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Holandada bir 
teşebbüsü 

ihtilal Hücum kıt' aları Hitlerin 
ı • • • 

vazıyetını sarsıyor 
Amsterdam sokak-

~ Maarif larında kanlı çar- Nasyonal Sosyalist fırkaları reisleri ihtilaf içindedir 
Vekili pışmalar oldu Hücum kıtalannda komünist ceryanları 

a • • işe askerin müda- 1 
Bu sabah ıstıfasını halesi icabetti 

verdi 

Hikmet B. 

Ankara, 9 (Huıusi muhabirimiz 

tut l4 te l~lefonla bildiriyor) - Maa

ırif vekili Hikmet Bey istifa etmiı, is

i tilasını bu aabah ba,vekalete vermiş· 

Hikmet Beyin yerine, Maarif Veki.

• Üne lômia a•lirileceii lııenüz kat'i .. 
nlr beni detildlr. 

Dünden beri Hollanda bir ihti-
lal hareketi çıktığına dair bir çok 

haberler gelmiştir. Gelen telgraf -
lara nazaran Amsterdamda haılı

yan ihtilal hareketinin komünist· 
lerin eseri olduğu anlaşılıyor. Ev-

vela ehemmiyetsiz telakki edilen 
hareket bilahare ciddi bir şekil al-

mış ve Amsterdam sokaklarında 

evvela polis ve sonra askerle bir 
çok müsademeler olmuştur. Son 

dakikada aldığımız haberlere nazaran komünist· 

lerin eseri olan bu isyan hala bastın lamamış ve hü 
kumet daha mühimmiktarda askeri kıt'alann müda ________ _ 

halesine lüzum göstermittir. ilk işarette Amaterdama celbedilmek 
üzere iki alay askere hazırlık emri verilmiştir. 

Diğer taraftan Amsterdam belediye reisi askeri zabıtaya ihtara 
hacet kalmaksızın silah kullanmak salahiyetini de vermiştir. 

Vaziyetin vahameti karşısında Başvekil Kolijin'in Holanda Mil
let Meclisinden fevkalade salahiyetler istiyeceği ve bu salahiyet

ler meyanında komünist fırkasının feshi teklifinde bulunacağı söylen 
mekteclir. Daha şimdiden komünist fırkasının na§İri efkarı olan 

gazeteler kapatılmıtlır. 

Kanlı 
kadın 

Son zamanlarda Holldda da fiil~ ~i buhranın bu ia
yan hareketinde mühim bir rol oynadığı atikirdrr. 

~=:::;:;;;;;;;;;:;;;::=::::=::;:;;;::;::~-...:Umumiyetle Uzak Şarkta ve bi hassa Hollanda için hayati bir e

hemmiyeti haiz olan Holanda Hin
distanının mühim kısımlarını teş

' 

Esrarengiz 
cinayeti 
yapan 
kim? 

sandıktan bir 
cesedi çıktı 

.. llütün Avrupa gazetelerini, bil haaaa İngiliz matbuatını faili lie -
nuz hulunaınıyan bir cinayet işgal etmektedir. 

Bundan on b .. k d 1 B . b 'd . . . 
R b b eş gun a ar evve , rıg ton a, ıstasyon emanetçısı 

out a a Pek ke k' k . ki b' k ku . . . . • s ın, pe çır n ır o ışıtmıştır. 

Bunun, içinde yiyecek bir fey 
olan ve salıibi tarafından unutul
mu§ bir paketten geldiğine hük • 
mederek, emanet eıyayı birer bi
rer muayeneye giripniştir. Torba
ları, çuvalları, bavulları birer bi
rer tart~klamağa, koklamağa, 
yoklamağa başlamııtır. 

(Devamı 5 inci sayıfada) 

- Alt tarafı 10 ncu sayfada- · 

Fransa 
Ingiltere 

ittifak rivayetleri mev
simsiz görülüyor 

Londra, 8 (A.A.) - Fransa ha
riciye nazın M. Bartu ve bahriye 
nazırı M. Pietri ile İngiltere hari
ciye nazırı M. Simon ve M. Eden 
arasında müzakereler pazartesi 
günü hariciye nezaretinde baıh -
yacaktır. M. Makdonaldin gay -
bubeti esnasında hükUmete riya -
set eden M. Baldvin Franaanın mü
messillerine bir öğle ziyafeti vere
cek ve kendilerile görüıecektir. 

Müzakerelerin programı M. Pi· 
etrinin Londrada kalabileceği 
müddete bağlıdır. Şayet M. Pi • 
etri, Fransaya M. Bartu ile bera • 

'(Devamı İkincide) 

Aptülhamit ve Gözdeleri 

Spor 
ÜCj adımda 

rekor kıran 

FenerbahCje• 
den Pulyos 

Yeni romanımızdan bir parça: 
- " ... Abdülh=it Yıldız -s::;:-"d::t~ttiği Mutasarrıf M. Beyi öl-

Eski rekor 13,39 ile Se
Mnıe aitti. Pulyos dün 13,45 

dürdükten sonra eline rüvelver koyarak salondan çıkmııtı. Baş mabeyinci 
içeriye girdiği zaman M. Bey yeı de yatıyordu. Ogün bu esrarengiz cina
yet etrafa alelade bir intihar vakaıı teklinde yaydmıttı. Fakat, Abdülha
midi sarayda bir gölğe gibi takip eden gözdelerinden Necmiseber Hamın 

•thyarak yeni rekor yap· 
lnıtt1r • (YAzısı spor sayıfaınızdadır.) 

\ cinayetin iç yüzünü biliyordu. Bir gÜn Kızıl Sultanla konu11urken .•• llh." 
1.-.. Yeni romanımızı bekleyiniz! 

Başvekil Hltler, kurşuna dizilen Röm ve hadiselere 
sebebiyet verdiği iddia edilen Goring 

Berlinden son gelen haberler, Hitlerin hücum kıt'atmdan bir 
milyon kitinin dağrtılacağım bildirmektedir. 

Moskova BUyük EJçlmlz Hllseyin Bagıp 

Bey Roma ll('flrllflne ve Roma sefiri Vaıııt 
Beyin de Moskova ııefirllj!ine nakledlleCt"klerl 
ııöylenlyor. Reıımlmlzde baıtı atık olan Hüse
yin Bagıp Beydir. 

Hücum kıt'atının umum yekii
nü iki milyon beş yüz bindir. 

Royter ajansının teyit ettiğine 

göre, kıt'at efradı teker teker göz
den geçirilmekte, şayanı itimat ol 
mıyanlar çıkarılmaktadır. 

Bir çokları da hizmet taburları
na ayrılmaktadırlar. 

Yeni bir milis te§kilah hazırla· 
nıyor. Buna dahil olmak istiyen • 
ler, şahsen müracaat mecburiye • 
tinde bulunmaktadırlar. 

Muntazam ordu, şehrin muhte • 
lif yerlerinde talimlerle metıul· 
dür. 

35 yaşında bir işçi, Hitler a • 
Jeyhinde söz söylediği için beş ıe

- Att taratı 10 ncu sayfada--

Bütün ormanlarımız 
Devlet tarafından 

işletilecek 

Evkaf ormanları 
bile müstesna 
tutulmıyacak 

Ankara, 8 (Hu
ıuıi) - Hükumeti 
miz 929 senesinde 
Almanyadan yük -
sek orman prof e· 
aörü M. Bernhardı 
getirtmişti. M. 
Bernhard bütün or 
manlarımızı gez
mif ve hazırladığı 

raporu vekalete 
vermişti. Vekalet 
ise hazırladığı or· 

man kanununun bir defa da profe-ı ni muvafık bulduğundan profesö
sör tarafmdan tetkik edilmesini rün tekrar memleketimize getirile-
ve bilahare-kesbitkat'iyyet etmesi· -Alt tarafı ıo ncu ııayt~ 
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-==---Makll' da 
Türk heyeti büyük bir 
misafirperverlik gördü 

Makü, 7 (A.A.) - Şehin§ah Haz
retlerirün izhar buyurdukları arzu Ü· 

zerine mihmandarları uçuncü ordu 
müfettişi birinci ferik Ali Sait Paşa, 

refakatinde kolordu kumandanı Ab-
durrahman Nafiz Paşa ve erkanı har· 
biye reisi Mahmut, hariciye uçuncü 
daire müdürü Kemal, protokol ıefi 

muavini Şefkati ve hariciye müdürle· 
rinden T elat ve Aşir Beyler olduğu 

halde, Ala Hazreti Humayunun mai
yetlerinde Makuye gelmiıtir. Şer.!n• 

ıah Hazretleri topraklarına ayak ba
sar basmaz Ali Sait Papya: "Şimdiye 
kadar bann siz rehberlik ettiniz, §İmdi 
de ben size rehberlik edeceğim,, diye 
iltifatta bulunmuşlar ve hariciye ve
zirleri Kazimi Hazretlerini mihman
dar olarak tayin eylediklerini i!ave et· 
miılerdir. Kazimi Hazretleri derhal A· 
li Snit Paıaya emirlerinde bulunduk
larını bildinnitler ve otomobile birlik
te binerek Makuye gelmişlerdir. 

Maku, Şehinıah Hazrct!erinin dö· 
nüşlcrini parlak bir şekilde kutlt.1la
mış v~ 8ece bütün şehir tenvir edildi
ği gibi Maku etrafındaki dağlarda da 
ateşler yakılmak suretile ıcnliklcr ya
pılmı§tır. 

Baıta Garbi Azarbeycan kumanda· 
nı Şahbahti Hazretleri olmak üzere 
burada bulunan lırka ~rkanı ve Ma

Habeşistan hükiimeti, ltal
yaya kaf a tutuyor! 

Japon tehdidi karşısında Italya: 
yazların Japonlara verilmesi 

ltalyanın elindeki imti
Romada fena karşılandı 

Londra, 8 (Hususi) - New lere ve bilhassa Japonyaya ver -

Chronicle gazetesine Romadan miştir. Vaziyeti bir kat daha ka 

bildirildiğine göre, İtalya ile Ha - rı§tıran bir nokta da, Habeıistanın 
beşistanın arası son zamanlarda bir İtalyan müstemlekeıi olan E

çok açılmışıtr. lngili.z gazetesi ritrenin Assap limanında kendisi

muhabiri mevsuk bir membadan ne ticari kolaylıklar gösterilmesini 

aldığı kaydiyle tu haberi veriyor istemekte israr edişidir. 
"İki hükumet milnasebatındaki Bu vaziyet Romada ciddi ıurct-

gergin vaziyetin hasıl olamsı, Ha· -••ıtlll-=-ııııu•ııuı•mııunımııımılllllRııaı_._ .... 

beıistan hükumetinin 1ta1ya ile Rüşvet meselesi 
• İtalya ile daha evvel ak • 

tetmif olduğu ve ltalyaya 
ticari, iktısadi bazı imtiyazlar ve - Müddeiumumi Metr sale-
ren muahede ahkamına riayetten min mahkumiyetini istedi 
istinkaf etmesinden ileri gelmiı - A k 8 (H A) R"' . n ara, ususı - utvet 

tırB. • • 
1 

b k h"k"' suçluları Metr Salem ve Leon Fara-
u ımtıyaz arı aı a u umet - • . 

te nazarı dikkate alınmaktadır. 

İtalyanların verdikleri haberlere 

nazaran; Habeşistan harp haznlı

ğı yapmakta, Avrupadan harp 

malzemesi getirmekte, Haheı ka -
hileleri talim edilerek icabı hale 

göre taarruzi ve tedafüi tedbirler 

almaktadır. Söylendiğine na • 

zaran İtalya her ihtima -

le karıı hazırlanmıthr. 
Habeıistanda ıimdiye kadar 1-

talyanların elinde olan imtiyazla

rın Japonyaya verilmesi üzerine 

M. Musolini ıöyle demittir: 

"İtalya ticaretine kar§ı olan 
1 

Japon tehdidi çok ciddi bir mu -

kavemet görecektir!.,, 
ku halkı Ali Sait Pata Hazretlerine • umınını tnt t mnn•mıw llhttlllll.....uıtıWUUW'tnWlll!RDl1MHIUtıll 

ci ef endılerın muhakemelerine bu 

gün devam olundu. Muhakemenin 

bugünkü celsesinde Nafıadan gelen 

rapor okundu. Müteakiben müd· 

deiumumi iddianamesini serdetti 

ve cürmün sabit görüldüğünü ileri 

sürerek ıuçluların cezalandırılmala 

llftllflJfUftNJIJiffIUllRJlmllUJllUIU1119'1tmHUtllllftllllllUHlmmmnUmtnoınınıınn~ 

. ve refakatindeki zevata çok samımı v • f • 
hislerin ifadesi olan bir misafirperver- azı eyı suiistimal iki milyon kilo 
lik ıöstennitlerdir: Dün akıam i.Ji 
Sait Pata Hazretlerile refakatinde bu
lunan zevat ıerefine Şahbahti Hazret
leri tarafından bir ziyafet verilmiıtir. 
Şahbahti Hazretleri söyledikleri nu
nukta bu hisleri güzel cümlelerle iz
har etmit ve iki büyük ıefin ve iki kar
det miJletin ferefine kadehini kaldır· 
mııtır. Bu sözleri hazırunun ayakta 
hürmetle dinlediii istiklil mar,ı taki
beylemiıtir. Ali Sait Pa,a verdikleri 
cevapta ferik Şahbahtinin gösterdiği 

teveccühe tcıekkür etmiı ve memle· 
kctimize girerlerken gayet beıuı ve pür 
sıhhat olar.ak:..kar§ıladığı Ala Hazreti 
Humayunu gene ayni surette beıuı ve 
sıhhatini tatıyarak hudutlarından gi· 
rcrlerken ıelimlamıt olmaktan duy
duğu bahtiyarlığı kaydederek Ala Hz. 
Humayunun ziyaretlerinin devamı 

müddetince refakat ve maiyetlerinde 
bulunmaktan gerek ıahsen gerek ya
nında!ti arkadaılarının duyducu bü
yük §erefin hatıraaını daima muhafaza 
edeceğini ıöylcmit ve Şahbahtinin tah 
11nda ıerefli ve kıymetli İran ordusu· 
nu selamlamııtır. 

Kadehini lranın büyük tacıdarı ve 
İran milletinin refah ve şerefine kal· 
dıran Ali Sait Paıanın bu sözlerini çok 
İçten gelen kartıhkh sevgi hislerinin 
tezahürüne meydan veren görüımeler 
takibetti. Bu suretle ziyafet, çok sa
mimi bir ha\•a içinde geç vakte kadıu 
devanı etti. 

