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Arnavutlukta Kral aleyhine isyan! .• 

rrı:wutıuktan bugün gelen bir telgrafa 

gonı i!!.}lln rıkmı tır. 1Jdnct sayfanın bc:iln

cl ııUtııntınd3 buna dair yaz.nnızı okuyunuz. 

R!! lmle.rlnıl7. Hral Zogonun bir manevravı 
ld~rcslnl , . ., A rn&'\'\ttluk parlAmento blnııs~ı 
nostcrrnr ktcdlr. 

A 

Hitlerin oturdu!iu ev, polisler tarafından muhafazada 
Berlin, 5 (A.A) - Cumartesi günü Göringin ecnebi gazetecile

rine isyanda ecnebi bir memleketin parmağı olduğunu, söylemesi 
Berlinin ecnebi siyasi mehafilinde fena bir tesir yapmııtır. 

Göbelsin Radyoda bu ittihamı teyit eder mahiyette beyanatta bu· 
lunınası bir çok tefsirlere yol açmış ve bu ecnebi memleketin ev 

vela_Jngiltere ve sonra da Rusya, franıa İtalya veya Yugoılavyanın 
olabıleceği zannedilmiştir. 
ddBugün İngiliz ve Fransız sefirleri Alman Hariciye Nazırını ziya

re etmişler ev bu ittihamları şiddetle protesto ebni!lerdir. 

Bu mühim 

ve tarihi 
romana pek 

yakında 

başlıyoruz: 

"Aptülhamidin 
gözdeleri,, 

Bu protestoya diğer ecnebi 
memleket mümessillerinin de itti· 
rak edeceği beyan edilmektedir. 

• 
Almanyanın dahili vaziyeti elan 

vuzuh kesbetmemiştir. 
Dün de söylediğimiz veçhile is· 

yanda ecnebi parmağının mevcu -
diyeti fikri bugün biraz daha kuv· 
vet bulmuştur. 

Göringten sonra Göbelsin de 
bazı ittihamatta bulunması Berlin 
deki bazı ecnebi 
mümessillerinin ve 

bilhasaa İngiliz, 

Fran11z sefirleri • 
nin §edit bir mü - t 
dahale ve protes • 
tosunu davet et· 
mittir. Von Ribeotrop 

Diğer taraf tan Hindenburgun 
Başvekil muavini Von Papenin is
tifa ını §İmdilik kabul etmemesi 

,(Devamı 6 ıncı sayıfada) 

• 

udi erinin 
sebe ne? 

Yahudi düşmanlığı Türk metaı değildir. Buna 
teşebbüs edenler şiddetle cezalandırılacaklar 
Başvekilin beyanatı çok müsait tesir bıraktı 

Trakyadan lstanbula 
gelen Yahudilerden 

bir kısmı 

Trakya
danhicret 
edenler 

ne 
diyorlar? 

B. kaç gündenberi Trakya ve civarından şehrimize Yahudiler gel 
ır 1 • • DJektedır. Dün akf&ID .da Edirne ve cıvarnıdan ahu ıler ge mı hr. 

Mahalli tertipler tarafından tazyik edildiklerini aöyliyen Yahudile -
· b ı· · ·ı hu""kümet ehemmiyetle alakadar olmuştur. Başvekil 
rın u ge ışı ı e • . • 
ismet Paşa dün Mecliste beyanatta bulunurken ezcümle demıştır kı: 

Spor 
Bayramı 

''Trak):ada bazı Yahudi vatan-
daşların kendi şi -
kiyetlerine göre, 
mahalli tertipler 
yüzütıden hicre -
te mecbur olduk -
larmı haber almış· 
tmı. Türkiyede her 
fert Cümhuriyet 
kanunlarmm em
niyet ve muhafaza 

Şülô.ii Kaya B. ıı altındadır. An-

ler mahkemeye teslim edilmiştir ve 
edilecektir. Bugün Dahiliye Vekili
ni oralara gönderiyorum, müteca· 
sirler §iddetle tecziye edilecekler
dir ... 

Yahudi meselesi etrafında tah
kikat yapacak olan Dahiliye V eki
li Şükrü Kaya Bey ile Trakya umu 
mi müfettişi lbrahim Tali Bey bu 
sabah Ankaradan gelmitlerdir. Ve 
kil Beyle müfettişi umumi Pendik
ten Yalovaya geçmi,lerdir. Aktam 
lstanbula gelerek Edimeye gide .. 
ceklerdir. 

Bugün Taksim stadyomunda yozıııı S ncti 

sayfada. 

tişemitizm, Türkiye zihniyeti de
ğildir. Vakit vakit hariçten girer 
ve derhal önüne geçilir. Bu fevera
nın da böyle bir salgın olması muh 
temeldir. Böyle cereyanlara kat'iy
yen müsaade etmiyeceğiz. Verdi
ğim kat'i emirler üzerine bu cere· 
yan tamamile durdurulmuştur. ls
tanbula gelen vatandaşlar yerleri -
ne dönmekte serbesttirler. Mes'ul-

Muharrir Vi- Nu Beyin bu 
mesele hakkındaki yazısını üçün • 
cü s.ayfamızda okuyunuz. 

____________________________________________________________ _.. ________________ ___ 

Başvekil Mecliste umumi 
siyasetimzi anlattı 

HükUmetiti
mat kazandı 

Ankara, 5 (Hususi) - Büyük 
Millet Meclisi dün saat on dörtte 
Kazım Paşa Hazretlerinin reisli
ğinde toplanmıştır. Birinci celsede 
muhtelif layihalar görü§ülmüş, 

ikinci celsede Başvekil ismet Pa§a 
Hz. kürıiiye gelerek hükumetin u· 

--J)evarnı ~ nci sayiada~ 

______________________________ ...., __________ ...................... ... 
Japon Başvekili 

Tokyo, 5 (A.A.) - Daily Tel· 
graf muhabirinden: 

imparator tarafından yeni ka-

bineyi teşkile memur edilen ami
ral Okada, eski Sayito kabinesinin 

en il.;ri gelen erkanından biridir. 

Muallimlik imtihanı 
Orta tedrisat muallim muavin· 

liği ehliyetname . imtihanlannın 

tahriri kısmı bitmi!lİr. Yarından 

itibaren de tahriri kısımda mu -

vaff ak olanların şifahi imtihanla • 
rı yapılacaktır. 

Sabık başvekilin takip ettiği ---------------
siyaset amiral Okadanın da siya· 
seti olacaktır. Mumaileyhin hüku
met teşkiline memur edılmesi, ay-

ni zamanda kuvvetli bir bahriye 
taraftarlarının da arzularını tat. 
min etmektedir. 
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Şehinşah hz. 
Büyük misafirimiz 
Erzuruma vardılarM k d k • • 1. şahE~:.:~~r~ ~~:~~ah:a:~~·~~ a e on ya omıtasının gız 1 
Gümüıaneden halkın tezahüratı k b ı d ' 
arasında ayrıl~ıtlar .ve saat 10 da evra 1 u un u 
Bayburta gelmıtlerdır. Saat 13,30 e 
a kadar askeri garnizonda isti • 
rahat buyuran Alahazreti huma -
mun kıtaatın ve halkın tazim te • 
zahüratı arasında Baybuttan ayrıl. 
mışlar ve 15,20 de Erzurumu şe -
reflendirmişlerdir. 

Ali.hazreti humayun şehir ka
pısında mülki ve askeri erkin ta • 
rafından karşılanmı' ve askeri kı
taat resmi selamı ifa eylemiştir. 

Mektepliler ve halk Şahenşah Hz. 
nin ikametlerine tahsis edilen vali 
konağına kadar olan yollar üze • 
rinde yer almışlardı. Büyük misa
fir Erzurum halkının bu coıkun 
tezahüratı arasında şehre girerek 
21 top atımı ile selamlanmışlardır. 
Alihazreti humayun yarın sabah 
hududa müteveccihen ıehrimiz

den müfarekat buyuracaklardır. 

Amerikada 1 

lstiklal bayramı şenlik
lerinde 770 kişi öldü 

Sofyada 
Ceneral V atef nef

yediliyor 
Sofya, (Hususi) - Son zaman 

Nevyork, 5 (A.A.) - İ•tiklil larda fevkalade fiddetli takibata 
bayramı şenlikleri münaıebetiy!~ tabi bulunan "Makedonya dahili ih 
Amerikada kazaya uğrayıp ta ö - tilal komitesi,, mesele•i Bulgariı· 
lenlerin miktarı 170 kişiye var - tanı en ziyade işgal eden ve dütün 
mııtır. 1929 danberi, bu, kayda- düren. itlerdendir. Bu mesele hak
lunan rakamların en azıdır. Tele- kında doğru malumat almak adeta 
fat, •ebep itibariyle, fU •uretle imkansızdır. Gazeteler, tiddetli 
takıim edilir: bir aansöre tabi bulunduklarından 

Havai fiteklerden iki, otomobil bu mesele hakkında neşriyat yapa· 
kazasından 69, denizde boğulmak mamaktadırlar. Siyasi mahafilde 
auretiyle 70 ve muhtelif •ebeplerle n alınan malu.mata göre Petriç 
34.500 kiti de hafif yaralanmıttır. sancağında komitelerin silahları to 

planırken komitenin gizli mağaza · 

Iran gazetelerinin Tuğla ile bombar- ları ketfolunmu§ ve bunların içinde 
neşriyatı d k ki evrak müsadere edilmittir. 

imana 31ŞI Makedonya komite reislerinden 
Tahran, 5 (A.A.) - Cutit ga· Yan Sandanskinin evrakı dahi ih-

zctesi yazıyor: Amerika polisi kusturucu tiyar bir papasın delaleti ile Peli 
Şahenıah Hazretlerine doıt bomba ile mukabele n balkanında bir mağara içinde 

millet tarafından gösterilen hüı.. ediyor meydana çıkarılmıttır. 
nü kabulün tarihte misli yoktur. Sanfranıizko 6 (A.A.) _Grev.. Günün en mühim havadislerind 
İki millet arasındaki dostluk mad- b. · d l A V · 
di menfaatlere ve diplom&ai ce
milekarlıklarma istinat etmemek
tedir. Bu dostluğun kökü çok es
ki zamanlarda dır. Ve bugün da
ha ziyade kuvvetlenecek ve ebedi 
olacaktır. Şarkın sulhunu ve le· 
rakkiıini temin eden bu dostluk, 
bütürnlünyaya sulhun, en müteka
mil şekli ile, medeniyetin beşiğin 
de vücut bulmut olduğunu göste
recektir. 

Şafaki Sürh gazetesi diyor ki: 
Türk milletinin Şahenşah Haz· 

retlerine kartı göıtermit olduğu 

hissiyatın bir eşine ancak İranlı -
lar tarafından Gazi Hazretlerinin 
muzafferiyetleri günlerinde ken. 
dilerine kartı gösterilen hissiyat· 
ta tesadüf olunabilir. Bugün da
hi, İran milleti kardeşleri taraf m
dan elde edilen zaferlerde kendi· 
lerini şerik addetmektedir. 

lttilaat gazetesi yazıyor: 
Şahenşah Hazretlerinin seya -

hatlerinin en büyük neticesi şu o
lacaktır: 

el• r htım 1• • ·1 · ·1 l' en ırı e cenera tanas atevın 
ı :ı-Çl erı ı e po 11 arasın· 

da tekrar çarpışmalar olmuıtur. l- ikamete memur edildiği haberidir. 

ki. greve· a .. ı tt l Ceneral Vatev mahut ' .Zveno,, gru-
ı g r sure e yara anmıt-

tır. puna mensup hükUımet taraftarlar 

Sanfranıizko, 6 (A.A.) _ andan idi. Son inkılap hazırlıkları. 
Grevciler bir sokakta Barkat yap- na itt.~rak ve ~a~at hadiseden b~r 
mışlardır. Polis havaya alet et- kaç gun evel ıstıfa eden ceneral Vı
miş v• hücum ed~rek barıkatı za sov'un yerine harbiye nazırı olunc 

tetmit, ateş etmekte devam ed: a ... fikri~i deği9tir~İf ve darbei ~ü
rek grevcileri kovalamıtlır. Birçok kumehn yapılacagı gece bunu ım 
grevcilerin yaralandıkları söyle - kamız bırakmıya çalıtmııtır. Önce 
niyor. ordunun inkıli.pçılariyle birlikte hü 

Sanfransizko, 5 (A.A.) Polis· kumeti düşürme hareketine iştirak 
lerle rıhtım işçileri arasında kar _ edeceğini h~ber alır alm~z ge~e ~a 
gaıalıklar olmuf, bir çok kimseler rııında harbıye nezaretıne gıtmış 
yaralanmıttır. ve kıtaat kumandanlarına telefon 

Sanfransızko, 6 (A.A.) _Mu- la hitapta bulunarak tesirde bulun
vakkaten polis tarafından pÜı• mak istemiştir. Halbuki ahizeyi el 
kürtülen grevciler tekrar hücuma ine alır almaz yanında bulunan ve 
geçmişler ve polisi tuğlalarla bom ıuikast tertibatında müıterek olan 
bardıman etmi9lerdir. yaveri bileğini yakalamıt ve muha· 

Kaliforniya hükumeti tarafın- vereye mani olmuftur. Yeni hüku 
dan çağrılmış olan milli muhafa- met tetkil olur olmaz birinci olarak 
za kıtaatı, müdahaleye hazır bir tekaüde ıevkedilmiş ceneral Vatev' 
vaziyettedir. Kıtaat, kusturucu dir. 
bombalar kullanmaktadır ki bu Burada deveran eden rivayetle 
bombalar asgari iki gün için in .. 
sanı kötürüm bir vaziyete ıok • 
maktadır. 

re göre ceneral Vatev doğduğu yer 
olan Loveç'te ikamete memur edil 
mittir. 

Almanya 
l ngiltere ile borçlar 
meselesinde anlaştı 

Lodra, 5 (A.A.) - Münakaleler 
hakkında lng)ltere, Al.manya ara-
11nda bir anlatma yapılmrı ve dün 
aktam imza edilmittir. 

Londra, 5 (A.A.) - Avam ka -
marasında M. Neville Chamberlain 
münakaleler hakkındaki İngiliz -
Alman anlatmasının 1 temmuz 
934 ten itibaren altı aylık bir dev 
re için yapıldığını bildirmitlir. 

Anlatma mucibince, bu devre 
içinde Alman hükumeti, lngiliz ha 
millerine ait Young ve Daves istik 
razları kuponlarım itibari fiyatları 
üzerinden satın almak üzere İngil
tere bankasının İngiliz lirası ola • 
rak tediyat yapacaktır. 

15 hazira 1934 ten sonra İngiliz 
tebaası tarafından satın alınmış o 
lan kuponlar bu imtiyazdan istifa
de edemiyecetkir. 

İngiliz lirası ile ihraç edilmiş ve 
İngiltere hükumetinin herhangi bir 
parçasına mensup İngiliz tebau1 

olanlar, İngiliz hi.milidir. lngiliz 
liraaı ile ihraç edilmemit olan ku· 
ponlar için, İngiliz hamili demek 
lngilterede mukim olmak demek
tir. 

Eğer A lman hükumeti _alacaklı 
diğer bir memleket hamilleri ile 
onlar için daha istifadeli §artlarla 
bir anlatma yaparsa, İngiliz ha -

millerinin bu ıartların kendilerine 
de tatbikini istemeğe hakları ola • 
caktır • 

Anlaşmıya nazaran, bu devre 
müddetince İngiltere hükumeti ta· 
kas ofisleri teıkil etmek hususun · 
daki selahiyetini kullanacaktır. 

