
canla ba§la oynadı. Herekeli1~t 
arasında Şefik, Cemal, Feik. A1' 
Ahmet, Mehmet, salih günün kalı 
ramanı idi. 

Arabadan düşüp 

Bartın (Huıuıi) - Evelki r,1 
ce yarısı değirmenden dönen ~' 
rakoç köyünden Mustafa KaraP' 
nar karakoluna iki saat mesafe 
nasılsa arabanın altına dü§J1l~~ 
tekerlekler üzerinden geçerek 0 

müştür. Mustafanın arabamn 
zerinde uyurken nü§tüğü tahııı 
edilmektedir. 
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N - Son sayıfadaki resme bakI
z ! -

Şeyh Muslihiddin KemaJi, yep· 
ıni bir tarikatın banisiydi. Genç

J_i esnasında, zamanın hükümda
Melik Ferhat, onun aleyhine 
'thit bir mücadele açmıştı. Ken· 

- Zübeyde çeribaııya nasip o -
lur; lakin Melik Hasan F ettaha 
nasip olmaz .. - demif .. 

Bu ıayia, hükümdarın kulağına 
kadar varınca Fettah, fena halde 

Çığatayı iyileştiremiyen 
kızdı: 

- Bu herifi ezmeğe karar ver • 
mekle, ilkönce pek doğru dütün " 
müşüm .. Bak edepsize .. Beni çeri-

Acemi hekim de idam edildi 
• ini öldürtmek istemişti. Lakin, 
ıbauı arasında bir ıeyhin pek 
tk taraftarları olduğunu, hatta 

ifayı erkanından bile ona ide .. 
~~:ı:::~~:;~~ı görüyor!-diye 1 ellô.llar bağırıyordu: "Hakan Çı-

Gene fırsat gözetlemeğe başla · "-' h b l d B 
tapanlar bulunduğunu gördü • 

1 için, artık takipten vaz geç .. 
ıit ti. 

:~n8:0:::~~.;~h;ueli~t!:ı~!'~:: gafalJın aqatını ağış Q ı. unun 
~::::.ı~~~;~~~'~!~i:,~!~~k~:,~;: için o da ota«ııı eşi«ine kapanmıştır,, Şimdi, Şeyh Muslihiddin Kema. 

senelerdenberi, Reybiye kale
e sığmmı,, orada, en sadık mü .. 

yordu. Fettah askerleri, ona, bas- ;O .a1j · 
kın verdiler ... Çala paça yakala - Cengizin büyük oğlu Oktay - Seninle yarı§ edersek ben 

ileriyle birlikte yafıyordu. 
Kale, yalçın kayalar ü-

yıp aaraya getirdiler. öldükten sonra bütün nazarlar seni geçerim .. 
Şimdi, Reybiye kalesinin köp • Oktayın kardeıi Çığataya dön· - Geçemezsin .. 

'1İndeydi .. Fakat, burasını 
l zaptolunmaz hale sokan şey
adamlarındaki İman kuvvetİy· 

rüsü yukarıya çekilmişti. İçinde- mü~tü. Çığatay, uzun kulaklı de - - Geçerim .. 
ki mücahitler, hücuma mukabele mektir. Mogollar, Gobi çölünde - imkanı yok.. 

• Bunlar, "Öl! .. deyince canını 
a eden takımdan oldukları için 
biri yüz muhacime karşı dura .. 

için saburane bekliyorlardı. lti - sürülerle yaşıyan yabani atlara da - Peki öyle iseadeclüzt.cmrfss 
katlarına nazaran, reisleri yanla • bu ismi verirlerdi. Cengizin oğlu· - Peki o halde bara (~·) kura-
rında bulunmadığı için müşkül na bu ismin verilmesine sebep, lrm. 
mevkide kalmıtlardı. Fakat fey.. kulaklarının tabii hale nisbetle - Pekala .. 

Uirlerdi. 

Şeyhlerinin kerametine, namağ
luğuna ve her istediğini yapa • 
eceğine kanidiler. 

hin akibetinden şüphe ve endite biraz büyük olmasıydı. 
etmiyorlardı. Çığatay Cengizin en genç ölen oğ 

Zira, bu mübareke adama hiç lu idi ve diğer kardeşlerine nisbet
bir surette f eliket gelmiyeceğine le daha sertti. Yasanın harfi har .. 
onun her tehlikeden masun olaca- fine tatbik edilmesini isterdi. Bu • 

Şeyhin Zübeyde isminde bir kı· ğrna kat'iyetle kail bulunuyorlar • nun için Cengiz ölürken kendisi -
• vardı. Rivayete nazaran, bu kız, dı.. ne: 

Ya güzeliydi. Ne civarda, hat- j Halbuki, biçare feyh, felaket - Yasanın ahkamını tatbike 
ne tarihte bunun kadar harıku· ve tehlikeden hiç te masun değil " seni vekil bırakıyorum, demitti. 

Mle bir mahluk dünyaya gelme .. di. Hükümdar Fettah, ona, saray- Bilhassa Kangal dağlarından 
"tti! da, değme hakareti reva görme - Ceyhun nehrine kadar viıi sahada 

Melik Ferhat, son seneler zar - mitti.. oturan müslümanlar Çığatay'ın 
da ölmüt, onun yerine, oğlu Nihayet, ona fU sözleri itiraf et- bu sertliğinden çok tikiyetçiydi • 

asan Fettah hükumeti ele almıt· tirdi: ler Çünkü Yasa mucibince gün -
Bu kara sakallı, hatin bakışlı - Evet, ben, "kızımı Çeribatı- düzleri akar su da yıkanmak, ap-

'kümdar, babasının aksine ola· ya veririm, Melike vermem!,, diye test almak, hayvanı keserek ye .. 
k, ahalinin ne düfündüğünü, na- söyledim .. Sözümü gizliyenlerden mek yasaktı. Eti yenecek hayvanın 
1 itikat beslediğini nazarı itiba· değilim .. Hali da 0 fikirdeyim.. göğsü ve kalbi el ile koparılarak 

~~alr&anncc!Hllnniqmıır.--ımnnr,t-~;..~~~.,.~~~"'!~ı..... 1J1ctllfllıarcm. ,ır.a~ıF--GrPırm-mrı~~ 
yh Muslihiddin Kemaliye bu de- kunç tavırla ayağa kalktı. Maiye • etmenin cezası idamdı. 
e imtiyaz verildiğine, onun hü- tine: Yasanın müdafii olan Çığatayla 

et içinde hükômet tetkil etme- - Haydi! .. -emrini verdi.. ağabeyisi Oktay her zaman istifa· 
e müsaade olunduğuna kızıyor· Zaten plan, önceden kararlaş - re ederdi ve onunla konuşmadan 

tırılmııtr. F ettahrn adamlarJ, ıey• hiç bir it yapmazdı. 
- Ah, cennetmekan pederim, 
ıl olmuşta bu kadar gevtek 
vranmıç ; bu herifi Rey biye ka · 
ine yerleştirmiş .. - diye düşü · 

'yordu.- Bir fırsatını bulsam da 
u ezsem .. 

