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a 
ve Sıcak, 'sel 

kasırga! 
Trabzon, 29 (A.A.) - · Kaç 

gündür sıcak ve kuraktan bütün , 
mahsulat tehlike geçirmektedir. 
Yağmura şiddetli ihtiyaç vardır. 

Kuraklık bir hafta daha devam et· 
tiği takdirde mahsulat zarar göre· 
cektir. Fındık mahsulü bir ağus· 

Iran ve Efgan arasındaki hudut 
ihtilafında 1 ürkiqe hakem oldu 

karada 
tosta toplanacaktır. Odanın ne!· Hariciye Vekilimi
rettiği rapora göre rekolte Coruh 
havalisi de dahil olmak üzer~ do. . zin nezdinde 

Amerikan balonu Sov
yet rekorunu kıramadı! 

kuz buçuk milyon kilodur. Geçer. t 1 ld 24 b• k ki •• • 
sene on bir milyon kilo idi. Mah· Op anı 1 10 metreye Çl aca afllll Umlt 
sul dökülmektedir. Devam etiğine Ankara, 29 (A.A.) - Bugün d• J d f k ff k 1 d 1 
göre rekolte daha düşed.-tir. öğleden sonra Afgan ve lran bü · e ıyor ar 1, 3 at ffiUVa a 0 ama 1 ar 
lspartada selln zararları yük elçilerinin hariciye vekilimiz Rapit • aiti • Amerika • 29 (A. Binba§ı Kepner, balonun uğradığı 

l 29 (A A ) U
.. doktor Tevfik Rüştü Beyefendi 

eparta, · · - ç aaat d. d l d kl 'k' d A.) - Dün buradan havalanmış bu arızanın neden ileri geldiğin ' 
kadar devam eden dünkü büyük nhezkAın ~ to~. anh ı. arı vh~'kı .. 1 o~t olan Stratoıferik balon, dünyanır anlıyamadığını ifade etmiştir. 

. . . . il umetın cum urıyet u umetı-

29 Temmuz 193~ ~ 

Çok ~ yazık! 
Ormanlarımızda 

yangınl~r çoğalıyor 
Ankara, 29 (Hususi) - OJ11'1.ıt 

umum müdürlüğünden verilen ııı•' 
lutnata göre, son bir iki hafta iç~; 
de Buna.da Karadağı, KütahY'' 

Kocasüru, Kemalpa§ada zeaıııe~'. 
Lapaekide Suluca, Muğlada }. 
menkuyu ortanlarda yangın çı~.: 
mı§, söndürülmü§tür. Umunı JJlıl \' 

dürlükçe orman müdürlükleriııe 
sıkı emirler verilmiı, muhafıı' 
memurlarının daha dikkatli bulııl1' til 
malnrı bildirilmi§tir. Son yıl1' iıı 
gınlarda binlerce liralık servet fı~' bq 

bt' der olmu§tur. Yangınlara ıebe 
yet veren• köylüler sıkı surette ti' 

kip edilmektedir. Suçlular tidclet• 
le cezalandırılacaklardır. scl şehrın muhtelıf semtlerındekı . h k 

1
.... d' ..... Af en büyük balonudur. 85 bin met- Daha sonra, saat 20 ye doğru 

.. nın a em ıgıne tev ı ettıgı • 
ev, bag, bahçe ve tarlalarda ha l h d 'h .1A f re mikabı hacmindedir. Safra ola· bin batı Kepner 18,850 kademe o----

. . gan - ran u ut ı tı a ı ıt ının 
sar yapmışsa da mıktarı teabıt e · ... rak 2700 kilo saçma taşımaktadrr. rittiklerini fakat rasadatta bulun Hariciye Vekaletinde 
d·ı . . B l d" b . l l konuşuldugu haber alınmıştır. I l k lb' k " ı ememı§tır. e c ıye u ı§ er <' çinde bulunan ar ııca e ıse ve ma üzere, muhtelif irtifalarda • • l 1• 

yenı tayın er d yakından alakadar olmakta ve 7 ton ağırlığında yiyecek ve sair dolaşacağını bildirmiştir. ·ci ~ 
te:ıbit işleriyle uğraşmaktadır. Be· Afmanyanın borçla- levazım götürmektedirler. Bu ba · Rapid. aiti - Amerika- 29 (A. Ankara, 29 (Hususi) - ffat1

, 

lediye tarafından yaptırılan büyü1 rı azafıyor fonda uçanlar, pilot binbaşı Vil • A.) - Binbaşı Kepner,, bindiği yede yeni tayinler yapılmııtır tı i 
köprüyü de sel almıştır. yam Kepner, fenni rasıt yüzbatı balonun 16 kilometreye yükseldi· cümle Londra konsolosu Dürrf ~ 
Kayseride müthiş kastrga Berlin, 29 (A.A.) - Maliye Albert Stevene ve muavini pilol ğini bildirmiştir. Bundan aonra· azhar Bey Tiran elçiliğine, Mii5' 

nezaretinin bir raporuna göre Al- yüzba§ı Orvil Enderaendir. Bun • ki telsizlerde, balonun alt kısmın· teşarı Basri Re•it Bey Filibe k0" be 
Kayseri, 29 (A.A.) - Dün öğ· d r ~ l\t 

leden sonra aktama kadar görül. manyanın uzun ve orta va e 1 lar. teşebbüslerine kurban gitmi~ d~ .. ~?tea~dit yırtıkl~r husule gel· solosluğuna, Filibe konsolosu 1't~ ~· 
. borçları haziran nihayetinde 9 olan Rus alimlerinin elde etmif ol· dıgını ve ınmey .. e kadır olamıya· mal Bey Bari konsolosluğuna, ~. L 

memiş bir kaaırga devam etmıştir, mı'lyar 938 'l d lgal d ki 'rt'f k k 21 k b l d k d k 1 l ~ 
h ık mı yon ve a ı u arı ı ı a re orunu ırıp ra , u un ugu no ta a ımı · ri konsolosu Moskova büyük e çı 

Şehir toz içinde kalmı§ ve a ı 12 borçları da iki milyar 231 milyon bin metreye yükselmek ümi,dinde- damadan durduğunu haber ver • lig"· .. .. .. kAt' 1.... H d•r v L 
yanm metreden dahi biribirini gö· . ı uçuncu a ıp ıgıne, ay ~ •q 

marka baliğ olmakta idi. Bina • dirler. Doı doğru gök yuzum rnektedır. Balonda bulunanlarır ey L d 1 .1.... .. .. .. ka~tiP' d 
rememiş ve bu toz tabakası 3 on ra e çı ıgı uçuncu ~ 

enaleyh 0 tarihte Almanyanın bü· yükselen balonun hareketi esna • akıbetinden endi§e edilmektedir. 1. ... Ce .1 V f' Be l kh IJll L 

lerce devam etmiştir. Gece kasır· d b' k' h b l V · (AA) B" b ıgıne, mı a 1 Y ato 0 
"' tün borçlarının yekUnu 12 milyar sın a 30 ın ı§i azır u unmuş aşıngton, 29 . . - ın a· .. .. .. k'" • 1.... l kh IJll L 

ga durmuş ve kısa süren bir yağ· 169 milyondu. ~1 Mart 1934 ta- tur. tı Kepnerin idaresindeki Stratos· ~ç~nc~ ... at~p ıgıne, sto ""adıl Qİj 
nıur yağmı§tır. Bugün hafif bir Saat 18 i dört geçerek, binbatı ferik balon 16 bin metreye yük· uçuncu katıbı Rıfkı Bey Bag . 

rihindenberi muntazaman yapılan El T y • •• .. •• k'" · r &' fıP ~ 
kaurga ve gayri tabii bunaltıcı bir tediyeler neticesinde borçların u· Kepner bir telsiz g:.:::.::::-erek Stra seldikten sonra 14 bin metreye in· çı ıgı uçuncu atıp 1 ıne ta 
sıcak devam etmektedir. 5 ı k fosferik mıntakaya 40.200 ka • mı'ye mecbur olmuştur. Biraz edilmi§lerdir. 

Türkiyede kurulacak 
kô.gıt fabrikası 
Ankara, 29 (Huauıi) - Hüku 

metçe kabul edilen sanayi progra-

mmda kağıt sanayiinin devlet ta
rafından teais ve idar.esi takarrür 

ettiğinden latanbul, Bolu, Zon,gul 
dak, Kastamonu, Sinop, Bursa 
Bilecik Vilayetlerinin müstemiren 

kağıt ihtiyaçlarını temin etmek 
üzere bir milyon sekiz yüz bin lira 

sermayeli bir san'at müessesesi 
vücuda getirilecektir. Bu müesses 

eyi kurmayı Sümer Bank taahhüt 

etmittir. Bu müesseseleri kuramk 
için Sümer Banka 25 senelik bir 

imtiyaz verilmesi Vekiller Heyetin 
ce tekarrür etmiştir. 

--0-

Hüdeydede kalmış 
37 Türk esiri 

mumi yakunu 24 mi yon mar a· 
zalmıştır. dem irtifaında erittiklerini ve 77 sonra tekrardan 17,200 metreye Londra konsolosluğuna Talat 

---o- bin kadem ükselme i ümit ettik- çıkan mu azam n a - auf Bey, o•~n._ k•••rHc:,,ı 
lerini bildinnittir. lamak istemi§ ise de, ötesinde be Şemsettin Arif Bey, lıtokholm J<İ' 

Letonya Hariciye Hareketindenberi, balon birç' risinde sakatlık olduğundan Vf tipliğine Londra üçüncü keti~ 
Nazırı Moskovada 16 bin kadem irtifaa yükseldiği init pek hızlı vuku bulduğundan: Hasan rhrettin Bey, yeni ihdll' 

mütkülata maruz kalmıf, ezcüml~ para§utla atlamıtlardır. Balor 1 G 1 k 1 1 ğ As'f, 
M k 29 (AA) S . . . . . • o unan a as onso osu una 

oı ova, · · - ovyet anda birdenbire 14bin kademe düt ıçerısmdekıler 15 hın metreder . fb' 
Rusyayı resmen ziyaret etmek ü • müt ve saatlerce bu irtifada kal • kendi kendine Holrec'de karayc Anvers konsolosluğuna Münır ait• 
zere buraya gelen Letonya harici· dıktan sonra yeniden yükıelmiıtir. inmi§tir. rahim Beyler tayin edilmi~ler ~ 
ye nazırı M. Seljama'mn ıeref İ· Knnçilarlar arasında da deği!i1'1 
ne dün aktam M. Litvinof büyül /Vı f • y; k ·ı · J(t t h- Sofyada bir çok ler yapılacağı anlatılmaktadır. 
bir ziyafet vennit ve ziyafette hü . a ıa e l l u a ----<>--

kUmet erkanı da hazır bulunmut yaya gitti tevkif at yapıldı Türk dili kurultayına So\
1
' 

tur. Ziyafeti bir süvare takip et Sofya, 29 (A.A.) - Bulgar a · yet alimleri geliyor 
mi•tir. Süvareye hükUmet erka Bandırma, 28 (A.A.) - Nafıa 

:r vekili Ali Beyefendi refakatlerin· jaıuı bildiriyor: M k 29 (A A ) ıı·- • 
nı, sefirler ve diğer birçok zeva' oı ova, . . - ı..-

1 
deki devlet demiryolları erkanı Zabita dün bir takım binalarda d S 'lo'.jı 

iştirak ey emiştir. taharriyat yapmı§ ve birçok kim. kademisi azasın an amoı 
--o- ile bugün Bandırmaya gelmi§ler • ve Me•anı'nof dı'l kongresinde h' 

Yunanlıların yeni 
harp gemileri 

Atina, 29 (Husust) - Bahriye 
nazırı Haci Kiryakos, ecnebi İn§a· 
at tezgahlarının, yeni iki torpido 
muhribi inıası hakkında 'kat'i 

dir. Vekil Bey belediye ve hüku· seleri tevkif etmi§tir. Makedonyr ~ ıd' 
ihtilal. komitesi ile mü;ıaaebattr zır bulunmak üzere 30 temrnu 

met dairesini, . H. F. aını ziyaret 

etmiştir. Bandırma limanında ih· 
racaat ve ithalat emtie anbarları 

nı tetkik elmitler, gerek hat güzer· 
gihında ve gerekse §ehir ve kaıa· 

bulunan Karof da mcvkuflar ara · TÜrkiyeye harel<et edeceklerdit· 
sındadır. 

iki ağustosta Fransızlar 
matem yapacaklar 
Paris, 29 (A.A.) -

lbrahim Tali Bey gitti ~ 
• Je 

Bir müddettenberi tehrİJJl1ı 1 t J1) 
balarda halkın dileklerini dinle
mişlerdir. Bandırmada da uzun 
tetkikler yapılmış icap eden karar· 
lar verilrni! ve alqama doğru Kü· 
tahya istikametine hareket etmit • 
)erdir. 

Liyote'ye milli cenaze merasımı 

yapılacaktır. Bu merasimin tarihi 
2 ağustos olarak lesbit edilmittir 
O gün, bütün Fransada milli ma· 
tem günü addedilecektir. 

Ankara,, , 29 (A.A.) - Hilali· tekliflerini eylül içinde verecekle
ahmer cemiyeti umumi merkezi rini söylemiıtir. Ecnbei müease -
Hüdeydede umumi harpten kalmı~ seler, torpidolar hariçte veya Yu-
37 esirimizi bu defa lstanbula nanistanda yapıldığına göre fiyat 
getirmi§ ve kendilerini, köylerine bi1dirmeğe davet edilmi§lerdir. 
kadar bütün masraflarını temin et ı;r _________ 

91 
_________ ,.. ___________ IE!Dl~---a-.ı-•~ 

bulunmakta olan Trakya UIJlıl il~ ~ 
Müfettiti lbrahim Tali Bey d la 
Buraaya gitmiıtir. 

o ~ 
Bu gün gidiyor 

1 
~ 

~t· 
Lehistan Adliye Nazırı M· ,,. ~ 

mek •0··~;,;.. Sabah gazeteleri ne diqorlar? 
Saatte 138 kilometreır---·---------------------aiı 

.. ' t sura .. 
Francorchn:mp, 30 - Dreyfüs, 

(Bugatti) otomobili ile. Belçikn 
büyük mükafatını kazanmıştır. 
Dreyfüs, 600 kilometrelik mesafe· 
yi 4 saat 15 dakika 3 saniye 4/ 5 
de yani saatte vasati 139,861 kilo· 
metre süratle yapmıştır. 

ikinci, gene Bugatti otomobili 
ile Brivio olmugtur . . Bu me af eyi 
4 ıaat, 16 dakika, 57 saniye 4/ 5 
de yani saatte vasati 138,827 kilo· 
metre ıür'atle yapmııtır. 

V AKJT - Mehmet Aımı Bey bagUnkU ı 
bnşmııkıılc&ııdo (Jhıısturya hAdlselcrl büyü
yor.) bn::ılı~ı altında gthıl1n en mllhlm m~
zuunu tahlU ediyor. Aaım Bey aon \ıu.lyetı 

yet Anl!lturya denilen memleket letlkltıllnll 

krndl b:ışmıı mubnfar.I\ edemlyen mUJrtJriln 
\'C memlckctlerln acıklı akıbetiyle kareıln11· 

mı, bu1unuyorl.) 

anlattıktan sonra ııı ııualll".rl 110nıyor: (Aro· 
tr.ı A \1lsturya hUkOmetı, kendi 11.Skerled, kcn 
dl jnnd:ırmalarlylo mrmlcltettn hemen her 

00llIHURll'E1' - Yunm~ Nadi Bey bıı· 

ı;iin lbmcatqnır.ın da lthalAtımır.ın da arth· 
rıl1113111., me\-zuunu ele almıştır. ltbaIMmn • 

tarı~tmd:ın yer yer lııııt göstermekte olan de- ı:ın artnınsmd:uı l>orkıınlar bulunduğunu 
\-amJı hıyan harekcUertnl ba tırmağıı. ve ta· ııUyUyen Nadi Bt'y bunun yanlı bir tıklre 

hl! nlmm vatiyctlnl tesis ctmeğe mU\'alfak d&ynndıkt mütulcııııındıuhr. Yunus Nadi Bey 

olııbllecek mldlrT) lln noktayı 1Uphell Cilttn dJyor 1·1: ''F'Uhnldlm lthnlAtm ihracattan 
Vnlcrt başnnıhnrr1rl ergtıe hıırltten ruıl·erl btr ram olm:ımıda. doltnıdan do#"nıyıı ınjlll pa
mUdııhnle vuım bulm ı lhtlınııll olduğunu 

söylüyor. Amn Bey D1I netloeyc l'anyor: (A· 
\'1lsturyac1a yangm vıu. F'akllt bu )'llngını 

stlndOnnelt hudutlarda toplanan tulumbacı· 

larm her biri diğerlerini lnskanıyor. Belki 
ynngmı &8ndUrmt'I> itin Avusturya tıudutla· 

rmdan ıı:ı-rl glrecclc olnn tulnmbııcılıırm ~· 
nnlrnluk etmelerinden de korkuluyor. 1'."Iha· 

rayı tehdit eden bir tehlfüe \•ardır. Fnkat 
namrl olaı:al< IUııılAUn ihracat ~-r.kdlğerinl 

kıırtılryıın lkt ameliyedir. HnkU.att.e bir mil
let fhraç ettiği kadıır tıhal edebilir.,, 

CUmhurlyct başmuharriri 5Öl lr drnı.m ,.. 
diyor: "İthnl1tın nzlı~dan memnun olacak 
yerde bunun toğaldıtmr gl>rmt'k btemellyfz. 

ı~arla lthalAt yııpa.bllmck tein lııo fatla lhra
cat yııpmağıı mecbur olduğuım17.a ıUpbe yok 
tur. Eğer mıwcut le1lhsalfltımıı: ltCıfl değilse 

tıunlıın ymıilerlle, mlltekAmlllcrlJ llonal ct
mt'lk me\•ldlndeylz.,. 

l\ltlıl ... tl'ET - • llrt Meb'uııu Mahmut Bey 
Parlsun ç-ündentlğ'l makale lnde "Şark Lo· 
kıırnosu,. nrnn bclısedl3ir. Şnrlt Loknrnom· 
nu bllba..qa Frn.n!17lnrm müdafaa ettiği \'e 
huna ı,tırak ctmlyrn Alrnan~·anın gör.t.erdlğl 

rwht'p11'r makalede ur.un ur.adıy" anlatılıyor. 
7..AMA:S - F.bllu.lya Zade \'cııt Bey bu

s:ilnkl\ br..~m:\kntcslndo Avusturya hAdlselert 
dolnyı!.IJe "])izim vaı;lyetımlz.. den babsedl· 
yor. \'elit 8?'~· A\,ı tor;\·a hndlselerl dolllYI· 
ıılyle bUtiln dUnyıı foltlşlaııırkl'n bitim, şlip • 
heslı: t.rf'ıı Ur dUl'ltlnldn bf-rebf!r, :urrece rn· 
ıttıır.y" dU,:ı1edlf(lmlzl söyll.rerel< b•ın 1n lll"İ>f! · 

hini sulh!\ hrıkcstt'n fııılıı lınğtı olmnmmfa 
s:lirUyor. 

• teı· . 
hadolfski bir kaç gündenberı ··~ 
rimizde bulunmakta idi. suiil ' 
trenle memleketine gidecektit• 

-<>--

Haydar B. gitti ııtl' 
Evvelki gün Ankaradan 9e f 

f . . ti' 
mize gelen Belgrat ıe irıını:Z: sel' 
dar Bey, dün ak,amki trenle 

grada hareket etmittir. • 
---0-

Taşındı 

T .. k T 'h. T tk'k CeJı1ifet ur an ı e ı r'' 
merkez bürosu Dolmabıı.hçe f;,, \ 
yındaki dairesine tqınını§tır· 

kında bir içtima yapılacakttt• 
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~Uft~. ~... .._:_ 

içki ve asrilik 
b Mtanleket· · ·· ·· d · d oiıd ımız uzum ıyarı ır. 