M. Neville Chamberlain tunları 
da ili.ve etmiştir: 

"- Anlatma muahedesine her 
iki hükumet, aralarında yapılan ti 
caretin gayet dostane ve biribirle -
rine zarar verilmiyecek surette ya· 
pılması, bugünkü ticari vaziyetin 
devam ettirilmesi ve mümkün olur 
sa arttırılması temennilerini izhar 
etmişlerdir. 

Bundan böyle Türklerle İranlı· 
lar biribirlerir.i kardeş bilecekler 
ve müstakbel nesillere tesanütleri

nin ve kardeşliklerinin nimetleri • ı ----------------------------------------------, 
ni miras bırakacaklardır. lki l Sabah qazeteleri ne 
millet binlerce ıenelerdenberi sa • 
h İp oldukları meziyetler le bütün ••c•t•,•~l•H•t•m•t•VE•,1T•-•A•b•l•dl•n~D!lla•,•.e•r ~Be·yll'!'b•u--z•e•rr•e~k·a~d·ar-.ü~' p~h·f' .y ... ok~t~ulllr.~Ş~u halde resm' 

dünynya ittihadın en güzel misali- ı:lln b:ışm:ıkalo slitunlarında ''Bulgar dostıl\- Bulgar mf'hallll de Trakya ve Edime hnkk 
rın111:ın ml\nıısu bir hiddeti., nl anlntr~·or. Me- da Pynl fikri ta,ıyorlar demt'ktlr. t tc n ıl 

ni göstermi .. lerdir. Ve dünyada 1 d T k m"hlm olan nol, ta btıdur.,, :r 11f'lo ıulur: Dııver Bey gt"ten rr e m ·yanın u • 

hiç bir şey bu ittihadı bozamıya - f'hcmmlyctındcn bAhl~ hlr makalesinde Edir· ~ftLIJYET - Siirt :\lcb'uıru Mahmut Be)· 
caktır. ıırnln TÜrk olu,.qına ve Türk kalac:ığma da bugtlo "Almon J\fnrkı \e Kle rlng tatbilmtı, 

lsıırf't e tml tir. Bu ~azının bu aon kuııımları ndan bnh<ıcdl~·or. 

Bombalar memle
keti Viyana! 

Viyana, 6 (A.A.) - Donauritz
de Heimoehu'ya mensup birisi 
Nazi olduğu tahmin edilen birisi
nin hücumuna maruz kalmış ve 
ağır surette yaralanmıştır. 

Baıvekilet kap111 önünde üni· 
versite rektörü, içinde fitil i yan -
makta olan bir bomba bulunan bir 
çata görmüttür. 

Bir polisin soğuk kanlılığı sa -
ycsinde bombanın patlamasının 
nniin~ 2eçilmi1tir. 

Hulgnr matbııatmd:ı hl"n~<'.ıınh akl ll"r uyan· ZA,IA~ - Ebilnlya 7..ade \"elit B<'y ".\I 
ı1ırmıştır. manlıırın hayreti ,. başlığı alhnd:\ Almanyr 

Dn,·f'r Bey diyor kJ: h!ldlselerlnl nnlatıyor. \ "elit Ber ,ö)·le diyor: 
" İki Türk gnı:t"tNll Edlmt"df'n \ 'C Trakya- "Ahnanynıla u~ gun C\-Vl'I bir bomba tnra -

dıııı haho;<'tmlşlc roıc Bulgnrlara ne oluyor~ kul~·ıe lnfıl 1• eılım nıku:ıtm, hiitUn dıinyıula 
Trııky-4 bir Türk yurdudur, bl:ı do Türk ı:-a· tM llt f'ttilti hn:nPt , .e dt'h,et hrnllı: gl'çml'· 
'l t"teel<ılyl :ı. ff'tnll'!. ı·fim!ı.df'ıı l!ltediğlml:ı: ı:lhl nıl tir. no \1ıku:ı ttan n ıl ha~Tette kalanların 

hah edr blllrl7. Rıındıın onlara ne'! Fakat, c- l"tl ,\imanlar oldul'tınu iki gtııı f'\\'Cl ajanıılıır 
fr ndim, lrak)ndn gö1Umli:ıU kırpsak, l\olunıu- blldlrml ' e rdi. Fllh:ıklka lnuııılnr. dalın bir 
nı oy nat11ak Bulgarlar bundan bah"t'dl'rlı>r. gün l!\\'CI (Hltkr ) kıın·rttertnln hıtşmd:ı ı:- rir 

Çiırıl•i\ Bulı:orln rın ~ör.il TrakyadadıT... dükleri rlll'S!\nın, crkfrnın. kunıaııd:uılıırın er· 
DaH•r Bey şöyle de\ıun ediyor: tt>!Oİ gliıı topt.ıın kımmnn di7J ldiltll'rlni tij;'re -

"Bu ııon ~·aygara, hilhıt!!!!l& bir noktadan nlnce ha~·rcttt'n dona 1'almışlıır. 

çok mühimdir. Bulgorl11tanda ıtddetll bir aan \'f'llt Bf".' d l"vtun l'ıli~·or: 

5İir \'ardır. Onıett'ler, hükQmetln lııU-m<'diğl "Halbuki bu dı-fıı Almıınrsdıı Cffltl,.r ) 
hl9 bir f!YI lnr.nmıulıır, Bulgar hükOmrti kun·etlerl :ırnıımd:ı tıkmı, olan mUcadelr, 
Bıılı:nrtı;tıındıı matbuat hllrrlyetl ,·ardır. HPr dofn1da 11 doğruya (Hltler) drn ııonra gelen 
krıı istediğini :1'87.ar dl)·rme7.. Uulgar matbu· rn lrnn·rtıi H' mühim ril<'snd:ın ba.,lamı~tır. 

atında "F.Allrne lıl'r 7.llman Tlirklütlln bir n· , .,.. bir l:'"M !rinde ;1 a fl'k bir kur,un1a '"\F' 
bidesi oıılnık kalRcnkm15!.. crUh·hıı ile, rf'I!· )'l\~hm n~lyle imha Nli1en 1 ti' hep Clllflr r ) 
mi trbllğ' f,Ckllnde çıl<an ~·anların. Bıılı:-nr in nn llıi ıııf'nPılrııl'H'rl rn bıh· lik ~ ardım<'ı'lı o 
l hrklw• N1'7Jlrf'tin"' mrrh'.ıt Jlulg r m Uma• l :ın rltl ıı t r ı"u~ d .... 1:- ndır. (lllf:rr) n'\'!~ onal -
mllıllirl. r fl fn r:ırınıtnıı gıu:rtf'!lf'rrı \·crllıll~lnr ııo~yıı'l •t h:ırrk:ıtmn bn nrkadn1'1ıırlı\ hn51z· 

diqorlar? 1 
mı,, yedi kl~idcn ibaret olan ilk tl'şklldtım 

bu arkadaşlar 'ııa;yeıılndf' bl\:-1 ütınti':i \'e nlhıı • 
yet son reyi ll.mme mliracruıtta 40 mil ·onluk 
mua77.am rey )·el•f.lnunu ırenf' bu nrkndaşları 
İli! b<-rabcr kn:r.anmı ur ... 

"Şimdi hrmf'n lı<'r memlr kctte, <Hltll'r ) 
in, kendi 6z fırknsının bütün erkAııını fed r 
1>ttlktrn sonra kime istinat ederek lrra~·ı h l' 
knmrt rd<'ee~I merakla sonılm:ıktadır • ., 

\ 'C'llt Bey şu tt'nırıınl ile mnkalf'slnl bltlrf· 
yor: 

"Tr m ennl edPlim, ki CHltlf'! r ) ne ~·apıp ya
pıp Alman mllll'tlntn l"f>ne itlınndmı 1,117..ıın !lın 

ve \'ft7.l;rnte hlldm olııun . ~'UnkU bu. \vrup:ı 

nın ırulh \'e ıır.1Amc ll lı:ln 1'17.l'mdir. trnka t bu
nun pek tc kolpy olnraf'ını 7 nnehrıİ)"\>MJT., , 

· 011ı· POSTA - )lukaır .. ı ~·oktur • 
AK .nı - ( .\ k~Rm<'ı ) bııı:Un "Hoğn1Jı;ln 

d,. fabrika ... Rütlin ı:iiTrlllk Aşıklarının tli~· • 
lı-rinl ıırpert('n bir ı;Q1~ ... d iy" ~ n71Fima h~h· 

yor. (Ak,anırı) diyor ki: 
''İst:ınbul <'h·arm<lıt 3·f'r mi yok '! ~lha)·rt 

aoırl ha~·nt k.apfarın11 uyınıtk kap f'<llJ·nrsa 
ı .. tn \"ı-dikıılt" aahlllrrl. n oi;nzdn. fahrlka dl'· 
lll. könrli bil" :" npılm;n: . 1st.a11b11l Ur Gnlata· 
, ., blr! P~tlrr""'' hlr l<orrU•tlln bili'! ı;nk \'i\k .. ,.J. 
mrmNıi n• man ı:ıımn bormnmn"' lçl ıı ı'•lhn

' " r l\?'n rln•fo nl<;n' ' lrn.11>'1!1'1• fl'rrl., rıllll\•nr, 
lJ .. , ... ,, ., Jl , ,,. __ ,,.!11 11 lu•·nn!, ... Tlh '"rl ıır~- ~. 

tı-rrl< bir farla .,, • . 1 

Kra Zogo 
Bir isyan hareketile 

karşılaştı 
Bugün Arnavutluğa ait mühim 

bir ha ber gelmittir. Tirandan 
bildirildiğine göre kral Zogo Yu
goslav sefirini kabul etmiİ ve mü
lakatta Arnavutluk - Yugoslav-
ya ve hatta Fransa münasebatının 
sıklaştırılması konuıulmuıtur. 

İtalyan filosunun Dracı ziyare
ti ve bunun müsaadesiz vuku bul
duğu, Arnavutluk hükumeti ta -
rafından resmen ifade edilmesi • 
nin Arnavutluk - ltalya müna • 
sebatını mütkülle§tirdiği muhak • 
kaktır. 

Arnavutluğun İtalyan tesirin -
den, nüfuzundan ayrılmak istedi· 
ği ve başka taraflara istinat et
mek arzuıu gittikçe bariz bir te
kil almaktadır. 

Bugün Atinadan da gelen bir 
telgraf, Arnavutlukta kral Zoio 
aleyhine bir hareket baıladığını 
göstermektedir. Bu k11a te)gra -
fın ifadesinden anlaşıldığma gö • 
re bu isyanın çok ehemmiyetli 
olduğu ve bunun İtalyan parma • 
ğiyle meydana geldiği iÖrülüyor. 

Bunun ne dereceye kadar doğ• 
ru olduğunu ~imdiden tahmin et -
mek güç olmakla beraber, kral 
Zogonun ve hükumetinin son za • 
mantarda bir çok meselelerde 1 • 
talyan menafii aleyhine hareket 
ettikleri bu havadisi kısmen teyit 
edecek mahiyettedir. Bir gazete 
haberine göre de kral 'logo yakın 
bir zamanda Türkiyeyi ziyaret et· 
mek tasavvurunda idi. 

• • • 
Atina, 5 (Hususi) - Vradini 

gazetesinin mevsuk malumatına 
nazaran Arnavutlukta kra l aley· 
ine kan ı ir hı)'lln b l m.ı,lır. 

Tiran ile mu~abere keıilmittir. 
Ayni gazete, hadisede ltalyamn 
parmağı bulunduğu kanaatini ile
ri sürüyor. 

Yugosr :l'lya seffrir,in 
mialikatı 

Sofya, 5 (Hususi) - Tirandan 
bildiriliyor: 

Yugoslavyanın Tiran sefiri Ar· 
navutluk başvekili ile iH"un bir mü 
lakat yapmış ve bundan sonra 
kral Ahmet Zogo tarafından ka
bul edilmittir. Yugoslavya ıefiri
:.ın bu mülakat ve müzakereleri· 
ne büyük bir ehemmiyet vcdlmck
t"dir. iki hükumet arasında pek 
yakında mühim siyasi müzakere
lerin başlıyacağı zannedilmekte • 
dir. 

Draçtaki İtalyan tezahüratı Ro
m a ile Tiran arasındaki münase • 
i.R tı ta.maır.~n gerginleştirmiştir. 

Runun içindir ki Arnavutluk ar • 
tık açıktan açığa Yugoslav dost • 
;u~unu, Fransız himayesini artı • 
n;nktadır. 

Şehitliklerı ziyaret 
İnebolu, 5 (A.A.) - Çannklm· 

lede yatan aziz §ehitlerimizi ziya· 
ret etmek ve Anaf artalarda Türk 
silahının şerefini kurtaran Büyül< 
Gaziye minnet ve tazimlerini sun· 
mak için halkevine menıup 35 
ki,ilik bir grup bugün Vatan va· 
puru ile Çanakkaleye hareket et
miıtir. 

lngilterede sıcak dalgası 
Londra, 5 (A.A.) - Dünden • 

beri, sıcak dalgası, evelki günleı·e 
nisbetle daha büyük tiddetle hü • 
kümfermadır. Orta ve cenubi in· 
gilterenin kıımı azamında hararet 
derecesi, Farenhayt 80 : geçmiş • 
tir. Bu şıcvğ· ~örlc clevaın cd~ • 
ccği k.hmin ediliyor. 
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anlatıyor? Tı·caret odasınca hazır anan cet vele ~ Almanya bir ihtilal .. d~vresi ~a!ad!-

1 b gı esnada Fransada muhun dahılı ha-Lü e urgazdan, Edirneden, U -

go••re toptan eşya fı•yatları diseler arifesinde bulunmaktadır-. Sta-zunköprüden, Kırklarelinden ve viski meselesinin ortaya çıkması do • 
Türkiye Avrupasının daha. bir kaç layısiyle Pariste vukua gelen Şubret 
yerinden, Yahudi aileleri, kendi kanşıkhklarından ıonra Dumerg ka-
ifadelerine nazaran bazı tertiple- c J 

1914 
. d b • h ) 

928 
binesinin iktidar mevkiine geldiği ma· 

rin t.azyik .. ~ne maruz kalarak, bir etve e göre senesın en erı en pa a 1 sene lumdur. 
_ Dumerg kabinesinin te,ekkülü eı· 

n~vı panııge, yani manevi hezimete . en ucuz sene de 934 senesidir nasında eski muharipler faal bir rol 
ugramı! ar, akın akın fstanbula oynamıf!ar ve hatta eski muharipler-
muhacerete başlamıılardı. Ticaret ve sanayi oda11 lstan- bat fialı 1914 ıeneıine nazaran kuru§ olmuş ve 1934 martında den Rivole•nin tekaüt nazırı olarak 

Dün, bilhassa, Sirkeci tarafla- bulun toptan eıya fiatlarmı gös • birkaç miıli artmı9tır. 1120 kuru§a düşmüştür. hükumete iıtirakini temin etmi~lerdi. 
rında ve "ehrı'm1·z1·n Muse•·ı·lerle H d dd l · y l . . Eski muharipler bununla iktifa et· ~ " terir bir indekı hazırlamıttır. ayvani gı ama e erıne ge- apı an umumi istatıstığe göre 
meskun yerlerinde bunlara tesa- memişlerdir. 
d
"f d 1914 ıeneıine göre teabit edil· lince 1914 aeneıinde 100 iken 1914 senesinde 100 kuruş.-:. olan Üç milyona yakın azası olan bu 
u e iliyordu. Edirneden ı'kı.nc·ı · l b · d k " 1914 1929 · d 1403 k k d d dd l · 1934 · d 1111§ o an u ın e se gore se- ıenesın e urufa a ar gı a ma e erı senesın e kuvvetli cemiyet Dumerg hükUoıetin-

bir dopdolu tren geldi. Fnkat gene nesinde 100 kuruş olan zahire ve yükselmit ve 1931 senesi tubatın- 549, iptidai maddeler 100 kuruşa den bir çok metalibatta bulunmu,lar
dün, Başvekilin beyanat ve şiddet- hububat fiatı 1927 senesinde 1316 da 708 kuruta düşmüt ve martta kar§ı 491, k:lyif maddeleri de 1914 dır. Bu taleplerin başlıcalarını hüku • 
li .ic~aatiJe hareketin önüne geçil- 1928 senesinde 1366 kuruşa kadar 728 kuruta tekrar yükselmittir. senesine göre 1038 kuruş olmuş • met otoritesinin kuvvetlendirilmesi, 
mıttır. yükselmittir. Bundan sonraki se- Nebati maddeler iıe 1914 ıene• tur adliyenin ıslahı, ve vergi kaçakçılığı • 

ı t P H 1 ' nın •iddetle takibi teşkil etmektedir. 
sme a,a azret eri b ·· nelerde tedricen düten fiat· ıinde 100 kurut iken 1928 ıene - 1914 senesindenberi en pahalı "' intişar eden nutuklatTnda' u!un Şimdiye kadar yukarda zikrettiği. 

