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Cim Londos 
lstanbulda Kara 

Ali ile güreşecek 
Atina, (Hususi) - Geçenler· 

de Nevyorkta Dünya serbeıt gü .. 
reş ta.mpiyonu Braurningi yenerek 

Selllniği 
talık im .. ' 

lktısat 
vekili 

ikinci defa dünya ıampiyonluğu. } arın .Eskişehire 
nu kazanan Yunan güreşçisi Cim Şehrin etrafında müstah-
Londos, yakında Yunanistana kem garnizon yapılıyor gidiyor 
dönecektir. Cim Londosun, dün- Ankara, 8 (Hususi) - lktııat 
ya şampiyonluğunu kazandıktan Atina, 1 (Huauai) - Yunaniıta Vekili Celal Bey yarın Eıkitehire 
ıonra güre§İ terkedeceği ıöyleni· nın müdafaaıı meıeleıi, bütün siya. giderek şeker fabrikasını teftit e· 
yordu. Fakat bura gazetelerine si fırkaları tiddetle işgal etmekle decektir. Celal Bey oradan Bur . 
göre Cim Londoı İıtanbula gide· devam ediyor. Beynelmilel ıiyasi saya geçerek Bursadaki sergiyi gÖ· 

~ek ~.ürkiye ı~mpiyonu Kara Ali vaziyetteki müphemiyet de bu alik recektir • 
ıle goreşecekhr. "dd ti d' ·kt d' B'lh Celal Bey Ankaraya dönecek ve . I ayı tı e en ırme e ır. ı a11a 

Cım Londos, ıtanbuldan son· S 
1
• . h . . .. . on beş Temmuzda Başvekil lame' 

M 'd k d d b' k e anık te rının mustacelen tahk1 • • • ra ısıra gı ere ora a a 1r aç . .. .. .. . .. . Pata Hazretlerıyle b1rlıkte gene ıe-
müsabaka yapacaktır. mı zarurı gorulmektedır. Selanık yahate çıkacaktır. Başvekil PaF 

Spor federasyonu reisleri tehri etrafında vasi bir istihkamat doğruca lzmit~ gidecek v~ orada . 

tetkik seyahatine çıkıyor şebekeıini muhtevi bir müstahkem ki kağıt fabrikasının temel atm· 
A k 7 (H .. ) S f garnizon tetkil edilecektir. merasimini yapacak, lstanbula ı· 

n ara, uıuıı - - por e decektir. lıtanbulda Pa§abahçede. 
deraıyonu reiıi Aziz, ikin::; reis 

Bı·r Yunan alayı- ki cam fabrikasının temelini ata· Bayazıt mebuıu Halit Beyler yakı 
caktır. 

nda mühim spor merkezlşrinde bir .. • • 
tetkik ıeyahati yapacaklardıı'. nın numayışı 

Ankara ıtadının hazırlıklarına 
devam ediliyor. Stadın temel at· 
ma merasimini lımet Paıa Hazret 
leri bizzat yapacaklardır. 

Federasyon reisi Aziz Bey diyor 
ki: 

Atina, 7 (Husuıi) - Selinikten 

Ecnebi profesör?er ve do
çentler meselesi 

Ankara, 8 (Husuıi) İstanbul ü
niveraiteıi rektörü Neı'et Ömer 
Beyle doçentler Maarif vekili Hik
met beyle görütmektedirler. Veka
let doçentlerin maatları meselesi 
etrafında esaslı tetkikat yapmakta 
dır. 

Aldığım malumata göre, ecne· 

Akdeniz 
misakı 

Ermeniler 
Ordumuza bir tar 
yare hediye ediyol 

Bu~ün çıkan Jamanak refiki' 
zin yazdıima göre lıtanbul~ 
ermeni vatandaılarımız orduııı' 
bir tayyare hediye ctmeğe k_,
vermitlerdir. 

Tayyareyi almak için Jazını 1 
len teıebbüıatta bulunmak asi 

Londra 7 (A.A.) - Deyli Tel· bir de heyet ıeçilmittir. 
grak gazeteıi yazıyor: Şark Avru Hovanı Papazyan Efendinİll 

Yunanistan, ltalya aleyhi
ne olmasından korkuyor! 

pası diplomasisi iki mühim istiha · d b 1 b h ~ yaset n e u unan u evet te 
leye maruz kalmıştır: ram Geeeryan, Sarkes Kınacıf" 

Bir taraftan Yunan hükumetinir Sisak Ağartmacıyan, Garpis >J" 
Londra ve Roma kabineleri tara yan. Aris lnciyan, Kegork Hal)İ 
fından imza edilmiyen hiç bir f · yan vr. Leon Zevor Efendilerdir• 
deniz miıakına İ!tirak etmemeğf A A b k(I 
karar verdiği, çiinkü Atinanın bö: mb~I! ank~cıhk m

1
e 

le bir diplomatik vesikanın 1taly2 ının yenı mezun a_rı_J 
aleyhine müteveccih bir koaliıyo· Ankara, 7 (Huıuıf) - At11' 
nu kolaylaştırmasından korkmak· bankacılık mektebinin imtihan~ 
ta olduğu bildirilmektedir • bitti. 57 kiti kazandı. En iyi ; 

Diğer taraftan ise, Kemalist alanlar Siirt ziraat bankaaı t'* 
sinden Baki, Afyondan Abdili~ Türkiyenin, münhasıran Sovye· ffl' 

Rusya dostlujuna istinat edemiye rim, Meninden Edip Beyle 
Bu. üç gencin lahıillerini ildi' ceğine kani olarak İran ile sıkı 1--• I' 
açın Anupaya gönderilnı• 

antant aktetmİJ olduğu ve yakında 
Tahrana askeri bir heyet göndere-
ceği söylenmektedir. 

"Anadolu ajansının notu: - B 
hususta salahiyettar mahafil in r · 

lumatına miiracaat eden Anadolt
ajansı, bu haberin asıl v,. eıaıı ol · 
madığım beyana mezundur.,, 

muhtemeldir. 

Radyo hopar.ör1erindel 
alınan resim 

Ankara, 7 (Huıuaf) - Güntrİ 
tarife komisyonu, radyo hopatif 
ferinin 100 kiloıundan alınnı•ll' 
olan 200 lira resmin 500 lira ol 

"- lıtanbul atadı meseleıiyle u 
zun zamandanberi mefgul oluyo• 
ruz. Müteaddit defalar, İstanbul 
belediyesine, vilayetine ve Cevdet 
Kerim Beye yardımlarının esirgen 
memesi, meselenin biran evel haJli 

Atin!l gazetelerine bildirildiğine 

göre Yunan efkarı umumiyeaini dik 

tatörlüğe alııtırmak için dün bir 

Yunan alayı tarafından nümayit 

tarzında bir geçit reımi yapılmıttır. 

Bugün Atinada ayni maksatla bir 

batarya top tarafından geçit reımi 

yapılacaktır. Harbiye nazırı cener 

al Kondiliıin taraftarları, halkın , 

reımi geçit yapım askerleri alkııla 
mak suretiyle, diktatörlüğe taraftar 
olduğunu iddia etmektedirler. Hü 
kumet mahafili bu geçit reıimleri • 
nin mutat asken talimlerinden iba 
ret bulundujunu ıöyle.mektedir. 

bi profesörlerin hariçte ameliyat inkılap kürsüleri neşriyatı 
ve iş yapmaları hakkındaki kanun 
ahkamı ecnebi profeıörlere reı· Ankara, 7 (Hususi) - Anka-

rak almmastnt te~J' <? etmittir• 

Macaı· menşeli mal ~af 
Ankara, 7 (Huausi) - 1 1i 

rinievel 933 tarihine kadar ı'1' 
rüklerimize ıelmiş olan M• 
menteli mallardan 67 500 pekiil 
mılmu·rmcmfe'kelımıze serb~ 

yazılmııtı. Bununla beraber henüz 
bir neticeye varılmamııtır. Bu 

sene de tahıisat konulmadığı görül 
dij. Maamafih istimlak iıinin bi· 
~iriliıiyle en mühim adım atılmış 
olacaktır.,, 

ra ve İstanbul · k 1.. k.. "J · men tebliğ edecektir. Ecnebi pro. ın 1 ap ursu en 
neşriyatının ilk olarak çıkarılan f eıörlerden M. Lipman ile doçent 

Niyazi Müttak Bey Ankaraya sı~l
mişlerdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lşçl•ıerle poll•S Ve k Rüşvet muhakemesine bu as er gün devam ediliyor 
Ankara, 8 (Hususi) - Rütvet 