Bu f ıraatı gözleyip durduğu ıı • 
da fikrini değiştirdi. Zira, ıey •

1 

gayet güzel bir kızı yetiştiğini 
1 

ymu,tu. ı 
Şeyhi ezecek yerde, kendine ka
npeder yaparak nüfuzuna alma· 
daha muvafık ve daha akıl karı 
ldu. 

Muslihiddin Kemaliyi bir gün , 
zet ve ikram ile sarayına davet 
erek, açıldı .. 

ihtiyar, teklifi i,idir işitmez, 
ngi attı .. Eli ayağı sapır sapır 
remeğe baıladı: 
_ Bakalım efendim.. Müsaade 
yunın, fakirhaneye gideyim .. ls
areye yatayım.. Bu izdivacın 

ülkü devletiniz hakkında uğur .. 
olup olmadığını tetkik edeyim .. 
Melik Hasan Fettah, bu itten 

ir ıey anlamamıttı. Kendisi gibi 
r hükümdar kız istesin de kartı 
raf sevine sevine vermesin. Böy
bin dereden bin su getirsin .. Bu, 
ııl olurdu .. Maamafih: 
_ ihtiyar, her halde, rüyaya 
k mütekit .. Bırakayım, arzusunu 

rine getirsin .. - dedi. 

• • • 
Aradan bir ay kadar geçtiği hal

e, Reybiye kalesinden seı sada 
IPlalııamııtı. istihare, menfi netice 

•rmit olac•ktı ki, teYh ötekine 

hi yakalryarak, bahçeye çıkardı .. Bununla beraber Çığatayda 
lar. Orada içi kızgın katran dolu , 

kendinden büyüğe kartı itaat fikri 
kocaman bir kazan vardı.İçine dal h d 

çok kuvvetliydi. Bütün ayatın a 
c!ırdılar. Kimi bacağından, kimi ko 
lundan, kimi sakalından yakala -
mıştı .. 

Biçare feyh, vücudu kızgın kat• 
ranlara bulanınca öleceğini anla -
dı; ve bitkin bir sesle; 

- Beni öldüreceksiniz.. Anlı -
yorum .. Fakat Melik yanıma gel .. 
sin, kendiGine, mühim b\r sır tevdi 
edeceğim .. - dedi. 

Fettah bir an tereddütten ıonra, 
merakını yenemedi, yakla,ıp: 

- Söyliyeceğin neymiı?. - di-

bir defa bile Oktaya itaatsizlik 
yapmamııtır. Her zaman sözünü 
dinlemittir. 

Bir gün Oktayla Çığatay bera• 
berce gezip tomıuılardı. Tabiati 
itibariyle ikisi de içki ve kadına 
dütkün olduklarından bermutat 
yarı sarhof bir haldeydiler. 

Nihayet saraylarına dönmek Ü· 

zere atlarına binerek hareket et -
tiler. Fakat yolda giderler ve öte
beri konuturlarken Çığatay birden 
bire durdu: 

ye ıordu.. ' . .... _ '" 1111•••••••......,.,•.._...•Nlltttrt••• ... n•11--
Muslihiddin Kemali, son nefe -

sini teslim ederken hükümdarın 
kulağına ıu sözleri mırıldandı : 

- Reybiye kalesini artık fethe· 
deceğinizi anlıyorum .. Zira, mız
rağın tepesine kesik batımı geçi • 
rince müritlerimin maneviyatı kı , 
rılacaktır .. Hezimete uğrıyacak -
)ardır .. içeri gireceksiniz.. Kızım 
da kalededir.. Lakin, onu gene a • 
Iamıyacaksınız .. 

Fettah kızdı: 
N 
.. , 

- ıçın •. 
- Çünkü, yatak odamdaki se • 

def çekmecede bazı mektuplar 
vardır. Onları ele geçirince, anne· 
nizin el yazısını tanıyacaksınız ... 
Mektuplardan öğreneceksiniz ki, 
siz, benim oğlumsunuz .. Zübeyde 
de karde,inizdir. Bu ırrrı ilele
bet saklamağa karar vermiıtim ; 
fakat, maatteeaaüf im kin kalma• 

dı. 
(Hatice SUreyya) 

Plaj kıyafeti 

1\.elllı:rh, l .. aıı, l nl 

kah mayo. Yollu ve 1 • • •klik 
takılıp bo) mma da ayni i . ""'t•ktc c-ı 
~nrp atıl ınca, pla jda dola .ı. ::ı. kıya 

feti. 

- Nesine?. 
-Yarııı kim kaybederse dokuz 

at ödesin .. 

-Olur. 
Türk ve Mogollarda dokuz ade

di mukaddesti .. Bir kimse büyük 
bir hediye vermek. ve makbule geç 
mek isterse daima dokuz tane ve -
rirdi. Ordularda bu dokuz esasına 
müsteniden teıkil edilirdi. Dokuz 
silahtor bir takım teşkil eder ve 
bunlara bir "onbaıı,, kumanda 
eder, böylece on kişi olurlardı. 

Dokuz kıtaya da ayrıca bir 
"Yüzbatı,, kumanda ederdi. En 
büyük fey dokuz kere dokuz yani 
seksen bir tane ıey vermekti. Her 
hwi .biri INııb,.ia çok m•k'bule 
seçmeaini istedili bir ıeyi vermek 
isterse o ıeylerden dokuz tanele
rinden dokuz tane verirdi. 

Oktay ile Çığatay bahse giriı -
tikten sonra atlarım kamçıladılar. 
iki at demir pazılı iki kemanketin 
yaylarından fırhyan oklar ıibi fn ... 
)adılar. 

Göz karartan bir hızla hendek
ler atladılar, tepeleri attılar. Fa
kat Çıjatay yavaı yavaı önden 
kotan Oktaya yaklaıtı. Nihayet 
bir dönemeçte ağabeyiıini geçti . 
Ve önlerine çıkan ovada da Ok -
taydan bir at boyu ileride koftu . 
Böylece baru kazanmıt oldu. Ok
tay kendisine dokuz tane at ver -
di. 

Fakat ertesisabah sarhotlukları 
geçince Çığatay Hakana böyle bir 
bara teklif etmekle kendisinden 
büyüğüne hürmetsizlik ettiğini 

dütündü. Derhal bütün zabitleri -
ni, ülemaıını, ve sair belli batlı a· 
damlarına hazırlanmalarını em
retti. Derhal hepsi silahlandılar ve 
doğruca Oktayın otağı önüne gel· 
diler. 