~e Çok güzel içkiler yetiıir ve 
İıtid,;a Pyret edilirse yetişnek 
ıeted •ndadır. Geçen gün bir ga· 
~ e okudum ki, Hollanda, bi
' flraplarınuzı tercih ediyor· 

HABER 

iki sene evvel yanan depo hakkında 
yeni bir ihbar yapıldı 

\'eaıekt 
ıııiitteb· en evveı bir kadeh Depo sahibi Hacı Remzi Beyle keresteci Nikoli ve 
~btb·ı' ve~ahut külbastı ile, §ış 
~ • e, bıftekıe bir bardak iki arkadaşları sorguya çekildikten sonra serbest bırakıldı 
~et llt. tarap içmek, insana 'kuv· 
~ •;rır. ":fatti bunu, doktorlar, 1932 senesinde Beıiktaıta bü· 
~ 'Ye hıle tavsiye ederler. Şa· yük bir tütün deposundan yangın 
dit) de farabı terennüm etmekte· çıkmıt, depo yanmıfb. O zaman 
~le er. Ahalimiz, ekseriyet itiba· yapılan tahkikat neticesinde, orta· 
.t.. • ~luk benizli, ıarı tenli oldu· da ıüphe uyandırıcı bir sebep gö -
.ıı iÇii'\ • k 
~1 . ., ıç i kullanmak arzusunda rülmemişti. 
~,.:~lar, Celal Nuri Beyin tav- Aradan iki sene kadar bir za· 
~,..~ veçhile, fena cins rakıdan man geçtikten soıva, yapılan biı 
L . le halis ıaraba iltifat ebeler, ihbar üzerine, müddeiumumilik 
"'llıı e · So tıne azıcık kan gelir... yeniden tahkikat icrasına giritmit· 
"'b~a, Yeni telakkiyata naza· tir. Haber verit, yangmm kas · 
'diJt ır ~oplantı esnasında ikram ten çıkarıldığı §eklindedir. Altr 
~f 11 bır kadeh liköre yahut zi- kişi, bu meseleden dolayı dür. 
dllcl~ lofraıında dağıtılan içkilere aktam üzeri adliyeye getirilmiı n 

'"( ~eğdirmemek-ıayet in- ... www.......::::ıııw - • 'F etıl ay azası değilse- eski T b J 
~~Idık addediliyor. IUe hiç bir ramvay ara a a-
~ .. ~ınemek istiyenler ve "latan· rında 2 inci mevki 
L..... canım suyu dururken §&rap 
""'.r•tıı" 'le •ıe?,, diyenler, bu damga· 
~ llrtulrnak için, yakalarına 
'-r ! , "f etil ay rO'Zeti takmalıdır-

···· 
~ i:~labi, dini kayguyla ispirto· 
~, ~· 1 kullanmamak istiyenlere 
~ d 1llııenin bir ıey söylemek hak 
'iildir. Türkiyede "itikatlara 

Q··et edilir. 
'·Ulün bunlan saydıktan sonra, 
~ 0lrnuı bir hikaye anlatayım.: 

\jtj ethur tıp profesörlerimizden 
' 1'1detti: .. . ~ . . 

'~, gece yarıaı, palas pandı
~ ? hastaya çaiırdılar. Git· 
' 1•lemedim. Tanıdıklardan 

Tramvay Şirketi bütün hatlar
da itliyen birinci mevki arabala· 
rm miktarım yüzde otuz olarak 
kabul etmittir. 

Bu arada Kurtuluf, Maçka, Şit
li, Harbiye hattında birinci mevki 
arabalar yan yarıya azaltıknıt, E
dimekapı, Y edikule hatlarında bu 
niıbet yüzde on indirilmiıtir. Ay
ni zamanda arabalann ıemt ve ıa 
at nazarı itibara alınarak iılemeıi 
ve her semtte azami 7 dakikada 
bir arabanın hareket etmesi temin 
olunmuş r. 

Ekmek fiyatı inecek 

müddeiumumilikçe ıorguları yapı· 
larak haklarında icap eden kara 
rm verilmesi için, Sultanahmet 
ikinci sulh ceza mahkemeıİnf 
gönderilmişlerdir. 

Bu altı kifİ, yanan tütün depc 
sunun sahibi Hacı Remzi Beyle 
keresteci Nikoli, fabrikatör Odo • 
kimoı, amelelerden Avram, Ka
rabet ve Panayot efendilerdir. Ha· 
kim Salihattin Bey dosyayı göz • 
den geçirerek, bu altı kitinin hü
viyetlerini teabit etmif, ıonra 
Remzi beye birkaç mekup göster· 
mittir: 

- Bu mektuplar sizin midir? 
Remzi Bey, mektupları şöyle 

bir okuduktan &onra §U cevabı ver· 
mittir: 

- Evet, bana aittir! 
- Peki, sizin bu depoyu kaster 

yaktırdığmız iddia ediliyor. NE: 
diyeceksiniz? 

- Bu iddianın aslı yoktur. Ben, 
o sırada Bafrada idim. tahkikat 

koymadığı noktasından, alhsm 
da ıerbest bıraktı. 

Tahkikat, kendileri mevkuf ol 
mıyarak derinleştirilecek, yeni 
üzerinde yürünerek, ihbarın ha· 
kiki vaziyete uygun olup olmadır 
kestirilecektir. Bu arada bu mese· 
leye dair evelce verilen karar dr 
tetkik olunacaktır. 

Bu yangın tahkikatına ait eık; 
doıyanm adliye ıarayı yangınındr 
yanan dosyalar araıında yamı 

yanmadığı belli değildir. Dosya. 
aranmaktadır. 

Sipahi 
tenis 

v 

ocagının 

kursları 
Sipahi Ocağı iki tane yeni tenis 

kortu yapmııtı. Dün altmış kadar 
davetlinin huzurunda bu kortla
rın küıat resmi yapılmııtır. Küf al 
resminden M>nra davetliler büfe· 
ye götürülmüt ve izaz olunmuşlar 

yapılmıf, neticede herhangi bir dır. 
meıuliyeti mucip vaziyet görülme Bunu müteakıp maruf tenisçi· 

lerimizden Suat, Talat, Şirinyan 

ve Ohanesyan arasında hususi ma 
hiyette bir maç yapılmııtır. 

mif. Müddeiumumilik, takibat 
yapılamıyacağı neticesine varmış. 

Hakim Salihattin Bey, diğer 

bet kişiden de kasten yangın iddi· 

":s!Jı~da ne .diyeceklerini is- latanbulun tapu kayıtları 
tızah ettı. Hepsı de bunun aıl· 
olmadığını söylediler. Son tetkil edilen latanbul mın· 

~~ bizzat gelerek ısrar etti. 
9-'·~ alarak götürdü. Yolda da 
~tı verdi: 
~Ah, efendim, sormayın ... 
~ ~ z, asrilik uğruna yandı. 
~ t, kırk bet elli yatına kadar, 
~. ~lnızda kendi itiyle gücüy

Neticede, hakim, müddeiumu takası tapu sicil muhafızlığı, tapu 
milikçe mahkemeye gönderile· dan dün aldıkları kayıtları yeni 

Bugün tetkik edilecek olan ek· dosya içerisindeki evrakın tevki kütüklere muntazam bir ıekilde 
mek fiyatları yeni bir narha rap • kararı vermeğe kafi delil ortayr geçirmektedir. Şimdiye kadar on 
tolunacaktır. Buğday fiyatları son=============== ıekiz mahallenin kayıtları tama-
günlerde düttüğünden ekmeğin men kütüklere geçirilmittir. 
de bir miktar ucuzlaması beklen • --o-

mektedir. Polisler arasında tayinler 
Hafif yaraladdar Sicil muhafızlığı tetkilitı dola· 
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:.s·i·vAse~ ... ·'. 
. . 

Avusturyada 
imparatorluk mu? 

A vusturyada vaziyet elan bütün ve
hametini muhafaza etmekte ve Lond· 
radaki Avusturya sefirinin tebliğlerin~ 
rağmen son gelen haberler Viyana hü
kftmetinin büyük müşkülatlarla karşı· 

taştığını bildirmektedir. Muhakkak o
lan bir şey varsa o da Avusturya hüku
metinin şimdilik ancak Viyana şehrin
de sözünü geçirebildiğidir. 

Viyanadaki hükumet binalannın iş
gal ve Baııvekil Dollfusun katli ile baş· 
Iıyan ihtilalin uzun zamandan beri ha
zırlandığı. esaslı teşkilata malik olduğu 
artık şüphe götürmemektedir. 

Dolfusun katlinden sonra asiler bir 
aralrk şaşkınlığa uğramışlar ve bu yüz
den Viyanada teslim olmuşları:a da vi
layetlerde böyle olmamış ve cenubi A
vusturya vilayetlerinden Yugoslavya 
hudutlanna kadar bir çok yerlerde, 
Korintiyado, Stiriyado hükumet kuv
vetlerinin hala bastıramadığı çok kanlı 
müsademeler hatta muharebeler olmak-' 
tadır. Alman - Avusturya hududunu 
geçmiş Almanyadaki mülteci Avustur· 
ya Nazilerinin asilere iltihakı Avustur
ya hUkOmetinin vazifesini kolaylaştır&· 
cak bir amil telakki edilemez. 

Dolfusun yerine geçen Prens Staren 
berg'in beyanatına rağmen hükumetin 
vaziyete tamamen hakim olabilmesi çolt 
güç olacaktır. 

• • • 
Avusturya İmparatorluğunun na'şı ba

şında bir çok didişmeler daha olmakta· 
dır. 

Umumi harpten sonra, Avusturya 
ile muhasımlarını bağlıyan Senjerrnen 
muahedesinden beri, Viyana, bUyük 
devletlerin namütenahi hırslarına, po
litika oyunlarına sahne olmuştur. 

Fransada Avusturya imparatorlu
ğunun ihyası için zaman zaman kuvvet· 
li propaganda yapılmaktadır. 

İtalyanın da bu hadiseierden sonı a 
Avusturya imparatorluğunun ihyasım 

derpiş etmesi çok muhtemeldir. 
Yalnız başına, kendi kuvvı;.tlcriyle 

yaıryamıyacağı artık tamamen tabak -
kuk eden Avusturya da Macaristamn 
nedarunın ubudiyeti ve Macaristamn 
muhtemel iltihakiyle Çek ve Sırpların 

şiddetle aleyhtar olduğu, yeni bir Avus
turya kraliyet veya imparatorluğunun 
kurulması, son Avusturya ihtilalinin 
başlıca neticelerinden birisini teşkil e
debilir •. 

Şimdiki vaziyetin onune geçmek 
için Almanyaya iltihaktan vey3 impara· 
torluktan başka çare yok gibidir. 

M. R. necdet 
ij tetiyle meıguldü. Tam ma· 
e •alihindendi. Ağzına tek 

İçki koymamıf tı. Oyun oy· 

Ridvan Nafiz Beyin 
tetkikleri 

Topkapıda oturan ıoför Süley· 
man Efendi dün gece T epebaşın • 
da ıoför Arif taraf mdan ıuıtalı 
çakı ile hafif surette yaralanmış, 

Arif te Süleyman ve kardeti A
dem tarafından sandalye ile ba
tından yaralanmı§, üçü de yaka· 
lanmıştır. 

yısile işler, halkın memnuniyetini ===============-
mucip bir ıüratle görülmektedir. Sergide faaliyet 

. ı. Fakat, ıonradan, kendi
\ il ~liınaı itlerde çalıımak üze-
~eti_ •ürdüler ... lıret ve kumarı 
~etıı1et ve asrilik icabı ıandı ... 
' ~ gelsin rakı, gitsin po· 
, .. Sabahlara kadar ... Tabii, a • 
\ 
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1
hünye var, alıımamıt bünye 

'•• tle, mahvoldu... Y atıyaca· 
"'-ııam a, yaf&ıa bile artık 
~adamdır.,, 
I~ en~erde anlatmııtım. Biri, 
ı_ dlerı yanht telaffuz ederek 
......_ eıtıiıti: 

ltonfur monderene katlan • 
j
1 ,~1olu, alafranga apteıa· d;.811ftnanlara tatındım, gene 

llQ icadının gözüne gireme· .. 
' '" 'h ,, ~1 niyetle, asri olacağım 

, ~liikleri, binlikleri devir·! 
; •tı •yyqlığa vurmağa lü · 
)e~ktur. içkiye dayanamıyan 

tıi11d er_çoktur. Dünyanın her 
'ıl ~.kı telakkilere nazaran, mu 

Maarif V ekileti ı;nüatetarı Rıd
van Nafiz Bey §ehrimizde bulun
maktadır. Müsteıar Bey dün husu 
si mahiyete olarak Ege Yurdunu 
ziyaret etmit ve yurdun ihtiyaç
larile yakından ali.kadar olmut • 
tur. Bu teıekkülün hakiki ihtiyaca 
tekabül etmeıi için ne gibi esaslar 
dahilinde tevsi edilmesi lazım ge· 
leceğini yurt menıubini müsteşar 
beye izah etmiılerdir. 

--0----

Esnaf meşheri açılacak 
Şehrimizde Esnaf Cemiyetleri 

yeni ve mühim bir tetebbüae gi
riımiılerdir. Bu cemiyetler arala· 
rında birleterek bütün esnaf cemi 
yelleri mensuplarının yaptıkları 
maliimat ve masnuatı ihtiva ede· 
cek bir meıher açmağa karar ver· 
mişlerdir. 

Bu meıherde ayni zamanda aa
lıt ta yapılacaktır. Meşherin bu ıe 
kilde çok zengin olacaiı anlqıl· 
maktadır. Mether etrafında tetki
kat yapılmaktadır. 

ı:lçulerin haricinde, ha ha -
t~~ haba.m ha, vücudu iıpirto 
'-tt lı ek, hem bediiyat, hemi 
' '1ıe, ~.ahlak, hem de nebi-====-===-====--=-=-=-=-~~~ 
~6t·· ıyı mefhum noktaıın· kararını kaçırdıklannı goruyo • 
~. "ı teli1'ki edilir. Rak B 1 k "'... ruz... ı, farap... un ar, ara· 

... \lyoru h ' 
0. z ya u · ... rında içilirse içilmelidir... Yoksa, 

ıı.· tr tekerleme vardır: "Ka· dindar olmıyanlara bile haram· 
1!'' lcararın yok!,, derler... dırlar • ., 
1
' h'k çok vatandaıların (Vl·nO) 

Kıemen yandı 

Kurtulufta Şair sokağında otu· 
ran 11vacı Ardaıın yaktığı bir ate• 
tin yukarı kata ıirayet etmesin· 
den yangn çrkmıt ev, kıımen yan· 
mıı ve fazla geniılemesine mey· 
dan verilmeden söndürülmüttür. 

GörUlerelc yakalandı 
Yüksek Kaldırımlı Vasilin va· 

purdan çıkacağı esnada ıabrkalı 
Cafer tarafndan yüz elli lirayı ha
vi bir cüzdanı ~alınmıt iıe de di
ğer vapur yolcuları tarafından gö 
rülerek yakalanmııtır. 
Hlzmet4jl tutuldu 

Geçenlerde Sarıyer kazası sıh· 
biye memuru Enver Efendinin e • 
vinden hizmetçisi Şaziye tarafın • 
dan bir çok eıya çalınmıt idi. 
Hizmetçi Şaziye bulunmuı ve ıakı 
ladığı etyaları meydana çıkarmıt· 
tır. 

Ağustos maaşı 
Çartamba gününden itibaren 

memurların Ağustos maatlarının 
tevziine batlanacaktır. 

ı 

Sicil muhafızı Talil Bey ve arka- Altıncı Yerli Mallar Sergisi 
daşları muntazam bir ıurette ça- halkın fevkalade rağbetine maz
lışmaktadırlar. har olmuştur. Sergiye iştirak et• 

Beıiktat merkez memuru Naci 
Bey terfian Kırklareli emniyet me 
murluğuna tayin edilmittir. Betik 
tat merkez memurluğuna da Be· 
yoğlu merkez memuru Sami Bey 
ve Beyoğlu merkez memurluğuna 
da evvelce bir rütvet iddiasile iş
ten el çektiriknit olan ve bilahare 
hakkında men'i muhakeme kararı 
verilen sabık merkez memuru Hu· 
lusi Bey tayin edilmitlerdir. 

-o--

Orta mektep kadroları 

Maarif Vekaleti Orta tedrisat 
kadrosunu hazırlamağa başlamış· 
tır. Kadro Ağustos ayı sonlarında 
ilin ve tebliğ edilecektir. Yeni ıe· 
ne kadrosunda eıaslı bir değişik • 
lik yoktur. idari, inzibati ve ııhhi 
bazı sebepler dolayııile bazı na· 
killer yapılacaktır. Nakledilecek 
muallimlerin mecmuu 50 yi biraz 
geçmektedir. Deiitiklikler daha 
ziyade orta mektep ve lise müdür· 
leri arasında olacaktır. 

Öğrendiğimize göre Anadolu -
daki bazı liıe müdürleri, tehrimi· 
ze nakledilerek lıtanbul lise ve or 
ta mekteplerine tayin edilecekler· 
dir. 

mit olan sanayi erbabı, ayba§ı gel 
mesi dolayısile bu gece sabaha ka 
dar çalıırak paviyonlarını yeni et· 
yalarla süılemiş!erdir. 

Bugün saat 17 de lzmir Sergisi• 
ne iştirak meselesi etrafında gö· 
rüşmek üzere sergi lcomiıeri Nuri 
Bey nezdinde bütün ıanayi erba· 
bının iıtirakile bir içtima yapıla· 
caktır . 

Sergiyi, dün akıama kadar zi· 
yaret edenlerin yekunü 276,000 
kiıiyi bulmuştur. 

Rana Beyin tetkikleri 
Şehrimizde bulunan Gümrük 

ve inhisarlar Vekili Ali Rana Bey 
dün de inhisarlar umum müdür
lüğü merkezinde meşgul olmuı· 

tur. 

Vekil Bey ıehrimizde, müta· 
ha1111ların hazırladıkları ve tat· 
bik ediımetke olan ıslahat proje
lerinin tatbikatından elde edilen 
neticeleri tetkik etmektedir. 

Vekil Bey bir kaç gün sonra An 
karaya dönecektir. Ali Rana Bey 
dün öğleden sonra gümrüklere 
gelmit ve gümrük müfettişleri 
neztlerinde bir içtima yaparak u· 
mumi işler üzerinde izahat almı~-
tır. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
TarlhT tefrfka: 20 

Cie~en kısımlaran hulasası 
Abdülhamit, Paristeki Jün Türk -

lcrle muhabere ettiği vehemiyle (Wec
det) iaminde bir Tıbbiyeli genci sa -
rayda tazyik ve istiçvap ettirmekte -
dir. Bu sırada Abdülhamidin gözdele
rinden (Necmiseher) Hanım ile Pa • 
r isli rakkase aralarında müthiş bri kıs
kançlık başlamıştır. Ayni zamanda pa
dişahın damadı Kemalettin Paşa ile 
Hatice Sultan arasında başlıyan bir 
sevişme yüzünden Kızıl Sultan kızrnı 
K~ma1ettin Paşadan boşatmış ve Bur
saya neiyetmiştir. Halbuki Abdülha -
midin (Saadet) ismindeki diğer bir 
gözdesi bu esnada Tıbbiyeli Necdeti 
seviyor ... 

Kazım Bey gittikten sonra, Ca· 

f cT ağa odasında duramadı. 
- K&zımın dilinin altındaki 

baklayı çıkattmalıyım ! Diyerek 

peşinden gitti. 

Cafer ağa Kazım Beyden şüp· 

he ebneğe başlamıştı. Yoksa o ge

ce kal"anhkta ayağına kurfUn atan 
ve çantayı kapıp kaçan yaver Ka· 

zım Bey midi? Bu şüphe Cafer 

ağanın beynini sardıkça sarıyor· 

du. 