arasında /zarp! maznunları Metr Salem ile Faraci 

15 bin broıürün hepıi satıldı. l-
inet br r ite el 

nacaktır. recektir. ; 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

liallJanın bahriye pro" 
;esinin verecef i netice 

r.'fendinin muhakemelerine bugün 
öğleden sonra devam edilecektir . 
Bugünkü celsede müddeiumumi 
iddianamesini okuyacaktır. 

~~~---·----~~-

Felemengin merkezinde grevcileri;ı J 

çıkardığı kargaşalıklar devam ediyor' 
Büyük devletler on beş sene müddet~ 

muazzam gemiler yaptıracaklar 
Bakalorya meselesi d ..j Amsterdam, 7 (A.A.) - Saba· İki kiti ölmüttür. 90 yatlarında Lon ra, 7 (A.A.) - Siyaıl mal bini kabule amade bulunuyor!_.. 

hın saat birinde !ehirde sükunet bir ıeyirci bir kurtunla ölmüıtür. Ankara, 7 (Hususi) -· Baka· hafil ve matbuat, bahriye konfe.! Diier taraftan Amerika bahri' 
vardı. Karıaıahkların çıkmı' ol- Şehirin her tarafından gelen aai· loryada muvaffak olamıyan tale- ranıı huıuaundaki iptidai müzaker 

1 
mahafili bu huıuıta müttefik o-, 

duğu mahallelerin sokakları ten • ler Jordan mahalelıinde toplan • be nisbetinin fazlalığında bazı elerin uğradığı vahim müıkülatın l salar bile Amerika hükUnıetinİl1 
hadır. maktadırlar. Bir tramvay devril- muallimlerin kitap noksanlığını sebeplerini büyük bir niıbet dahili ğer dört devletin tetkil edecek)'; 

Piyade, süvari ve motoıikletli mit, üzerine kızıl bayrak çekilmit· ileri ıilrmelerine karşı maarif ve • nde halyaya yüklemek temayülünü cephe kartııında daha yükıek 
poliıler devriye gezmekte devam tir. Üç yüz asker, icabında polise kaletinin salahiyettar bir zatı: göstermektedir. rakam huıuıunda ıırar etmeıiıt• J 
ediyorlar. Perıembe günü iki, cu· yardım için hazır bulunmaktadır.. "- Mekteplerde kitap noksanı Morning Post gazetes; diyor ki: timal verilemezdi. Binaenal• 

ma ıabahı iki, cuma aktamı iki Bahriye silahendazları limanı it ·ı mevzuu bahıolamaz. Kitaplar vak 
11İnııiltere ve Japonya harp ıem ltalyanın kararı, vaziyeti dejiıtiİ 

kitinin öldükleri, birisi çok ağır ol- gal etmişlerdir. ; • · tinde temin edilmiıtir.,. diyor. l ileri için azami tonilato olarak 25 ittir ve timdi 35 bin tonilatoluk~ 

d • l ? dır. Eier Roma fikrinde 11ral 
mbı· ald,kı'rı·uı· •. zyeorre. üç ağır yaralı olduğu r s b lı t l . l miler tehlikeai hakim bulunnıt' 

a.IH:edlimıeı'tmtı"ra.hallinebirpiyadekit· a a aaze e erı ne llJOT ar. deraelnıiltereveFranıa içi~ 
0 ~ , tonilato miktarından daha ~t.f 

Amsterdam1 7 (A.A.) - Şehrin \'AKIT - Mehmet A11m Bey bugtln ••ou- Yunus Xadi Bey ıtö~lıı diyor: gizli nurusun nUfuıa kaydelldtı, ,.e daha dn bir azami had kabul etmeğe bit 
cenup kıımında ıabahleyin karga• Zf'l bir ııiyaııt nutuk .. tan, Ba~vekll Paşanın "Bu nutukta rn burl:ı ehemmly(•t nOl(talıırı· kaydedileoeklcr olduA"u ötrenllmlııtır. Slteklm imkan yoktur. Amerika ve Ja~ 

1 ki d t . t" p 1. .. geçen gün me<"llııto söyledlkl nutuktan bnh- ııı llitıııadlyat etrafında toplanmıt ıörU~·oruz. nüfmıların ya7.nnı hakkında dün mr<'llıtle çı- yaya da bo""y)e bı·r teklı'ft• ı.:uluıt"" 
fa I ar evam e mı§ lr. O ll DU• tıedlyor. Asun Bey dost adamlarının &Oylc • Burada dc\'let blnnerls büyük bliylik lktı· kan l(anunun tatbikine gf'çllmeııl, \ 'e hükfl . • lJ 

mayi§çileri teskine muvaffak ola· dikleri nutuklardaki gtlr.elllğl sadece ıılizl~ · sadl işleri ba arm:ığıı ı:rurıımakta ve halkın metin bu mühim vt1 mll&mln ı1ın bltlrllrnı•sı 
mamı§hr. Komünistler, tekrar rin dllzgtln, ahenkli, flklrlr.rin doğnı \'r. man· lkııuıdi faaliyetlerl) ll' ynkından alAkadar ol - için aldığı idari tr.dblrler sayesinde kuta za. 

tıld olınasınm t.e1kll rdrmiyet·ektnl işaret e· maktadır. Bu artık kllslk bilgilerin kafalara manda bu mektum işine tam bir nihayet ,·ı--
kaldırım ta,larını sökmüıleı· ve ıo· derek f3yle eliyor: itiyat halinde yr.rıe,tırdlğl rnallhulyal bir de,·- rllrbilecefl Umlt ohınablllr.,. 
kaklarda barikatlar yapmıılardır. "Dlnllyenler ve okuyanlar Uzerlnde husule Jrt değildir. I.lberal sistemin de,ıet sana~ ı ZAMAN - Ebüızl~·Rzadr. \'l'llt Bey borun 
aıkeri poliı i,emüdahale etmittir. getJrdllt teelrdlr ki •IJ'aal nutuklarda aranan yapmaz. de \lı•t ticaret I:ılr.rlnr. karı,mR7., de\' "Rı>nkll ırömtrı, modaııı .. na hücum ediyor . 

aıtll gUzelllıte mlkyu olabilir. Bu tealr l!ıl' , let sadeCI' idare eıler tarzındaki ıınzıırlJı' • 811 rrnkll gömlrl<ler muhtelit reJlmforln \ 'P. 

maz . ., .,; 
Söylendiiine ıöre İtalyanın ,,M 

riye projeıinin neticeai fU ola~ 
ki, büyük devletler takriben l~J 
ne müddetle muazzam ıemHer l 
edeceklerdir. Zırhlı otomobiller içinde hadise sözden s.lyade söyllyenln tılerlndekl mu,-artıı ll'tlnden artık pek 111.aktayız .. Yeni 7.lhnl - bilhıı.ua faılzmln kııb11l r.ttlkJerl ır liml!'klrr _ 

mahalline alelacele asker ıevkedil· klyetlt'r4en rellr. Bunun lçlndlrkl Baevet.11 \"ette devlet fabrikalar kurmak, &lmendlfer - dlr. \'elit 'B<'y bunun manUı7. oldnlıınu 
mi•tir. P&fa Hazttlerlnln nutukları hemen hrr lrr, yapma!(, en titUler uçmak ı;lbl ltlerr \ nzdıktan aonrıı ıöyle diyor: Bombalar devam ediyol 

.,. fıkrasrnm aonunda meb'utlarfn numaml ' '" icabında tı>reddlltııl\7: \ C hlıınefüı rl atnııtğı 'Be1erfyet. bu k du tUrllk c!<'rtlcrı!en ha ı 

Rıhtım itçileri grevi devam et • ııUn-kll alkıflarlyJe karfıJalUDlftır. ,.:ız1febllcllğl ı-Ibl tertlrrln ~·aptıtı tullyı>t . lls çarcıalnl bir renkli lfÖmlekten bekıı,·er.rl< Viyana, 7 (A.A.) _ AVUlc/ 
mektedir. Komüniıtler rıhbm it. Her ban«I bir hUk6met relal lçln mlllr,tı- lerden me..~ll bir ~k ~'tımurtaııın nasıl am- kadar mu,·ıtı.cııe ı ııkllymdnl kaybetti mi':". . :-~ 

1 ''il etkln umum'lyeye bitap f'derek: balAJ ~·apılıp nereleri' '"~'·l<r.dilme11l lhın• RP.rckf't wr!lln, ki bir tarafta bu muYaz!'· yanın muhtelif noktalarında ~, 
Çilerini tekrar ite bat amaktan vaz b 1 ı ı ,,_ lkn 9unu yapacıatnn. bunu yapa<'~ • jtf'ldlflne l<ıtdıır hl'r şeyi bUtlln l'hilmmlyr.tl n('ı;lzler gllrnhu c:nğalıp dıırurkr.n dlft"r taraf a ar pat am19tır. Yalnız ına" 

geçİrmeie muvaffak olmu,lardır. fım .... " ve biitUn bir dikkatli' göztl önünde tutmal<ta· ta dlinya~· ı P.llkldenbt'rl idare Ptmloı olan zarar Vardır 
A d 7 (A A ) Ak Demek kolayclrr. Fakat: dır . ., dlisturbra aadık kaltn bir kaç dirayetli de\ • 

mater am, ' ' - tam "- Şunu yaptrm, bunu yaptım ... ,. )ffl.Lfl"ET - l.\fllCdl Sndrr.ttln Rr,· bıJgüıı let , ... mlllct \'Ar. 7.at.'n blı.lm dl' bUtUn ümit :!:Sftllllll'lllllllHI 
üzeri Jordan iıçi mahalle.inde kar Ot'mek b11Ak~• Pf'k sorctur. Babuauı aıeıa . 1>qmakaır 11ntnntarın11a çıkan yu:mnd:ı "ntı· ı .. rınıı7. bn mıııetıerın ıa11terdtklerı re.)1&li il Yurttat ! 
gatahklar tekrar ba§lamı§, piyade de hayat aahaımcla berke. itin varit olan hu fuııumnr,. b.lhır.lnr tl'ma!ll etml~tır. ~ccdl d· ,.c ,r.refll 11Um11Mlrrdl'dlr. o f'bedl dU İl Az, çok kazancından muti• 

, • l' l b" k d f k 7.0rluk devle ''fl mlllet ltlert mevzuu bıahso · rettin 84-y gidi nUCııı.lnrııı tesbitine baılan - turlara sndık kıılnnlıtr hrr _ı:lın hail :-lndrıı :ı t f 'f d" d 
vesüvarı po ıs er, ır ar e a a· .. aıarru vazı en ır borcun :r hınca bir kat defli, bin dahR artar.,. mMı llr. nlif11ıı11nuı111n 111 mlh·ona yakın htı · r.mln , ... lstlltbı\llf'rlndl'n mııtmaln ( \'R7. aUll ) :: ' 
labalıfa hücum etmİ§, hazan da CUMHURIYJ:T - V11n11t1 Nadi Bey de bu· Jundufunun anla!llıldıfııu kıı~·drttlkten tıonrn ~·aprrnrlıtr . l>llıı~·a ,\ıt ı;llnrı, gibi nur 1'1l('IUI !! Bunu İyi bil, belle ve ya,. 
ateı elmeğe mecbur kalmı§hr. Üçü ı::U•ı B&IJ\ckll Paşanm nutkunu taJılDe clevnm ""·l·IP. ctrum edl} or bu bir iki nUmnnıı dıırıtukr.ıt '"" IM-!ıırrlw•thı fi Millt fktrsat v~ Tasarruf Ceıni 

---1~:___~....D.11-~-.L~~.ı-..L~"d~ll~·o~r.~n~ı~ıg~ü~nl~d~i ~nın~k~~r~s~ln~d~"~"B~n~'~vı-~l'~ll~lm~l~-J..._"~< ·~ıir~u~hı~ır~h~r~t ~b~a~'r~11~m~ıı~ıd~a~l~lft~n~e<~lil~ı·aıı ~a~r2k~a~nıwı L!lhnrukilllJ1W...ıı.LD.11.t1:t..ı::ü.e&ı.ıı..ıuııı:....sıcıa.ııı.ıe.1~Aluııaa..L~·1iıuıuuB11 ...... ıua.ı..-ım.. ......... ----.... 
.:ı._ - · 
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13ettiın q&·· ·· • ~-- uşum. 
-&wO .... ....__. ~ -- " 

"'ürkler ·Yahudi 
düşmanı olabilir mi 

M '" k T k . . t• ı· .. .. ı ı .. .. 
b~'·: ~::,;~.:aı::~:~:~:1.,:·::~~ a as suııs ıma ı goru en uzum uze 
~-ış~.ı. Bunlardan bir grup, yolda ı • d • ı t • • ı kt d • 
~;:u~~~;.~~'.~;,:c~=~~:k::0~~:~: rıne erın eş ırı me e ır 
bır çocugu elinden tutarak, gez-

mekte olduğunu görmütler. Bu'"Memleketin uğradığı maddi ve manevi zarar büyüktür, 
karı kocanın üzerine hücum ede-
rek, zenciyi: mesuller kim olursa olsun şiddetle cezalarını görecekler .. 

- Vay!.. Sen, siyah derili ol .. 
du~ ... m halde beyaz bir kadına ta- Takas suiistimali tahkikatı gö-
a r.ruz ettin ha? ..• diyerek tepele- rülen lüzum üzerine derinleştiril-
mışler. mektedir. Eski komisyon azasın • 

Amerikada zenci dütmanlığı dan Muhsin, şirketler komiseri 
to.amül olduğu malumdur. Beyaz 1 Bahri, ticaret odası umumi katibi 
h!r kadına yan bakan bir siyahi- Vehbi, ve oda meclisinden Recep 
yı, hemen oracıkta, sokak orte- beylerin malumatına müracaa e • 
6mda, muhaker.~esiz 0··1d·· b·ı· dilmiştir. ·• ure ı u-

'*tlll"'"ıımmnuımnnı• 11u•1Umnı lldtuıı;ımnnuuıımnnuu. ler ve bu umuma tabii ] b.1• ""'ın •il• r k k ge e ı ır .. 
- . ~:· ~u arda anlattığım vak'a Milli müdafaa ve
, r • crın haklı göreceğimiz ha-
.... ' :e.tl~rden midir? ... Biz, süt ni .. kir şehrimize geldi 
r .. zın kızını, mama dadımızın 
c !una memnunı·yetl b·ı· . Milli Müdafaa Vekili Zekai e vere ı ırız . . 
" .... melez ırk bir ç kl d "d Bey dün lstanbula gelmıştır. Ve .. 
~ ocu · arı og u-
gu zaman sevinı·r· b'l kil Bey Haydarpaşa istasyonunda 

iZ 1 e .. 
. Bizde ırkçılık yoktur. Eski de- hükumet erkanı ve birçolı: dostları 

vırlerde dincilik, şimdi de miJli- tarafından karşılanmıştır. 
yetçilik umdeleri hakimdir. --o-

20 postacı genç .. . 
Y nhudilere kartı uzak ve ya

kın tarihlerde yapılan dürüıt mu
ameleler de, tanıdığım Türkler 
arasında yüzde doksan beşine 
haksızlık uretı.nde g·· ·· ·· I orunuyor. 
spanyadan kaçan Musevilerin, u-

zun asırlar, Türkiyede burunları 
kanamamıştır. Biz, Yahudi düt
maıılıgının hıristiyanlık taaasu • 
bundan doğduğunu, Hazreti lıa .. 
ya on dokuz asır evvel yapılan 

Posta ve Telgraf ali mektebi 
orta kısmından bu sene 20 efen· 
di mezun olmuştur. Taleb~lerden 
birisi hanımdır. 

-c-

Liyon kongresi 
Liyonda toplanacak beynelmi

ler komünler koncresint'" iştirak e· 
decek olan dahiliye vehaleti ma
halli i~ler umum müdürü Naci B. 
dün §ehrimize gelmiş ve akşamki 

l . ~.--..:b~ir hareketin intikamr olarak ki· 
liseler tarafından teıvik edildiği-
ni anlam d H l c·· h . ...,"" ttnmnı nmıun•..uı IHlUllltlftlllhntU111tlın:ıım••ntuuı .... ıattttttt&tnpllflJfJlflı 

ııız ır. e e um uı·ıyet da böyJ T ı· .. . b .b. h k e ı an ey ıyor. 