Oktay, böyle bir ıürü silahlı a· 
damın sabah erkenden otağını çe
vird iğini görünce ıaırrdı . Ve hatta 
korktu bile .. Birdenbire kardeıi • 
nin kendisini öldürerek hakanl~ğı· 
nı elinden almak istediğini dü,ün
dü. Bu fikirler derhal kılıcına sa -
rılarak otağın önüne çıktı ve kar
deti Çığataya: 

- Ne var?. Neden böyle erken 
geldin? diye sordu .. 

Bunun üzerine Çığatay atından 
indi. Kılıcını vediğer silahlarını 

yere atarak Hakanın önünde diz 
çöktü: 

- Dün sana bara teklif ede -
rek hürmette kusur ettim. Bunun 

ıçm, dayağa mı, ölüme mi neye 
müstahak isem adamlarımın gözü 
önünde yap .. 

Oktay elindeki kılıcını yere at -
tı ve: 

- Birader, öyle bir ıey yok .. 
Fakat mademki sen öyle zanne
diyorsun ve buna kanisin ve sana 
bir mücazat tayin etmemi istiyor -
sun, o halde seni affediyorum .. 
diyerek kardetini yerden kaldır -
mak istedi. 

Fakat Çığatay ölümden affolu .. 
nan mücrimlerin yaptığı gibi yü • 
zünü otağın eıiğine ıürdü, ve: 

- Hakan Çığatay'ın hayatını 

bağ19ladı. Bunun için o da otağın 
e9iğine kapanmıştır. diye dellal • 
lar çıkarılsın , diye emretti. 

Derhal bir ıürü telli.Har her ta .. 
rafa yayılarak bu sözleri bağıra 

bağıra ilan ettiler. Bundan sonra 
Çığatay ağabeyiıine dokuz at ver
di ve böylece borcunu ödemiş ol .. 
du. 

Çrfatay, Oktayın ölümüne çok 
müteeuir oldu, günlerce matem 
tuttu. Ve saltanat naipliğine Ok -
tayın en muteber ze,•cesi olan 
Turakina'yı tayin etti. Tayin et -
meden evvel diğer prenslerin de 
muvafakatini almıştı . Bu suretle 
Türkler arasında bir kavmin bir 
kadın tarafından idare edilmesi -
nin çok eski bir tarihe malik oldu
ğu anla,ılmaktadır. 

Oktay öldükten bir ay sonra 
Çığatay da hastalandı Memlekette 
bulunan bütün hekimler kendisini 
tedavi etmeğe uğrattılar. Nihayet 
kendisinin tedavi edilmesini aı -
len Türk olan bir vezirle bir acem 
hekim Üzerlerine aldı. Çığataya 

bir çok ilaçlar yaptılar. Tesiri ol -
madı. Bunun üzerine çok uzaklar 
dan bir takım nebatlar tedarik 
ettiler, hiç görülmemit ilaçlar, ya• 
kılar yaptılar. Bunlar da bir fay -
da vermedi. Nihayet ıihire bat 
vurdular. llihi kuvvetlerle Çığata· 
yı iyileştirmek istediler. 

Fakat bundan da bir netice 
çıkmadı ve bir sabah bu büyük 
adam da her fani gibi gözlerini 
dünyasına yummuf bulundular. 

Çığatayın birinci karısı lsulon 
bunun üzerine Türk vezirle Acem 
doktorun kendilerini ve çocukları .. 
idam ettirdi. 

Çığatayın kurduğu devlet Tür
kistan ve Maverayünnehide on 
dördüncü aarm ortalarına kadar 
sürdü. Nihayet Timur buralarını 

zaptettiği zaman eski sağlam ah· 
lak bozulmut ve taht kavgaları ile 
uğrapn prenslerin dahili harpler
den dolayı kuvvetleri çok azalmıt-
tr. 

Murat Setimi 
( • ) Bars! Bahsin Türkçesi .. 

• 
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(Baş tarafı 1 nci sayıfada) 1 
sinin tatbik etmesi için fırsat veril 
miş ise de mumaileyh bu fırsattan 
istifade etmediği için kurşuna di -
zilmittir. 

• * • 
Berlin, 1 (A.A) - Ordu Nazı· 

rı Ceneral Fon Blomberg orduya 
hitaben neşrettiği beyannamede 
diyor ki: 

M. Hitler tamamen askeri bir 
azim ve nümune olacak bir cesa -
retle asi ve hainlere bizzat hücum 
etmiştir. 

Dahili siyaset mücadeleleri ha -
ricinde milletin silahlarını elinde 
tutan ordu sadakat ve fedakarlığı 
ile minnettarlığım bildirecektir. 
Başvekil ordu ile yeni hücum kıta 
ah arasında iyi mi.inasebat mevcut 
olmasını istiyor. Ordu bu iyi mü • 
naseb?ı.tı tenmiye için sevinçle ça· 
lışacaktır. 

Fevkalade vaziyet her tarafta 
kaldırılmıştır. 

• • • 
Berlin, 2 (A.A) - Radyo ile 

neşredilen bir nutkunda M. Göb
bels, demiştir ki: 

- Almanyayı muazzam bir teh· 
likeden korumak için !iddetli, fa. 
kat elzem tedbirler alınmıştır. Mür 
tecilerle anlaşarak iktidarı elde et· 
meğe çalı~an caniler, maksatlarıne 
vasıl olmak için ecnebi bir devlet

le münasebatta bulunuyorlardı. Bu 
nazik vaziyette Hitler, bir devlet 
adamı olduğunu bir kere daha is • 
pa.t etmiştir. Hitler bugün olduğu 
kadar hiç bir zaman vaziyete ha • 
kim olmamıştı. 

• • • 
Berlin,~ (A.A) - Geçen gün· 

kü hadisat hakkında şu re3mi teb-
1 iğ neşredilmİ§tİr: 

"Cumartesi günü asilere ve ha
inlere karşı başlamış olan temiz • 

me hareketi, Pazar akşamı bitmiş· 

tir. Memleketin her tarafında tam 
bir asayiş hüküm sürmektedir. Bü-

~ tün millet Hitlerin arkasında dur
maktadır. 

• • • 
Berlin, 2 (A.A) - Havas Ajan 

sı muhabirinden: 
Mareşal Hindenburg'un yakı· 

nmda bulunan zevat hakkında 
kontrolu kabil olmıyan heyecanlı 

şayialar dolaşmaktadır. 