Üç adliye memuru beş 
sene hapse mahkum 
Adana, 9 (A.A.) - Duruıma- rını istedi. iddia makamının iste

ları tehrimiz ~ğır ceza mahkeme- ğine göre Metr Salem efendi ceza 

ıinde devam etmekte olan ve va - kanununun 223 üncü maddesi deli· 

zifelerini ıuiistimalde, zimmet - letiyle 220 inci, Faraci efendi 226 
• lerinepara geçirmekten suçlu ve mcı madde delaletiyle 220 inci 

mevkuf ıabık zabıt katipleri Az - maddelerle ceza göreceklerdir. Met 

mi, Ahmet Efendilerle gayri mev- r Salem efendiye bu maddeler mu
kuf sabık sulh hakimi Tahir Beyin cihince üç aydan bir. sene kadar 

muhakemeleri dün bitmİ§, ıuçlu - hapis cezası verilecek fakat ceza

lından Azmi ve Ahmet Efendile • nın yarısından üçte ikisine kadarı in 

rin beter ıene on birer ay ve on dirilebilecektir. 

be~er gün, Tahir Beyin de bet ae _ Muhakeme müdafaa için gele -

ne on ay hapıine ve zimmetlerine cek pazara bırakıldı. 
geçirdikleri paralarla birer miıli 

cezaların da kendilerinden tahıi -

lir.~ karar verildi. 

Zıraat bankası Adanada 
bu kadar buğday aldı 

Adana, 9 (A.A.) - Ziraat Ban

kaıı buğday alım iti hararetle de
vam etmektedir. Düne kadar alı -

nan buğdayların yekunü tahminen 

iki milyon kilo idi. 

Bankanın elindeki depolardan 

bir kaçı tamamen dolmut ve yeni
den buğday koymıya elveritli de -
polar aranmıya l:iatlanmı§hr. Sa -
tın alma itini sekteye uğratmamak 

ve çiftçiyi darda bırakmamak için 

banka mecvut cami ve medrese -

lerden de istifadeyi dütün.mekte -

dir. 

Fiyatlarda yeni yükseliıler yok 

tur. Kıbrıs cinslerinin kilosu 3, 
yerli 2,75 kuruştur. 

Amerikada, hükumetin 
israf siyasetine hücum 

Otobüs imtiyazı 
ve belediye 

Ankara, 9 (Hususi) - Beledi - 22 azılı haydut 
yelere otobüs iıletme imtiyazı ve -ı Adana, 9 (A.A.) -- Şehrimiz 1 

Michiıan, 8 (A.A.) - Cumhuriyet rildiği doğru değildir. Kanun sa • hapishanesinin ara11ra ıükUn vell 
fırkasının teıiıinin ıekseninci yıldönü· rihtir. Şimdiye kadar belediyeler intizamını bozan ve ayaklarına 
miı münasebetile fırka divanının yeni otobüslere ancak ruhsat veriyor - zincir vurulduğu halde gene rahat 
reisi M. Fletcher hükumetin israf siya-
setine şiddetle hücum ederek konırc· lardı. Bundan ıonra belediyeler durmıyan mahkumlardan 22 si 
nin de hükumetin tesiri altında denıok- inhisar §eklini almamak üzere Adliye Vekaletinin emriyle bugün 
siyi tahr~ ettiğini ve devlet otoritesini kendileri otobüs itletmiye mezun İstanbul hapiıhanesine ıevkedil -

Gazi Hz. Ankara da ra·y-·f.ıa·t-tı·ğ'·nı-•o ... )'.·le·m·i-ıt.ir_. ______ 01·a·ca-k.1a·r·d-ır •• ---------m-1,_1.er·d·i·r·----------,. 

Ankara, 9 (Hususi) - Reiıi· ı Cf b h ~ t l • d • l ? IİI 
cümhur Hazretleri dün öğle üzeri ,JQ a 45 aze e erı ne llJOr ar. 
burayad~nmü§le~Baıvekil Pa!a ~-----·-~~---~-~--~---~~~~---~~~-----------~ ile diğer bir çok zevat tarafından VAKiT- '.:\fehmct A111m ney buglin "Trnk·ı cez.tıl!lndırlmnlan muhnkkftk bulnndutunu/ eöyledlll nutkun en esaılı noktaları blrt'r bl· 
kar§ılanmıtlardır. ya hAdJııclPrl,. nckn bahsediyor. Asrm ney, kıı.ydedlyor, rer tahlil edUlyor. 

Dahiliye \'ekW hcnU:ı: tahldkatmı bitirme- CÜMHURIYET - Yunus Nadi Bey, btıJtün, ZAMAN - \'elit Bey (Bize ~österl:t dl'~ll. 
Gazi Hazretlerile birlikte Hari- mııı olmakla beraber '.ı'ahtıdllerln muhacereti Jbsvl'ldl Pa~nm nutkunu tahlile devam l'dl- llJ ll'mmdır!) M'rlA'\·hslı makalealnde Türkiye-' 

ciye Vekili Tevfik Rü§tÜ ve eıki mcselı?Slnln bir d .. re<"eye kadnr anla!!ılmııı ol- yor. nln imarı '\"O program meM'leelnl ımlatıyor.1 
Tahran Elçisi Huırev Beyler de dutunu yazıyor \"e ıöyle diyor: MILLILYET - BugUn baemakafoyl Me<' \'tllt Beye güre memleketimizin imarı fırH- 1 

"Ttlrklycde \'ahııdll{'re kaNJı ne dini, ne dr dl Sadrettin Bey yıu:mı,tır, mevzuu (bmet tını bulduğumuz ıon on 11ene zarfındn tatbl · 
Ankaraya gelmitlerdir. slyast bir d~manlık yoktur. Om olsa 1011 :r.n· ı•aııanın l\lecllstt'kl nutku., dur. ~fredl Sad kat cihetinden her hııııııııta kArl dert"ct'dP. mu· 

8 Fransız gemisinde 
tadilat 

Yatbinıton, 8 (A.A.) - Bahriye 
nezareti eski sistem sekiz zırhlıdan tor
pil kovanlannı kaldırmağa karar ver· 
miıtir. Bu torpil kovanları iıe yara
madığı ıibi gemilerin süratini de azalt
maktadırlar. 

ltalyanın yeni bir gemisi 
Cenova, 9 (A.A.) - 1.630 tonluk 

"Libeccio,, torpito muhribi dün Riva 
Triıozo tezgahlarında denize indiril. 
mittir. 

Adanada sıcaklar 
Adana, 9 (A.A.) - Oç gündenberi 

müthit sıcaklar tekrar başlamı~tır. Dün 
•e bugün ııcaldık gölgede en fazla 38, 
en az 25 dereceydi. 

manlardo. hariçten gelen ba7.ı 1'ahudl ole.rh· rl'ttln Bey diyor ki: vntfakıyt't ehle rdllemrmı,tır. Bazı kısımlıır· 
tarhğı propagandası Trakyanın bazı yrrlerln· (8nı)Vf'ldl lsml't ı·~:ının nutuklarını oku· da !:Ok rnn\·affııkıyl'tlf'rlmb: vardır. l\ll'sdA 
de e11ıı.."ı iktisadi ol:ın ferdi hmmmctlerl <'4ln· mak ne kadar bürUk blr zc~·k ise, muhtt>rcn· ,ııncndlfl'r siyaseti. \'rllt Bey 'ÜJlf! dr.vnm 
landırmış, ~·nhut mtıhltlerlndc bir ~·ahudl dl' hlikfımet reisini dlnllyebllmek te o nlıbf!tt rdlyor: 
manlıfı cereyanr nern:ık ııurctlJle ortalığı ln9nnn hf'Jl'l':ııı \"l'rcn bir ma7h"rln•ttlr. Mil (B:ı ,·ekil bmet Pata ıtmendlfer !llya!M'tlnf' 
karııthnnakta mr.nfııat görpıılerl harcketr lrt l\lrcllııl Pf'r rmbc ı:-Unli yaT tatlllne knr: c;:-0k haklı olarak ziyade 111'1 t'hf'mml~·t't ver· 
ırctırmtı bulunabUlr. Blnaenıilt>yh son hAdlıır ,·ermrdnn en·r.t, son SÖ7ii alan bmet Pq~ mf'ktedlr. tamct Patanın btlyUk bir mezlvctl· 
lerl bu \'a7.lyctln bir nrtlcc ı ol.ıırnlc tf'IAk1'1 r' 't'llrk p:ırll\mt'ntosıınıın tıırlhlnct,. ~:rr alacnı· nl de fikri takip ııahlbl olması tel)kll f'ttlği cı-1 
mek Jbrm a-ellr. ""'' rrlb."l nııhıklarından birini daha Irat '' hetle, bu fikri takip ııayf'ıılnde m:ı.li H' idari 1 

Eter Edlrneden, Çnnal<koll'drıı, Of'llbohı· B·ı ılf'ğl'rll nnhıl<. herltes tnrafmdan defalar· bir c;:ok mUıkWAtıı raim<'n "" muntııuım ını· 
dan, Kırklarellndt-.n ı:elcn Yahudi nllclerl V"· I "=' olrunnıaya, aııtırları arasında gl:ı:IPnl'n dl' rP.ttc tatblkına muvaffakıyr.t f'lvnrn proı:" 

zlyetl bu lf!kllde a-6rf'b0mlş ol "lardı. hrrhlll· ı rln m'.ln"lan aranıp bulunma;\·a ve Uzerlndr ram, ıımendJfer proı:ramı olmuştur. Fakst 
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karar icabı .. anuııtmh•trrdi:-. llu '1ırctlr hiç lrtııı muhnbh<'t ,.,. ı•ı .. •ft••· .. • ı.t. .. ,. "" onn mU· kde pmll Q)ar.ak suttttr. l'!'lll,lı ve t~ferruatlr 
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Asistan} 
Onlar da maaşiarın 
azaldığını söyJüyorl 
Ünivenite doçentlerinden 

da Tıp ve Fen Fakülteleri aı 

ları da maatlarmın ~rtır 

için Maarif Vekaleti nezdin 

tebbüıatta bulunmağa karar 

mitlerdir. 

Asistanlar diyorlar ki : 

"Bize verilen maaş 2!S li 
Hariçte hiç bir it yapmamı 

kan yoktur. Maatımızın biç 

mazsa otuz beş liraya çıkarı 

sını istiyoruz. Vekaletin, <l 
ler hakkında vereceği karar 

Jiyomz. Sonra bir teşebbüıa 

l'İ§eceğiz. Maaşımız artmaz• 

fa etmek fikrinde değiliz. 

orta tedri:- ~ kaclroauna g 

istiyoruz.. """ · 

Neş'et öm er B. An kar 
Ankara, 9 (Huıuıi) - lıt 

Üniveraitesi rektörü Ne§et 

Bey bu sabah geldi. Ken 

(HABER) namına istasyon 

şıladım .. Bana dedi ki: 

"- Ankaraya ne için geld 

biliyorsunuz. Öğleden sonra 

çe:1tler meselesi hakkında f 

letle temas edeceğim. Bir iki 

z:.-rfmda iyi haberler verebi 

gım .. , 

Fransa - lngilt 
ı H:ış tarafı ı lnrı "'ı~ ıfnda ı 

her dönec~kse bahriye müza 

leriyle Avrupa ıiyaıeti hak 
ki noktai nazar teatileri 111 

bir §ekilde yürüyecektir. 

Halbuki M. Pietri, lngilter 

ikametini uzatacak olu!a 1\1. 
tunun mülakatları hemen h 
umumi siyaıet meselelerine 
sar edecel<H·· 

Amerikanın büyük gemiler 

mak siyasetinde ltnlyan pr 

mını behane edeı·ck ısrar ccl 
ceği Londradn ma'umdur. 

enaleyh lngilizler ltalyamn 

ye sahasındaki fik!rlerinin fr 
siyasetinde ne ~e:·ecede rrıi 
olabileceğini çok merak edh' 
Dün akşam siyasi rna ha filde 
ıız - İnP.İliz müzal:ere1erin; 

hiyeti ~öyle h'.llasn ctliliyoı-do 

M. Brstunun ziva:·eti m\1bi 

ıiyaıi hadise olm:-kla ber 
muhtelif iıçi fırkasmın iddi:l 

ği gibi yeni bir si .. ; aai vcni1 

imzasını istihdc.f etmemek 

Bu mül?..katlar, An.:·~adr-. her 

müşkülat çıktığı \'tıkit Fraıı 
İngilterenin aralarında iıti~• 
bulunmak ve birbirlerine yr: 

mak temayüllerini ifade- ede 
Birmingham 8 ( A.A.) -

mingh&mda süz aöyliyen M. 
ville Çamherlayn, ezcümle d 
tir ki: 

. - Franaız hariciye nası 

lngiltereye seyahatinin lnıilt 
Avrup::ıda yeni bir ittifaka ıo 

ile alakadar olduğuna ve b 
yetle yaptığına halkı inandı 
rüyornr.ı. Bu iddialarda hiÇ 
için bir gayret ıarfeyle:liiinİ 
hakikat clmadığını ıöylemeiİ 
la bulurum. Hiç. bir yeni itt" 

gayretleri gev§etecek değilil· 
Londra, 8 (A.A.) - Fran 

riciye nazırı M. Bartunun te 
ti hakkında mütalea yürüteıı 

day Timeı, lngilterenin 
ba9lıyaeak olan müzaker• 

teahhüdata giri9miyeceğini 1'İ 
mektedir. 

lngiltere, yeni ittifaklar Y' 
yacak ve emniyete müteallilc 

teahhüdata girişmiyecektir. 1 
t~rc bn hususta Lokarno mu• 

si teahhüdatı ile iktifa edec 
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Edirneli Yahudi 
tar '\'e 
n rrJ Gayrı mübadil 
ıi•IJ Dün, Beyoğlu caddesinde, ailem 
rılll"~n bir hanımla yürüyordum. 

de Hanım, birdenbire durdu: 

r ~ - Evde çengel iğne lazımdı ... 

