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Türkiyede Yahudi aleyhtarlığı yoktur 
Dahiliye Vekilinin Alman isya~ı 
mühim beyanatı ltalyanlar, ne dıyorlar? 

Italyan matbuatı ehemmiyetsiz 
y ahudi mültecileriiıin götermiye çalışıyorlar _.llN!IJI' 

yerlerine dönmemeleri manasızdır r-
Şehrimizin tanınmış 

Musevi vatandaşların
dan Mişon V entura B. 

ne diyor? 
Bugün Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz, 

Uzunköprüden tazyik edildikleri iddiaai -
le hicret ed..,en bir çok Muıevi vatandaşla
rımızla görüştük. 

Trakyada hicret etmemiş olan akraba 
ve doıtlarından aldıkları telgraflarda 
v~ziyetin tamamen normal olduğunu hiç 
bır suretle iz'aç edilmediklerini ve buma-
lumat t 1 f l'ahudllerlnln bir kııımınm 

ın e e on muhaverelerile de teyit e- ııchrlml:ı:o ceidlf:I Kırklareli 

dild1ğini öğrendik. Buna rağmen görüttüğümüz Musevi vatan
daşlarımızda büyük bir tereddüt mevcut olduğunu ve hatta yer
lerine dönmek istemediklerini müphede ettik. 

Batvekil lamet Pata Hazretlerinin Büyük Millet Meclisin
deki nutkundan ve bugün· Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyef en
dının bey UöLllMlau •uua<ı. Mu.,c:vi lcuı'1a~larrn J>u. loroddtıl:lünü 
mlnaaız bulduk. 

Müteaddit defalar beyan edildiği veçhile Türkiyede Musevi 
aleyhtarlığı yoktur. Münferit vak'alar olsa bile bunların ehemmi

(Devamı İkincide) 

Aptülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Bu tarihi romana pek 

yakında başlıyoruz 

Arnavutluk tehdit mi ediliyor 

Arnavutlukta isyan 
yokmuş 

Tiran, 6 (AA) A · · - rnavut. 
luk matbuat hüroıu A . , rnavut. 
lukta bır feaat hareketi vuku 
bulmut olduğuna daı· b" • r ecne ı 
ıı:azetelerde ıntİ§ar eden h b . . a erı 
tekzıp etmekted\r. 

Mezkur büro, mcnıiekett 
tam bir sükunet hüküm ıürmek: 

Kral Zogonun kızkardeşlerl 

te olduğunu ilave etmektedir. 
Roma, 6 (A.A.) - Havasa• 

jaruımdan: 

Oriente ajansı, ltalya - Ar
navutluk münuebatı hakkında 
bir nota netretmektedir. Bir gu

(Dcvamı ·12 inci sayıfada) 

G.S. spor bayramı 
rf"'lir.Tr~~ll!l!lii~~ı;;; Çoban Mehmet gUreşi:ok en 

yazısı iç say.tamızda 

1 Doçentler 

Maaşları

nı nasıl 

alacaklar 
Neşet Ömer Bey 

Üniversitenin dört fakültesine 
mensup 63 doçent evvelki akıam 
hususi olarak toplanmıılar, maa§• 
larımn arttırılması için tetebbü -
şatta bulunmıya karar vermitler
di. Bundan baıka iki doçentin mu 
rahhas olarak Ankaraya gitmesi 
de kararlaımııtı. Perıembe günü 
aktamı iki doçent ile Üniversite 
Rektörü Neıet Ömer Bey hemen 
Ankaraya gitmişlerdi. Bu sabah 
A~karadan bu mesele hakkında 

§u telgrafı aldık. 
Ankara, 7 (Hususi) - Üniver

site doçentlerinin meselsi Maarif 
Vekaletince ehemmiyetle tetkik 
edilmektedir. lstanbuldan gelen 
Üniversite Rektörü Neşet Ömer 
Beyle doçentlerin murahhasları 

bugün Vekil Beyi ziyaret edecek
lerdir. Aldığım malumata göre, 
Vekalet kıdemli doçentlere evvel
ce aldıkları maaşlarının verilme • 
sini temin edecektir. Yeni doçent
ler ise memurin ve barem kanu
nuna tabi olacaklardır. 

7 saatlik kabine içtimaını mü
teakip, Her Hitler ,süratle Berlin
den Nödek'e, Reisicümhur Hin -
denburgu görmeğe gitmiştir. 

Beraberinde, Başvekil muavi
ni Fon Papenin iıtif anam esini gö
türmüştür. Fon Papen, bütün ü
mitlere rağmen, mevkiini muha -
faza etmek iıtememiş, istifasını 

vermiştir. 

Londra1 5 (Deyli Miror) yazı .. 
yor: 

Son vaki olan "Temizleme a
ameliyesi,, nde cem'an 46 kişinin 
hayatlarına nihayet verildiği ilan 
edilmittir. 

Hitler darbesindenberi ilk de
fa içtima eden kabine, sabahın 
1 O undan akıamın 5 ine kadar 
müzakerelerine devam etmiıtir. 

Kabine, Her Hitler ve ceneral 

Ttwkırtndcn ııonra ııcr

bcst bırakıJan Prcne 
Og-U t \'llbelm 

Fon Papen 
hararetli safhalarını teşkil ettiği 
tahmin olunmaktadır. 

Yon Papen içtimaa davet edil• 
dikten ve kabinenin fiilen toplan· 
masından iki saat sonra gelmiş
tir. 

Esik Başvekil muavininin isti• 
fa etmek istemesinin, Her Hitle
ri hayrette bıraktığı söylenmekte
dir. 

Von Papen, Başvekil tarafın

dan bir kere daha düşünmeğe ve 
kararı hakkında teenniye sevke • 
dilmiş, fakat Her Von Papen ne
zaketle istifasını sunmuş ve çe • 
kilmiş gitmiştir. 

Kabine içtimamı müteakip, 
Baıvekil Şarki Pruıyaya Reisi • 
cümhur nezdine tayyareyle git
miştir. 

-Devamı 6 ncı sayfad&-

Göringin son icraatiyle, tahtı tev· -------------
kifte bulunan 200 kişinin akıbeti Nişanda yaralama 
hakkında görütmüştür. 

İçtimaı müteakip, verilen res
mi bir beyanatta, Her Hitlerin bu 
"yıldırım hareketi,, adı verilen 
son faaliyetiyle binlerce kişinin 

hayatını kurtarmı§ olduğu söylen
miştir. 

Müdafaa nazırı Ceneral V on 
Blomberg Her Hitlerin Almanya .. 
yı dahili bir harpten kurtardığını 
söylemiştir. 

Reisicümhur Hindenburgun 
yakın dostu ve Başvekil Muavini 
Yon Papen'in istifa etmemesi için 
Hitlerin ne gibi te§ebbüıatta bu
lunduğu ve Yon Papen'in, istifa -
da ısrarı, kabine içtimaının en 

"Önden birinci,. yaralı Tahir; "İkin
ci,, yaralı Aziz : "Arkada,, yaralıyan 

D ökm eci Hüseyin 

(Yazısı 3 üncü sayıfamu:da) 
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Türkiyede Yahudi 
aleyhtarlığı yoktur 

(Baotaratı ı lncn aayıtada) 

yesizliği aşikardır. Ve kanunun her 
ıeye hakim olacağı muhakkaktır. 
Haber aldıfımıza göre, dün de 
Babaeakide küçük bir taıkınhk zu-

liABER - Ak~m Poataaı 

Köprüyü ya- Şahenşah Hz. dün 
kacaklardı! Irana geçtiler 

hur etmek iıtidadını göıtermit dün Beyazit, 6 (A.A.) --İran Şaben-
oradan çıkanlar bugün ıehrimize Felemenkte grev gü- ıahı Hazretleri bugün saat 17.20 
gelmişlerdir. Lakin, hükumetin ve de Gürcü hulağa gelmit ve bir 
ahaliden munsif ve hakiki milliyet zündeiı kargaşalık.. müddet istirahatten ıonra ıaat 
perver olanların müdahaleaile mü- Amıterdam, 6 (A.A.) - işsiz 17.30 da lran hududu üzerinde 
leakıp hareketin önüne geçilmit • lere verilen tazminatın tenzilini kurulu olan takların altından ge
tir. protesto için komünistler tarafın - çerek memleketlerine ayak bas • 

Edirne ve Gelibolu valileri yeni· dan yapılan nümayit esnasında it· mıılardır. 
den hareket etmek istiyenlerin Is- çi mahallesinde karıtıklar olmuı - Huduttan çıkarlarken ala hazre. 
tanbula ıelmelerine mani olmuı- tur. Polis sopaları ile nümayitÇile- ti hümayun bqta muzika olmak 
tur. Şükrü Kaya Beyefendinin re hücum etmiıtir. Fakat barikat üzere bir tabur asker rasimei seli 
seyahati, tüpheaiz ki, bütün bu ce· yapıldıiını görünce ~tef etme mı ifa etmittir. 
reyanın önüne kat'i surette ıeçe· mecburiyetinde kalmııtır. Bir ka- Hudutları içinde de bir 

cektir. çı aiır olmak üzere yedi kiti ya - lran alayı büyük hükümdarla -
ralanml'tlr rını selimlamı•tır. Takların iki 

Şehrimizde tanınmıı Muıeviler · ,. 
Amsterdam 6 (A A ) Bele tarafında yer almı• olan halk Şah-töyle diyorlar: ' · · - • s 

diye zabıtası, ıüvari kıtaat ve aı- enıah Hazretlerini tiddetle alkıt· 
- Yahudilerden bazıları, artık 

yerlerine dönmekten çekinecekler 
dir. Kırklareli meselesi gözlerini 
korkutmuıtur. Bunlar, hatta hüku
metin zoruyla yerlerine iade edil
melidir. 

ker, polislerle takviye edilmi9tir., lıyarak ufurlamıılardır. 
Çünkü ıecetekrar yeni karıqa • 

hklar zuhur etmesinden korkul • lspartada zelzele 
maktadır. 

Aıiler liman mahallesinde bir 
koprüyü ıazliyarak yıkmağa te • 

Musevilerden bir çokları fU ci- ıebbüs etmiılerdir. Fakat itfaiye 
bette ıarar etmektedirler: kuvetleri tehlikenin önüne reç • Isparta, 6 (A.A.) _Dün rece 

- Bu mesele, Yahudi aleyhtar· mittir. saat 24 te ıehrimizde oldukça 

Halk telif ve korku ile 
sokaklara kaçtı 

lığı yapan bir mecmuanın tetvikiy- kuvvetli bir zelzele olmuıtur. Zel 
le olmuttur. Bu neıriyatın zararını Sovyet konsolos- zele ıarptan doiru ıelmiıtir. 
gören Şükrü Kaya Beyefendi de, I v •• •• d 1. Nüfus ve aairece zayiat olma • 
bugün intitar eden beyanatlarında UgU ODUn e ta im mıtbr. Bazı bahçe duvarları yı· 
"~ahudiler aleyhinde netriyat ve te Pariı, 7 (A. A.) _Havas a. kılmııtır. Zelzele halkı telit ve 
kınatta bulunanları yola retirmek, jı:ınsı bildiriyor: korkuya dütürmüttür ve bazı ma· 
hükGmetimize ve mahkemelerimi- Alman matbuatı, milli ıoıya- hallelerde halk sokaklara kaçmıt
ze aittir.,, demitlerdir. Bundan do- list fırkasının natiri efkirı olan br. 
layı sevinçliyiz. Vclkischer Beobachter ıazeteai -

Oniveraite Profeaörle;inden ve nin Sovyet Rusyada tethit uaulü • Almanyanın Türkiye sefi
lauurmıt avukatlar.dan Miton Vıcn nün cari oldu~na • ._.t ~ocwlı& n flitle tc Ort! 
tura Bey Trakyadaki musevile - bir tefrika romanı neıredecejini g 
rin hicreti hakkında beyanatla büyük ıürültülerle ilin etmekte - Berlin, 1 (A. A.) - Baıvekil 
b 1 dir. Sovyet Rusya aleyhindeki M. Hitler, Almanyanm Türkiye u unmuıtur. Miıon Ventura Be• 
ye göre meseleyi izam etmemek propaıandaların bilhasıa bu rün· sefiri M. Von Rosenberg'i kabul 
lazımdır. Türkiyede yahudi a- lerde Almanyada arttırılmıt ol • ederek uzun bir mülakatta bulun· 
leyhtarhiının inkitaf etmesine maaı ıayanı dikkattir. muıtur. 

Japonyada mali rezalet Madam Küri gömüldü 

Askeri 
ittifak mı? 

lngiliz meclisinde 
ükumetten soruldu 

Londra, 6 (A.A.) - Avam ka· 
mara11nda itçi meb'uslardan M. 
Margan Jones İngiltere harbiye 
nezareti müsteıarı M. Hailıannın 
Fransaya yaptığı son ziyaret ile 
M. Barthounun Londraya yapaca
ğı ziyaret hakkında ve İngiltere 
hükUmetinin milletler cemiyetine 
müracaat etmeden ve Avrupada 
harp ba,tladığı takdirde QJÜfterek 
bir hareket hususunda Fransa ile 
bir anlatma yapıp yapmamağı dü
tündüiü veya böyle bir şeyin ya· 
pılmıt olup olmadığı hakkında 

M. Baldvinin meclise malumat 
vermesini istemittir. 

M. Baldvin, M. Hailşanın 
Fransayı ziyaretinin hiç bir siyasi 
lifı olmadıiını ve sadece evvel -
cede bir çok defalar yapıldığı ıi· 
bi, harp meydanlarında iıtif ad eli 

2~ 

315 milyon! 
Milletler cemıyetine bd 
kadar altın frank verild 

Cenevre, 6 (A.A. )- Milletlf 
Cemiyetinden verilen malua.ıf 
mezkur cemiyetin ve teıkilatıllif 
vaziyetini çok :aüsait ıöstermeldİ 
dir. Milletler Cemiyetinde ,
bulunan 57 .:ıc~·letir. 15 ıene içiİ: 
de cemiyete verdikleri paral 
yekunu takriben 315 milyon 
frangı bulmuştur. 

Bu paradan umumi katiplik 
milyon ve beynelmilel mesai t 
kilatı da 100 milyon sarfetml 
dir. Tahsilat bakiyesi 1933 ı 
si nihayetinde 30 miloyn idi. 
çen niıan ayı nihayetinde 25 
yona düşmüştür ki Milletler Ce j 

yeti umum bütçeıinin yüzde yt' 
buçuğuna muadildir. 

Bu bakay&mn ancak yarııı t~ 
sil olunabilecek mahiyette teliJd' 
olunmaktadır. 

Amerika birleşik hükurll .. 
Milletler Cemiyetinde aza ol~ 
la beraber masraflara İngilteıf 
nisbetinde ittirak etmektedir. 1-
ıenesi bir buçuk milyon altm' 
f.,ank bir fazla11 ile kapatılmıttlft 

Kömür esansı ve talim terbiyeye ait bir seyahat 
mahiyetinde olduğunu söylemiş 

ve dem ittir ki: 
"M. Barthounun ziyareti hakkın lngiliz tayyarelerinde bell' 

da malumat için, Sir Simonunl zin yerine kullanılıyor 
27-6 da yapmıı olduğu beyana· Londra, 6 (A.A.) - Kralhi" 
ta müracaat ediniz. Sualinizin ikin bütün tayyarelerinde kömürün-' 
ci kısmına cevabım m~nfi olacak- vellidülma haline retirilmeıitll 
tır.,, haarl olan esans kullanılacaktır· 

M. Morgan Jon bundan sonra 
M. Hailıanın Fransayı ziyaretinin 

min edebilir. Ceneral Veyg&nın 

lnıiltere seyahatinin de böyle o

lup olmadığını ve 1914 ten evvel
ki seyahatlerde olduğu gibi bu zi· 

Hava iıleri nezaretinin mütl 
ha11ııları kömürden hasıl ol,-

yan etmektedirler. 
Henden bayramlarında 80 taf 

yarenin eıansı bu sureli• tedaril 
edilmiştir. 

yaretlerin de hiç bir taahhüdü ta · • 
zammün edip etmemi, otduiunu Sovyetler aleyhın' 

imkan yoktur. Tarih buna ıahit -
tir. Trakyadaki yak'alar mevzii 
ve münferittir. Türk milletini ida· 
re edenlerin musevi unsuru hak-

Tokyo, 6 (A. A.) - Sabah ıa· 
zetelerinin bildirdiklerine ıöre, 

Saito kabinesinin sukutuna sebep 
olan esham ve tahvilat rezaletin-

sormuıtur. de propaganda 
M. Baldvin, föyle cevap vermi!· 

Pariı, 6 (A. A.) - Müteveffa- tir: 
nın arzusu veçhile madam Kürie- Moskova, 7 (A. A.) - Kab' 

kındaki teveccühkir hiaaiyatı ma· ! 
lumdur. Baıvekil ismet Paıa Haz .. 
retlerinin Büyük Millet Meclisin
deki beyanatı da bunun bariz bir 
misalidir. 