reJımı, u gı ı are ·etlere ne ka- . . . . • . 
dar aleyhtar oldu~unu, İsmet Pa- Filhakika b. b k · · . Q' ır an unun a sını 
şa Hazretlerıyle Şükrü Kaya Be- tasavvur etmek 1 k l 

f d. . .. l • h k l mana~ız ı o ur. 
ye en ının soz erı ve are et er i Trakyada böyle b. h k · 
·ı ,. . ır are etın zu-
ı e nlcme bır kere daha öğretti. hur etmiş olması · ·f d d B , neyı 1 a e e e-

u devlet adamlarımızın beya· bilir kı·? Bu t h · ·d· ? F. . · ·· , e cır mı ır. .. ı· 
nalı,, Y ahudı aleyhtarlığı namına !anca ve falanc T'' k h · d T ·· k' d a ur şe rın e 

ur ıye e ne yapıldığını merak oturan musevileri ge T'· k. 
eden d .. · 1 , .ne ur ıye-

unyaya, ajans arla, radyo- rıin bir J:ehri olan İst b l .. .. 1 1 b .. ··k • ::r an u a surup 
~r a, kut;ğ~ ga

1
zete muhabirleri- a~mak ne demektir? .. Orası Tür-

nın çe 1 1 te graflarla bildiri!~ k·\'e de buraı değ•t '? B. 
· f llk k - · , ı ı mı.. ır a-

ml ış dır. d a 51 seda, hu sabah, k:ı ' liyeti bir tarafta teksif etmek 
on ra a ld. R .. t · • .. l n ge 1• oy er ajansı, oııım akalliyet olmak sıfatiyle za-

foy e yazıyor: f' t l •d ... 1 k "Tü ki ~ . . Y1 .a ı ması egı . uvvetlendiril-
Yet R r yede oldugu .gıbı, Sov- me~i o~mak lazımgelir .. Eğer mu-
1 ... usyada da yahudı aleyhtar- sevılerı temsil etmek Türkle•tir-
ııgını ezm k · · ,. · ' ::r al e ıçın resmı tedbırler mek mevzuu bahisae bunların a-
ınacaktır Türkiyed y h a·ı · · · · · ' ri T ky · .. e a u ı e . rasını bırıbırınden açmak, koyu 

at g·ı::: .
1
adan kogduklanna kana- Türk muhitlerinde yerle§melerini 

t 
. ın e~ memurlar, şiddetle temin etmek lazımdır.. Değil ki 

eczıye ed\Iec kt. 
R

.. . e ır.,, hepainı bir araya toplamak .. 
oyter aJan b ' f d . 

d 
b. k aının u ı a esın- "Trakyadan kalkıp İstanbula 

en ırço §eyle .. .. . d d E r d r ogrenıyoruz. gi in!,, iyenlerin hiçbir gayeye 

h
vve dae, eb~e~ ki, Alınanyada zu- hizmet etmedikleri, bundan da 
ur e n uyuk d 1 

1 b
. k d cereyanın a ga- anlaşılıyor. "Bir musevi gittiği ye-

arı, ıze a ar geld.... .b. M .. 
1 

r· d'X b. ıgı gı ı , u- rin iktısadiyatma hakim olur!,, 
ıelvı esın ıtGler dır barındığı yer mütearifesini ben, kendi hesabı-
0 an ovye ere e air t . . O d d b aye etmış. ma, 'kabul edemiyeceğım. Çünkü, 

ıra a a, azı uygunsuzluklar Türk milletini, her hususta her 
o muf. . .. 

tk· • · A d I . mılletle ı·ekabete gmşecek ve her 
t llu~cı~ı, :~ 0 lu daJanıu, bize hangi bir şerden k~ndini sıyanet 
aa k e ~ a ~r er en hakika- edcrf'k kadar istidatlı ve kuvvet

te ya ın ° ıyan arını, birer not- li görüyorum. Aksini tasavvur ct
la tefıir yahut tekzip ettiği halde , mek, gururumuzu incitir. 
bunu doğrudan doğruya bildir-
miş. Demek ki, memurlar arasın .. 
da vazifesini yapmadığından do-
layı takibata uğrıyacaklar var. 
Oçüncüıü, her sözlerinde dü-

rüatlük ve ıamimiyetle temayüz 
eden devlet reiılerimizin bu sö· 
zünü, garp ajansları "geçi§tirme,, 
"İdarei maslahat,, cümlesi olarak 
telakM etmiyor. "Söylediler, ya· 
pacaklar !,, addediyor. Dünyaya 

Obüı milletler, isterlerse, mu-
sevilerle kendilerini kıyas ettikle-
ri zaman, onlarda bir manevi fa. 
ikiyet bulsunlar ve bundan ko-
runmak için, antisemitismin huşu· 
netine baş vursunlar. 

Diğer sebepler bir tarafta dur· 
sun, hiz, sırf hu tevehhüme kapıl· 
madığrmız için yahudi düşmanı 
olamayız. 

(V4·rt0) 

Komiıyon azasından ticaret 
borsası komiseri Akif, sigortacı 

Rıfkı, oda idare heyetinden Gani 
· beylerin de bugünlerde malfımatft 
farına müracaat edilecektir. 

Henüz komisyon azasından hiç 
bid maznun vaziyetinde değildir. 
Ndice tahkikat sonunda belli o • 
lacnktır. Müfettişler heyeti, Gala" 
ta ve İstanbul gümrükleriyle or • 
man memurlarından birçok me • 
m:\rların ifadelerini almıya karar 
''f'rmİ§tİr. Dün on memurun ifade
si alınmıştır. Müfettitler yeni ve 
mühim izler üzerinde tahkikata 
aevam et.mektedir. 

Salahiyettar bir zat dün bu hu
susta demittir ki: 

"Takaı ıuiiıtimali o kadar §Ü• 

mullüdür ki bu facia karıısında 
ıstırap duymamak imkansızdır. 
Bu yolsuzluklar yüzünden memle
ketin uğradığı maddi ve manevi 
zarar çok büyüktür. Mea'uller kim 

• mmmmumm mnnumnmıımm11U111111111ma~ntm1wmu11111t1ınnnr 

1ii~•ıi.1rıl 
Yere dUştU 
Dün akşam İshak isminde bir 

$ocuk tramvaydan atlarken yere 
dürmüı ve kafa•ınm muhtelif yer 
lerinden yaralanmış, hastaneye 
kaldırılmıttır. 

Elbise ~aldı 
Kemalpafa mahallesinde A • 

ğa yokuşundal<i yapıda çalışan 
Rifatin bir takım elbisesini çal -
dığı iddia edilen, Arif yakalan • 

mı~tır. 

Otomobil 4jarptı 
Galatada ermeni kilisesinde 

hademelik yapan Avadiı efendi
ye ıoför Mehmedin idaresinde • 
ki 2393 numaralı otomobil çarp
mış ve yaralamıştır. Şoför yaka .. 
lanmıttır. 

Sarkıntlhk ettiler 
Balatta Bakkal sokağında otu· 

ran matmazel Rozaya seyyar sa· 
tıcı Mehmet ile arkada~ı Osman 
!arkıntılık etmişler ve kızın fer• 
:yadı üzerine yetiıen polis tarafın 
dan yakalanmıtlardır. 

Şırınga iğne nasıl 
yutulmuş 

Bakırköyünde di§Çi Koço efen
dinin muayenehanesinde dişleri -
ni tedavi ettirmekte olan Ömer 
Yılmaz efendi, tedavi esnasında 
diş sinirlerini öldürmek için kul .. 
!anılan şırınga iğnesini kasten 
yutturulmak f ddiasiyle mahkeme
ye müracaat etmiştir. Ömer Yıl • 
maz efendi maddi ve manevi beş 
bin lira iıtiyordu. 

Dün davaya bakılmıı, di~i 
Koç o efendi iğnenin kasten yut • 
turulmadığmı, Ömer Yılmaz efen 
dinin ağzını açık tutması icap e

derken kapıyarak iğneyi mihani • 
ki bir şekilde yuttuğunu söylemiş· 
tir. Neticede keyfiyetin adli tıp it 
leri müdürlüğünce tetkikine karar 
verilerek mahkeme baıka güne 
kalmıştır. 

oluna olsun cezalarını görecek ve 
tahkikatın neticesi efkarı umumi
yeyc bildirilecektir. Takas işle -1 
rinde alakadar memurların ade .. 
di 60 kadar gösteriliyorsa da bu 
rakam doğru değildir. Tahkika -
tın inkişafı neticesinde belki bu 
rake.ma yaklaşır.,, 

lllJlftUJllMVIOHftillJlllR .. , .. ..,. ı-..ıtt1mt1•m1111111•••llflHNM1111 1f1ildlfMttlıl 

Eroin kaçakçıları 
yakalandı 

Zazıta üç heroinciyi daha yaka
lamıya muvaffak olmuştur. Za· 
bıta, Varşovada bir sene evel elli 
kilo heroin ile yakalanan ve 2 se
ne hapse mahkum olan Abraham 
Mişelin torunu Polonya tebaasın
dan Halpernin ıehrimizde bulun -
duğunu ve kaçakçılık yapmıya sa
vaştığını haber almı§h. Halperi 
zabıta tarafından sıkı bir nezaret 
altına alrnmııtı. Görülen suç ha
linde yakalanmak isteniyordu. Za
bıta evelki gün T om, T om mahal
lesinde postacılar sokağında 34 
numaralı evi ansızın hasmıı, bura
da oturan Nununya klübü garson 
}arından Kari Fenekant ile 
metresi Elizayı yakalamıı, evin 
üst kat odalarından birinde de on 
be§ buçuk kilo heroini meydana çı 
karmıttır. Bunların ortağı olan 
piyanist Fı-iç Plaçki de yakalan
mı§hr. Bunlar Halperne ait olan 

heroinleri az bir ücret mukabilinde 
sakladıklarını itiraf etmiılerdir. 
Halpernin, zabıtanın sıkı takibi 
kaşuıında yakalanacağını anlayın
ca tayyare ile Peşteye kaç.tığı an • 
latılmı!tır. Kaçakçılar ihtisas 
mahkemeıine verilmişlerdir. 

-o-

Erenköy sanatoryomunda 
İstanbul Verem mücadele ce • 

miyeti Erenköy sanatoryomuna 
20 yataklı bir pavyon yaptırmıya 
karar vermittir. 

Yarınki toplantı 

İhracat tacirleri yarın ticaret O• 

dasında bir toplantı yapacaklar -
dır. Bu toplantıda mahreç mesele
si takas ve kontenjan meseleleri , 
görü§ ülecektir. 

-o-

Bebek bahçesinde otel 
Belediyece, Bebek bahçesinde 

bahçenin manzarasını bozmıya • 
cak bir şekilde ve tamRmiyle asri 
tarzda bir otel yaptırılmasına ka
rar vermiş ve bu husustaki proje 
ile §artname belediye daimi encü
meni tarafından dün tasdik olun
muştur.Otelin inşaatını bir müteah 
hit deruhte etmiştir. Muayyen bir 
müddet iglettiktcn sonra oteli mec 
c~men belediyeye bırakacaktır. 

-<>-
Kuyu suları satıyorlar 

Seyyar ıu satan esnaftan ba
zılarının son günlerde kuyu ıuln
rını iyi ıu diye sattıkları nlaşıl
mı§tır. Belediye bu gibi suların 

doldurulduğu kuyuları kapataca -
ğı gibi satanları da cezalandıra • 
caktır 

alkan itilafı ve 
Bulgaristan 

Balkan itilafı \'e bulgariıtan Sal • 
kan itil8fının ne kadar mühim bir sulh 
unsuru olduğu gün geçtfüçe tebıırüz 
etmcktcıdir. Bu itilif ın hazırlanmasın 
da Türkiye r.iyaaeti büyük bir rol oy • 
nadığı cihetle memnun olmak hakkı • 
mızdır. 

Türkiye?, Balkanlarda, senelerden, 
hntta nıurlnrdan beri ıon aylarda ol -
duğu kadıır nlkışlanmamı!lı. On sene
den beri takip ettiğimiz aulh aiynseti
nin takdir edildiğini sevinçle karııln
rız. Müteessif olduğumuz bir nokta 
bu siyasetimizin bazı memleketlerde 
fena tefsir rdilmc:si, yanlı§ anlnıılmn-
11dır. 

Bu memleketlerden biri Bulgaris • 
tandır. Buııu açıkça ifade etmek la • 
zımdır. Sofya hükumeti, daha ilk gün· 
den beri, Balkan itilafına muarız bir 
vaziyet almıttır. Yugoslavya ve Çe
koslovakya Hariciye nazırlannın te -
menni ve ümitlerine rağmen. Bulga -
ri11tnnın yakında Balkan itil8fına işti

rak edeceğini zannetmiyoruz. 
Bulgaristanın itiJafa girmemeainin 

bir çok hini ıebepleri mevcut olmak
la bernber ıiyaıi amillerin de rolü İn· 
kar edilemez. Siyaıi amillerin ba§ında 
Makedonyada!.:i Bulgar müddeiyatiyle 
Adalar Denizine inmek fikrini, ve ba
zı Bulgar ınehafilinin Yunan ve hatta 
Türk Trakyaaı üzerindeki emellerini 
bundan baıka Dohricanın dahi ilhakı
nı zikretme!< lazımdır. 

Resmi Bulgnristanın bilhassa Trak
ya üzerindeki mctalibata ittirak et • 
mediğini knbul eylemekle beraber ba
zı huıuıi teıekküllerin propnııandala
rındnn müteessir olduğumuzu ıöyle • 
mek mecburiyetindeyiz. Hatta daha 
ileriye giderek diyeceğiz ki, bazı de • 
falnr Sofyada Türkiyenin ayni za .. 
manda bir Balkan hükumeti olduğu 
unutuluyor ve Trakya gibi memleke • 
timizin mühim bir kısmını teşkil eden 
bir parçasının inkişafını temin edecek 
bazı icraatımız bile Sofyaaa tenkitle • 
re uirıyor. BuJgariıtanın mühim ve 
çalışkan bir unsuru olan Bulgar teba
ıı Türklerin son zamanlar ne gibi 
mütkülata tesadüf ettiklerini, Türki -
yeye gelmek istiycnlerin nasıl güç!ük
lcre uğradıklannı ayrıca izah edece -
ğiz. 

Biz, Bulgaristana kar!• samimi hıt
ıiyatla mcşbuuz. Yalnız Baıvekil lı • 
met Pata Hazretlerinin :son nutukla -
rında mükemmelen izah buyurulduğu 
gibi, Bulgnriıtandan daha fazla yakın
lık beklemek hakkımızdır. Türk ıiya
ıcti Bulgariıtanın aleyhine matuf de
ğil, Balkanların Balkanlılara aidiyeti • 
ni iıtihdnf etmektedir. Bir gün Sofyt1-
da bu hakikatin daha anlaşılacağına 
ümit edenlerdeniz. 

M. R. ftecdet 
lllltifiiii'ililiW&.MiliiidlWlltiMdlftlttnıtlf 

Gazi köprüsü meselesi 
Gazi köprüsü hakkında tetki

katta bulunmakta olan komiıyon 
işini bitirmiı, projenin esasında 

bir değişiklik yapılmasına lüzum 
olmadığına, yalnız tatbikat pro
jelerinde bazı tadilat icraıına ka· 
rar vermiştir. Bu tadilat yapılır • 
ken projeyi hazırlıyan M. Pijo da 
lstanbula davet edilecektir. 