Hücum kıtaları Berlin erkanı 
harbiyesine mensup Prusya Prensi 

Auguste Wilhclm'in yabancı bir 

mt"r&'ı1ekete kıç•. ğı vahut Bt.rlinde 
nezaret altında bulundurulduğu 

da iddia edilmektedir. 
Sabık Kronprinze gelince ken • 

·~isinin rnhntGız edilmediği söylen 
mektedir. 

Başvekô.let ve nezaretler ma· 
hallesinde muhafaza tertibatı arttı 
rılmıştır. 

!lerlın, 1 (A.A.) - Rayişbank 
müdürü M. Cchacht ile Sakson 
ba§vekili Fon Kllingerin kurşuna 

dizildikleri hakkında hariçte inti
ıar eden haberler kat'iyyen asıl • 
ırzdır. 

M. Schcht ve Killinger vazifele· 
ri başındadırlar. 

• • • 
Berlin, 1 (A.A.) - M. Göring, 

B~şvekilin kendisine verdiği tam 
Ve;'! fevkalade ııelahiyete tevfikan 
hi.icum kıt'alarına hitaben neşret
iiği bir beyannamede şu hususları 
burih etmektedir: 

1 - M. Hitler divanı harp ka • 
nunu mucibince kendi omriyle ya
pılan idamları tenkit edenler 
hakkında tiddetli tedbirler ittiha
zını f!mretmiştir. 

2 - Bundan böyle kıtaat §ef • 
~eri başvekilin dün gazetelerin 

hmuei tabılarında ve radyoda bil

di:;len direktiflerden mülhem ol
malıdırlar. 

3- Hücum kıt'aları mezuniyet 
halinıJe bulunacaklardır. Bu mezu. 

niyet devam ettiği müddetçe üni • 
forma giymeleri ve yeni iş' araka -

dar "~a kılıç taşımaları memnu • 
dur 

4 - Hücum kıt'aları ikamet et· 
tikleri yerden uzakta bulunacak -

lar ve ilk davete icabet etmeğe 

amade olacaklardır. Hizmet em 
ri kendilerine şahsen tebliğ edile· 
cektir. 

5 - Hücum kıtaatının Brande· 
burg şubesi erknnı harbiyesine tah 
sis edilen muhafız kıt'ası mevkuf 
olarak kalacaktır. M. Hitlere 
ihanetlere şerik olan şeflerin han
gileri olduğunu tahkikat göstere • 
cek ve bunlar hakkındaki hüküm 
verile=etkir. Eğer bunlardan bazı· 
ları masum oldukları halde mec -
huri olarak hapiste kalırlarsa bu· 
na hainler sebebiyet vermiş ola • 
caktır. 

6 - Halkı tenvir gibi iyi bir 
maksatla olasa dahi umuma mah
sus yollar üzerinde toplanmağı 
teshil etmek kat'iyyen memnudur. 

7 - Brandebourg hücu.~ kıt'a· 
grup kumandanlığı yeni bir iş'ara 
kadar polis ceneralı Kurt taraf m· 
dan idare edilecektir. .. :(. ~ 

Nevyoı k, 1 (A.A. ) - Havas a
jansından: Newyork Times gaze -
lesi Alman hadisatma hasrettiği 
başmakalc~inde di/N ki: 

"Fon Schleicherin ölümü ve M. 

Rüstem, kapının dıtından As • 
lan Beyin sesini işitti: 

- Biraz bekleyiniz, lsmailof ! 
Korsan reisi zabit arkadatlariyle 
yemek yiyor. Niçin istical ediyor· 
sunuz?. istirahat ediniz! Yemek· 
ten sonra zabitler gidecekler. O 
vakit kendisiyle bat baıa kalır, 
uzun uzun konuşursunuz ! 

-58-
Petroviç kendi gemisine geçe • 

rek ayrılmıştı. 
Ali baba hala kaptan kamara • 

sında bekliyordu. 

Gemi kaplam Aslan Beyin iş 
ba§ına geçmek zamanı gelmişti: 

- Biraz daha bekleyiniz azi .. 
zim, kız.mandanla şimdi görü§mek 
fırsatını bulacaksınız!. 

Ali Baba sendeledi: 
- Ben Rus gemisinin kuman -

dan~yle görüıecektim. Halbuki o· 
nun gemisi uzaklaştı. Benim sizin
le işim yok.. 

- Bizim kumandanla Rus ku • 
mandam arasında samimi bir 
dostluk vardır. O, belki sizin işi· 
nizi Türk kumandanına havale et· 
miştir. 

- Nasıl olur canım? Ben onu 
görmek üzere ta Petersburgtan ge. 
liyorum .. 

Aslan Bey fazla söz söylemeğe 
lüzum görmeden kapıyı kapadı • 

Ali Baba arkasından yürüdü . 
Kamaranın kapısını açıp çıkmak 

istedi. Fakat, kapıdaki nöbetçiler 
Ali babayı: 

-Yasak .. 

Diyerek, tekrar kapıyı kapamış
rdı. 

Ali Baba kendi kendine: 

- Beni adeta burada hapsetti
ler!.. Bu ne demek? Ben P eters • 
burgtan buraya kadar gelip te ko
lay kolay hapsedilecek bir adam
mıyım?. 

Diye söyleniyordu. 
Ali Baba, eaatler geçtikçe sinir· 

lenmeğe başlamııtı. 

Bir aralık kapıda duran nöbet- Rüstem mütemadiyen gülü 
çilerden 'birine sordu: du: 

- Bu gemi Türk donanmasına 
mensup değil mi? 
-Hayır ... 

- Topları var .. Tüccar gemisi 
değil ya! .. 

Gemici gülerek cevap verdi: 
- Korsan gemişi, korsan .. 

- Acayip .. Ben lıtanbulda iken 
korsan gemisi falan yoktu. Bunlar 
ben hapse düttükten ıonra çıkmış 
gali1!a ! .. 

Bu sırada kamaranın kapısı a· 
çıldı. 

Ali baba kapıya bakınca bir -
denbire JatalamıJtı. 

Rüstem Bey kamaradan içeriye 
giriyordu ... 

Esirci Ali Baba Rüstemi karşı • 
sıııda görünce. ağzı bir karı§ açık 

kalmıştı. 

Rüotem, birdenbire Ali Babayaı 
ltorkutmarnak için, gemideki vazi
y~ .. lini anlatmadı: 

- Vay .. Senin burada işin ne?. 
Diyerek yanına oturdu .. 
Ali baba, Rüstemin bir korsan 

gt:misinin reisi olacağını hatırdan 
bile geçiremezdi. 

Ali Baha tereddütle Rüsteme 
rnrdu: 

- Ocul, şimdiye kadar Rusya -
dan kaçmadın mı? 