Abdülhamit o günlerde oğlu 

Selim efendiyle yeni baTifmıştı. 
Şehzade Selim efendinin (Nec· 

miseher) namma göz koyduğu ta· 

yiasının aslı 01.madığı hakkında 
padişaha teminat verilmitli. 

Necmiseher hu suretle büyük 

ve tehJikeJi bir frrtma atlatmıf o· 

luyordu. Selim efendinin Yıldız
daki dairesinden be.hasmın sara
yına geçmesi menediJmiıti. Ah • 
dülhami\.: 

- Evlatlarımdan her hangi biri 

beni görmek istCTae, evveli bat 
mabeyinciye haber vermelidir ..• 

Demişti. Bu müddet zarfında 
Nai..-ne Sultantlan başka ıehzade 
ve sultanlardan babasını görmek 

istiyen olmamı§lı. 

Naime Sultanm ziyareti de bir 
evlenme meselesiyle alakadardı. 
Naime Sultan Kemalettin Pa§adan 

ayrıldı1dan sonra Mahmut Celalet 

tir, Pnş;L ile evlcnmeğ~ karar ver· 

mişti. Bu izdivacı padişahın ka

bul etmesi şayanı hayretti. Çünkü 

"Celalettin Patanın sefahate faz • 
la inhimaki olduğu,. Abdülhami

din kulağına da iriımi~i. Padi§all 
buna rağmen kızının Celalettin 

Pa,a ile izdivacına razı olmuştu. 

Bu heng8.mede Abdülhamidin 
gözdeleri arasında müthiş bir kıs· 

Tefrika numarası : 33 

YaHn: ishak Ferdi 

kançbk ve geçimsizlik bqlamııtı. 

Bir gece Fehim Patanın sarayda 

uzun müddet Saadetle mühim bir 

metele etrafında görüttüiü flahe
ri Necmiıeheri çıldırtmı§b. 

F dıim Pata Saadetle ne konu· 

§&bilirdi? 

Necmiıeher Cafer ağaya rasla· 
dı. 

- Fehim Pata Saadeti ıömıüt. 
Öyle mi diye ıordu. 

Cafer ağa dudak bükerek: 

- Haberim yok .. 

Diyip ge~mitli. 

Cafer ağaya da ne oluyordu?! 

Saadete toz kondurmak iılemi· 

yen harem ağası şimdi hu Eyüplü 

kıza lft.f ta söyletmez ollnuıtu. 
Necmiaeher o gün bir fey sez • 

mcdcn uyuyamıyacağını anlayın • 

ca ha~ mabeyinci ye kotlu: 
- Celal beyciğim, dedi, bu çap" 

kın adamı Saadetle nasıl görüttii· 
rüyorsunuz? Böyle birisi benimle 

görilşmeğe gelee: "Sen padi!ah 

gözdeıisin ! Bundan ıowa baık11 

bir erkek kartHına çıkamazam !,. 
diyerek hepiniz ıahlartır ve üzeri

me yürürsünüz! 
Dedi. Necmiseherin zekasından 

çekinen bat mabeyinci bu vaziyet 

kar§ısında ıaıalaınıflı. 
Celal beyin bu mülakattan ha

beri yoktu. 

- Vallahi bir fey hilmiyorum, 
yaYl'UCUğum ! 

Diyerek genç kadınm omuzun· 
dan oktadı •. Ve önündeki evrakı 

karıftırarak: 
- iki 1ıündür rahatsızım. Çok 

mühim iıleı birikmif. 

Dedi •• Batını CSnüne efeli •• Kaiıt 

ları kartftırmağa baftadr. 
Necmiteher hat mabeyincinin 

yanından da bir ~Y ötrenmeden 
çıkmıfb. Maamafih Celil bey bu 

iti kendi hesabına tahkik ettirmek 

ten geri durmadı .• Kendiai•e •• • 
kalet eden mabeyinci Nuri beyi 

çağırdı ve gizlice ıordu: 

- F ebim Pata Saadetle ıöriit • 
mü, •• Efendimizin ho mülakattan 

haberi var mı? 

- Evet.. Evveliıi aktam zabta· 

hane ferman buyurdular.. Fehim 

Paıa saraya geldi.. Bir b~uk ıa· 
at huzur kaldıktan aoııra, efendi • 
mizden aldığı talimat üzerine Sa· 

adetin oduma gitti.. Kendiaiyle 

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

Ci e~en kısımlar1n hülasaaı l 
İlhami Bey, servetini kaybetmit 

bir Paşazadadir. Fakat, eski debdebe:i 
hayatı te:-kctmek i~tcmiyor. Onun için, 
kızı Türkan Hamını Cemal Bey ismin· 
de bir zengine vermek emelindedir. 
Halbuki, Türkf.nla Fikret sevişiyorlar. 
llhami Bey, Fikreti, oğlu gibi btiyüt
mektedir. Ona, kızdan vazgeçmesi için 
rica ediyor. Banka memuru olan Fik· 
retin önüne, tes .. düf, Şadiye Hamın 

isminde zengin bir kadın çıkarıyor. Bu 
hanım, da delikanlı ile alakadar oluyor. 

ni bekledi; hem de kahveciye bir göz 
littL 

Bu adam, bir liraya ay ıonunda bet 
lruruı farz alarak lriitün banka halkına 
para iluaz eden -.. miira•ahaaydı. 

Fikret, Şadiye ile ıezmeie gidecekti. 
Halbuki yamada kafi miktar.L. para 

olmadriıru, kadına kartı küçiik düıe
bileceğ'irci diif ündü. Onu için, bir tak
rip, hesabı cari ıubeıinden ayrrlarak 
kahve ocafma yaldaıb. 

Bu eınada, Fikret: 
- Söylec!iğiniz gibi, buradan çı • 

kınca, Oımanlı Bankasının önünde, 
otomobilde bekleyin... Ben, bir çeyrek 
ıonra ıelirim- Memurlarım witmiı ..........__ 

Şadiye Hannn. itiraz etmedi. Pana
Jannı aldıktan ıonr~ çıktı. 

' Fikret, hem mcmur)annın gitmesi-

- Bana yirmi tteı lira kadar bul•· 
bı1ir mi.U., Ahmet Efendi? 

Mürahat.eci, tlerbal cebİH el atb: 
- Memnuniyetle Beyefendi .. Ba -

labilir miyim ne deJPek? •. Ne zaman İı· 
terseniz .•• 

r-:ır. .. ,; .. ı,. •• ,· .. ; .... ~_.~vdi. P11r1111-

• ~ trernnunİyetle e .itine ka,du a•aİrJ · 

aine döndii. Artık. memurlar ı;iımete 
haZIJ'laMyorlardı. En i>nde lbrahim 
Bey, ıonra Şekip çıkb. Şair Nuri dai
ma en evvel giderk~n, bu sefer, akıi-

Fıkra müsabakası 
En iyi, • aiizel fıliralan Mu ain

dereeeklain yaaılan; ...... neırecH
lecektir. Yalnız ba fıkraJann uswa ol
IDlllllU.. MÇID4t olmMa Ye okunaJdl 
yuı1mnı lbdnclar. 

,.IAK4Ll.IX' 
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N•kıl Ye tercilme h•kln ..... ı 
Yazan: M. Gayll; 
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1 
tarları kıvamlanchrmak için k~ 

Nitasta aınidon olstın, feP' · 
tulü atit a2otilt iJe mtılirl• 
miktarda turuncu renkte hu~ 

Benim hllim! 
Kadın haıta ohnu9, yahtlct• ya

lıyordu. Bir ıün kocasına: 

- Ben ölürsem senin halin ne 

olur, dedi. 
Kocası fu cevabı verdi: 
- Ya sen ölmezsen beftinı ha

lim ne olur? 

Adamın biri yük.ek bir aiacın 
yanında durup: 

- Bana her kim bet kunıı ve· 
rine onu bu aiacın tepesine çı· 

kartırım, dedi. 

Etrafına halk toplandı. Açık 
göz adam da hepsinden para a1clı 
Ye sonra: 

- Bana bir ınerdiven ıetirmiz, 

nı,aata 
Pohtlillü: cc• H 10 0 1)x 

Nitaıiaf buğday, mmr, pirinç, gihi 
hububabn, patate&İn ve ıair nebata • 
tın tetkibifld• bulunur. Hububattan çı
kaıt llİtuhlYi *ııtddon ve patatesten 
çıkan niıastaya fekül denir. Gerek a· 
Mid6dt ._.k6e feWI a111i (C' H 10 O')x 
terkibindedirler. Ve muhtelif ceıamet· 
te bı•MleNltff iriUteıekkilditler. Bu 
htl.Werift feliil .-e liaerm nita•tanın 

elM ecıil•iği ıto.tii ~öre deliıir. &di· 
day nita•t ... n her ~ir habbesi 0,05 mi
limetretlir. Patatea niıaıtaının her bir 
habbesi iıc 0.18 milimetred:r. Niıasta 
habbeleri merkezi mütteliit tal>akalar
dan ıniitttekldl&r. Ert ctahlfdeki taba
lıaıtttt merlrcziHt lıiof Mi' maJW var• 
dıt. lhma "silrn'' deair. Niıaslaftrn 
lhelellil vezni tayin etlilemeıniıtir. 

Çü•ü x malum olnuyan bir miktar • 
11 ... eledi. 

Nituta beyazdır. Dokunmaiı yaf
lrcİll'. SU; eter •e ispirtoda hallolmaz. 

- Ka•limizde merdi•en y&ktu, Harwetift t•#lifctt wıumen tahallül 
diyince: eftt'. 180 cleree81• lradırr teıhin olu • 

Halk: 

- Merdivensiz çıkarmak ta he· 

nim kavlimde yok, cevabını ver

di. 
Edirne: Süleyman 

uzun boylu konuttu. 

- Neler konuıtuğunu 

muıun? 

biliyor 

- Bilmiyonun •• Çinkü, Fehim 
Pata hmur.laıt çıkınca ısa~· 
ne bendenizi çajırttı: "Fehim Pa· 
ta Saadetle Priifürkm, .en kapı· 
DUi dıttden tliale Ye Mler koJaut" 
tulJarHK bana ıel, siyle 1" dem it· 
ti. Bu i•ade iizerilM derllal F elıim 
Pa~ıd r.dauaıdan kottom- Saa· 
detin kapııı ö1ıüncle bekledim •• Ve 

itittiklerimi,. Febim Pap. l&l'ayclan 

ıKtİ~n tonra efendimize anet • 
tim... Çek memaun oldu. M.ele 
f\Mlur: Tıbbiyeli Necdet lataııbal· 
da ıizli çahftlD De kadar (Jen 
Twk) vana IMpıiai twyOADut 

Paditah S&adeti Necdete nifulı· 
yarak her ikilini de aıa7dn ... 
:saklatbracak.. i.vkmael.ri için 

Serencebey yokutaada bir kiifük 
ev verecek. Bu müddet zarfında 
Saadet tıbbiyefi Necdetin kimler• 

le düşüp kalktığım ve Jon Türk -
terin nerelerde toplandıinu, kim • 
lerle muhabere ettiklerini öirenip 

ıaraya bildirecek. Zatı tahane hu 
planın tatbikine ve hariçte ken -

dilerine el altından nezaret edil • 

m~ine Fehim Paıayı memur etti • 
ler. 

{Duaım •ar) 

lik pri kaldı. 
Fikret, aahıraızlamyordu: "Ah ıa 

münaıehetaiz oilan .•• Her iJi faraHUt• 

nurai DeW.trin cismine inkılap eder. 
Antidoft 4'llUll; f~kül oJ .. n ıa ile 

IO dereceye kadar &uhin olununca 
~ 30 nıU& İuidar ıu c:eabede • 
rek bir pelte halini alır. Bu ni,aııta pel
tesi .eya "ernpoit" dir. lhi pelteye ten
taNifo4 dök•tüne dlTi hir renk ah;. 
h Nnk ...... clereeede zail olur. Fa
kat ıoiuyunca avdet eder. Şu halde 
aifaatmın miyan tertürdiyod'dur. 

Süte kantbnlmayıp mayii niıasta 
ile koyu!aıtn« hilekıt ıö.tçulerin hi
re.i '-r ımrh lailllft1l't. Fi1'alM:a eier 
........ lılatlfUtibmt iH dk'i 1* 
miktarı .ırmp İfİ'lle ı.ir damla tentür • 
~ed lleaurM ,..,ı mavilepr. 

Nif&lta cüz'i hamm ve meıeli ha
mm Jaihriti havi ıu i!e kaynatılırsa 
hı1eaindelô au leahif olunur ve evvela 
JC.elı.attfne, ftlı• •oftl'll jtA01ra tah.

vül eder. Hamız gayri rwütettir kihr: 
(C• H 10 o~)x + x H 2 o = 

x c• H 10 o• 
lo vtUlle ılllrc. istik..I oiu .. r. 

Mayie evvela biraz tebeşir tozu ilave
ıi Be hami%1 ldltrit, kibrifiyeti kalıyom 
hdiule tenif• --'i&r. Badelnt mayi rü
.. _. tefrik ,.. teklif olumırak sop· 
..P ~alallne fUr11P luvaanftda ve
llillir 11.ımd. Piko& husule gelir. 

Diyaıtaılann huıulünü temia için 
arpa tane!eri evv~la filizlendirilir. Son
ra bu ta'ncler u(altılarak nişuta ve a.ı 
ile ........ r ,.. ı.-..Zun h•Nk ıele
bilmeai için (60) .lereceye kadar ısıh -
br. 
Eğer a.m.zı.r wya dtyastazler nişaı

ta üzeri .. u m&ddet tesir etlerlerae 
ılükoz yerine dekstrin wd olur. Dekı· 
tria~er nitaatalar ile gliı1'ozlar aralln· 
da mütevasnf cisimlerdir. s.ıp, beyaz, 
IUIMttralı retıirtedirfer ,ntda inhilal e· 
....... Ve ,-..1ı'""' ..... malııwller 
vetirler. ~ I.aiıt yaprıbr -
rnak, menaucatı kolalamak, boya ve as-

..ıctn reddetme •• Pek lizım. 
Kameei b ıfu mı çlfbyord•: 
- O~ ....._ Zaten yok ki, 

tur •.. " yavrum-. SeniD biraz önünden Fikret 
Fakat, ~ok şökiiP, daha fa& Iİltİr· Bey geleli, yinni Mı lirr. kaldırdı. 

lenmesine lüzum k:"lmadı. Şair, beıap - Deme yahuf 
defterlerini bir tarafa fırlatb. Cebine Daire ıaüdiderine lııile borç para 
han Hfıtlar loydw. Şipllftis, ... nlar •enMkiea majnlr olan ihtiyar: 
fiirler ve W-.uı lufiyeleuti... - Ne ıanclınclı ya? .. - tiiye ıüldü. -

Sotwa, dairelerİll w.Map tuaf. benden para alınıyan iade aizin banka
tan çıktı. Fakat, kapıya dojru teYeccüb cfırektörü kalıyor .•• Her halde, yakın-
edeceğine koridora airdi. da o u alacak ... 

O da kahveciyle yak!aıb. Şllir, halı ••dİ. Bir miclclet dalka-
- Ahmet Efendi. ..&ıhlk ettikt.n ıOlll'll parayı kartar • 
Kahveci kat .... çatlı: tı. Sevinç içinde ıokağa fırladı. Nİyl!· 
- lnf&llah yİfnU yedi k&jıdl ıe- ti, Balıkpazanndaki meyhanelerden bi-

tirdin- Yokta, vallahi seninle ne 7• rine airerelı, hem kafayı tütsülemek, 
pacağrmr bilemiyoTUm. hem de ıiir yazmakb. Dumanlı beyin-

- Getiremedim, Ahmet Efendi... le daha iyi manzume yazacağrne kanı. 
Fakat, teni neyle iatel'len temin ede • tli. 

yim ki, maq çıkınc:m, otu ... lira --
den verec:eiim.. 

Kahveci hayret etti: 
- NIPa oba hef? .. YinM vecli de

ğil miydi? 
- Yirmi yedi idi amma, ,imdi o

tuz beş olacak. .. Çiiakü, yM lira da· 
ha alacaiım... Birini de faiz Nyacak
ım ... Ayın sonuncb, sana tıpa bp otuz 
bet lira vereceiim... Anlıyor musun, 

Fakat, tam ıolsaia çılomfb ki, bir 
kaç adım ileriıinde Fikretin yürümek
te olduiunu ıördü. 

- Şu münaıebetaize ıörünmiye -
yim ••• Nahak yere •elimlamam lazım 
plİr ... • cli79 ıliithdi. • lnrabyım, 
7'iribin, ıibin... Ben, ileriki kenar 
aokaia aapanm •.. 

Fallat, 1apma11na imkan kalmadan, 
ıö:züne, otomobil ilişti. Şadiv~nin o-

uot = Peroluit dazot gazr Pt':':ıit 
Ve Hamizi hummaz = asit <>il-: 
ni kuzu kulağı hamaı husule~· 

Niıaıta sanayide çamaıırlatl 
lamak, mensucata •elabtt 
dekstrin ve glükoz iitilısal e~ 
lrull&ftilır. 

Nipstamn cıtb ve rrielcôlatt8 
yeri vardır. Hububat ve pati 
maada f aıulye, baida, merc:i111d. 
ye terkiplerinde de niıaata ..-ardır· 
za manyok ağacı:ıdan çıltarrlatl r 
ka, harmanın özünden çıkarılıifl 
cltl nifaata nrcln'. Aınidön ui'iM~ 
tıhr. Un nip.ta ile notlii bir 
aim o1aft glütemlel\ mürekkep~· 

Buğday ununu münasip Jlll 
au ile kanttırarak hamur hali11e 
Ve bir elek üzerinde ıu cereyaı\I 
da el ife yofrin"lar . Bu eaıtad' 
ta habheleri ıu ile sızar ve e1cll 
Te 18l'1mbralc renkte olan ılüt,.. 
Niıaıtalı ıa hali üzere brrakthrt' 
ta tortu halinde dibe çölcer. _ 

Sanayide niıastayı unun ı1,11• 
çürüterek elde ederler. Bunun ,çil 
trıüneiıp miktarda hava ite )<ar!!...t, 
rak hir k~ gün rüneşte .,. ......... 
11nda h•d 0111111 tahamrnuzdlffl ~ 
bozalarak ıNda erit. Niıas&a -" 
air olmaz ve tortu halinde dibe 
Bu ıurctle elde edilen nişasta -
ayrılarak güzelce yıkanır ve hu•11 

tüvlerde kurutulur. 
FEKUL - Patatesten çıkarılıi' 

ta•üya fekUI ~r. BuH eldi 
için patates rendelenir ve bir eti) 
de N cueyaaı altında yıkanır. 8' 
da feltül habbeleri JU ile beraber'. 
ğin deliklerinden geçer. Bu su h~ 
re terkedilirae nişasta tortu b11Ji.J 
be çöker. 
Mvah -v,oae ehyı iahava e~ 

Formülü: (C~ H10 os) :x. 

SellUIOZ ~ 
Bu ci.,..U. molelriil vezni -1 f 

ğildir. Çünkü molekül mik~ 
ıöıterilir. Taze nebatların h .. 
kılıfı saf ıel!ülozudur. Baıla~ 
hatların höcreleri etrafındaki -
ise gayrı ıaf t... Mirver ağ-aeı; 
za, pemalc, filitre kağıtlar _, 

oldağu halde oclun ıayri Mf 
dur • 

Selliiloz beyaz renktedir. 5'fl 
to, eter, esanı ve hamı:ılard~·IO' 
Bundan istifade ederek saf sen" 
de etmek için pamuğu a•ıd . 
kaynabrlar. Bu ffftada pamuk~ 
bi madde!er inhilal eder. SellO"'ı 
yaz ve f8kilıiz bir kitle halindi . 
Nebati ıellüloz yalnız payçer 
da erir. Şevayçcr mahlulü baki' 
zunu amonyakla hııltederek torf" 
dl dibe ('Öker. sı:•ıuloz h;traretİI' 
ile inhilal eder. 

tomobili ... içinde, ıeveilisi ... 
Derhal irticalen bir ıür ,ö1 

için, "otomobil" ve "teıadüf" • 
lerine kafiye anyordu ki, -~..

vurulmu~a döndü. Zira, ot~ 
racla tesadüfen dunnadıjmı -!..:.ttl 
rabeaun kapıaı açıldı. Fikre&, at"'" 
ladı .. 