· , ezcum· lar 1933 senesi martında 395 ainde 1955 kuruta yükıelmİ§ ve fi. ıene 1928 ve en ucuz sene de 1934 miz arzularının tatmin edilmediğini 
le,"yahudi_aleyhtarlığının Türkiye kurut olmuştur. Buna göre hubu· atlar düşerek martta 1022 kuruş tür. gören eski muharipler sekiz Temmuz-
:etaı ~e zthniyetj olmadığını, va· """'"''"""'"'"""""'"""'"""11"""'""""""'•11ıım11ıııır111111•ınn11ıır ... 111111111u• oJmuıtur. ·-""""'nnııttmııımı•••nıııonııınnıııııu1111-•11·cı::r:r....,1111nn1111 da umumi bir içtima yaparak kati dü· 

fıt ~akı~ ~ariçten bizim memleke· Ada çamları ne Meyveler ise 1914 ıeneıine na• 12 heroinci şüncelerini tesbit etmeğe karar ver -
~mı~.e gırı~ derhal önüne geçildiği zaran 1928 senesinde 1187 kurut mişlerdir. 

m,, ıoylenuılerdir "B" l ) k? k } d Bu içtimaın neticesini §İmdiden tah• 
ı k ,. . oy e cereyan. o aca . olmuı ve 1934 martında bu fiat ya a an 1 min etmek güç olmak1a beraber eski 
ua at ıyye ·· d · 428 k l 

v• I n musaa e etmıyece- UrUf O muftur. muharip1erin icabında harekete ge • 
gı~ '•• demiıler ve meclis tarafın. Ada çamlarına bakılmamakta iptidai maddeler ise 1914 ıene· Polis iknci şube yeni ve vası çebileceklerini kabul etmek lazımdır. 
dan alkıtlanmıılardır. "Kat'i emir ve bu yüzden çamların haraP. bir ıine göre 100 kuruıtan 418 kuruta teşkilatlı bir kaçakçılık tebekesi Fransız halkının büyük bir k11mı, 
lerle hareketin tamamile durdu- hale gelmekte olduğu hakkında yükselmiıtir. Maamafih 1928 se- meydana çıkarmıştır. Şebeke ef- bugünkü teraitin değişmesini ıiddetle 
rulduğunu, lstanbula gelen vatan _ belediyeye tikayetler vaki olmut. nesinde bu fiat 1192 kuruta kadar radı olan on iki kişi ile birlikte on arzu etmektedir. Yalnız fırkalar ara -
datların yerlerine dönmekte ser- tur. Yapılan tikayetlerde bilhas- çıkmıttır. be! kilo eroin de yakalanmıştır. sında bu hususta takip edilecek yol 
best oldugy unu, Dahiliye Vek'ılı'n·ın Bunların elebaşıları dört erkek ve hakkında derin görüt farklan vardır. k' ısa çamlardaki tırtıllann ağaçlarm Dokuma maddeleri ise 1914 Hatta "Müttehit cephe" namı al • 
'a a mahallerine hareket ettiğini büyüyüp yeşillenmesine mani ol • senesine nazaran 1928 de 1639 iki kadındır. tında birleşen sosyalistlerin, komünist-ve .. t • 1 

mu ecas1r erin tecziye olunaca- makta olduğundan bahsedilmek • iiiiii=miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii .... -.--..,_...._ A l • lerin ve Radikal • Sosyalistlerin mü • 
gy ·ıA yakkabıcılar mese esı ını,, 1 ave etınİ§tİr. tedir. him bir kısmı bugünkü hükumet ve 

Anadolu Ajanaı henüz bu beya- Ayakkabıcılarla lastik ayakka- devlet şeklinin değitmesini kuvvetle 
natı neıretmeden evvel Başveki- Belediye reiı muavini Hamit B. bıcılar arasındaki -ihtilafı tetkike reddetmektedirler. Bu hızıplar Fran • 
lin icraat . h~ demittir ki, çamlarla zaman, za· memur edı'len komisyon dün top- sanın bir çok şehir1erinde milli fırka-ının netıcesi ısaediliyor- Y ngın 
du z· h . man alakadar olmaktayız. Bunla- a lanmıKtır. Jarın taraftarlarına ve, bilhassa Bordo · ıra, şe rımize muhaceret e - ~ 
d M ra daha ziyade bakmak, bütçe za.. Beyoğlunda Asmalı mesçitte k kk h mebusu FiJip Hanriot gibi hatiplerine 

en uıeviler, memleketlerinde Tcaret odası, laıti aya a ı . "•'ddetle hücum ve taarruz etmekte • 
1 1 l 1 rureti dolayısile elimizden gelmi· lstimatyadiı efendinin dükkanın• l d · k 1 kk b =-
: 'l an ara telgraf ve telefon mu . cı arm erı, öse e ve aya a ı dirler. 

h b · d b I yor. dan yangın çıkmı" ve dükkan ya. ·· .. · d k' · 1 · · 'k' a ereıın e u unmuşlar; ore.da . :r ıanayıı uzerın e ı tesır erını 1 ı iki tarafın da hararetli bir mücade-
k"ller: nındaki apartmanın birinci ve İ · tarafı da toplıyarak mutaleaları· ]eye hazırlandığı muhakkaktır. 

- "Tertipler., , artık, bize taz
yikte bulunamıyor. Hükumet, ce· Muhtelif hastanelerdeki Tıp 
reyanın şiddetle önüne geçti. Biz, Fakültesine ait kiliniklern Guraba 
r;zin arkanızdan gelmiyeceğiz. ve Cerrahpaıa hastanelerinde bir· 
Yeı·imizde oturacağız. Siz de geri leımesi kararlaştırılmı§tır. Tıp 
clöni.inüz ! -demişlerdir. talbeesi bu suretle daha fazla iıti· 

Her yerden ayni mealde haber- fade et:niş olacaklardır. Bu husus 
ler gelmittir. için maarif vekaletince üniversite-

. Kendilerine ne yapıldığını, ni- ye 85 bin lira tahsisat veril
çın buraya böyle palas pandıras miştir. Gureba hastanesinde iki 
geldiklerini muhacirlerden sormak yeni paviyon yaptırılacaktır. 
üzere, sığındıkları otel ve pansi- Bunlardan maada yalnız Hase-
Yonları dolaıtım. ki hastanesindeki doğum ve Şitli 

• • hastanesindeki çocuk klinikleri 
lüleburgazlılar dediler ki: kalacaktır. 

'' B· k • -:-- ız, asabamızda, 50 Muse-
v_ı adılesiyiz. 40 hane hala yerli ye- Profesör Nisen Ankaraya 
rın edir 10 h h lk f 

1 . : ane a ı, ena riva- çagv ırıldı 
yet er 1t 1ttik· o'· tekı'nı'n b 0 k' · "b d • erı ının 

u~a an derhal çıkıp gidin!,, de-
mebsı;e karıdaştık. Eşyalarımızı a
ra a arımıza dold d k y la k kH. uru. o çı-
tı ' epınıiz emniyette olarak ls-
tanbula geldik. La~ k. d D 

ın, ısa e onna 
Tarabulus İsmindek' b. k d 

ı ır a ının 
arabasına, hüviyetierı' . t b. . 
~. . .. nı es ıt ettı-
gımız bazı mutecaıirle h'· 
. r ucum et-

tı. E,yalarını yağma ettil B er. un-
ların isimlerini hükumete bild. _ 

w. Bu .. L ] b ıre 
cegız. gun, ü e urgazla muha-
berede bulunduk. Oradakile h .. 

Kendisile hükumetçe yapılan 

mukavele hilafına fzmirJi Ha· 
san Efendi lsni nde biri • 
ne hususi bir hastanede ame -
liyat yaptığı ve bu sebeple sıhhiye 
müdürlüğü hakkında takibat 
kanuniyede bulunulmakta oldu -
ğunu evvelce yazdığımız profesör 
Nissen hakkında tahkikata me -
mur edilen Beyoğlu hükUmet ta • 

bibi Cemal bey, tahkikatını ikmal 
ve fezlekesiyle birlikte evrakı tah 
kikiyeyi sıhhiye müdürlüğü vası .. 
tasiyle sıhhiye vekaletine takdim 
etmiştir. Vekalet evrakı tahkikiye
yi tetkik ve profesör Niaaeni An· 

kinci katı ki..milen yandıktan •on• nı almak ıuretile tetkik etmişti. Aylardan beri Frihsada için için 
ra aöndürülmü,tür. Zabıtaca tah- Dünkü toplantıda bu mütalea· yanan ateş sönmemi§tir; ve yarın bu 
kikat yapılmaktadır. ların yeniden tetkikine başlanmı§· günden daha ziyade parlamak istida-

Kolu kırlldı tır. Tetkikat bittikten sonra ko- dını göstermektedir. 1 

h f d M. R. ttecdet 
Şoför Faik efendinin idareıin. misyon azası bu ata içerisin e =================ıı 

deki 3284 numaralı otomobil, dün tekmil deri ve imalathaneleri ge-- Galatasarayın bayramt 
Ayvansaraydan gelmekte iken i • zecektir. Galatasaray klübü tarafından 
çindeki müşterilerden Fatma ha - p k k k l dı tertip edilen b~yük spor bayramı 
nım kolunu dıtarı sarkıtmış ve te- ara.. ~-ça çısı ya ~ ~n bugün Taksim stadyomunda ya· 
1 f d' u • k k l k Gumruk muhafaza teşkılatı ta· 
elmon ıreFgıne çahrpara B ~ u Mı • rafından dün bir para kaçakçısı ya pılacaktır. 
rı ıştır. atma anım aıat u· . .. Evvela Sarı Kırmızılar bir ge -

. . kalanmı§tır. Yunan11tana mute • 
sevı hastaneııne yatırılmııtır. .h · h k t k .. çit resmi yapacaklar,sonra güre§, 

veccı en are et e me uzere o • 
halter halat çekme, muhtelif ko • 

lan İtalya bandıralı Ctvanto va • Otomobil ~arptı 

Kasımpaıada Kulaksızda otu • 
ran kömürcü Hacının çocuğu on 
yaılarındaki izzete, ıoför Muzaf· 
ferin idaresindeki 1822 numaralı 
otomobil çarpmış, ayak ve kafa • 
sından yaralamıştır. izzet Beyoğlu 
Zükür baıtanesine yatırılımıttır. 

Şoför yakalanmıthr. 

HafifCje yaralandı 
Ortaköyde oturan boyacı Bo -

hor ile ıeyyar basmacı laak bir a • 
lacak meselesinden kavga etmi§ -
lerdir. Neticede birbirlerini ha -
fifçe yaraladıklarından her ikisi 
de yakalanmıttır. 

lngiiiz sefiri geldi 
Bir müddet evvel kendi yatile 

Marmarada bir gezintiye çıkmış 

olan İngiliz ıefiri M. Persi Loren 
dün tehrimize dönmüttür. 

f şular yapılacak, nihayet Galata • puru yolcularından Mustafa e en-
saray ile Panatika tf os takmıı di isminde birinin para kaçırdığı 

haber alınmı§ ve derhal tertibat karşılaşacaktır. Spor bayramının 
yapılmıştır. Tertibattan sonra va - güzel olacağı muhakkaktır. 
pur içinde Mustafa efendi aranı .. 
}arak bulunmus ve üzerinin aran • 
ması eınasında bir şey bulunama
mış, fakat ayakkabıları çıkartı} • 
dığı zaman taban astarı içinde üç 
yüz altın bulunmuştur. Kaçakçı 
derhal vapurdan çıkarılarak hak· 
kında takibatı kanuniyeye teves
sül olunmuş ve paralar müsadere 
edilmiştir. 

Belediyenin borcu 

Yarınki toplantı 
Esnaf cemiyeti katibi umumili

ğile reisleri, yarm tica.ret odaıın• 
da bir toplantı yapacaktır. Toplan 
tıda esnafın bazı dertleri tetkik o
lunacaktır. 

Doçentler 
Üniversitenin dört fakültesine 

mensup ceman 63 doçent, dün ak· 
şam hususi bir toplantı yapmış ve 
hahhazır maaşlarının artırılması 
hususunun temini için Ankaraya 
iki murahhas göndermeği karar • 
laştırmışlardır. __ ..,. __ 
lzmir panayır komseri 

k.umeti~ ciddi tedbir aldığın;,'ar~~ 
kımıenın taşkınlık etmediğini ha
ber veriyor. Dönmekliğimizi tav
siye ediyorlar. Hatta Daviço Baruh 
isminde bir hemşerimiz, bizim ar
kamızdan, zevcesile birlikte muha. 
ceret ederken "Karıştıran,, istas
yonuna vardıkları zaman, zabit ta· 
rafından durdurulmuş. temin ve 
tatmin edilerek yerlerine iade o
lur.mu,. Lüleburgaz Kaymakamı 
da, bizzat İstasyona giderek ma· 
nevi hezimete uğrayanları geri çe-

karaya davet e~·m·i.ştir:. Her Nis· Hariçte iş alamıyacaklar 
sen yarın veya obur gun Ankara• H b l d u .. 'kt' 

Belediyenin Periye bankasın • 
dan yaptığı istikrazm ödenmesi • 
ne ait mukavele için maliye veka -
letiyle temaı etmek üzere bir kaç 
gün evvel Ankaraya gitmiş olan 
belediye muhasebe müdür muavi
ni Nail bey dün dönmüştüı· . Ya -
pılan anlaş~a muvafık görüldüğü 
ir-" mukavele tanzim edilmekte· 
dir. Yakında paı-af e edilecektir. 

İzmir beynelmilel panayırı ko
miserliğine tayin edilen eski ti -
caret komiserlerinden Baha bey: 
dün akşam üzeri Iztııire rnütevecıo 
cihen hareket etmi,tir. 

(Vl·NO) 
-n<'vamı 8 nd !ıınyfoda-

a er a ın ıgına gore ı ısat 

Ya gidecektir. k-1 · k'I ~ d h'I l ı ve a e:ı te~ ı atma a! 1 o an me 
murlar.~ hariçte it yapmaları ka
tiyen menedilmeğe karar verilmiş 1 

tir. Zira vekalet memurlarından 
bir çoğu yüksek iktisat ve ticaret 
mektebinde vesair mekteplerde 
muallimlik yapmakta oldukların • 
dan vekalet cümlesini menetmit .. 
tir. 

Bir sene hapis 
Sabıkalılardan Küçükpa.Zarh 

Halidin birinci ceza mahkeme&in· 
de bir hırsızlık vakasından dola -
yı devam etmekte olan muhakeme 
si neticelenmiş, bir sene hapse 
mahkum olmuştur. 