Rüstem renk vermedi: 
- Hayır .. Ancak bu fırsatı bu· 

gün ele geçirdim .. 
- Şimdiye kadar nerelcrdey • 

'. ., 
(lfll •• 

geldim. Aslan Beyin idaresindeki I 
hu konan gemisine kapağı atma -
ğa muvaff nk oldum.. Galiba sen 
c1e benim ~ibi bu fırsatı yeni ele 
geçirdin, değil mi?. 

Ali Baba çekingen bir tavırla: 
- Evet, dedi, Bir Rus zabitiyle 

tanı~mıttım. Beni bu gemiye getir .. 
mek cesaretini gösterdi .. 

- Tifliste biribirimizi kayl 
tikten sonra, nerelerde ve naı 
kit geçirdin bakalım?. 

Ali baba ciddi bir tavırla 
batladı: 

- Oyunu ben oynadım, pa 
ıen topladın, oğul! O meş 

günden sonra ba§ıma neler g 
bilsen! Kollarımı bağladılar, 
listen Petersburga götürdül 
Aylarca kamçi, sopa darbesi a 
da inim inim inledim .. Zinda 
da çürüdüm. Sen de piliç gibi 
koynuna alarak saf ana baktı 

Rüstem dudağını bükerek: 
- Yok canım, dedi, onu d 

limden aldılar. (Fatma) ile 
cak üç gece yatabildim. 

Ali Baba gözlerini açtı: 
- Deseneki bizim altınlar 

bütün havaya gitti. 
- Öyle oldu, Ali Baba! ( 

ma) ne senin işine yaradı, n 
benim .. 

- Fakat, ben Petenburg 2 

danlarında yatarken, çarın a 
ları tarafından Fatmanın avl 

• 
arandığı halde bulunmadığını 
iyi biliyorum. Y okıa aen ban 
oyun mu yaptın?. 

- Vallahi bir oyun yapma 
Ali Baba! (Fatma} dan timd 
çocuğum var .. Fakat, (Fatma 
saatte benimle beraber değild 

Ali Baba, Rüstemin F atm 
bir çocuğu dünyaya geldiğini 
renince birdenbire yerinden f 
yarak: 

-. B' re çapkın, sen beni Tif 
atlattığın gibi, timdi de alda 
ğa çalıfıyorsun !. Fakat, deni 
tünde bulunduğumuzu unut 
Haydi, bana doğrusunu sö 
Fatmayı geminin hangi köşe 

sakladın?. 

Dedi ve Rüstemin yakasın 
rıldı .• 

(0ı!V&mJ V 
Hitlerin emriyle hücum kıtaatı §ef 
lerinin idamı başvekilin şimdi or • 
dunun yardimiyle nazi hrka~nda ~~~~~~~-~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~ 

sol cenahı ortadan ka.ldırmağa c· t ı, - Ed. d 
karar vermiş olduğunu göstermek Da ye 1 HABER'in Programı lt•ne e 
tedir. Gazetemizde çıkacak sayfa y.:tıı· 

Bu hal, M. Hitleri fırka içinde Kız yüzünden bir köylü !arile makaleler aıağıda gösterilen 
ihtilaf ihdas etmek tehlikesi gös - genç arkadaşını öldürdü tertip dahilinde ne~redilecektir: 
teren icraatlarında dahi maiyetine Cuma: Pratik hayat bilgisi, şehiı 
müzaherete sevkeden mahut hali- Edirne (Hususi) -- Bosna kö- l mektupları 

h
. . d Al yünde müthİ§ bir cinayet itlenıniş- 1 Cumartesi: Bakalorya dersleri, 

aane ıssıyatın sonu ur, man • tir. Sinan oğlu Şükrü ile Aliş oğlu Spor haberleri 
yadan gelen haberler, şimdi Al • Recep bir kız yüzünden kavgaya Pazar: İngilizce dersleri, moda 
manyayı bir dahili harp ıahnesi l d K b Pazartesi: Pratik hayat bil,.isi, 

tutuşmuş ar ır. avga irden ..., 
olmaktan yalnız askeri diktatör • Grafoloji, memleket haberleri, miı<ıh. 

kızışmış, Recep elin deki bıçakln 
lü~ün menedebileceğini göster· resimli dünya haberleri, iktisadi ic 

Şükrüyü sol memesi üzerinden vu l b" k mektedir. I ma , tarihten rr yapra 
rarak öldürmÜ§, kaçmıştır. Recep 1 Salı: Bakalorya dersleri 

Gazete bundan "sonra Fon Pa • jandarmaların takibi nelice3inde Çarıamb:ı: İngilizce dersleri, şe· 
penin meşhur Marburg nutkun - yakalanmıttır. hir mektupları. 
danberi geçen hadisatı gözden ge• Pertembe: Memleket haberl.:. i, 
çirerek, bu nutkun hiç şüphesiz Makdonald 3 ay mezun Grafoloji, çocuk ve sinema sayfal:ı.ı, 

HABER.- (Hususi servis) in- resimli dünya haberleri, ecnebi k:ıri 
M. Hitlerin tasvibiyle söylendiği J:ati.irleri ve Soor 
ni kyadediyor ve diyor ki: giltere Ba§vekili Mister Makdo- .._ ______ ...... _____ _... 

Alman dahili siyasetindeki nalt, doktorların verdiği kat'i tav • 
buhran bir sürü e.millerlc teşdit e- siye üz7rine, muhakkak surette üç 
dilmiş bulunrnahtadır. Bu amille· ay imtidat etmesi l:zım gelen din
rin harici siyasete dair olanları lenme seyahatini, ihtimal ldimilen 
fevkalade ehemmiyeti haizdir. denizde yapacaktır. 

~ h · k M" . t b 1 ,_eya atıne, .!.ZT, ısıs za e 
J(. :(. .. 

Berlin, 1 (A.A.) - Başvekil, 
milli sosyalist grup şeflerinden sa
dakat ve itaat yemini ihtiva eder 

bir çok telgraflar almıştır. Berlin 
Peskopos tayin merasiminde ha • 
zır bulunmak üzere Brehmenden 
gelen Alman Peskoposu Müller 
radyoda irat ettiği nutukta sami • 
lerini başvekile sadık kalmakta 
devama davet etmiştir. 

Makdonalt refakat edecektir. 
Mister Makclonaldın, memleket 

ahvaline müteallik müsveddat ve 
neşriyatı devamh l!urette okuması 
yüzünden, göz hastalığı nüksetmİ§ 
tir. 