Almanyadaki yahudi aleyhtar
lığı diier birçok memleketlerde 
yer bulduiu halde Türkiye bun • 
dan tamamen masun kalmıt ve 
birçok yahudi ilimleri Türkiyede 
l:.iiyük bir hüsnükabul görmütler-

den dolayı ticaret nazırı baron 
Kumaıiti Nakojima zan altına a
lınacaktır. 

"Y omiuri Shimbun,, ıazetesi • 
nin sahibi müddeiumumiliie da • 
vet edilmit ve tevkif olunmuıtur . 

"Hayır bu ziyaretlerde cevap • k b"ld' 'ld' • · ·· S 1J1 nin tetfini merasimi tantanası?. ve rova lan l ırı ıgıne ıore ..... 1' 
lara ıöylediklerimden batka bir d J k 1 • S her türlü resmi mahiyetten ari o- lian a apon aı er erı o• 

(Arak yapılmııtır. ıey yoktur.,, konsoloshanesinin önünde tO 

Ptf~c!am Kürie, Parise yarım sa· Ü kak ıı:uharebeai talimleri yap~ 
at mcaafede bulunan Sceaux kah- Ç casus yakalandı !arından Sovyet konsolosu Mall 
ristamna defnedilmesini iıtemit- Metz, 6 (A.A.) - Zabıta iki çuri makamabna tifahi protesto 
ti. Mnan, düz bir taftan ibaret- Almanla bir Fransızı casusluk töh· da bulunmuıtur. ,,-ı' 
tir. 
. 

Sahalı. gazeteleri 
•.Hr Bu fınatla musevi ırkdatları- ._ ____ _ 

ne 
1

J;~:~fu:.? lA;~~~~t~: 
VAKiT - Mebmet Aıam Bfoy buıün ".\1· ı görüyorlardı. Bu hal Rayiıver z:ablUerl ara

r.!\ Türk vatandaılarile, Türk har• manya bAdlııeelrlnln iç yllzll., nü anlatıyor. aında gittikçe artan bir botnutmz:luk huıulc 
r.ll lnslltereye ıetlriyor ve tiyle dJyor: na taarihatı ihtiva etmemeklt 

beraber, bu nota, mezkur mesC' 
le hakkında intifar eden ilk no
tadır. 

sile münasebetlerini ııklaıtırma - Asım Bey ~n gtın Almanyaclakl h&dl~lerl getlrlyontu. OOa düne kadar köçtlk bir mü-
bizdeki Sl Mart tiAdlleSI,, ne beıızetmiftl, Bu llum, yahut ytubatı mnkllncle olan baı.ı 

lacmı tavsiye ederim.. ıUn de bu bldlae.lcrtn Çerkez: Etem hAd11esl· adamlann bUcwn krtalanna kumandan olur 

• • • 
Bu hususta Dahiliye Vekilinin 

beyanatı 5 nci aayıfamızdadır. 
WHllflut .... HllllQlfttltılfl•mt"tuatlll•HllJI 111111 ..... mm11111 ..... N111NH••ttınırum ... 

Yahudi işçileri tethiş 
edenler .. 

Londra, 7 (A. A.) - Röyter 
ajansının Moskovadan haber al
chiına ıöre, Yahudi itçileri tethit 
etmekle maznun elliden fazla itçi 
hakkında takibat yapılacaktır. 

Bir tayyare kazası 
Londra, 6 (A.A.) - Upperhey

ford hava meydanı civarında, bu 
sabah erkenden, yeni tipte bir 
bombardıman tayaresi dütmüttür. 
Tayyarecilerden birisi ölmüıtür . 
Diler dördü hafifçe yaralanmıf -
tır. 

ne benzeUlebllOOl'ğlnl ııöylilynr. Bu bt-n~t15 olur olmaz: en ytlkM'k ordu kumandanları dr-
IJU noktadandır: nıceslne ytıkselmeelne bir tUrlU tahammül " 

·~ımı mlleadelenJn Uk zamanlarmcla muh
telif cephelerde toplanmq olan çete ku\'Vet
lerl mllll hUk6mete lıtlnat hizmetini ıörmU,· 
tU. Bu arada Garp cepheslncle bulunan Çer
kflz Etem kun~rl de dllfmanlara ka111 ml' 
dafaada bulunuyordu. Fakat muntazam düt· 

man ordularına kartı pyrt muntaum çdr· 
terle nihayete kadar harp cdllemlrecetı lçlr 
mlDI bllk6met muntazm ordu tefkllAtma lııaş
IUlllftl. Bqıboz:uk kuvvetlerini bllttın blltUn 
datıtmak lnf':Cburlyetl hud oldu. Bunu hl•IM'· 
dince Çerk~ Etem isyan ~·oluna aaptr ve n' 
hayet muntazam ordu lir. Çcr:kcz ı.:wm ku,· • 
vcUert takip ve tenkil olundu.,. 

Me-bmet AIUD Bey Alman hldllf'lertne y,r 
Çf'l'f'k töyle devam f'dlyor: 

"Almanuyada dahi Bitter iktidar IDfıTkn 
ne reı:mek ve bu memlekdte yeni bir rejim 
tMlı et!IW'k ıeın hll<'Um krtaları tetkll etmlıttl. 

Bu ordunun makaadt ladeee Rltler reji· 
mini teala etmek ve tealıten 110nra ela muha· 
fıwuıın" tw.kçl olmaktı. Fakat HIUer iktidar 
mevkllne ıtf!ftlk~ ıt0nra ~BrdU ld hUrom in· 
tı\lan llr. .Raylf"er denlh-n Alman nrdun au 
ııncla ttkabet hisleri uyanıyordu. \'eni ttJI· 
mln bek('lıl ınfatfk hOcum krt•atan kuman • 
dımlan eAkl Alman ordu111111un en bOytlk vr 
kıc1emll kumallclanlannı kenclllerlnclen aptı 

elemi,> orlarclı.,. 
Asım Be-y son hldl!M'lerln M-J><'hlni, hüruın 

krtalannm bu vadyrt dolayııUc lll'\'11lR ı 

rar verllmlt olmaamda ıBrüyor. 

ClCMHURlYET - l"uınu Nadi Bey qUn 
"Bat\'f'kll Papam p.he.er nutku,. nu anla
tıyor. Nadi Bey, İIJmt't PBfl Hazretlerinin 
!M>ylediklerl nutkun ehemmiyetini IÖylf'dlktf'n 
sonra Jlarl<'I ıılyaaetlmluı dair olan k11nnlan 
bllbaaaa tebarllz ettiriyor. 

MILI,tYET - Siirt Mrb•ulU Maltınut Br, 
"Verrı ~kl11l ,.e vataodqlık vaırJfesl,. baf 
lıkb makaleslnd<' diyor ki: "Her türlü vf'rıtl • 
ler, ne kadar yerinde olursa olnn, mUkrllef· 
ll"l't' bir neVI ağırlık ytlkletmekten hali kal· 
mazlar. \ 'errl borcu, bir zaruret nlduJu lçlr 
ödenir. 811 7.ıınıret millidir, vatanldlr, lnııanl· 
dlr. Ancak; hükametlf'rtn, Millet Mct'llılcrı 

nln en mllhlm ''z:lff'lf'rlndl"n biri de \'&tarı 

dqlarl\ tapy.ırnı. ncaldan atır mllk1>1leflyp• 
lı•r yilkl~tmrınf'ktlr. ''ntandqtan kudl't't , . 
kablllyf'tlnl apn hfr \~r~ letf!mek onu yal 
nız: zorluklara drğll, ayni zamanda ıayrl r 

ilk harı-kl'tlcl'f' df' ıtütUrür. ''erıl kaçakçıhı!ı 

yapan bir çok lmı.·rnlar. vicdanlarına karın bir 
ne,·ı "rııbabı mmıllıf',. huİmutlardır ... 

Mahmut Bry bu mukaddemeden sonra IÖ· 

"Medeni milletlerde, vataadqhk vazifesi· 
nin en yüklek ter.ahUratı, \'errl alma , . ., , ·er· 

~l verme alltemJeriıftle ıörWUr. tnglllı.lcrlr. 
bu itlerde ıöıterdlll serin kanlılıtı, hrlr 
"'·ergi verme,. deki mllll tehalük ve co,gun . 
luklan pyretle tabllle defer bir tne\•zudur 
Bu r.otpnluk \'C ntanııe,·rrıtktlr ki, tnglllr 
iç pazarmı canlandırmıı. memleketin umum' 
tktlıJadl hayatma bOytlk bir hareket \'t•rmlıt· 

tir.,. 

ZAMAN - BuıUn lmr.a11& olan baımaka 
lede Yahudllf'rln Trakyadan hicreti meıır.I<' 

üzerinde fikir ytırütWllyor. Zaman \'af.l~·pt' 

ıneaell'yl anlattıktan, me•'ullerln tt"Cz:lyc f'dl" 
mMI tabii bulunduJnnu yazdıktan sonra i 
yor ki: 

"Çünkü nihayet \'likit valdt dOnHrnın f't 

medeni memleketlerlnden blle ı.uhur rder 
(Yahudi aleyhtarhtı> ndan dolayı he:p • 
memtekrtlerl kabahatli nddetmefc lmkAı 

yoktur. Nurettin bocanın drdlıtl gibi (Evr 

anladık, kabahat hep bende.', fakat fU hay\'" 
ı:aJanı ncla b'1ı kalıelıtt yok mu!} Blnf"••
leyb Mueevt vatandqlarmnzda baklkaw· 
gayri kanuni muamelelere manız kaldıla• 

,·eya kalıyorlana bundan dolayı bol bol tik&· 
yet fltslnler. Bqwıkll l'ap.nm taka ıtöttlrml· 
yen beyanatı da rhterlyor. ki ba tlkl, eler 
mutlak mrımu olaeak ve kanun11111 k!abı nr 
rııo hf.hrımıhaJ yapılacaktır. 

Fakat a~·nl F.amRnda Mu~' lll'r trnı'lllrr' 

df' 15lklh eti ,.,,, .. ip ahvalden mUmkUn mertl'IK' ı 
tenkkl etelnJff,. 

Notada bilhaaaa 
ki: 

deniliyor 

"Maddeten ve manen ltaly• 
tarafından vücuda eetirilnıit O" 

lan Armıvutluk, çocukların bş• 
ba nasihatlerini dinlemeoels 
için ıabıraızlandıkları yata ıir
mittir.,, 
Notanın daha ilerisinde dl 

töyle deniliyor: 
"ArnaYUtluk, balyayı Adri • 

yatik milvazeneainin bir un"' 
ru olmaıı itibariyle ali.kad,ı 
eder. 

İtalya, yarın 
himaye etmekten ibaret olaJI 
tarihi vazifesini ifaya mecbd' 
lcaldıiı takdirde, bu memleke ; 
tin dünkü nankörlüiünü unut • 
mıyacaktır .,, 
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istifade edilmiyen 
umumikütüpaneler 

Akıam üstü, matbaaya gel
diğim vakit dedim ki: 

HABER Poataaı 

Dört F ranslz ve lBulgar ilk mektebi 
talebesizlikten kapandı - Bir kitap arıyordum; lstan

hulun bütün umumi kütüphanele
rine uğradım ve kapalı bulunduk .. 
larını gördüm. Bugün, sütunumda 

bun..tan şikayet edeceğim. Açıkta kalan talebe maarif idaresi tarafından semtlerine 
Hanu Raıim · 
- Şu halde ~rijinal bir mevzu yakın resmi ilk mekteplere yerleştirileceklerdir 

bulmn.mıtıın ! - dedi. - Çünkü, bu 
mesele, çok defa yazıldı! Büyükadadaki Sent Antuan 

Fransız, Yetilköydeki Fransız, 

Fenerbahçedeki Sent İren Fran -
sız, Üsküdarda Fransız ilkmektep 
leriyle Fenerdeki Bulgar ilkmek-

- Yazıldı da nazarı itibara a
lınmadıysa, daha iyi ya.. Tekrar 
yazarım ... Esaıen, ben de, birkaç 
sene evvel ayni bahıe temas et
mittim. Fakat, timdi, umumi kü- tehi maarif idaresine müracaat e-

tüphaneler maarife bağlıdır ve """'"'"'"'"'"a••"""''"""'""""_' .. "-""'",_,,_.,.,..., .... _,,, ... 

:.a:~ifink~ıaşında Hikmet Bey gi· Doktorlarınyardım 
1 ır ve 1 var .. Bütün arızaları 

ortadan kaldırmakla töhret kaza- sandığı kuruluyor 
nan bu zat, elbette, lıtanbul hal
kının bu dileğini de nazarı itiba .. 
ra alır ... 

. . . . . . . . 
.. Şehrin umumi kütüphaneleri 1, 

guç saatlerinde açık, diğer za
~a.nlar kapalıdır. Halbuki, bu gi
bı ırf an müesaeıeJeri, bilhaaaa

1 

memleketin çalııan, faal unsurları .. 
na hadim olmak lizımgelir. 

Bir memur, bir dükkancı, bir 
amele, hulasa, gününü hayat kav
gasında didinmekle geçiren bir a
dam, manen yükselmek için, an .. 
cak tatil ıaatlerinde çalıtabile· 
ccktir. Saat on altıdan ıonra iıe, 
bütün kütüphaneler kapalıdır. 

Böyle bir adam için, hele lstan· 
bul semtinde kahvehaneden bat
ka gidecek yer kalmıyor. 

D'llaii.,kii ~rait altında ancak 
itaiz SliS•Ua, yahut pek ••niiin, 
pek imtiyazlı tabaka umumi kü
tüphanelerden iıtif ade imkanını 
bulabilmektedir. Diğer vatanda~· 
lar ise, ancak cuma günleri bura
ya uğrıyabilirler. Halbuki, insan, 
haftada bir gün, ekseriya, çoluğu 
ile, çocuğu ile gezmeye gider. 
Hatta kitap kurdu diye methur o
lan Köprülüzade Fuat Bey üstadı· 
mızın da, birkaç cumadır, bu ka
ideye iıtiına teıkil etmediğine 
raılıyoruz ! Haftada bir gün o bi
le kitap okumadan geziyor! 

Etıbba Odasının 20 haziranda· 
ki umumi kongresinde bir yar
dım sandığı tesisi etrafında görü-
9ülmüttü. Oda idare heyeti hazıl"" t 
ladığı sandık nizamnamesini aza· 
larına dağıtmıştır. Bütün aza pro
je ~akkında fikirlerini kongrenin 
tekrar toplanacağı 19 temmuz ta• 
rihine kadar bildireceklerdir. Şim 
di bir ölüm vukuatında eczacılar 
vefat edenin ailesine 100, dişçiler 
70, Etıbba odaaı da 65 lira ver • 
mektedir. Sandık kurulunca bu 
yardımlar geniıletilecektir. 