-0-

Topkapı cinayeti 
Topknpı<ln sütçü Mehmet ağa .. 

yı öldürmekten suçlu Hasan ve 

Re~at iemindeki iki kardeıin mu
hakemelerine dün ağırcezada ba
kılmıf, bazı §ahitler dinlenmittir. 
Mahkeme gelmiyen tahitler için 
başka güne kalmıştır. 

Lozan yıl dönürnü 
24 temmuz, Lozan sulhünün 

iınzn1andığı büyük gündür. Her 
s<"r.c olduğu gibi bu sene de bü -
yük hir merasim yapılacaktır. Hu
kuk fakültesi talebe cemiyeti bu 
husut-la bir program hazırlamak
hıdır. 
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l ]~~ ~-Uz~d•de~ 
Hakfki vesikalara tasnif 

Kadri 
eden ve birbirine bağhyan 

CEMiL 
8·7-934 Her Hakkı &Jabfuzdur Tefrika: 98 

Qe~en kısım lar1n hulasası 
MUta.rekeden sonra latant:ul'da Anado

lu lehinde çal..l§anlar aruma katılan nha· 
mı. lntPJ1zler lehinde çal..l§an Fatma Ntlı
het'le ta.nşyor ve onunla beraber yaşıyor. 
Diğer ta.raftan Pantikyan yazıhanesin~e 

mllll kuvvetlere çalı§an Feridun Bey Pan
tlkyan ta.rafından takip ettirilecektir. 

bütün Türkiye bir sevinç dalga -
sile çalkandığı sırada Recep Bey, 
Anadoludan dönmüştü .• Buraya Is 
tanbula niçin gelmişti. Onu yalnız 
kendisi biliyordu. Herkesin ne§e 
içinde çalkandığı bugünde o, çok 
durgun görünüyordu. 

Ne olmuştu? Nesi vardı? 

Recep Beyin bu durgun ve dü -
şünceli hali beğenilecek gibi de .. 
ğildi .. 

Ondan Üsküdara geçmek için 
ayrılmıştı .• Daha lstanbula dün 
ayak basmışken bugün Üsküdara 
geçmek istemesinde bir mana ol -
duğu muhakkaktı .. 

Recep Bey, etrafından gelip 
geçenlere hiç ehemmiyet verme • 
den yürüyordu. Dalgındı. O kadar 

ki, köprü üstünde yürürken Üskü
dar iskelesini arkada bıraktığının 
farkına bile varmadı. Neden ıon-

ra kendine geldi .. Döndü .• Tam bu 
sırada eski dostlarından, çocuk • 

Iuk arkadaıı Baha ile karşılaştı .. 

Bahayı senelerdenberi görmemiş -
ti. Ne de irileşmi! ve güzelleş
mitti. 

- O, sen misin Baha, dedi, 
Şükür bizi biribirimize kavuşturan 
varlığa .• Nerelerdeydin, a müba -
rek .. 

-Ya sen? .. 

Ben mi bir sene evveline kadar 
hep burada .. Daha dün Anadolu
dan geldim ... 

-Ya. ... 

- Neredeydin?. 

- Yolumun ve gücümün yettiği 

kadar dolaştım .. Önüm deniz ol • 

masaydı, Adalardenizinin bulun
duğu sahada da dolaşmak istiyor
dum .. 

Recep Bey, bununla, Büyük 
harbe iştirak ettiğini anlatmak is
tiyordu .. 

Baha: 
- Ne mutlu sana, dedi, burada-

Tefrika numarası 11: 

ki aile vaziyetimin kötülüğü bir 
müddet ayrılmama mani oldu •. 
Bir ihtiyar annemden başka hiç 
kimsem yoktu. Onu bırakabile
cek bir yerim bile .. Gerçi, başın -
da beklemem onun son arzusuy -
du. Böyle hareketime de kalben 
müteessir değilim.. lzmirin işgal 
edildiği gün benim de vazifem 
annemi Üsküdara götürüp aile 
mezarına gömmek oldu .. 

Recep Bey, Bahanın sakin, fa .. 
kat ayni zamanda, içli sözünden 
cidden müteessir olmuştu. Onun 
hüznüne candan iştirak etti: 

- Vah canım kardeşim, başın 
sağ olsun .. 

- Teşekkür ederim Recep ... 

İçini çektikten sonra: 

- işte böyle, dedi .. Zaten ha -
yatta yapayalnızdım,, şimdi hiis -

bütün yalnız kaldım .. 

- Evlenmedin mi?. 

-Hayır .... 

- Şimdi böyle nereye gidiyor-
dun?. 

- Gidecek bir yerim yok .. Şöy
le dolaşıyordum .. Sen?. 

- Ben Üsküdara geçeceğim .. 
İstersen sen de gel.. Hava almış o

lursun .. 

- Geleyim .. Annemin mezarına 
da uğrarım .. . Çoktandır gideme • 

. . s ks ? mıştım.. en ne yapaca m .•. 

Recep Bey bir an durdu: 

- İlhami adında bir arka -
daşım vardı .. Onun evine uğrıya
cağım .. 

- Niçin vardı, diyorsun .. Şimdi 
yok mu?. 

Recep Bey cevap vermedi. Az 
sonra: 

- Şimdi maalesef yok Baha, 
dedi .. Büyük harpte şehit verdik .. 
Benim üzüntümü tasavvur ede .. 
bilirsin .. Şimdi, nasıl gider de an· 
nesine ve kız kardeşine ben bunu 
anlatırım! "Oğlunuz şehit oldu, 
Allah size ömür versin,, derim .. 

- Evet anlıyorum.. Çok güç 
Recep Bey .. Fakat nihayet olacak 
değil mi?. Bir an evvel öğrenme • 
leri onlar için daha iyi olur. Bari 
ondan başka kimseleri var mı?. 

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

Geçen kısımların hUllsası 
Fikret, 11 vrupadan dönünce 

Tür.kam almak istiyor. Türkanın 
fakirleşen fakat lüks hayat sür
mekten bir türlü vageçemiyen ba 
bası İlhami Bey, kızını Cemal 
Bey isminde zengin birine vermek 
arzusundadır. O gün Cemal Bey, 
evlerine davetli olduğu halde, 
Türkan ve Fikret yemeğe inmiyor 
lar. 
Bey, uyuyacaknuş ... "Rahatını bozma· 
mak için gürültü etmemelif" dedi. 

Hizmetkann bu tavsiyelerine rağ. 
men, İlhami Bey, sofraya oturamadı. 

Cemal Beye döndü: 

-~ oğlum ... Bana bir 
A.fdlta müsaade edin... Her ba1de si
zi fazla bekletmem ... Hemen şimdi ge
~orum... Pek merak eltim de ... 

Kaydi ihtiyatla, ilave etti: 
- Ne kadar olsa, Fikreti pek seve· 

rim... Hakiki evladım gibi, sıhhatiyle 
alakadar olurum ... Vah vah ... Hasta • 
landı demek?. 

- Buyurum, buyurun .. Bekliyo • 
rum... Benim tarafımdan da "Geçmiş 
olsun" deyiniz •.. 

Ne o, ne öteki, bu hastalığın doğ
ru olduğuna akil bulunmıyorlardı. Bi
ribirJerine kar§ı komedi oyniyorlar • 
dı. 

Ilhami Bey: 
" - Ah, §U Türkanınki de olur 

münasebetsizlik değil... Tam kıvamı • 
na gelen işi bozaca ... " Diye homur • 
dana homut·dana koridoru geçti; alt 
kata indi. 

Hizmetçi: 
- Bahçedeki köşkte efendim ... • 

Demişti. 

Oraya doiru hızlı adımlarla yol • 
landı: 

lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol· 
maması, seçme olması ve okunaklı 

yazılması lazımdır. 

Bahsi kazanan tayyareci 
lakoçyalılar cimrilikleriyle meş 

burdur. İki İskoç tayyareci ya-

rım İngiliz lirasına bir bahse tu -
tuşmuşlardı. Her ikisi de karı • 

larmı tayyarelerine alacaklar ve 
böyle uçacaklardı. Uçuş esnasın· 

da kimin karısı daha evvel kor -
kar ve haykırırsa o tayyareci hah .. 

si kaybedecekti. Her iki tayyare

ye de hakemler alınmıştı. 

Tayyareler havalaı:µnış, sürat
le uçuyorlardı. Tayyarecilerden 

Mak Kormik bir aralık yanında 

oturan karısının heyecanlandığını 

ve bağırmak üzere olduğunu gör

dü. Biraz daha vakit geçirseydi 

bahsi kaybedecekti. Tereddüde 

mahal yoktu. Karısını belinden 

tuttuğu gibi boşluğa fırlattı ve 

bahsi kazanmıştı. 

Kurtuluş: Garbis 

- Hem var, hem yok .. Amcala

rı vardır, muhalifti .. Dün öğrendi .. 

ğime göre kaçmıya bile hazırlan -

mış .. O da defolur giderse hiç 
kimseleri kalmıyacak.. 

- Kız kardeşi evli değil mi?. 

- Hayır ..• 

ikisi de sustular ve Üsküaar is
kelesine doğru yürüdüler .. 

Vapur hazırdı.. Recep Bey iki 
gidip gelme bilet aldı, ve vapura 
atlidılar .. 

Üsküdar iskelesine çıktıkları z• 
man Baha, Recep Beyden ayrıl -
mak istedi: 

- Sen git .. Yalnız hangi vapur· 

la döneceksin ben de o saatte bu -
rada bulunayım .• 

Recep Bey itiraz etti: 

- Hayır, dedi, mezara gidecek· 
sen ben de beraber gelirim.. Yal -
ruz daha evvel şuraya birlikte uğ
rıyalmı.. Benim tek başıma böyle 
bir kara haber götürmeye cesare • 
tim yok .• Yanımda sen de bulu -
nursan belki ..• 

- Fakat tanımadığım yere git
mek bilmem yakışık alır mı?. 

- Düşündüğü şeye bak hele .• 

Recep Bey bunu söylerken Ba· 
hanm kolundan yakalamış ve: 

(Devamı var) 

" - Ah, şu Fikret gelmez olsay • 
dı ... Yahut, daha sonra gelseydi ... " 

Küçük köşkte, kıziyle misafirini, 
karşı karşıya somurtup otururlarken 
buldu. Daha doğrusu,, Fikret somur • 
tuyor, Türkan, ona bir şeyler aniat
mağa uğraşıyordu. 

llhami Bey: 

- Ne oldunuz?.. Niçin gelmiyor· 
&unuz? ... • Dedi. 

Türkan, büyük bir irade ile ayağa 
kalktı: 

- Fikret, hasta, baba ... • Dedi • 
Görmiyor musunuz? Rengi nasıl sol· 
muş ... Onu, bu vaziyette bırakıp yu· 
karı çıkamam ... 

Sesini büsbütün sertleştirdi: 
- Cemal Beye bizim tarafımızdan 

itizar ediniz... Gelemiyeceğiz ! 
llhami Bey, kızının tabiatlerini ga· 

yet iyi bilirdi: itiraz etmek, onu biis· 
bütün aşkınlaştırır, taşkınlaştırırdı. 

Bu sebeple, sesini çıkarmadı. 
Tem.in, Türkan Fikrete tehdit ma· 

kammda neler söylediyse, bunlar, hep 
Ilhami Beyin aklına kendi kendiliğin
den geldi : 

" - Türkan, Cemal Beyin yanına 
gitmek istemiyor. Aksiliği tuttu. Onun 
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22. Bees and cata 
Biz Keta 
A rdar kediler 

Here is our first picture (pikçer) 
reııın 

What do we see on it? We see part 
of tbe garden near (nir) Mr Robin -

yakrnında 

son's house. 
Are there any flowers ın your 

garden Mvy" 
"Y es, there are many flowera and 

some bushes (bu§ez) and treea." 
fidanlar. 

"Do you often play there?" 
" Yes, we do, each of us has a Httle 

garden, and we do all kinds of work; 
for instances we water (voter) our 

sular 
flowers and we take away (tek avey) 

kaldırır 

the dead ( ded) leaves" 
ölü 

There are many bees (biz) in Mr 
arılar 

Robinson's garden. These useful little 
insects (insekta) live in hives (hayiz) 

haşerat kovanlar 
made of straw or wood. They fly 
about (ebavrt) in the gi\rden and in 
the fields, going from flower to flower. 
ln the hives they make boney 
(baney) which is very sweet (svit). 
bal tatlı 

'' T om, do you sometimes ha ve 
honey for breakfast?" 

y eı, t do, and sometimes r ha ve 
jam (jem). 
re~el 

Jam is made of truit cooked (kukd) 
pıştnnış 

witb su gar ( §Uger). 
şeker 

Before eating his breakfast, Henry 
always gives his dog Jack some 
biscuit and clean water. His sisler 
Mary has a lovely (lavli} white cat 

(ket) 
kedi 

sevım i 

"What is your cat's name Mary?" 
"She is calJed SnowbaU (snovbal)*] 

ismihas 

«• Do you give her water?" 
" No, 1 give her milk every ( evri) 

her 

morning. l pour (por) the m.ilk from 
a Jug into a saucer (Soıer) on the 

güğüm tabak 
( 1) Burada ismihas olarak kulla

nılıyor. Sncw kar. ball top demek • 
tir. İkisi bir arada kartopu demek o
lur. 

ground. Are you fond of (fond ov) 
düşkün - müptela 

cats?" 
'Yes, I am. 
So, am J; but some people donot 

like (layik) cats. Snow ball is very 
sever • hoşlanır 

fond of me, she is of ten behind mc 

için bu bahaneyi buldu. Henüz bu me· 
selede yüz göz olmadığımızdan, Fik
reti temaruz ettiriyor. Yoksa, başı kı
zarsa, yemek odasına deli gibi kotar, 
Cema1 Beyin ıurabna: (Ben, seni İs· 
temiyorum. Babam, nafile uğra§ıyor!) 
Diye haykmr ... Böyle bir facianın ol· 
masma karşı durmalıyım ... " 

Zihninden bu dÜ§Ünceleri geçirdiği 
içindir ki, yalan hastalığa inanmış gÖ· 
ründü: 

- Ya ... Vah vah çocuğum ... Her 
halde merak etmemeli... Yorgunluk· 
tur .... Hastalık değildir... Maamafih, 
eğer lazımsa, doktor göndereyim ... 

Fikret, somurtkan somurtkan: 

- istemez efendim .•. Merak etme· 
yin .•. Bir şeyim yok ..• Diye homurdan· 
dı. 

Türkanın söylediklerini tekzip et· 
mek istemiyordu. Genç kızın bir la§· 
kınlık yapabileceğine o da kanaat ge
tirmişti. 

İlhami Bey: 

- Eh, peki ... istirahat et ... Yanna 
büsbütün bir §eyin kalmaz... • Dedik· 