Bir kaç gün evvel ankaraya· giden 
profesör Nissen dün döndü 

ikigördüm ... Bakşurada se:y~r ''Talebelerime daima dog"' ruluk ve meslek ahlakı 
.tıcıda var ... Alalım ... Hem ıhtı-

vecibe-
lir• Lr haline de• cıdım. ·dedi. lfpor- lerine merbutiyetin, her nevi tıbbi kudretin esas 
ızJ lı adamın, bır de, makara alan 

ç ü~~erisi vardı. o çekildikten ıon- oldug"' unu telkin etmiştim.,, 
rılJOI bız yanına yaklattık. · 
ofe Dikkatimi celbetti: Hem Muae- Sıhhat ve Maarif Vekaletlerine va· bu işi takip maksadile nisaiye profeıö-

u h R ziyeti birer mektupla izah eden Prof. rü M. Lipmanı Ankaraya gönderdik-
rı ır, em umeliJi şivesile konu§u~ 
ta >rdu. Nissen dün ıehrimize dönmüıtür. leri anlaıılmrttır. 

Bu haber, ecnebi profesörlere nis-

Çünkü ldini(imdeki talebelere daima 
doğruluk ve meale!.. ahlakı vecibeleri
ne merbutiyetin her nevi tıbbi kudret 
ve kabiliyetlerin esr.11 olduğunu telkin 

58 
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- Nerelisin? -diye sordum. 
N'• - Edirneli. 

Ankaradan verjlen haberlere göre, 
iki Vekalet te M. Ni11en hareketini bir 
dereceye kadar mazur görmektedir. 

betJe maatlan pek az olan Türk profe- ettim. 

eÇ~ - Daima lstanbulda nıı oturur
m? 

rıd - Hayır ... Bütün ömrüm Ed' 
JI • • ırne 

ta ! geçmıştır ... Orada dükkA 
Ô-bi idim •.. Evvelki gün lstan b sr 

Diğer taraftan Üniversitede, mik
tarı 42 yi bulan ecnebi profeıörlerin 
aralarında toplanarak, fakülteler hari
cinde çalışmalarına müsaade istihsali 
için Maarif Vekaleti nezdinde teşebbü
satta bulunmağa karar verdikleri ve 

sörlerin hayret ve teessürünü muc.İp 
olmuı ve gayrikanuni olan böyle bir 
te~ebbüsün yapılmımna ihtimal ver
mek bile istememitlerdir. 

Türk profesörlerden biri demiştir 

ki: 

ndı !idim ••• Ne yapalım ~n u ka 
• I , geçınme 

d• zrm.. §portacılık ediyorum., ============== 
d'I Ve, anlatnıağa haşladı: Cereya- Bozuk teraziler 

ı dn yatı tığını itidiyo v 

"- Ecnebi profesörlerin ekıeriıi 
ayda 800 lira aylık alıyorlar. Buna 
mukabil en fazla maaı alan Türk pro
fesörünün aylığı bile, en az maat alan 
ecnebi profesörün aylığından azc!rr. 
Bu vaziyette üniversite rektörünün 
hariçte çalıımnsı menedildiği halde ec
nebi prof eıörlere müsaade verilmiye

uyormuş. r e memnun topla .... dırılıyor 
ve~ -f nşaall h · · 
· f. . A a yerımıze döneceğiz! Piyasada mevcut hileli ve bo -
~ı~/Ye ılave etti.- Allah razı 1 

ceği tabiidir. 

ı .. rnet Pa!a ile Şükrü Kaya 
0B:~~ zuk el terazileri toplattmlmakta -

n ... dır. Bazı, esnaf hala terazilerine 

Esasen buna hem kanun, hem de 
kendilerile yapılan mukaveleler mani 
teıkil etmektedir. Bunlar değiştiril
medikçe ecnebi profesörlerin te§eb
büslerinden müspet bir netice çıka-tl Ay;ıld;kta~ s~nra01 b~ ad~mda-

nıuhite tetabuk kabiliyetini hay
a~ t v takdirle düşündüm: 

h~~ Bu yatta ve evvelki gün lstanı
tl ula gelmi ; bir i porta dolu ser-

aye ( !) ile derhal hayatım kazan 
re JVıa.ğa haşlamı§ .•• 

~f. Bir de, aklıma başka manzara
iıttıt ~leli. Kaç er muhtelif kimıe

-ıre ormu§umdur: 

r 'f' - Ne İ§tesiniz? Ne yaparsınız? 
0f - Hiç bir iş yapmıyoruz ... -de
cb itlerdi~: 

9: Ve özür olaral< ta şunları ileri 
b,lıinnü~lerdir: 

rıı. - Biz muhaciriz ••. Balkan bar
i! ınden geldik ... Her şeyimiz orada 
rcr ldı. Böyle seri) sefil oturuyoruz. 
fr Yahut: 
. ~ 
•P - Kırk yaıında tekaüde sevket-
tJ· ler ... Sekiz lira maa• ta gPr' d' _ 
• • :r -:rın ır 

ır1' ıyor ... Elde ermaye yok ·· "k bi • ... suru -
rt ·nıp gidiyoruz. 
at Yahut: 
. . r) K 
l - adro harici çıkartıldım ... 

tt' alimi sonna ... 

r Yahut: 
"~ H "k ~ .J - arı :ıedegand"nım lrad-
~- d ... ... 

3 rım yan ı ... 
t·I' y h t · a u : 
et· G . ..b Si - ayrımu adilirn... Bonoları 
~ ~kliyorum. 

e~ 
Bizde muhaceret, )lannın .. 

«> , mu-
ıtt"adP]e, tasfiye, tekaüde aevkedil-

tet'ıek, hulaıa her musibet bir sınıf 
Jcıfıt.lk yaratıyor. Bu felaketlerin i
tJ mlerini benimseyen ve kendileri
r~ meslek edinen insanlar zuhur 

ı ı.ı.J • ç vuıyor ... 

i / Edime yahudi inden ibret ala
. fi 
ı m. 
;f' 

menıur koymamıılardır. Teftitler 
neticesinde bir kısım terazilerin 

de bozuk olduğu meydana çık -
mış ve bu huıuıta yapılah araıbr· 

maların çoğaltılmasına karar ve • 
rilmittir. 

maz.,, 
Profeıör Ninen İ&tanbulda yaptı

ğı ameliyatın, Türkiyede ıimdiye ka
dar yapılmnmıg bir ameliyat olmadığı 
ve bu ameliyattan 500 lira aldığı ~ek
linde intiıar eden bir haberi mevıuu 

bahsederek demiıtir ki: Kaçak şampanyalar yü
zünden tevkif "-Ben kendimi bu haberlerin ya• 

ratmak istediği havanın üstünde his
Vapurculuk Şirketinin yeni al • setlerim. Buna rağmen bu satırları 

dığı Tarı vapurunda bundan bir matbuata vererek keyfiyeti tashih e-
müddet evvel kar k b diıim, mesleki talim ve terbiyeleri uh· 

~a ıampanya u . . • · 
lunmut b ·· d . k . deme tevdı edıbnıt olan akademı ger.ç• 

1 
' u yuz en §ır etın mec - )iğini naz..'ln itibare aldığımdaodır. 

iai idare reisi Ru§en, vapurun aü- ~~~~~~~~~~~--~~~ 
varisi Aziz, ikinci kaptanı Nüzhet 11r;,a L 1• ~ T 11!.. I 
Beylerle kamarot Hakkı şirket --"'/ili°~ W ' 1119 _ 
memurlarından Balıkçıyan Efen • .ı...6ıli ....... ·--------
di muhakeme altına ahnmıtlar _ Kamyon altında 
dı. Son celsede Ruten Beyle Ba. Tramvay tirketinde amelelik 

lıkçıyan Efendi dokuz ay hapse , yapan Oıman, ayni tirketin kam· 
kaptan ile kamarot ta dörder bu_ yonu altında kalını§, ağırca yara -

çuk ay hapse ve tazminata mah • }andığından hastahaneye kaldırıl-
kUm olmuılardır. ikinci kaptan mıtbr. 
Nüzhet Bey beraet etmittir. Üç dirhem 

Mahkemede olanlar tevkif e • 
dilimiı, Ruıen Bey apandisitten 

rahatsız olup hastahanede bulun 

duğundan hakkındaki karar infaz 
edilememiıtir. 

-0-

Adliyede yaz tatili 
Bu sene mahkemelerin tatilleri 

20 Tem muzdan itibaren baılıya -

caktır. Bu müddet Eylüle kadar 
devam edecektir. Nöbetçi olarak 

bu sene ağır ceza ile üçüncü ceza 

mahkemelerinin açık kalmasına 
karar verilmiıtir. 

Yağmur 
.._ 

yagıyor 

Dün gece yanımdan itibaren 
gene yağmur yağmıya bqladı. 

Geceden bugün ıaat on ikiye ka 
dar 25 milimetre yağmur yağmıı-
lır. Rüzgar mütehavvil esmekte
dir. Yağmurun devam etmesi muh 
temeldir. 

F.min isminde biri seyyar satıcı 
Abdullahın üç dirhemini çalıp 

kaçarken yakalanmııtır. 

Kulübede yangın 
F eriköyde Darülaceze civarında 

bahçivan ldriıin kulübesinde 
yangın çıkmıısa da derhal ıöndü-

rülmüttür. 

DudaAından yarbladı 
Cibalide oturan arabacı Rüstem 

dün kavga ettiği Hayri isminde 
bir arkadaıını dudağından yara • 
lamıı, kendisi yakalanmıştır. 

F1rs ttan istifade 

Betiktatta deniz kenarında yı -
kanmakla olan Recainin ceket ve 
pantalonunu çalmak iatiyen ıabı· 
kalı Süleyman, cürmü meıhut 
halinde yakalanmı!tır. 

seyyahlar geldi 
Dün ıehrimize 20 Çekoslovak-! 

talebesi gelmiıtir. Bunlar Balkan 
memleketlerinde tetkik seyahati -

Nihayet tashih zımnında itaret et
mek mecburiyetindeyim ki, mevzuu 
bahis ameliyat ciğer cerrahlığrnda pek 
derin ve ince ihtiı"ıa teallı'.ik eden bir 
ameliyattı. 

Ankarayıı ıeyahatim iıe yalnız ken
di teıebbüaümle vaki olmuftur.,, 

Istanbul- Brendizi 
arası 6 saat 

İstanbul - Brendizi havai hat 

tirketi bu hatta işlemek üzere ye-: 
ni bir tayyare tahsis etmiştir. 

Bu tayyare üç motörlü olup 260 
kilometre süratinde 18 kişiliktir. 

Bu hesaba nazaran İstanbul ile 

Brendizi arasındaki mesafeyi 6 
saatte kat'edebilecektir. 

Tayyare dün şehrimize gelmiş 
ve tehrin üzerinde bir müddet 

bazı davetlileri uçurmuştur. Bu 

tayyarenin ıefer esnasında gidit 

ve geliıte Atinaya da uğraması 
m•ıkarrerdir. 

--o--

Tramvay bekleme 
mahalleri 

Bebek, Çapa, Edirnekapı ve 

T opkapıda üstü kapalı birer 

tramvay bekleme yeri yapılması -

na Belediye ile Şirket arasında 
yapılan müzakerelerde mutabık 

kalınmıftı. İnşaat yakında başlı -

yacaktır. 

Gene belediyenin isteği üzerine 
Maçka - Beyazıt ve Şiıli - Sir
keci hattındaki arabaların miktar
ları da birer misli arttmldığı söy -

lenmektedir. 

Gayrimübadil tevziatı 
başlı yamadı 

Merkez Bankasının İstanbul şu
besine gayri mübadillere tevzi e -

dilmek üzere 160.000 liralık reı -
mi bir havale gelecekti. Bu ha • 
vale henüz gelemediğinden tevzi

at batlıyamamııtır. 
Takdiri kıymet komisyonuna 

Maliye Vekaleti tarafırıdan nakit 
tevziatı hakkında emir geldiği 

halde bu havalenin icra olunma -
ması tevziatın bir hafta geri kal -
masrna sebep olmuştur. 

--0--

Bir ilan için özür dileriz 
Sanayii Nefi1e Sergisi başlığı 

ile evvelki günkü nüshamıza gi -
ren ilanın gazeteye dercinde mü -
dürlüğümüzün malumatı olmamı§· 
tır. Özür dileriz. 

·, :~ atih parkı genişletili;or 
1; Çarıambadaki parkın genitle -
~lıneıi için o civarda bulunan 

28:Ü§!efakay ait bazı medrese -
1. 1f.rın arsalan belediyeye devrolu-
1 .acak buna mukabil mektep bah-

Eroinciler tevkif edildi ne çıkan bir kafiledir. • ~ 
Galataaaray liaesi Çekoslovak - Beledıye butçesı tasdikte 

inin yanındaki yol Darü§Şefa -
'P;aya. verilecektir. Yakında med • 

~.••eler yıkılacak ve park tevsi o • 
l'acaktu- ~ ' 
il 

İki gün evvel yakalanan Hero -
inciler dün sekizinci ihtisas 

mahkemesine çıkarılmışlardır. 
Suçlular sorguya çekildikten ıon
ra tevkif edilmiı1erdir. 

yalı gençleri misafir etmiştir. Ay- İstanbul belediyesinin bütçesi 
ni zamanda dün şehrimize 200 tetkikatını ikmal eden Dahiliye 
kadar Bulgar seyyahı da gelmit • Vekaleti bütçeyi yüksek tasdike 

tir. Bunlar ıehrimizde üç gün ka - arzetmiıtir. Bütçe yakında tas -
lacaklardır. dik olunup gelecektir. 

9 Temmuz 1934 

Fransız - lng·liz 
müzakereleri in 

manası 

:J 

Dört beı gün evvel Alman hadise
lerinin netayicini burada tahlil eder -
ken, Franaanın bu veaile ile Avrupa • 
daki ıiyaıi nziyetinitakviye edeceği
ni söylemittilt. Dumcrg kabinesinin ik
tidar mevkiine gelmesiyle yeni yollar
dan yürümeğe başhyan Fransız siya
seti, bir kaç aydan beri mühim muvaf. 
fakiyetler kaydetmiş ve bilhası;a Al • 
manyanın bazı siyasi hatalarından is
tifade etmesini bilmiştir. Hitlerin şe· 
dit bir surette bastınnak mecburiyetin· 
de kaldığı eon isyan hareketi de yu • 
karda söylediğimiz gibi, Fran11z siya
setinin ufuklarını gcniıletmeaine mey
dan vermiıtir. 