Eir motör uğultuıu-· 
Ve, otomobil kailıtr. 
Şair: 

- Ya ...• diye ağzı bir ~ 
klll~. - demelc ki, 1'.ahvecid~:t JJi. 
rayı banun için ·~-- De!"'!' p 
zim ku! büıl>ütün r:tv.. Eh--ıi" 
tr .. Fr1• • ', ben sana ıöateririd"" 

' . . . . . " , 
Şair Nuriyi, yoliarda .er ..... 

ri dolaıarak kafiye ararken bıt iıİ' 
O §İmdi, Fikrete büyülı ti 

lırlamakla me,ğuldür. / 
Otomobilde giden iki kah 

mızı takip edelim: 

S .. '-' .__._ d" ' - oy .... ,.ın Da11ayrın··· . 1,. "~ 
meığul eden dütünceniz 11.di' .....,J 
neder.em, ıwamızcla ima ~, 
doıtluk husule ıe!di. Ne dut / 
nüzü öirenmek iatiyoruırı·· . ...ı 

,oc~....-
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Kadın, aslan ve gülüş 

en Fıkralar 
.............................................................. 

Bilgili at 
Bir çayırlıkta bir diti atla, bir 

erkek at bat baıa vermiı, konutu· 
yorlardı .. Diti at erkek ata halin-
ce: 

- Benim senden evvelki nitan· 
lrm bilgili ve ilimdi ,dedi .• 

Erkek at: 

- Ya diye cevap verdi .. Ne i! 
yapardı. Demek o, benim gibi ha· 
mal değildi .. 

- Hayır, bir at cambazhane · 
sinde numara yapardı.. ' 

Sağlam diş 

ihtiyar ve yatlı bir kadın, kendi· 
sinden daha genç kocasına taze 
görünmek i~in ditlerini bir diıçi· 
ye yaptır:tmıya gitti. Diıleri tama· 
miyle deiitecek kadar çürümüttü .. 

Ditçi ite bqlamazdan evvel, 
müıterisine hazır takım ditlerin · 
den birini göatererek: 

- Bu dit kadar, sağlamını ya • 
pac:ak bir aan'atkir az bulunur 
hanımefendi. Sizi temin ederim, 
ömrünüz oldukça ve belki de da· 
ha fazla dayanacaktır? dedi. 

ı 

f~ ·~~~ ~ 
? ? 

{~ .. ~ ~ 

~ <G> 
. 

<:» ~ 
!fülfk olmanın faydasına güzel bir 

misal• 

Ne kadar parasız 
iki hemıehri, yolda hem konu • 

ıuyorlar, hem yol alıyorlardı. Biri· 
parasızlıktan tiki.yet ediyor, öteki 
yalnızca dinliyor ve hiç bir §ey 
söylemeden köy köy önlerinde gi· 
den e,eğini dehliyordu. Parasız • 
htan tiki.yet eden nihayet dayana· 
madı ve sordu: 

- Senin galiba, paran var da 
umursamıyorsun bile .. 

öteki gene cevap vermek iste· 
medi: 

- Neye susuyorsun birader .. 
Arkadaıının sualine cevap ver· 

meyen adam, genit ve 1111z bir ova 
içinde uzanıp giden yokla durdu 
ve: 

- Seninle azıcrk yalnız konut • 
mak isterim; dedi .. 

Bu arkadatın garibine gitmiıti. 
Göz alabildiğine genit ve ıssız ova 
içinde kendilerinden ve e,eginden 
bqka canlı bir mahluk yoktu. 

- Yahu yalnız değil miyiz?. 
Öteki e,eğini ita ret etti; yavaş

çacık: 
- Halimi bundan bile saklıyo· 

rum, parasızlrğnnm farkına varrr· 
sa arpasız kalacağını anlıyarak 
yüre~ine iner. diye korkarım .. 

Kul böyle beslenir 
Günlerden beri açlıkla uğraıan 

bir •bektati, canına tak diyince, 
töyle bir kahve kötesine yaslan
m19, dıprdan gelip geçenleri sey -
re koyulmuf . 

Gözüne elinde gümüt baston· 
lu, parlak çizmeli, güzel giyinmit 
biri ilitmit. Y anmdakilere bu kel· 
li felli adamı ipret ederek: 

- Yahu bu bey kim? .• dem it .. 
- Bu bey değil.. Bir beyin ku· 

ludur, cevabını alınca: 
- Gördün mü bir kere, kul 

böyle beslenir demif. 

.. 

Dereye 
maniler 

Dere boyu saz olur, 
Güzeller de Mz olur .. 
Her güzelin gönlüne 
Bir sevgili az olur .. 

Eğri dere yerimdir, 
· Kaybolan göz ferindir. 
Bu akıp giden sular, 
Boşalan kederimdir .. . 

Dereler ta._.c;ar gelir .. 
Kayalar aşar gelir .. 
Aşktan kalbi yanana 
Koca dünya dar gelir .• 

Dere boyu düz gider .. 
Kış gelince güz gider .. 
Aşkta bahtsiz o1arun 
Yorganından yüz gider .. 

Dere su vermez oldu, 
Akıllar ermez oldu .. 
Gü~Uer yaylalarda, 
Çiçekler dermez oldu .. 

Dere demedim aştım .. 
Toprak demedim yattım, 
Kısmetim Sifırdan az, 

Bir kalpsiz yara çattım .. 

Saatin altında asılmıı duran adam -

Buradan katiyen inemem .•• Sevgilim sa
atin altında bulunmamı söyledi. 

Babası çocuğuna (kansının kapıyı açması üzerine) - lşte bak, bu defa tt' 
tık sonuncusudur. Dadına nasıl bonsuvar diyeceğini başka zaman katiyen tekrat' 
lamam •. 

Yeni ·bir keşif 
1 
Geçen gün, belediyedeki daire· 

sinde, muavin vekili Haluk Nihat 
Beye bir zatın kendisini aradığı 

haberi verildi.. 
Haluk Nihat Bey, bu sırada ka· 

rmca a~klannı hattr!a an gü:r:el 
ve etsiz hattı destiyle Heybeliada 
vapurunun, Büyükada vapuriyle 
her akıamki yantlarmda geçme· 
sini tasvir eden ve Büyükadalılarr 
küplere bindirecek bir manzume 
tasviriyle meıguldü .. 

içeriye genç muhterilerden ve 
ayni zamanda gazeteci Y. Ragıp 
Bey girmiıti. Zavallı lst,..nbul 
halkının otomobil tekerlekleri al· 
tmda can vermesi kendisini çok 
müteeui; ediyordu .. 

Hele kazaya sebebiyet verdik · 
ten sonra srrra kadem basan oto · 
mobilleri hatırladıkça hırsından 
kabına sıiamaz hale gelir, bunla· 
n ortaya çıkaracak bir keşifte bu· 
lunmıya çalrtn"dı. Nihayet mura· 
dma ermit ve ketfini Haluk Nihat 
Beye açmıya g,lmitti.. 

Hoıheıten sonra hemen maki 
dına girdi: 

- Bir keıifte bulundum .. Be~ 
diye bunu tatbik ederse kaza 1' 
pıp ta kaçan otomobillerin 
nittddet rgi":t:H hhw. •• .,. .. 

yoktur .. 
- Keıfinizden polisi haber 

etseniz, daha iyi olmaz mı?. 
- Daha çok belediyeyi alild 

dar eder. Otomobil numarala 
otomobillerin önüne, arkası 
koymaktan fayda çıkmaz. Bu 
rın teabit edilemiyeceği zama 
çok olur, nitekim oluyor da .. 
• - Ne yapmalı?. 

- Numaralan dıt lastikleri 
zerine kabartma olarak tesbit tl
tirmeli ve bunları lastik fahri~ 
rına yapbrmahdır. Bu şekilde 
tomobil ne kadar sür'atle geçe 
geçsin bu kabartma numaralar 
kerlek izlerinde yer bırakır. ti 
bu numaralı lastikleri belediye 
tana ayrıca bir de kazanç teli' 

eder .. 

. -
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- Demln g5rdUm, yeni l1ıkiyle ı>e raber geldiler .• ~caba niçin ba,ka yere gitmediler de buraya geldiler .• 

- Başka yerde yüzebilir mi ki.. 



/ı ~ ~aJt iClfUd 1 - ~esi111:l~ bü~y~ Haberl~~i O 1 
PanlJaqta ilı~acatılmız Arslanlar otomobile hücum edince .. , 
Iran ransıı. lJO u 

.h. ...._,_ laOlrtmeti ithalini. tah- malda ve vakit ka,.bedilmektedir. 

.._ 111ı:ıu --..1d ler. • - 1• 1- da Halbuki T.:~e --flnda v __ ta....=--' ~ e ıçm ..... a r ...... ,., ..-.. nAJ"a 

~ !'onten;an permi Yeaikalar kösede lran tarafında Makada de 
l~~.Mühim miktarda it polar ftrdır. Tramit kamyonlarm 
~~ia kudreti olmayan iki tarafta bu mevkilere kadar 1er 

....._ tüccar büyük miieueae- beetçe ıeçmelerine mu.aade edil
~ llılticeai meçhul reb.bete ıi· diii takdirde mühim bir mahzur 
~ elindeki idlıe.I müsa· ortadan kalkacalcıbr. 

P9rim mukabilinde bu mü Bulgarlar .tok tutUnlerlnl 
::-ı~ aatmaktadD'lar. Bu au- aatblar 
tG.a' .bır veya biıbç maddenin bü Bulpr hükGmeti ile timendi· 
~ •clhaı Ye.ikaharmı ellerinde fer Jevaznm •tıtı beynelmilel İt· 
._ •nn adedi mabtut müeuese tibadı araUııda iki senedir deftlll 
-._ tblretJer aralarmda bir anlat· eden müzakerat neticelenmif Ye 
( ~ ıetirdikten sonra dahil bir itilaf hazD'lanmıfbr. Bu itillfa 
,")ti •Gttehlik l..,.nyol piyasa- nszaran Bulsarlar 1928 denberi 
. ._hariç (müatahail yabancı aatıLmuyarak biriken tütünlerini 
~) piyualanl kabul ettirme· 1232 milyon levaya sabnıtlardır • 

....._ffak olmaktadırlar.. Kendilerine bu yeldbıUQ 324 mil-
.__ ?Grttiyeden lap1U17'&ya sevkolu· yonu serbest döviz olarak tediye 
1" llaallar için de hu aibi anlatma edilecek 908 milyonu için de tütü· 
~~dnufbr. Bilhua lapanyol nü alan memleketler tarafından 
ı.~ idhal bl im çok kunet aanayi mahsulleri atılacaktır. Bu 
~. Bu l>lolam ;.,.nıhul ~ mamu mallann müfredatı f8yle-

~ bbal ettirmete çalıı· dir: 
~ ~ Türk J111Dmta müa
~1i İçin pyri mu.aittir. 
ı..,_,_ ;yummta ihracatımızda 
~ede olunan ikinci aiiçliiie 
~ COnaianation) yani emanet 911 

~d.. lllal •deıme tanımla te-
uf ohmmaJctıa<hr l . 
~ tabiiyetini hliz bulanan Te 
;"'llaJeleri hemen hiç meeabe-
~e <Bar.eloıaa) b buı Muaevi· 
w_ t6ccar1anmrza müracaat ede
-Vll lcenc1Uerine _,.net auretile 

~ ıöndertmektedlrler. la
~1a hUkemeti yabancı oldukları 
-...::~ara idhal Teaikuı Yerme
~~ir. Bu aehepten mal aylar· 
~ '°iulc haYa depolamıda kal· 
· ~ •e maliyet fjyab yükeel
~ir. Ekseriya lapanyol tüc· 
, "'...-ı hu mallara pek ataiı fiyat 
~ektedirler. Bu ıuretle henüz 
-._. ihracatçuı heaabmda bulunan 
Old 1 ıeri ıöndermek murafı çok 'tlfu için imha olunmaktadır. 
"'iilı·lllerde Ban:elona da böyle 
'i llll hir JWDUria partiainin de-

te dilcüldüiünü itittik. Bilhaua 
~ l>ozulan Ye 10iuk hava 
'- lanna muhtaç, aikleti bedeli· 
""1t~hetıe fazla malları emanet 
ili., •le lindermek çok tehlikeli-1 
sia." °'1 uaulün önüne ıeçilmeai i
lb... al&icadarlann müclahaleıi Ji. 
~dtr. 

1
'•" tranaltl 

Milyon U.a 
Şimendi!er Ievaznm 427 
Harp ,, 112 
Ziraat ,, 27 
Nafia ,, 101 
Posta ,, 125 
Belediye ,, 11'1 

Bu mallarm sabşı aşağraala 
memleketler arasında şu nisbetler 
dahilinde taksim olunmuştur. 

Milyon Leva 
Almanya 681 
Avusturya 156 
Çekoslovakya 81 
Jdacaristan 40 
Be ....... ia ....... ~.. ... 

bet senelik Bulgar tütün ihracab 
nazan itibara almmrıtır. 

Amerlkada alkol latlhaall 
içki ıerbeıtiıinden beri bir çok 

memleketler Birletik Amerika 
Cümhuriyetlerine alkol Te içki ih· 
raç etmektedirler. Bu meyanda 
Türkiyede lnhiaarlar Umum Mü • 
dürlüğü vuıtuile bir miktar likar 
ihraç etmektedir. Bu lik&-ler A • 
merikada hayli raibet kazanmq-
tır. 

Son Amerika iatistiklerine 
göre aıtık Amerikacla i.tihl&k o
lunclujundan fazla alkol iıtihsal 
olunmaktadır. Bunun neticeai o • 
larak içki ithalatı azalmaktadır. 
Likörlerimizin ihracım korumak 
için lb1m ıelen tede.birin nktin
de abnmuı muyafık olar annm
dayız. 

h~Son Türk -lran doatluju teza· 
'tından aonra Trabzon, Kara 
'- ' M.ıcu tranait yoluna ne ka· f NQI& meyva ithalinde hqka 
~- theınmiyet verdiiimiz malim memleketlere kolaylık ıöıteri· 
"'~tli hazırda bu yol, bu yol yor: 
~· ıle yapılan nakliyat ve bu Geçen yazılarımızda Frama-
""--~h.ttan dolan muamelat asri 
~ ~ nın meyvalarmuza Te bilb&M& in· 
ttiaı uzaktır. Bunlann bir cirlerimize aiır aümriik reemi 
,. •ey~ bir ay zarfında düzel· koydujunc:lan bahi• ve ıiklyet et· 
'' IJae iınlc&.n yoktur. Bu it para ~ mittik. Framrz membamclan ıe-
\ ~ ıneseleaidir. Fakat orta· len son haberlere göre Franarz hü· 
~ en kaldırılması mümkün kameti bizim ihracatımıza böyle 
~))·ı ~~ vardır. Derhal izaleai manialar ibdu ederken bqka 
'

1

P.t ır talum mahzurlar biliyo- memleketlerin me1Ta ihracatını 
~ '-eli, lran tramit malı Tür- teahil edecek kararlar aJmaktadır. 
~' :.::1'ilinde muhtelif mevkiler· Meaela Şiliden Framaya ıelecek 
~ d Yene edilmelcte •e bunun ıerek taze, ıerek kome"e mey • 
~ l'eaha •ermektedir. Tranait valarm ıümriik relllli mühim 
it~ "-ı l(içlük veren bu 119ulü ia· miktarda tenzil edilmiftir. Ara· 

l ~ lbimdır. mrzdaki tediye mbueneai 'Fr&ftoo 
~"'-tt Jolunda nakliyat yapan aanm ~ lehine olduia için bu 
~ :- lıadaclu ıeçemedikleri tenzilibn l>izim ihracabmrza da 
1-.L. ~,_ lilnlerce hudutta açıkta tepnili için tetebbüte "8hmulma 
~clır. Bu aaretle mal han ıı muvafık olur fikrindeyls. 
·~en miileeHir ol· R. f· 

Amerilrada Kalifomiyada aalan ye
dftirilen bir çiftlikte bir tecriibe yaprl
mqtır. Çiftlikte, kafeı içinde doğup 

bGyilyen aalanlann, lnaanlara lrarfl aer
belt dolup bllyGyen aalınlar gibi Vllıti 
hareket edip etmiyeceklerini ölrenmek 
mabadilo bir tecrilbel-

Btr otomobilin içeriaine, "Afrilrada 
aalan avcılıp eden adamlann kıyafetin.-

Pelemenk Xnlislll Vilhelminln ko
c:uı Prenı Haynrilıln aldlllflnll bu ıU
tunlarda resmini de koyarak yanmıtrk. 
Yukar&.ld resim, Kraliçe kocam Pren
sin muhtqem cenue meruime aittir. 

Prenain vaıiyeti mucibince, aeldz at 

Solda 
Amerikanın methar mll~nerlerin

den Aatorun oflu Coa Y akoh, eski ni
palı1111111 ea samimi doatlanndaa Ellen 
Frençle nleamiıtir. 

Resimde pn,.ana charduiu, evlendi
li kmn, eski aipal11mm ea umimi dos 
tu olmasından batka, dikkat uyandıran 
bir cihet te, milyoner zadenin, kanmun 
parmafma aİf&D yiizüiü olarak Fransa 
imparatoriçesi ıüzel Ojeniain bir :rü· 
ziiüırii t•lanuıdır. Zamamada, üçün. 
el NAP.Oleonan MYsili bnn Öjenİnin 

de giydirilmiı manekenler oturtulmuı, 
sonra otomobil, ıenif kafesin kapısın

dan içeriye itilmi§tir. Uslu uslu oturan 
aalanlar otomobildeki mankenleri gö-

Yalnu otomobilin maden! lmıml~ 

rUnce birdenbire ilzerlerine atılmrılar 

1 
n milthft homurdaıu§la, yedi dakikada 
hepsini parçalamq, didik didik etmi§- : 
lerdir. 1 

nna dit geçirememİ§ler, otomobil, ol
dukça ısağlam kalmııtır. Mankenlerin 
aslanların pençesinde darına dafm ol
duktan sonraki halini gösteren yukan
daki resim, "bu otomobil içine oturarak 
böyle bir tecrübeye giriımek cesaretini 
gösterecek insan var mı?., bafhğr altın
da, bir ecnebi mecmuasmda çrkmııtır 1 

kotulu cenaze arabaar, beyaz gilmiltl 
kakmalı, beyaz örtülü olarak yaptınl

mq, atlara da bembeyaz örtüler giydi-, 
rilmiıtir. Kanar Kraliçe Vilhelmin ve j 
1ıcın Prenaea Yuliyana da, cenaze ara-, 
baarrun arkası sıra, beyazlara bürün-

1 

parmalma talanıı olchaiu bu yüzük yüz 

bin dolar kıymetindedir. 1 
Dildrate deier olan bir cihet te, de

libalmm, ilk nipalmyle DİfDllJ bozu-
• 

hınca, ha )'ibüiii ondan seri almıı ol-
ma11cbrl. 

Sa§da 
Amerikacla Arizonada yetişen Kak

tuı, etli denilen nebatlardandrr. Bu ko
caman ve dikenli nebabn etli kıımı, 
ayni zamanda hol .uludur. 

Oradaki kurak arazide, imam süne-

milı olarak yUrümUflerdir. 
Bu suretle, bir taraftan düğUnlerde 

gelinlerin siyah elbise giymeleri fikri 
moda sahasında ortaya atıhrken, bir 
taraftan da beyaz rtnk, ilk defa olarak 
matem alimeti ısayılmqtır. 

tin yalap kavurduiu yerl...de, IMa ek-
zotik nebatın ıuyu, "Abıhayat,, yerine 
geçer. Suyu o kadar boldur ki, ıid
detle suaanuı yirmi Mf kitinin yirmi 
dört saatlik ıu ihtiyacım aiderir. 