• • • 
işçi fırkası katibi umumi ve 

kasadarı bulunan ister Artur Hen 
dersonun yerine namzetler, şimdi
den taayyün elmeğe başlamış gö-

Bir öküz çobanı 
boğuldu 

Bartın (Hususi) - cuma günü 

öğleden sonra, öküzlerini sulamak 
için köy altındaki dereye inen 

Horna köyünden yirmi yaşlarında 

Ömer, bir aralık her nasılsa suya 

düşüp boğulmuştur. 

Akşam üzeri, öküzlerin yalnız 

olarak eve döndüklerini, fakat ~ 
merin ortada olmadığını gören ai· 
lesi halkı, cnu araştırmağa çıkmış-

lar ve nihayet cesedini derenin 
aığ bir kısmında bulmuşlardır. 

Belediye meclisi mühi 
kararlar verdi 

Edirne (Hususi) - Edirne 
lediye meclisi son toplantısı 

Edirnenin ihyası hakkında 

mühim kararlar vermiştir. 

Edirnenin müstakbel umr 
na, iktısadi, ticari inkitaf ına 

tuf olan bu tedbirler şunlardı 
1 - Merkezi Selimiye cami 

mak üzere köprü başı - Seli 

İstanbul yolu, Selimiye, Sarn 

neba§ı-Selimiye ve Gazimih 
Selimiye caddelerinin açılıma 

2 - Abacılar başında üç § 

feli ile darülfünün parkı arka 

daki sahanın "Cümhuriyet 
danı" ittihaz edilmek üzere ı 
alınması. 

Bu işler bir zaman mesele 
den ziyade günün meselesi 
Yakmda hemen faaliyete ge 

cektir. Diğer taraftan su i! 
süratle ilerlemektedir. latan 
dan gelen demir borular !e 
her tarafına dağıtılmaktadır. 
yük havuzun da in~aatı bitme 
dir. Bu gidiıle bir aya kadar 
rin büyük bir kısmına eu veril 
lecektir. 
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HASAN Zeylioyafı ileHASAN re H A S A N kreınile 
yapdmıf S[ayel kuru Ye 
ml\kemme\ ve bilyllk: 

Aman ... ne sıcak ... Kimyager 
HUSAMEDDiN 

Bununla beraber evinize geldiğiniz zaman 
soğuk bir şey içmek imkanını bulamıyor
sunuz ! Fakat komşularınız "Frigidaire" 
sayesinde bütün meşrubatını gece gündüz 
.soğuk olarak içiyorlar. 

Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 
Bilumum tahlilit. Bahçekapı, 
Emlak ve Eytam Banka11 kar· 
f111nda izzet Bey Hanı 8 O 

Kiralık Ev 
Siz de sıcağa daha fazla tehammül ede

. cek misiniz ? 

iki odadır. 
Kumkapı Nişancası Havuzlu 

Mühre sokak No. (5) 
BIU§lgtndekl 7 yahut kal"lllmdaki t numara 
ya mUracaat. 

1 FRIGID E ::::::::sm :::::::::::::::::::::::::::::::::::.-::::::::::: 
;! Diş tabıbi 

il !Beclti 3laft Aı 

o o 

cın 

Sıcaklara karp 

HAYAT 
Sigortasıdır 

Aorupanın en gü.k
~ek markalarile muka-

1. yese edilmelidir. Mü.n. 
hasiren kibar mağa

zalarda satılır. ı 

Halepli Sünnetçibaşı Zade 
SiJnnetçi Ahmet Mahmut 

, 

GtHraJ Motor •an1111iu 

jf Kdık6y: Alhvol aizındaki 

BOURLA BiRADERLER VE Ş• 
:ı muayenehanesinde be r gün 
!: hastalarını kabul eder. 
!i Telefon: 80180 

İstanbul ikinci icra memurlu -
ğundan: 

ipotek cihetinden paraya çev • 
rilmeıi takarrur eden ve tamamına 
dört bin altı yüz yirmi bet lira 
kıymet takdir olunan lıtanbul
da Babı Caferde Ahı Çelebi ma • 
halleıinin Y ofurtçu ve Bardak ve 
Yai iıkeleıi aokaiında eıki 35, 
133, 135 mükerrer 7, ili. 27 ve ye
ni 35, mükerrer 135, 11, 29 Numa· 
ralarla mürakkam yazıhaneyi müt 
tenıil ma.iu•n•n tamamı 4-
8 - 934 tarihine müaadif cumar
teıi ıünü ıaat 14- 18 ya kadar da· 
iremiide açık arttırma suretiyle 
ıatılacaktır. Artbrma bedeli kıy
meti muhammenenin yüzde 75 ni 
bulduiu takdirde mezkUr gayri ....... , ....... - .. 
lacakbr. Akai halde ıon arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 19-
8- 934 tarihine müıadif pazar 
aünü ıaat 14-16 ya kadar keza 
dairemizde yapılacak olan ikinci 
açık artbrmuında mezkGr gayri 
menkul en çok arttıramn uhte
ıine ihale olunacaktır. Arttırma 
ya ittirak etmek iıteyenlerin kıy • 
meti muhammenenin yüzde 7, 1-2 
u niıbetinde pey akçesi veya miJ.. 

Ut bir bank•nm teminat mektubu -
nu hamil bulunmalan lazımdır . 
Haklan tapu ıicillerile ıabit olmı· 
yan ipotekli alacaklılarla diler a• 
llkadarlann ve irtifak hakkı 1&· 

hiplerinin bu haklarmı ve buıuıiy· 

ii ::ı::wı:s.-a::.-ımm:nma:a:unmmm:aua 

Tt:J Q. K iVE 

tlR.66.T 
BANKA51 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bOl;Q 

le faiz ve meaarife dair olan iddia· ----------

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Hurda nuiti n•ldiye bilmüzayede 11hlacJktır. Talip of anların 
teminatlarile 21/7/934 Pazar ıüaü ıut onda Galata Sarayında 
Beyotlu Poıta T. T. Merkezi bin11ında ruüteıekkil komisyona ve 
aatılacak hurda naaiti görmekiçin de lıı aobul Posta MüdUriy~tı 
Nakliyat Kalemine mUrac:aıt eyltmeleri. ~3587) 

- i l I~ 111-ı 
Selinik Bankası 

Tesis tarihi: 1888 

Sirkeci Be9lr Kemal Mahmut Cevat eczah an t aı 
kartı•ında. Telefon 22445 

lannm ilin tarihinden itibaren 20 
gün zarfında evraki müıbiteleriyle 
birlikte dairemize bildirmeleri il· 
zımdır. Akıi takdirde hakları ta 
pu ıicilleriyle ıabit olmıyanlar ıa· 
bt bedelinin paylaımaıından ha -
riç kalırlar. Müterakim vergi va• 
kıf icareıi, tanzifiye ve tenviriye
den mütevellit belediye ruıumu 

müıteriye aittir. Daha fazla ma• 
Himat almak iıtiyenlerin 8 - 7-
934 tarihinden itibaren dairemiz -
de açık bulundurulacak arttırma 
prtnameıiyle 933-162 numaralı 
doıyuında mevcut ve mahalli 
mezkUrün Evkaf, mesaha, ve ıaİ• 
reıini havi vaziyet ve takdiri kıy
met raporunu görüp anlıyabilecek. 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frenk 
idare merkezı · IS1 AN BUL 