Eroin çekenler 
Toplu bir halde eroin çekmek

ten maznun Ovakim, Hristo, Dik· 
ranın muhakemeleri ihtisas mah
kemesinde neticelen.mit Ovakir.l 
İ~İ ay apae ve 6 lira para ceıı:aaı
na, Hriıto ile Dikran yaılarının 
küçüklüğü nazarı itibara alınarak 
elliter gün hapıe mahkum edil .. 
mitlerdir. 

senelik kongre 
Cemiyeti Tedrisiyci lali.miye

nin senelik kongresi 13 temmuz 
cuma günü Halkevinde yapıla -
caktır. 

derek talebe azlığından dolayı kalliyet mektepleri bef kadardır. 
mekteplerini kapadıklarını bildir- Kapanan ve kapanacak ilk mek
mitlerdir. Maarif idareıi bu mek· teplerin talebeleri maarif idareoi 
tep idarelerine verilmit olan ilk- tarafından talebelerin oturdukla -
mektep ruhıatnamelerini geri al • rı semtlere en yakın resmi ilkmek 
mıttır. Herhangi ıuretle olursa teplere yerleştirileceklerdir. 
olıun bunlara yeniden ruhıatna .' • '"' ... ,.,.,., __ ---
me vermek kanuni imkanlar da· 
hilinde bulunmadığından bu he -

· yetler bir daha memleketimizde 
tedrisatta bulunamıyacaklardır. 
Bundan baıka bazı akalliyet mek· 
tepleri de talebeıizlikten ve vari .. 
datsızlıktan dolayı yeni den sene
si başından itibaren faaliyetlerini 
tatile karar vermitlerdir. İki sene· 
denberi ecnebi ve akalliyet mek· 
teplerinin birinci ve ikinci sınıf • 
)arına Türk talebe alınmamakta
dır. Bu da ilk tedrisatın Türk mek 
teplerinde mecburi olmasından -

Fransız seyyahları 
ağustosda geliyor 

Fransada teıekkül eden (Fran
sız ve ıark) ismindeki komite la· 
raf mdan §ehri.mize bir seyahat 
tertip edilmiıtir. Seyyahlar, 28 a
ğuatoıta Marsilyadan hareket e

decekler, İtalya ve Yunanistana 
uğradıktan sonra lstanbula gele .. 
ceklerdir. Seyyahlar burada bir 
hafta kadar kalacaklardır. 

dır. Faaliyetlerini tatil edecek a- Nişan esnasında yaralama 
tcr".mmtf~__,.,.nnnsımnmv..,..,...,...aıMAMWMımr•ı ı Ntmll 

Yangın 

Beyoğlunda, Aımalımesçitte 
lstamat efendiye ait 71 numaralı 
marangoz fabrikaıından dün ge -
ce yarısı' yangın çıkmı,, itfaiye ye
ti · nceye kadAr birinci ve ikinci 
kat yanmıfbr. Atef fabrikanın ya 

nındaki Halıcıoğlu apartımanına 
da sirayet etmiı. bu apartımanın 
da iki katı yanmııtır. Fabrika on 
bin liraya sigortalı olduğundan 
zabıta tahkikatı derinleıtirmek .. 
te-dir. 

Çahp ka~1rdı 

Dün akşam üzeri Davutpaşada 
iki kardeşin yaralanmasiyle neti
celenen bir vak'a olmuştur. Hadi
se şudur: 

Davutpaşada İbrahim efendi 
odaları sokağında Üsküdar şark 
tütün deposu a~elesinden Aziz e
fendi ile, Trabzonlu dökmeci Hü .. 
seyin Efendi komşu olnrak otur -
maktadırlar. 

Aziz efendi, bundan iki sene 
evvel ölen karısının bıraktığı ço

cuğuyla yalnız kalınca evlenmeye 
teşebbüs etmif, Silivri knzasmın 

Bekirler köyünden Ayşe hanım 

adında bir kız bularak dün nişan .. 
lanmıya karar vermiş. birçok ka
dınları evinin bahçesine toplamış· 
hr. 

Eğlenti devam ederken Aziz e .. 
fendinin gözü, komşuları Hüse -
yin efen dinin tahtaperdeıine iliş
mit, oradan dökmeci Hüseyin e .. 
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ltalya - Arnavutluk 
münasebatı 

Atinadan gelen bir telgraf, Arna .. 
vutlukta Kral Zogo aleyhine isyan :zu
hur ettiğini bildirdi ve bunun İtalya ta 
rafından teıvik edilmiı olduğunu kay· 
detti. Gerti bu sabah, Arnavutluğun 
bu hadiseyi tekzibi yazılmııtır. Fakat, 
gene de Tiranda aiyaıi havanın kara· 
bulutlu olduğu inkar edilemez. Diğer 
taraftan Kral Zogonun Yugoılav ıe -
firiyle mühim bir mülakatta bulundu· 
ğunu öğreniyoruz. Bu mmakattn iki 
memleketin münaacbatının daha aa -
mimileıtirilmeıinin mevzuu bahsedil
diğine bilhassa işaret ediliyor. · 

Birinci perde burada kapanırlu~n 

dün Romada, Şark iıleriylc bilhaua 
uğraıan, "Oriant~" namındaki İtalyan 

Ajansı Arnavutluk hakkında imalın -
la, hatta tehditlerle dolu nim resmi 
mahiyette bir tebliğ neırediyor. Bu 
teblicde Arnavutluğun bugün takip 
ettiği ııiyasctin "Artık ebeveyninin ha
kimiyetinden bıkan ve bundan kurtul
mak istiyen çocuklann tasavvuruna" 
benzetiyor. Bu tebliğ daha ileri gidı -
yor. Manen ve maddeten Arnavutlu -
ğun herıeyi ltalyaya medyun olduğunu 
ıöyliyor ve )ann İtalyanın Arnavutluk 
taki tarihi \•azifesine devam ve Arna
vutluğun mülki tamamiyetini tekeffül 
etmek mecburiyetinde kalına, dünün 
bazı unutkanlık ve vefasızlıklannı }.c). 

ki unutıımıyocağını ilave ediyor. 
Arnavutluğun l talyan nüfuzundan 

kurtulmak istediği, bugün, bir haki -
ı~attir. Bunu yapmak isterken de bir 
takım istinat noktalan aramaaı tabii -
tlir. Ecnebi devlet vasiliğinin getire -
bileceği muvakkat iyilikler ne olursa 
ohun, bu himaye ne kadar pederane 
olursa olsun, Arnavut milleti gibi hür
riyete meclup bir milletin buna uzun 
müddet tahnmmül etmesine imkan 
yoktur. 

Son aylar Arnavut milletinin bu Vft· 

dide müteaddit tezahüratına şahit o -
luyoru:ı:; ve l tal ya filosunun Dıraçt 

ziyaretinden daha doğruıu orada nü
mayi§İnden ıonra ne§redilen tebliğ !er
de Arnavutluğun çemberden kurtul -
mak istediğine ve bu hususta her •e· 
yi gözüne aldığına bir kat dah11 ina -
nıyoruz. 

Balkan varım adaıınd", Balkan itıJı\
fından sonra günden güne daha zi
yade tebarüz eden büyük bir cereya • 
nın mevcudiyeti inkar edilemez: Ec .. 
nebi nüfuzundan masun kalmak, ecne· 
bi dc\•lctlere alet olmamak .•• 

Bulgaristanın bu cereyan ortasın· 
da İstisna teşkil etmeme'sini ve Arnn· 
\•ut]uğun da, müet:deleıinde muvaffak 
olmasını temenni ederiz. 

Diyecekıiniz ki: Umumi bir toplantı 
Önümüzdeki pertembe günü 

saat 17 de Halkevi Edebiyat ıube
ıi umumi bir toplantı yapacaktır. 

Dün gece Sarayburnunda çalı
§an Rüstem ve Ragıba ait palto, 
cP.ket ve pantalonu çalıp kaçmak 
istiyen sabıkalı hırsızlardan En • 
ver cünnümeıhut halinde yakalan 
mıthr. dinin, davetli kadınları seyretmek M. R. rtecdet 

- Kütüphanelerde çalıtan ha
fızrkütüpler de insan .. Onları sa
atlerce nasıl alıkoyarız?.. Diğer 
~emurlar gibi, ıabahleyin ite bat-
ayıp ıaat on altıda evlerine gidi-

yorlar. Hatt t ·ı . h' 
l 

a cumar esı erı, ıç 

ça ıınııyorlar Umumi k"'t" h l k · u up ane-
er apalı bulunuyor! 

lstanbulda b 'b' , u gı ı müe11ese-
lcr, parmakla aay 1 k k d 

ı aca a ar az-
dır ve buralarda çal , ışan memur• 
lar cem an Yekun otuz kırk lira 
alı\D on bet yirmi kı't'd 'b 

ı en ı aret-
tir. Bunlara bir on heı . . ' . • yırmı me-
mur daha ılave et.neli, nöbetle 
çahımalarını temin etm 1• e ı ve u-
mumi kütüphaneleri de~'l I 

' •' on a -
tıda kapamak, geceyarııına ka-
dar açık bulundurmalıdır Bu ·· · gun-
kü vaziyette, var ile yok müsavi-
dir. 

Hikmet Beyefendinin nazarı 
dikkatini celbederiz. 

(Vl·ttQ) 

Altışar ay hapis 
Nuri ve Arif iıminde iki esrar

cı :ıekizinci ihtisaı mahkemesin· 
de a1tıtar ay hapse ınahkum ol· 
ınutlardır. Bunlardan Nuri 220, 

Ari r 180 lira para cezası verecek-, 
' d' ·"'r ır. 

Hayvanat bahçesi 
Boğaziçinin en güzel koruların 

dan biri olan Kuzguncuk korusu
nu bir zat satın alarak imarına 

· başlamıttır. Bu zat koruyu bir hay 
vanat bahçesi haline getirmek iı
temektedir. 

1 evfik Rüştü B. döndü 
İran Şahenşahını Trabzona 

götürmüt olan Ege vapuru dün 
limanımıza dönmüıtür. Vapurla 
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü, Ri .. 
yaaeticümhur umumi katibi Ha
l an Rıza beyler ve diğer zevat gel 
mitlerdir. Ege sabahleyin ıekizde 
Kavaklara girmiı, bu cır.ada va· 
Purun Y alovaya hareketi bildiril
m iı, Tevfik Rüttü Bey Ege ile Ya
lovaya gitmiıtir. 

Esnaf toplantısı 
Eınaf cemiyetleri umumi ki.tip 

ve reisleri bugün ticaret odası ıa• 
lonunda toplanacaklardır. Bu top
lantıda eınafı ali.kadar eden me .. 
aeleler görütülecektir. 

Hlzmet~I yakalandı 

Bir hafta evvel Kalyoncuda Na 
ne ıokağmda Pakize hanımın e .. 
vinden birçok eıya çalıp kaçan 
hizmetçi Seniha, dün yakalan -
mıttır. 

Tramvaydan dUttU 
Ortaköy • Fatih hattında itli • 

yen bir tramvayın arka cihetin -

d~n atlamak istiyen Kemal iımin 

de bir çocuk yere düımüt, batıY· 
la ayağından yaralanmııtır. 

Terkoa borusu ~allyordu 

Demirci Koço isminde biri 
Taksimde Cevat beye ait intaat • 
tan 25 parça lerkoı boruıu çalıp 
kaçarken yakalanmıttır. 

Geri kaldı 
Diıtabipleri Cemiyeti kongre .. 

si dün Etıbba Odasında yapıla • 
caktı. Ekseriyet olmadığından 

kongre 20 temmuz cuma gününe 
kalmııtır. 

sünnet düğünü 
Malul Gaziler Cemiyeti tara· 

fından dün Kmalıadada bir sün• 
net J:ığünü yapılmııtır. Birçok 
kimsesiz çocuklar sünnet edilmit 
lerdir. 

te olduğunu görmüttür. Aziz e • ============== 
fendi buna tahammül edememiş Yangın muslukları 
ve Hüseyne: Terkoı idaresi yangın musluk-

"- Oradan neden kadınları larmın kuturlarını deiiıtirme iti • 
seyrediyorsun, ayıp değil mi?,, ne başlıyacnktır. Bu ameliyata 

Diye 'birkaç söz söylemiş ve Hü her semtte birden başlanma im-
seyin de buna: kam olmadığından evvela ahşap 
"- Bakarsam ne olacak,, mahallelerden başlanacaktır. 
Demekle beraer Aziz efendiye 

dııarı gelip kendisiyle konuşma -
sınr ıöylemiştir. 

Hüseyin, Aziz efendiye dışarı 
gelmesini ve kendisiyle konuşma
sını teklif edince Aziz efendi dışa 
rı fırlamıt ve Hüseynin evmın 

kapısına giderek neden seyrettiği 
saulini tekrarlamııtır. Bu suretle 
münakaıa yaparlarken, Hüseyin 
birdenbire Aziz efendinin saçın

dan tutarak evinden içeri çekmiş 
ve bu çekme esnasında Aziz efen .. 
di yere yuvarlanınca, Hüseyin bı
çakla Azizi kafasından ve sırtın
dan yarala.mııtır. Yaralama esna
sında Hüseynin k1z kardeıi fer -
yada batlamış ve bağrışmaya A· 
zizin karde,i Tahir de yetişmiş 
ve boiutma ziyadeleşmiş, tekme 
yumruk esnasında Tahir de el ve 
kolundan yaralanmıştır. lki kom· 
tunun evleri yanında birçok er -
kekli komşular oldu~u halde kim
ıe bu kavgaya müdahale ede -1 

sahtesi yok 
Bir gazete piyasaya çıkarılan 

yüzer kuruşluk damga pullarının 
sahtesi çıktığını yazmışsa da darp 
hane müdürü bu haberi tekzip et· 
miş ve bu taklide imkan da bu • 
lunmadığım söylemiştir 

Afyon a'ışı 
Uyuşturucu maddeler inhisarı 

temmuz sonunda afyon satın al -
mağa başlıyacaktır. Gelen talimat 
nameye göre mübayaat, pazarlık 

suretiyle değil, afyonlarm morfin 
derecelerine göre ve talimatname
deki fiat üzerinden yapılacaktır. 

•• ruımun IU uum mmnıa11muwııı111111uuuuı11111111nrA IUl&mınu nuı.. 

memiş, nihayet bir komtuları, üç 
kavgacıyı ayırmıya muvaffak ol
muştur. Vak'anın sonunda Hüse
yin polisçe yaralanmıthr. Aziz e
fendinin yaraları tehlikelidir. Ta
hir efendinin yarası hafiftir. Za
bıtaca tahkikat yapılıyor. 
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Hakfki veslkalar1 tasnif 

Kadri 
eden ve birbirine ba§hyan 

CEMiL 
7.7.934 Her Hakkı a.•hfaıdur Tefrika: 97 

Ge~en kısımların hulasası 
MUtarekeden aonra latant:ul'da Anado

lu lehinde talıpnlar arasına katılan llha· 
mi, lnglllzler lehinde çalışan Fatma NUz· 
het'le taıufryor ve onunla beraber yaşıyor. 
Diğer taraftan Pantlkyan yazıba.neslnıie 

mllll kuvvetlere çalışan Feridun Bey Pan· 
tikyan taratmdan takip eltlrilecektlr. 

Mecır T omun bu cavabı, Recep 
beyi §atırtmııtı. Maamafih kendi
sini toplıyarak sordu: 

- Ben nereye gidiyorum? 
Mecır Tom güldü: 
- Ben ne bileyim Recep bey .. 

Siz önden ben arkadan gittikçe el· 
bette nereye gideceğinizi öğrene· 
ceğim .. 

Mecır T om bununla Recep beyi 
takip ettiğini söylemek istiyordu .. 
Recep bey gayet sakin bir tavırla: 

- Yorulursunuz Mecır T om, de 
di. Benim gidecek bir yerim olma· 
dığı için caddeleri arıınlıyacak, on 
dan sonra da evime gidip yatacak .. 
tım .. 