Hariciye nezaretine gelir gelmez, 
M. Barlunun ilk hedefi Fransaya iti -
matları gittikçe sarsılan Yugoslavya, 
Çekoslovakya, ve Romanya hükumet
lerile münasebeti takviye ve tarsin ol· 
muıtur. Polonya ile anlaımakta ne de
receye kadar muvaffak olduğunu §İm
diden takdir güçtür. Maamafih,, Fran• 
sanın, diğer müttefiklerine, tekrar hoı 
görünmcğe başladığında şüphe edile • 
mez. 

Fransa, senelerce, Briand ve Paul 
Boncour tarafından takip edilen "Av· 
rupa ittihadı" ve "Cemiyeti Akvama 
istinat" ıiyaıetlerini §İmdi kısmen ta
dil ederek, "ittifaklar ve ademi teca
vüz misakları,. siyasetine daha fazla 
ehemmiyet vermeğe baılamııtır. 

Merkezi Avrupadaki ziyaretlerin
den sonra, M. Bartunun İngiltereyi u

nutmasına imkan verilemezdi. Zaten 
Cenevrede terki teslihat konferansı de
vam ederken, Franıız Hariciye nn:r.ırı. 
Londrayı ziyarete davet edilmi§tj, 

M. Bartu, Londrada çoktan beri bir 
Franıız hükumet adamının tenefiiıı 

etmediği bir hava ile karşılanacaktır. 

Öteden beri Fransa ile yaldaşma si· 
yaıetine aleyhtar olduğu bilinen M. 
Makdonald.ı M. Bnldvinin vekalet et• 
mesi, Fransız Hariciye nazırının va • 
zifesini kolaylaıtırncak mahiyettedir. 

lngilizlerin ittifaklar aleyhindeki 
fikirleri malüm olduğu için, bu Fran
ıız - lngiliz müzakerelerinden sıkı bir 
ittifak çıkabileceğini zannet!11ek hatalı 
olur. 

Hatta ıimdidcn, DayJi Herald 
ve hatta k11men Taymis bile böyle bir 
ittifaka kar§ı cephe almaktadırlar. 

Lakin bugün lngilterede değişmit 
bir haleti ruhiye olduiunu inkar el • 
memek lazımdır. 

İngiliz: efkarı umumiyesi bilhassa, 
Terki teslihat konferansının bir neti· 
ceye vnramıyacağı anlatıldıktan sonra, 
lngiliz: adalarındnki müdafaa tertiba -
tının kuvvetlenmesi musırane ta • 
lep etmeğe ha lamıştır. Muhtelif mem
leketlerde tayyare kuvvetlerinin art • 
masr, bu arzuyu takviye etmiştir. 

Gene bu hinin tesiri altında kala -
rak İngiliz siynsi mchafili Fransaya 
daha yakın Lir hatlı hareket takibine 
ba,lamı§tır. 

Geçenlerde Londraya giden Fran -
sız orduıô ba,kumandanı büyük bir 
hüsnükabul görmÜ§ ve Frnnsayi mü
him bir heyeti askeriye ile ziyaret e -
den lnciliz Harbiye nazırı Lort Hl\I • 
şom'a aynı ihtirnrnlar iade edilmiştir. 

Yarının mühim ve çetin mcııelele • 
rindcn biri, hiç §Üphesiz, yakında ıni
kat edecek deniz konferansı ve Aksa
yı arkta kuvvetle tece111üm etmcğc 

ba§hyan Japon rekabetidir. Dünyanın 
her tarafında İngiliz ticaretine büyük 
darbe!er indiren Japon rekabeti gün • 
den güne mühim l:atve~er atmakta~ır. 

Tokyod" Japon bahri ümerasından 
Amiral Okadonun iktidar mevkiine 
geçmesi İngilterenin emellerini ve m .. 
nafiini koruyacak bir emare değildir. 

Bundan dolayıdır ki, lngiltere, Av
rupada serbest kalabilmek ve dünya • 
nın diğer tarnflnnnd hayati menafi -
iyle daha serbestçe uğraşabilmek için. 
ıon zamanlarda, Frnnsaya temayül et• 
mektedir. Almnyanın bugünkü vazi -
yeti de, bu tcmaymü takviye ediyor, 

M. R. necdet 
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Cie4)en kısımlaran hulasası 
Mütarekeden sonra lstantul'da Anado

lu lehinde çall§tUllar ara.ama katılan İlha· 
mi, lııgillz.ler lehinde çalışan Fatma NQz
bc~'lo tanışıyor ve onunla beraber y&§ıyor. 
Diğer taraftan PanUkyaı:ı yazıha.llcstı:ı t• 
r.~llll kuvvetlere çalışan Feridun Bey Pan
tıhyan tarafmdan :.akfp ettlrllecekUr. 

- Haydi bakalım, yürü demiş
ti. 

Baha ısrar etmedi. Bir arabaya 
ntlndılar .. ikisi de konu§mak için 
bnşka batka mevzular arıyorlar. 

Ekseriya eski hatıraları tazeliyor
lardı. 

llhaminin ·evine geldikleri za
man Baha içeriye girmek isteme
ai: 

- Ben burada seni beklerim. 
Arabayı da göndermiyelim. Ka -
racaahmede buradan geçiveririz. 
Dedi. Sonra ilave etti: 

- Sen de girme Recep. Şu iti 
mektupla halletmek daha doğru 

olur. 
- Hayır. Buna imkan yok. O· 

zeri~de bazı emanetleri de var. 
Onları bırakmak mecburiyetinde
yım. 

- Haydi, sen de geleceksin. 
- O başka .. 

Recep beyin ısrarına dayana -
madı o da yürüdü. 

Kapıyı çaldılar .. Fakat açan bu
lunmadı. Tekrar çaldılar. Bu sefer 
o kapı yerine komşununki açıldı .. 
Ora~an uzanan bir geç kızın baıı: 

- Kimi aradmrz, efendim, de · 
di. 

- llhami Beyin evi bura11 de
ı::c. ·ı ·d· ? gı mı ır •• 

- Evet efendim, fakat timdi 
burada kimse oturmıyor .. 

- Çıktılar mı?. 

- Hayır .. llhami Beyin annesi 
bir hafta evvel öldü .. 

Bu cevap iki arkadaşı sersem< 
çevirmişti.. Bir müddet soracak 
sual ve verecek cevap bulamadılar 
Nihayet Recep Bey: 

- Ya kız kardeşi .. 
- O mu, üç kapı aıağıda bir 

mektep arkadaşı vardı, şimdi onur 
yanında.. • t;' r-- ı 

- Kendisini görmek kabil olur 
mu acaba?. 

- Niçin olmasın.. Giderseniz 
görürsünüz .. 

- O nerede dediniz?. 
- Üç kapr aıağısı .. 

Tefrika numarası 12: 

- Teşekkür ederim .. 
Recep Bey ayrıldı. İki kapı aıa

ğı ilerlerken Bahaya: 
- Ben dedi, bu kızcağıza kar • 

detinin ıehit olduğunu söylemiye -
ceğim. iki acıya tahammül etme
sine imkan göremiyorum.. Sonra 
hayatta büsbütün istinatsız kal -
ması kendini felakete sürüldiye -
bilir. Söylemezsek ümit, ana acı -
aını yenmiye kafi gelir .. 

- Çok isabet edersin .. 
Kapının önüne gelmişlerdi. 

Recep Bey ilerledi ve kapıyı çal • 
dı. Pencereden uzanan küçük bir 
bat: 

- Kimi istiyorsunuz efendim, 
diye sordu .. 

- llhami Beyin kızkardeşi bu • 
rada mı?. 

- Evet efendim, burada .. Kim 
diyelim?. 
arkadaıı ondan kendisine haber 
getirdim .. 

- Recep dersiniz.. llhaminin 
- Peki efendim .. 
Küçük bat çekildi. Az sonra 

süratle açılan kapıdan kız kardeşi 
göründü: 

-A.. Siz misiniz Recep Bey, 
hoş geldiniz.. Ağabeyi!J!den ne 
haber?. 

- Çok iyi canım .. Sen nasılsın? 
Başın sağ olsun ... 

Recep Bey bu son cümleyi ağ -
zından kaçırmııtı .. Kendisi tara. 
f ından mevzuu bahsedilmeden 
ıöylemesi hiç te doğru olmamıt • 
tı. 

Zavallı kızcağız bir an cevap 
veremedi .. Sonra yavaı ve hüzün
lü bir sesle: 

- T eıekkür ederiın, dedi. 
Sözünü ağabeyine intikal ettir· 

mesinden bunun üzerinde fazla 
durulmasına taraftar olmadığım 
gösterdi: 

- Ağabeyim nasıl Recep Bey? 
Ne zaman gelecek?. 

- Daha işlerini bitirmedi ca -
mm .• iki ay kadar daha gelemi • 
yeceğini zannederim .. İhtiyaçları -
nı yerine getirmek için bana seli
hiyet vereli.. Ne istersen bana 
söyliyeceksin .. 

- Mektup ta yazmadı mı?. 
- Hayır .. Kendisini ayrılaca -

ğcm gün göremedim.. Fakat çok 
iyi olduğuna emin olabilirsin?. 

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

Ge«jen kısımlar1n hUllsası 
Fikret, A vrupadan dönünce 

Tiirkam almak istiyor. Türkanm 
fakirleşen fakat lüks hayat sür
mekten bir türlü vageçemiyen ba 
basr İlhami Bey, kızını Cemal 
Boy isminde zengin birine vennek 
arzusundadır. O gün Cemal Bey, 
evlerine davetli olduğu halde, 
Türkan ve Fikret yemeğe inmiyor 
lar. 

- Bittabi, on bin lirayı, para bat
tığı takdirde bana borçlanırsınız... O 
zaman tediye edersiniz ... Şimdilik, pa· 
rayı ben koyarım... Ehemmiyetsiz bir 
ıey ... Ticaretin neticesinde kar olaca· 
ğını tahmin ettiğim için, iki ay ıonra, 
beı hin liranızı şimdiden hazır adde
dcbi11rsiniz.... Bakalım, aklınız: yllta· 
cnk mı? .... Siz•, bu ticaretin ne oldu
ğunu anlatayım.., 

Ve, anlatmaia başladı ... 
1lhami Bey, al&kayle dinliyordu: 
iki ay şonra, beş bin lira, nasıl da 

imdadına hrzır gibi yetişecekti. Bu dil
mat, hakikaten fevkalade bir insandı. 
Türkan, ayağiyle gelmiı böyle bir ni
meti naııl tepiyordu. Belli idi ki, ev
lendikten sonra da, llhami Beyi mü
temadiyen, böyle karlı işlerde te2rik 
edecekti. 

Birden bire, llhami Bey, kararını 
verdi: 

" - Yanndan tezi yok, fU Fikretle 
apaçık konu§ur, meseleyi onunla hal
lederim ... Yoksa, Türkana meram an· 
)atmanın imkanı yok!. •• " 

Bu ıırada, küçük köıkte, renç kız, 
delikanlıya diyordu ki: 

- f zdivaç tekliflerini erkeklerin 
kızlara yapması, öteden beri ~dettir 
amma, ben bunu yıkıyorum ... Beni lll, 
beni bu adamdan kurtar, Fikret! ... 

HABER - Al<fa=m=-==P=o=a=ta~=·='======~~~~==~~==~~============~=--~ 
Fıkra müsabakası 
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dereceklerin yazılan; burada neıredi- :!•--------------------------~ lecektir. Y ahuz bu fıkralarm 11ZUD ol• 
mamaıı, ıeçme olma11 ve okunaklı 

ya.zılmaıı lbımdır. 

Evvela memnun fakat 
sonra .• 

Bir genç kız yalnız batına plaja 
gitmitti. Tam denize gireceği es
nada karşısında bir gencin elinde 
fotograf makineıile kendiıinin res
mini almağa hazırlandığını fark • 
etti. 

Gülerek ona doğru yakla§h ve 
sordu: 

- Afedersiniz beyefendi, han· 
gi gazete için?. 

Genç cevap verdi: 
- Gazete için değil, küçük ha

nım.. Ben bir amatörüm .. 
Genç kız tavrını değiıtirdi. Kat

larını çatarak •ert bir sesle: 
- Sen, dedi, bir genç kızın ma

yo ile reımini çekmeğe utanmıyor 
muıun?. 

- T eıekkür ederim, Recep 
Bey ... 

- Burada kalmak iıtemiyor • 
san bize gidelim. Hem kardetim • 
le arkadaşlık eder. Hem de yer 
değiştirmi~ olunun .. 

- Şimdi olamaz Recep Bey .. 
Annemin ölümünden sonra beni 
bunlar teselliye çahıtı. Kendileri -
ni hemen bırakıp gidemem .. Hele 
bir kaç gün geçsin .• 

- Nasıl istersen .. O halde seni 
ne günü almıya geleyim. 

- Bir hafta ıonra .. 
- Olur .. Gene bu ıaatlerde ge • 

lir; ıeni ararım .• 
- T eıekkür ederim .. 
Recep Bey cebinden yirmi \ira 

çıkardı. Uzatarak: 
- Bana ağabeyin ıize verilmek 

üzere elli lira bırakmıt tı. Maale -
sef hepsini üıtüme almadıiımı 
yolda hatırladım. Şimdi bunla
rı bırakayım •• 
Üıtünü de bize aeldiiin gün veri
rim. 

- T eıekkür ederim .. 
- B;ışka bana söyliyecek bir 

ıeyin var mı? Eşyalannızı ne yap: 

tınız .. 
- Daha hepsi öteki evde .. Hiç 

bir şey almadım.. Hepsi olduğu 
gibi duruyor .. 

- Zararı yok dursun varsın .. 
Bir hafta sonra her ıeyi hallede • . 
rız .. 

Genç kız gene durgunla,mı,tı , 
Recep Bey: 

(Devamı var) 

- ... 
Delikanlı cevap vermiyordu. 
- Niçin cevap vermiyorsun? •.. 

Beni çok mu çirkin buhıyorsun? ••• Ha
yır! .. Çünkü daha bupn güzel oldu • 
ğumu söyledin-. Öyleyse? ... 

Fikret, esefle batını ıalladı. Dört 
bir yanına bakb: 

- Bu ev, bu bahçe, bu elbiıeler, 
bu hayat ... - Diye mınldandı... Ben, 
sana bunların hiç birini temin ede • 
rnem... Ben, maaıı ancak yü:ı lira o • 
lan bir memurum ••. Senin iıe, hayatın 
meydanda ... Bu hayata tekabül edecek 
geliriniz maa!eıef tükendi .. Seni, mu
tavazi bir surette yaşatmA.ma hem im· 
kan yoktur, hem buna ben kail ola -
mam. 