Seyfi Paşanın görüşmesi 
Gümrükler muhafaza umum 

kumandam Seyfi Paşa dün öğle • 
den sonra vali ve belediye reisi 
Muhiddin beyi ziyaret ederek iki 
saat görüşmüştür. 

Ahmet Rasim günü 
DarÜHafakalılar, Darünafaka

mn çok eski bir mezunu olan mer
hum Ahmet Rasım için her ıene 
bir ihtifal yapmağa karar vermi'9 
lerdir. 
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Hakfki veslkalar1 tasnif eden ve birbirine ba!}hyan 
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol-
mama•ı, ıeçme olması ve okunaklı 

yazılması lizımdır. Kadri CEMiL 
a.7.934 Her Hakkı nıabfuadar Tefrika: 96 Sermayesinden bir az 

fazlasına 
Ge~en kısımların hulasası 

lılUtarekeden eonra lıtant:uı'da Anado
lu lehinde !:8l1§8Dlar arasına katılan nha· 
mJ, lngilizler lehinde çall§an Fatma Nüz
het'le tanl§ıyor ve onunla beraber yaııyor. 
Diğer taraftan PanUkyan yazıhanesın~., 

mllll kuvvetlere çalt§an Feridun Bey Pan
tlkyan tara!mdan takip etttrUecekUr. 

cağı cevaba göre hareket günümü-

z :ı tayin edebileceğiniz benim için 

de bugün kendiıine uğrayamıya -
cağımı bir emri oluraa yazılı ola -

rak bildirmeıini rica edersin. ister 
se sana da söyliyebilir. 

Recep bey, Mehmet beyi evin· 

de yalnız bırakarak çıktı. Onu ta• 

kiben on dakika sonra da Meh
met bey .... 
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Meıele tavazzuh etmitti. Meh· 

met bey, Fatma Nüzhetin hakika

ten İngilizler lehine çalıımadığı 
neticesine varmııtı. Bununla be

raber, onun İngilizlere hi:zmet et

tiii de inkar götüremiyecek bir 
hald,eydi. 

Vakit aktam üstüne yaklaııyor

du. Mehmet bey ıöyle bir Beyoğ
luna kadar çıkmak Recep beye te· 

aadüf edebilirse onunla konutmak 

arzusunu duydu ve bu fikrini he

men tatbik etti. 

Mehmet bey, filhakika Recep 

beyi bulmuttu. Onu ekseriya o • 

turduğu pastahane önünden ge -

çerken içerde olduğunu farketti.. 

İçeriye girmeğe lüzum görmiyerek 

camdan kendisini çağırdı. 

Recep bey hemen kalktı ve he
sabını vermiye bile lüzum görme
den dııanya fırladı. Kolkola ve

rip y\irüdUler. 
Mehmet bey: 

- Seninle bet on da~ika görü· 
ıeyim diye çıktım. Yeni haberler 

var mı? 

- Ben sizden bekliyorum. Us

küdardan ne var ne yok? 

- Fatma Nüzhetin lehinde bir 

neticeye vardım. 

-Ya .. 

- Evet .. llhamiye, kardetinin 

anlattığına .ıöre hemen hemen bü

tün muvaffakiyetlerini o hazırla• 
mıt gibi bir ıey... ı 

- Bundan llhaminin haberdar 

olmamasına hiç te akıl erdiremi

yorum. 

- Ben de öyle. Şununla bir de 
ben konuımak isterdim. 

- Şayet istiyorsan .. 

- Çok iyi olur. 

Tefrika numarası 9 : 

-Yarın .. Olur mu? 

-Pek ala .. 

- Evine gitmek ister misin? 

- Niçin istemeyim .. 

- O halde seni ben gelir, alı-
rım. Daha evvel Fatma Nüzhete 

haber veririm. 

- Ne diye .. 

- Orasını bana bırak .. Seni al· 

mıya geldiğim zaman ne tekilde 

konuşacağını ben sana anlatırım. 

- lsrar etmiyroum .. 
Mehmet beyle Recep bey bir 

müddet sessiz durdular; sonra 

Mehmet bey: 

- Recep, dedi. (E.) beyi gör -

dün mü? 

-Evet ... 

- Sana bir ıey söyledi mi? 

- Hayır. Söyliyecek mühim bir 

fey olmadığın bildirdi. Yalnız 
azami bir haf ta içinde her işi biti· 

rip hareket etmemiz icap ettiğini 

söyledi. 
- Bir hafta içinde öyle mi? 

- Evet.. Ve ayni zamanda: 

"Mehmet beyin ne şekilde hare -

ket etmesi hakkında bir talimat 

hazırlıyorum. Bunu ancak ya 

yarın, yahutta öbürgün göndere

ceğim.. Mühim bir kısmı yazıl -

mıştır. Yalnız halledilmesi icap 

eden küçük bir noktası var. O da 

İki hırsız bir merkep çalmıtlar, 
merkeple beraber pazarın yolunu 

tuttuklannda biri, diğerine, arka

da§ ikimiz birden gidersek anla .. 

tılacak, sen evde bekle, ben satar 

gelirim, paraları paylatırız, demiş. 
Arkadatı muvafakat etmif. O evi
ne, öteki de pazara gitmek için yo.. 

la düzülmütler. Merkepli adam, 

yolda giderken arkasından birisi 

seslenmit: 

- Hey! Dur, nereye gidiyor -
sun? demi§. 

Beriki, merkebi pazara satma· 

ğa götürüyorum, cevabını verince, 

"ver bakayım, eğer yollu merkep 

ise alırım,, demi§. Merkebi almıf, 
üzerine atlamıt ve sen f U kase ile 

yoğurdu tut ta ben dola§ayım, de

mi§. Hırsız çocuk yoğurt çanaği .. 

le bekliye dursun, adam eteği a

lınca son süratle kaçmağa baıla
mıf. Bunu gören hırsız farkına 

varmıf ise de kendi malı olmadı

ğından herifin peşini takip ede • 

memİ§ ve doğruca evine dönmüş. 

Evde merkebin parasını dört göz

le bekliyen arkadatı hemen yanı • 

na sokularak sormuş sattın mı? 

sattım, kaça verdin? Sermayesin -
den bir çanak yoğurt ziyadesine .. 

Beykoz: Adnan 
tahakkuk ettikten sonra biran ev· ~~==~=~-==---===--===-== 

de şüphesini davet etmiş buluna
vel hareket etmemenizde hiç bir 

caktı. 
mana görmem.,, dedi. Acaba, Mecır T om kendisini 

- Şüphesiz.. Artık müsterih görmemiş miydi? Hayır .. Hakikat 
bir halde lstanbuldan ayrılabiliriz. hiç te böyle değildi. 

lkiı de uzaktan, Mecll' T omun Netekim, Recep bey ondan fÖY• 

geldğini f arketmif lerdi. Hafif bi- le bir beş on metre uzaklaştı1'tan 
rer kol temasından sonra birbir • sonra gerisine bakınca, Mecır T o

lerinden ayrıldılar. Bir müddet mun kendisini !&kip etmek üzere 

ayrı ayrı ayni hizada yürüdüler.. döndüğünü görmüştü. İt hiç bek· 

Beş on metre ileride tamamiyle Jemediği bir zamanda sarpa sarı-
ayrıldılar. yor demekti. 

Sebebi gayet açıktı. Mecır Tom Recep bey, kaçmakla hiç bir 

la Recep bey müteaddit yerlerde neticeye varmıyacağını anlıyordu. 
birbirleriyle karşılaşmışlar ve İşte bu düşüncenin tesiriyle bir .. 

mütkül vaziyetlere düşmüşlerdi. denbire durdu ve birşey hatırlamış 
Mecır T om Recep beyden şüp- gibi bir tavır takınarak geriye dön 

heleniyordu. Fakat onun İngiliz düve yürüdü. 

istihbaratında bulunmuş olması Mecır T om la kartılaşmca İngi-
daha ileriye gitmesine mani olu· Iizce olarak: 

yordu. - O .. dedi. Nereye böyle Mecır 
Bir çok defa, hakkında, bağlı T om .. 

olduğu daireye rapor bile vermiş _Ben mi? Hiç .. Şöyle bir gidi· 
ve aleyhinde uzun boylu satırlar yordum. 

karalamıftı. - Nereye? 

Şimdi karşılaJmış bulunsalardı _ Siz nereye gidiyorsanız! 
haklı olarak Mehmet bey üzerine (Devamı var> 

-? ! 
- Benim çok tahammülfersa bir 

mı, Servet mi? 
kız olduğumu görsün .. Benden soğu • 
sun diye yapıyonım... Görmiyor mu
sun, Fikret? ... Bu genç zihnen benim
le metğul ... Evlenmeği kurmuı ... Ba
bam da bu izdivaca servet tamaiyle ra· 
zı ... Hatta, yangına körükle gidiyor ... 
Cemal Beyi alıp alıp buraya get;ri -

Nikıli : (Va - Nô) 
Gecjen kıaımlar1n hUIAaası 

Fikret, Avrupadan dönünce 
Türkam almak istiyor. Lakin, Tür
kamn fakirleşen fakat lüks hayat 
sürmekten bir türlü vaz geçemi
yen babası 1lhami Bey, kızını Ce
mal Bey isminde zengin birine ver 
mek arzusundadır. 

Genç k~ın delilikleri birbirini takip 
ediyordu. Fikret, onun bu derece hain· 
cealne muzip ve timank olduğunu as· 
la bilmezdi. 

" - Haydi Cemal Bey yabancı .... 
Ona acımıyor ... Fakat, , babasına da mı 
mrelıameti yok? ... - Diye düıünüyor • 
du - Hem, beni ne fena mevkide bırak
himı anlamalı delil mi ya? ... " 

Tilı4mn, bunları hiç te anlıyacağa 
benzemiyordu. On iki yaşında bir ço
cuk hoppalığiyle, Fikretin koluna gir
df ı 

- Haydi, biz bahçeye çıkalım ... 
Dedi .. Yemek vakti bizi çağırtırlar ... 
Babamla Cemal Bey, batbaıa iktııat· 
tan bahsetmeği öteden beri severler .. 
Bizse, konutacak batka mevzular bu· 
luruz. Yürü! 

Kararlarını o kadar çabuk veri -
yor ve öyl~ azimle tatbik ediyordu ki, 
üç erkek ne yapacaklarını taıırdılar. 

llhami ve Cemal Beyler, salonda, 
batba•a kaldı ... Put gibi donmuılardı. 
Fikret ise, kendini, bahçedeki kama -
riyede, kanapenin üzerinde, Tüwn•ıa 
yanyana buldu. 

itte, o zaman, küplere bindi: 
- Ben seni akıllandı sanmıştım ... 

Halbuki iti daha fazla ifrata vardır • 
mıtsın, çocuğum... • Diyerek ona a -
deta çıkışb. - Senin böyle olacağını 

hiç ummaı:dım ... Bunlar ne haller ku· 
zum? ... 

- Ne haller olacak? ... Cemal Be -
ye iyilik ediyorum. 

yor ... Ben, taş çatlasa onunla evlen -
mem ... Allah göstermesin ... Büyük sÖ· 
züme tövbe... Sevmediğim adama ne 
diye varacakmıtım? .. Katiyyen .. Ka • 
tiyyen ... Fikret! ... Sen, benim bu ak -
ıam yaptığım tatkınlıklara bakarak, 
fena huylu, ıimank bir kız olduğuma 
hükmetme .. Seni temin ederim ki, bü
tün bu hareketleri, üzüle, üzüle yap· 
tım ... Maksadım, sırf, bu adamı ken -
dimden soğutmaktı... Buna emin o -
labilirsin ... Yoksa, beni, bütün haya -
tınca, terbiyeli, mutavazi ve uysal gÖ· 
receksin ... 

Bu cümlelerin arkasında ne mana
lar gizliydi. 

Türkan, bir takım çirkin muame
lelerle Cemal Beyi kendisinden uzak
laştırmak isterken, ayni muamelele • 
rin Fikrete soğukluk vermesinden 
korkmuıtu ... 

Hayatta mabtaç olacatın11: ameli maUlmatı 
kolayca ljTenlalz 
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Nakıl Ye terctlme baklrı mahfaadar 

Yazan: • Gayur 
Diğer cihetten araziyi tetkik et • 

mekle beraber köpeği gözden ayırma· 
malıdır. Avcı ile köpeği birbirine yek· 
diğerini tamamlıyan malumat verme
lidirler. Kendi batına av, av meraklı
ıını hotnut edecek bir avdır. Bunun -
la beraber avların en cazibidir. Aııl av 
ismine layik olan odur. 

Sürek avı: Avrupada bunun için 
husuıi av mıntakaları yetittirilir. Al • 
manya ve Avuıturyada büyük malika
nelerde sürek avı usulü ile av mahsulü 
toplanır. Sürek avını ekseriya bir kim
se idare eder. Yanında muavinleri var
dır. Av kaptanı, avcıların hattını tan· 
zim eder. Ve avı kıtkırtacak olanlan 
mütevali ameliyat ile avı avcılara 

doğru sürebilecek ıurette sevkeder. 
Av kaptanı, araziyi, avın cinsini, ve 
melce!erini, zamanın meteorolojik •e· 
Taitini gayet iyi bilmelidir. 
Sürek avının bir çok nevileri vardır. 

Eğer arazi gayet vasi iıe kısım kııım 
taraması lazımdır. Av ya merkeze doğ
ru yahut taranacak kııma doğru ıev· 
kedilir. Nitancılann hattını aşamama· 
ıı eıastır. Niıancılar rüzgar üstü, ya
ni rüzgara kartı kıtkırtıcdar, rüzıar 

altı yani rüzgar arkalarından gelel'f!k 
ilerlerler. Avcılar o ıuretle dağılmıştır 
ki aralanndaki me.afenin nısfı avı öl· 
dürebilecek ıurette ateş etmeğe mü· 
aait olıun. Tek tek yahut birbirine ar
ka vererek çift çift dururlar. Kı,kır -
tıcdar kafile halinde verilen bir İstika· 
mete doğru yÜrürler. Bunlar ekseri -
ya yevmiye ile tutulmuı yerlilerdir. A· 
vı korkutmalan ve avcıların hattına 

gelince görülmeleri için kendilerine be
yaz büyük gömlekler giydirilir. Kıt -
kırtıcılann yavat ve az gürültü yapa
rak ilerlemeleri daha iyidir. Av daha 
ziyade heyecana kapılır ve delicesine 
bir korkuya kapılarak avcı hattını yar· 
mağa kalkmaz. Onnan~ olursa, hay
vanı sürenler hir ha~• ayaklan • 

dığı bir sayha çıkararak bildirirler. 
iPLE AV - Eğer kıtkırtıcılann 

miktan az olurıa ip uıulüne müraaca· 
at olunur. İp, yüz metre kadar boyun
da ve sağlam olmalı. Bu ipin her kırk 
santimetresinde beyaz veya siyah tüy
ler yahut kırmızı, beyaz bez parça • 
ları vardır. Her üç metrede bir 
tangurak bulunur. iki sallayıcı, "kıtkır· 
tışı" ipin iki ucundan tutar. Üçüncü • 
sü ortasından tutar ve ağır agır nişan· 
cılara doğru amudi bir istikamette YÜ· 

rünür. 
Bu usul en tesir gösteren uıul -

dür. Av, korkarak kaçmaia başlar ve 
hiç biri ipin çizdiği daire haricine çık· 
mak tetebbüsünde bulunmaz. Bu usu· 
lü telaııiz ve yavaı yürüyüıle tatbik 
etmelidir. 

Arjantin Panpalarında bu usul 
çok müstameldir. ipin iki ucunu ıü -
variler tutar. 