Mecır Tomla Recep bey konuş
tukları müddetçe Mehmet bey de 
oldukça uzakta bir köte batında 
durmuf, onları gözetliyordu. 

Çok konuımadılar, az sonra Re
cep beyni ayrıldığını gördü. 

Mecır T om aksi istikamete, Re
cep bey kendisine doğru geliyor
du. 

Mehmet bey, tamamiyle yakla-
fJDCa: 

labileceğini hiç bir şey bilmeden 
temin edebilirim. Senetle Fatma 
Nüzhet arasında bir vasıtadan baş 
kabir §ey değildir. Korkağın bi
ridir de.. Bundan bir ay kadar 
evvel bununla Kadrilerde karıı

laıtık. O gün çok ileriye gitti. Ha
fif bir sert konuımam aklımı ba-
şıma getirdi. O gün bugün tesa· 
düf etmiyordum. Mendeburu, 
Allah karşıma nereden çıkardı. 

Yürüyorlardı. Saat te ayni ıe· 
kilde ilerilemekte devam ediyor· 
du. Mehmet Bey, ertesi gün erken 
kalkacak ve yapılacak işlerini bi -
tirmiye çalışacaktı. 

Anadolu Yunanlılara kartı koz· 
!arından en kuvvetlisini oynamaz
dan evvel yetişmeleri lazımdı. 

Filhakika vaziyet gittikçe sa
kinliğini kaybediyor, iki tarafın 

çalıımaları son haddini buluyor· 
du. 

Sakarya muharebesinden altı ay 
kadar sonra, itilaf devletlerinin 
Yunanlılarla Anadolu arasındaki 

mütareke teklifleri Türk varlığının 
tam hakimiyete kavuftuğunu gör
meden kabul edilemezdi. Hele iti
laf devletlerinin yeni ıulh teklifi 
karşısında yapılacak yegane şey 

son darbeyi de indirmekti. 
Bu teklifte lutfetmişlerdi de da

ha evvelki tekliflere nazaran daha 
- Yahu ne oldu. Adamın yanı· müsait bir harekette bulunmuşlar-

na niçin gittin, diye ıordu. dı. Bununla beraber gene kabul e-
- Böyle yapmayı daha doğru dilebilecek gibi değildi. 

buldum. Çünkü bizi takipten geri Bunda Edime ve KırklaTeli Yu 
kalmıyacaktı. O midini tamamiyle nanlılara bırakılıyordu. T ekirdağı 
keıtim. Şimdi artık doğru karargi.. Türklere veriliyordu. 
ha gider ve zıbarır.. Şarkta bol keseden Ermenilere 

- Ne konuştunu~? bir yurt bağışlanıyor ve Türk as-
- Açıktan açığa beni takip et• kerinin adedi 85 bin ücretli asker 

tiğini söyledi. Ben de yorulacağını diye tesbit ediliyordu. 
bildirdim.. Türk varlığını ıenelerdenberi 

- Olur fey değil.. sarsıp kemiren kapitülasyonlann 
- lngilizler içinde yegane kar- hafifletilmesi için bir komisyon 

ıılaıtığmı adam bu oldu. Bir türlü tetkil edilmesine müsait görünü
de kurtulamıyorum. Beni nerede yordu.Gerçi bütün bu tekliflerTürk 
görse takip etmekten geri kalmaz. haklarını tanımak hususunda atıl-

- Bari bir muvaffakiyet kaza• mış bir adım demekti. Bununla be-
nabiliyor mu? raber kabul etmek imkamızdı. 

- Hayır .. Aptalın biridir. Türklerin artık esir halinde bulun-
- Ben Fatma Nüzhetle bu ada· malarına imkan yoktu. 

mın alakasının fazlalığını itilmiş- Çalı§ma devam ediyordu ve bu 
tim ... Bunun hakkında senin bildi- oldukça. u:zı:ac!ı. 
iin bir teY var mı? Çünkü Türk ordusunun Yunan 

- Maalesef yok. Fakat alakası• orduıile ayni kuvveti iktisap et
nrn yalnız istihbar noktasından o- mesi icap ediyordu. 

Tefrika numarası 10: 

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

Cie~en kıaımların hUllaaaı 

Fikret, A vnıpadan dönünce 
fürkam almak istiyor. Lakin, Tür. 
kanın fakirleşen fakat lüks hayat 
iirmekten bir türlü vaz geçemi

yen babası 1lhami Bey, kızını Ce
mal Bey isminde zengin birine ver 
mek arzusundadır. 

salonda, sahte, sun'i bir muhavereye 
siriımiılerdi. Hanlann birdenbire ıı· 
caldaııverdiğinden bir müddet bahıet· 
tiler. Fakat, bu mevzu, uzun sürmez. 
Tükendi. 

Hani konuıulurken h'»'ket ıusar 
da "Kız çocuk doğdu!,, Ylıbut: "Şey· 
tan geçti!" Denilen bir sükUt devreıi 
elar. lıte, llhmni Bey ile Cemal Bey 
... lıa aaretle, bir kaç saniye, yahut 
Mr kaç dakika ıustular. Bu saniyeler 
Ye dalablar, öyle uzundurlar ki, öl • 
flleri Wsiaı lmdijimiz dakika ve sa • 

niyeler olamaz. 
Müstakbel damat ve kayınpeder, 

bu öldürücü sükutü bozmak için, ken· 
dilerinin de mahiyetini tayin edemiye
ceği bir muhavereye giritti. 

tlhami Bey: 
- Ben Parilleyken bir gün, • di • 

yerek ardı arkası keıilmiyen bir hika
yeye baıladı. 

Delikanlı, bunu dinliyor muydu, 
dinlemiyor muydu? 

Her halde, kulağı, her şeyden ev 
vel, dışardaydı. 

Türkan tarafından İıtiıkal edildiği
ni anlamııtt. Fakat, bu ıebeple mü • 
naıebeti kesecek kadar darğrnlık çı • 
karmak, bir türlü işine gelmiyordu. 

Bu kızı iyiden iyiye ıevdiğini, ıim· 
di, büıbütün anlıyordu. Onun gözüne 
girmek için her ıeyi yapacaktı... Sa • 
bırh olacaktı ... Kendisinin çok iyi kalp· 
li hir erkek olduğuna kanidi... Zaten, 
iyi kalpliydi de ... Zaman, Türkiına her 
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Fıkra· müsabakası 
En iyi, en güzel fıkralan bize gön· 

dereceklerin yazılan; burada netredi
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol· 
mamaıı, ıeçme olmaıı ve okunaklı 

yazılması lazımdır. 

Şapkanı giy oğlum 
İhtiyar bir adam ile oğlu ve oğ

lunun oğlu yani torunu bir bahçe
ye gitmişlerdi. İhtiyarın oğlu ha -
şında ppkası olduğu halde incir 
ağacına Çıktı, incir topluyordu. Bir 
aralık şapkanın dallara takıldığım 
görünce başından şapkasını çıka
rıp yere attı. 

ihtiyar oğlunun başına günet 
vuracağını hissettiği için: 

- Oğlum, batına şapkanı giy, 
güneş vuruyor, oğlu ihtiyar baba -
sının sözlerini dinlemedi. İhtiyar 
bir kaç defa ayni sözü söyledi ise 
de oğlunun aldırış ettmediğini 

görünce, yanında oturan torunu
nun başındaki kasketini başından 
çıkardı. 

Daldaki oğlu kendi oğlunun ba
tından kasketinin çıkarıldığını gö· 
rünce: 

- Baba ne yaptın. Çocuğun ba
tına güneş vurur dedi. İhtiyar ce • 
vap verdi: 

- Sen.in başına vurmıyan gü
neş onun ba§ma da vurmaz, giy 
~apkanı, ben de çocuğun kasketini 
giydireyim. 

Sarıyer: Nezihe 

Mehmet Bey: 
- Recep Bey dedi. istikbalden 

zerre kadar ıüphem yok. Gün bi
zim olacaktır. Haydi, sen evine, 
ben evime .. Yarın konuşuruz. 

- Yarın seninle buluşmazdan 
evvel benim yapacak bir itim ola
cak mı? 

- Her şey aşağı yukarı hazır, 
bu dakikada hiç bir şey yok. güle 
güle .. 

- Allaha ısmarladık Mehmet 
Bey. 

• • • 

-27-
Aradan tam dokuz ay geçti. O 

gün, ajnnslar bütün dünyaya, Is • 
tanbul gazeteleri, bütün kulaklara 
büyük bir müjde veriyordu: 

Büyük harp, Türklerin tam ga· 
libiyetile neticelenmiş ve düıman 
askeri İzmir ıahillerinden tama
mile denize dökülmüştür. 

Diğer taraftan Türk ordusu bir 
taraf tan Çanakkaleye, diğer taraf 
lan d~ İstanbul üzerine yürümeğe 
ba,lıyordu. 

(Devamı var) 

ıeyi anlatacaktı. 

llhami Beyin misafiri olarak bu 
eve devamında hiç bir mahzur görmi· 
yordu. Zira, bu zat, kendisine, liıyik 

olduğu hüımet ve merbutiyeti göıte • 
riyordu. · 

Türkan• da bu veıile ile arada ıı • 
rada görürdü. Bütün bu tesadüfler es
nasında, genç kızın kendiıine ahşaca
ğrnı, artık yadırğamıyacağını, onu 
hassas ve ince bulacağnı umuyordu. 

Cemal Bey, vaktiyle de bir kız is
temİ§tİ. Kı.z, edebiyat meraklısı imi§. 
"Yağ tüccarını zevç olarak istemem!" 
Diye Cemal Beyi reddetmişti. Acaba 
ayni his Türkanda da mı varelı? Umu
mi harpte, değersiz ve ıeviyesiz bir 
çok adamlar zengin oluvermişler, fa • 
kirleşen asil ailelerin kızlannı istemiş· 
lerdi. Babalar, bu vdamlann teklifleri
ni reddedemiyecek dereceye gelmit • 
)erdi. O zamanın romanlarında ve şi • 
fahi edebiyatında, "Yağ Tüccan", da
ima tezyif edilen kaba saba bir inıan 
nümunesi olarak gösterilirdi. Cemal 
Bey de yağ tüccarıydı. Fakat, kendi • 
sinin kaba t1aba bir erkek olmadığını 
biliyordu. Tahsili ve terbiyesi vardı. 
Pek çok insanlara tramvayda, vapu,.da 
tesadüf ediyordu; bunlar, onun ıerve· 

7 Temmuz 

N•kal •• tercl.me hakkı mabfazdıa 

Yazan: M. Gayur 
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Uzvf hamızlar 

Evveli dedjijmiz küullerin kuvvet
li muhammız vasıtalarla tamamen ta • 
hammuz etmeıinden huıule gelen mÜ· 
rekkeplere uzvi hamızlar adı verilir. 
Mesela küulü etil = C2 H 1 O H tama
men tahammuz ederse ıirke hamızı = 
hamızı hal hasıl olur. 

C2 Hş O H + 0' = H 2 O + 
CHJ C O OH 

Uzvi hamızlann alameti f arikarı 
C O O H curidjr. Buna Karbokıil de
nır. 

Uzvi hamızlar da küuller gibi meş· 
bu ve gayn meşbu ıayılır. 

Uzvi hamızlann en baıit olanlan 1 
bir zümre teşkil ederler. Bunlarda C j 
İn ü11ü X oluna H ın ü11ü "2 X + 1,, 
olur, buna (C O O H) barbokıili in
zimam eder. 

Bunların yükıek karbon atomlıla • 
rı yağlarda bulunur. Bunun için ha -
mrzlara şahmi hamızlar = aıid gra 
denir. Başhcalannı kaydedelim: 

H. C O O H = Hamrzı nemci 
C H1 C O O H = Hamızı hal 
C2 H 1

• C O O H = hamızı prop • 
yon 

cı H'. C O O H = Hamızı zebit 
c• HP. c o o H = Hamızı valer • 

yan 
cu H11• C O O H = Asid palmitik 
c1

• H 31
• c o o H = Asid margarik 

en H35
, C O O H = Asid stearik 

Yukanki mürekkeplerden hamızı 

zebit ile aıid margarik, aıid stearik 
ve aıid palmitik yağların terkibine da· 
hildir. 

Uzvi hamızları göstermek için bir 
usul vardır: Menıeleri olan karbonlu 
idrojenlerin iıminin nihayetine oik 1re· 
tirilik. 

Bu eıas Cenevre konferansında ka· 
bul edilmiıtir. Mesela: Metan tlıbam· 
rlıl:l• ....... ın •••••• _. .. v ........ ·-

hammuz ederse, hamızı nemel husule 
geldiğine göre hamızı nemel'e meta
noik denir. 

Ayni ıuretle etan " C2 H 8 
" nin ta

hammuzu ile küulü etil yahut etanol 
" C2 H 6

• O H " ve onun da tahammu
zu ile hamızı hal yahut etanoik = " C 
H•. C O O H " husule gelir. 

Hamı'Zı hal 
Molekül vezni = 60 

Formülü C H 3 C O O H 
Bu hP.mızın Franıızçası Acide 

acetique ( aıit asetik) tir. Sirkenin e
ıaıını teıkil eder. 

Saf iken renksiz, rayihası keskin, lez· 
zeti hamızi bir mayidir. içinde ıu yok
iken 16,6 derecede tasallup 118 dere· 1 
cede galeyan eder. Sikleti izafiyeti tak· ı 
riben "l" gramdır. Su ile her niıbet
te ihtilat eder ve ıu ile ihtilat eder • 
ken hacmi küçülür. 

Hamızı hal, bütün uzvi maddeler 
gibi hararetin teıiri ile tahallül eder. 
Kızgın borudan hamızı hal buharlan 

tinden haberdar olmadıktan halde, ko
nuıututm, hal ve tavnna bakıyorlardı 
da, içtimai mevkii yerinde olan bir •· · 
dama yapılması icap eden muameleyi 
ondan esirğemiyorlardı. 

Demek ki, adiliği zenginlikle örtü· 
len inıanlardan değildi. Bunu müd • 
rikti. 

Delikanlı, llhami Beyin eskiden 
çok zengin olduğunu, şimdi parasını 

kaybettiğini de bilmiyor değildi. Onu, 
heıabını bilmeden yaşayan pa,azade
lerden addediyordu. Bu izdivaçtan bir 
de mali menfaat beklediğinin farkın· 
daydı. Bunu, çirkin addetmiyor, bili. • 
kis tabii buluyordu. Zira, garbın en 
yüksek ailelerine menıup insanlan •· 
raunda C-.ı bu gibi izdivaç "muamele
leri" yapanlann mevcut bulunduğu • 
nu bilirdi. Kaç asilzade, paraıız kalın· 
ca, atağı tabakadan ve zensin bir a -
dama kızını vermiş ve aileıinin mali 
mevkiini bu suretle ıağlamlaıtırmış • 
tr! 

O stelik, o, kendini aıağı tabakadan 
da addetmiyordu. Eğer llhami Beyin 
babası, Sultan Hamidin paıalanndan 

idiyse, onun da babaıı, devletin meş • 
bur müteahhitlerinden değil miydi? .. 

Hem bunları düşünüyor, hem llha· 

geçirirsek metan ve hamızı karbon hu• 
ıule 1relir: 

C H 1
• C O O H = C H' + C O' 

Eğer hamlZI halli bir tecrübe boru• 
ıunda mtaak tabahhur eder. Buharla· 
n ıule temaaında mavi bir şule ile ya• 
nar ve ıu buharı ile bilama haımzı kar
bon huıule gelir: 

C !P. C O O H + 2 02 = 
2 C oz + 2 H 2 O 

Bu hamız mavi turnuıolu ıiddetle 
kırmızıya boyar. Maiyeti ıodyom'u 
tevlit eder ve sodyom milhini huıule 
getirir. 