ten sonra, melıil, mahzun çekildi 

Geriye döndü. 
Yemek odasına girerken, düşünü-

when 1 go about the bouse. 
" Has Snowball any kittrrı• 

(kit em:) ?" 
kedi yavruları 

Y es, she has two, they play witb 
her little children. They have ıuch 
(saç) soft (ıoft) coata!" 
böyle yumutak 

Sometimes snowball, clirnbt 
(klayimz) upen the roof (ruf) arıd 
tırmanır çab 
when she comcs back (bek) into th• 

geri gelir • döner 
house, she is quite dirty ( derti) ıh• 

kirli 
does not like to be dirty. And so ıh• 
cleans her coat with her tongu• 
(tang), till it iı quite white agaiıl 
dil 
(egen) 
tekrar 

1 - Okuyunuz: 
Near, hear, early, year, learııı 

hush, put, such; soft, often; whertt 
bere, tbere; jam, lamh, climb; ıoJSı 

honey, month, fond; catch, sucht 
shine, sugar; saucer, draw, d aughttı'ı 
straw, pou~, our, your, tongue, younl• 

2 - Cevap veriniz: 
(1) What do the children do irı 

the garden? (2) Who waten th• 
flowers? (3) What are bees (4) Ho"1 
are they useful? (5) Wbat are hive• 
made of? ( 6) What do you ha ve for 
breakfast? (7) What doeı Hanry gi\'f 
his doğ? (8) Who is ınowba11? Ir. ıh• 
a b1ack cat ( 10) When does 1'rfar1 
givea her cat milk ( 11) Where doe• 
sbe put it? ( 12) What are kitten•? 
(13) Who can climb well? (14) Ho1' 
does a cat clean her coat? (15) Do yod 

like cah very mucb? (16) Do you lik' 
dogs better that cats? (17) Who i• 
gond of jack? (18) Who makes janı? 
(19) Wbat it is made of? (20) What 
is sw.eet? 

Yeni neşriyat: 

ÜLKÜ 
Gazi Hazretleri, lran Şahentahl 

Hazretleri ve İsmet Paşa Hazretleri• 

nin nutuklariyle ba§lıyan Olkü'nÜll 
17 inci sayısında Nusret Kamil Be • 

yin "lran hakkında" bir makalesi, ff jl• 
mi Ziya Beyin "F elaefe ve ilim" ya • 
zısı, Kazım Nami Beyin "Homatiz • 
ma", Zeki Meıut Beyin "Ayın Poli • 
tikası", Hüseyin Namık Beyin "Tür1' 

adının eskiliği" yazıları ve halk ede • 
biyatı üzerinde ishak Rafet beyin bit 
konferansı ile M. Şakir Beyin halk e• 

debiyabndan seçtiği koıma örnekleri 
ve Behçet Kemal Beyin bir tiiri, Al~ 
Sami Beyin bir aan'at yazısı, Zehirb 
gazlar hakkında Hikmet Rafet Beyifl 
verdiği izahatın devamı ve Selim Nüt:• 
het Beyin Biblografyası vardır. 

yordu: 
" - Allah vere de, Cemal Bey a• 

lınmasa .... Aman Yarabbi... Bu kı:ı111 

bana ettikleri nedir?... Gün geçtikÇ1 

şimanklatıyor .'' 
içeri sahte bir tebessümle girdi. 

- Beyefendi oğlum! ... Affedersi• 
niz, yemekte ba§başa kalacağız .... Fi"' 
ret bastalanmıı··· Tabii yorğun... J(ı• 
zım da ağabeyiıine bakınağı bir heıfl· 
şirelik vazifesi addediyor. 

Cemal Bey, inanmadan: 

- Ya ... Vah vah.. • Diye tees•iif 
etti. 

- Haydi, biz oturalım ... Buyurııfl" 

Fazla a3abiyetin verdiği bir carılı• 
1 Jıkla, ikisi de, gevezele§miılerdi... G" 

rip §ey! Neşeli gibi görünüyorlardı. 
Cemal Bey, llhami Beyi çok atak" 

dar eden bir bahis açmak kurnaztığ1rıf 
göstemıiıti: 

- Sizinle ortaklama bir it yapalı"'; 
Beyefendi ....• Dedi .• Her halde, i1'• 
ay içinde, yüzde elli kar edebileceğiı: .. • 
Onar bin lira koyarız ... 

llhami Bey, azacık sarardı. 
··ıı· Fakat, Cemal Bey, onu fazla u 

mcdi: 
( Devamı var) 
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HABER' in 
hlklyeel Al takke ver külah 
- Son sayıfadaki resme bakı-1 de, kapıyı vurur, müıaade isterdi. 

n•z ! - 1 Halbuki, kanat, arkaıına kadara -

Hintli mecusi uşak Hinteru, e-
fendisi Sir Henson ile Sirin zev
cesi Ledi Merinin kendi aralarında 
konuştukları mühim muhavereyi 
işiderek alakadar oluyor. Derhal 
kendi kansı Pimirayı Sir Hcnso -
nun yat.ağına gönderiyor. Kendi 
de, bir elinde ip, öbür elinde bıçak 
baskın veriyor .. 

Daima hürmet ettiği, önünde 
rüku ile iğildiği bu adamın üzeri
ne yürüyen Hintli uıak: 

- Davranma .. -diye haykır . 
dı.- Yoksa seni mahvederim .. 
On iki büyük ilıihımızın namına 
yemin edeıoim ki, derhal öldürü • 
rüm .. 

Vakur lord, zıngır zıngır titre • 
'?e.ğe. batladı. Hintli uıak, hançe • 
rını dııleri arasına almı!b: 

- Kımıldama ... -diyerek tek • 
rarladı .. 

' Si~ Henson ile Pimirayı, kendi 
yatagına kıs kıvrak bağladı .. On • 
ları bu vaziyette gören cürmü 
methut halinde yakalandıklarına 
kani olurdu. 

İngiliz: 

" B - u vahti adam bize ne ya-
pacak? .• , Diri diri yakacak mı?. 
Üzerimize gaz mı bulayacak?.,, di
ye dütünüyordu. 

Lakin, Hintli, gaz bulamadı ... 
Yakmadı da .. 

Vakit kaybetmek istemiyordu ... 
Belki İngiliz bir kolayını bulup ip· 
lerden kurtulurdu .. Gerçi, o, sağ • 
lam bllllamıftı. Fakat, ya kurtu • 
lursa .... 

Doğruca Ledi Merinin odasına 
kottu: Aceleyle kapıyı vurdu .. 

- Kimo?. 

- Hanımefendi .. Açınız .. Ben 
geldim ... Ben sizin sadık uıağımz 
Hinteru .. 

Kadın, kitap okuyordu .. 
Allah, allah .. Bu saatte, Ufakla

rın, hizmetkarların hepıi yatmıf 
bulunmak iktıza etmez miydi?. O, 
uyumaları için izin vermitti.. Sa • 
kın bir yangın çıkmıt olmasın . 

- Gir bakalım .. Ne var? Hay -
rola?. 

Hintli yerde diz çöktü: 

. - Ah, efendimiz, felaket .. F e • 
l~ket ... - diye inildedi .. - ikimi • 
zm de batımıza b·· .. k b. 'b 

ıd . uyu ır muıı et 
ge ı .. 

- Ne gibi?. 

Ledi, hiç bir fey ani d 
amıyor u .. 

- ikimiz de aldatıld k f d. ı , e en ı. 
ıniz ... 

- Kimin tarafından?. 

· - Siz kocanız, ben de 0 Y b ere a-
ta.ıca zevcem tarafından t ... 

- Çıldırdın mı sen?. 

- Çıldırmadım, efendimiz s· 
H 

. . . ır 
cnson, sızı, benim zevcemle al • 

dattı .. 
- Rüya görmüt olacakıın .. 
- Rüya deiil, hakikat... Ayni 

hakikati ıize de gösterebilirim .. 
Bir dakika kaybetmeden, liitfen 
arkam sıra geliniz, ledi .. 

Kadın, tereddüt ediyordu .. 
Buna rağmen, yürüdü .. 
Olabilir miydi . ihtimal var 

mıydı? Hem, böyle vaziyetlerde 
cürmü methut çok güç ittiı-.. 

Fakat, işte, kocasının odasına 
varmııtı .. Buraya hiç girmezdi .. 
Kırk yılda bir girmesi lazım ıelse· 

çıktı •• 

Hinteru içeri daldı •. 

Artık, ufaklığını unutmuf gibiy· 
di .. Adeta efendi keıilmitti: 

- Buyurun, madam!. -dedi.-
1,te günahkarlar .. 

Şimdi, İngiliz kadını, feci lev • 
hayı hakikaten görüyordu .. 

- Ya .. -diye kocasının yüzüne 
hiddetle baktı.- Böyle ha?. Sof • 
rada söylediğimi unutma.. Bunu 
mutlaka tatbik edeceğim .. 

- .... 
Sir, söyliyecek lif bulamıyor · 

du .. 

Kadın, Hintliye döndü; onu le· 
peden tırnağa kadar ıüzdü .. Bu a· 
dama, ilk defa olarak erkek naza • 
riyle balnyordu .• 

Zihninden: 
J ....... 

"- Fena değil..,, diye dütündü. 

Sonra, yükıek seale: 

- Kacam beni hangi kadınla 
aidatına, ben de o kadının yakı -
niyle kendiıini aldatacağmıı bil • 
dirmiıtim... Hatta buıün sofrada 
bu tehdidimi tekrarlamıttım .. 

Birdenbire aklına geldi: 

- Ay, o esnada sen de oraday -
dın galiba .. 

Güldü: 

- Seni gidi çapkın .• . . . 
Sir Henaon, bu Hintli utak tara

fından bağlandığı ve tahkir edildi
ği için kplere biniyordu.. Onun 
ille tardedilmeıini iıtiyordu. Fa -
kat_ bir lnailiz ~duıı, keneli evin
de yesane hlkimedir .. Dediii de
diktir!. 

Hintli uıaiı bütün itlerden azat 
etti. Onu kovdurmadı.. Kendi 
hususi hizmetlerine tahsiı etti. 

Az zaman sonra, Hinteruya o 
kadar alıttı ki, kocaıiyle Pimira -
mn doıtluklarına da ehemmiyet 
vermemeğe batladı .. Esasen bun • 
lar da, yeni hayatlarından mem • 
nundular .. 

• • 

Aradan yirmi ıene geçti.. Hin • 
distan lngiltereden nuıl ayrılamı • 
yoraa, bu Hintlilerle lnıilizler de, 
öylece hep beraber oturup kalktı • 
lar .. 

Kotra yarışı 

Almanyada, Kiyldc bir deniz ya -
nıları haftası yapıldı. Yat, kotra, mo
tör v.a. bir çok deniz nakil vasıtası, bu 
hafta içerisinde yarı§lara iştirak etti. 
Yarııta kazananlara mlikafatlar veril
di. 

Bu yanılara, Alman donanmasına 
menaup futalar da ittirak ederek, mu
vaffak neticeler almıılardır. Yarışlar 
için hava da müsait gitmi.§tir. Resim
de görülen yarışa ittirak eden kotra
laTdan biridir. 
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Kadın ve Moda 
ls~ dölıiiş: 

Uzun saç modası 
• • Kısa saç, yennı 

modasına 
uzun 
bıraktı 

saç 

Saçların yapıht tarzı, kadınm ıüzel ıörünmesinde bat· 
hca rol oynar. Saçı iyi tanzim ~dilmemiı bir baı, ıöze bi

çimıiz görünür. Tanzim ediliıin çehreye uyiun düıürül· 

mesi de, ayni neli ceyi ortaya koyar. Yüzün ıörüıünü ile 
aaçın yapılıtının İmtizaçlı olma11 zaruridir. 

Bu cihet, ataiı yukarı çok e.ki zamanlardan beri bili -

nen bir ıeydir, Me aela, "Aman, o saçlar ne acaip hal almıt 

batında..... Hiç te çebreıini açmanuı, zavallı tazeyi çirkin
leıtirmiı !" Yolunda ıözleri, bizim çocukken iıittiiimiz ıi

bi bizden evvelkiler de iıitmiı ve bizim bu yolda ıöz ıöyle
yiıimiz ıibi, onlar da ıöz ıöylemiıtir! 

Herkesin yüzü nün ıörünüıüne ve batının biçimine 
uyfun olarak yapıt ma11 icap eden ıaçlar, zaman zaman e -

..atan bir modaya tabi olmuttur. Bu uyjıan dütürülüt de, 
eaaıtan modaya uyulmakla beraber, teferrüattan bazı de-

iitiklikler yapılmak ıuretiyle yerine ıetirilmiıtir. Za· 
mana göre aaçlarını yapbrarak, modern, güzel ıörünmek 

iatiyen her kadın, ıaç moda11nın 11mnı takip etmeii unut-
mamalıdır. ! 

Dünya tarihinin ilk zamanlarından 

beri, her devrede aaç modaıına ehem· 

miyen verilmiı, devir devir, türlü tür

lü ömekler göz inünde tekilenmiı, 

nihayet ıon devrelerde daha evvelki 

devrelerde örnekler, bazı nokaan ve 

ilavelerle ~nimaenmiı, ıon senelerde 

iıe, kaclın aaçlan da erkek ıaçlan gİ• 

bi kıaa kesilmittir! 
Kıaa aaç modaıı, hayli uzun sür • 

dü, denebilir. Her ıene yapılan deii· 

tiklikler hep teferrüata münham kal

dı. Esasta moda olan ıaç, kaç ıenedir 

kııa saçtır. Lakin en ıon moda haber-

1...U. aöre. ltu nwden•• eona plmiı

tir. Saçlar, artılı makasa kurban ol • 
maktan kurtuluyor,.... tekrar uzuyor! 

Klara Bov 

Saçlann tekrar uzatılmasına, Hali

vudda batlanmııtır. Bir çok tanmmıı 

yıldız, bu eıki tarza dönüıü, benim

aeyitle kartılamııtır. Şimdi, hemen bü
tün dünya, filmde gördükleri yıldızla

ra bakarak, onlann pefi llnl moda ce

reyanlanna ayale uyduruyor. Bu iti • 

barla, uzun aaç modaımın her halde 

ve çok geçmeden her tarafta tümulle

neceiine hükmetmek, yerindedir! 

Doliun vücutlü ve boylu poslu 

yıldız Mey V est, filmde ortaya çık • 

taktan ıonra, zayiflik, ince uzunluk 

itibardan düıüp aıaiı yukan titman • 
lık moda olmadı mı? •• Şimdi yıldızla

rın moda cereyanlarına hakim olduk
larına, bu en kuvvetli bir delildir! 

Y enileıen eski ıaç modası hakkın

da Holivudun en meıhur kadın ber • 

beri bakınız, ne düıünüyor: 

- Kısa saç, muhakkak ki, kadınla
rı daima olduldanndan daha yaılı gös

teriyor. Bu, uzun tecrübelerle anlatıl· 

dı. Zengin ltir tarzda ve mahir bir el 
tarafından tanzim olunan uzun ve yu

muıak dalıah ıaçlann çerçeveleyiıi, 
yüzde hem giizellik, hem de ıençlik 

ifadesini tebarüz ettiriyor. Dolayııiy-

Madlen Karol 
le, aaçlan uzatmak zamanı gelip çat
mııtır ! 