Yürüyüş avları: En tatbik oluna· 
nı daire avıdır. Bunda bir havanın et-

"Bütün hayatınca" diyordu ... Bu • 
nun da ayrı bir manası vardı. 

Şimdi, teminki hoppalığı geçmişti. 
Sesine ve haline bir ciddiyet anz ol • 
muştu: 

- Fikret! .. • Dedi •• insan, kan -
gran olmuı bir yarayı dibinden keıip 
atmalıdır. Gerçi, bundan belki istırap 
duyar, fakat, behemehal bunu yap • 
malıdır ... Eğer, bugün yann diye sav
saklarsa daha fazla facialar husule ge· 
lir ... Ben de derhal faaliyete geçece -
ğim... Öyle yapacağım ... 

Delikanlı ürktü: 
- Yapacağın nedir? •• 
- Cemal Bey, bu aktam bizde ye· 

meğe davetlidir ... Fakat, yemeğini ba
bamla başbaıa yiyecektir... Sofrada 
ne sen bulunacakıın, ne ben... Böyle
likle, aramızda bir teY olduğunu an -
lıyacak... E vimizdcn ayağını kese -
cek ... 

Fikretin gözelri fal tatı ıibi açıl • 
dı: 

- Çıldırdın mı aen, çocuğum? .. 
Böyle şey kabil mi? ... Haydi, diyelim 
ki, farzımuhal, aen, sofrada bulunmı· 
yacaksın .. Bulunmaman olur şey de • 
ğil a .. Bundan behemeha] ıeni vazge· 
çireceğim... Fakat bana ne kantır -

rafına çevre halinde niıancılar ve ..r 
)ayıcılar dizilmittir. 

Dairenin nıııf kutru gittikçe kiiçi' 
lür. Silah atımına ıelen avlar vurll' 
lur. Diğerleri bir merkezde topland' • 
lar. n111f kutur takriben yüz elli 11141t' 
reye inince nitancılar durup arka).,, 
nı daireye çevirirler. Saplayıcdar ild' 
lerler. Kaçan av daireden çıkarken ,; 
ıancılar onu daire haricinde vururı.t' 
Bu uıule Almanya ve Avusturyadt 
Keıeltrayb denir ve çok rağbettedir• 

Bu usulle on kilometre çevresi dl' 
dört yüz hektarlık araziyi yirmi ııİ ' 
ıancı ve yüz salİayıcı tarayabilir. ptİ 
renin ilk teıekkülünde avcılar araad" 
daki meıafe seksen metreden az ol ' 
mamalıdır. Daire avı en ziyade bü~ 
avlarda tavJan avında iyi neticeler .,r 
rir. 

Tek hat ıürü avı: Avcılar birbiri" 
den otuz metre mesafede bulunurllf 
eğer arazi arızalı iıe her iki avcı ar' 
sına bir saplayıcı yerlettirilir. lleri1' 
doğru yürüyÜ§ avcı efradının yürüti' 
ıü gibidir. En iyi yürüyenler sağ 1' 
ıol açıkta bulunur. 

istikameti onlar tayin ederler. 91' 
nevi avda pek az köpek kullanılır. Çİ' 
zilmiş olan avcı hattı aıla bozulma"" 
lıdır. Yoksa yürüyüş intizammı ka1 ' 
beder. 

Bu nevi av, av mevsimi iptidaııııdt 
çok caziptir. Fakat av mevsimi açıl~ 
tan on beş, yirmi gün ıonra olursa .,. 
ya esasen bu tarzda taranınıı olan ., 
raziye yapılırsa tadı kalmaz. AlmaP ' 
ya ve Avuıturyada bu usulün av, ıf 
mevıimi batlannda büyük rağbet i' 
rüyor ve itidalle yapıldığından iyi fJ' 
dalar veriyor. Fransada ise itidal gôf' 
terilmediğinden av mıntakaaına zartl 
veriyor. 

ORMANDA AV - Ormanda •"' 
lanmanın bir kaç tarzı vardır: 

1 - Onü- at.,ı Bu tarz ovada ; 
doğundan daha ağır ve guçlüld
Arayıt sahası nisbeten dardır. Çahı*' 
)ar araımda dolaşmak lazımdır. e~ 
nevi avlarda griffon veya 11pranyol 
peklerinin kullanılması efdaldir. 

Ovada olduğu ıibi ormanda da "' 
retli av elde edilir. Ovadaki hayvaııll' 
ormanda da vardır, Keklik fundalık • 
lardan hoılanır. Bir karacaya tesadaf 
etmek veya bir yaban domuziyle kat' 
şılatmak ihtimali vardır. 

Maamafih ormanda ovadakin~ 
fazla dikkat ve bilgi ister, burada rııil 
tedi olanlar av ve av hayvanı hakkl1" 
da bilgisi olanlardan istifade etmeli' 
dir. Türlü renklerle bezenmit bir or' 
manda avın izini yahut kendini gör ' 
mek için alıtkın bir göz ister. Göziİ' 
keskin olması ve uzağı görmesi det* 
gördüğü şeyleri yapraklar ve fund• 
hklar arasından iyi seçmeli, bir de ~ 
ru dallar ve yapraklar arasında izlet'r 
itaretleri farketmesi lazımdır. 

(0e"&mJ T&J') 

sın? .. Ben, elbette sofraya oturael ' 
ğım ... 

- imkanı yok ... ikimiz birden o-r 
tadan kaybolacağız... Seni buna rn' 
bur ~eceğim ... 

- Ne suretle?. 
- Eğer sofraya gitmeğe kalkıııt • 

ıan, ortaya çıkarak: "Cemal BeY'"' 
Ben Fikreti seviyorum!,, Diye bir ul 
atacağım ... O zaman, babamın yüre • 
ğine inerse mes'ul sen olursun ... Hal • 
buki, sözde ıen rahatsızlannuısın eli • 
ye yukarı haber yollarız.. 8" 
de seni tedavi ediyor gibi görüniİ • 
rüm... Buna bittabi kimıe inanrnaS" 
Fakat, biz bir dereceye kadar terb~~ 
li hareket etmiş sayılırız... 1 stis""' 
Cemal Bey anlar ... Ona göre artık ' ' 

I 
vimizden ayağını keser, yahut ket 
mez ... Kendi bileceği i,... Bu sevd• 

1 

dan vazgeçmesi için batka t~birl; 
de bat vurabilirim ... Maksadımı a~ 
dın, değil mi? ... Kararım katidir ... S 
bayatta, ancak aık izdivacı yapabilİ 

1 

, 
rim, Fikret... Servet izdivacı yapl 

I 
marn .. Ben, satılık mal değilim ... ,,._ 
hyor musun? ... 

Bu muhavere devam ettiği sırldl' 
llhami Bey ile Cemal Bey, yukarcl" 

(Devamı var) 
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• Başvekil Paşanın nutku 
- Son sayıfadaki resme bakı

n •z ! -
Hademe, matbaadaki odama 

bir kadınla beraber girdi: 
- Hiristiyanca bir şeyler söylü

yor ... Anlamıyoruz! -dedi. 
Otuz beı yaşlarında, iri yarı 

fakat çevik, mütenasip ve güzel 
olan bu kadının Rus milletine men 
ıup bulunduğunu anlamak okadar 
güç bir §ey değildi. Giyiniıi, hali, 
ta~ '~en Bolıeviklerden kaçmış 
multecılerdenim !,, diye bağır ba
ğır bağnyordu. 

Netekim, kötü bir Fransızca ile: 
- Burada Rus' ca bilen var 

mı? ... Uzun bir şey anlatacağım ... 
Gazeteye yazılmasını İstiyorum 
-dedi. ··· 

(Vi-Nu) Beyin mütercimli· 
ğinden istifade ederek kendisile 
konuftuın. Şunlan anlattı: 

Allah atkı:.ıa ~az;nız
0 

... °Ka~un 
lar, onun cezasını veremiyor ... Ba· 
ri, mücrimliği gazetelerde intitar 
ebin ... O herifin katil ve hırsız ol· 
duğunu herkes öğrensin ... 

undan on sekiz sene evvel, ko· 
canı Pavl Petrof, ahalisinin huıu· 
neti ve isyankarlığı ile methur To· 
uveur kasabasına Çar hükumeti 
tarafından tedipde bulunsun diye 
gönderildi. 

Çok müstebit, çok sert bir adam 
idi. Herhalde çok kimsenin canını 
yakmıt olacaktı. Öldürüldüğü söy· 
lendi. Fakat, yanmda, bir de sa· 

dık uşağı vardı. O da kaybolmu§tu. 
Kocamın beraberinde daimi suret· 
te hazine değerinde aile yadigarı 
bir siyah inci kemer bulunUTdu. 
Bunu belinden ayırmazdı. içine de, 
,dizi ile altınlar koyardı. Fakat 
bittabi, kemer, altı~ardan çok da~ 
ha kıymetli idi. işte zevcimin ölü
münden sonra, bu da bulunama· 
tnl§b, 

Şüphesiz ki, meseleyi daha faz· 
la kurcalamak, tafsilat almak müm 
kün olurdu. Lakin, araya mütema
di inkilaplar girdi. Bize muhaceret 
yolu göründü. Dola§madrk ne Ja .. 
Ponya kaldı, ne Amerika, ne Pa
ris .•. Nihayet, ilk muhaceret etti
ğim İstanhu)a dönerek yerleştim. 
Şimdi artık, bütün paralarımı kay
betmiş vaziyetindeyim ... Çok bed· 
bahtım ... Bir kahvehanede hizmet
karlık ederek hayatımı kazanıyo-
rum ... 

. Rua'larla alakas;ı: bulunduğu is· 
mınden anlaşılan müessesemize, 
:~Çen gün, bir milJetdaşmıız gel-

kı. Bu adamı tamyacaktım ... Dik· 
atle ·· .. Y\lzune baktım. Gayet şık bir 

adanı 'd" S 1 1• ırtında bahalı elbiseler 
parmağında nad'd b' .. ük' ' ,.. . ı e ır yuz , ye-
legınde ağı b · k'' 

> r ır ostek vardı. Pür 
azametti. 

Onun da gözü bana ilişti. Dik
katle baktı. Titreme... b I d H 

ih 
. ge a§ a ı. e-

men, tıramla §apk ık . ' asını ç arıp 
elıne aldı. Artık eskı' ' gurur ve aza· 
metten eser kalmanııttı. Adeta kö· 
peklenmişti ... 

Bu hal karşıımda onu derhal 
tanıdım: Uşağımızdı!... ' 

- lvanofr .. ·diye haykırdım. 
- Efendimiz ... -diye boYlln kır-

dı. Ve sonra, titreyerek elleriıne 
ıanldı: 

- Siz, burada, bu halde? ... Ya
rabbi ... Gözlerim neler görüyor ... 
Ah, zevcinizi o hainler nasıl zali
mane öldürmüşlerdi... Birlikte Dev 
ore çıkmıştık. .. Kurşunlar patladı ... 
Velinimetim. kucağıma düştü ... Fa. 
kat, yerliler, benim de üzerime, sal 
dırdı ... Uzaktaki askerlere mendil 
aallayarak onları iQldadmıa ?irr· 

dım ..• Heyhat ki, kaçıyorlardı ... E· 
fendimizin öldüğünü anladım ... 
Ben de canımı kurtarmak için, as 
kerleri takip ettim... Hakiki bir 
hezimet husule gelmi!tİ. Herkes 
bir yere dağılmı§tı ... Ben de, yaya 
olarak, sahraların yolunu tuttum ..• 
Yürüye yürüye yol alırken, birkaç 
ay sonra Bolteviklik zuhur etti ... 
Ortalık karıştı. Beyaz ordulara it 
tirak eyledim... Döğüştük, fakat 
mağlup olduk ... işte böyle, gurbet 
el1erdeyim. 

-Bq tarafı 1 lncJ aayfacıa-1 

mumi siyaseti hakkında.çok mü· 
him beyanatta bulunmuşlardır. 

Neticede mevcudun ittifakı demek 
olan 205 rey ile hükfimete itimat 
b'eyan edilmiştir. Bunu müteakıp 
Başvekil Pa~a tekrar kürsüye gel
miş ve şöyle demittir: 

nim kanaatimce verimli yola şim. , 
diden girilmiş ve hususi idarelerin 
intizamına teme) atılmakta bulun· 

bahsetmek isterken, İran devletiy
le olan münasebetlerimizin hakiki 
bir emniyet ve sadakete müstenit 

Kılığına kıyafetine ve bahusus 
pannağmdaki yüzüğe bakarak: 

- Muhaceretten hiç şikayet edi 
lecek halde değilsin... "dedim.,, 
Halbuki, bir de benim vaziyetime 
bak! ... 

- Ah, Madamcığım... Yazık ... 
Çok yazık size ... Bana gelince,ben, 
taliimin yardımile para kazan 
dım ... Neyi tuttumsa altın oldu ... 
Önceleri daha zengindim ... Sonra 
azıcık kaybettim ... 

Gözlerinin içine bakıyordum. 
Sanki ruhunu okumak istiyordum. 
İrkildi: 

- Size, haddim olmıyarak, bir 
mrktar yardımda bulunsam ... "de 

di.,, 
Bu saatte birahane tenha idi. 

Yanına oturdum ... Bir kedi yavru 
su gibi ıokulmağa, yaltaklanmağa 
ba,ladım .•. 

- Ne iyi adamsın, lvanof ... Za 
ten seni ötedenberi takdir eder 
dim ... Büsbütün hoş olmufsun ... 
Seni daha o zamandan gözüme 
kestinniştim ... 

Böyle söyliyerek çapkın çapkın 
gülmeğe başladım. Bir uşak için, 
efendisinin karısını kendisine met 
res edebilmek ne demek olduğunu 
<İU!UnÜn !... HattA bu kadın artık 

"-Çetin ifleri başarmak için 
sizin kıymetli teveccühünüz kuv· 
vetlerin en bafmdadır, en esaslısı· 
dır. Güçlüğü kolaylaştıran büyük 
kuvvettir.,, 

Başvekil Paşanın beyanatı sü -
rekli alkışlaTla karşılanmıştır. 

Bundan sonra meclisin 1 Teşri· 
ninniye kadar tatil edilmesi hak
kındaki takrir okunmuş ve kabul 
edilmiştir. 

Başvekilin nutku 
ismet Paşa Hz. hükumetin umu

mi ıiyasetinin anaı hatlarını izah 
eden nutkunda ezcümle §Öyle de
miştir: 

''Ünlü arkadaflar, 
Büyük yurtta tetkiklerinize de

vam etmek için B. M. M. nin çalış· 
masma ara verecek anlardayız. 

Biten devrede bqardığınız değer
li itlerin bir hulasasını gözden 
geçirmek ve Türkiyenin yürüdüğü 
istikameti bir daha mütalea etmek 
faydalı olacaktır. 

Türkiyenin istikameti, mille
tin ve memleketin yükselme ve i · 
lerleme siyasetinde durmadan ça
lıtmak ve devletin, milletler arası 
vaziyetinde emniyetini korumak • 
tir. (Alkıtlar). 

Ticaret 
Ticaret bizde serbest ve normal 

muştur. 

Geçen bütçe senesi verilmiye • 
rek birikmiş olan hususi idare 
maaılarını hazineden yardım su • 
retiyle toptan ve birden tesviye 
etmek imkanını bulmak C. H. F. 
için ıerefli bir alaka, B. M. M. için 
büyük memnuniyettir. Hususi 
idarelerin müvazeneli ve munta -
zam bir bütçe ile idaresini temin 
etmek için aldığımız ve takip ede
ceğimiz tedbirlerle gelecekte ma• 
aş birikmesine katiyen mani ola -
cağız. 