Madenler hamızı haıti tahlil eder• 
ler. Mesela hamızı hallin demire teai· 
rinden, halliyeti hadid - aıetett dö fd 
huıule gelir. 

2 C H• C O O H + Fe = (C H' 
C O 0)' Fe + H' 

(C H1 C O 0)1 Fe = Halliyeti ha· 
dittir. 

Kaydedelim ki, hamızı hal, aıit 
kloridrik gibi bir eıaslı ve kuvvetli 
bir hamızdır ve huıule getirdiği milih· 
lere halliyet = asetat denir. Aıetatlar 
sanayide pek mühim rol oynarlar. 

Sodyom asedat'ı "C H'. C O O Na" 
ndan ıaf hamızı hal elde edilir. 

Alüminyom asetatı boyaları ku • 
rnaılara teıbit için kullanılır. l 

Kurşun aıetati üıtübeç imalinde 
müstameldir. 

Bakır asetatları boya yapılmakta 
kullanılırlar. 

Hamızı hal veya asit aıetik nebat• 
ların terkibinde asetat halinde bulu • 
nur. Şarap veya ıulu iıpirtonun ilıti • 
mar'ı eana11nda da huıule geJir. S1tna• 
yide odunların taktirinden elde edi • 
lir. 

Evvelce ıöylediğimiz veçhile odun• 
ların taktirinden küulü metil elde edil· 
dikten ıonra bakiye olarak 1rayri ıaf 
kaliıı_om asetatı kalır. Bu mahlial 
sodr,om lfarbönıyetı ılave ecfersek ıu .. 
da münhal ıodyom aıetab ve gayri 
münhal kalaiyom karbQniyeti milihle• 
ri elde edilir. Sodyom asetatı mahlulii 
tortu alındıktan sonra tekıif ile tebel· 
lur ettirilir. Muadele ,udur: 

(C H' C O 0)' Ca + Na' C 0 1 = 
2 C H• C O O Na + Ca Co1 

Tebellur yani billurla,mış sodyom 
asetabnı hamızı kibrit ile tahlil eder -
sek ıodyom kibritiyeti ve hamızı hal 
elde ederiz: 

2 ·c H 3 c o o Na + H 1 s 0' = 
Na' S O• + 2 C H1

• C O O H 

Sirke 
Sirke, terkibinde yüzde 3 ili 5 aıit 

asetik bulunan bir mayidir. Şaraptan 
yapılan sirkede cüz'i miktarda kalevi 
klorlar, kalevi kibritiyetler ve sani 
tartariyeti potaıyom bulunur. 

Sirke ek,i bir" lezzete ve bati bir 
rayihaya maliktir. Iıteha vermek için 
de yemeklerde kullanlr. 

(Bitmedi) 

mi Beyin Avrupa habratını dinliyor • 
muı gibi yapıyordu. Fakat, kulağı ka• 
pıdaydı. Genç kızla "ağabeyiıinin" ar• 
bk avdetlerini bekliyordu. 

Zira yemek zamanı gelmiı, hizmet• 
çi, onları yemek oda11na çağınnııtı. 

Dört kişilik ıofra, gayet mükem • 
mel surette hazırlanmıftı. 

Oturacaklan 11rada, llhami Bey, u• 
ıağa sordu: 

- Küçük hanımla küçük bey ne • 
rede? .... Hi\ydi, ıöyleyin de gelsinler .. 
Sofraya oturuyoruz. 

Fakat, u,ak, yerinden kımıldama • 
dr. 

- Haydi ıöyleaenize ... 

- Efendim, küçük hanım dedi ki, 
yemeğe ge)emiyeceloniş... Kuıura bak• 
maıınlar dedi ... 

Türkanın baba11, ,aşırdr: 
- Bu nasıl iı? ... Neden?. 
- Çünkü, Fikret Bey rahabıziall" 

mış efendim.. Yolda çok yorulduğu i
çin batı dönmü,... içine fenalık sel • 
miş... Küçük hanım ela, onun yanınct
bekliyor ... lli.ç falan veriyor... ı.akiıl 
merak etmeeinler diye haber yolladM 
"Fazla bir !ey söyleyip babamı teli • 
,a düıürme!" Emrini verdi ... 

(Devamı var) 

• 
1 
ı 
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ruz! - din ••. ,, dedim. Bu sözlerim, Siri gül 

dürdü: "Ne zaman fikrini deği§ti- ı t b l •• l bı•r s~nor nünu•• ljQŞQ _Jl 
Hintli Mecusi Ufak Hinteru, o rirsen, o zaman benim odama gel... s an u guze ,, Aj u j 

akıam pek efkarlı idi. Yatağıma girersen, sana bütün ha-

Efendisi Sir Henson'la hanımı yatını temin edecek bir para veri- Galatasaray, çok güzel bir oyun oynıyan Yunan 
Ledi Meri'yi sofrada konuıurlar- rim ! ... ,, dedi ... Ben de: '.Bütün ah· 2 1 } A ld 
ken dinlemiı, damarlarındaki kan, retimi mahvedecek bir para ... ,, di- takımına - mağ up o u 
sanki barutlı imi§ gibi yanıp tutu§· ye mırıldandım ... Mesele bu kadar-
ınuıtu. la kapandı, mukaddes zevcim .•• 

Yarabbi... Hinteru sordu: 

Havaala11 almıyordu. - Zevç bi; şey emredince, zev-
Ledi'nin ıöylediği 0 cümle ne ce, onu yapmağa mecburdur ... Bu· 

idi? •• Demek ki? .. Demek ki? .. Bu nu biliyorsun, değil mi? 
kadın da, melek aandığı bu kadın - Biliyorum ... 
da koca11nı baıka ·bir erkekle alda- - O şey, ne olursa olsun, yapa· 
tabilirmit ... Halbuki Hinteru onu cakıın değil, mi? 
adeta esiri, lahuti addetmi!ti ... Ha - Ne olursa olıun. .• 
mmınr, ancak ilahlara kar!ı beılen - Körükörüne ... Günah mıdır, 
meıi caiz olan bir aıkla ıeviyor- sevap mıdır diye dütünmeden ... 
du ... Şimdi iıe, önünde yepyeni bir - Bana günah bir fey yaptırır· 
ufuk açılmııtı. sanız, cezası sizin boynunuzdadır ... 

Sir Henson'la karıar bütün in- Ben, ancak ıizin emirlerinizi yeri
a~liz aaı~zadeleri gibi, 'uıaklarını, ne getirmekle mükellefim ... 
hızmetçılerini adamdan ıaymaz- - Peki.la ... Öyle ise beni dinle ... 
lar, onların mevcudiyetlerile ade- Bu geceden tezi yok ... Beni, efen· 
rni mevcudiyetlerini eı ıayarak dinin yattığı odaya ıaklayacak-
y anlan d h sın ... Kendin de, onun yatağına gin a er ıeyi konuıurlardı. 

Hı'ntl• · rerek yatacakım ... Hanımımız, bu ının yanında da bu duatu-
ru takip eylemiılerdi. .. Fakat, itte, odaya ula girmediği için, seni ya· 
onun bütün maneviyatını alt üst et- takta tutmuına imkan yoktur ... 
Dlİ§lerdi. Efendimiz,. zevceıile, Ledi'nin o· 

. . dasında buluıur... Binaenaleyh, . . . . . . . 
Sof b dak. h. • • b' kendi yatag""ına girdig"i zaman, seni ra aşın ı ızmetını ıti-

rir b"t' H' d orada bulacaktır. Sen, ona: ı ırmez, ınteru , oğruca evin 
üıt katına çıkan merdivenleri tır· "Hinteru'yu uyutup geldim ... 
manmağa ba,ladı. Bu kat, hizmet- emretmiıtiniz... Fikrimi değittirip 
ki.rlara tahsis edilmitti. Sir Hen· ıizin odanıza geldim ... Yatağınıza 
•on, evli olsunlar, bekar bulunıun· girdim ... Emirlerinize amadeyim ... 
lar, yirmi maiyetinden her birine Diyecekıin ... ,, Sanki benim yata· 
birer oda vermişti. ğımda imiısin gibi, kendini yaban· 

Hintli , soluk soluğa, kendi karı· cı bir yerde hi11etmeyecekıin ... 
sının ~ hi bulunduğu odaya rirdi. Emrim budur ... Anlıyor muıun? 

Pimira, tunç bir heylCele tiinae- P~,.. ~ ,ıtde~a;.ıae iiiJdi; 
yen yarı çıplak, esmer vücudile, - Anlıyorum! -dedi.- Emrinize 
karyolanın üstüne uzanmıftı. O harfiyen itaat edeceğim... Lakin, 
aün, akşama kadar, efendilerinin bir zevcenin, zevcine, aon bir ih
odalarını temizlemİf, yorulmuıtu. tarda bulunmak hakkıdır. Ben de 
Şimdi, biraz dinleniyordu. bu hakkımı kullanarak soruye>e 

Bir Avrupalı kadın olaa, bu va- rum: "Bana yaptırdığınız işin, si· 
ziyette, istifini bile bozmazdı. Fa- zi ahrette büyük bir mes'uliyete 
kat, Pimira, tam manasile bir Me- ıevk edeceğini düıündünüz mü?,, 
cuıi karıaı idi. Kocaya hürmetin Hintli: 
ne demek olduğunu bilirdi. Onun - O tarafına sen karışma ... Dü-
dini iktizasınca, bir zevç, zevcesini tündüm ... ·dedi.-
döver, söver, hatta, aıar, keıerdi... - Eh, peki öyle ise ... 
Tarikatları bunu tamamile mübah • • • • • • • 
kılmı§b ... Kimıenin ıeı çıkarmağa Sir Henaon, odaıında ıılık ça· 
ba.kkı yoktu ... Bir kadın, erkeğe, larak bir müddet dolaştı ... Çok a· 
körükörüne itaate bordu idi! ıiJ, adabı muaıerete riayetkar bir 
. . Pimira' da gayet dindar olduğu lngiliz idi .•• Buna rağmen, yalnız· 
ıçın, %evcine azıcık hürmetaizlik lığından biliıtifade, bu aamimi 
itaataizlik edene, ahrette eza cef ~ muhitinde, tatlı tatlı burnunu ka· .. ..... . ' 
gorecegınden korkardı. Hinteru ne rııtırdı ve alafrangada pek ayıp o· 
zaman odaıına girae, ayağa kal- lan bir i, yaptı: Affederıiniz, ge· 
kar, secde eder, onun daima · çıp· yirdi. 
lak olan ayakluını öperdi. Sonra, soyunmağa baıladı. Sır· 

Gene de öyle yaptı... tına pijamasını giydi ... Batı ucun· 
Fakat, Hinteru, ona: da duran ıerbetini ka,ıkla bir kere 

- Kalk. .. Beni dinle... -dedi.- daha karııtırıp içti. Tbancaıının 
Sen, geçen gün, bana, bir itirafta kurıunları tamamnu diye haktı ..• 
bulunmuıtun da teralemiıtim ... Faz Sonra yatağının cibinliğini aça· 
la söylenme ... Y anlıı ititmiııindir ! rak içeri girmeğe hazırlandı. Fa-
Demiıtim ... Hatırlıyor muıun? kat, hayret aayhaıını güç zaptetti: 

- Hatırlamaz olurmıyım mu· v s b d h E nı' , - ay... en ura a a... 11 • 

kaddes zevcim. hayet ıözümü tuttun ha? ... Hemde 
- Tekrarla öyle ise... bu gece ne güzelliğin var... Afe-
- Yatak odasını tertiplemit- · Af · rın... erın ... 

tim ... Sürahiye ıoğuk su koyuyor- _Kocamı uyuttum, efendimiz ... 
dum ... O esnada, bizim Sir içeri Emrinizden dııarı çıkmadım ... Gel 
girdi ... Benim yanağımı okıadı... dim İfte ... 
Elini göğıümde gezdirdi... "Sen • • • 
çok güzel kadınım ... Hoıuma gidi- Perdenin arkasında saklı duran 
yorsun! ,, dedi ... Ben de: "Aman, Hintli uıak, zıngır zıngır titriyor· 

Dün lıtanbul, tam manaaile gü
zel bir spor günü yaıadı. 

Takıim stadını dolduran ıekiz 
binden fazla seyirci, yedi saat 
zevkle muhtelif spor müsabakala· 
rını ıeyrettilter.. Ve Galataaaray
lıların hazırladığı büyük spor gü· 
nü, dün ilk anından ıonuna kadar 
muvaffakıyetle baıarılmıt oldu. 

Saat 13,30 .. Galatasaray lisesi· 
nin btiyük avlusu cıvıl cıvıl kaynı· 
yor .• Genç, ihtiyar yüzlerce spor· 
cu tabur oluyorlar .. Bunlar resmi 
geçide hazırlanan Galatasaraylı 

eski ve yeni sporcular. 
Saat 13,45. en batta güreıçi Ço· 

ban Mehmedin taııdığı Türk Bay· 
rağı, arkada tehir muzikaıı, ve ıı· 
ra ile, galatasaray bayrağı izciler 
eski sporcular, atletler, eskrimci· 
ler, boksörler, tenisçiler, güretçi· 
ler, biniciler baıketbolcular voley
bolcular, denizciler, dağcılar fut· 
bolcular ve motosikletçilerin teıkil 
ettiği, 400 - 500 kiıilik muazzam 
bir kafile bando çalıyor, hepıi a· 
yak uydurmuılar, bütün Beyoğlu 
ayağa kalkmıf .. Ve Galatasaraylı· 
lar ıtadyoma doğru yürüyor .• 

Saat 14,20, ıtadyomda büyük 
geçit resmi baıhyor .. Kendi spor 
kıyafetlerini taşıyan grup, tribün
lerin önünden geçerken, çılgınca 
alkıılanıyor. 

Saat 14,40 fftiltlaJ Martı çalı· 
yor. 

Bütün stadın bir ağızdan ıöyle
diği Cümhuriyet Martı ile bu fev
kalade meraıim bitiyor.. lamail 
Müıtak Beyin nutku ile müsabaka 
Iar haılıyor .• 

Güre§ müaabakumda tanınmıı 
güreşçiler ba§ta Çoban Mehmet ol
mak üzere göıterit müsabakaları· 
nı yapıyorlar. Gülleci Cemal ve ar
kadaıları da batka bir tarafta 50 
kilodan 90 kiloya kadar "gülle kal· 
dırmakla metıul.. Program daki· 
kası dakikasına tatbik ediliyor, 
gülle kaldırma bittikten biraz son
ra atletizm mübakaları baıladı. 

Halat çekmede, Galatasaray ve 
Haliç takımları kartdaıtılar .. Sıkı 
iki çekitme oldu ve ikiıinde de Ga 
lataıaray kazandı. Büyük bir inli· 
zam içinde geçen atletizm müıa· 
bakalarmdan sonra, günün son 
spor hadiseıine sıra gelmitti. 

Galatasaray Panatinaikoı kar· 
tılaımaıı, çok zorlu ve güzel oldu. 
Yunan takımı, çoktandır görmedi· 
ğimiz ııkı bir oyun oynadı ve Ga • 
lataıarayı tam bir hekla mağlup 
etti .. 

Dünkü oyunu ile Panatinllikoı' 
u Avrupanınkuvevtli takımları 
ayarında görmek kabildi. 