Yeni yıldızlann en manalı yüzlü ve 
bakıtlm olmak Üzere dikkat uyandı -

ran lren Bentley, uzun aaçlannı, alnı
nı tamamiyle açık bırakacak bir tekil

de arkaya doiru tarayarak, yukardan 
düz bir öriü halinde batı üıtünde top

lıyor. Biraz kalkık bir tarayııla, bu 
topluluiu temin ettikten sonra, bunun 

aadeliiini pırlantalı bir tarağı, aaçlan 
üzerine yandan sokarak caziplettiri • 

yor. Bu aaç tuvaleti, bir bakıma Mar· 
len Ditrihin tercih ettiği aaç tuvale • 

tini hatıra getirir! 

Klara Bov, kırmızıya çalar kumral 
renkteki aaçlannı uzatarak, kabank 

ve dainuk bir tarzda arkaya doiru 
taramakta, böylelikle yuvarlak yüzü -

nü halelendinnektedir. Arkada da, aaç
lannı ensesi üzerinde kabank ve da • 
iınık bırakıyor. 1910 tarihinde oldu
iu ıibi! 

Yıldızlardan Madlen Karol, arka· 
ya doiru taradığı uzun saçlarını ba • 

tının yukarı tar3fında kalkık bir bi • 
çimde bağlamakta ve ensesine doğru 

bol bukleler halinde ıarkıtmaktadır. 

Ayni zamanda çiçek ve elmas katııla 
da aüıliyor. 

lıte, ıaç modaıı eaaata ve teferrü
atta, timdi bu yeni aafhadadırl 

""'_..........,...._ınıjlllllllllllıfnıllll"""""""""'" 
Yazlık iskarpinler 

Y azhk iskarpinlerin, eski Roma ka

dınlannın aanclallarından mülhem bir 

tarzda yapılanlan moda .... 

Atmalarm ayale bileiinde tutturul

maaı suretiyle ayaiın üat ve yan ~ • 

farlariyle topuk kııım açıkta bırakıb -

yor. Bunların parmaklan açıkta bıra • 

kanlan da vana da, bu vaziyet, göze 

hiç hot görünmiyor. 

Bu tarzdaki iskarpinleri, burada 

lllftllllıtttltuıtlllll~l~lll\1111• 

kır ıezintilerine gidenler de ayakları
na geçiriyorlar. Fakat, Bu doğru de • 
ğildir. Bunlar, daha ziyade ıehir ıo -
kaklarında, yahut sahilde, plajda fa • 
lan giymeğe elveriılidir. Uzun yol yÜ· 
rüyüı için, hiç t" pratik ıayılamaz! 

-0-

Iskoç desenleri 
lskoçyahların mahalli desenleri, 

ilkbaharda elbiıelik kumaılar, ceket 
ve eteklikler üzerinde teabit edilmit, 
moda olmuıtu. Biraz ıonra bu tarzda 
santıratlı etarplar ortaya çıktı. Şimdi 
de 1 ıkoç desenleri ıemıiyel_!rde,, şeın· 
eİ7clerin iacuı kunuıı, .h<Nn -p le.. -
mrnda iz bırakıyor! 

Moda ıahaaında iz bırakan J ıkoç 
desenleri, hem muhtelif renklerin İm· 

tizaçla bir araya aeliti ıuretiyle, hem 
iki renkte )Rpıhyor. Bu desenler, taf-

ta üzerinde daha yakııık alır sayıl -
maktadır. 

Dantele rağbette 
Eıki zamanlarda, elbiıede aüs o • 

laralc danteleden bol bol iıtifade edi

lirdi. Hem elbiıede, hem de iç çamaıı· 
rında... Son zamanlarda ise, dantele 

hemen tamamiyle ihmale uframıı, her 
halde moda olmaktan çılmuıtı ! 

Bu. sene dantele ilk baharda hazır
landı, yazın da moda.... Hem tümullü 

olarak, gerek elbiıelerde, ıerek iç ça
maıırlarında yer tutuyor. Bilhaıaa ak

tam elbiaelerinde iri ve kenarlan kıv
nmh kıymetli danteleler, süs olarak 
fazlaıiyle kullanılıyor! 

-0-

Çantalarda inci 
1 nci, hemen hiç bir zaman moda 

olmaktan çıkmaz. Ve aade gerdanda, 

kulakta ta9ınmaz. lıte, timdi de el 
çantaları üzerine yerlettiriliyor. 

Beyaz ve aiyah incilerle aüılü el 

çantaları, bu yaz pek modadır. Sahici

ıi pahalıya mal olduiu için, çok zen· 

gin olmayanlar da, kendilerini yalancı 

İncilerle avutuyor, ne de olsa incili 
çanta taıımaktan mahrum kalmıyor • 
lar! 

Yünlü ve ipekliler 
ipekli kumaıtan yapılan elbiıeler 

' bu yaz her tarafta ıöze çarpaçak de-
recede bezenmiıtir. Son yazlar içeri • 
ainde, ipekli kumaıın bu yaz olduğu 
kadar benimsendiği iörülmemiıtir. 

Yünlü kumaılar da rağbettedir. 
Ve daha ziyade, İpekli kumaıla bir a -
rada olarak giyiniş, bu yazın husuıi • 
yetini temin ediyor. Meaeli, ipekli el
biıe Üzerine yünlü mantolar giyiliyor, 
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Bulgar .komitacıları 
tecavüze başladılar 

Almanyada yeni- Trakya y ahudileri sükıi 
den kurşuna 

dizilenler bulmıya başladılar 
(Bqtarafı ı locn aayıfada ) ı 

murlara halk da İ§tİrak eyliyere:k 1 
bazı yerlerde bilhassa köylerde 
taşkınlıklar olmuştur. Tamamiy -
le Türklerle meskun olan Delior· 
man ve Aydoı taraflarındaki köy 
ler bu emrin tatbikına hedef olan 
yerlerdir. 

Bu yüzden meydana gelen ha· 
diseleri birer birer nakletmek pek 
uzun sürer. Bu sebepten ancak son 
günlerde vukua gelen bir hadise· 
yi İ§aret etmekle iktifa edec:e· 
ğim: 

Ahivalı kazasının yalnız Türk· 
lerle meskun olan Osman köyüne 
giden bir jandarma kahveye gi • 
rer. Henüz İ§ten dönmüş ve din· 
lenmek üzere kahvenin bir köıe· 

sinde olurmuf olan üç Türkün 
türkçe konuftuklumı gorunce, 
bir taraftan bulgarcadan gayri li
sanların konuşulmaımı meneden 

kahve duvarındaki emri göstere · 
rek niçin hala türkçe konuıtukla
rını sorarken, bir taraftan da ü • 
zerlerine yürüyerek boynundaki 

kılıcının teniyle raıgele vurmaya 
hatlar. Ve zavallıları fena halde 
döğer. Bu hadiseden dolayı kaza 
merkezinde ıikayette bulunanla
ra hükumetin emrine riayet etme· 
liıiniz cevabı verilmekle iktifa e· 
dilir ve jandarmanın cezalandı -
rılmaıı cihetine gidilmez ve bila· 
kis mükafatlandırılır. 

Bu yüzden Türklerin daha zi
yade bulundukları Deliorman ve 
Aydoı havaliıinde köylerden ka .. 
!:tbalara akın batlamıştır. 

Merkezden aldıklar. emir üze
rine icraata geçen valilerin bu ye
ni emri karşısında köylüler can 
ve mallarının emniyette olmadığı· 
m görerek hicreti tercih etmekte
dirler. Eğer bu emrin tatbikına 

devam edilir ve para cezasından ı 
başka bu şekilde gelişigü~l da -
yak atma cezaıı devam ederse 
Bulgaristan Türklerine memle .. 
ketlerini terkedip kaçmaktan baş-
ka çare kalmıyacaktır. ı 

Sofya, (Hususi) - Burada çı· 

kan ve Trakya teşkilatının gazete· 
si olan "Trakya,, aleyhimizdeki 
neşriyatına kuvvetle devam et
mektedir. Her nüshasında en az 
bir sayıfasım Türkler aleyhine 
yazılara tahsis etmektedir. 

Fakat gariptir ki bizim aleyhi· ! 
mizde bu kadar hararetle neıriyal 
yapan bu gazete ve bunun etrafın-

da toplananlar, Türk matbuatı ta· 
raf mdan mukabele edilmesine 
kat'iyyen tahammül edememekte 
ve yapılacak bir mukabeleyi de ı 

hücum vesilesi ittihaz etmektedir· 
ler. Son nüshalarından birinde E
dirne meb'usu Şeref beyin "Bul • 
garistan ve Bulgar milleti,, atlı ki· 

tabından bahsederek Türk hüku- 1 
metinin muvafakat ve emriyle ha
zırlanmış ve ne§redilmiş olduğu .. 
na iıaret ediyor ve bununla Türki 
ye Cümhuriyetinin B_ulgaristana 
dost olmadığını anlatmak istiyor. 
Guya hükumet bu gibi eserler neş· 

rettirmek ve Bulgaristan aleyhin· 
de netriyat yaptırmak suretiyle 
şimdiye kadar Yunanlılar aleyhin 
de hazırlanan Türk efkarı umu .. 
miyesini ve Türk askerini bundan 
sonra Bulgaristan aleyhine hazır
la.mağı kaıtediyormuı. 

"Trakya,, gazetesi böyle bir 
iddiada bulunurken kendi nefrİ -
yatını hiç hesaba katmamaktadır. 

Sofya, (Huıuıi) - Varnada 
çıkan "Çerno More,, gazetesinde 
okunduğuna göre temmuzun dör
düncü günü akıamı Popovo'ya ta
bi Haydar köyü kenarında Ali oğ 
lu Ömer atlı bir Türkün cenazesi 
l:>ulunmuıtur. Naat üzerinde görü
len izler Ömerin vaki olan hücu• 
ma karşı kendini ıiddetle müda -
faa ettiği ve kurtulmıya muvaf -
fak olamadığından, Bulgar gaze " 
lesinin kullandığı tabir mucibin
ce, vahıiyane bir surette öldürül -
düğünü anlatmaktadırlar. Ömer 
öldü;üldükten sonra bir hendeğe 
atılmıştır. 

(Ua'f lıualı J inc i 1111) llııöa} 

Bundan başka, birkaç diğer 
mühim mevki sahibi adamların 
ceıetlerine tesadüf edilmiştir. 

Eski Bavyera başvekili bunlar 
arasındadır. 

İstenildiği zaman derhal bulu
nabilmek üzere, hücum kıtaatı ef
radının tam adreslerini vermele .. 
ri tebliğ edilmiştir. 

Tatillerini ancak alman hudut
ları dahilinde geçirmeye mezun• 
durlar. Ve sivil elbiseyle dahi iç
tima etmekten kat'iyyen memnu 
bulunmaktadırlar. 

Münihte İngiliz gazeteleri sat· 
tırılmamaktadır. 

Tamamen Nazilerden mürek
kep husuıi bir kongre, Danimarka 
hududuna yakın Flenıburgda in -
ikat etmiştir. 

Bu sabah gelen (Deyli Herald) 
gazetesinin hususi muhabirinden 
aldığı malumata nazaran, yeni -
den bir "Temizleme ameliye,, si 
tasavvur edilmiş olması muhte .. 
meldir. 

Paris, 7 (A.A.) - Berlinden 
bildirildiğine göre, eski nazırlar
dan Traviranuı 3 haziran hadise
sinde ölenler arasında bulunmak
tadır. Söylendiğine göre M. von 
Papen, mesai arkadaşlarından ba
zılarının ölümüne sebep olan icra
at hakkında M. Hitlerden izahat 
istemiş ve kendilerine karşı tevcih 
olunan hiyaneti vataniye cürmünü 
ispat eden vesaik gösterilmesinde 
ıarar eylemiştir. 

Londra, 7 (A.A.) -Daily Tel
grafın Berlin muhabiri bildiriyor: 

Reiıicümhurun müzaheretine 
mazhar olan M. von Papen, 
Roehm tarafından idare edilen 
suikastçıların idamları esnasında 

öldürülen katibi von Boıe ile mai .. 
yetinin tevkifi hakkında tahkikat 
yapılmasını istemittir. 

Eğer reiıicümhur maretal Hin
denburg, von Papenin bu talebini 
kabul ederse, Hitler hükGmetinin 
vaziyeti ciddi olabilir. 

(Üçlincü ı.-ayıfamıztlaki siyaset sütu · idam edilenlerin listesi gittikçe 
nunu okuyunuz) artan rakamlar göstermektedir 

-Bat taralı • tneı eayrııcı.a-- ne de bir emare mevcuttur. 
rek lstanbula geldiklerini Anka- olduğunu ıöylemittir. 
radayken haber almııtım. B\l, çok milletinin daimi ve ebedi ın 
tee11üfe §ayan bir hadisedir. Ha • atleri yüksek ve sağlam elle 
riç memleketlerin bazılarında ö- d' 

ır. 

tedenberi Musevi aleyhtarlığı Yalnız tunu da ilave e 
mevcut olduğunu biliyoruz. Bu mecburiyetindeyiz ki lstanb 
cereyanlar hazan memleketimize ki musevi vatandaılarımızJ1' 
kadar gelebilmişse de fiili ve u " bilhaua tüccarlarının telafi 
mumi bir teıir hasıl etmemiş ve yasayı, iktısadi, mali mahafil 
hükumetin kanunları hiç bir yol· kacak tedbirlere tevessül et 
ıuzluğa meydan bırakmamıttır. ri, işlerini daraltmaya matuf 
Türkiyede bütün vatandatlar reketleri doğru ve makul bul 
Cümhuriyet kanunlarının hima - yız. Bu hususta birçok mata 
yesi altındadır. Hiçbir ferdin te· mız da vardır. Musevi vatan 
cavüze uğramasına kat'iyyen mey larımızın bu hareketlerinin k 
dan verilemez. Trakyanın bazı hakiki menfaatlerine de o1 
yerlerindeki Musevileri memle • olmdığına mutlak surette k 
kellerini terke mecbur edenlerin Muıevi vatandatlarıın 
her kim olursa olsun, Cü.mhuriyel daha bir çok feyler bekliY 
kanunlarının ·hükümleri dairesin . Bunları yakın bir zamanda • 
de tecziye edilecekleri tabiidir. ca ve açıkça izah edecejil• 
Hükumet bu hususta lazımgelen hastalığı tetrih etmek için e 
tedbirleri almıttır. Dahiliye Veki· sebeplerini bilmek lazımdır. 
li Beyefendi bu mesele için ma • bunun için el birliğiyle çalı 
halline gitmiştir. Miitecaıirlerin lıyız. 
ıüratle tecziye edileceklerine f Üp- Bugün için biz de Miıon 
he yoktur. Baıvekil Pa§& Hazret- tura Beyin, ve Alp Kaya 
leri de Büyük Millet Meclisinde doğru olan beyanatlarını te 
sarahat ve kat'iyetle beyanatta bu deceğiz. Türk Musevileri r·· 