Diğer taraftatn ilk tahsilin ha 
kikaten umumileşmesi ve keyfiye
tinin yükselmesi istikametinde 
tedbirlerimizi mütemadiyen ik· 
mak etmek kat'i kararımızdır. 

Üniversite ıslahatı, lise ve orta 
tahsilin mücehhez ve değerli ol· 
ması proğrammı takip ediyoruz. 
ilk gündenberi büyük ehemmiyet 
verdiğimiz mesleki tedrisat için 
yeni ve ıslaohatçı bir hamleye ihti· 
yacımız olduğunu görmekteyiz. 

Şimendifer siyaseti 

Büyük ve mühim vilayetimizin 
merkezi olan Elazize varışımızın 

bütün memlekette hasıl ettiği ıe · 
vinç bugünlerin tatlı bir hadisesi· 
dir. (Alkışlar} 

Cok masraf ve sabır istiyen şi · 
mendifer politikası T. B. M. M. 
nin Türk vatanını temellendirmek 
için aldığı tedbirlerin başın · 
da bulunanlardandır. 

Türk vatanının demir ağla Ö· 

rülmesi ikbsadi ve siyasi sahada 
bütün milletin bir tek kaya parça
sı gibi perçinlenmesi ve kenetlen · 
mesi demektir. (Şiddetli alkışlar). 

samimi mahiyetini tebarüz ettir -
rerek batlamak isterim. (Alkışlar) 

Şahentah Hazretlerinin toprakla -

rımıza §eref ve iftihar vermekte 
olmaları bana mes'ut bir vesile 

vermektedir. (AJkıtlar) Devletle
rimiz arasındaki siyaseti yüksek 

şahsiyetinde hakkiyle temsil eden 

Şahen§ah Hazretleri ıayanı hür • 
met evsafiyle Türk milletini teshir 

etmişlerdir. (Şiddetli alkıtlar} Ü· 
midimiz çok kuvvetlidir ki, lranla 

Türkiye arasında her sahada yeni 
ve geniı münasebetler devresi baı 
lıyacaktır. 

Bulgaristanla mUnasebet
lermiz 

Bulgaristanla münasebetleri • 
mizde hakiki dostluk hiaaiyabmı, 

Bulgar hükUmeti ve milleti tara • 
fmdan açık olarak takdir edilmek 
ümidiyle doludur. Balkan miıa -
kına kartı Bulgaristanın daha ya 

kın ve ameli bir vaziyet almaıı ih· 
timali bizim için değerli bir ümit-
tir. 

Sovyet dostlufju 
Muhterem arkadatlar, 

Sovyet Rusya ile dostluk ve iti-

mat siyaseti kuvvetli ve mesut bir 
surette devam etmektedir. (Şid " 

detli alkışlar) İki memleket ara• 
11ndaki yakın dostluk politikası • 

nm vefa ile takip etmek zihniye " 
tinde biribirimizi iyi anlamış ol • 

mak hayrrh ve bahtiyar bir husu-

siyettir. 

Franaız 
hizmetkar ve Ufak efendi vaziye 
tine gelmiş bile bulunsa, gene, ha 
yal caziptir. 

mahiyetini muhafaza edecektir. 
Bunu memleket için tam semeresi• 
ni verir ve doiruluiu ve nefa.etiy
le itibarını mu haf aza eder bir 
vaziyete yükseltmesi için standar
dını temin etmek ve satılış koope
ratifleriyle cereyanı kolaylaştır· 

mıya çalrfmak yolundayız. 

Türk ordusu Fransanın sulh ve istikrar ta • 

Aziz arkada,lar, kip eden politikamızı alaka ile 
Bu sene muhtelif vesilelerle cüm· karşıladığını görmek, bizim için 

huriyet ordusunun faaliyetine ya- hakiki hir memnuniyettir. iki 
kından temas ettik • memleket arasındaki ihtilafların 

Petrof, beni davet etti. Patron 
dan izin alarak, derhal birlikte 
bir otomobile bindik. Arnavut kö 
yündeki gazinoda içtik... Şimdi 
Maslak yolunda, sarma§ dolaş gidi 
yorduk ... Ben, zihnimdeki planı tat 
bik etmek için, elimden geleni ardı 
ma koymuyordum ... Her şeyi göze 
almııtım ... Nefret ettiğim bu heri 
fin beline kolumu doladım. Birden 

Memleketler arasındaki bugün
kü mübadele vaziyeti alı§ ve satış 
arasında ve tediyede muvazene a• 
raınayı zaruri edecek ihracat im
kanını arttırmak, büyük mesele
lerimizdendir. Jktısat vekalet de
niz ve maden servetlerimizden is· 
tif ade suretiyle de millete yeni 
kazanç yolları bulmak için ciddi 
faaliyete giritmittir. 

Cümhuriyet ordusunun kudretli tasfiyesi uzun ve çetin sürdü. Fa -
ve feyizli bir ha.ide çalışmasını kat ümidimiz odur ki, yeni bir iti· 
içinden görmek, bizi müftehir ve mat sahasına girdi. 
mağrur etmiştir. (Bravo sesleri, . • 
'dd tr .. kH alkışlar.} lngiltereyle münasebetlerı 

şı e ~ ve sure f miz dostanedir 
Vazıfesever, kahraman ve e • 

bire şaıırdı; yarasına basılmış gi 
bi: Hükumetin ziraat sahasındaki 

dakir bir zabitan heyeti ordunun 
temelini teşkil etmekte ve Türk 
milletinin muhabbeti ve iftihariy· 
le muhat olarak onun çalışkanlığı· 

İngiltere ile ihtilafsız, dürüst 
ve dostane münasebetteyiz. Tica • 

ret münasebetlerinin ~aruri yeni 
şartlara uygun bir surette halle • - Yapma ... Yapma ... Gıcrklanı 

rım ... "diye,, haykırdı. 
ilk. tahsil 

na yüksek nümune olmaktadır · dilmesi iktisadi münasebetlerimiz 
Muhterem arkadaılar, (Şiddetli alkışlar). Çetin muhare· Şoföre: 

- Dur! ... Emrini vererek ayağa 
kalktım. Sabık uşağıma sordum: 
Sen mi gıcıklanıyorsun, yoksa be 
lindeki kemer mi? .. Farkettim ki: 
Kemeri sen çalmışım ... 

Ve, boş atıp dolu tuttum: 
- Bu Kemeri çalmak için koca 

B. M. M. nin birkaç senedenbe- be tecrübeleri içinde yoğrulmuş bir 
ri milli maarife verdiği ehemmiyle kumanda heyetinin feyizli sevk 
ana istikametlerini tesbit etmiş bir ve idaresi anlayışlı bir göze der • 
haldedir. 1Ik tahsil için hükUmet, hal çarpm'aktadır. (Şiddetli alkış-
istinat ettiği fırkanın umum! lar.) 
müşterek müzaheretiyle mübahı Milli servetimiz ve takatimiz 
olmuştur. Memleketin büyük bir niıbetinde orduya verdiğimiz pa • 
meselesine millet vekilleri arka • ranın yerinde ve iyi kullanıldığı • 

mı sen öldürttün! k d d l 
datlarımızın ya m an. yar. un_ a • na, icap ederse ölçülecek geniş ve 

Cahil ve sarhoş herif, ağzındaki k 1 k 
rını ibzal etme suretıy e ıştıra • müsbet neticeler alacağına emin 

baklayı derhal çıkardı: · · · h' t' · leri şimdiden tesırım . ısaet ırmıye olabilirsiniz. (Şiddetli alkışlar}. 
- Onu vurdular da kemeri valla başlamıştır .. llk ta~sıl başlıca hu· Büyük Türk milleti, millet ordusu· 

hi ondan sonra aldım ... Aman ya susi idarelerm faalıyet sah~sıdır. nu techiz etmek için zabitlerini 
rabbi ... yakalanıyor mıyım? ... Be Hususi idarelerin mali vazıy~~le- ve askerlerini vasıtalı ve muteber 
ni affedin. .. Hıra gözlerimi bürüdü rini tanzim ve ıslah etmek, dıger tutmak için severek fedakarlık et 
de onun üzerine kocanızı pusuya devlet faaliyetleri yanında, bilhas kt d öke kadar haklıdır. 
d · B · ı meyin h 1. . . . . me e yer en g 
üşürtttlm... enı e e ver ... sa ilk tahsilin a m.ı ve atısını tan• (Alkışlar.) 

Allah aıkına... zim etmek demektır. Bu mesele- .• • • . 
Bir kabus geçirirken, ansızın . tedbirleriyle daha birkaç Sahası ol~Ulemıyen bir nımet 

nın ana . k d ı · · -ı 
uyanmış gibi yüzüme baktı: sene uğraşacaksınız. Fakat he- Mılli Tür eve tının sa~ am 

_ Peki ama, artık geçmiş ola ... -~-- --- temellerle kurulmasında, emmyet· 
"dedi. Çar hükfuneti devrildi... ni takside yalnız bırakarak, kendi li ve feyizli yollarda yükselmesin 
Şimdi" bambaşka bir dünyada, başka bir otomobile atladı. de Mustafa Kemal adlı bir reise 
bamb~şka bir memleketteyiz... A malik olması, ebedi .tarihin cere • 
dalet ben,i takip edemez .. Size ne Hakikaten de, şimdiki şaraitle yanında bulunmaz hır fırsat ve pa 
oluyor? ... Haydi işinize... adalet onu takip edemez ... Barice hası ölçülmez bir nimettir: (Şid .. 

Ve, birdenbire, karşımda öyle zasını bu suretle görsün: Hikaye detli alkışlar, bravo seslerı.) 
küstahlaştı ki... sini yazın, onu teşhir edin... Harici mUnasebctlerimiz 

Önüme bir on liralık fırlattı. Be (Hatice SUreyya) Harici münasebetlerimizden 

için faydalı bir genişlemiye vesile 
olacaktır. 

ltalya ile aramızda ihtiUHh 
mesele yoktur 

ltalya ile ihtilaflı aramızda hiç 
bir mühim mesele mevcut değil .. 

c1ir. Dostluk ve emniyet hiaaiyah
nı teyit eden kuvvetli bir muahe-

c!e ile hiribirimize bağlıyız. 1932 
ele Romada uzatılmasın1 imzaladı. 

ğımız muahedenin tavzihi senetle
rini bugünlerde teati etmek kıy· 

metli tezahürata zemin vermittir. 

İtalya ile münasebatrmızda e-
sas mesele emniyet meselesidir. 

Bu emniyetin siyasi ve ahdi ola .. 
rak tam olması için bütün anasır 

mevcuttur. Sulh ve emniyet hu .. 
susundaki hassasiyetimiz bizim 

bir hususiyetimizdir ki, bunun ica• 
batını takip ederken açık bir poli
tika ifade etmeyi ve iki memleket 
arasında ciddi bir dostluk ve em· 
niyet siyasetinin devam etmesine 
hizmet etme,vi h,akkivle tak4,ir ~di. 
yoruz. · 



~. 

6 Temmuz 19~4 

Tarihi Tetrıka: 9~ 
HABER - Ak~şa~m;_..;P~o~s~t=a~••~==::=:=============== 

5 Temmuz 1:134 Alman isyanına Hitler 
mi sebebiyet verdi? ..... [ _o_Kı_a_r_a __ dı_e_n_iz_,_~_o_rs~a~n_la_r_ı_O _____ I 

Müellifi: ishak FER Dl 
-tsıış taratı 1 inci uyt~ mektedir. 

lşte hakiki (Büyük Ruıya) bu 
tarihten sonra teeasüs etmİ§ ve Mos 
kova şehri (Kremlin) kaleıinin 

kaide.ine inıa edilerek, yeni kral· 
lığın payitahtı addolunmuştu. 

Çarlık istipdadının da bu tarihte 
başladığı muhakkaktır. Çünkü 
prenslerin elinden hürriyet ve sala
hiyetlerini almağa muvaffak olan 
Çar, hhta geçer geçmez memleketi 
mutlakiyetle idare etmeğe başla· 

mıştı. 

Yeni Rusya halkını teıkil eden 
insanlar, diğer milletlerin Han'a 
taptıkları gibi, kendilerini Çarın 

esirleri olarak tanırlar ve önünde 
ıecde ederlerdi. Rusyada Çardan 
büyük kuvvet yoktu. Memleket, 
servet, para .. Her ıey bütün mana· 
sile Çar'a aitti. Çar tab'aaından 

yüz kiıiyi, yüzlerce kiıiyi öldüre
bilir ve bunun sebebi sorulunca: 
"Çar arzu etti, esirlerinden birkaç 
yüz ki§ inin kanı akıtıldı!,, Cevabı 1 

verilirdi. 

Çar'ın fermanlarından ba~ka 

kanun yoktu. Bu devirde Rus mille 
ti (Mukaddeı Rusya) yı Çar'ın za· 
tında tece11üm etmiş farzederek, 
ona insanların fevkinde yaradılmıt 
bir (mukaddes şahsiyet) veya (öl· 
dürücü ve diriltici bir peder) gibi 
itaat ederdi. 

(Müstebit lvan) ı bu mevkie çı· 
karan gene halk almuftu. Güni~~ 
birinde: 

"Biz, sana miraı kalmış bir mal
dan baıka bir tey değiliz!,, 

Diyerek Çar'ın sarayı önünde 
yerlere yatmışlar ve lvan'ın: 

-:-:-- Haydi, ıiıi af f'ettim ... Dağdı· 
nız ! 

Fermanı üzerine birer birer da· 
ğılıp gitmişlerdi. Bu ve buna ben· 
zer hadiseler (lvan'ı ve ondan ıon 
ra gelen Çarları, halle üzerinde İs· 
tipdat yapmağa sevk etmif, daha 
doğrusu ıımartmıflı. 

Rusyada Çarların nufuz ve sa
lahiyetleri a11rlarca devam etti ve 
"talim terbiye,, nin manası Çar'a 
hürmetten batka bir §ey değildi. 
Dini ve içtimai müesseselerden baş 
ka bütün it evleri ve fabrikalar bile 
her ~eyden evvel (Çar'ın sağlığı) 
için dua etmekle mükellefti. En 
mülrim ve müstacel devlet itleri 
bile ( ıailık duası) ndan sonra baş· 
lardı.,, 

Rüstem, (Eski Rus) tarihini oku 

dukça meraka dütüyordu. On altm 
cı asır nihayetinde (Rorik) in öl
mesile inkiıama uğrayan Çar ailesi 
arasında batlayan münazaalar 
memlekete ecnebilerin gİrmeıine 

vesile olmuştu. (Lehistan) Prensi 
ile (lsveç) Prensi Ruıya'yı istila 
ederek biri (Moıkova)ya diğeri de 
( Novgorod) a yerle9mitti. 

(1612) de Ruslar bu ecnebilere 
kar.şı isyan ederek memleketlerin· 
den çıkarmağa muvaffak olmuı· 

lardı. O vakit isyanı bastıran şehir 
vekilleri bir araya toplanarak (Mi· 
şel Romanof) u Çar intihap etmit· 
lerdi. 

Romar.of ilk günlel'de millete 
geniş mikyasta hürriyet vadetmit 
ve köylünün hukukunu gözetmitti. 

Fakat aradan seneler geçince 
bu hürriyet hergün biraz daha tak
yit edilmiş ve köylünün bidayette 
gözetilen hukuku ihmal edilmişti. 

Acaba yeni Kral (Alekaandr) da 
böyle mi yapacaktı? 

Genç ve teceddütperver hükum
dar (Kamçı saltanatı)na nihayet 
verebilecek mi idi ? 

Rüstem (Müthiş lvan)m cina· 
yetl~rini göz önüne getirdikçe tüy· 
leri ürperiyordu. 