• • • 
Evvela Galatasaray, aonra ye • 

,a - beyaz formalarile Yunanlı· 
lar sahaya çıktılar .. Hakem Ahmet 
Beyin tiz düdüğü çaldığı zaman 
Galatasarayın her zamanki takımı 
ile dizildiği görülüyordu. Muha· 

böyle ıeyler söylemeyin, efendi· du. Ne de olsa, vaziyet, ona pek ,====== ========= 
rniz... Bana ili!meyin ! -dedim.· ağır gelmişti. Fakat, planını tatbik cum etti ... 
,,... l' · · · · · · h k Sir Honıon prtırdıyı iıitmit, cİ· uerçi, ıiz benim ve ınımellmsınız... ıçın atını vuracak hat a çare 
lakin, bizim dinimizin ahkamı, yoktu. binliği açarak ufağın üzerine gelir 

2evceye tam sadakat emreder ... ! Bir elinde bir hançer, diğer elin ken görmüıtü. 
Tam sadık kalmazsam ahrette da· de bir tomar kara Hint ipi, perde- (Hatice SUreyya) 
imi a.zaba maruz tutulurum ... Beni nin arkaıından çıktı ... Yatağa hü· .(Yarın bitecek) 

cim hattında oynanma11 beklenen Hakem Ahmet Beye gelince 
Muslih yoktu.. maçı çok güzel idare etti .. 

Oyunun ilk dakikalarından iti- izzet Muhittin 
haren hakimiyet Yunanlılara geç· S •h• b •• •• k 
ti.. Bugün Galataıarayın iyi bir O· emı ın en uyu 
yun oynryamıyacağı anlatılıyordu. zaferi 
Halbuki, Panatinaikos'lular, ıeri 
ve atılgan bir oyun oynuyorlar, o· 
yuncular, cıva gibi bizimkilerin 
yanlanndan ııyrılıyorlardı. Gala
tasaray kalesi her an tehlike geçi· 
riyor. Avni güzel kurtarıılarla, bu 
tehlikeleri savuyordu. 

Devre ortalarına gelmitti.. Fa· 
zıl çıkmıt yerine Muslih girmişti. 
Bu anda Yunan takımının kalesi 
de bir tehlike geçirdi. Fakat Gala
tasaray kalesi tekrar ııkıımağa 
baıladı. Yunan muhacimleri seri 
bir akınla bizim kaleye indiler, mü 
dafiler atladı, ıağ iç kaleci ile kar· 
ft karııya kalmıf tı. Fakat tam bu 
sırada lbrahim yetişti. Kaleci Avni 
de topu almağa çıkmııtı. Üçü de 
çarpı§tılar. Top ta yuvarlana yu· 
varlana kaleye girdi. 

Bu ilk gol Galataaarayı biraz a
çar gibi oldu. Fak.at bu da çok sür 
medi, tekrar Yunan takımının taz· 
yiki batladı. Top birden Panatina· 
ikoı sol içine geçti. O da kartıaın· 
daki oyuncuyu atlatarak kaleye 
indi. Ve zaviyenin kapalı olduğu 
nu görünce, arkadan koşup yetiş· 
miş ve önü bomboş duran sağ açı· 
fa bir paa Yerdi. Saf açık ta sıkı 
bir tütle ikinci golü yaptı. 

Bundan sonra Galatasaray mü
temadiyen ııkıttı ve birinci devre 
böylece 2 - O Galatasarayın mağ
lubiyeti ile bitti. 

ikinci devre, rüzgar Galataıa· 

rayın aleyhinde idi. Herkes sarı • 
kırmızılıların daha ağır bir mağ· 
lubiyete uğrayacağını ümit ediyor 
du. Fakat devre haıladıktan biraz 
sonra, Galataıaraym birinci devre 
ye nazaran çok daha güzel ve ener 
jik bir oyun oynadığı görülüyordu. 

Artık maç, bir tarafın ezici o· 
yunundan kurtulmuf, iki müsavi 
kuvvetin sıkı bir çarpıtması §ekli
ni almııtır. 

Bu, oyunun biraz ıertle§mesine 
sebep olmuttu. Fakat maç ta çok 
zevkli oluyordu. iki taraf ta tehli
ke geçiriyordu. 

Oyun sonlarına yaklatmış, ne 
Yunanlılar, nede bütün çırpınma· 

sına rağmen Galatasaray gol çıka· 
rabilmiıti. 

Top, Panatinaikoı kalesi önün
de dolaımağa baılamııtır. Muslih, 
ceza çizgiıi içinde topu kapmı§ sü· 
rüyordu. Fakat iki müdafi üstüne 
çıktı. Ve kale önü bir karıf h ve bu 
aralık Muılihin ıırtına bir tekme 
vuruldu. 

Tiz bir düdük Yunan takımının 
penaltı ile cezalandırıldığını bildi 
riyordu. 

Kaleci oynadığı için iki kere a
tılan bu penaltı, galataıaraya ye· 
ğine ıayıyı kazandırdı. Bir kaç 
dakika ıonra oyun Yunan takımı
nın 2 - 1 galebeıiyle bitti. 

• * • 
Dün Yunan takımını çok beğen· 

dik. Galatasaray ise, birincj devre 
fena ikinci devre iyiye yakın vasat 
bir oyun oynadı. 

1 
Kazanmak Yunanlıların hakkı 

idi ve kazandılar .• 

Galataıarayın on birinci atletizm 
bayramı ilk devirleri hatırhyanla
ra zevk verecek bir şekilde c.ere -
yan etti .. Sessiz ıadaıız yapılan o 
zamanki müsabakaları dünkü bü • 
yük gün takip etti. 

latanbulun pek az iıtiınaıile he-
men bütün atletlerini bir araya 
toplıyan bu müsabakalar, sıkı tu
tulmak ıartile halkın atletik spor· 
lara kar§ı olan alakasını kuvvet
lendirmeğe kafidir .. Bu suretle iti· 
na edilen müsabakalarda halkın 
alakasını tahrik, heyecanını tezyit 
elbette iti muvaffakıyete götürür ... 

Haftalardan beri beklediğimiz, 
günlerce münakaıasını yaptığımız 
100 metrelik kotu ümit ettiğimiz 

neticeyi verdi .. 
Heyecanın haddi azamiyi bul • 

duğu böyle yarışlarda dünkünden 
fazla yüksek bir derece beklemek 
caiz değildir. 

Saatlerce heyecan içinde sar
sılan asabın insanı ziyadesile üzen 
tarafları çoktur .. 

iş yüz metreyi koşmak değil, 
hareket hattına oturup, tabanca 
patlayıncrya kadar o ite tahammiıl 
etmektedir ki bu da her babayiği· 
tin harcı olamıyor .. 

Sekiz senedir bu mesafe üzerin 
de muhtelif muvaff akiyet kazanan 
Semih yaptığı İ§in en yakın adamı 
sıfat ile diyebilirinm ki dün spor ha 
yatının en parlak zaferini kazan· 

mıı oldu .. 
Hareket hattını bu mesafenin 

icap ettirdiği kadar çabuk terk e
debildiği içindirki rakibinin sonla· 
ra doğru yaklaşan bir yarışına 

mukabil nihai çizgiyi o gün evvel 
geçti. 

Bizim gibi herkes te gördü ki 
Lamburu ayni kıymette bu meaafe 
için mükemmel koıan bir atlettir. 

Hareket hattında yan yana yer 
alabilselerdi kronometrelerin daha 
yüksek bir derece bulmaları mutla 
ka lazım gelecekti.. • 

200 metrede yarıtın neticeıini 

daha başka bir merak ile bekledik. 
Mehmet Ali, Lamburu mücade· 

lesi zevk ve heyecan itibarile ayrı 
bir huıuıiyete, şayanı dikkat bir 
netitceye bağlı idi .. Mehmet Ali
nin koşu esnasındaki hakimiyeti 
Yunanlı atletin koşuyu beklediği· 
miz bir anda terkine sebep oldu .. 

800 metrede kuvvetini nihai hat
ta sakladığı zannedilen Çukolas 
son metrelerde kazandığı hakimi • 
yeti böyle bir hassadan değil, ken· 
diıinin tahammül itibarile bize o -
lan f aikiyetinden bu iıi muvaffa
kıyete götürdü. 

2. 4 Yüksek bir derece sayıla

maz. Koşu esnasında son metrele
re kadar galibiyet mevkiini bula
mıyan Çukolaa kuvveti yerinde bir 
adamı son saniyede ıarfettiği 
kuvvetle geçemezdi.. O bu zaferi
ni 1500 metre üzerindeki kuvvet 
ve tahammülüne medyundur .. 

Ateş lbrahim güllede, Tevfik 
(LUtfen aa)'ıfayı çovlrinlz). 
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l Alnıan isyanı hakkında 
ltalyanlar ne diyorlar? 
ıunştaratı ı uıcn sayıfadaı Londra, 6 (A.A.) _ Royter •' 

Maamafih Çar (Birinci Pol) ün 
zadegan üzerindeki ~iddet ve taz
yiki fazla aürmemitti. (Pol) ölün • 
ce zadegan yeni Çarı elde etmekte 
gecikmedi. Hasılı zadegan sınıfı 

halk üzerinde Çarda.n sonra tazyik 
yapan bir kuvvetti. On altıncı ve 
on yedinci asırlarda bu tazyik kuv 
vetine bir de kiliseler yani (Kara 
ruhaniler) inzimam etmitti. 

Rüstemin göziine uyku gİrmİ· 

yoı·du. 

Rü&tem istikbal bakımından va· Orada, Bat vekil Muavininin iaa jan~ının Beri in muhabiri bildiri '. 
ziyeti tetkik ve muhakeme ederek tif asını tasvip ettirecek ve yerine yor: Bugünkü Alman hükumetiııJ 
yeni Çarın iÖründüğü ve söz ver· Ceneral Gödng'in tayini çareleri- devirmek için yapılan suika1te İf 
diği gibi kalmasını arzu ediyordu. ni arıyacaktı. tirak ettikleri ıöylenenlerden k.ar 

Kendi kendine: 
- Ben timdiye kadar bu derece 

meraklı ne bir kitap okudum .. Ne 
de böyle tüyler ürpertici bir masal 
dinledim. 

(Köylünün azat edilmesi) ile Ceneral Göring, bununla bera- ş· .. ~a dizil ... nler arasında Bruninl 
baılıyan yeni Rus inkılabı Çar A· ber Prusya Batvekaletini muhafa· kabinesinde münakalat nazırı ol-' 
lekaandr) ın teceddütperverane ic· za edecek, hava nazırlığında ka- M. Treoiranus ile bir kaç sene e"' 
raatile devam edecek oluna, Tür- bcak, Rayhiştağ riyasetinden çe- vef hiyaneti vataniyeden dol•1' 
kiye §Üphesiz ki, harp için yapaca· kilmiyecek ve polis · şefliği ile or· Leipzig yüksek mahkemesi tar• • 
ğı hazırlığı ve bu uğurdaki mesa· du cenefali hüviyetlerini elan ha- fından mahkum edilmi, üç Rayif 
isini halkın refah ve saadetine has iz bulunacaktır. ver zabitinden birisi olan mülaıııt' 
redecek ve gailesiz, gürültüsüz ge· Berlin, 1 (A. A.) - Milli soı· Şeringer vardır. Hitler ,ahadel 
çecek seneler icinde Rüstem de valist hücum kıtaatının yeni erka· etmeğe gelmi! olduğu bu mahkt' 
yüksek bir mevki sahibi olacaktı. nıharp reisi M. Lut;:e, "Angriff,, mede, şu methur beyanatı yat'' 

Diyor ve (Eski Rus tarihi) ni &

tinden bırakmak istemiyordu. 
Rüstemin beynini aaran endite 

en ziyade yeni Çarın vaziyetinden 
doğuruyordu. 

Ruslar ortodokı olduktan sonra, 
Rus ruhanileri iki ıınıfa ayrılmıı
tı. Bir kıamı (tariki dünyalar) dı; 
bunlar ~anastırlarda yaşarlar ve 
evlenmezlerdi. Bunlara (Kara ru
haniler) derlerdi. 

Ya (Alekıandr) verdiği ıözü 

biraz zaman geçtikten sonra unu
tur ve millete dirsek çevirirse? .. 

F aka.t, bu bir hakikat olsa da, 
bunun Rüıteme taalluk eder ciheti 
var mıydı? 

gazetesine beyanatında Röhm'in 
Zaten karısı da böyle bir mes'ut ve arkadaşlarının hareketlerinden 

günü idrak etmek için Rüstemin ancak vaziyet hat bir devreye gir· 
itahrını çekmiyor muydu? • dikten sonra haberi olduğunu 

Diğeri de dinen evlenmeğe mec 
bur olan papaı kısmı idi. Bunlara 
C:la (Beyaz ruhaniler) denilirdi. 

Kiliseleri idare edenler (Kara 
ruhaniler) di. Zira piskaposun be
kar olması tarttı, bunun için kili
selerin ba§larına tariki dünya ma
nastırlarından biri gelirdi. Beyaz 
ruhaniler bunların çömezleri sayı
lırdı. Bir çırağın ustası yanında 
çalıtması gibi, papaslar da (kara 
ruhaniler) yanında adeta çıraklık 
yaparak, ayinlerde sadece taganni 
etmeyi öğrenirler ve ancak oku
yup yazabilirlerdi. Bundan sonra 
köylere gönderilirdi. Papaslar ya • 
ni (beyaz ruhaniler) ancak köylü
nün bir derece fevkinde bir sınıf 
teıkil etmitlerdi. Köylerde hatlı 
b&!ına vaaz etmek hakkına bile 
malik değillerdi. Köylere civar ma 
nastırlardan senede bir defa (kara 
ruhaniler) den biri iner, vaaz e -
der, tekrar manastırına çekilirdi. 

Rüstem bu noktayı dütünürken, 
dalgaları hala durulmıyan (Kırım 
muharebesi) nin acı hatıralarını 
göz önüne getiriyor ve endi§esin· 
de kendini çok haklı buluyordu. 
Çünkü, Türkiye ordu ve adliyesin· 
de ıslahat yapmakla meşguldü. E· 
ğer Rusya tekrar istibdat ve tabak 
küm devrine avdet edecek olurs-a, 
evvela Türkiye ile bozufacaktı. 

(Fatma) herşeyden ziyade deb- söylemit ve hücum krtaatımn ha
debe ve ı" htı· ı:.am ı"çı"nde ya•amak 1°1-~ -s inlerle kat' iyyen teşriki mesai et-
tiyen bir kadındı .. Ve Rüstem, la- memiş olduklarını ve hadisenin 
tanbuldan ayrılırken, F atmaya söz birkaç reisin isyanından ibaret 
vermitti: bulunduğunu ilave ederek demi~-

- Yakında meıhur bir adam o· tir ki: 
lacağım ... Seni kut tüyünden ya· "HitJerin hücum kıtaatma olan 
taklarda yatıracağım .. ipek ve el- itimadı tamamiyle bakidir ve hü
maılar içinde yafatacağım ! de- cum kıtaatı da reisi eskisi gibi 
mitti. sevmektedir. Hücum kıtaatı , zaru 

Rüstem kitabı elinden bıraktığı ri olan tensikat esnasında azaltı • 

• • • 
Gemi Trabzon açıklarına gel-

mi,ti, 

Bu bozu§ma neticesinin harbe 
dayanacağı da a,iki.rdı. 

Ortada bir (Boğazlar meselesi) 
ve müslüman muhacereti işleri var 
dı. Hürriyetperver (Aleksandr) la 

bu meseleleri kolayca ve sulhen 
halletmek mümkündü. Fakat, müı 
tebit ve teceddüde düşman bir Çar 
la ve onun hükumetile bu mesele
ler üzerinde anlatmak imkansızdı. 
O vakit it harbe dayanacak ve hiç 

şüphe yok ki, bütün milletle bera· 
her Rüıtemin de işi ve istikbali 
mahvolacakh. 

zaman güne§ doğuyordu. l kt aca ır.,, 

Gemi kaptanı Aslan Bey, Rüs· Berlin, 7 (A. A.) - Son hadi-
temin kamarasına geldi: selerde tevkif edilen rüesadan 

- Oğul, dedi, Trabzon uzaktan Yon Tschirsohky, Yon Savingny, 
göründü. Şehre sokulacak mıyız.. Yon Stotzingen ve Von Killinger 
Yoksa geçip gidecek miyiz? yapılan tahkikat neticesinde hain· 

Rüıtem kamaranın penceresin- lerle füpheli bir temasta bulun· 
den dışarıya baktı: mamıf oldukları anlaşıldığından 

- Trabzona gelmitiz... serbest bırakılmı,lardır. 
Ve Aslan Beye dönerek: Bertin, 6 (A.A.) - Alman is-
- Burada demirliyelim, dedi, tihbarat bürosu bildiriyor: 

çünkü bugün limanda ~örülecek M. Göringin bir kazaya uğra -
itlerimiz var. -m~ı·-, ~oiauğuna clair ecnebi memle· 

(Devamı var) ______________________________________ ._.....,. ________ ._.. ______________________________ _ ketlerde çıkmı§ olan haberlerin 
asıl ve esası yoktur. 