Genç kız: 
- Niçi.,?.... Niçin?...... Diyerek 

oturduğu iskemleden kalktı; Fikretin 
kanepesine, onun yanına oturdu. • .en 

beni ne zannediyorsun? Ben, züppo ve 
alayiı düıtkünü bir kız mıyım? Gö • 
züm, ıervette midir?.- Otomobiliın, 

motörüm, hatta muşum, yatım, tar• 
yım olduğunu farzet .. Fakat, yanımda, 
o ıoğuk herif, o Cemal Bey bulundu
ğu müddetçe, bütün hunlar, bana ~ok 
feci, çok tahammülfersa selacekt!r ... 

Ha,.atta 
kolayca 

maJataç olacağınız ameli maıGmatJ 
atrenlnlz 
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Nakıl ve tercflme lıakkı mahflltl' 

Eter iyi bir havada yerdeki kuru 
yapraklar anıamda bir kaç ıalak yap -
rak, yahut yağmur yağdıktan ıonra 

11lak yapraklar arasında bir kaç kuru 
yaprak görürse~ bu yapraklarm ye
ni yerinden oynabldıiını anlarımız. 

Eier bu tekerrür ediyona bir iz Üı· 
tündeıiniz demektir. Eğer iz yoksa 
ya taı yada tilki olduğuna hükmede • 
bilirsiniz. Eğer iz varıa, karaca yahut 
beyaz domuz izidir. 

izlerin mesafeleri ve atılıt tarzJan 
avın ne olduğunu ve emniyeti• mi, 
korku ile mi yürüdüğünü gösterir. E
ğer iz bir bataklık arazide ise istedi • 
finiz gibi tahkikatta bulunursunuz. 
Bunda usul, sabır, dikkat ıarfetmek 

li.znndır. 

Yavaı yürümeli, mütemadiyen aa
iı •e ıolu yirmi metrelik bir meaafeye 
kadar gözden l'eçirmeli, kulak geri • 
ainde olmalıdır. Köpek tetkik ıahuın
dan biraz ötede çalılan dolaıır, hare • 
katı rözden kaçınlmamalıdır. 

2 - Ormanda 5Ürek: Ormanda aü· 
rek an yapılırken açık nhala.rda ol • 
doğundan fazla ihtimam almak laznn· 
dır. Niıaneılann birlC!tirileceii yeı- • 
]er ve yerlerinde yapacakları değitik -
lilder dikkatle tubit edilmelidir. Disip
lin daha sıkıdır. Bu ava henüz ihtira· 
ta alınmamıı olan ve İyi ateı etmiyen 
müptediler ginncmelidİT. Zaten tehti. 
kelidir. Eo tehlikeliıi yanmdakilerdr.n 
birini 1aralamaktır. Çünkü bu aYda 
kurıun ve iri saçma kullanıldığı var -
dır. 

A vdaı: evve1, iıe T&kıf bir çok kim
seler, o~m etrafını dolaıarak izJe
ri tetkik ederler ve ormanda, tilki ka
raca, yaban domuzu olup olmadığ.;nı 
tetkik ederler. 

ize göre hayvanın nerede olduğu 
tetkik edilir n o ınıntaka çevrilir. Bu 
ıekiJ avda evveli iri avla iıtigal olu • 
nur. 

Eier ilk tahmin yanhı çıkarıa ça
bucak lizım eelen tadilitı yapacak ıür
ati intikal l'Öatennelidir. Bu av kapta
nının dirayetine kalmıt bir meseledir. 
Tabii halde aynlan kısımlar birer bi
rer taranır. Her bir kısmın etrafı ağ 
ve iple örülmüıtür. Niıancdar bu ağ 
veya İp hatbnm haricinde dururlar. 

içeri doğru dönerler ve iç tarafa a· 
tef ederler. Maamafih bazı defa av hat· 
tan çıkacak oluna verev ateı edilir. 

Dikkatsiz hareketlerden ıakınmak 
için en iyisi av gelirken tüfeği omuz
lamak ve beklemek, meydana çıkar 1 
çıkmaz doğrudan doğruya atef etmeli· 
dir. Maamafih av hiç hir takdirde ta· 
kip edilmemelidir. 

Eier bedene esnasında ara11ra bir 
kurıunun veya bir merminin kulak di
l:>inde Tizladığı duyuluna korkmamalı. 
unutmamalıdrr ki: 

"hlık çalan kurşun uzaktan ıeçer,, 
bundan dolayı arkadaşlarına söylen • 
mekte haksızdır. Çünkü böyle serseri 

Sevmediğim bir adamla yaıamak, be
nim için cehennem azabıdır •.. 

- Fakat, ben sana bir kürk manto 
bil• yapbramam... Sen ki, en pahalı 
terzilerde, bir mevsimde ıekiz, on el • 
biae yapbrmaia alıtmıııın... Beheri 
yüzer, yüz ellişer liralık elbiseler ... Ma· 
aşım iki misline çıksa, sade ıenin bu 
gibi masraflanru ödemeie klfi gel
mez ...• Halbuki, düşün: Daha ne ihti
yaçlarmuz var •.• Bu evin borcunu öde
mek •.• (Öyle ya; Onu, Emniyet Sandı
ğından çıkarmak l&zım! ... ) Sonra, ye
mek, içmek, ı-nmek, hiz:metçi, benim 
ıahıi masraflarım, babanm masrafla • 
rı .••• {Bunlar arasında, klüp ücreti de 
dahil!) Sen ve baban asla tramvaya 
binmezıiniz ... Mutlaka taksi istiyecek
ıiniz ... 

Türkan, muhat.hını mütemadiyen 
ıurturmak istiyordu: 

- Ne manasız, ne maddi ,eyler dü· 
tünüyorsun.. Canım efendim, benim 
pek çok elbiselerim var ... Bunlan bir 
sene jdare ederim ... Bozar, bozar, ye • 
ni tekillere ıokarnn... Bir seneye ka • 
dar da Allah kerim ... Sen, gençıin, iı
tikbalin açıktır ••• Bankacılıkta teka -
mül edecekıin ... Hem, iıittiğime göre, . 
bu meslekte bir çok fıraatlar zuhur c-

Yazan: • Ciayur 
kurıunlar ekseriya kayın JIİ 
dan ıekme auretile gelir. B~ 
Jikclidir fakat abcıyı meıul 11 

hakkı yoktur. Hat içerisine •~ 
dikkatsizleri tiddetle azarla" 
ier bunu yapan bir müptedi ~ 
bir tarafa çekerek nasihat ~ 
ki bir daha yapmaz. Eğer hal ~ 
ateı eden ıtecrübeli bir avcı İl': 
tanına müracaat ederek hattııl 
daha az zarar vereceği yere ~ 
mesini iıtemelidir. Ayni z~ 
tasını anlar ve belki salahı bal 
ğer yandakilerden birine pek; 
niyet edilmiyorıa da)'1lnmak 
bir ağaç al'kasına geçerek 01 
runmalı. Ormanda avlanırkell 
gara içmemeli. 

DACDA AV - Dağda afi 
"öne doinat, olarak yapılır ., 
en yorucusudur. Av daha ,..~ 
iundan ova veya ormandaki ~ 
avlanmaz. Fakat l>afka yerde.;! 
yan avlar elde edilir. Dağ • 
en cazibi karaea avıdır. 

SU OSTONDE AV - ""'1 
lar boyunca: Küçük vadiJerdl 
manlarda ırmak ve dere boyl_.
ıu birikintilerinde yaban örd~ 
leri hayvanlar bulunur. Bu~. 
nevi muhacerette utikame°"' 

den cenubadır. . ' 
Şu ha1de bu iıtikametteki _ı1 

de bulun.malan dllha muhte'
tercihan güneı doğarken ve. ~ 
yapılmalıdır. Kabil olduğu ~ 
ya yalan yürümeli mnalctaıı 
rak görülen su birikintileri <ti 
kümelerini de tetkik etmeli. ~ 
rinde avlanmaktan hoılanaa ~ 
soğuktan ürkmez bir köpek "j 
peği ıahili araıtırmai• bıra""' 
takiben yürümeli ve karıı ~ 
den kaçırmamalı. Suda huılt~ 
hareketlerin ve gÜrültüleriıı ,,.ı 
dikkatle araıtmna ı. ıcer ~. 
sazlıklar arasındaki aa daire 
nıevcelenirse orada bir ıu ta1 
demektir. Kut kaçmadan h• 
mak için köpeği saldırmalı. ~ 
tarken yaban ördeği pervas1 
luldar ve çamlıklar araıınd~ .:J 
çıkta çırpınıp balık tutmağa ~ 
siz ve sürünür bir adımla ~ 
Çünkü yeı-in aanıılmaıı ıuya .~ 
der. Görünmemek için .Ut.,.... 
ya çömelmeliclir. ıJ 

b - Göl ve bataklıklarda: .
bilin şekli müsait ise göller, ' 
lar ve su birikintileri hoyunc• °" 
ru avlanılabilir. Fakat bu 1ı:;. 
ma güçtür. Çünkü çukurlar 
aaz!ıklar kenardan karaya ~ 
nır. Zaten getirmeğe alııtıtı:; 

köpek olmıyacak olurıa avı ~ 
için bir küçük kayık ister. B 'fi 
buralarda öne doğru av u ta I 
nabilir. Tatbik etmek iıtiyefl 
geçmez çizmeler ıiymİf olrJ1~ 

çük bir sandalı olmalıdır. 1 1 

diyormuş... Bir aksionun d~ 
yahut fırlryacağını önceden / 
lır, bunlardan kendi heaabıfl' 
mıtıın ... 

Fikret: . ~ 
- Yok, yok ••. • Dedı. • · · ~ 

bankacı, bütün faaliyetini a~ 
mur olarak sarfetmeie "t 
V azif eıi eana11nda kulai"" _.; 
esrardan istifade etmek n8' 1 

banka memuruna yakışmaı·" ı 
bir hareket, gayri meıru Jıir 

Türkan bir kahkaha attı: I 
- Amma da yapbn h• ... 

kadar eıki kafalı imitıin.. 8~ 
banka memurlannı daimi ~" "J 
mur yapmak için zenginlerıll fi 
den ibaret olsa gerektir ... _.., 
kadın halimle boınu anhyotV~ 
di, eıki usul namuıki.rlık, "?, 
mit bir §eydir... Bu ıünÜP I 
ne göre faziletli olsan, ıaıt• 
bankaya da ... 

Fikret, düşünüyordu: 

" - Bu kı~, neler ıöyli)'ol' g 
biliyor ... Ne kadar değip11İJ"' 
ne içinde, bir inıan bu der-" 
eder mi? •. " 



-· 

Kanlı 
kadın 

san ıktan bir 
cesedi çıktı 

Bir buçuk saatlik heyecanlı 
bir maçtan sonra ... 

(Bqtaraıı ı inen lıayıfada) 

Uk önce bir fey bulmağa mu
vaffak olamamışsa da, nihayet, 
yeni ve alelade biçimli bir bavul -
dan mide bulandırıcı kokular yük
seldiğini teıbite muvaffak olmuş -
tur. 

Bu ağır vn ı· ; . masalar<..~ı biri 
üzerine koy. , anahtar uydu -

1 t b l • B • 1-f rup açmış ve içinden kağıda sarılı S an U şampllJOnU eŞlK QŞ, ~~:.cismin zühur ettiğini görmüş -

At• • D f • • J_OS Koku, daha fazlalaşmıştır. Ka-

lnQ şampıqonu ıana ınauc ~:~~:,ıı:ç;~~~;:;:;:;t0~d~::~i; 
ile 7 • 1 berabere kaldı baygınlık geçirmiştir. Zira, bavu -

lun içinden koku salan şey, meğer-
güzel bir plonzonla ıeri çevirdi. ıe, başı, kolları ve bacakları kesik 

Fakat mülhit bir süratle bizim olan bir kadın gövdesi imi§ .. 
kaleye inmiş bulunan ıol iç topu Bu vücut yirmi, yirmi be§ yaş
yakaladı; ve ayni süratle, topu da larında birine aittir. Fakat, sa -
önüne katarak kale içine girdi. hibesi, bir türlü teabit edilememiş· 

Artık oyun 1 - 1 e berabere tir. Bavulda ve kağıtta hüviyeti 
vaziyet almııtı.. tayine yarar bir iz yoktur. Yalnız, 

Bu gol Beıiktatın maneviyatı Ü· kağıdın üzerinde, bir yarım keli • 
zerinde tesir ya,..,mt§ olacak ki, bun menin silinmit olduğu nazara 
dan ıonra &tik1a, ilk anlardaki o- çarpmaktadır. 
yununu gösteremedi. Ve rakibinin Bu, "fort,, hecesidir. İngiltere -
tazyiki gittikçe artb. de, bir çok mevki ve insan ismi 

Bir çok tehlikeler, ancak müda hasları bu heceyi ihtiva etmekte -
faamn çok canlı oyunile atlatıldı. dirler. 
Kaçan galibiyeti tekrar elde etmek Rout baba, çok düşünmüş, fakat 
için Be~ikta§ın yapmak istediği bir bavulun kimin taraf mdan vcrildi
kaç hücum da, Yunan müdafaaıı ğini hatırlayamamııtır. Palis tahki 
tarafından kesildi. kata giritmitıe de, esrar perdesini 

Güzel bir futbole ıusamıt olan • kaldırmağa hizmet edecek hiç bir 
ları hakikaten tatmin için bu youn, iz bulamunııtır. 
1 - 1 e beraberlikle bitti. Yalnız, emanetçinin defterin • 

• • den, bavulun, 6 haziranda bırakıl-
Dünkü oyunun hakkı, beraber - dığı anlatılnuıtır. 

likti. lki takım da birbirine layık Bu müthit ketfin asabiyetini ii· 

bir oyun oynadılar. zerinden atmağa muvaffak olama-
Betiktat takımında fert itibari- dan Rout baba, ambarında, yeni· 

le daha kuvvetli oyuncular bulun - den: öiürtü verecek kokular itil -
duğu görülüyordu. meie batlaınıt ve kısa bir arat.· 