Türklyedekl Şubelerl : 
Tayyare Piyangosu 

3 üncü Keşide 11Temmuz1934 tedir 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık 

ikramiye oe 20.000 liralik bir 
mika at oardır. 

leri ilin olunur. (178) 

Kiralık 
Gayet havadar ve nezareti fev· 

kalideli Ayaaofya Tramvay iıtu· 
yonunda köte batında 2 numaralı 
h1tva gazı, elektrik, terkoılu, dört 
odalı bir daire kiraya verileceğin
den kapıcıya ve altındaki mahal • 
lebiciy" ve pazarlık için de Cala -
ta Melt"k han 7 numaraya müra • 

lstanbul C Galata ~e lstonbul ) lzmlr 
Samsun. Mersin • Adana 

Vunanlstandakl Şubeleri: 
SelAnlk. Kavttla. Atlna. Pire 

8i16mum Banka muameleleri. Kedmektupları. Carı bir beada 
lan kiltadı. Etham we Tabvilit. Kasalar icarı. 



Şehinşah Hz. bu
gün Irana . gidiyor 

Temmuz 
Spor bayramı ha

zırlıkları bitti 
6 Temmuz Cuma günü Galata· 

saraylılar tarafından Taksim stad
yomunda büyük spor bayramı ya
pılacağını geçenlerde yazmıştık. 
Bu 'enliklere evvela, klübün yeni 
ve eski spor yapan azalarının geçit 
resmi ile başlanacak, bunu serheat 
güreş, halat çekme müaabakalan, 
kıymetli güllecimiz Cemal Beyin 
gülle kaldırması, Balkanlardan 
gelecek ve içlerinde Balkan şam
piyonları bulunan Yugoalav,Romen 
Yunan ve Bulgar milletlerine men 
sup 9 atlet ile Türk atletl;inin ya
pacağı müsabakalar takip edecek 
ve Yunanistarun en aevilmit ve 
kuvvetli takımlarından Panatinai· 
kos futbol tıakmıı ile Calatıuaray 
birinci takımının yapacağı futbol 
maçı ile günün apor hareketlerine 
nihayet verilecektir. 

Atletizm müaabakalarma mem 
leketimizin tanmmıt bütün atlet
leri i\tirak edeceği gibi Balkanlar
dan da, mandikaaı Romen §ampi
yonu (İvon) da iştirak edecektir. 

Galataaa~ ve Betiktat birin
ci takımları ile maç yapmak üze
re gelen Panatinaikos takunı, ge
çenlerde Yunanistan fampİyonu 

Olimpiyakoa ile yaptığı bir maçı 
3 -O kazanmış Yunanistan birin· 
ci sınıf futbolcularından mürek
kep bir takımdır. 

Bunlar arasmdaı Miyakia 22 ya· 
şında 10 defa enternuyonal ol
muı sağ açıktır. Sofyanopulos 21 
yaşında santrfor S defa Atina muh 

Hiikumdar, 
attırdı. 

inatçı şe)hi kızgın katran dolu kazana 

Yazmı bu nüshamızdaki '(Haberin Hikayesi) dir. Resimli hikayele -
rimiz birer günlüktür, yani mabaa tsrzdır. Gazetemizde her gün böy
le bir hikaye vardır. 

KUPOrt 

178 
2-7-193411 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 

41 - Osküdarda Sinan paıa 26 
Ekrem, 42 - Şehremini İbrahim çavuı 
mahallesinde 1 Ane, 43 - Beıiktaı 
19 uncu mektep 340 Selami, 44 - Ka
dıköy Söğütlü çeıme 258 Vangel, 45-
Asompsion mektebi 5 inci ımıö taie
besinden Niko, 46 - İstanbul Kız liıe· 
sinden 791 Feride, 47 - Beykoz 40 
rncı mektep 211 Şükran, 48 - Oıkü· 
dar Bağlarbaıı 60 Ayten Lütfi, 49 -
Şiıli Terakki lisesinden 371 Acar R.j • 

fat, 50 - Kasnnpaıa Deniz matbaaıın· 
dan M. Emin, 51 - Ortaköy Derebo
yu 7 Meri Farad, 52 - Erdekte 285 
sebzeci Eyüp, 53 - Tophanede 360 
Lütfiye, 54 - Çengel.köyünde 8 F e • 
rit, 55 - lzmit Akçacami sokak 71 Su· 
na, 56 - Galata M~hmudiye caddesin
de 196 berber Arslan, 57 - Edirnek:ı· 
pıda 52 Teodor Todoridis, 58 - Kın.• 
hçeımede 21 Apdül, 59 - Beyler!Jt.yi 
Hasan Cemal, 60 - Cibali Yenik~pıda 
13 Vasil Keıit oğlu bev ve hanımlar. 

Kartpostal kazananlar 

telitinde oynamıştır. İpofantis 25 __ ....., _______________ _..._....,_..,......, _______________________ ._ 