lunmuılardır. ğe yaklaıınız ve Türkleıiniz· 

Yerlerini terketmit olan Muse· Edirne, 8 (Huıuıi) _ Dilıl 
vileı·in tekrar avdetlerinde hiçbir bah Kırklarelinde muhacir 
mani yoktur. Hükumet bütün viler hakkında tahkikat için .. ı 
Türk vatandaşlarım olduğu gibi; h'l' ~, larelinde bulunan Da ı .•Y~ ,1 
onları da himaye eder· li Şükrü Kaya Beyle !kıncı " 

Londra, 7 (A. A.) - Röyter mi Müfettit lbrahim Tali ve 
ajanıınm haber aldığına &Öre, biliye kalemi mahsus müdir! 
Türkiyede olduğu gibi Sovyet rem Beyler dün aktam üzet1 
Ruıyada da Yahudi aleyhtarlığı- rimize geldiler. Vekil Bey, 
nı ezmek üzere resmi tedbirler a· da hararetle kartılanmııtır. 
lınacaktır. en Ucr· bir üddct fır 

Türkiyede Yahudileri, Trakya· nasında istirahat ettikten • 
dan koğduklarına kanaat getiri- belediyeyi ve Umumi Müf ett1 
len memurlar tidcl - ıle tecziye edi· k d daireleriyle fırka uman 
lecek ve Moskovada yahudi işçi - ziyaret etmiılerdir. 
leri tethiıten maznun edilen fazla _______ ...,. ___ ,...~ 

iıçi hakkında takibat yapılacak • 

tır. 
• • • 

Fransa - lngilte 
(Ba§tarafı 1 lnco sayı.fada) 

····~ · ····················································································· Resmen 46 idam bildiriliyor. Fa· 
kat resmi sıfatı olmıyan kimıeler , 
Münichte 122, Berlincte 73, Bres· 
lauda 54, Dreıdende 5, Stuttgr~t· 

Trakyadan lstanbula gelen Mu 
sevi vatandatlarımız yavaı yavaş 
sükun bulmıya, yersiz bir heye .. 
cana kapıldıklarını an1amıya ve 
hatta yerlerine avdete ba§lamış -

lardır. 

ıek memurları ve bu arada 
umumi M. Aleksi Leıer, Mill 
Cemiyeti tubesi müdürü M. 1l 
Masaigli ve hariciye nezareti 
tetarı M. Şarl Roıat refakat 
cektir. Karısını kesen adam Türk hükumetinin meı'ul er • 

kanının kat'i beyanatından ıonra 
buna şüphe yoktu. Bugün de MecM 
lis Reisi Kazım paşa Hazretleri • 
nin muıevi vatandaılarımız hak
kındaki mühim beyanatları §aya· 
m dikkattir. Hükumetin daha ilk 
andan itibaren aldığı tedebirden 

ve Dahiliye Vekili Şülfrü Kaya 
Beyin. Batvekil Pa,a Hazretlerine 
tavsiye edebilecekleri diğer baş -
ka tedbirlerden ıonra vaziyetin 
tamamen normal bir tekle airece
ğine asla ıüphe etmemelidir. Da· 
biliye Vekili Şükrü Kaya Beye
fendinin evvela fazla tat kınlık 

yapıldığı iddia edilen Kırklareli
ni ziyaret etmeleri tayanı dikkat• 
tir. Hükumetin sükunet dairesin· 
de nıeıelenin her cephesini tetkik 
edeceği ve meı'uller vana tecziye 
edeceği muhakkaktır. 

-IS&t &aralı . ı lDcJ •ay fada.- 1 
minde çok sevdiği bir kar det i var 
dır ki, bu gen& aıkere gitmit ve I 
askerde zihnini oynatarak malu
len ihraç edildikten ıonra ağabey 
ıinin yanına gelmiştir. Kemal e -
fendi ağabeysinin yanında iken 
hastalığı çoğalmı§, tımarhaneye 
yatırılmı§tır. 

Yetmit bin lira gibi mühim 
bir servetin elinden uçmasını mü· 
teakip baıına gelen bu felaket Hü 
aamettin beyi çok müteessir et • 
mi!, yurttaki vazifesini ihmale 
baılamııtır. 

Yurt müdiri kendisine birkaç 
defa ihtarda bulu~muşsa da yüre
ği 11zlıyan Hüsa.mettin beye bu 
ihtarlar hiç tesirini gösteremem\~ 
ve nihayet Hüıamettin bey be~ 

ay evvel iıtifa ederek ayrılmıttır. 

Biribirini takip eden üç fel; · 
ket karşısında fazla mukavemet 
edemiyen Hüsamettin bey de ni • 
hayet aklını bozmuı ve bu haliy· 

le evvelki gece karıaıyle yatmak· 
tayken gece yaruı kalkmıı, elek· 
triği aöndürmü§, oda ltapısını ki· 
litlemti ve eline geçirdiği jilet bı .. 
çaklariyle karısı Sabiha hanımın 
üzerine atılarak boğazından kcs· ı 
mele J>aılamı9trr. 

Uykusu arasında neye uğradı- ta 1 idam yapıldığını söylemekte . 
ğını anlıyamıyan Sabiha hanım dirler. 
can hevliyle uyanmış ve kocası • Bu listeler içinde ezcümle Ro . 
nın ellerini kıskıvrak tutarak ken· ehmün, Bavyera sab1k Başvekili 
disini teskine çalı,mı§ıa da mu • Von Kahrın, sabık Rayi§tag aza . 
vaffak olamamıı ve kocası da bir smdan ıekiz ki!inin ve bir cenera· 
yandan elindr;'<i jiletleri " · · lin imzaları vardır. 

hanımın eline, koluna saplamıya Gayri resmi bir listenin ~ • .,,he 
devam ederken nasılsa Sabiha ha- hazırlanması da muhtemeldir. 
nım kapıyı açmıya ve dı§arı kaç· 
mıya muvaffak olmuş ve ferya
da başlamı§tır. 

"Kursuni ordu,, nun yeni erka-. . 
nı harbiye reisi M. Lutze, isyanın 

liderlere inhisar ettlitğinti bildir . 

Fakat sabi ha ha nxm) kocas i y le ~!!!.1!:. .•.• mmnıınnnmwımttıttH"1tt "'11111ltndıı11111tınınnuıııını•11mı"" 
iti.ttiği ~·~~da Hüıam~t~in h~yin lngilterenin yardı-
elındekı Jıletlerden hırı kendı bo· 

mını istiyor ğazının §&h damarına iaabe-t ve o 
anda fazla kan zayi ettiği için 

(Ba~ tarafı 1 n ı:i sayıfada) 

Sabiha hanımın peıinden kota - Arnavutluk hükumetinin kat'i 
mamış ve orada yığıla kalmıştır. vaziyeti kar§ısında İtalyan filosu 

Yeti§enler Hüımettin beyi Sen na hareket emri verilmitlir. 
Jorj hastaneıine, Sabiha hanımı Yakında Arnavutlukta yeni 
da İngiliz hastanesine kaldırmış· bir takım vakayi ile karıılaşma .. 
lardır. Hüsamettin bey, dün has· mız çok muhtemeldir. Her halde 
tanede ölmüıtür. Bugün cesedi İtalyan hükumetinin bu meselede 
morga kaldırılmııtır. Sabiha ham kolayca ric'at etmesini bekleme-

d l hl'k 1. . d mek lazımdır. 
mın a yara arı le 1 e } JSe e •tUllnllUlllllllHuın1nAOPlHA1111U11111111Uldlmll111111UIJtnUUIWllPIWH111111111mll111UllW 

hayatından ümit keıilmemekte ve Özür dileriz 

Hüku.met ve efkarı umumiye 

iktııadi vaziyetimize dokunabile
cek sarsıntılar husule getirebile • 
cek, itimadı sarsabilecek gibi ri -
vayetlere yabancı kalamazdı. it -
ler ancak 5akin bir hava içinde 
inkitaf edebilir. Bunu Türk mille· 
ti ve onun yüksek idarecileri müd 

iki haftaya kadal' sıhhati düzele
ceği ümit edilmektedir. 

Yazımızın çokluğu dolayrsiyle riktir. 

j 
Adliyece iahkikata devam e- j 

diliyor. 

bugün (Kara Deniz Korsanları ) On seneden beri Türk cümhuri
tcfrikamız konaınamıştn'. o~ur di- yeti bu yoldan asla ayrılmamı~tır 
]eriz , ve ayrılması için de ne bir sebep, 

Amiral Odendal da Fran•11 

ye tile seyahat edecektir. 

Paris, 7 (A.A.) - Hava• 
sı bildiriyor: 

Mecliı hariciye encümeni 
M. Barthounun mühim iz• 
din 1emitlerdir. 

Hariciye nazırı, son Alnı•ıl 
diseleri münasebetiyle Fra11~ 
leyhinde yapılan yalan netr•. 
münakatadan imtina eyled 
tasrih ettikten sonra Fransaıı1~ 
rici siyaseti, heyeti umumiy•fl 
bariyle ıöyle tavsif etmiıtir: 

"- Her yerde ve nerede o 
olsun sulh imk~nlarını ve ı . 
larını aramak. Bu ıiyaset ~ 
ler Cemiyetinesıkı sıkıya bail1 

Müteakiben M. Barto, R 
ya ve Yugoslavyaya yaptıi• 
retlerini tamamladığını ve e p 
ziyaretleri aibi bunların d• I 
sanın Milletler Cemiyeti çe~ J 
içinde ittifaklarını tarı in v• 
eylediğini ıöıtermittir. ' 

Mumaileyh, ıulh imkan "'ti 
manlarmm her ta.rafta ar&J1~ 
tezini tekrar ele alarak ;}. 
Rusya ve diğer alakadar ?, 
keler le yapılmakta olan nı ·· J 
re'eri bu teze ba§lamı§ ve 1' 
malarm henüz daha sarih j 

verilecek bir dereceye gel 
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şıklığı a endi de hayran ! 
erli allar 

Paz r arının 

ipek çoraplarını 

11Jek çamaşırlarını 
'· 'antung Ya/ovalarını 

Zarif kunduralarını 

Giyerseniz 

Şıklığınıza 
herkes gibi siz de 
t 

1 a vran olursunuz 

SÜMER BANK 

ERLİ MA L R PAZARLARI 
An .. kara Ista o bul Beyoğlu Samıuo 

r ., ....,. ·•' ~. 

• ..., , • . . ':• •. : .. 4-. • . ••• .; .• , ır ... ' ••• t \ 
• .. •• 1 

--SA TIE ~ontilitör eri---..... 
ve fevkalade tediye şartları sayesinde 

• • 
er-esıye 

Savo piksin saçların 
hülasasıdır. 

S hı: Bahçckapı Zaman ecza df"pn 
ıu. 

Yenipoıtahanc ittiııalindo 17 numl) 
rada ıtriyat m ~ 

agauuı. 

Ankara· ş k M k 
b·ı - · ar er ez ecza deposı: ve ı umum ec h . 

J d • za ane ve ıtrıyat mağaz11 

Ser·nlik 
g ın ııı l lllr.!lllımııı nı tllllHn mıınııımr'lll!ıı. tlIIlllıımıııııııuıımıı:r~ 

i Sanayii l'tefise Sergisi i 
Firmanın ilanı resmisi: 22 

Eylul 930 Ceridei resmiye: Vi· 
- layet gazetesi. 

lTicaret ve snnayi salnamesi) 
Müellif ve tabu mes'ulü: 
Mahmut Bey. Hakkı telifi: Tür· 
kiye Cümhuriyeti Maarif idare
since 931 - 86 resmen müseccel 
dir. 

Yeni sene 1935 cildinin ih
zarına 15 temmuzdan itibaren 
başlanıyor. Bu seneki salname: 

'- Dahili ve harici kısımları ihtiva 
-· edecektir. 

Telif ve tercüme müdiriyeti: 
Posta ve telgraf adresi: Posla 
kutusu: Galata 459 (971) 

1
' HABER 
Akşam Postası -------ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 1 darehancıiı 

'lclgrat A~!ST~ RA.uım 
Telefon t'uıı 2887Z idare: 2tS70 r--------, 

ABOrtE ŞERAiTi 
1 • e ıı aylık 

Türkiye: 120 sso 660 1260 Kro. 

Ecnebi: 150 Uo 840 1810 

il.Art TARIFESJ 
flcaret UAnlarının aatırı lZ,60 

Resmi U6nlar 10 kuruıtur. 

Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Bnsıldıfı yer: (\'AKIT) MntbMll 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . 

Gayet havadar ve nezaret fev

kaladeli Ayas of ya tramvay iıtas-

yonunda köıe ba§ında 2 numaralı 

8 Tem muz 1934 

lU ve JS huruşa 
HASAtt 

Ecza deposu 
Toptancılara le bili 

7l A~ IllmBE~ 
Türk Ticaret Ba kası 

Merkezi Adapazarı 

İstanbul şubesi: Dördüncü Vakıf han zcmın 

kat Tel: 22042 
Komisyon ve ticaret kısmı: Tel: 23623 
Galataıubesi Tel: 43201 
Üsküdar ıubesi Tel: 60590 
itimadı Milli Tel: 41937 

Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö
yük, Bursa, Düzce, Eskişehir, Hendek, lzmir, Ka • 
ramürsel, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpa§a Gala· 
ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, 
Oaküdar, Yenişehir. 

Müsait şartlarlamevduat, havale kabul eder. 
Tahsile senet alır. ikraz muamelesi yapar. Mevdu· 
at faizlrei müdüriyetle görüşülerek teshil edilir. 

Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti
cariye satışına delalet eder. 

(itim dı • 
ı .Kendi sigortasıdır 

VEZl'tECiL ER 

T. K. Biçki dikiş mektebi 

3-6 1- 2 Terz· makastar 
ayda en ede 
\'etişlirir. Maariften tasdikli şahadetname verir. Kayıt başladı . 

· nnnı::;ıııa Tlyatrolarımı:ozda nnııınıı .n:l 
Pek ynl<ında: Pek yakında: -

(Lüks Operet) 
. 

Büyük danı ve operet san' at--~ 

karları (Lüks operet) namile ' 
emsali görülmemiş miittehit bir 
heyet te§kil ediyorlar. Birkaç 

DOKTOR 

ış yan 
Hıı~tnlarıııı hcrgün ak!ııma kada r 

Beyoğlu Tok:nlıyan Jien ) :ınınd:ı 
Mekıcp sokak 35 Nu" lı munrcmha· 

nesinde tedavi eder. Tel. 40:'8J 
güne kadar fevkalad~ revüleri- ij lıı!limBl!lliilDEDEZ .. __ D:mm •ı:su:ıı 

ne başlıyacaktır. (971) 
liimıınıını mııımııııııııııııımmıınm ı ııu 

Satılık bina 
Galatada altında dükkanları 

bulunan ve ayda (90) lira iradı o

lan iki bina müsait fiat.la acele sa
tılıktır. 

Kimyager 
USAMEDDi 

Tam idrar tahlili 100 kuru§lur. 
Bilumum tahlilô.t. Bahçekapı 
Emlak ve Eytam Bankası kar· 
tmndn izzet Bey Hanı Galatada Necati Bey (Topçu

lar) caddeıinde 111 numaralı İs· mmmı:::nı.-~---=-ııaaıı:=ıı-=:mııi 