Fakat Yunan takımı da, takım tırmadan sonra, ilk bavulun aynı-
DUnkU mU b k 1 d oyunu itibarile, daha beraber, da- ni bulmuıtur. sa a a ar an blrka~ görUnUt b' 

ha güzel oynuyordu. Buradan da yeni doğmuş ır 
f ~enenin en. gü~el ve hey.ecanlı dı. Artık, Yunan kalesinde Beşik - Dün iki takımın da en güzel oy· çocuk. na'tı çıkmıt ve çocuğun , 
ut ol maçı, hıç şuphc yok kı dün taş tazyiki eksik olmuyordu.. nıyan tarafı muhacimler olduğu gövdesi, bulunan kadın tarafın -
oynandı. B w p k f ti k ldı Bu 1 una ragmen anatinaikoı'un halde, ço ırsa ar açırı · dan doğrulduğu anlatı mışlr 

lsta~bul ıampiyonu Beşiktaşla da !eyrek fakat tehlikeli akınlarla maçın beraberliği 4- 4 veya 3-3 Bunun üzerine, polis, bütün di-
Yunanıstan ikin~iıi Panatinaikos'- Beşiktaşı yokladığı oluyordu. gibi bir sayı adedi ile olsa idi, da- ğer istasyon emanetçilerine ta -
un, çarpıfmaaı, ınsanı baıtan sona Devre sonlarına yaklaımıf iki ha tabii olurdu. mimler yollamıt; onlar da aratlı~-
bk~dar, zevk ve heyecana garkeden taraf ta bütün çırpınmalara rağ- Yunan takımını, Cuma günkü malar yaprnıılardır. ilk önce hır 

tr futbol maçı oldu b' d d w 'b' d v· .. . • men ır şey yapamamıı ve fırsat- maçtan ıonra a yaz ıgımız gı ı, ıey bulunamamıtsa a, ı.ıng ga· 
Dun bu mevıımde belklendiğin- lar kaçmıştı. Bu sırada Yunan ka- hakikaten güzel ve futbol denecek rındaki bekçi, ayni tarz koku~ar 

den çok daha güzel ve canlı bir o- leıine yakın bir taç oldu. Kale önü bir oyun oynuyor gördük.. neticesi, bir bavul ke§fetmiştır · 
~un oynıyan Beıiktaşın karşısında, bir karı§h, top soldan, sağ açık Ha Panatinaikos takımında, muha· Bundan, iki kadın bacağı çıkm~ş-
d~nan takımı da hakikaten takdir yatiye geçti, Hayati önü tamamile cimlerin kale önündeki beceriksiz- t Zabıta doktorlar, gövde ıle 

e ılecek bir w h h .. ır. b'k d 
ff oyun oynamaga mu- kapalı olan kaleye, sıkı ve yerden liğinden batka emen emen ıoze bacakları biribirlerine tat ı e c-

Yugoslavyalı, metreıiyle yafa• 
maktaydı .. Bu hal, konu komşu -
nun dikkatini celbetmit, ceset ha -
disesinin zühuru üzerine "mutla
ka, adam, metresiyle kalmak için 
zevcesini öldürmüt olacak!,, diye 
dedikodu çıkmıştır. Polis lvanı 
tevkif ve istiçvap etmittir. 

- Karım, bana kızdı.. Beni 
burada bırakarak, devri alem se -
yahatine çıktı. Şimdi, nerede ol -
duğunu bilmiyorum .. Hiç mektup 
alamıyorum .. 

Bir müddet, şüpheler, bu ada
mın üzerine iyice toplandıysa da, 
sonra, kanısının resmi ele geçi -
ri~miştir. Göğsünde bariz bir a • 
meliyat izi olduğunu1 fakat bu 
izin cesette mevcut bulunmadığı 

icshit eJilmit ve Yugoslavyalı 

böylelikle yakayı kurtarmıştır. 
Diğer ~it· çok kimselerden şüp -

he edilmiş, lakin bunların da işte 
methaldar o'madığı anlatılmııtır. 

Mias F ohebe isminde olan ve 
Mııstırs Morley namı müsteariyle 
yazılar yazan bir gazeteci kadın, 
hattidesl mütehaasuı imi§. Paket -
teki "ford,, hecesini tetkik ederek, 
bunun, ancak bir sucukçu elinden 
çıkmış olabileceğini ileri sürmüt· 
tür. 

Filhakika, bu iddia, pek çok 
kimselere mülayim gelmiştir. Zira, 
ceset meharetle kesilmiş ve yara -
lardan çok kan akmaması için, 
kesilen yerlere zeytin yağı sürül -
müştür. 

Bir şoför de, sokaktan geçer • 
ken et kokusu işittiğini söylemiş • 
tir. Herkes, "baş ve kollar de -
mck ki yakıldı!,, diye hükmetmiş -
sc de, kokusunun duyulduğu so • 
kakta tahkikllt ya}Uhnı§, oı laya 
hiç bir iz çıkarılamamıttır. 

Hala, bütün İngiltere, bu mu • 
ammanın halli için uğraşıyor. 

Bütün gazeteler kanlı sandık me • 
selesinden bahsediyor .. 

Zabıta ilin ediyor: Yirmi yir -
mi beş yaşlarında, 56-57 kilo a
ğırlığında, takriben 1 metre 58 
santim uzunluğunda, açık, ağlebi 
ihtimal kumral saçlı bir kadının 
kaybolduğunu bilen varsa haber 
veraın ... 

Sarı çizmeli Mehmet ağa .. 

F ransada, meıhur hakim 

va ak oldu k d 't b D" · bir ıol vuruşu ile topu yolladı. Ve batan bir kusur yo tu. rek, bunların ayni vücu a aı u-
U'1 Takıim ıtadında oynanan kimsenin kımıldamasına meydan Suphi Bey, bu güzel maça layık lunduğunu meydana çıkarmıtlar - namıyacağa benziyor. 

oyuTn taı_nk,bir futbol maçı idi. kalmadan yuvarlak meşin sağ kö- bir hakemlik yaptı. dır. Bu bavul, emanetçiye 7 hazi - -------------

Prensin katilleri nasıl bulunma • 
dıysa, İngilterede de, kanlı san -
dık faciasının amilleri öyle bulu-

anı 1 1 rn.. · ku ttl K · 1 k h usavı vvetin çar- şeden ağlara takıldı. izzet Muhl n randa bırakılmııtır. King garının ıra J ane 
pışmaaını ~nıteren h kk Be 'k b l" b' --·-·- R b b 'b' aketi l b b . oyun, a ı o- ıı taıın u go u oyunu ır "™ • --· bekçisi de out a a gı ı, P 
an dera erlıkle bittiği zaman ıtad kat daha hızlandırıyordu Asliye mahkemesi 6 mcı hukuk bırakanı hatırlamamaktadır. Beyoğlunda Taksim civarında 

Altınbakkal ıokağmda 38 numa • 
ralı ki.rgir hane ehven fiyatla kira
lıktır .. Havadar sekiz oda üç hala, 
T erkos, elektrik, kuyu, ıarnıç, ha • 
mam, bahçe ve sairesi vardır. 

Görmek ve kirasını anlamak için 
bu sokağa karşı bakkal Lefter E
fendiye müracaatları. 

yom a hey d 1 
• 

b' d ec:.an an ~apsarı olma- Fakat çok geçmeden birinci dev dairesinden: Şimrl:, artık batla kolla~ı 
mıı. ır. a a.ına rast gelmek hemen re bitti. Zeliyha Hanım tarafından Ba - bulmak lyi.zım geliyordu kı, 
de ımkanıızd1 b' y 'lk" B a k ı 

· ikinci devre daha ııkı oldu. Yu- kırköyüne ta ı eıı oy am! bunda henüz muvaffa o unama • 
nan takımı mağlubiyetten kurtul- tarlası Güvercin '?kak lbrabı~ mııtır. Tam sa.at Cıs de .t k. 

1
• • 

a ım ar ve 
hakem Suphi Bey aahay k 1 Y t k 

açı har .. 
unan a ımı ayni kadr h . oyu mu a-

f aza edıyordu. Beşikta, iae .. l 
d . ')d' 'oy e tzı ı. 

Mehmet Ali - Hüsnü N . 
. ' urı -

Feyzı, Fahri, Muhterem_ Eşref 
Şeref, Nazım, Hakkı, Hayati. ' 

Iki tarafın birbirini kontrolü il 
geçen ilk anlardan ıonra, Yunan~ 
lılar açık akınlarla bizim kaleyi 
sıkıştırmağa baıladılar. Fakat Be
fiktaıın müsavatı elde etmesi geç 
olmadı. Oyun derhal heyecanlan • 
mı§, iki kale de tehlikeli vaziyetler 
atlatmıya baılamıth. 10 ncu daki
kada hakimiyet yavaş yava§ Beşik 
taşn s~t1. Nazımın bir şütünü ve 
lcornr.rden eelen topa vurulan gü-ı 
:P:~I bir kllfarı, lcaleci zorla kurtar- 1 

mağa ahdetmiş bir azimle oynuyor ağa hanesinde mukı~ Muı~afa og- Tesadüfen zühur eden izler ta -
du. Artık çok çetin fakat o kadar lu Süleyman Efendı ale7hıne aç.ı- kip edilmeğe baılanmış, bu ya -
da zevkli bir maç başlamıftı. iki lan botanma davasında ık~metga- -ıoqke>f uvp111.ıo up;>JOJ!>t 'Upll?JU1>f 
taraf ta bütün kuvvetini sarfedi- hının meçhul olması haseb~l~ da • duğu araıtırılmııtır. 
yor her an bir kale önünde tehlike vetiyenin 15 gün müddetle ılan su- lvan Pederjay isminde bir 
ler ~tlatılıyordu. Mübalağa11z1 iki retile tebliğine karar verilmit ve Yugoslavyalı, bir müddet evvel 

1 

taraf ta 4 - 5 muhakkak gol fır- yevmi muhakeme 24 - 9 - 934 Mis Agnes Tugverston isminde j 
satını kaçırdı. pazartesi saat 13.30 a tayin ve bu bir Amerikalı kadınla evlenmiı, 1 

Devre ortalarına doğru, Yunan- bapta imli kılınan davetiye vara- fakat bu kadın, kocasının bir 
lılar ağır basmaya batladılar, ve kası mahkeme divanhanesine talik Franıız kızla münasebetini kıs -
bu hakimiyet artık oyunun ıonuna kılmmıt olduğundan yevm ve vak- kanmıf, kızmıf, ortadan kaybolu-

1 

Miltiadi 
BERBER SALONU 

30 senelik 
Terki ticaret hasebile ucuz ve 

acele satılıktır. 

kadar, gittikçe artarak devam etti. ti mezkQrda Yeni postanede latan- vermittir. 
21mida~bda,Bqik~ m~ b~ul~m~ke~si6m~~k~ =~~~----Y-----~~~~~~~~~~~~~~~ 

h · h k' h -,.••••• eni veya kullanılmış •-•---hacimleri Yunan kalesine inmiıler dairesinde eyetı a ıme uzuru • !! 

Beyoğlu, Tepebatı caddesi Ha
copulo geçidi kartısında, No. 18 

di. Fakat top birden Panatinaikoı na gelmeniz ve aelmediiiniz tak· Radyo Almek ve satmak is ti yenlerin zirdeki ad-
ısağ açığına geçti. dirde muktezayi kanuniyeıinin ifa rese müracaatları. 

Sağ açıkta yıldırım gibi bir ıür- kılınacağı malum olmak ve teblij Liman Han kat 1 No. 3 
atle Beıiktaı kalesine indi. Ve mer liğ makamına kaim olmak üzere Bahçekapı - lstanbul 
kez muhacimine bir pas verdi. Mer ilan olunur. .. 
kez muhacimin çektiği tülü kaleci (2710) 

Gazinolar için Mükemmel bir radyo vardır 
........... ! .................... .. 



Pınar türküsü 
Ate\l dudaklı Anem bana uğramaz. 

oldu. 
PııQ " senin s~dan içi~l)rınuş o ka

dın. -Demek, güzel bahtına kı! içinde yaz 
oldu. 

Sen nasıl ısınmadın? Sen nasrl ısm

madın? 

Yüreğimde ateş var 1 Yüreğimde ateş 
var! 

Sulan soğuk pınar 1 Sulan soğuk pı
nar! 

Ate§ dudaklarını göğsüme koydu da 
yar. 

Sen nasıl ısınmadm? Sen na~ıl ısın
madı., 

Sevgiliden • 
rıca 

Bahçemde açıldı son Japon krizante

mi, 

İlkbaharda gülleri götürdün demet 

demet. 

Sonbaharda bari et bana biraz mer· 

hamct: 

Kuzum koparma emi bu son krizan

temi? . 
- Altında iki tane inek gözü gibi 
- Ne diyorsunuz gözüm. Deliğin 

--1-------~~------~lll!!-----~----------=·--f ık r al ar 1 
Karanlık semt 1 

Takaimde Talimhanede yapılan 
yeni apartrmanlarda oturan Meh
met Bey arkada,ma dert yanıyor
'du: 

- Geceleri sokaklarımız o ka -
Clar k;aranlık ki., Evlerimize gece 
miıa{ir gelmeğe cesaret edemi -
yor. 

Mehmet Beyin arkada,ı güldü: 
- Gıpta ediyorum aize !.. Ne 

ili.. Geceleri hem ba,ınızı dinli
yoraunuz ! Hem de bütçeden ik
tııat .. 

Mehmet Bey teessürle başını 
salladı: , 

- Ya akşamdan gelip te karan
lık basınca, korkudan sabaha ka
dar evde knl:ır!arn ne diyelim?!. 

• 
Bu nasıl cam 

Monparnaa Pariıte san"atkarların 

oturduğu bir semttir. Burada ek
seriya fakir talebeler pansiyon o
larak tavan aralarında da oturur
lar. 

iki arkada§ böyle bir yerde ki
rada idiler. Mevsim kıştı. Yaka -
cak şeyleri bile yoktu. Bunun için 
birisi yatakta, diğeri de ayakta 
konuşuyorlardı. Bir ara biri pen
çereye yaklaştı ve açtı. Öteki: 

- Bu havada da pençere açılır 
mı birader, dedi, kapa onu .. 

Diğeri cevap verdi: 
- Havanın iyilefİp iyileşme

diğini görmek için açıyorum. 
Çünkü camlar dıtarısmı göste -

remiyecek kadar kirli idi. 

- Hem adamcağıza çarptın, hem de kaldırmadın .• Yazık değil mi? 
- Herif kızmıta benziyor. Müna ıebetaiz bir şey söylerse korkarım elim· 

den bir kaza çıkar. 