::::;ttı1ı:;~da hatırı sayılır dere- ı1Şükrü Kaya B.in beyanatı 
Disk atma çemberinde rahat 

dönmeğe ahtan Naili Mutlaka ye- Dün Ankaradan doğıuca Ya bizde de makes buluyor. 
ni bir atı! tarzı bulmuş olmalı ki !ovaya gitmiş olan Dahiliye Ve- Bir defa daha latanbulda Türk 
artık her müsabakasında diski 37 kili Ş\H:rii Kaya Beyle Umumi efkarı umumiyeıine arzettiğim gi· 
metreden uzaklara kolaylıkla sa· .!\l'Ufcttiş İbrahim Tali Bey akşam bi biz memleketimiz, vatandatla

vuruyor. 
Naili yükselmek istediği kiloyu 

bulduiTu zaman memlekette bu işin 
~ 

en başta gelen bir adamı olacak-
tır . Yi.iksek atlama havuzu haricin 
de kalan Haydarın arkasından öy
le üç atlet geldi ki her birinin şaya 
nı hürmet yükseli! tarzları var .. 

Dün üç müsabıkın da 1,75 ten 
aşması artık Haydar olmazsa yük-· 
sek atlamayı programdan silece
ğiz şeklinde olan endişelerimizi si 

lip attı .• 
Hiç ıüphe yok ki bizim kadar 

kocamıt emektar atletin yerini teh 
dit eden gençlerin ve bilhassa F e
nerbahçeli Necdetin §&yanı dikkat 
tarafları çoktur .• 

Artık benim kadar herkesin na-
zarı yüksek atlama havuzundadır .. 
400 bayrak kotusunda üç kuvvetli 
takımın nihayete kadar yarış ede
memesi o canım mesafenin bütün 
zevkini kaçırdı. Hemayar bir ko§u 
yapan Fener, Be!iktaş takımları a· 
rasında kalan bu koşuda F enerbah 
çe ilk metrelerdeki f aikiyeti son 
hatta kadar sürükledi ... 

ömer Besim 

Yarınki maç 
Yunan Panatinaikoı takımı, ya

geç nıklt !stanbula gelerek saat rımızı batka memleketlerde cere· 
dokuzda trenle Alpulluya hareket yan eden böyle fikirlerden ve ak· 
etmişlerdir. Alpulludan itibaren sülamellerden daima masun bulun
!:leyaha tlcrinc otomobille devam durmak isteriz. Hiç bir memleke
edeceklerdir. Şükrü Kaya Bey ha- tin dahili siyaseti ve dahili müna
reketinden evvel Anadolu ajansı kataları bizim memleketimizin iç 
na şu beyanatta bulunmuştur: işlerine tesir edemez ve etmemeli· 

"Başvekil Paşa Hazretlerinin dir. Bizim iç siyasetimizin esası 
emirleriyle Büyük Millet Mecli • kendi kanunlarımıza göre cereyan 
sindeki son nutuklarında bahset• eder. Yahudiler aleyhinde bu yol· 
tikleri yahudilerin Trakyadan ls- da netriyatta ve telkinatta bulu -
tanbula grupça gelmeleri esbabı • nanları yola getirmek Türk kanun· 
nı yerinde tetkik etmek üzere larını tatbikle mükellef olan hü -
Trakyaya gidiyorum. kumetimize ve mahkemelere ait -

Bizim bildiğimize göre hadise tir. 
bazı propağandacılar yüzünden Benim her zaman ve her kes 
yahudilerin lstanbula gelmeğe ba§ için şeflerimden aldığım emir ve 
lamalarıdır. Hadisenin hakiki ma· direktif budur. Ufak tefek hadi
hiyeti yerinde daha iyi görüleceği seleri bilinmez maksatlarına, leh-
gibi her halde iıin icap ettirdiği te ve aleyhte alet etmek istiyenlere 
tedbirleri alacağım, hükumetime vatandaş ise memleketlerine iyilik 
arzedeceğim. etmiyeceklerini, yabancı iseler bu 
-TÜ~kiyede yerli ve yabancı her millete dostluk t:tmiyeceklerini bir 
kes cümhuriyet kanunlarının hi- kere daha hatırlatmayı bir vatani 
mayesi altındadır. Türk kanun· borç bilirim.,, 
larJ bu memlekette her vatanda '" •tııllldllttt1111tt11ıtıllllaıtttUllllltllttllllftllllfflllUllllllll!lllllttll!IUIUatlllPlllJllUlllll•MHll• 

tın hakkını ve hürriyetini hiç bir Türk - Yugoslav 
fark gözetmeden korur. an !aşması 

Kemalist Türkiyenin en büyük Belgrat, 6 (A.A.) 
vazifesi bu kanunları tatbik et -
mektir. Yabancı yerlerde görülen 
Antisemistlik cereyanları hazan 

Ayan 

rın ikinci ve ıon maçını, İ&tanbul ======== ======="."." 

meclisi dün öğleden ıonra yaptı· 
ğı toplantıda hariciye nazırı M. 
Yevtiçi dinledikten sonra. Türki· 
ye ile Yugoslavya arasında 26 
Te§riniınni 1933 tarihinde Bel • 
gratta imza edilmiş olan Türk ve 
Yucroılav hemşehrilerinin müte • 
kabil ~ikayetlerini halle matuf ili· 
lafı ittifakla kabul eylemiştir. 

tampiyonu Betikta,la yapacaktır. 
Yunan takımının çok kuvvetliol

duğunu dün gördük, bu zorlu takı· 
mın lıtanbulun ıampiyonu ile çar· 
pı,maıı herhalde bizlere daha sıkı 

ve zevkli bir oyun seyrettirecek -
tir .. 

P cmalinaikos - Be,ikta! ma
çından evvel, atletizm müsabaka • 
farına da devam edilecektir. 

Londra, 6 (A.A.) - Royter a -
janaının Berlin muhabiri bildiri .. 
yor: 

Göringin bir kazaya kurban 
gittiği ,ayiası variddır. Bu fayiayı 
teyit kabil olmamıştır. 
Fransanın Berlin sefareti dün şu 

tekzibi neşretmittir: 
"Fransanın 30 haziran vakayi -

inde methaldar olduğuna dair ec· 
nebi bir ajanı tarafından neşredi
len ve Berlin matbuatı taraf mdan 
heyecanlı bir ifade ile iktibas olu· 
nan telgraf meselesi hakkında &o· 
rulan bir suale cevaben sefaret bü· 
tün bunların birer masaldan iba · 
ret olduğunu beyana mezundur.,, 

Nevyork, 5 (A.A.) - Havasa
jansından: M. Hitlerin Neudeck 
seyahatinden bahseden Nevyork 
Herald Tribune gazetesi başveki • 
lin §İmdi mare§al Hindenburg ile 
von Blombergin ve Alman ordusu 
nun avuçları içinde bulunduğu 

fikrini izah etmcktedi. 
Bu gazeteye göre Alman hüku

metinin mahiyeti şimdi von Pape
nin mahut Marburg nutkunda izah 
ettiği prensiplere doğru inkişaf et• 
mektedir. 

Almanlar Jahsi ve dini daha 
vasi bir hürriyetten istifade ede • 
cekler ve vatandatların hususi ha· 
yalı artık nazi nezareti altında 
bulunmıyacaktır. Gazete bir ta· 
raftan maretal Hindenburg ve von 
Papen ve diğer taraftan M. Hitler 
ve Göring arasında zevahiri kur -
tarmak meselesi mevcut olduğu 

anlatılmaktadır, diyor .. 
Ve ıu satırları ilave ediyor: 
"Eğer reisicümhur von Pape • 

nin çekilmesini seddederse bir tar. 
zı hal bulunması oldukça güç ola
caktır.,, 

mıştı: 

" - Naziler kontrolu ellerine •· 
lınca ba17lar düşecektir.,. 

Londra, 6 (A. A.) - Röytel 
ajanıının Münib muhabiri biJdirİ' 
yor: 

Münih Ba§papası Kardinal f ': 
ulhaber'm sarayı polis hafiyeletl 
nezareti altındadır. Polis hafiY" 
leri saraya giren ve çıkanların İ' 
simlerini not e~,-;;ektedirler. 

Roma, 5 (A. A.) - Hava• t 
jansı bil~iriyor: 

İtalyan gazeteleri Alman had; 
seleri hakkında tefairlerde bulı.ı' 
maktan içtinap ediyorlar. M•' 
fih telgrafların intihabına ve bl 
berlerin üzerine konulan batlır 
lara bakılırsa İtalyan mahafill 
resmi Alman görütünü kabul ,t 
mektedir. Yalnız Lavora gazel,t 
neşrettiği bir makalede AJrııJ# 
yadaki ayrılıkların milli sosyalif 
rejimi altında bir müddet ku"1

1 

')( 
ve propaganda ile durdurulab• 
ceğini yazarak diyor ki: 

u ayrı ı ar her halde bir P' 
lak verecekti. Fena iktıaadi ,er' 
ve harici siyasetteki inkisarı il' 
yaller vaziyeti oliUn bir hale ı' 
tirmi§tir. İmparatorluk haned,ıs' 
nm da son hadiselerde rol o1~ 
mıt olmaıı kuvvetle muhtemeld1 

Berfin, 7 (A. A.) - M. Luti 
nin milli sosyalist hücum kıt-' 
erkanı harbiye · reisliğine ta11' 
münasebetiyle propaganda n•11 

rı M. Göbbels mumaileyhe §\J ti 

grafı göndermiştir: 

"Asıl vazifen muarızlarıın•_,ı 
husumetlerini milli ıosyaliıtlİ~ 
ve hücum kıtaatımıza tevcihJ 
memelerine dikkat etmek oll' 
tı !' . Hücum kıtaatımı'Z namu51" 
ve lekesiz kalmıtlardn·. Senin ~ 
rin altında Hitlerin kendileri# 
vereceği cesaretle ve fedakar•"' 
ifa edeceklerdir. 

' Berlin, 7 (A. A.) - Ha'°~' 
jansı bildiriyor: 

Başvekil muavini M. Yon fi 
penin arkadaıları olan me"~ 
milli ıosyalis; rüesanın tahliY~f 
mumaileyhin vaziyetinin !İ~d ~ 
istikrar bulduğuna hükmettıre,, 
lir. Hatırlardadır ki, M. Vo11 
penin en yakın mesai ark•cl" 
Yon Rose, ba§vekil muavin1J1 

odasında tabanca ile öldüri.HJll 
, • .? bizzat Von Papen de der•~;. 
lt' vkif edilerek birkaç gün rıe 
ı et altında bulunclurulmu9tur·d' 

Paris, 7 (A. A.) - Berlirı I 
bildirildiğine göre, eski na:ıırl.1 
dan Traviranus 3 Haziran had; 
ıinde ölenler arasında bulun~I 
tadı. Söylendiğine göre M. ~ 
Papen, mesai arkadatlarınd•" i' 
zılarınm ölümüne sebep ola11._, 
raat hakkında M. Hitlerden ı,tf 
hal iıtemiı •e ı •ildilerine k 
tevcih olunan !tiyaneti vat~;, 
cürmünü ispat eden vesaik 1 
rilmeıinde urar cylemi§tir. 
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Yirmi defa mükemmel traş olduktan sonra bardakta büegerek tekrar tekrar yalnız bir adat 

HASAN lCaŞ bıçağile Aylarca Traş Olmak Mükündür. 
Bu feYkalide Huan trq bıçatının ty•e maiyetleri Yardır iri uymakla tükenmez. Bir a"et Haıan bıçağının, bir, iki, üç, dört nu. 

maralı ıayet keakin taraflan vardır. Her bir numara ile bet gün arka arkaya ııra ile trq olunuz ve bir:tumaralı taraf körlenmeden ı.~;nci 
numaraya ıeçmeJinis. Birden dört nwnara7a kadar bıçakla l&akal yirmi defa trq oluraunuz. Sonra alelüde bir bardağın içi le.parlak ta 
rafına Hasan trq bıçapu °kun'etli ıürterek ealciıi kadar keskin bir hale ifrai mümkündür. Bu ıuretle yalnız bir adet Haıan traı bıçağı 
ile aylarca huzur Ye n• içinde traı olacılıanız. 

Baıaa ismine ve Markasına Dikkat. 
Bir Adedi Beş Kuruştur. Hasan Ecza 

-------~---------~----~~--~~--
Deposu. Toptancılara Tenzilat. 
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EVET, FAKAT YA İKİ SENE SONRA 'l 
Fiyatı gayet ucuzdur diye bugün almak istediliniz Elek

trikle solutma dolabı yaran ne olacak ? 

Dikkat ediniz .•• ucuz bir fiyat ekseriya iyi ve ıüzel bir 

cins alimeti detildir. 

Elektrikle solutma dolabınızı kısa bir müddet sonra tebdil 

etmek mecburiyetinde bulunmak tehlikesine maruz kal-

FRIGIDAIRE 
<ieHref Mete• .... uliu 

BOURLA BiRADERLER vı Ş• 

•
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Hayriye Lisesiıide ~=.~T!ı!..~.ı:: 
Bakaloryaya Hazırlık Kurslan odab bir daire kiraya Yerilecetin-

···~DCİ •• i.kiaci deYreain her dmrea içia reaml Jiıeletin den talibin albDdaki mahallebici-
Arıu •eıdt mua~hmleri tarafından idare edilen kanlar açdmlfbr. ye Ye pazarlık için Galata 'Melek 

enler1n herıDn mektebe mDrıcaatlar1. han 7 numaraya mUracaatlan. 
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s A T i E 
tarafından VERESiYE satılan 

elektrik cihazları sayesinde 

Sayfiyede RAHAT 
Yedi Satış " magazaaı: 

Metro Hu Beyoğlu :r~ 44800 
Cu.ı.arfyet ••ydaeı Takıim .. 40918 
Necati Bey caddesi Sah Pazarı ,, 43439 
Elektrik EYi Beyazıt 

" 24377 
MaYakkithane cad. No. 83 Kadık5y 

" 60790 
Şirketi Hayriye iıkeleıı OıkUdar .. 60312 
23 Ni11a cadde1i No. 19 BOyUkada 

" 55128 

------------- 950 -
Miltiadi 

BERBER SALONU 
30 aenelik 

Terki ticaret haaebile ucuz ve 
acele ıatılıktır. 

Beyoilu, Tepebatı caddesi Ha· 
copulo ıeçidi kar911mda, No. 18 

..-- Kimyager --. 
HUSAMEDDiN 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 
BilGmum tahlilit. Bahçekapı, 
Eml&k ve Eytam Bankaıı kar· 
tı11nda izzet Bey Hanı 

Kadın Dalqası / 
----

Karaıöz ıazeteıi bu cumar· 
telinden itibaren (Kadın dal· 
ıuı) iıimli bir roman neıretme. 
i• baılıyacaktır. 

Kadın dalıuı İıtipdat dev· 

rinde geçmit acıklı bir vakanın 
hikiyeıidir. Kadın dalıaıında 
temiz yürekli, gf bir delikanlı· 
mn batından ıeçen ~ok merak· 
lr bir macerayı dinliyecekıiniz. 