O ne müthiş bir hükümdar 
idi: 

(lvan) uzun seneler memleketi 
müthiş bir istipdat ve zulumle ida
re etmişti. Hayatının son zamanla· 
rmda hastalanmış ve öldürttüğü 

insanları düşünerek: 

- Kiliselerde ruhlarına dua edil 
sin. Belki Allah beni bu suretle 
affeder ... 

Demitti. lvan bundan sonra, o 
güne kadar i~lediği cinayetlerin 
defterini yazdırtmıf ve yekunu 
(3480) isime baliğ olan bu tarihi 
vesikayı kiliselere tevdi etmişti. Bu 
isimlerden (986) sının hizasında 
ya: 

"Kadını ve çocuklarile .. ,, 

Ve yahut yalnız: 

"Çocuklarile ... ,, 

Cümlesi bulunuyordu. Müteba· 
kisi birer birer imha edilmitlerdi. 
(tvan) bunların yüzde doksanının 
keyif veya hiddet kurbanı oldukla· 
rını ve ancak yüzde onunun kendi· 
sine karşı sadakat göste~medikle
ri ve fikir sahibi oldukları için im
ha ettirdiğini hatırlıyor ve ömrü:
nün son günlerinde ruhen muaz· 

Su üstünde yüzen 
deniz hamamı 

Kaliforniyada deniz eğlenceleri\ de yüzen deniz hamaml~rı vardır. 
ıık sık yapılıyor. Orada, su üzerin· Bu resimdeki manzara böyle bir 

zep oluyordu. Hitlerin eski nüfuzunu kaybettiği· 

"Eıki Ruıya bir köylü hükumeti ne delil addedilmektedir. 

idi. Rusya' da büyük ıehirler yoktu. Deyli Heraldın ifşaatı 
Moskova bile büyük bir köy idi. Londrada müntetir ve bu ıabah 
Bu sebeple Rusyada Burjuva ve ıe şehrimize gelen İngilizce .. Deyli 
hirli sınıfı mevcut değildi. Ancak Herald,, gazetesi, Almanyada vaki 
köylerle zadegandan mürekkep iki olan karıtıklıkların esasını lama· 
sınıf vardı. men baıka bir cepheden göstermek· 

Rus zadeganlığı hükumdar ıara te ve meselenin altında saklı bulun 

yında dalkavukluk yapmakla ka· duğu rivayet edilen ecnebi kuvve· 
zanılırdı. Bunlar da iki kısma ayrı· tin hangisi olduğunu -gene kendi 
lıyordu: Bir kısmı Çar ailesinin istihbarlarma göre- fat etmekte· 

ebeveyni ve taallukatı, diğeri de dir. 
"Deyli Herald,, gazetesinin is -Çann sarayında zadeganlığa ehli· 

tihbarına nazaran, karrşıklık ve bu yet göıterenler idi. 
nu müteakıp, yekunu mühim bir 

Bu münasebetle hakiki zadegan miktarı bulan kurşuna dizilmeler, 
sınıfı ile yana~ma zadegan arasın- Alman yanın silahlanma hususun· 
da daima mevki ve rütbe münaza· daki metalibinin yerine getirilmesi 
aları ekıik olmazdı. 

Çarın sofrasında bile bunların 
iskemle kavgaları görülürdü. Her· 
kes Çara daha yakın bir iıkemle· 

de oturmak isterdi. Sarap teşrifat· 

çısı Çarın reyini alarak iskemle 
mevkilerini ııraya koyardı. 

Hatta bir ak9am (lvan) ın ver· 
diği ziyafette zadeaandan bir ka· 
dın, ıofrada her zaman Çarın ıo· 

!unda dokuzuncu aandalyeyi İfgal 
ederken, o gece kendiıine on al
tıncı ıandalyede yer verilmiıti. Sof 
rada birdenbire müthit bir rezalet 
kopt~ı ... Kadın ayağa kalkarak: 

"Ben bu hakarete tahammüle

demem. Kocam ve babam Çar 
Hazretlerine hepinizden fazla ya • 
rarlık gösterdiği halde, ben bu ge· 

ce ne sebep ve cesaretle yedi iı· 
kemle geriye atıldım? Mevkiimin 
kayl>edileceğine Daşımm liesiJme • 
ıini ehven görürüm!,, 

Demit ve salonu terketmitti. 

Bu r~zaletler sık sık tevali edi· 

yordu. 

On yedinci aıır nihayetinde bir 
gece Çar gene böyle bir rezalet ıah 

nesine tahit olmut ve hiddetlene· 

rek zadeganın dereceleri yazılı o· 
lan defteri herkeıin gözü önünde 
yakmıştı. Bu hadiıeden ıonra za· 

degan ziyafet sofralarında mevki 
farkı aramadılar. Bu cesareti gös-

teren Çar (Birinci Po]) ıaray mu

hitindeki zadegan münakaşa ve 

dedikodularının da önüne geçmiş· 
ti. Çar, zadeganın yekdiğeri aley· 

hindeki sözlerini dinlemiyordu. 
ı~val"tı var) 

için Fransay'r yeni bir anlaşma 

yoluna giriımesi yüzündendir. 

Almanya, evvelce, lngiliz mu -
rahhası Mister Eden'e bildirdik • 
leri veçhile, sil~hlanma sahasında 
ki bütün istekleri muvafık görüldü 
ğü takdirde, hücum kıtaatım yal
nız gayri aıkeri bir hale getirmek 
değil, tamamen dağıtabileceğini 

tahtı karara almıttı. 
Hücum k'taatının diğer liderle· 

ri arasinda bu haber duyulur du· 
yulmaz, nüfuzlarını kaybedecek
lerini anlıyanlar, Ba~vekil Hitlere 
karşı ayak diremeği kurmu,lardır. 

Fakat neticede, aralarından bir 
kaç kişinin ihaneti, yahut usulen 
bulundurulduğu gibi casuslar vası· 
tasile Hitlere haber gitmİ§ ve 
ıüratli bir tedbirle kıyama karşı 
durularak mezkur hadise vukua 
ııelmiştir. 

lngiliz-~g-a~z"'e'tesinin öğrenai e • 
rini teferruatile verelim: 

Meselenin, silahlanma hususun· 
da Alman metalibinin yerine geti· 
rilmek istenmesi yüzünden vukua 
geldiği muhakkak görülüyor. 

Öldürülenlerden ne Rohm ve 
ne de Şlayher, vak'ada birinci tah 
ıiyet olarak gelmemektedirler. 

On beş gün kadar evvel, Her 
Hitlerin en güvendiği, arkada~la • 
rından Her Von Ribentrop, silah • 
lanma işleri memuru mahsusu ola· 
rak Parise gönderilmişti. 

Yon Ribentrop, Fransız Harici 
ye Nazırı Mösyö Bartu'yu görmü; 
ve eğer Fransa Almanyanın yeni· 
den silahlanma tekliflerine razı ol 
duğu takdirde hücum kıtaatını İs· 

terse tamamen kaldırabileceğine 

Hitlerin murahhası, hükumetine 
danı,mak için müsaade istemit ve 

bilahare bu itin derhal yapılabile· 
ceğine dair daha kuvvetli bir teıni 
natla dönmüştür. 

Alman memuru mahıuıunun, 

bu teminatı Fransız Batvekili Mö•· 
yö Dümerg' e de verdiği söylenmek 
tedir. 

Fakat bu esnada haberler hü· 
cum kıtaatçıları arasında fayi olu· 

yor. Ve birbirlerine an'anevi mua· 
rız sayılan ve Her Hitler tarafından 
da daima böyle göıterilmekte olan 

Franaayla bir anlaşma yüzünden 
kendilerinin feda edilemiyeceği 
kaaatine varıyorlar. 

Kendilerine bir ay için verilme
si mutasavver olan mezuniyetin, 
artık bir daha bitmiyeceğini anla .. 
mışlardır, 

İşte bunun üzerine, Rohm ve di
ğer liderler, nüfuzlarının kaybol
mak üzere bulunduğunu görerek, 

karşı durmağa karar vermiflerdir. 
Karar, en yakın bildikleri tara• 

fından ihbar edilmittir. ' 

tik defa haberi alan, gizli polis 
te§kilatıdır. Mütealuben Her Hit

ler ve Ceneral Göring, zecri bir 

tatbikata geçerek, büyük bir akı
beti derhal önlemittir. 

Vak'a eanaıında muntazam or• 

dunun yardımını gördükleri tahak 
kuk etmektedir. "Deyli Herald,, 

gazetesi bunu §Öyle izah ediyor: 
"Ordu istekle buna yardım e" 

derdi. Çünkü, hücum kıtaatım, aa· 
keri noktadan tamamen faydıuız 

bulmakta, ve tam · mi.naıile bit 
(eski rejim) ihdası için de dahili 
bir tehlike ve esaslı bir engel teşkil 
ettikleri kanaatinde idiler.,, 

Von Papen 
çekilecek mi ? 
Londra, G (A.A) - !I. \ 'on Pnpen Baf;· 

\'ekil mua,·ını obrak .kaJm tır. Fııknt ar· 

tık Baş,ekAJete cltmtmektedlr. ÇHnkU Baş· 

'<'.kAletln ı,tıgaJ cttlfl daireler hUcum kı· 

taları yeni erkAnı harp re! J l\I, Ulb;'ün lm· 

rnrgAhı olacnktır. Bu hldl!C \'on Papenln 

Da5n~kll ıtııtile lynsi fnaliyctlnln, kendlı;I 

do arzu ettiği rtbl bittl~i ısekllnd tdılr t · 

dllmektcdir. 

teminat vermİ§tİr. \'on Papcn bugün ht>nüz llerllndedlr· 

Tabanca. idare amili Deyli Heralt gazete~i, bu sırada Fnkat yakında meı;unen eencbl bir mcmJr.· 

Viyana, 5 (A.A.) - Havasa· 
jansı bildiriyor: 

Fransız Hariciye Nazırının: kete gldcdeet>flı \'e mezuniyeti csnaıundıl 
• d11 l'l)aai hayattan teklldlğlnln blldlrtlecr· 

"Vaattan ziyade, bu samimıye -
ğl uınnedilmektedlr. 

te nişane olabilecek bir delil gör·.;.._.._ ________ , ___ • 

mek istediğini .. ıövlerHqini \,ildir-
Avusturya matbuatı Alman 

batvekili M. Hitlerin son icraatı· 

nı tenkit etmekte hemen hemen s • ı i 
müttefiktir. Tag gazetesi diyor JnemacJ ar 
ki: 

"Alman siyaıeinde tabanca 
ba,Iıca idare amili olmağa başla
dı. Tatbik edilmİf olan kararları 

hukuki kılmak huıusunda Alman 
hükumetinin verdiği karar mez· 
kur kararlaın m~ri kanunlarla le· 
lif edilemiyeceğini itiraf etmekten 
ha,ka bir fey değildir. 

Şurayı devlete müracaat 
ediyorlar! 

Ankara, 5 (Huıuıi) - lıtanbul 
sinemacılarının mümessili Cevat 

Bey burada alakadar makamlar ne 
zdindeki tematılarına devam edi· 
yor. 

Dahiliye müsteşarı hana bu ha 
deniz hamamında yapılan eğlen - his etrafında dedi ki: 
ceyi gösteriyor. . . . 

. . . "- Vergı ve resmı tedıye edeni 
Kadın, erkek hır çok kışı, ıuya . k . . l b' 1 • 

. . ~ erın te rar ıcraı u ıyet etme erı · 
olta atıp balık tutmak ıçın ugraşı· .. d d'l k k · kd' d 

.. b ne musaa e e 1 ece , a sı ta ır 
yorlar. Bu, bahk tutma musa a· k h' b' .. d ·ı 
k d K. d h l k' e anunııuz ıç ır musaa e verı · 
ası ır. ım a a evve , ım . k . 

daha çok balık tutabilirse, alkış -ı mıyece tır.,, 
lamyor. İşte Kaliforniya deniz Haber aldığıma göre sinemacıla 
eğlencelerinden biri! 

Romanya Nazi teşkilatı 
dağıtılıyor 

Bükre!, 5 (A.A.) - Kabine• 
Romanya dahilindeki bjlumuf11 
Alman nazi tetkilatının hemen dıl' 
ğıtılmasına karar vermiıtir. Bun· 
dan bafka ıiyaıi üniformalarıı1 
giyilmesi de hükumetçe yaaak e • 
dilmiştir. 

r dahiliye vekaletine müracaatle' 
rinde meselenin şurayı devletçe ha.l 
lini ve neticei kararda icrai lubiyıı· 

ta izin verilmesini iıtemitlerdir. ve 
kalet, sinemacılara, ıurayı devlete 

müracaatte serbest olduklarını, ııl1 

cak nelicei karara hadar vergi ,.e 
resim verilmedikçe mi1saade ccHIC 
miyeceğini bildirmiştir. 

• 
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Hasan Yulaf özü onuv~:kif!ı:hz~atorisi Çocuk gıdasıdır 
Doktorlarınıza ıorunuz. Yulaf çocuklara hayat ve ruh verir. Neıvünemalarına ve çabuk yürümelerine ve afiyet ve sıhhat içinde yaşamalarına ıebep olur. Haatalık11z 

neş'eli, tombul yapar. Yulaf özile pirinç, ni,asta, patates, arpa, mtsır ,irmik, bezelye, mercimek özü unlarını çocuklarınıza bol bol yedir iniz. Tabiatin bu sade ve hakiki 
gıdası çocukların hayati bir gıdaıı dır. Haıan özlü unlarile yapılan m ahallebi, tatlı ve püre ve çorbaların nefaıetine doyum olmaz. Hasan markasına ve ismine dikkat. 
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Sinekler, her yere konarlar ve 
her yere sıtınırıar. Pisllklerde do· 
tarlar ve mezbeıeıerde yatarlar 
Bunlar öldürtücU Hummal Tlfo
ldlyt ••ııamata ba,ııca vasıta 
tefkll ederler. Adi ve tesirden lrl 
hatarat öldürücü mayller, yuva
nızı bu sineklerden koruyamaz. 
Bunun için F L 1 T dört harfli 
F·L·l·T tedarik ediniz. Siyah ku
t•klı ve asker realmll sarı ten•· 
kelere dikkat ve onları muslrren 
taıep ediniz. 

~) ,... Uıııuıııl Dlpetı : IÜL ICREPEN, lııın .. I, 811&11, Vıp .. ı Hın lh. 1 

SA TIE Vnıtillörlen ....... 
~ fevlnalıide ~ MJPtlılM'o ........... "' 

Veresiye Serinlik 

kirahk 
T•mamen tamir •dil- bil. 

konfan baYi Yeni Poetane ~ 
Apr Efendi caddesinde Tirkiye ha
nında oda, depo ve maiaza1ar kira 
--!1--~ F' ya ~•ur· ıyatlar ehYendir. Türlci. 
ye hanında (3) ndi katta Rüttü Efen 
diye müracaat olunma11. 

Gayet havadar ve nezaret fev

kalideli Ayuofya tramvay iıta ... 

yonunda köte batında 2 numaralı 

havagazı, elektrik, terkoılu dört 
odalı bir daire kiraya verileceğin-

den talibin altındaki mahallebici
ye ve pazarlık için Galata Melek 
han 7 numaraya müracaatları. 

(2682) 

1 8~·H 

Sıcaklara karşı 

Sigortasıdır 

Avrupanın en gük

sek markalarile muka
yese edilmelidir. Mün -
hasiren kibar mağa

zalarda satılır. 

Acele satılık 

dükkan 
Çemberlitqta Tavukpazann

da 16 numaralı dükkan acele ıa· 
blıktır. Taliplerin Sultanahmette 
Kapıaiuı mahalleıincle Muıtafa

pap ıokajında ( 5) numaralı ha
neye, ıörmek iıtiyenlerin içinde· 

kilere müracaat etmesi. 