tanbul birAhanesinde Snlim efen-
diye müracaat. (2704) 

kiralık 
Tam men tamir edilen bilumum 

konforu havi Yeni Poatnnc arkasındn 
Aıır Efendi caddeaindc Türkiye ha· 

nında oda, depo ve mağnzalar kirayıı 

verilecektir. Fiyatlar ehvendir. Türki
ye hanında (3) ncü katta Rüştü Efen 

Acele satılık 
dükkan 

11nn an 1ıteyiniz. -ı mıımuııı ınııF'ııınııınnııııı:ıııınnııınıııımıııımııııııııımmı:ınıııu:ııııuıııı mı 

ZA Yl - 933 senesinde İnkı -
diye müracaat olunmaaı. 

havagazı, elektrik, terkoılu dört ._ _________ ı:::ım __ 

Çem berlitaıta Ta vukpaznrın• 
da 16 numaralı dükkan acele sa· 
tılıktır. Taliplerin Sultanahmettc 
Kapıağa&ı mahallesine.le Mustnfa
paın soknğmda (5) numaralı ha· 
neye, görmek istiycnlerin içinde
kilere müracaat etmesi. 

iralı lap Lisesinin yedinci !\ınıfından odalı bir daire kiraya verileceğin-
aldığım tasdiknameyi zayi ettim. den talibin altındaki mahallebici
y en isini çıkaracağımdnn diğeri • ye ve p zarlık için Galata Melek 
nin kıymeti yoktur. 18 No. Zülfü. 

(969) 

il. 111.Jl ü l ~ Ilı ti fü lı 1~ ] 

M 

kya Şeker 
nonlm Şirketin 

Fabrikamızda çıkarılmağa baş]anan yeni sene 'mahsulü toz ve kesme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmnmak üzere her istiycne 
satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbulda Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~UUBl~H Kristal toz şekerin kilosu 36,7s ~Hn~ı~lU ~üD ~ ~erin ~i: SU 9,so uru~tur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak, iparişler bedelinin yüzde yirmisi peşin ve üst 
tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir.Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mnl şirket tara 
fından müŞ'teri hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamını 
Pe§İn ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adrec;: ls'ı'lb ·ı'dı B1hçc';apd ı Oir:Hhc'i Vakıf Ha, . No .40· ~O . Tclgr f adres:: htn'>'.1 1
, . Ş::'cer . Telefoı No 2~t7 ), F.T.'Z 

, ~~: ı L rı,ö 1111 ııı ıııa ı .. 1 ıınımu :ı,ı ı;LJm 'uiillill li]lll ~ııı ııı - m, ıı ·:; ·ı • ~ ·ıı 1·ııı ~ıı 'iiı · ıııı, 1mıı ı ııı Jıı, :'Ilı 11!::
1 :ııııu ııı~ıııı 11111m, 

1mıı ,ııınnıııı.::ııı nıııı ııııııru1ımamı 'Jm:. ıııı mıı ıııııı ııııı m11Jı11111,ııı1ınıllı ımmııı ı ı:,, mmJııı~ıııümıı. ırJınıı,.ımınmıı ııım~m 'lilı ı·~:ı):l, ııı 'ıııı 'lL ı; mmHııı ını:ılilu'l!!ııruıı ıııı ~:: 



Yunan hükumeti 
Selanikte tahki

mat yapıyor 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde be
di ye kazananların listesi 

YAZlDEFTERlKAZANAN· 
LAR: 

61 - Orduda tüccardan Dervi§ 
zade Cevdet mahtumu Fuat, 62 
- Adapazarı Hacı Hamza sokak 
5 Müberra, 63 - T e§vikiyede 8 
Nusret Halil, 64 - Eyüp Sultan· 
da Cami sokak 22 Cemil, 65 -
Kasımpa§ada Dört kuyuda 46 Ö· 
mer Lutfi, 66 - Kaıımpa§ada Kü 
çük Piyalede 5 Tünay, 67 - F erİ· 
köy avukat caddesi Yalvaç so
kak, 8 Hacer Celal, 68 - 42 nci 
mekte, 14 Sedat Ümit, 69 - Ye
tilköy Orhangazi caddesi 35 R. 
Ziya, 70 - Galata Arapcamiinde 
Meaçit sokak 24 Perihan hanım 
ve beyler. 

Kartpoıtal kazananlar: 

71 - Fatih Dramanda M. Tacet • 
tin, 72 - Haydarpaıa Akif Bey ıo • 
kak 21 Saba, 73 - A. M. K. Özcan, 
74 - Samatyada, Muıtafapatada 25 
Fethi Şükrü, 75 - Fatih Altay ma • 
haUeıinde 11 Ahmet Cemal, 76 - Ge· 
dikpaıada Sarayiçi ıokak 18 Hermine 
Camızyan, 77 - Küçükpazarda tütün 
cü 54 Oıman Muıa, 78 - İstanbul 
24 üncü mektep 440 Fikret Çetin, 
79 - Ciresonda Kumyalı caddesinde 
124 Cemil, 80 - lıtanbul kız orta mek
tepten 220 Fethiye, 81 - İstanbul kız 
orta mektepten 47 iffet, 82 - Kum· 
kapıda 2 Y evart Semerci yan, 83 -
Çapada 11 Sabri, 84 - Köplüde ilk 
mektepten Orhan Hakkı, 85 - Beıik· 
taf 18 inci mektepten 167 Zinnure, 
86 - Esayaa mektebinden Aleksan 
Poluyan, 87 - lstanbul 44 üncü mek
tepten 490 Fikret, 88 - İstanbul kız 
mualJim mektebinden 94 Emine Ah • 
met, 89 - Loncada Esnaf caddesinde 
80 Dimitri, 90 - Ayazpaıada Osman 
Paıa apartıman 7 Mahzade, 91 - Üı
küdar Çinar caddeıinde 11 Enver, 
92 - Üsküdar Bağlarbaıında 60 Ay 
Ten Liitfi, 93 - Beyoğlu Müıevi li
ıeaiıMen 349 Davit Eıkinazi, 94 -
Beyoğlu 11 inci mektepten 516 Fethi· 
ye, 95 - Galata Arap camünde 24 
Perihan, 96 - Ticaret Liseıinden 736 
Oıman Safder, 97 - Osküdar Murat 
reiı mahallesinden 4 - Sevinç Hüse
yin, 98 - Istanbul kız liaeıinden 407 
Dürnev Sadık, 99 - Bakırköy Yakut 
ıokak 9 Caliye Fehmi, 100 - latan· 
bul Omer Muharrem, 101 - Teıvikiye 
flhlamur caddesinde 8 Nusret Halit, 
102 - Beıiktaı Kılınç Ali Cami so
kak 13 Muhanem, 103 - Kosko kol· 
luk sokak 29 ?, 104 - Beyoğlu Kü· 
çük Parmak kapıda 6 M. Vahit, 105 -
Küçükpazar Kantarcılar İbrahim, 
106 - Gireıunda Dit tabibi Bahtiyar 
Beyin oğlu Selçuk, 107 - Fatih Ha
san Bey apartıman Sadi, 108 - Gire
sunda Tasarruf pazarında Akif Liitfi, 
109 - Feriköy Avukat sokak 8 Ha
cer Celal, 110 - Kurtuluıta Yazıcı 

apartıman 188 Onnik Maltabeyyan, 
111 - lıt.anbul Kadırgada Neviye 
ıokak 62 Sabri, 112 - Bahçekapıda 

17 Terzi Yunuı, 113 - Horhorda 132 
J\.bmet Ziya, 114 - Horhorda 130 
latavri, 115 - Beşiktaı Viıne zade 18 
Muazzez, llG - latanbul 25 inci mek· 
tepten 472 Mublia Zihni, 117 - Bey
lerbeyinde Şemıi Bey ıokak 14 Adile, 
118 lıt.anbul erkek liaesinden Hasan, 
119 - Üsküdar Kaptanpaıada S Mü
kerrem Nuri, 120 Ortaköy yeni mey
hane ıokak 29 Hatice, 121 - Beyoğ

lu Kuyu sol:a1r 14 Asnnan Nedim, 
122 Beyoğlu 29 uncu mektep Sevim 
Celil, 123 - KaragÜmrükte 88 Muaz
zez Adil, 124 - lzmirde Kağıtçı Meh· 
met Ali, 125 Ankara Lisesinden Me
Jihat Nuri, 1'5 - İzmir, Karıryaka· 
da Celal Ataf, 127 - Ankara Hacı 
Bayramda Nuri Ziya, 128 - lzmirde 
Manifaturacı z:ldc Ali, 129 - Pertev 
Niyal Iiıeıinden Ati Ekrem, 130 -

,( Daha bibnedi ) 
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Elizizde 
l lk trenin geliş bayram• 

nasıl oldu? 

Elaziz, (Hususi) - Eliziz 1 
temmuzda trene kavu§lu. Fevzi• 
pafa • Diyarbekir hattından Eli• 
zize ayrılan tube hattı Eli.ziz ir 
tasyonuna kadar geldi. Trenin f:• 
li.zize gelitini bütün Eli.ziz h.l
kı ve civar köylüler büyük tezabil 
ratla kar§ıladılar. Sabahtan hatlr 
yan halk gittikçe çoğalıyor, öğ • 
leden sonra bütün Eli.ziz halkı 
istasyon civarını doldurmuş bu ' 
lunuyordu. 

Saat 17 de trenin uzun düdillr 
sesi Elaziz ovasını çınlattı. Dii ' 
dük sesini duyanlar trenin uzalı
tan gelitini seyretmek için kay • 
naşmıya baıladılar. Tren yaklafl" 
yor, yaklattıkça heyecan artıyor
du. Nihayet tren bayraklar ve 

"Geliniz, koşunuz madam ... Zevcinizi, zevcemle 
yakaladım... ikisini de bağladım ... ,, 

§il yapraklarla süslü olarak h• 
arasında istasyona girdi ve bele' 
İye tarafından kurulan takı geçe 
rek altında durdu. Tik üzerindl 
trenin geldiği tarafa "Uzun seıı 
ler seni bekledik.,, gideceği tarl' 
fa "Kardeı lrana doğru,, keliırıl' 
Jeri büyük yazılarla yazılmıtU• 
Bando Cümhuriyet martını çalt' 
yor ve demir raylar üzerinde kut' 
banlar kesiliyordu. Belediye reil 
vekili Kadri b~y heyecan içindi 
kua bir nutuk söyliyerek Elazil' 
lilerin hissiyatına tercüman otdd 
ve yerini ilk tedrisat müfettif! 
Bozkurt beye terketti. Boz 
Bey gür sesiyle halkı coşturan 
canlandıran bir hitabe irat ettiı 
Muallim Ziya Beyin "Ya§a Tür~ 
miihendisi ve yafa Türk İ§Çisi,, fi' 
zü ile nihayetlenen nutkund,_ 
sonra halka ayran ikram edildi• 
istasyonda geç vakte kadar tezi' 
hürata devam edildi. Gece Hal • 
kevinde Belediye heyeti f enni1' 
şerefine bir ak§am ziyafeti verd~ 
Büyüklerimize tazim ve tükr-' 
telgrafı çekildi. Halk sevinç .,. 
ne§'e içindedir. 

Bir işsiz, 
ölümden 

iki çocuğu 
kurtardı 

Biri dört, öteki iki yaıında iki 

çocuğun hemen yanmasına ramak 

kalmı§ken, kapalı bir ev ve kilitli ı 
• 

bir odadan, Londra iısizlerinden 

birinin yardımiyle kurtanlma ha •. ı 
disesi son gelen ecnebi gazetele •' 

rinin mühim bir heyecan mevzu • 

unu teıkil etmektedir. 

Ailenin üç çocuğu vardır. Anne

leri bunlardan birini mektebe gö •· 

türmek üzere alıp dışarı çıkmışken 
ötekileri evde bırakmıştır. 

, 

Bu sırada karşıki evde oturan, 
ve Londranın iki buçuk milyon iş- : 
sizlerinden biri olan Cinver ismin .. 
de biri çocukların bulunduğu evin 

penceresinden, dehşetli bir alev 
fışkırdığını görüyor. 

işsiz kurtarıcının, o dakikadaki 

hareketi, yoldan geçen bütün 

halkta hayret ve heyecan uyandır· 
mı!tır. 

Cinver, alev çıkan evin alt pen • 
cereıinden girmif, duman içinde

ki merdivenleri tırmanmış ve ge • 

ne alev içinde, çocukların çığlıkla· 
rını işittiği odaya doğru koşarak, 

Yanmaktan kurtulan iki 
kU4jUk ve kurtar1cllar1 

kilidini kırmış ve her ikisini de 
kavrayıp o esnada gene yukarı 

doğru gelmekte olan bir diğer 

kurtarıcıya vermiştir. 

Cinv~r sokağa indiği srrada 
alkışlanmıştır. 

İşin en şayanı hayret tarafı, 

bu iki çocuğun bütün bu telaş ve 

tehlikeye rağmen zerrece incinme 

miş oluşlarıdır. 

-Yazısı hikaye sütunumuzda-

Yapışık hemşireler 
evlenemiyor! 

Nevyork, 7 - Nevyork beledi- MaluA l ve şehit ye~ 
ye dairesi, evlenme muamelesi 

yaptırmak üzere müracaat eden timlerine ikramiy6 
Mis Viyola Hilton,un bu talebini 
reddetmiştir. Bunun sebebi genç Fatih Askerlik şubesinden: 
kızın daima öteki kardeşi Mis 1 - Öz malul ve şehit yetiırıll' 
Deyzi Hiltonla öeraber bulunma· rinin 934 senesine ait tütün ikr•' 
sı mecburiyetinde olutudur. Çün· miye havalesi geldiğinden tev:z~ 
kü iki kız kardeş biribirlerine ya· 9- Temmuz - 934 tarihind 
pışık olarak doğmuş bulunuyor • itibaren dört ay devam etmek Ü 
}ar. re Fatih kazası kaymakamlığın 

M. v· l . l b' mütetekkil komisyon tarafınd 
ıs ıyo anın nı§an ısı ır or • ~ 

kestra şefidir ve genç kıza çılgın· yapılacaktır. Bu müddetten l soıı 
gelenler haklarını kaybeder er. 

ca aşıktır. Nevyork belediyesi ya -". 
pıtık kardeşlerden yalnız birinin 2 - Tevziaat cumartesi, pas 

evlenmesini mümkün göremediği 
ve onların istedikleri şekilde ev -

lenmelerini de ahlaka mugayir 
bulduğunu bildirmiştir. Bu vazi • 
yet kar§ııında iki kardetle genç 
erkek Amerikada başka bir vila -
yete giderek oradaki belediyeye 
müracaate karar vermişlerdir. 

Kiralık hane 

lesi, pertemhe günleri sabah • 
9dan 12 ye kadardır. 

3 - Günde elli kitiye tevziat 
pılacağından ali.kadarlar ellerin 

.. d' .. d :ifıJf resmı sene ı, maaş cuz anı, n .. 
tezkeresi olduğu halde bizzat "" 

I 

ya onların vekilleri tubeye mürl 
caat edeceklerdir. , 

4 - Seneliği verilerek hazin' tf 
den ali.kası kesilen şehit yeti1t1l~ 
tütün ikramiyesine müstahak olP'", 

Beyoğlunda Taksim civarında dıklarından müracaat etmeyece1' 
Altınbakkal sokağında 38 numa • lerdir . 
rah ki.rgir hane ehven fiyatla kira· ~~~~~~~~~~~~!!!!!~ 
Irktır .. Havadar sekiz oda üç hail, Görmek ve kirasını anlamak ;çil 
T erkos, elektrik, kuyu, sarnıç, ha • bu sokağa kartı bakkal Lef ter fi 
marn, bahçe ve ıaıresı vardır. fendiye müracaatları. 