Kadın Dalgası/ 
Etki lıtanbul hayatını ve eı· bu alemlerin bazı k111mlarını 

ki lıtanbulun külhanbeylik ha· tanıtmıt olan kalemi çok kuv• 
yatını çok iyi bilen ve timdiye vetli bir arkadaıımız tarafın· 
kadar birçok yazılariyle bize dan hazırlanmıttır. 

Cumarteai günkü 

Tayyare Pifangosu 
3 üncü Ke~ide 11 Temmuz 1934 tedir 

Bügük ikramiye 50.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralı le 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 



Şehinşah Hz. dün 
Iran toprağına 

girdiler 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 
ÇİKOLATA KAZANANLAR 

KUPOrt 

183 
7-7-1934 

iğrenç .. 
Bir haydut, zavallı bir kızı 

berbat etti 
1 - Kuruçeşme tramvay cad-

desinde 75 Hamidiye, 2 - Etye- Çar§amba, .(Seyyar muhabirimiz• 
mez Sultançeşme 59 Ekrem, den) - Burada feci ve tüyler ür· 
3 - Aksaray kafesçi çıkmazı 2 pertici bir vak'a oldu. Konoblu kô 
Salahattin, 4 - Rami. 33 ncü yünden Balaban oğullarından 1 .. 
mektepten 36 Tevfik, 5 - Hay .. bik kızı on yaşında Akkız iki gün 
dar yokuşunda 3 Nimet, 6 - Ga- evvel, her günkü gibi hayvanları 
lata Çeşmemeydanmda Zeybek alarak otlatmak üzere evden ay • 
sokak, 32 Sait, 7 - Galata Arap- rılmıştır. Biraz sonra eve ondaki• 
camii Mahmudiye caddeainde 126 ka mesafedeki çay kenarında hay 
Aslan, 8 - Beşiktaş Makroyan vanlara nezaret eden Akkızm kar 
mektebinden Onnik Malkasyan, şısma elinde tüf ek bulunan otu 

9 - Türbe Binbirdirek 15 Ta- yaşlarında iri yarı bir adam çık 
lat, 10 - Küçük Mustafa Pa- mış ve bir şey söylemeden kızcıı. 
şa Numara 4 te Halil 11 - ğızın üzerine saldırmı§tır. 
Şişli tramvay deposunda 290 F eh- Erbaanın Ağaseki köyünden 
mi Nuri; 12 - Yemeniciler ıoka- Softa oğullarından Haıkü iımin 
ğmda 67 Osman, 13 - Murat is- deki bu şerir biçare kızı berbat e 
taıyonu bakkaliyesi Raif Necdet, tikten sonra baygın bir halde bı 
14 - Unkapanmda Salih paşa Hintli gizlendiği perdenin arkasından çıkarak, karısı- rakarak kaçmıştır. Az sonra ora 

caddesinde Nefiıe Hurtit, lS - Din yabancı erkekle beraber yattığı cibinJiklİ karyola• dan geçenler kızı ayıltmıtlar "V 
Betiktaf Viınezade ıokak 18 Mu- vak'adan jandarmayı haberda 
azzez, 16 - İstanbul kız liıeıin- ya hücum etti. etmitlerdir. Şerir derhal köy civa 
den Semiha Kemal, 17 - Galata -Yazısı hikaye sütunumuzda- rında yakalanmış ve adalete te• 
Çeşme meydanında 189 lımail,1-------..... --.... --..--.... ---------------------------1 lim edilmiştir. Akkız hükumet d 
18 - Galatasaray lisesi son sı- iresine getirildiği vakit bittesadii 

~! K~=~~yi~~zı Kev!~i~,k;6 0;?::.: .. •~.:_'_.'_,-:;~.r.~.~~1:; 1.:.·.:·,·~:;··.·:1 ...... . · .L ı ı" :::nf: :::z::;~u::,~~~:ıu~v~; 
- Deniz küçük nakliye esnaf ce- • 1 cuk ıöz söyliyemiyeeek derecede 
miyeti umumi katibi Ali beyin oğ ~-::~· ~·:,:,:·:'.·::".:=·>. <& bitgin bir halde idi. 
lu Nijat bey ve hammlar. Remzi o§lu 

KAKAO KAZANANLAR: Londra Ja M•t l l B · J kt 
21 - Beyoğlu kuyu sokak 14 u~ ı ra yoz u ır uo or Hadımko··yu··nde ı·k 

Osman Nedim, 22 - Sirkeci Sal• 

~X:~~~~~?::~~-b~:: Çok feci bir ka- haydut ! Dokuz en kızı kişi vuruldu 
119Jak,24-YenikapıdaNazun za OIOU h• } • 
Bey caddesinde 13 Vasil Keıiş 4 kı·şı· bı•r bankayı ze tr emIŞ •• Bir iki gün evvel 250.000 kitilik bir 
oğlu, 25 - Maçka Fınn sokak kalabalık önünde lngiliz hava kuvv~- b I Amerikada Kentakide Luivil ıeh-
123 Hüıamettin Fuat, 26 - Kan· terinin onuncu yıl gösterişi yapılmak· astı ar .. rinde, geçende Noer isminde bir dok-
dilli kız lisesinden 700 Leman, tayken, tayyare kazalannın en fecile- Herkesin, arbk ölmüş olduğunu tor ölürken mühim bir itirafta bulun· 
27 _ l~kılap lisesinden 712 izzet- rinden biri vukua gelmiş ve Londra zannettiği, Amerikanın şimdiki Alka- muştur. Doktor, ölüm döşeğinde, şöy· 
tin, 28 _ Nişantaşı kız orta mek• valisinin 38 yaşındaki oğlu yanarak ponu, azılı haydut Con Dilincer, gene le demiştir: 

··ı ·· tu··r bir bankaya baskın vererek 40.000 li· - Ben, doktorluk ettiğim müddet· 
tebinden 21 Mediha, 29 - Asamp 0 muş • Tayyareler, mutat gösteritlerini, ra kaldırrnı§, yakalanmadan kaçmıf • çe genç bir kaç kız öldürdüm. Bunlar, 
ıiyon mektebinden 50 Niko, 30-- en alçak mesafelerden bomba atmala- br. iyileşmesi ihtimali bulunmadığını ak • 
Vefa lisesinden 610 Sabahattin, rına, türlü türlü canbazlrklara, küme Azılı haydut ve Amerikalıların ta· bmm kestiği hastalardı! 
31 - Beyoğlu Asmalımesçitte 49 halinde ve tek uçu§lara, renkli bir ta- birine göre "Bir numaralı halk düş • - Kaç kız öldürdünüz? 
Leon Abrahamyan, 32 _ lstan. kmı duman neşrine kadar, mütenevvi manı,, Didincer, avenesinden son defa - Dokuz! 
bul 25 nci mektepten 472 Muhlis bir program dahilinde yapmakta idi- ele geçen birisinin mükerrer teminle- - Ne suretle? 

ı rine göre, ortadan kalkmış zannedili- - Kendilerine ilaç yerine zehir 
Zihni, 33 - Beyoğlu Mahmut a- er. Yanan delikanlı, filo kumandanı yordu. verdim! 
ğa yokufu, 14 Osman Nedim, 34 mevkiindeydi. 600 numaralı, (City of Dilincer, en korkunç soyğunculuk· - Bunu yaparken, hiç bir vicdan 
- Bostancı ilkmektebinden 139 London) iıimli tayyarede bir .pilotla larından birini yapmıştır. azabı duymadmız mı? 
Cemal, 35 - Ortaköy ilk mekte- birlikte bulunuyordu. Tayyarecinin Vaka esnasında bir polis ölmü§, - Bunlar, çok ağır haıta idiler. 
binden 30 Yuda Levi, 36 _Da- kansı, içlerinde bir çok kabine azası banka müşterilerinden biri yaralan • Nasıl olsa öleceklerdi. İıbrap çelone-
rÜf§afaka lisesinden 212 Musa ve İngiliz veliahdi bulunan seyirciler mış, hırsızlar 40 bin liranın kaldırıl • melerini, bir an evvel acıdan kurtul -

Ce 
arasındaydı. masını müteakip kanlı bir makineli lÜ· malarını gözettim! 

Kazım, 37 - Hasköyde 30 - · ka · · ı d' · d k h' ı d' Kadın, tayyarenin düştüğünü, par- fenk muharebesıyle çıp gıtmış er ır. Can çekıten o tordan ze ır e ı · 

mil, 38 - İstanbul Tahtakalede çalandığını görmüş, fakat içerisinde- Dilincer'in çetesi, makineli tüfenk- ği sekiz kızın isimleri sorulmuş, hep· 
tütüncü 325 Seyyit Behbut, 39 - kinin kendi kocası olduğunu farkede· le mücehhez dört kişiden ibarettir. sini birer birer saymı§ ve sonra etra· 
Karaköyde Akgün, 40 - Fatih: memiştir. Oldüğü zannedilen ve birden fmdakilere yalvarmt§lm 
Haydar caddesi 61 numara M. Se- Kadıncağız uzun bir müddet daha müthiş bir "Basü badelmevt,, e uğra· - Şimdi siz de bana zehir veriniz. 
vim bey ve hanımlar: tayyarelerin manevralarına bakmakta mış bu haydudun, muhakkak surette Bir an evvel öleyim! 

devam etmİ§, gülmüş eğlenmiş ve ni- Dilincer olduğu, bir polis hafiyesi Fakat, arzusu yerine getirilmemi§, 
KİT AP KAZANANLAR: hayet felaket haberi kendiıine verildi- ve banka direktörlerinden biri tarafın doktor bir kaç saat sonra kendiliğin • 
41 - Balıkesirde Y eniköy na- ği zaman düşüp bayılmışbr. dan temin edilmektedir. den ölmüştür. 

biyesi Ramazan Ahmet, 42 - Is• Tayyarenin birden makinesi dur - Dilincer teşhis edilmiş ve kaçar • Fevkalade sevimli bir adam olan 
tanbul kız lisesinden Semiha lı - muş ve inmek mecburiyeti hasıl ol • larken, otomobilin kenarında sürük - doktorun bu itirafı, hayret ve dehtet 
mail, 43 _ Ortaköy yeni meyha- muştur. Jendiği şayi olmuttur. uyandırmış, önce bu adamın haıtala-
ne sokak 29 Sadettin, 44 _ Fatih Pilot, halkı yaralamamak üzere, Haydutlardan diğeri, başını getire- nna zehir verdiğine kimse inanmak 

şiddetli bir dönüş hareketi yapmış, fa. ne 8000 lira vadedilen, başka bir azılı istememiş, herkes ölüm yaklaşması • 
Haydar mahallesinde 3 Mehmet kat tayyare birden aşağı doğru di- Nelsondur. nın tesiriyle yalan söylediği zannına 
Nuri, 45 - Fatih Malta çarş11m• kilerelc, sahanın biraz açığma saplan· Hırsızların otomobilleri, kan için • kapılmı§trr. 
da Has~ bey apartımanı Sadi, mış ve derhal alevler içinde yanmış • de ve kurşunla delik deşik olduğu hal· Doktorun itirafı üzerine, adliye bu 
46 - Beşiktaş Türk Ali Tabakçı hr. de vaka mahallinden 25 mil ötede boş işle alakadar olmuş, isimleri sayılan 
sokak 16 Necat, 47 _Ortaköy 23 Pilot, yanan tayyareden pek ağır olarak bulunmuştur. kızlardan sekizinin mezarları bulun • 
Nerime Vasfi, 48 _ Beyoğlu 24 bir yara almaksızın kendini kurtarmış, Dilincer, geçen Mart ayında yaka- muş, ceıetlerden ne kalmışsa, mezar· 

fakat filo kumandanı çıkamıyarak da· lanmış, hapse konulmuş, fakat orada dan çıkanlmııtır. 
üncü mektepten 123 Necdet, 49- kikasında ölmü§lÜr. çakıyla tahtadan imal ettiği tabanca· Morgda yapılan otopıi neticesinde, 
Üsküdar Çınarda 11 Enver, 50-ı~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ya benzer bir şeyle, gardiyanları leh- sekiz ceset bakiyesinin yedisinde ze • 
Beşiktaı 19 ncu mektepten Meh • makinisti Sait, 56 - lğrikaprda dit ederek kaçmağa muvaffak olmut· hirlenme izine rastgelinmemiş, yalnız 
met Suat, 51 - Akıam san'at Ayaz efendi caddesinde 83 Anas- tu. birisinde doktorun itirafının doğrulu-
mek~ebinden 500 Feride Sadul ~ tas, 57 - İstanbul çiçekpazarı 16 Amerika hükumeti şiddetli tedbir- ğunu teyit edecek eser görülmüştür. 
Icıh, 52-Kadıköv sinema sokağın· Kemal, 58 _ lstanbul Orozdibak ler almış ve bu görülmemiş şerırı Bu itibarla, diğer cesetlerde zehir· 

elde edene 15.000 lira vadetmiştir. Ienıne izlerine raııtgelinmemeıi, ara • 
·.ıa 45 Aytekı·n 53 Haydarpa kumaş dairesinde Jozef, 59 - Be u ' - • Bunun yarısı kadar bir mükafat ta dan zaman geçmiş olmasına atfedili • 
şa lbrahimağa 11 MelAhat Halit, yoğlu Saklzağacında 58 Madam haydudun yakalanmasını kolaylaştı • yor. Dokuzuncu kıı:m cesedinin nere-
54 - Gaiata Musevi cemaati kız Frosula Abat, 60 - Nişantaş kız racak, yahut bulunduğu yeri haber ve· ye gömüldüğü, yapılan etraflı araştır-
mektebinden Viktorya Galvo, 55 orta mektebinden 818 Semahat recek olana verilecektir. malara rağmen, anlaşdamannştır! 
- latanbul Kemalbey ıinemaıı hanım ve beyler. Dilincer'dcn henüz eser yoktur. 

Hadımköy, (Husuıi) - Çatal 
ca kazasına bağlı Kızılca Ali k'" 
yünde geçen gece köy korucuı 
Halil tarafından dört ki§i taban 
ca ile yaralanmıştır. Mecruhlar 
dan Çakmaklı köyünden Latif il 
Bakkal Hüsmen aldığı yaraları 

tesiriyle derhal ölmütlerdir. Di 
ğer iki yaralıdan Mustafa oğl 
ldrisin yarası karnındandır ve Y 

ziyeti tehlikelidir. 
Cinayet şöyle olmuştur: Kö 

delikanlıları bahçede toplanmı~ 
lar, eğlenti yaparlarken köyü 
muhtarı Kadri efendi görmÜ§, d 
ğılmalarmı söylemiştir. Muhtar 
dinlemiyen delikanlılar eğlenti 
lerine devam ederlerken, korue 
Halil yanlarına gelerek mani o 
mak istemiş, tabancasını çekere 
korkutmak maksadiyle ateşlemi 
tir. Çıkan mermiler iki kişinin · 
lümü ile ve iki kişinin de ağır s 
rette yaralanmasına sebebiyet ye 

mittir. Çatalca müddeiumumiliğ 
meseleye vazıyet etmiştir. Muht 
rın vur demesile öldüren koruc 
yakalanmıştır. Muhtar hakkınd 
da ayrıca tahkikat yapılıyor. 

Köylü 

lzmirde gardenparti 
İzmir, 6 (A.A) -Verem llliic 

dele cemiyetinin senelik gardet 
partisi dün gece şehir gazinosunclı 
verilmiştir. arden çok güzel olınU 
sabaha kadar büyük bir neşe ile ~• 
kit geçirilmiştir. 

H· ..... --::..mmtmllftllltlftftC~ı 
ii Yurttaı! 
- i U Az, çok kazancından mutlaklll 
ii tasarruf vazifendir, borcundur· 
fi Bunu iyi bil, belle ve yap. 

I
~ Mitli !ktısat ve Tasarruf Cemiyeti .. :; 
::m..,.:tlllftlllft:=m:nma:mnım1111 ...... 