1 
n._ :m::ı::=::::::::::::::::::::::::=::m:: 
i Diş tab'bl 

!Bedti 3l.aüı 
Kdık6y: Altıvol aj'ıındaki 

muayenebaneıiade her l'Un 
hastalarını kabul eder. _J' 

Telefon: 80 ldO 
1•mm111m:r.r.::111111mıım-=amım1 

Kiralık Ev :aua::ııı•ım:m::::-.::::::n:mı:::==:::--.. ::::=:s::m:=======ı=z n::=m:w~:ı::=•==ı11111111111-• 

Şerefinize ! 

Tayyare Piyangosu 
3 üncü Keşide 11 Temmuz 1934 tedir 

Büyük ikramiye 50.000 liradıı~ 
Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 

i~ramige ve 20.000 liralık 
mükafat vardır. 

iiralık 
bir 



Millet Meclisinde 
Hükumete itimat 

beyan edildi 
!'B . .• .. . . 
.. ~"f.!t-~: 
Istanbula kaçan 
Yahudiler neler 

anlabyor? 
-Bat tarafı S llacO eay1ada

virip evlerine ve barklarına iade 
etmif. Bizim de, böylelikle yüreği
mize aoiuk su serpildi. Yerlerimize 
dönmek, eski bayabmıza kavut· 
mak istiyoruz. Eaaaen bu hareketi 
yapanlar, aklı batında kimseler 

delildi. İtsiz güçsüz takımından, 
bulanık suda balık avlıyan adam-

• • • • 

KUPOn 
182 
8-7·1884, 

Soy adı 
Türk vatandaşının bir ıoy adı 

bul etmesi ve kullanması hakkında 
kanun kabul edildiğini yazmıt 

Herkesi alakadar eden bu mühim 
nunun esaslarını neşrediyoruz: 

.. Her Türk öz adından batka 
adına da lafllllağa mecburdur. 

Söyleyiıte, yazııta, imzada öz 
önde, soy adı sonda kullanılır. 

Rütbe ve memuriyet, qiret " 
bancı ırk ve millet iıimleriyle um 
edeplere uygun olmıyan veya H

0 

·---

ve gülünç olan ıoy adlan kullanıla 
maz. 

Soy adı seçme vazifeıi ve halda 
lilik birfiiinin reiıi olan kocaya ait 
tir. 

d 
Evliliğin feshi veya bof&Dl!Ul ........ ıı-

lar i i.,, d. dil . ol rinde çocuk anaıına tev ı e mıı 
UzunKöprülüler fÖyle söyledi: aa bile babaaımn ıeçtiği veya seç 
"-Yüz hane kadardık ... Dok- ği adı alır. Koca ölmüı ve kanar 

san bet hane muhaceret etti ... Ge- lenmemiı oluna ve yahut koca 
ri kalan bet aile, hamilesi yahut baıtalığı ve akıl zaifliği sebebiyle .r 
hastası olanlardır •.. Çok eseflene· aayet albnda bulunuyor ve evlilik 

devam ediyoraa bu hak ve vazife ka-
cek haller oldu •.• Mesela, Liza A- rınındır. 
doto ismindeki kadm, isimleri nez· Kocanın vefatiyle karı evlenmiı 
dimizde mahfuz kimseler tarafın· ya koca evvelki fıkrada zikredilen " 
dan üstübqı parçalanarak araba- beplerle vesayet albna alınımı ve ..,. 
ya bindirilmittir. 'Annesi, gitme· lilik te zeval bulmuı ise bu hak ve 
mek istemit. arabanın önüne yat. zile çocuğun baba cihetinden olan bf 

bıaımlarından en yakın erkeğe ve 
mıf, o C:la gene zorla arabaya bin· ların en yaılııına, yok ise vasiye ait-' 
'dirilmittir. Memleketimizde zen • t' ır. 
gin bir adam olan llia Adato, bu Mümeyyiz olan reıit ıoy adını 
suretle, ailesile birlikte hırpalan- melde serbesttir. 
'dığı ve e!yasım ~lamadan kovul- Akıl hutalıiı ve akıl zaJİf)ıiı d 

yuiyle vesayet albna alınanıı olan r* 
Cluğu için, bugün, lstabulda, tanın- ticlin adım babası, yok ise anaaı, ., 
mıyacak halde dolatmaktadır. da yok iae naiai aeçer. 

"Bu vak'alann kimler tarafın· Enbüyük mülkiye memurunn v-ea'"I 
Clan teıvik edildiğini biliyoruz. 1 • müzekkere üzerine Cümhuriyet mil~ 
ıimlerini hükumete bildireceğiz. deiumumisi, 3 üncü maddedeki m*' 
Bunle.r, münevver geçinen insan. nuiyete uyğun olmıyarak soy adı~ 

lananlann bu adı deiiıtirmelerini 
)ardır. (Yahudi mağazalanndan a• tarihte ün a!mıı olanlara iliaik anla 
lıtveriı etmeyin!) suretinde beyan an adlann, ilifrin ı ia ile, lıRil 
namele,. buarak kövlere daf!ıtmı!l mamasına mahkemeden istiyebilir. 

lardır. Bize tiddetli bir boykotaj Hayır, benden şüphelenmeyin.. vallahi ODU ben bu hale Kanwda taayyün eden unva 
yaptırmı,1ar ve buna riayet etmi- B k I d " mahfuzdur. 
yeni, .azde cezaya çarpılacakm19 getirmedim... aş a an vur u... Ben imdat!,, diye Bu kanunun netri tarihinden iti 

d • b kJ d•J JJ d ren iki yıl içinde gerek soy adı 
gibi, tehdit etmitler ır.,, ay rıp men 1 sa a ım. yanlar ve gerekse soy adlanm de • 

Türk tıbbiyesinden mezun, Türk tirmek istiyenler taııyacaklan adı 
ordusunda ve müeueaelerinde yir· Yazısı bu nüshamızdaki (Haberin Hikayesi) dir. Resimli hikayele • kUınetin tayin edeceği ıekilde nüfd 
mi sene hizmet etmit ve Türkçeyi rimiz birer günlüktür, yani mabaatsızdır. Gazetemizde her gün böy- kütüklerine geçirilmek üzere bildirir 
tam bir Türk münevveri gibi ko- le bir hikaye vardır. Bu iı için verilecek her nevi evrak 
nu9an iımi mahfuz bir doktor ili- ---------------------------------ıııııiılı-._ _________ .... ___ .._, reıminden muafbr. 

ve etti: mıt olan Museviler de, gürültüye Ciddı·ıı·g"" ı· veya manasızlıg"" 1 kat'ı·yetle Soy adı seçme iflerinde çıkacak 
kolaylıkla papuç bırakmı§lardır. tilülan halletmek ve kendilerin 

"-Yıllardır tedavi ettiiim has-
Şükrü Kaya Beyefendi, asayif ) J b• T J ti• soy adı seçmiyenl•le anaaı babası 

talar, benden ayağını kestiler. Hay .f . d ki' • I an aşı amıyan lr mevzu; e epa 11• 01_""'"' ,.---•-•--ad takmak ve 
vazı eaın e, gevıe ığı görü en me ·-ı-· 11vçUJUARI 

Cli bu, neyse ... Fakat Uzunköprü· Avrupada "Telepati" hadiseleri den sakla--aı kararlaıbrdık. adın kanunun istediii fekle uyjun 
murlar olduysa, bittabi, mes'ul e- ·-

de, içilecek suyu saka kadmlar, ev fevkalade alaka uyandınyor. Mese • Fakat, tam cenaze merasiminin ya- lup olmadıfı baklanda karar veıl'lllllll 
lere tenekeyle tqır .•• Bizim suyu • decektir · Hele, Bat vekilin beyana· li "Medyum" denilen garip ve ıiddet· pılmak üzere olduğu bir ıırada, ondan ..W.iyeti, ana kütüiün 
muzu getiren kıpti kadinını evimi· h kat'i ve serttir: Mütecaairler tid- li ihtisas kabiliyeti olan insanların, u- bir telsraf aldık. Kardetim. telsrafm- lunduiu yerin en büyük mülkiye 

B detle tecziye edilecek! zakta olan hidiseleri, bu hadiselerin ol da eYdekilerin sıhhati yerinde olup ol- murana aittir. 
ze ıu vermekten menettiler.... en duan anda hı·ssetmelerı' ve so··ylemele- d d0 L-- ld Valiler - '----L--•-- soy a.ı'-

T k ·1 Türkiyede kanunların hikinı ol- ·- ma •im• soruyor, en ıteye -..• •im· .... -7.....-.ı~ ~ 
'de Türküm ve necip ür mı • ri, söylediklerinin hakiki vaziyete uy- dan bahsediyordu. Gece korkunç rü- nnm nüfus kütüklerine ve doium 
1 b·ı d . ..,. duğu ve burada Çar Ruayaıı Kral 
etinin düımanına ı e su ver ıgı· iun olduiu sonradan anlaııbnca, bu yalar görmüı, gündüz içinde mülhit iıtlanna doldurulmaaı iıinde di 

ispanyası Padi9ah Devleti Oıma • merak bir kat daha artıyor. Ruhi bir bir 11kıntı duymu1• Sonradan bana bi- devlet dairelerinde münasip gördük ni bilirim.,, 
• • • • • 

Yüz yirmi hanelik Yahudisi olan 
Kırklarelinde, evleri bazı haylaz 
çocuklara taılattırm19lar. Kendini 
bilmiyen büyükler arasında da ay· 
ni hareketi tekrarlıyanlar olmu9. 
Ancak zabit evlerine komtu otu· 
ran Musevi aileleri bugibi taarruz 

lardan maıun kalmıf. 
Edirnede iıe, bin Yahudi aile

ıinden takriben yüz elli, iki yüz 

kadarı lstanbu~ gelmit. 

niyesi Nazi Almanyaaı tehcirleri· uzağa eriıme, bu eritmenin ihtisaaın risinin öldüğünü sezdiğini, yalnız öle- leri memurlan it bitinceye kadar Y 

nin varit olamıyacağmı bütün dün kuvvet derecesine göre üstünlüğü ıek· nin doğrudan doğruya ben olduiumu dnncı olarak nüfus dairelerinde çalı 
ya bir kere daha öğrenecektir. linde de tefıir edilen bu hali, dudak sandığına söyledi. tırmağa salahiyetlidirler. 

büküıle karfılıyanlar, raıtgele, bot a• Geçende, timdi ölmüı bulunan bu Bu kanunun tayin ettiği müd 
• tıp dolu vurma kabilinden jayanJar bu- kardeıimin uiradıiı bu bale dair ıöz geçtikten sonra soy adlannı deiit · 

Ancak, tam manaıile hak ve lunduiu gibi, bilikis ilmi tetkik ve tah· aöylediiim ıırada, mecliste hazır bu- mek istiyenler Kan~nu Medeninin 
hakkaniyetin hadimi olmak için, lil mevzuu teıkil etmeıinin isabetli o- lunan bir avukat, fÖyle dedi: baptaki hükümlerine tahi olurlar. 

k Y h d·ı lacağına ileri sürenler bulunuyor. _ Ben, çok maddi düıünen bir a- Soy adlarım nüfus kütüğüne ve , ilave edeyim i, a u ı er arasın· - _ .. 
Burada, bir Avusturya gazetesin- damım. Bununla beraber, çocuklu • ğum kiğıtlanna yazma iıinde ihın ... 

da geçirdiiim bir kaç ıaat zarfın· de çıkan iki "Telepati" hadiıesini not iumda olan bir hi.diseyi düıünürken, görülen memurlar hakkında kayma • 
da, fU intibaı aldım: içlerinde bir ediyoruz. "Serenus" imzasını taııyan hala dalgınlaımm.Bu hadiseye kız kar kamlar bir haftahia, valiler on b.t 
ikiıi müstesna, ekıeriyeti, arala· bu yazıaında, muharrir ıunlan anla • deılerim de pbit olmutllll'dır. günlüie kadar maaı keame cezası ._, 
rında, bedii mahiyetini tayin ede· byor: 1889 senesinde, on yaıında var, rebilirler. Bu kararlar kati olup ilk 11' 
mediğimiz bir lspanyolca ile ku· " Uk hadise, 1909 senesinde benim yoktum. Bir öile üzeri kız kardeıle • denecek maaıtan kesilir. 
laklarımızı tırmalıyan berbat bir aile muhitimde olmuıtur. Kardeıim rimle ıofra batında oturuyordum. An· Kanunun tayin eylediği zaman l f 

• • • • • Kari, o zaman rahatsızdı. Dalmaçya nem, mutfaktan geldi. Elinde çorba çinde soy adım memurlara bildiraıİ 
latanbulda son zamanlarda çık· Fransızca konuşuyor! Türk harsı • sahilJerinde bir yere hava tebdiline kaıesi bulunduğu halde yaklaıh. O • yenlerden beı liradan on bet liraya 

makta olan Musevi aleyhtarı bir na temeuül etmemekteki taannüt- gitmiıti. O, bu cenup memleketinde nümüzdeki kiaelere çorba koyacaktı. dar ve bu iı için hükıimetçe veril~ 
mecmuaya cevap verirken, Türki· lerini de, muhitlerinde gördükleri bulunduğu sırada, kız kardeılerimiz • Gülerek, tatlı tatb konutu~ katık e- vazifede ihmali görülen muhtarlar 
yede bu Hitlerkiri fikrin propa· aksülamele bir sebep diye ilave et· den biri genç yaıında ölmüıtü. Kar • linde dururken, ansızm sapsan oldu. ihtiyar heyetleri azasrmn her birio 
ıanda edilmemesini tavsiye eyle- mek zarureti vardır. deıim Karlın haata bulunduğunu dü • Durduğu yerde sendeledi ve iki eliyh den ve belediyelerce memur edileni 

b b T · k ·ıı · k d .. ·ı d ·" tünerek, bu ölüm haberini kendiıin • birden yÜZÜnÜ kapadı. den on liradan elli liraya kadar h 
mitlik. Bu gibi ne9riyat, bitta i a- iır mı etı, ır çı egı, ıger ·-··--·---·-··,_ .. .., __ ,,.,,,,.. .. _...,.___ clık T ,~ la ld v ah B ____ , __ 

1 Y h d . ekt Biz, taıır . eaaf ne o ugunu para cezası nır. u ~ ....,, .... .._ 
- '--- nıhlar üzerinde menfi tesir milletlerin düımanı deği, a u ı vatanda9lar, yerlerine dönm e •• nam sorduk. Nefes nefese "Ba'INan.... Bü • idare heyetleri karariyle verilir ve 
yapmıftır. Neticeyi görüyoruz: Oç aleyhtarı değildir. ismet Pata Haz serbesttirler ••• ,, yükbabanız ıu anda öldü!" Diye hün· li veya kaymakamlann tasdiki ile 1" 
J;eı kiti, Nazi üzentiliğine kalkıt· retlerinin sözlerini tekrarlıyorum: Lakin, Türkiye vatanda9ları ! gür hüngür ai!amaia koyuldu. letir. 
1B19; ~fmanyada cereyan eden vu• "Türkiyede her fert, Cümhuriyet Cemaat huylannızdan vaz geçiniz, Sonradan, hakikaten o saatte bü • Bu kanun neıri tarihinden altı 
~tı 'dlnftye Clinliye sinirleri bo· kanunlarının emniyet ve mu hafa· Türkle9iniz ! yük babamızın nüzul isabetiyle öldüiü •nnr. meriyete sirecektir. 
'lld.uM. flrkeklili aon · • za ı altındadır. lst nbula elen Vl·"G anlatıldı. 