1 ·-'t . . 
Çok çocuklu kadın - Bu heykelle· 

rin kulaklannm arkasına bak kir içın· 

de.. Bunları ne diye temizlemezsin. 

Dargınlık 
Danlmasa Ayşem eğer bir şeye, 

Kaşını çatarak geçer köşeye. 

Penbe yüzü benzer mor Menekşeye, 

Dudakları titrer, dolar gözleri. 

O zaman olur zehir aldığım nefes. 

Oynayıp gülerken yarile herkes, 

Bizim evimizde ne sada, ne lies ... 
İşte biz böyleyiz, aylardan beri: 

Şimdi banşıklık, şimdi dargınlık, 

Ben bir şey dedim mi, haydi dargınlık, 

Vallahi canıma değdi dargınlık, 

Onun için oldum böyle serseri f 

Güzel sesli kadın 
O ses, konu§urken ne kadar güzel 1 

Ya ıarkı söylese, şarkı söylese ... 

Ne romans okudu, ne de bir gazel, 

Konuşurken gönül verdim bu sese ... 

Sanki inildiyor esrarlı bir ney, 

Buna ney de denmez, bu başka birıeyl 

t 
1 

delik bulunan bir ayakkabına elli kurut çok para ... 
Hey bunu yaratan yuce tann hey, 

iki olması bulunmaz §Cy .• Bir tane olsay dı. içeriye girecek su nereden çıliardı.. İmdat et! Ben, gönül verdim bu sese ... 

Şemsiyenin dili 

1 1 " .. • . .ta.. ' ' ._ 
'. \ ....• 

Nişanlanmadan evvel 

I 1 
,, 

1 

1 • \ , 

' I ı ' 
' ' .. .. . 

..... . -, ... 
rtişanlandıktan sonra __ ...., __ , 

,. 

Yazısız 

_.lı--~ ___ e_n_fi_ık_r_a_la_r ____ _, 
Bekçinin akrabası lşine yaramamış 

Bir genç çıldırasıya iııktı. Sef' 

gilisine güzel cümlelerle dolu nıelr 

tuplar yazabilmek için bir kita~ 

dükkanına uğramıt ve aık mektıJ' 
bu nümuneleri, adında bir kit.ol 

Karı koca oturmuşlar, ak,am 
yemeklerini yiyorlardı. Yeni a, -
çılarından memnundular. Bundan 
evvelki a!Çıları daha çok iyi idi .. 
Fakat mahalle bekçisinin akraba
sı olmasından bıkmı,lardı. Bek -
çi hemen hemen her gün evin için
deydi. Buna tahammül edeme - satın almıftı. 
dikleri için yol vermitlerdi, bu ye
nisini almışlardı. Kocası yemek
lerin mükemmeliyetinden mem • 
nun göründü: 

- Bu da fena değil... öteki 
kadar değilse bile, yavaş yavaş 

kendi tabiatimize uydurabilece • 
ğiz zannederim, ne dersin?. 

Karı cevap verdi: 
- Şüphe yok.. Fakat maalesef 

bu da iki gün içinde bekçinin ak
rabası olduğunu sövledi. 

Evine geldi. Açtı, baktı. ltiıı' 

yaramıyacağına hükmederek kit•' 

bı koltuğu altına aldığı gibi kitaP' 

çıya gitti. 

Kapıdan içeriye girerken: 

- Kitap benim itime yaranı• ' 

yor. Bütün mektuplar Lüıyell' 

hitaben yazılmış. Benim sevgili• 

min adı Antuvanettir, dedi. 

Otomobilin ıoförü - Taliimiz var mıt birader .. Hayatımızı kurtardık .. 
Kamyonun §Oförü - Taliin ancak ben ininceye kadar devam edecek; r.a"' 

nı kurtarıp kurtarmamak senin becerikli ğine bağJı .. -

.. ,, 
- Madamcığım, apartmanın do 

cü katından düttüm. ..t 
. ı· b' lıll"". - Bu kadar ehemmıyel ı ır .. 

olduğunu ummamıttım. Ben iiç 
kattan düıtünüz •aıu>:ordum. , 
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aramızdaki ticaret· "Zaro Ağa,, lığa sekiz namzet 

muahedeleri 
ISVIÇRE: lsvi,.re A 

% , vrupamn 

1 
tam ortuında, mühim kara ticaret ol 
1 t ·-· y 
annın ıreç ıgı, küçük fakat çok ma-

paradır. Yumurtalanmızı lıviçreye 
Triyeıte veya Marıilya tarikiyle aön
dereceğimize göre nakil maırafı ola· 
rak Bulgarlardan ve Polonyalılardan 
fazla para verecek defiliz. Şu halde 
lsviçre piyaaaaı ciddi olarak tetkik e
dildiği ve doğrudan doğruya münaıe
bet teaia olunduğu takdirde aon za
manlarda ihracında müıkülita uğradı
ğımız yumurtalarımız için zenain bir 
müıteri bulacağımız ıüpbeıizdir. 

mur ve müterekki bir memlekettir. 
lıviçre, aüEuıu batına iıabet eden ıer
vet miktarı cihetinden Büyük harpten 
e;vel Amerika birletik Cümhuriyetle
rınden ve lngiltereden ıonra büt•· 
d .. d un 

unya. ~ Üçüncü geliyordu. lngiltere 
ıcrv~lının bir kıımını harpte gayri ik. 
tısadı Ve gayri müımer yerlere aarfet
~ck mecburiyetinde kaldığı için ıim
dı laviçre İngiltereyi bu huıuıta g . eç-
rıış bulunmaktadır. (1930) Cemi t" 
Ak l" k • • ye 1 

vam ma ı omıtesa statiıtiklerine 
nazaran adam batına dü•en 

• % ıervet 
mıktan bakımından Avr 

· upanın en zen-
ıın memleketi lıviçredir. 

lıtihaalitının lenev .... . 
•. .. • vuu, zıraatle ıa-

nay~ın rn~vazı inkitafı, beynelmilel 
malı ve tıcari iılerdek" h . . 
dah b. ı e enunıyetı ve 

. a . ır çok ıebepler sayeıinde lı-
vıçrel ı~bıadi buhrandan diier bir çok 
mem eaetlere nazaran daha .... ••t 

. - mu e-
eaaır olduğu i · h 1,__ . • 
ti k .. çın a 1Un ııtira kabiliye-

ço Yllkıek kalmııtır. 

Bize Alınan F lo ya ve ranaa kadar ya-
n olan bu memleketle tican" ·· 

lebatnn muna-
• ız hemen de hiç inkitaf etme-

IDif, :rap.ılan itlerde J aviçreden bize 

=pı~ •tb.alita inhiıar etmiıtir. Aıa
~ staüıtilder bu huıuıta vazih bir 
'ımr •ermektedir: 

J-ı- il . 
1 ·"-.. •ticaret muftZenemiz: 
tballt (T.L.) ihracat (T.L.) 

2. 780.000 72.000 
J .394.0oo 78.000 
1.183.000 145.000 
.945.000 214.000 
800.000 100.000 

ı.-... ....... a.. mlbea ...... 
• • • • zirai _. ....... '911ttir .... 

mfi ıpn bu memleket hariçten mühim 

• ela gıda maddeleri ithal ebnek
lılclir. Federal hükUmet mali1e n ik
.... t departmanlarının neırettilderi 
IOn naah1mata göre bu ithalat bilhaı
~ Buida1, arpa, ham teker, ıarap, 

plık hayvan, )'Umurla, kümeı ha1-

Yanab, Pirinç, fasulye ve faıileai, mı-
111', fındık, ce.i, ü ... o- • · le ·--, ---., ıncır, porta. 

al, diier Yemitler ve ıebzeler üzerin-
de temerküz etmektedir. 

b" 
1
Geçen sayımızda balıeıttiiimiz gi-

ı ıviçre ile aramızda dört ay evvel 

~oınada imzalanan ticaret ınuahede
••~de takaı niıbeti lehimizde olarak 

::de 70 tir. Yine ayni muahede ah-
• 'Da söre bütün Türk mallan lı

YIÇ1'97e aerbeat olarak gireL='--•-· d' 
Y almz halı . U1&111C1Re ır. 

kontenJana tabidir. Türk 
halıları için d 

t L__ • 0934) ıeneıi zarfında 
mu eua- olmak .. J . 
ti w· d uzere ıvıçre hükuıne-

1 el'ecede bir pay a:rınruıbr. 
lıviçre piyaaaaı ticaret e.ı • • d 

muleaef t.e.b d .. emunız e 
avı erecede ·-----Her tene bu IDelnl k -11111UD1flır. 

avar makinelen ·-~'~li,!ten .aaat, baısaa 
# - ., ·- çilculata 'lh Gibi mallardan ıniiJıün • 1 ... 

tti•1. · h ld :1... nuktarcla ithal 
e muz a e 111racatıın kar • 
atatiıtilderde aörülclüiii ~: ~akı 
hWanünde kalmııtır. litey 

Tüccarlannuz ıimdiye kad t . 
il ki ar ıvıç-

r• e yapb an muamelelerd b 
T • e ep 

n1eate " Marııilya komiıyon 1 ... _,e., • • c:u an. 
mn ...... etini kullanmıılardır. 1 . 
1--L'J" • k " ftira aauı ıyeti ço Yiikaek olan bu p" 
il d :..... .. IY•aa 

e 011•.. munaaebet tesiıiyle -.c1a 
mühim bir yer almamız mümlriinclGr. 

Javiçre ıenede 12 ili ıs milyon li
ralık yumurta ithal etmektedir. Bu yu. 
murtalar Bulaariatan, YugoılaTya 
Macariıtan, Polonya, Fransa ve Dani: 
marka tarafından •blmalrtadır. Ya). 
anı Balsariıtan 1933 aeneıi zarfında 
İniçreye 4 milyon liralık yumurta aat
IDlfbr. Yine muntazam lniçre ıtatiı
b1derine göre geçen tene lıviçre en u
caa 111murtayt Polonyadan almıtbr. 
Fiat tane baıma bizim ııaramız1:ı iki 
lnaruıtur. Halbu?ô bizim Yumurtalan-

- ....... fiat :rine .... ...... otu 

Buğday, arpa, ıarap, maaır, faıul
ye ve bu füileye menıup diğer mah
ıullerimizin maliyet fiatleri bu Türk 
mallannın da lıviçre piyaıaaını tutmuı 
olan diğer milletler mahıulabna dd
di bir rakip olacaktan muhakkaktrr. 

Fındıklanmız için laviçre çikulata 
aanayii bilhaıaa nazarı dikkate a1ma
cak çok sailam bir müıteridir. 

Yeni ticaret muahedeıindeki takaı 
maddeıine göre piyasamızda ıablan 

lıviçre mallanma bedelleri ancak bi
zim onlara yapacağımız ihracatın pa
raıiyle ödenecektir. Bu ıuretle laviç· 
renin bizden mal aatm aJmaıı kendi 
menfaati muktezaaıdır. Görülüyor ki, 
bu memlekete ihracatmuz bir çok nok
talardan teıhil edilmit bulunmaktadır. 
lıviçrenin beynelmilel ticareti hakkın
da her türlü malUınah veren müeaae
aenin adresi tudur: 

Office d'upanaion commerciale 
(Zürich) ve (Lauaanne) •• 

iSPANYA: lıpanya ile ticari mü
nuebatmmm inkitafi batlanııcı 1929 
aeneaictir. Bu tarihe kadar lapanya pi
yuaıiyle hemen hiç it yapmamı! olan 
tüccarlannuz busün bu piyaaa ile pek 
alüadarclırlar. Bunun neticeıi olarak 
ihracatımız bu memlekete mü.temadi-
799 .._.tır. 

lapanya ile ticaret munzenemiz: 
Sene ithalat (T.L.) ihracat (T.L.) 
1929 120.000 482.000 
1930 923.000 191.000 
1931 2.325.000 288.000 
1932 3.829.000 211.000 
1933 4.500.000 1.600.000 

Bu memlekete yapblnmz ihracat· 
ta en mühim mnkü yumurta itial et
mektedir. Son derece inkitaf eden bu 
ticaret için ıon zamanlanla bazı npur 
culammzın rrayretiyle lapanyaya doi· 
ru bir deniz hatb bile ihclaı olunmuı· 
tu. 

Bu hatbn ihdaaı fapanya ile ara • 
mızda eski ticaret anlaımaaının feıhi 
zamanına tesadüf ettiğinden iııizlik 

yÜzijnden aeferlerin idameaine imkan 
bulun&mamıfbr. 

1 ıpanya ile ıon ticaret muahedeain
de takaı niıbeti lehimize olarak yüzde 
50 dir. Yani fapanyaya ihraç ettiğimiz 
mallann bedelini alabilmemiz için hiç 
olmazsa lıp~nyadan ihracatnmzın ya
n kıymetinde ithali.t yapmamız irap 
etmektedir. 

Görülüyor ki, f ıpanyaya ihracab -
mızın artmaaı veya eriıtiii noktada tu· 
tunabilmeıi için bu memleketten itha
litnnm tezyit etmek zaruretindeyiz. 

İıpanya buaün aanayide bizden çok 
ileride bir memlekettir. Hemen her 
aanat aahaaında inkitaf etmittir. Biz 
ihtiyacnmz olan mütenevvi mallann 
'bir kaammı bu memleketten getirtebi
liriz. Bilhaısa devletin hariçte yaptığı 
mübayaatta lıpanya piyaaaaı ıöz ö • 
nünde tutulmak liznndır. lıpanyanın 

para vahidi loyaıiıi olan Pezeta bu
gün Harpten evvelki altın pariteıin
den çok •taiı oldufu için lıpanyol 
mallarının Türkiye piyaaaaında mali
yet f"aatleri de diğer ecnebi fiatler1e re
kabet edebilecek bir vaziyettedir. 

lıpanya ile ticari münaaebata giri
'ecek müeaaeaeler Türk ofiıi, fatanbul 
Ticaret ve aanayi odası, Barcelona ve 
Madrid Ticaret odalan nezdinde ken· 
dilerine Jiznn olan malumatı buı .. tr-1 
!ardır. 

D. Refll ŞUkrU 

lsviçrede en genci 73 yaşında sekiz 
kişilik bir aile var / 

Yukarclaki reıimde sördüğünüz ae· 
kiz ihtiyar, 647 yaıındadır. Yani hep
ıinin yatı cemedilecek oluraa, bu ye -
kunu tutuyor. 