Bu resimde gördüğünüz kızın yolu, 
bir seyahat mumda kurak araziye düı 
müt. orada baftalarca kaldıiı sırada 
Kaktaıla suıuzluiunu gidenniı ve ha 
nebata karır, içinde de'rin bir sevgi u
yanmıfbr. Şimdi, bahçesinde bu neba
b yetiıtirmekle uğraır;yormuı! 



Adana hapisanesinden 
20 mahkôm gönderildi 

Bunlardan sonra hapishanenin 
mevcudu 733 kişiye inmiştir 

Adana, 28 (Huıuıi) - Dün ıa
bah ıehrimizden lıtanbul hapia -
haneaine yeniden yirmi mahk\ırn 

gönderilmittir. 
Gönderilen mahkUmlar ıunlar

dır: 
Adam öldürmekten on acmeye 

mahkGm aŞrkıılalı Ali oğlu Beh · 
çel, on seneye mahkUnı Karaiaalı
lr Mahmut oflu Mehmet, on sene
ye mabkGm Adanalı lbrahim oğ· 
lu Kudduıi, sekiz aene dört aya 
mahkUm Misisli Ali oğlu Hasan 
on ıene on bir güne mahk\ım Ka
raiıalılı Ali oğlu Mümin, yedi ıene 
altı aya mahkum Adanalı Emir 
oilu Telli Mehmet, katil ve cerh
ten alh ıeneye mahkum Karaisalı· 
1ı Kadir oilu Mustafa, hükUmete 
kartı gelmekten yedi sene bir aya 
mahkUm Karaisalılı Oli oğlu Mu· 
aa, kız bozmaktan dört aene iki a· 
ya mah1dbn Mehmet Ali oğlu 
Mehmet, hınızlıktan üç sene altı 
aya mabkhı Salih oğlu Tunuslu 
Mehmet, levata itinden dört sene· 

ye mahkiam T arıuılu Hacı oilu 
Ah~et, adam öldürmekten dört ae 
ne altı aya mahkum Adanalı Yu· 
11uf oilu lamail, on 1eneye mah· 
kum Aydınlı a,iretinden Mehmet 
oğlu Ramazan ,on iki ıene alb a• 
ya mahkiim Fekeli Mehmet oilu 
Halil lbrahim ,on ıeneye mahkam 
Şarkı,lalı Duran oilu lbrahim, 7 
ıeneye mahkiim Adanalı Haci Ali 
oğlu Hacı Mehmet, on seneye mah 
kum Sinoplu Yuıuf oğlu Rifat na· 
mı diğeri Fethi, üç ıene bir ay on 
be~ güne mahkum Adanalı lamail 
oğlu toför Abdülkadir, on dokuz 
seneye mahkiım Kozanlo Salih oi
lu Battal, yedi seneye mahktm 
Merzifonlu Osman oğlu Süleyman. 

lstanbula geçen defa gönderi -
lenlerle birlikte mahkiimlarm ye · 
kunu kırk kitİYİ bulmuttur. 

Bu suretle hipishanenin mah • 
kUm ve mevkuf mevcudu 733 ki· 
tiye inmittir. Bunun 12 ıi kadm, 
ve 13 ü çocuk ve mütebakisi erkek 
tir. 

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

Yeni senenin ilk pamuk 

Adanada satıldı 

mahsulü 

Adana, 28 (Huıusi) - Bu 1ene
nin ilk pamuk mahsulü dün Ta
balaade RaflP bey tarafından 

bonaya ıetirilmittir. Bunun için 
dün öfleden sonra hir merasim 
yapıhmttır. 

Getirilen pamuiun miktarı otu:
iki kilodur. ilk peyi Milli men -
sucat fabrikası otuz ıekiz kuruttan 
&Çmtflır. Ondan sonra Gilodo 
Ziraat mensucat f abrikaaı ve Kö · 
1eaade Bekir Efendiler de bun· 
arttırmıtlar ve neticede bu pamuk· 
lar iki yüz kurutta Milli mensuc2,' 

Eliziz Halkevinde 

f abrikaaında kalmıtbr. 
Bunun her kilosunun yüz elli 

kuruıu Hililiahmere v elli kurutu 
da Tabakzade Raııp Beye verile
cektir. 

Tabakzade Rasıp Bey yirmi al
tı aenedenberi daima ilk pamutE 
mahıulünii yetiıtirmek terefini 
kazanmıı ve fakat buhran dolayı· 
siyle bir ktıç sene çiftçilik yapmak
tan vaz g~mitti. Bu ıene iae tek -
rar çiftçiliğe bqlamıt ve gene ilk 
pamuk mahsulünü borsaya ıetir
mi,tir. 

··::· .. ·."\i, 

Panayır 
lzmirdeki panayır 
hariçten çok rağ

bet görecek 

lzmirde sabıkalı Arap 
Haydar öldürüldü 

Haydar, Yozgatlı Aliye "Ulan yüzü
me ne bakıyorsun,, diye sataşmıştı. 

lzmir, 28 (Hususi) - Dün te 
Vali patanın beraberinde Türko- İzmir, 27 (Huıusi) - Evvelk: I cuıru çekmiı ve ateı edeceii ,ır1· de 
f• müdürü Akil Emrullah, Sanayi ıece Tepecikte Sürmeli ıokalcta da vak'a mahalline yetiıen ıeC' IO 
müfettiti Nazım ve Boraa komiıer bir cinayet oJmuıtur. Haaan oğlu bekçiai Haydarın elinden ıabaJI • ~ 
vekili Ihsan Beyler Beynelmilel Yozıatlı Ali iaminde bir ahçı çı:-a· casını almıştır. Birinci kavı• bôr 
Panayır itleri üzreinde çabtmıf iıt, bıçakla ıabıkahJardan Arar lece geçmiıtir. Fakat biraz •

0
; ~ 

lard Haydarı iki yerinden yaralamı~ ra Yozgatlı Ali, Arap Haydar• d lj 
~ ~ 

lstroıu kumq majazaaiyle ıe- ve yaralı dün aabah memleket has· dik bakmJYa batlamııtır. HaY ~I 
kerci Ali Galip ve Helvacı Ziya tanesinde ölmli!tür. da: bi 
.Ahmet firmaları ve diier bazı tiri- Saat 22,30 da Kemerde Sür- - Olan ne bakıyorsun, fotol' 
kotaı• müeueseleri ile kuru -miş- meli sokağında iki grup dolaşıyor· rafımımı alacakım?. 'ti 

J- muf. Bunlardan biriıini ahçr Dem"ııtı"r. Alı" de·. :ı_ çiler alaka ıöatermitler ve pav • ~ 
yonlarını almıtlardır. çıralı Hasan oğlu Ali ile arkadaş· - Alaam ne ollfl'·· . b\i 

Bunanın maruf ıekiz firmuı lan tanzifat ame1eıi Ali ve itıiz Diye cevap ver.mittir. Fa1Cat 1" ~ 
da panayıra ittirak etmektedir. takımından Kayıerili Hilmi oğlı· aralık Haydarla arkadqı ard~ 
Burıa valiliiinden bu hususta tel- Recep ile diğer Ali ve Buldanlı Alinin kendiıine hücum ettiklerifl \t 
sraf gelmittir. Kütahya, Eskite· Aptullah oğlu ömer teşkil ediyor· görmüıtür. Bu iki sabıkalı da bf' lii 
hir, Bozüyük fabrikalariyle muha- du. lundurduğu bıçağını çekmit ff ~ 
bere devamdadır. Diğer grupta da sabıkahlardar. Haydarı sağ kolu ile arkaırııd,ıı 

Irak hükiımeti pavyonumuza ördek Ali ile Arap Haydar varmış ağır surette yaralamı~tır. Ya~ 
resmen ittirak edecektir. Sefaret Arap Haydar; bu kalabalıık grubv derhal memleket lıaatahaneıiıl' ~ 
makamına ıali.hiyetle talimat ve· görünce alay etmiı ve öteki taraf kaJdmlmıı ise de aldığı yaralarr' >e 
rilmittir. ta mukabelede bulununca kavga tesiriyle sabaha kar,tı ölmüfld'' 

Eler, mahıulü olan üzüm, incir çıkmııtır. Katil; vak' adan sonra yakalaıY · 
ve afyon müesaeaelerinin mU.takil Arap Haydar, bir aralık taban· mııtır. ~ 
pavyonlar alacaldan tabii addo · -·· = --·--·--.... ---·--• • ~·--.................... .-..--..-~ 
lunayor. Pavyonlarm en çok or Aydın incir müstahsilleri 
süne kadar sablacalı ft peylene • 
celi ku~etle umulmaktadır. tnh~- ihracat meselesini görüştüler 
ear umum müdürlüiü de mü.takıl k ti"fl • · b' Lurfı# 
~ ~· dll't .,O• metre Aydm, 27 (Huıuıi) - Evvelki oopera erınm ırermec11 

~. bb lll _.rr Mısırdan hf birliii teıkil etmeleri Te boa' 
mura ar yer a mı~~ · aün OrlC\klı, Germencik.,, Erbeyli ı b" ı · ·1 • h-LI--d ı.-
tekl" f ı Atrab" • ·n kO arın ır eıliri meaı amuu a 

• ~ ..ı 0 unan .L'I. ıyon ıçı.1 ., • ve KM&pınar incir müstahıilleri, tısat Vekiletince alman tedbitll' t 
mıtcaen mUTana ceY&P ven mı • _.., 

viliyet makamında bir toplantı üzerinde konutuldu ve karar,.. 
tir. 

Kayseri gençleri yaptı.lar. Bu toplantıda, sevkolu-
nacak incirlerin standarize edil· 

Kayseri, 28 (A.A.) - Köycü
lük tetkilcab yapmak üzere turne -
ye ÇJlcan Gazi liaeai talebesinden 
1>et efendi buıün tehrimize ıel · 
mitlerdir. Zencidere, Germin: 
Tawlusun, köylerini gezerek ka· 
zalara ıidecelderdir. Gençler ma
arif müdürü Hüınü Beyle lise ve 
muallim ınektebi talebeıi taraJm
dan kartılanmıılar ve liseye miıa· 
fir edilmitlerdir. 

meai, cimlerin tamamen ayrı ayrı 

ıönderilmesi ve bu ıuretle komis

yoocu ve ihracatçı tücarlarm paha 

biçme o)'UDlannın önüne goçilme

ıi konutuldu. Müıtahsiller bu 

huıusun defatle tecrübe ve tat· 

bik ~ildilini, fakat Y emit paza

nrun ıene bildiğini okuduğunu 

söylediler. Neticede zirai kredi 

11hndt. 

Ba lıkesirde iska11 
teşkilah kaldınJdı 

Balıkesir, 27 (Huuıi) - "/, d· 
iıkin teıkilabna tevfikan vilif 
iskan tetkilitı kaldmlımttır. 

isim etkilbmn bldırılmuı 6', 
rine vilye itkin teıkilitmda ~ 
tan bet memurdan ikiıi yeni 
felere tayin edilmit, üçü açı~ 
rakılmıtbr. Açıkta kalanlar 
fiz memuru Ki.mil, iqe fi!_~~ 
Mehmet, ıtatiıtik memuru BaP"" 

tin beylerdir. ' Jit' 

müsamereler 
veriliyor 1 

Elbiz, <Hmuao - Metrutiye- Mütehassısımız, bu listedeki yazı sahiplerinden birine, 

lakin memuru izzet Bey 20 ti 
maaıla ikinci ımıf ki.tipliğe, ,,r li 
murlardan Şefik Bey 25 lira 11! t 
la üçüncü ıınıf katipliğe taY1" 

tbı ,..ı dönümü münasebetiyle • "J • d k f b• h • ) v •• ı· 
Geneler birli~i tarafından Halkevi sanayt a emJD e ÇO marU Jr Ş8 Styet 0 acagını SOY ıyor 
~ bahçetınd~ ıece halka ~n- 1 _ (Ankara) M. Saip: Vefalı ve zatı ıörilt kabiliyeti yoktur. Yalnız dan fazla ihtiyatkirdır. Zevki selim 
1111 proiramlı muaamereler veni · ciddi tiplerden. Doğruluktan ve inti • buıUn dilfUnlir. Durendif delildir. sahibidir. Musikiye istidadı vardır. 
mıiftir. zamdan h()flanır. Riyaklr insanlardan lırafa meyli vardır. Kıskançtır. 10 - (Ci'hali) 199. Yani Stavridea: 

Yiblerce halk alqam üıtü bahçe nefret eder. Nefsine itimadı vardır. 6- (Ankara) Sibe1Ja Murat: Ha- Mutedil ve aebatkir tiplerden. Nel&ine 
ye seJmiye bqlamıthr. Saat 9 Müfsit ve miltecesaiı defildir. İyi kalp- fısa ve ı:ekA11 tedricen lnkipf etmekte- ve doatlanna itimadı vardır. Sebat etti· 

lidir. dir. t•1erinde intizamı le\'tr. Ze•ld ıe- ği itlerde muvaffak olur. Sür'ati inti· 
da Tali beyin tetrifleri ile ve Cüm· r . 2 - (lmair) Ali Ferruh: inatçı tip- Um uhibidir. Muıikiye istidadı vardır. kal ve uzağı görüş meziyetlerı sırasın-
huriyet IİUU'JIDI çalmaaiyle müsa . lerden. Egoilttir. Kimacye itimadı yok· Mukteeittir. Riyak&r detildk. da sayılabilir. Müsrif değildir. Bazan 
mereye bqlqdı. Şiir okundu. tur. Zekl buit, hafızaaı kuvvetlidir. 7 _ (Salnaun) M. B. 143a1ı MUte- muba1agadan ho1lanır. Jl:tusikiye istida-
Mtiteakiben (Beyaz Kahraman) Her ıeye inanmaz. Arimklrdır. Mad- reddit ve karanızdır. Acelecidir. Ke- dı yoktur. 
piyesi oynandı. Perde aralarmda di i,terde muvaffak olur. Musikiye tum değildir. Korkaktır. Yarını dü- 11 - (1001) Kriıtf Kolompoı: Yu
alaturka saz tarafmdan yerli şar· istidadı yoktur. tünmez. Milbalagaya meyli vardır. Bi- kardaki 10 numaralı tahlili okuyunuz! 

3 _ (lt'--
1 

..:..1.8 ) B. Nenat: MU- raz müsriftir. (Ayni el ve ayni kalemle yazılmııtır) 
kılar çalınıyordu. ,._." 7

- • c N 751 M ı tecessiı ve evhamlıdır. Bazan tereddüt 8 - (Balıkesir) A. V. Recep: İde- 12 - (Eıkıtehir) · · : uc t 
Badehu ıene iki tiir ve (lıtikli.l) ve kararSIZdır. Muhitine itimadı yok- alist tiplerden. Fikirlerinde ittirat ve in- tipi. Azim "~ irade sahibidir. Demir 

pi)"fti temıil edildi. Halk bu pi· tur. Müsriftir. Stikfınetten hoflanır. sic:am vardır. Mübalagadan ve taba&· sanayiinde muvaffak olur. Uzağı gö · 
yesi çok alkıtladı. Bundan son· 4 - (Nipnlaf) Calibe Niyazi: Ka- buıtan bOflanrnaz. Mücadele ve mil· rüş kabiliyeti yaştn•fan evvel inkişaf et· 
ra Tanzara ve milli oyunlar oy - dirıinas ve sebatkar tiplerden. Nefsine nakapyı ıever. Ciddi vt azimkirdrr. mittir. Riya, mubala.~a ve tabasbuıta:° 

k d 
itimadı vardır. Zeki ve çalı.kandır. İnatçıdır. ho§lanmaz. Meslegındc çok maruf hır 

nandı, halk gece yansına a ar · ı· Muıikiy~ intiubı vardır. (Yaylı uz· 9 - (Moda) ~hice Sürey1a: Au- phıiyet olabı ır. Lüzumundan fada 
pelr net'eli bir ıece geçirdiler. lan tercih eder) Hafızaıı kuvvetlidir. bi ve kavıacılır. Daima tüphe ve te- kıskançtır. Maddiyata inhiımki olmak-

Halka bu neş'eli geceyi veren Biraı müsrif ve mubalagacıdıT. Kimae- reddilt içinde yaşar. Bazan imivadan la beraber hatıralara hürmeti vardır. 
gençlerin hepsi takdire §ayandır· ye fenalık yapmayı diltünmeı:. bazaıı da gürültülü hayattan hof1anır. Müsrü değildir. 
":-"·· 5 - (Kadıköy) llbami Necati: u. Dostlrama itimadı yoktur. 1&%umun- Dr. W. 

dilmitlerdir. s' 
izzet Bey merkezde Şefil: ,; 

Ayvalık iskan itlerini kısa bıt 
manda bitirmeğe ~alıtacak'<t'·. 

Sıcaklardan iki 
kadın öldü 

Aydın, 28 (Hususi) - ~ 
gün Aydında ve Nazillide s'2 
tahamül edilmiyecek bir va iti. 
dütmüttilr. Gölgede harareti 
ceai 24 e kadar yükaelmit .,e 
zillide hayatı umumiye durJll 
Sıcakların teıirinden yolcul 
bir !tadın ölmüttür. 

Denizliden Aydına 
olan Geyikli a,iretindf'll 
oğl Mehmet kızı 2S yqınd• 
adıl't1al 1 kadın Hort1unlu il! 
nez baraltuı mıntakasmda 
zttr n;evl~HnrJ ..... caklarclan 
e11iren ölmift:tür. 



Maktulün intikamı 
(Soıı ll&Yıfadaki resme bakın!) 1 
YGıy~ kiıilik bir kafileydiler ... 
' ınlerce kilometre murabbaı 
llıti IQda, büyük bir devlet kur
"d ~ el•eriıli topraklar üzerinde 
o~u Yüz ki§İ ya§ıyor ve zengin 
~ ll n Yolunu arıyordu. Büyük 
'-rd tın madeninin izini bulmuş
diit 

1
' Onu kurcalamakla meşgul-

er. 

Ağabeysi, ona: ' 
- Paulos... dedi. Kızını evlen· 

direceksin ... 
Adam titredi: 
- Kiminle ... 
- Margareta, birini seviyor ... 

O "biri,, de onu sevmektedir ... Bu 
iki gencin birleşmesine ıebep ol
mak iyi bir §eydir ... Hem, böyle -
likle, bizim de eramız bulunmut 

g 

Kara Şeytan hapishaneye 
tekrar neden döndü? 

~'il~~ ~z kiıilik kafilenin içinde, 
te , ~lerı tarafından yapılmış örf 
4 \~t kanunları cariydi ! lçlerin
'°~er~r reia zuhur ederdi. Onun 
Jt, 1nden harice çıkılmazdı. 

~
1

ı;~~l·o·: ağabey.ini~ ne demek "Beni serbest bırak kasem ederim ki 
ıstedıgını anlamı§h bıle .•. O nefret 

~~ey, onun demesine bağlıydı. 
• ~t Br Zamanlar, Trifis ismindeki 

u,d. olandalı, kafileye reir.lik et
Öld·~· Sonra, adamcağız fücceten 
bit u. Derken, "hükumet,, Anthol 

lderlere kaldı. 
İti Bu~lar, öteden beri, arnlarmda 
\j ~'çınerniyen, rekabet güden 
bii .. ~rde§ti. Bilhassa, Antholların 
t tugu·· l K l . . ._~ o an ar onun yırmı yaş-
~tıt~aki oğlu, Arturodan küçült 
~)d' ol olan Paulos nefret etmek
lij 1

1
• Bu oğlanla karşılaşınca, 

Yer· d' ~h 1 ıken diken olurdu. Onda 
ti liit;~ının küstahlığını daimn. gö-

Jı u •.. 

o' ~t ~e.ulo&un, Margareta isminde 
),&:121 vardı. Kafilenin içinde 
Ôn~ kadın, oydu. 