61 - Balıkesir mektep sokak U 
Rehber, 62 - Çarşıkapıda HüdRt ıo. 
kak 4 Halil, 63 - İstanbul Kız Mu1'1· 
lim mektebi 248 Sabahat, 64 - Beş;k. 
ta§ Sabahat, 65 - Kuleli Askeri füc
sinden 937 Ali, 66 -- Galata Goldımit 
mektebinden 120 Sason, 67 - Çarşı· 
kapıda 207 Ahmet, 68 - Beıikt:ı~ 19 
unucu mektebinden 337 Bedri, 69 -
Beşiktaı Köyiçi 30 Muharrem, 70 -
Şitli tramvay deposunda 290 f eh.mi 
Nuri, 71 - Gelenbevi mektebinden 
706 Muzaffer, 72 - Beyazıt Vezl'lec:İ· 
)erde S inci mektepten 11 MP.dihP, 73, 
- Beyoğlu Bostanbaşr Komiseri Mch· 
met efendi kızı Zekiye, 74 - Çenberli• 
~ta 10 LÇllUI, 76 - Şirketi Hayriye 
Fabrikaıında Fikret, 76 - Eyiip orta 
mektebinden 107 M. Kemal. 77 - Sa· 
mafya 51 Abdülhalik Şebabettin, 78-
0sküdar Nail Hüsamettin, 79 - Çam· 
lıcada Şemsettin bey hanesinde Atiye, 
80 - Tarlabaıı 31 Hadiye Nafia, 81-
lstanbul Çarşıkapı 94 Hacı Arılan, 
82 - 19 uncu mektepten 344 Mahfu· 
ze Hüsamettin, 83 - İstanbul Celil 
bey han 20 Y. P ., 84 - Samatya llyaı 
bey mahallesi 13 Kenan, 86 - Beyoğ
lu 35 inci mektebinden 160 Cemal, 
86 - Beyoğlu Kabristan sokak Viya· 
na oteli 113 M. Luici, 87 - lıtanbul 
yeni postahane önünde kağıtcı Ahmet, 
88 - Gedikpaıada 54 T, 89 - latan· 
bul SS inci melpeten 570 Muzaffer, 
90 - Tokatliyan otelinde matmazel 
Eglatine, 91 - Beyoğlu 9 uncu mek • 
tep 408 Melahat Şaban, 92 - Fatilı 
Beyceğiz 26 Nermin Cemal, 93 - Fa· 
tih Altay mahallesinde 11 Ahmet, 94-
1 stanbul Fabrika ve Havuzla müdüri· 
yetinde Nizami, 95 - İstanbul Krz 
Muallim mektebinden 248 Sabahat, 
96 - Çarşamba Kocadede mahallesin· 
de Beycağız 17 M. Nurettin, 97 - Be· 
ıiktaş 19 uncu mektebinden Mehmet 
Suat, 98 - İstanbul 7 inci mektebin· 
den 451 Hacer, 99 - Kasımpaşada 
6 berber Mehmet, 100 - 23 üncü mek
tepten Makbule hanım ve beyler. 

yaşında takım kaptanı, 12 defa en 
temasyonal olmuf, Baltassis 1 26 
yaımda 8 defa enternasyonal Yu
nanistanm en iyi santrhafıdır. Va.s 
siliou 27 yaşında 2 defa entemas -
yonal, bektir. Pierrakos 23 ya§mda 
2 defa enternasyonal. Apostolidis 
23 yaşında aağ haf, Birinci takım • Amerika da Elli ton 
da yeni oynuyor. Triantafylis 22 • • • 
yaımda 6 defa enternaayonal iyi d . I Bır ınsan ellı yaşına kadar 
tütördür. Sol ıaçık. Sklavunoa 23 ev IDSaD ann bu kadar yemek yermiş! 
yaımda Kaleci 2 defa entemaayo· mumyaları bulundu lngiliz doktorlarından biri, bir 

nal Atinan_m en iyi kalecisidir. ~ut Şimali Aınerikada Sonorada atatistik yapmt§hr: "Bir insan ba
ıadopuloa (18 yaşında forvert, ıh· yapılan hafriyat neticesinde Mek- yatında ne ka.ıdar yemek yiyebilir? 
tiyat. Baltassis il 18 yafında 6 de-
fa enternasyonal, forvert, çok iyi 
şütördür. Hrystodulu 18 yaşında 2 
defa enternasyonal çok kuvvetli 
§Ütördür. 

Her birisi bir çok defalar enter· 
nasyonal olmuş oyuncular bulun
maktadır. 
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aikada yafıyan ilk insaınlarm mum 
yaları bulunmuştur. 

Bunlar araamda iki metreden u· 
zun boylu mumyaların görülmesi, 
hayret uyandrrmıftır. 210 santimet 
re boyundaki insanl&r, "dev insan
lar,, sayılıyor. 

Bunların kafa taaları muayene 
edilmiş, bu muayene ile Mongol ır
kma mensup oldukları neticesine 
varılmıştır. 

Japonlara ateş! 

Doktorun tetkikleri neticesinde 
bulduğu rakamlar §Unlardır: 

Elli y&.§ıda, orta derecede ye
mek yiyen bir adam, bu 50 senede 
25 ton ağırlığında yemek yermiş, 
fak at aç gözlü oluuaı yediği yeme-

ğin miktarı o zaman 50 - 60 tona 
çıkar. 

Kadınlar, erkeklerden beşte dört 
nisbetinde az yerlennİ§, elli yaşın· 

da bir kadın bu müddet zarfında 

20 ton yemek yermiş. Kadınların 

yedikleri tatlılar ve şekerler bu he
Kanadah balıkçılar Japon saba dahil değilmiş, çünkü bunun 

balıkçıiara hücum ettiler hesabını ancak Allah bilirmiş! 

Harber "İngiliz Kolombiyum. 
da,, 1 (A.A.) - 60 Kanada balık 
sandalı sekiz Japon balık sanda -
ima ateş açmışlar ve bunlan av 
mıntakasına girmekten menetmiş· 
lerdir. Bu hadise, Kanadalıların 
kendilreini silahla tehdit ettikle .. 
lerini iddia eden Japon balıkçıla

rının şikayeti üzerine iki Kanada· 
lmın tevkif edilmesinden ileri gel· 
mittir. 

insanlar gittikçe daha fazla zer· 

zevat yemiş yemeğ~ rağbet ediyor

larmış, et miktarını azaltıyorlar. 

mı§. Bu doktor diyor ki: 

"Fazla yemek yemeyiniz, açgöz 
lülüğü terkediniz. Çünkü Romalı

ların imparatorluklarını kaybetme 

sinin sebepleri ~rumda çok yemek 
te vardır!!,, 

istidat sahibi 
çocuklar 

Nevyorklu çocuk doktoru Kol
bertson, pek er'ı;en olarak musiki 
sahasında faaliyete geçen ve isti
datlı görülen yüz çocuğun mütea· 
kıp zamanlardaki vaziyetlerini 
gözden geçirmi§, bir statistik vücu 
de getirmiştir. 

Bu statistiğe göre, sekiz yaşında 
iken piyano çalmıya başlıyan ve 
hatta konserler veren yüz çocuk
tan, pek azı büyüdükten sonra kud 
ret ve şöhret sahibi olmuştur. Yüz 
çocuktan yetmiş ikisi, sonradan 
durdukları yerde saymışlardır. Yir 
mi beşi, konser programlarında bir 
dereceye kadar tutunabilmişler, fa 
kat yavaş yavaş isimleri silinmiş
tir. 

Bu yüz çocuktan yalnız üçü, son 
radan musiki sahasında üstün şah
siyet edinebilmişlerdir. 

Sinema artisti ağır hasta 

Yeni neşriyat 

BÜ1ÜN 
Bu edebiyat, ilim ve san'at mecmu• 

asının betinci nüshası da zengin bir 
münderecatla çıktı. Okuyucularımıza 

tavsiye ederiz. 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . 
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