)iüc Zun bir rekabetten ıonra, bü
~111:nthol, küçüğünü sindirdi. 
!ıtı ' l<ar!os, altm arayıcıl~rın bn 
~--~· kayitsiz !artsız reis olmuştu. 
dıı tıız onun dedikleri dinleniyor-
~k Onda kumanda etmek, hatta 
ı.. llıtdip icra eylemek hakkı bi
" \; d '~r ı.. Birini ö!clürse, kimse, 

; l'ic yaptın? diyemezdi. 
it tr'• b l t~: aun, Artoro, ha asma ge e· 

()~ilen, Margaretayı seviyoıum. 
ıılacağım .•• dedi. 

'Peki, o seııi? 
ı.' od b . . LA 
ıtırı b a ent ıevıyormuş... a-
'-1' a.haıınm müsaadesi o1madan 
d~ ~ b~na varama::mı§ ... Öyle de-

~lt-loı ··ıd··. ......_ gu u. 

~ Ondan daha kolay ne var? .. 
~~~~ilenin rei:Jiyim... Ne söy
'1 "1 °Yle olur. Kardeşime: "Kı-
~ •ert d . . d b'l' -.j? b .,, erı:;em ıbrıız e e ı ır 

.... oun . kA ' H d' . ... il bu a ını an yo;c... ay ı, gıt, 

~ raya çağır .•• 

' l~o koıa koşa amcasının ya· 
tıtti: 

'8aba · · ... ~ rn sızı ç.agtrıyor. 

~ii ~aa~ttanın babası, 11ıefret et· 
, ş·oglana, istihfafla baktı. 

l«nd' 1° ~ ı ge ıyorum ... 
iL Orbal ... • 1 . 1 ... b . 

~ :ı i~ ~gıy e reıs o an aga eysı· 
1 ~le .t lazımdı. Çizmelerini aü

"ı)._ .. ~P •akalını parmaklarile ta
' aheste aheste yürüdü. 

ettiği oğlan, damaaı mı olacaktı? 

- Yani, M.argaretayı Artoroya 
~· ? mı verecegım ...• 

- Evet .. . 
- Asla .. . 
- Peki, sebep? ... 
- .... 
- Sebebini söyle ... 
- Söyliyemem ... 
- Öyleyse vereceksin ... 
-Veremem ... 
Aralarında bir münaka~a açıl

dı. Münakaşa kavgaya çevrildi . 
Artık, bu, Paulos için, bir izz~ti ne
fis meselesi olmu§tu. Bu herif, 
lmfile reisliğini elind{:n almı~tı? 

Kızmada mı, istediği g1hi. tasarruf 
ediyordu: 

- l§te buna hakkın yok ... Taş 

çatlasa k!ztmı alamazsın ... Ona e-
mir \·ereceğim ... Beni:'! en,rimi a
lınca, ondan dışarı çılc~r:ı:-.z ... Ar
turoya Margareta na ıip de:ğildir ... 

Reis, fena halde kı7.t! ı: 
- Ben, emrediyorum. . Böyle 

olacak ... 
- Senin emrin kaç para eder? .. 

Kızı alamıyacaksm ! 
Karlosun bütün hükümranlığı 

kırılıyordu. Bu mu ha vereyi, mai -
yeti İ§itiyordu. Artık, söz geçire • 
mez hale gelecekti. Bilhaasa, bi -

"E J • raderi, ,ayet kızına: v enmıye • 
ceksin !,, emrini verine, çok muti 
olan kızın boyun eğeceği muhak • 
kaktı. 

Karlos hiddetle, balta11nı kap
tı. Ve kafile teamülünün kendine 
verdici hakla, bu müthit ve İptidai 
silahı, kardetinin başına iı.dirdi. 

Paulos, yere yıkıldı. Fakat: 
- Arturo Margaretayı nlamıya

hak ... Alamaz ... diye !nildedi. 
- Bir de alacak ki ... Görünün .. 
- Alamaz ... Çünkü Arluro be-

nim oğlumdur ... Gençl\ğimde yen-
gemle sevişmiştim... Bu aşktan 

Arturo doğdu... izdivaca bunun 
için mani olmak istiyordum ... 

Reis, sendeledi. .• Oğlu da ıen -
deledi •.• 

Ceset h~line gelen Paulos, baba 
oğulun ve müstakbel gelinleri Mar 
garetanın arasında, bir daha asla 
kapanmıyacak bir uçurum açmıttı. 

Bir adm, son nefesini verirken, 
katilinden ancak, bu kadar inti
kam alabilirdi .. 

(Hatice SUreyya) 

ı 

lııt 'l'clb~t b -
'tttl\ ' azan kendine böyle eglenceler de bulur: 

farksız bir hale gelmiştir. 

artık cinaqet işlemiqeceğim.,, 
Üçüncü Murat büyük bir haa· 

talık geçinniıti. Yer, yer hapiste
ki mahkumları serbest bırakıyor
du. Karesideki hapishanede de 
mahkumların affedilmeleri emre· 
dilmişti. Karesi hapishanesi bo
şaltılırken sakalı göğsüne ka · 
d:ır inmit olan bir mahk&n dr 
hapishaneden dışarı çıkarılmış, 

valinin huzuruna getirJmişti. Vali 
hepsine cürümlerini svruyor aldı· 
ğı cevaplara göre serbest bırakı
yordu. Valinin yanında bulunan
lar beyaz sakalı göğsüne kada• 
inmiş olan ihtiyarı göa ünce vali
nin kulağına fısladılar: 

- Aman efendim. Ne yapıyor· 
suuuz. Bu beyaz sakallı, nurani 
çehreJi adamın kim olduğunu bili· 
yor musunuz?. Bu meşhur yol ke
sici ve hırsız Kara şeytandır. Ci· 
vardr. söndürmediği hanüman 
yıkmııdığ: ocak kalmadı. Zinhar 
bu nabekarı çıkarmayınız! .. 

V ttli, gözlerini gözüne dikmiş. 

ses~iz bir halde duran beyaz sa
ka~h Kara ıeytanı hayli süzdükten 
sonr11 3•anma çağırdı: 

- - Behey .. sakallı adam.. Bak 
beldenin etrafı senin için ne di -
yorhr?. 

Kara fCylan toplandı ve cevap 
ve:di ~ 

- Ne derlerse desinler.. Ben 
geı~çliğimde günah, kabahat itle
dim. Artık ıslahı hal ettim. Cür· 
mümün cezasını senelerdenberi 
çekiyorum .. Fakat ıunu da söyli· 
yeyim: Ben eşrafı beldenin iddia
lar' ih re katil bir adam değildim. 
Keırll ~eytan admı takb.lar, ben= 
öldürt~ek için üstüme sahte dost· 
lar gönderdiler. Cinayetlere b· 
belclP11in eırafı sebep oldular .. 
Her r.:nayeti bana yiiklediler. 
herden şüphelendiler.. Şimdi c' 
bu ~ölii namı taşıyorum ... 

Vali kara ıeytam zaten af fe. 
dec"kti: 

- Br..ria bak ihtiyar, ben seni 
şim·~a affedip hapisten halas ey· 
liycceğim. Yalmz daha evvel ko· 
luna, hacaklarına boynuna iğne 

ile ,u yazıyı yazdrracağım. "Ar· 
tık ıiir.aha cinayete tövbe ettim,, 
Say ... t hapisten ç!ktıktan sonra ge 
~e cinayet, günah işlersen dere· 
ceın:e göre ynzıh bulunan azala· 
rmı kcslircceğ'm. Sonunda dr 
boynun vuruhv:ak~ır. Şi:ndi var 
git .. Ne istersen yap! .. 

"~kalı hapiste iken çıkan vr 
beyazlaşan Kara şeytan vaclr.Ui: 

· - Kasem ederim ki hiçbir cı· 
na yet yapmıyacağım?. 

MHhpuslnrla ihil'lil-te r ~ ~ra şey· 

tan da hnlas bu1 ~u. Vali kendisi· 
ne ç<.ıhşıncaya kadar geçinmesi i 
çin bit miktar akçe de vermişti . 

KSlr'\ şeytan doğru haw arna git 
ti. yıltr nd•. ~ıkarken hcımamcıy< 
iki natıra be~ akçe verdi. Sevini 

yoı·du. Sahaveti tutmuttu. Faka 
muhi!! kendisini çok kötü tanı· 

mı~tı. Hamamda bet akçe alan 
natu 1( ara ıeytanın bu saha velin· 
den !t' phelenmitti. 

Bu, diyordu. Mutlaka gene 
bi, c:ın yakacak, bir ocak söndü· 
re.: ;!i:. Neıesi üzerinde .. Ve natır 

harr.amdan çı~an Kara şeytanın 

p~ ! • takıldı. Bakalım bu adam 
nereye gidecekti. Kara şeytan ha
mamdan çıkınca doğru bir helva· 
cı dü!<kanına gitti. Ekmek, pey · 
nir, hP-lva aldı. Bu sırada eline al· 
dığı büyük bir bıçakla • helvayı . 
ekmeği keıti natır bir köteder 
bu h<' ' gözetliyordu. 

- hak, bak diyordu. Eline hı· 
çak ,ddı. Kimbilir helvacıyı mı 

öldürecek? 

f l\""ından reçenlere de Kart 
ıeylanı gösteriyordu. Kara ıey· 
tan karnını doyurdu yola çıktı. 

Biraz ill'!rde bir kuyumcu otur· 
muş, önündeki tt>f;!>İye koyduğu 

altınları sayıyor, -var mı para 
bozdurncak diyordu. Kara ıeytan 
§öyle ilerledi. Altınların bulundu
ğu tepsiye elini uzatırken natır 

uzaktl"n sarrafa işaret etti, sarraf 
hemen: 

- Haydi geç yoldaş... Akşam 
olayor .. Bundan sonra altınlara 

elini ş\irdürmem, dedi ve kara 
te~•.an: omuzundan yere itti, dü
şürdü. Kara şeytanın kafası yarıl
dı. Yerden kalktı, hiç bir şey söy
lem~aen, kan akan yeri bir bezle 
tutuak çekilip gitti ..... Natır pe~İ· 
ne e~r.~ takılmıttı. Kara teytanın 
hapiı.tt:n çıktığı hemen ıayi olmu~ 
tu. Ht-t kes, gençliğinde cinayetler 
i§lenıit olan bu adamı görmek is
tiyordu Fakat kara şeytan artık 

ihtiyarlamı§, çökmüıtü. Hem ar· 
tık tövbe de etmitti. Bir kahveye 
oturmak istedi. Yer göstermedi
ler iltifat etmediler.... Hakarete-• 
maruz kalıyordu. Böylece gece 
yarısına kadar serseri gezdi. Son· 
ra senelerce evvel anasının otur· 
duğu eve gidip misafir olmak is
tedi. Natır ve birkaç kişi daha pe· 
şini bırakmıyorlar, nereye gi~eraf 
takip ediyorlardı. Kara şeytar 

artık tövbe etmişti cinayetlere ..... 
Snrraf baımı yardığı haJde se~ 

çıkaran?amıştı. He.m tövbe, hem 
kellenin gitmesi korkusu buna 
sebep oluyordu. Y okıa Kctra şey
tan çoktan sarrafı temizlemişti. 

Pe!İnden gelen • adamları gör· 
memezlikten geliyor, yoluna de· 
vam ediyordu. Bir aralık c!ar bir 
sokağa saptı, yavaş yavaş yürü
yordu .. Gidip k;pıyı çalacak: 

- Beni içeri alın, bu gece mih
man olayım. Bu evde senelerce 
evvel anamla ben oturmuştum 

Bu evin hasretini çekiyorum, di -
yecekti. Ev sahibi eğer merha.met
li bir insan ,.~kani\ kendirin\ ka • 
bul ederdi. Fakat saptığı sokakta 

ilerlediği ev, gündüz alınlarına 

bakmak istediği sarrafın evi idi. 
Şimdi bu evde sarraf oturuyordu. 
Kara §eytanın peşini takip eden
ler hemen yeti§tiler. Kollarından 
yakaladılar: 

- Daha bu sabah hapisten 
çıktın. Gene mi cinayet itliyecek
sin ! diye bağırdılar. 

- Yok, canım yok .. Buruı be
nim evimdi. Hapisten çıkınca gö
resim geldi. Bari bir gececik mih
man olayım, dedim. 

Fakat gürültüye sarraf çıktı. 

Gündüzkü vak'adan zaten §Üphe
liydi. Acaba bu adam kendisini 
mi öldürmeye geliyordu?. Mahal· 
leli bir oldular, Kara §eytanı da
yaktan ölüm haline getirdiler. 

Kara §Cytan bu hakaretlere, 
dayaklara tahammül etti. Çünkü 
büyük bir tövbe etmi§, üstelik va
liye söz venniıti. Verdiği sözler 
iğne ile kollarına, boynuna, ba -
caklarına işlervmi§tİ. Bunları na
sıl inkar eder, nasıl izale edebi
lirdi?. Kağıt parçası değildi ki, 
yırtıp atıversin?. 

Sabaha kadar bitap bir halde 
bir tarla kenarında 11zdı, kaldı. 

Günet doğuyor, tarlalarda sapan
lar sürülüyordu. Kendisi sefil, 
tahkire uğramış, herkesten uzak 
bir hendekte yatıyordu. 

Bir zamanlar neydi?. Aatmm 
üstünde kaç kadıya, kaç valive 
meydan okumuttu. Mcrkesi kendi
sinden korkutınu§, tir tir titret
mitti. Şimdi ise biri kalbinden, 
diğeri vücudunun muhtelif yerle
rinden silinemiyen taahhütlerin, 
manevi ve maddi ağır mes'uliyet
lerin ıstırabı altında kıvranıyor, 

korkuttuğu adamlardan titriyor • 
du. Saatlerce yattı, daldı, düşiin
dü. Nihayet birden yerinden fır· 
ladı. Doğruca valinin muhteşem 
konağına gitti. Tokmağı çaldı. 
içeri girdi. Sedirde çubuğunu tel
lendiren valiye ne diyecekti?. Bu 
sırada hala peşini takip edenler 
de içeri girdiler. Merak ve teces
süsle Kara şeytanın ne diyeceği
ni bekliyorlardı. Onlar Kara şey
tanın valiyi öldüreceğini tahmin 
ediyorlardı. Kara şeytan yere 
cliz çöktü ve valiye şöyle yalvar· 
dı: 

- Ben artık ölmü~ür.ı. Kalbim
deki ahtim, kollarımdaki size 
verdiğim silinmez sözlerin ıstıra
bı altında daha fazla ktvranamı· 
yacaf. ım. Titrettiğim r.damlardan 
•İmdi ben titriyorum. Bu, böyle 
ben ö 1ünceye kadar sürecek .. Ya 
boym\mu vur, ya kollarımdaki ' 
caklarımdaki yazıları sil, kurtula
yım ... Yahut beni zindana at. c
ebed i öW..me mahkum et! kurtula-
yım .. 

.. .. Bir saat sonra Kara ~eytan 

tek başına gene hapiı;haneye gir-
tr.;~ti. 

..... n-rı- ... 

Yekta Ragıp 
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Hudut kapatıldı iki Ad m 
(Uırt tarafı l inci sayrlada) 

kında bulunmaktadırlar. 

Viyana, 30 (A.A) - Salı:bouri 
vilayetinin 3 şehrinde ehemmiyet· 
siz muharebeler olduğu bildirili • 
yor. Fakat Avuıturynnın geri ka .. 
lan kısmında, bir musiki bayramı 
yapılmakta olan Salzbourg tehri 
de dahil olduğu halde sükUnet var 
dır. 

Viyana, 30 (A.A) - Havas A· 
janaı bildiriyor: 

Hitlerciler Avusturyada tekrar 
tethit hareketlerine başlamak Ü· 

zere midirler? 
Resmen bildirildiğine göre dün 

akşam Lustenau ve Norarlberg ıe· 
birlerinde iki bomba patlamış, 

maddi zararlara sebep olmuıtur. 
Salzbourg vilayeti ile Bavyera 

arasında Salzach kıyılarında bu
lun n Oberndorf hudut iatasyo
nundn, bir Avusturya jandarmuı· 
na, Alman hududu tarafından bir 
el ate§ edilmiı ve jandarma yara· 
lanmıştır. 

Stiyr'de, Heimwehr'lerle Nazi· 
ler araıında çıkan bir mücadele
de bir ıNazi öldürülmüştür. 

Belgrat, 29 (A.A.) - Hali fi. 
rarda olan Avusturyalı naziler, 
aıkerta§ıyan kamyonlarla top a • 
rablarının geçmesine mani olmak 
maksadiyle Yugoslavya hududu 
haricindeki yolları tahrip etmi§ • 
lerdir. 
Bleiburg §ehrini, ancak çok çetin 
bir mücadeleyi müteakip istirdat 
edebilmi§lerdir. 

Viyana, 29 .(A.A.) - lnsbnıck 
emniyet müdürünün katli 'Ye Tİya
na hadiseleri üzerine tyrolhalla ve 

lıeimweh'ler milli sMyalistlere kar· 
şı galeyana gelerek bunların aley
hinde doğrudan doğruya harekete 
geçmİflerdir. Hustraf haberlere 
göre millt sosyalistler ıon Uç gün 
içinde iki yüz ölü, birçok yaralr 
ve yüzlerce e ir vermitlerdir. 

Viyana, 29 (A.A.) - Bazı va· 
Itler bil fina olarak Karinti eya· 

letinde vaziyet asla vahamet kes
betmit değildir. Asi naziler pc • 
rİ§an bir halde Lavanta ormanla
rına iltica etmi§lerdir. Bunların 

zayiatı mühimdir. Yüz ölii ve 
geneyüzlerce yaralı vardır. 

HükOmet kıtalarının zayiatı i11e 
askerden 5, jandarmadan 4, di • 
ğer teşekküllerden 5 maktul ile 
1 O kadar yaralıya münha:ıir kal • 
mıştrr. 

En ~on vuru§ma, 700 kadar na· 
zinin, Yugoslavya hududunu a§ • 
maı< maksadıyla tahhanüt ettik • 
)eri Volkerma civarında vuku bul 
mıqtur. Şimdi bu asiler hüku
met kuvvetleri tarafmdan 11kıştı · 
rı1mıf bulunuyorlar. Kendilerine 
bir ültimatom verilmiştir. Niha • 
yet yarına kadarteslim olmaları 

bekleniyor. 

ltalya siyasi teşebbüse 
taraftar değil 

ı Roma, 30 (A.A.) - Havasa-
Jansmdan: 

Meşagero gazetesinin bugün 
neırettiği bir makaleye Roma ıi • 
yasi mahafilinde büyük bir ehem
miyet atfolunmaktadır. Doğru • 
'dnn doğruya M. Musoliniden mül· 
hem olduğu söylenen bu makele· 
de hulasaten deniliyor ki: 

ltalya, diğer devletlerin Berlir. 
nezdinde yapabilecekleri ıiyasi 
te§ebbüsata iştirak etmiyeccğin7 

söylemeğe lüzum yoktur. Çünki.: 
Alman hükumetinin vaitleri ekse· 
Jfya tutulmamıştır. 

janaı bil~iriyor: 
Pariı, Londra ve Roma hükU

metleri a.rumda müzakereler de • 

BUtUn dUnyaca tanınmıf, fevkalade merakh zabıta \la tahlil romanı 
Tefrika n: 8 29·7.934 Çeviren: Hikmet H6rıit 

vam etmektedir. Avusturyamn Avukat Ateraon, mahut mev- - Siz Mister Hayd değil misi· 
istiklalini temin etmek için yapıl· kimde epeydir beklemiıti ki, ha· niz? diye sordu. 
m sı muhtemel olan tetebbüılin ne lif hafif, fa;kat garip tarzda bir Mister Hayd, sert bir nefes ala· 
mahiyet alacağı hakkında bir fikir ayak sesi kendini belli etti. rak irkildi. F' akat korkusu hl· 
edinmeğe ıimdilik imkan yoktur. Geceleri, böyle, 'bekliye bekli- kadarla kalmıftı. Avukatın yüzü· 

"Excelıior,, gazetesine göre a • ye, herhangi yolcunun ayak sesi· n~ doğrudan doğruya bakmamak· 
lakadar devletlerin bugünkü va· ni, bütün o mınltılardan farkedip la beraber, seaaizce, hiç heyecan~ 
ziyeti ıudur: çıkarabilecek bir meleke peyda dütmeden cevap verdi: 

Londra, milletler cemiyetinin etmi§li. - Evet, iımim Hayd'dır. r:· 
içtimaa davet edilmesine temayül Fakat bu ıefer, dikkati fe•ka· istiyorsunuz?. 
ettiken sonra ıimdi kati olarak in· Jade keskinleıti. Avukat mukabele etti: 
ti~ar vaziyetini almıştır. Roma, Avludan içeriye ka.ydı. 

- Göruyorum ki içeri giriyor üç devletin Berlin nezdinde mUf • Adımlar, srkle.tarak daha yak 
sunuz .. Ben, Doktor Cekil'in esi terek bir teşebbüste bulunmasına la•tı. 

-ı bir arkadaşı Mister Aterson'urn 
artık pek taraftar .. gözükmüyor. Köteyi dönünce, kabarıp tok Grant Stritte otururum. Adımı 
Çünkü Almanya dörtler misakın· ve tam bir ıea halinde külaja 

her halde işitmi~ıini:r.dir .. Sizinle imza eden devletlerden biridir. rarpti: 
T bu derece uygun bir tekilde kar· 

Parise gelince, İngiliz teklifine .. Avukat, avlunun methalinden · 
ıılaşmamrzdan sonra, gırmemc 

temayül ettikten sonra o da Lotıd· dııarı dogwru u•anarak, karııla•· 
.. 'I' müsaade edersiniz sanırım .. 

ra gibi intizar vaziyeti almıttır. mak u""zere oldu<7u bu adamın kı- h d l'"' k • Hayd, ana tarı e ıge so n· 
Herhangi bir hattı hareket ittihaz yafetini birden ıördü. rak: 
edilmeden evel müıterek bir hare· Küçük bir adamdı. Sade giyin· 
ket zemini bekleniyor. - Doktor Cekil'i timdi bula 

mi,ti. Umumi görünüşü, henüz u "' D km 
Buna mukabil M. Paul Boncour: mazsınız, aeui. ıtarı çı I!Jlır. 

:zakça bir meıafeden bile olsa S b oı b' f k b Ouvre gazetesinde yazdıgw 1 bir onra iruen ıre, a al aşırı 
bakanın üzerinde garip bir teıİt k 

makalede diyor ki: gene kaldırma sızın: 
bırakıyordu. 

"Milletler cemiy,..tinin ite ka· - Benim Mister Hayd oldu0 t· ,... Bu ande, anıızm istikametin" 
rı•ma.sı lazımdır. Milletler cemiye· mu nereden bildiniz?. diye sordt· 

:or değiftirerek, kapıdan yana yürü-
ti diyorum, yalnız Fransa, lngil • düve eve yakla1an1a..ra hae bir ta· Avukat ıöyde dedi: 
tere, İtalya değil, bu üç 'devletin vırla cebinden bir anahtar çıkar . - Bana bir iyilik yapar mısr 
uyuşması lazımdır. Fakat kafi de- nız?. 

d A dı. 
ğildir. Milletler cemiyetin e - ATiıkat Aterson, yerinden fır· - Maalmemnuniye .. Ne gil: 
vusturyanın istiklali ile hiç değilse ladı. yokunun omuzuna dokuna· bir iyilik? .. 

istiyorum. t.~ 

Miıter Hayd, bu aıradll. ~ 
bir tereddilt devresi geçird1

• U: 

teakiben, birden bir teY h& 
111 

mı§ gibiı aTukntın yüzüne 
den okurcasına baktı. 

Avukat: ) 
- Mükemmel! .. dedi. Art~~ 

zi nerede görsem taninill· S b' 
belki hir faydası da dokuıtl\ 

Mister Hayd: 
- AJa .. dedi. TanıtnUlPıts . 

memnunum. Hatta, adresiJ'.1'.1 
o.lmı2 .. 

Ve Soho semtinde bir jO~J 
ismini verdi. ..

0 
Avukat Ateraon ~öyle tliişll 

1 >.' - Tuhaf şey, diyordu. ~ 
§U dakikada o da vasiyetıı 
mi dü~ünilyor.. J 

Fakat hissiyatım belli etJtl 
d 
. ..,. e 

zin, Mister Hayd'in ver ıgı 

si aldı .. 
Şimdi, garip kıyafetli 

soruyordu: 

- Söyleyin bakalım .. 
Hayd olduğumu nereden 

. ? 
nız., 

- Tarif ettiler. 
- Kim?. 

- ikimizin de tanıdığı 
daılar var .• 

büyük devletler kadar alakadar o· rak: _ Bir kere yüzünüzü görmel 

lan diğer memleketler ve bilha11a ~~!!!!!!!ıı!ı!!'!!!!~~~!!!!!!'!!!!!!!!!!!i!~~~~~~~~~i!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~~~~~~~~~~~......,.~~~~,,, 
küçük itilaf devletleri hep birlikte 
bu itilafı tasvip ve takarrilr ettir
melidirler.,, 

A vusturyada krallık mı? 
Londra, 30 (A.A.) - Royter a· 

jflnsmın Roma muhabiri hildiri · 
yor: 

"İtalya hükumeti fU haberleri 
resmen tekzip etmektedir: 

1-Avusturya kıtaatı ltalya hu· 
cudunu her hangi bir nokada geç~ 
mi~ değildir. 

2 - İtalya kıtaatı Avusturya 
topraklarına girmif değildir. 

3 - ltalyanm Viyana sefiri., 
İtalya hükumetinin M. Von Pape· 
nin Avusturyaya gönderilmesini 
kabul etmediğini Avusturya hilkü
emtinc bildirmiş değildir. 

Teeyyüt etin iyen diğCl' bir ıa· 
yiaya göre ltalya Avuituryada 
Nazi nüfuzuna kartı koymak için 
Hnbsbourgları tP.krar Avusturya 
tahtına çıkarma~ı düıünmektedır. 

A vruapa gazeteleri 
ne diyorlar 

lngiliz gazeteleri 
Avustüryada, l>a§vekilin nui • 

ler tarafından öldürülmesiyle ne
ticelenen hadise, nazi Alıiianyanın 
n1! gibi bir dalili olabileceği timdi 
ecnebi gazetelerini işgal eden me· 
seleler arasındadır. 

Londrada çı'Kan Deyli Herald 
gazetesi ecnebi muhabiri ,iki sene· 
denberi. kapalı bulunan Almanya· 
daki Tri11en radyo islasyonunun 
yeniden faaliyete sevkedilmesini 
manidar bulmaktadır. 

Radyonun, Temmuzun 25 inci 
çarJ&mba günü açılma11 karıırla§ · 
tı. Ve çarıambıı. akıamr, gece. 
geç vakit, Avusturya lla~ve!UF 

Dolfusun na.ziler tarnfmda öldürül 
mesi haberini vak'atlan liemen bir 
iki saat ıonra bu yeni istasyon bir 
çok memleketlere beş muhtelif li · 
san üzerine bildirmİftİr. 

Deyli Herald e.:nebi muhabiri 
bunu "Avusturyadaki nazi iıya· 

nın muzaffet olduğunu dünyayc:: 
bildirmek için bilhassa tertip oh.m 

tarih aeçilmit olarak göitermekle
dir. 

Bundan baıka, Dolfüıu bat-Ye • 
kAlet dairesinde Bldilren A-nutur· 
ya nazilerinin, dı,andan yardım 

kesilince ve tamanıen mahsur l>u
lunduklarmı hissedince, Avuıtut • 
ya hükUmetiyle aralarmda teteb
büaata ıiriımek ~in, Viyanadaki 
Alman sefirine müracaat etmi§ ol
malarıda ayrıca ıayanı dikkat gö· 
rülmektedir. 

Viyana gazetelerl 
Viyana, 29 ( A.A.) - Viyana 

matl>uatf, Dolfuı«n cenaze m~ra • 
siminin bütün halk arumda bırak 
tığı derin intibaı mütt~fikan kay • 
dehnekt& ve bu ölUmün "Avustur
ya vatanperverliğinin tam hir 
kemale gelmesini temin i!deceğinj 
yazmaktadır. 

Diğer taraftan Viyana matbuatr 
Avusturya kahramanınm kar~ı • 
unda Alman matbuatının civan -
mertlikten mahrum olan hattı na • 
reket1ni nefretle kaydetmekedir. 

Wiener Zeiung diyor ki: • 
"Dolfus ölümile Avusturya mil-

letinin diğer kısmını da birleştir • 
mi~tir.,, 

ltatya gazeteler( 

Roma, 29 (A.A.) - Havaı mu· 
ha birinden: ltalyan fnatbuatı 
Dolfusun katli münasebetiyle al • 
manyaya hücum etmekte herde • 
vamdır. Gazeteler, her vakitkin
den ziyade uyanık liulunmağa iti· 
zum gösteriyorlar. 

Lavaro Fatista gazetesi, kato • 
Iiklerle alelumum Avuıhiryalıla • 
rın va~anperverliğine müracaatla, 
Hitlerin ttıümes:lilinin "ıniyabcı • 
lık,, tan ibaret vazifesini akıın hı· 
ra!tmalarım ve nıazizmin kucağı • 
na di!~memelerini dilemektedir. 

Re!;İmo F a~ista gazetesi, Bat -
vekil Hitlerin, ATustııryadaki 

mabmiterinin hizmeti üzerine, va· 
ziyetinin güçle§eceğini yazmakta
dır. 

Koriyere Paduano ile beraber 
daha bazı gazeteler, her hangi 

bir diplomatik teıebbüsün aley • 
hlftde l>ulunuyorlir, ezcümle di • 
yorlar ki: 

"&zı anlarda ıulhu kiırtaracJ.k 
olan top ateıidir.,, 

Berlin, 29 (A.A.) - Memel di
yet mecliıinin Eeshini mevzuu 
bahseden Correipondance Diplo· 
matTk gazetesi diyor ki: 

ibdaı olunan vaziyet idame e • 
dilemez. Memelde tesiı edilen 
yeni direktuarın halkın emniyeti· 
ni haiz olmadıfını ve binaenaleyh 
vazif e:;ini terketmesi lazım geldi
ğini, millet parlamentonun ağ

zile aöylemelite haklıdır. H11ku · 
kun bu yeni ilililin.Jen dolayı a· 
lakadar devletler nüfuzlarını gös· 
termelid.irler. 

Yu§oalav gazeteleri 
Belgrat, 29 (A.A.) - Yuıoıs • 

lavya matbUatı, Avusturyadaki 
suikastın Almanya tarafından mü 
rettep olduğunu ispata çalışmak • 
ta ve bu işi başarmak için M. 
Rinteleni intihiap eyelediğini söyle 
mektedir. Filhakika M. Rintelen, 
nasyonal ıoıyalizme pek mütema· 
yil olduğu ıibi diğer taraftan Al
manyada, uztın zamandır M. Mu
ıolini i!e mtir.4sebette bul •n:ın 
mumai?eyhin bn he.re1·aHn lfi.zu • 
mu hakkınca ltalyayı iknaa ve 
bir müseJlih müdahalenin önüne 

inat yüzündeJ1 
't patlıyan dinaıt11 

(Üst taralı 1 inci sayıfada) 

demittir. Dinamitin dolu "le f 
mağa hazır olduğu bilen rı'' 
Ali, bu söze gülmekle rn~~~ 
etmit ve (istersen bir tecrLI 

) b . • v·ı: yap ceva mı -yermıştır. 
tin biraz eski olması }il'5e 
Selahattin (sen atmazsnn be"f 
rım) deyip dinamiti sokağ~ 
latmıştır. 

Dinamitin atıldığı cadde ~ 
balıktır. Fakat bereket verf 
sırada dinamit patlamamf§tıf• 

1 

Manav Ali buna biraz lt•~ı 
oi olarak gidip dinamiti ge;'.~ 
sini ve onu ne müşküllerle e.~, 
çirdif ni söylemişse de s~Jtı ~ 
buna ehemmiyet vermem•§ I 
la eskiliğinde israr etmiş ve ~ı 
ki sigaranın ateşiyle dina~1 

1. . 1 . . D' mıt 
mı alet emıştır. ına tf1 

saniye kadar ateş çıkarI11~ 
sonra birdenbire patlan:ı~tıf· 

1 
Salahettin kazadan e~e ı 

çekildiğinden kendisine bir :ı; 
olmamıf, dinamiti eöntlürf1lt~ 
yen manav Alinin sa~ f'l~ P;e 
larından ve Musfafa istııııı ııl 
l!" l\ht~'if yer'erin.lPn, Ce~ tP 
Etem adlarında iki çoc:ııl' cıtı' 

1- .... e~e muvaffak olacağını üımit .ı h f 'f rtl~ -~ 5 cı:.k arrn~a:ı a ı çe ya · 
etmekte idi. 

lnrdır. ıC 

lngiliz Harbiye nazırı Ağır yaralı ~ustaf der~~< 
d. . h h . ı-~l 'o.il ne ıyor rahpıı.~a a~ta. anzs·ne ·· dl" 

L-ondra, 30 (A.A.) - Harbiye tır. Vak'aya !JOl;s ,.e ~ 
nazırı Lord Hailsliam, söylemi~ ko.,.mr~~··-. A 
olduğu bir nüttıkta M. Dolfusun -- 8;ı. r 
katilin& temas etmiş Ye lia~ı kim · tarafa ayrılmış bulunuY0~ l" 
•eler tarafindan, Sarayıbosnn ci · buki, şimdi, bütün mede .

11
j 11 

tiayeti ile tam 20 sene !9nrn yapı • nazilerin bu alçak cin~yetı ft 
lan 'bu cinayet are.ıında görüler; bih etmekte beraberdır· ~ e~ 
yakmlrgı ve buna lienzer bir f aci • bir millet, medeni diit1~ete 1 

anın tekerrür etmesi korkuların umumiyesi aleyliine }iare 
hatırlatmı§tır. ~aret edemiyecektir · 1 gı', 

Lörd Haileıliama göre bu kor · Bundan l>aıka Avrupa tt 
kuların yeri yoktur. Çünkü l:iugür dalarının tekrltrlanınasm' İ 
kü §8.ttl2.r 19 4 dek'nden başk · ade etmiyc..,~k mil 011Jıı.rt'Jıf 
dır. O zaman Avrupa silahlı ik: rip kartısında bulu11111akf" 

Devletler müşterek 
hareket etmelidir 

Paris, 29 (A.A.) - Havas a- muş ve tatbiki için de bilhassa bu 
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BEYOGLUNDA 

BAK ER ve HAYDEN 
mağazalarındaki mevsim sonu 

Eşyayi mütebakiye ve fırsatlarının 
ilk günlerinden istifadeye koşunuz. 

Kat'iyyen daha iyi •e daha elveritli teraite nail olamıyacağınızdan mubayaabnıza 

BAKE.R ve HAYDEN . 
mağazalarından yapınız. Sonderece memnun kalacaksınız. 

. Mobilya dairemizi ziyaret ediniz. Sizi herhalde alakadar edecektir. 

ık terlikler 

liazır ve 

ısnıarlama 

son moda terlikler 
SUMER BANK 

Zarif bir ev 
hanımının 

ziynetidir 

''Yerli Mallar Pazarları,, 
!i::::;;--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~--

nda 

Devlet matbaası müdürlüğünden: HABER 
Akşam Postası 

darehaneıi ı 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 

Şartnameıine tevfikan 25,000 kilo kok, 1,000 kilo lngiliz 
'11lıanaiti Ye 2,500 kilo mangal k6müril ile 30,000 kilo kesilmit 
Ocl11n aleni mDzayede ıuretile HhD ahnıcıkbr. MOzayede 11 
~iuıtoı 934 Cumartui günil aaat 14 de Matbaada yapılacaktır. 

•rtname her gOn Matbaa MüdürlüğOnden alınabilir. c3'l51) l'elsnt Adre.I: İSTANBUL BAuı:ıc 
....... "-' · Telefon Va1.1: 138'72 idare: 14S'70 

l(·bilde;thl~~=;mınm:aı:n:nmııııınmı::ııı:::,:"ı r ABOftl! Şl!RAITI "\ 

SOUPLEX l ~' ~, d • s • u .,bil 
"-c1•r tatla tra, edemez. DUnya 

ela 80,000,000 kl9I kullan1r. 

§.,OUPLEX - PLATİNE ise 
b ·-·~•k4i•hk teknl§lnln bir harika· 

1: 

ftrld.re: ~ uo llO ıno a,.. 
Eeaebh 111 "° "' 1110 

ıLAn TARiFESi 

fi :: 
Ü 

11care& UIDlarmm Mtm IJ,M 

~mi Ulnlar 10 kuruıtur. 

r: :: Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 

Ha va gazı Şirketi 
Atideki maddeleri istihsal etmekte ve satmaktad1r: 

Kok kömiJrü (merkezi teshin için) 
Zift (sert, orta, yumuşak) 

Katran (bilhassa yol inşasına elverişlidir, 
Benzol (ham) 
Asit Fenik 
Satagazol ( karbolineum tipi) 
Siyah boya (bilhassa demir için çok elverişlidir 
Her türlü malumat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanın

da Metro Hanında satıı tubesine müracaat edilmesi. (928) 

BOtot D:f macunu ve suyu dünyanın en eski markasıdır 
O.şleriniıi temiz'eoıek için BOTO f tavsiye ederiz· 

~AR)(A 
Müslah:ıı.ra.lı 

HUBUBAT UffLARI 

StHHAT 
Vl': 

KUVVET 

Menba ıd ır. 

Sultanahmette 
San'at Mektebi 

Sergisini Görünüz. 

3 Ağuıtoı Cuma Günü 

17 ye kadar açıktır. 
(4082\ 

Tepebatı Belediye Bahçesinde 

ŞEHiR TiYATROSU 
Sao'atkirları tarafından 

2 • 8 • 934 Perş· 
e•be günü 

akıamı 

ıaat 22 de 

LÜKÜS 
HAYAT 

3 Perd~ 

f,ı:ııbut Btlldiqni 

Se hirTÜjatrosu 

111 ili lll ili lll 
ıuı 
ıınnm 

Yaıan : Ekrem Reşit 
Besteleyen: Cemal Reşit 
Hava ya&murlu olduğu 
takdirde temsiller kışlak 

sahnede verilecekti 

ZA YI MÜHÜR - Maat al
makta olduğumuz tatbik mühürü-

müzü kaybettik. Yenisini çıkarta
cağımızdan eskisinin hükmü yok-

tur. Teıvikiyede F!rın sokağın

da 8 numarada F cvziye Zekiye 

htanbul Altıncı icra Memur· 
luğundan: 

Balat~a Hacı fsa mahallesi Or
ta sokakta 4-1 - 63 r..umaralı ha-
nede mukim iken ik:-.metgahı meç 
hul olan lbrc.him Ağa oğlu Mch -
met Efendiye: 

Sara Hamma 700 lira borcu• 
nuzdan dolayr ipotek etmiı oldu • 
ğunuz Balntta Hacı lsa mahallesi 
Orta sokağında 41 - 63 numara
lı hanelerin paraya çevrilmesi yo
lu ile yapılan takip üzerine namı
nıza Çıkarılan ödeme emri ika-

metgahınızın meçhul o'masından 
dolayı bilatebliğ iade edilmiı ve 
bir a: müddetle iliı.nen teblicat 
icraaına karar verilmiştir. Tarihi 
ilandan itibaren bir ay zarfında 
borcunuzu ödemediğiniz ve icra· 
nın tehiri hakk:nda bir karar ge
tirmediğ. niz ve itiraz:la bulun:na-

dığınız takdirde ipotekli olan 
gayri menkulünüz paraya çevrile· 
ceği ihbar ve itirazır..:zı altıncı ic· 
ranın 34 - 3000 r-•ımaralı docya
sına bildirmeniz ödeme emri ma-

kamına kaj.m olmak i:zere ili.nen 
tebliğ olunu!· (2803) 

lıtanbul ikinci İflas Memur-
luğundan: 

lıte.nbulda Sultan hamamında 
33 numarada Güldoğdu mağaz:a

sm da tuhafiyeci Nesim Hayim A· 
bu af Efendi hakkındaki lfla11n 
kaldırılmasına mahkemece 28 -
7 - 934 tarihinde karar verilmit 
olduğu ilan olunur. (1505) 

...........__ ••dır. Ve bunun fevkinde bı~ak olamaz. H HASAN RASiM 
a;nummıma:mır::::ım:r.:::::ı:m:::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::: Baaı.ldıfl .rer: (V4'K1T) Matbaw r,mm Yaz mevsiminde ::::::n Kir alık Ev 

Ortaköy ve en ucuz husud haıtaneıidir. 1
1
1
1
: ADALAR f::~l:: 

Yatak fiyatları: 2 liradan i· HABER gazetesi . 
Şifa Yurdu ıibaren doğum ,.e hertürlü kadın •• ı: 

a.hıp ve mUdUrU ve erkek ameliyatları: 5- günlük El yazısı tahlll kuponu İirakıaı nefaset ve ucuzluAuH 
,. AHMeT ASIM ikameti beraber 40 lira.. 1•1m · · · · · · · ljdolayıalle nete ve zevkini·!i 
~l>ulun en güzel en ten: Telefon 49'.',.,1 h zl bir kat daha arttırtr H 

' · ::mm::::111mm:::=:::::::m::---:::::::::::::::::: 

iki odadır 
Kumkapı Nişancası Havuzlu 

Mühre sokak No. (5) 

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

ASAN ll'aŞ bıçaği/e "Aylarca Traş Olmak Mümkündür 
Bu fevkalade Hasan trat bıçağının (;y•r.. meziyetleri vardır 'ci uymakla tükenmez. Bir e. 1 lel Hasan bıçağının, bir, iki, üç, dört nu • 

maralı gayet keskin tarafları vaıdr. Her bir numara ile beı gün arka arkaya sıra ile.traı olunuz ve bi ·!tumaralı taraf körlenmeden ı .~inci 
mımaraya geçmeyiniz. Birden dört numaraya kadar bıçakla laak•I yi .. mi defa trq oluraunux. Sonra delilde bir bardağın içi toparlek ta 
reı.fına Hasan traı bıçağını kuvvetli sürterek eskisi kadar keskin bir hale ifrağ mümkündür. Bu suretle yalnız bir adet Hasan trat bıçağı 
ile aylarca huzur ve nete içinde traı olacaksınız. 

ve Markasına Basan • • 
ıs mı ne Dikkat. 

Bir adedi Beş Kuruştur. Hasan Ecza Deposu. Toptancılara Tenzilat. 
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Küçül<pazarda 
dinamit dört 
kişiyi yaraladı 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 
86 - Feriköy baruthane caddesi 81 
Aliye 87 - Dökmeciler Fetva yokuıu 
l l Sadık 88 - Tuhafiye mağazası 

Ergu ve Hason Marpuççular 89 -
AbduUah sokak Tahsin Münip apartı
man S Antonia Mesina 90 - Bakırköy 

Kartaltepe 7 Mehmet 91 - Osman 
Bey komadan sokak Hakabat aparb • 
man 1 Samiye 92 - Küçük Mustafa • 
paf& Cibali Y enikapı l Mihail Georsi 
93 - lstanbul kız muallim mektebi 
248 Sabahat 94 -· Kasımpaf& Kulak· 
sız caddeai 90 Ferih Halit 96 - Deniz 
küçük nakliye esnaf cemiyeti umumi 
kitibi Ali Bey oiJu Nejat 97 - Elri· 

kapı ~yvaz efendi caddesi 83 Anaataı 
98 - Anado1ubiıar Kandili yolu 52 
Y akintoı 99 - Kadıköy Bahariye cad

deıi 30 Hüsnü Ak 100 - inhisarlar 
matbaasmda Mücellit Bahri 101 -
Fatih Altay mahallesi 11 Ahmet Ce • 

mal 102 - Kaınnpqa Salanfaç ca· 
mi imamı Mahdumu Nusret 103 -
Çarııkapı Utçu Artin Antikiyan 104-

Balat kesme kaJ• caddesi 58 Y qar 
106 - Kandilli kız lisesi 700 Leman 
106 - Emin zade Hafız HüanG ye • 

leni Saime, Marmara 107 - Kumka· 
pı Babayifit sokak 22 Hayriye 108 -
Bahçekapı Celil Bey Han 28 SaLunon 

Rebnati 109 - Sirkeci yolu· Kuta· 
moau oteli M. Ziya 110 - ~lemdar 

cadcleal 11 Rauf 111 - Şithane kara· 
kol tekke arka 90lrak Cenn Hüamati 
4 Haravan vuıtuiyle Mahir 112 -
Beıiktaı yeni mahalle 13 EdıD. 113-
lstildil liMIİ 373 Hatice Osman 114-
Eyijp orta mektep 468 Kemal·lll -
Beyoilu Hamalbatı Okçiyan aparta • 

mu 3 Nermin Zi7a 116 - F__. 
Ram meldeW 4 Elepteryoı Smridis 
117 - f stanlnaJ ıs ind mektep 22 Kad· 
r1 ııs - Ayupqa yeni mahalle 41 
Ziya 119 - Kaumpqa Hacı HüsreY 
cadt*i 39 Polls Muhtar 120 - ç.. · 
tamı. altmıpncı mektep muf 4 Kad
riye 121 - Mercanda iineci Han kar· 
ınmda 90 Ali_.. Oeman 122 - Perwem· 

bepuar 357 Fmnüon saraji aahibi kı
:ıa Muhterem 123 - Orbıköy Müaevi 
ilk mektep 30 Levi 124 - Betildat 

lblamur 16 Ertuirul 125 - Beyler • 

beJi Çamlıca cadded 85 Afitap Naim 
126 - Panp]b Hamam Ep Efen. 
di eobk 74 - Barkev 127 - Maçka 
Halim Bey apartnmn 108 Eıtepan ... 

128 - Şehremini Cafer •la mahallesi 
Araplar eokak 15 Makbale 129 - A· 
dapuan Yenicami S Müberra 130 -

Ortak3J' Boıknat ıobk 7 Perihan E· 
dip 131 - Kamkapı Bali pqa yaku

tu 26 Apvni Sarkisyan 132 - Be,. -
otla Malumıt ai• yolmıu 14 Anman 
Nedim 133 - Ameli bayat ticaret li-

..n 129 - Naciye 134 - lıtanbul Ba

lıkpn•• Hana han 10 Jamail Halda 
1~ - Kanmpqa 5 inic mektep 351 

fdazaffw 136 - Uluköy orta mektep 
i7a zı,.. 131 - Çenberlitaı E .. kaf ... 
lıCak 4 Sabiha 138 - Galdıiınit mekte-

bi 15 Behar 139 - Oslrildar Sultante
pe 31 Necip Ferdi 140 - 24 üncü mek· 
tep 203 Nüket 141 - Ortaköy Hami-

dir sokak 42 NecmiJ'• 142 .- Koca
maetafapafa Sebzeci sokak 30 Ay19 

10 - Ortaköy Ahdi Fuat Limited 
thbt Vedat Emin 144 - Murath is
tasyonu itimat Nıkkaliyeai Raif Nec• 
elet 148 - Mocla Boetan IOkak 45 A· 

cle1 146 - Ortaköy 18 Akaretler Sol· 
hanob 147 - Betiktat 4 üncü mek· 

tfll 340 Sellml 148 - Cümhuriy.et 
ılallc fnbaı merkezi mmnniainde Sa-.,. 
llhattta S.,. km Güin 149 - Gala
ta~ 30 lemail 150-Aynab· 
çepne Ahraham otlu apartnnan S Ni
lio Dimitrlyodlı Bey ve Hanımlar. 

- Hediyeler her hafta Pertembe 
....._.. idanı....nizde tevzi olunmak· 
tada 

- Kızını oğluma nasıl alacağımı şimdi anladın mı? 
Yere yıkılan adam, inat etti: 
- Onlar, gene de evlenemiyecekl 

Yazısı bu nüshamızdaki (Haberin Hiklyesi) <lir. Resimli hiklyele • 
rimiz birer günlüktür, yani mabaatsızdır. Gazetemizde her gün böy

le bir hikaye vardır. 

Llll 
e 

ltallJanlar AlmanlJalJa karşı büyük 
askeri ha~ırlıklar lJDPllJorlar I 

Buaünlerde ltalyanın Avusturya ha· 
cludu üzerindeki aelıeri hazırlıldan hak· 
kında çok mühim haberler gelmektedir. 
Deyli Ekispreı pzeteainin Viyana mu· 
habiri Avusturya, ltalya hududundan 
seçerken Taziyeti tahkik etıniı ve buna 
dair ıueteaine mühim bir yazı yazımı· 
tır. Muhabir diyor ki: 

"Muanodan seçerek Puao di Gio
voya ve oradan Brennere sidi;ronluın. 

Yolculuimna clnam ettim Te bu • 
dut İltaa~__. cloina ilerledim ve yer· 
leria kamldllmı sinfim. Buralara top 
... mitnlyös ,....tlrileaıkti. Ka,.ı.k· 
larm mafaralan iP dola pnllarla ör
tülmüı halun~ordu. Fakat ba perde. 
ler bile söze çarpmamalan için türlü 
türlü boyalarla boyammıtı. 

Kayalarm dillinde ukerlor ıiper ka0 

myor, her ~ fu levhaya teaadü~ o-
Bu mmtaka tam bir harp JDIDtakaun. e:::ı:~===~~======~ 
dan farksızdı. Askeri faaliyet o kadar 
nıühimdi. Küçük tehirlerin yollan as
keri nakliyat ile doluydu. Yollar asker 
ile kaJnqıyor .. Uzun kamyon kafilesi
nin seçmesi için beldemeie mecbur olu
yorclmn. Askeri mühenditler, yer alb· 
na telefon hatb uzabyorlardL 

Burumı tam askeri bir mmtaka· 
dan ayıran fark yaralı taııyan aed,.eler 
bulunmamuıdır. Brenner seçidinclen 
bir kaç inil ötede büyük bir ormana gir
diın. Güneı apaydınlık · olduğu halde, 
ormanın içi loıtu. Birdenbire kulafnna 
askeri kumandalar aksetti ve borular 
öttü. 

- Dikkat ettim.. Aiaçlann altında ça· 
dırlar kunılmuıtu. Fakat bunlar yüz 
metreden bile göze göriiıuniyecek 19 • 
kilde boJamnıfb. Aılrerler de yqil Ü • 

niformalar siydikleri için onnamn ye • 
tilliii içinde söze çarpmlJ'orlarclı. a • 
taçlara asılan levhalar, her yttde ka • 
rarsü kuran kıtanm ne olduiunu ve 
nereye mensup bulunduiunu ıöıteri • 
yordu. Bunlardan birini okumak için 
durdum: (Xll batarya) yazılıydı. Bir 
zabit yannna gelerek durmadan ilerle • 
memi söyledi. 

l tiraz ettim: 
- Avusturya ile ltalya araamdaki 

Beyoilu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Beyoilunda Kule dibinde Be
reket Zade mahallesincle Hacı Ali 
aokajmda 13 - 15 No. lı Babti
.,._,. apaıtmamQID 8 No. lı daire
ıinde oturarken elynm ikameqi 
hı meçhul olan Avram Fia Efen• 
diye: 

Ventura Fia Hanen vekili Or· 
han Mithat Bey tarafından aleyhi 
nize açılan nıafaka dava iatiduı
nm bir IUl'eti berayi teblii ibmet· 
gihınıza gönderilmit ise de 16 -
5 - 934 tarihinde AY1'11paya git· 
tiiiniz ye Avrupanm nereıine ait· 
tiğiniz mal6m olmacbiı teklinde 
iıtida zahrma ıerb verilerek teb • 
ligat yapdmamaaı üzerine ilinen 
tebliıat ic:rauna ve mahkemenin 
15 - 8 - 934 tarihine müaadif 
Çal'f&IDba günü aaat 14 de taliki • 
ne karar verilmekle mezkv aün 
ve saatte mahkemeye gelmeniz ve 
ya muaaddak vekilinizi ıönderme 
niz lünmu teblii olunur. (2810) 

yol üzerinde durmama müsaade etmi • ıW a wl 
yor musunuz! eledim. Yurttaı! 

- Hayır, dedi, bu~ada du~yınız! Az, çok ka2ancmdan mutlaka 
Daha sonra fotoğraf alclıgım, yahut taıarruf vazifendir borcundur. 

tetkikat yapmak üzere durduğum tak - ı Bun •• b'l bell' 
dirde derhal tevkif ohmacairm bildi • . u ıyı 1 

' e Ye Y~P· 
rildi. Milll lktıaat ve Taianılf Cemıyetf 

lunu,.ordu: 

-Y'""! 
Acaba Sinyör Muaolini AT111turya 

tirolünden Alman araziıine 35 mil· 
lik bir mesafeden seçen bu seçicli n~clen 
tahkim ediJor? Geçidin arkaama ne· 
den 20.000 uker yerleıtirmit, hudut· 
tan elli mil mesafede olan Bohende ne
den 20 ltalyaa tayyare bölüiü hazırla. 
DUf bulunuyor? 

Anupanın baritaama bir röz abla. 
cak olana banan ıehebi hemen anlatı· 
hr. 

Bu ha:ıarbk Franaadan yana bir en· 
elite hiuolunduiu İçin yapılmıyor? Çün 
kü Frama askerlerinin Brenner seçi. 
dine VU111U1 için lniçre, yahut Alman· 
ya ve Avaıtarya arazisinden geçmesi 
Jizmıchr. Sonra bu hazırhk ayni ıe . 
heplerden dolayı Çekoelovakya, yahu! 
Y uıoslavyaya kartı yapıldığı da iddia 
eclllemez. Çünkü Avusturya, ltalyanın 
cebindedir. 

O halde Nazi Almanya kalıyor.,, 

• • • 
DeJli Ekispra gazetesi bu müna · 

aehetle yazdıiı bir baımakaledf' ıu mu· 
talealan yürütüyor: 

"Gelen haberlere göre ltalyan as 
kerleri hududa dofru yürüyorlar. Fa · 
kat bu askerler, küçük Avu•turyahyı 
kurtarmak huıuıunda seciktiltt. Fa • 
kat küçük A vuıturyahyı kurtarmr.L 
mümkün olmadryaa onun kurduiu re · 
jimi kurtarmanın vakti ıeçmc.miım, 

Bununla heraher fayet llolfuıur 

arkadaılan yabancı ıüqüleri memleket 
içine davet edecek olurlana bata eder • 
ı... Gerçe bazı intanlar dahili hükU . 
metleri yabancı yardıma ıüvenerek 

durdurmak iıtemiılerdir, fakat nadiren 
muvaffak olmuılardır. • 

"Musolini de bana bilir. Fransızlar 
1870 de bu tecrübeyi yapblar. Fakat 
tecrübe muvaffak olmadı ve bu muvaf. 
fakiyetaizlik, bu tqebbüae siriten Lui 
Napoleoa •ikümetimiı itibarım düıür· 
dü.. 

K UPOft 

210 1 

30-7-1934 ı 

iktibaslar 

Macarların M. 
Musoliniye 
hediyeleri 

"Pester Lloyd,, Macar gazeteıslıt' 
den : 

"Havadaki düıman tayyareleriııİI' 
tehlikelerini büyük düdüklerle ~ 
ihbar ve ilan için geçen ay talik ~ 
olan tecrübeler Paris polis müdürt,_ 
tarafından tekrar yapı!mıııa da bu ~ 
rübeler muvaffakiyetaiz olmuıtur. 1• 
ni "Sokaklanq asıl gürültüsü bu ib.., 
düdüklerinin iıitilmesine mani o)dlOf' 
tur.,, 

• • • 
Ayni gazete yazıyor: 
"Malum olduğu üzere f talya B•tff" 

kili Muıolini "Justice for Hungary,, td 
yaresinin maruz kaldığı felaketten ,oır 
ra Macar milletine "Giustizia per J'llııl 
heria,, tayyaresini hediye etmitti. 
hareket, M. Musoliniye bir tükraD 
tıruı olmak üzere bir hediye 
fikrini uyandmnııtır. 

Muaolininin kemana merala ol 
için kendisine bir keman takdimine 
rar veriJmiıtir. Pqtede bir çok' 
yellerin ittirakile Miraly Szomirin 
yaaeti altında bir toplantı yapılm•t 
hediyeleri sötürecek heyetin Ro 
hareketinden evvel Budapeıtede 
konser verilerek halka, Duçe için 
ınit olan hediyelerin gösterilmesi 
latbnlmıtbr. Hediyeleri götürecek hr 
yetin teırinievvel ortasına doğru h.,.. 
keti muhtemeldir.,, 

Bir mualllU harika•• 
"Tas ajanın., ndan: 
"Novo Sibink Musiki Cemiyeti b" 

nüz dokuz yatında olduğu halde 11111 ' 

sikide fevkalide hir iıtidat ıöstel"' 
dokuz yaıında bir musikiıinu ile _,,,, 
gul oluyor. Bu çocuğun ismi Ld1' 
Doiteref'dir. Lenya ıiındiye kadat"" 
çok musiki parçalan, valslar ve "V>"' • 
yan prenses,, isminde bir çocıtk o~ 
vücuda getinniıtir. Bu küçük ~ 
en güç mulİki parçalannı tereddiitl • okuyabilmektedir. lıtidadmın taıll' 
men inkitafı için her türlü vnait ;Jttll 
edilmiıtir.,, 

Ba§datta inşaat faallyetl J 
"Wirtschaftsausgabe T. P . ., gazet 

yazıyor: . 
"Bağdntta bir kaç zamandan 1"" 

söriilen inıaat faaliyeti devam e~ 
dir. Son üç ay zarfında 1730 yeni İ'' 
ıaıat ruhsatiyesi verilmiıtir. I~ 
faaliyetind~ bu canlılı!t, iı faaliy~ 
deki inkişaf için müsait tesir yap~~ 
tadır. Elyevm Bagdatta hcm~n it 
yok gi!lidir.,, 

Yun anlatanda 

Yakında büyük 
manevralar 
yapılacak 

Atina - ,Eylul baılarığıcına ~ 
Ceneral Oteneoı'un nezareti altınb ti' 
mak üzere Makedonyada ikinci fırıı-fi 
rafından manevralar yapılacaktır~ , 
manevraya ikinci {ı:-kadan batk• r ~ 

zinci ve Arıipel (ırkalan ve üç taf!.;. 
filosu ve telgraf alayı ittirak edeeeı;.a 
dir. Manevraya ~ştirak edecf'k kt11 , 

lerin mecmuu 5.000 nefer ve 3oO 
bitten ibarettir. 

• • • · 1' 
1934 - 1935 bütçesi müzakere" 1 • 

nan meclisi mebuıanında müza~ 11r 
lunmaktadır. Masarifat 10.733.48'1;., • 
varidat ise 10.391.753.107 olup iri ~ 
nin açığı 341.734.641 ~rahmidi~· ,; ı 
Xafandariı ve M. Mons biltçenill ,.,;1 
zalreresi bittikten sonra r.:uh"'~,J' 
fikri hakkında beyanatta huluna-W ' 
dır. Meclisi mebaıan içtimalard" .J!I 
tirak etmiyen muhalefet, hü~ 
iktisadi politikau ve memleketİll ~ 
tiyle alikadar olan bu mühim tJ' 
meae!esi hakkınd:ı rörül!mek Ü_. 
larında toplanacaklardır 