Bunlar, İsviçreli bir daicı ailesi • 
nin buıün hayatta olan en yqh aekiz 
evladıdır. Şmidia aileıi, aıırlardan
beri laviçrenin temiz havalı yülnek 
dağlannda yaııyan bir ailedir. Bu ıe
kiz ihtiyar, timdi de aapaaailam çalı
ııyorlar. Sekizinden en yaıbıı 91 ve 
en gençleri de 73 yaılanndadır. 

Oıtte ıoldan itibaren birinci re -
ıimdeki, Aloiı iıminde, 74 yaıında, te· 
pedeki çiftliğinden ıehire hiç inmez. 
Reami almmak için ilk clela olarak ,eh• 
re inclirilmit ve hayatında ilk defa ola· 
rak bu veıile ile otomobile binmittir• 

ikinci reıimdeki, Bal• iaminde, 90 
yaıındadır; 1870 • 71 tarihindeki Al· 
manya • Fransa muharebesi ııraamda 

lıviçre hududunda hudut muhafızlığı 
etmiıtir. Şimdi de claicılık yapıyor. 

Üçüncü reaimdeki Y oıef iaminde, 
77 yaımda, hayvanlan çok seviyor. 
Bilhaısa köpek bealemek merakhaıdır. 
Köpefiyle dağdan dağa tırmanır. 

Dördüncü reıimdeki de Aloiı iı -
minde, 91 y&fmda 1ani eb yaflılan .... 
Y aıı ilerlemit olmaama rafnten, duy· 
iu ve dütünüt itibariyle rrençtir. Dün
ya hidiıeleriyle yakı~dan alakadar ol
mak iıter, gazeteleri muntazam olarak 
okur, yatadığı tepeden üç saat uzak • 
taki tehre 11k ark iner. Bu yolu yÜrÜ
yerek sider. 

Şimdi altta Mldan iti........ iaahat 
verelim. En hattaki, beıinci reıimcle 
prülen Dominik iaminde, 80 yaımda, 
hep dalda yatar. Yalnız aıkerlifini 

yapmak için rrençliiinde batka bir mın
takaya rrönderilmittir. 12 çocuk baba· 

sı olmuıtur. Bu 12 çocuktan 8 çocuk 
aaidır. 

Altıncı reıimdeki Meltiyor iımin
de, 89 yaıındadır. Hayahmn elli aene
ıini dailarda av peıinde aeçirmiıtir. 
6 çacuğu Amerikada tahıildedir. On· 
larla daiına mektuplaıan bu ihtiyar, 
selen cevaplan ve gazetesini gözlük • 
ıüz okur. 

Yedinci resimdeki Geora Leonhard 
iıminde, 73 yaıında, dağ tepeıinde i
nek besler. Hiç evlenmemiıtir. Bekir· 
lık hayabnı tercih ettifini ıöyliyor. 

Sekizinci resimdeki Yoıef Franll 
iıminde, o da 73 yatında, tepedeki ic:ü
çük ptfliiincle inziva ı..,..w ıiirer. 
Reaminin almmaaına, difer yedi ihti • 
yamı reımi alındıktan ıonra müaaade 
etmit ve ancak oyunbozanlık etmiı ol
mamak için bu ite razı olduğunu an• 
latmııbr. 

Paraşütle talJlJareden atlamada er
i kekleri qeçen bir kadın fagqareci .. 

Almanların en tanmmıı kadın tay. 
yarecilerinden biri olan Liyıl Şvap, 

son hafta içeriıinde yapbiı tayyare • 
den parapüıle yere init tecrübelerin -

de büyük bir muvaffakiyet aöıtermiı· 
tir. 

Reıimde, bu mevzu& ait bet ~af

ha tesbit edilmiıtir. Soldan yukarı lu

mnda, parafÜt iplerinin tayyareye ko

nulmak üzere nasıl yerleıtirildifini 

aörüyoraunuz. Bunlar iyi, muntaıam 

7erlqtirilmiyecek oluna, puqiitü be-

tine bailıyarak tayyareden kendiıini 
havaya bırakacak olan tayyareci, ip • 

lerin düğümlenip parqütün açılmama-

11 suretiyle, derhal yere düıer ve tabii 
ölür. 

Soldan afaiı k111mda, tayyareci ka
dın par&fÜtle yere atlamak üzere, ha

vada tayyarenin sathı üzerine çıkıyor. 
Ortadaki uzun reıim ele, parafütün 

İpini bir ucundan beline bağlarken a· 
lmmııtır. 

Saidan yukarı kuımda, tanareci 

kadın, açılan paraıütle havada... Ya • 

vat yavaı ııtairYa, kendiıini seyreden

lerin anıma iniyor. Sağdan atağı kı. 
ıımda da, yere indikten ıonraki hali ... 

Muvaffakiyetli neticeyi almıı olaralc, 
dinleniyor ve ıu içiyor. 

Paraıüt tecrübeleri ıimdiye kadar 
bir çok defa erkek tayyareciler tara • 

ftndan muvaffakiyetJe yapılınııtı. F .. 
kat, bu iıte üıtün derecede muvaffa • 

kiyet göıteren ilk kadın tayyareci, 
Liyıl ŞvaP-br. 
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Giresundan ne kadar 
fındık ihraç edildi 

12 sene sevgilisini kaçırmak ist' 
Arkadaşını çifte ile öldü

ren Ahmedin akıbeti 
yen genç kız 

11 ay içinde 
fındıkların 

gönderilen iç ve kabuk 
kıymeti 4313170 lira 

İzmir, (Hususi) - Menemenin Bir 
Yanık köyünden Hasan oğlu Ha-
lili çifte tüfeği ile yaralıyarak öl
dürmekle maznun çoban Ahmedin 
yapılan muhakemesi bitmiıtir. 

Halili çifte tüfeği ile öldürdüğü 
ıabit görülmüı suçlunun yaıı na· 
zarı itibara alınmak ıuretiyle 12 
ıene altı ay ağır hapse konulma-
11na ve bet yüz lira tazminatın 

kendisinden alınarak vereıeye ve· 
rilmesine karar verilmittir. 

gece eve ansızın girdi. 
bıçakla gencin üzerine 

Elind 
atıldı 

Gireson, (Hususi) - - Şehrimiz ı at odası heyetinin ittirakiyle bir 
Ticaret ve Sanayi odasının iıtatist- toplantı yapacak olan ticaret oda
tiklerine göre ağuıtoı 1933 tarihin ' sı rekoltenin nihai miktarını tesbit 
den haziran 1934 sonuna kadar edecektir. 
11 ay içinde vilayetimiz iskelele - Bu sene (Balaninus nikom) de
rinden (115.550) çuval içinde 9 nilen haterenin fındıkları fazla 
milyon iki yüz kırk altı bin yüz on tahrip ettiği hep içerlerine kurt 
dokuz kilo fındık içi ve bir mil- vurarak yere dütürdüğü görül
yon dokuz yüz altmıt dört bin bet mektedir. 
yüz a~tmıt üç kilo kabuklu fındık =====~========' 
sevk ve ihraç edilmittir. bu yüzdende adam Balı kesirde 

11 ay içinde dünya pazarlarına 
ıöndermit olduiumuz iç ve ka· 
bukhı fındıkların kıymeti, dört 
milyon üç yüz on üç bin yüz yet
mit liradır. 

öf dürülür mÜ ? Şükrü Naili Paşa idman 
gücü fahri reisliğine seçildi 

Aydın, ( Huıuıi) - Aydıncık . 

Gerek stok ve gerek köylünün 
elinde olmak üzere on bin kantar
dan fazla mahsul mevcut olduğu 
söylenmektedir. 

Yeni mahsulün yükleme mev
ıimine kadar elde mevcut malla
rın ıatdmaaı çok hayırlı olacağı 
tabii görülmektedir. 

Diğer taraftan bu mevsim f ın -
Clık rekoltesinin ilk tahminlerden 
apjı düttüğü katiyetle anlatıl
maktadır. 

nahiyesinin yenice mahallesinden Bahkesır, 8 (Husuıi) - idman 
Hasan kahya merada koyunlarını ıüeü klübü dün akıam klüp bina

otlatırken köy korucusu tarafın -
dan görülmüf, bunun üzerine ken 

disi korucu tarafından yakalan -
mıthr. Haaan Kahya korucu ile 
nahiyeye giderken tabancasını 
çekmit ve ateılemittir. Müdafaa 
vaziyetinde kalan korucu da ta • 
bancaaını çekmit, ve alet etmiıtir. 
Korucunun tabancasından çıkan 

kurıun Haıan )<ihyaya isabet et -
mit, öldürmüştür. Korucu yakalan 
mışhr. 

ıında ıenelik kongresini yapmıı· 
tır. Kongreye yetmit kadar Güçlü 
ittirak etmekte idi. 

Kongre klüp reiıi Süleyman B. 
tarafından açıldıktan ıonra Hamit 
Bey kongre reisliiine, Cafer ve 
Kadri Beyler kongre katipliğine 

seçilmitlerdir. 
Müteakiben idare heyetinin bir 

senelik mesai raporu okunmuı ve 
kııa süren bir müzakereden aonra 
aynen kabuİ edilmif, kumandan 
Şükrü Naili Pata klüp fahri reia
liiine ıe:çilmittir. Müteakiben 

Urla, (Huıusi) - Kazamızda ı 
gayet ıarip bir hadiıe olmuıtur. 
Mahiyeti ıudur: 

Bir hanım kız her nasılsa bir 
delikanlıya gönül vermit ve bu 
delikanlının annesi bulunmadığı 

bir sırada ve gece yar11ından ıon
ra sokak kapısını zorla açmak su· 
retiyle evine ginnittir. Gencin hiç 
bir ıeyden haberi yoktur. Kız elin 
deki bıçakla çocuğun üzerine çul
lanmıt ve: 

- Ya beni alırsın ve yahut bu 
bıçakla intihar ederim! demiıtir. 

Delikanlı uyku sersemliği ara

ımda neye uğradığını anlamıya

rak afallamıt ve hemen akrabaları 
na koıarak; bu kızı evden çıkar -
malarını · söylemittir. Bundan 
baıka ıencin anneıine de haber 
gönderilmittir. 

Çocuğun annesi derhal ıelmit 
ve evden çıkmak bilmiyen bu kı-
za: 

- Yapma, etme, ayıptır. Siz 
daha evlenecek yafta değilıiniz ! 

Gibi laflarla yalvarıp yakarmıt 
ise de kız hiç aldınt etmiyerek 

Ticaret ve ıanayi odası bu hu
suıta lazım gelen etütlerini yap· 
maja devam etmektedir. 

Y ~n~•; mücadele müfetti§i, 
ziraat müdürü, borsa heyeti, zira-

Adana borsasında intihap yeni idare heyetinin intihaoına ge· ~~!!!!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!! 

Balıkesirde ihti
karla mücadele 
Balıkesir, (Hususi) - Dahiliye 

vekiletinden ihJikirla müdacede -
le yapılması hakkında vilayete bir 
tamim gelmittir. 

V:eki.let bu tamiminde yeni öl· 

Adana, 9 (A.A.) - Bugün teh
rimiz borsa encümeni intihabı 
yapılmıt ve geçen ıeneki heyet a
zasından birisi deği1tirilmi9tir. 

' Diğerleri tekrar seçilmiılerdir . 

çilmittir. 
ldmangücünün yeni idare he -

yeti fU zevattan terekküp etmekte· 
dir: 

Şevki Bey (Reis), Sami Bey 

(Umumi katip), Tuhafiyeci Kad
ri Bey (Muhasip ve veznedar), 
Faik Bey (Aza), Süleyman Bey 
(Aza), Hamit Bey (Umumi kap
tan). 

çillerin tatbiki dolayısiyle yapılan G f J • • •• t h b• kt t • Jd 
fiat ihtikirları hakkında belediye- ra O OJI mu e 3SSJS1mtz, Ir me Up a Sinema yı iZi 
ıerin teıebbü• ve tatbiklerini k~. - "Ani ta PaJ· a benziyen bir kariimize çok şayanı dikkat 
laylaıtırmak ve halkın zarar ıor· tt 

meıine mani olmak üzere vilayet malumat veriyor. 
merkezlerinde bir komiıyon teıkil 
edilerek eıya fiatlarınm ölçüler 
kanununun tatbikinden evel ve 
ıonraki temevvüçlerinin etraflıca 
tatbik edilmesini ve bu suretle ih
tikirın ortadan kaldırdmaıı için 
icap eden tedbirlerin alınmasını 

bild irmiıtir. 
Komiıyon vilayet mektupçusu 

Hilmi Beyin riyaıetinde belediye 
v~ ticaret ve ıanayi odasınca ıeçi
lecek bir zattan terekküp etmekte
dir. 

Oda tarafından bat katip Ek • 
rl!m Bey komiıyona aza ıeçilmit-
tir. 

Komiıyon birkaç güne 
faaliyete geçecektir. 

kadar 

125 yaşında bir ka
dın da öldü 
Aydın (Hususi) - Zaro ağa·I 

dan sonra Türkiyeinn en ihtiyarı l 
olan Hatice nine de öldü. Aydının 
Usta mahaleıinde oturan Hatice 
nine bet defa evlenmif, sonun -
cu kocasından elli ıene evel boıan 
mııtır. Hatice ninenin 125 yafın· 
da aldüğü söylenmektedir. 

1 - (Ortaköy) Fikret 164: Asabi 
tiplerden. Ekseriya karanızdır. Muhi
tine itimadı yoktur. maddi itlerde mu
vaffak olamaz. Yatı ilerledikçe uzağı 
görlit kabiliyeti ve zekisı artacaktır. 
Müsrif değildir. 

2 - (Üsküdar) 11 Enver: Mutedil 
ve mütecessis tiplerden. Nefsine iti -

madı vardır. Makulit karıııında tesli
miyet gösterir. İhatalı görüılcri var -
dır. Sebat ettiği itlerde muvaffak o • 
lur. İsrafa mütemayildir. 

3 - (Ankara) Naciye: Asabi ve 
likayit tiplerden. Herkese inanmaz. 
Geçici hevesleri ve i9rafa meyli vardır. 
Dostlarından daima ıüphelenir. Mu • 
sikide yaylı sazlarda istidadı vardır. 

Hasis ve riyakir değildir. 

4 - (Ankara) Cevat: Dikkatsiz ve 
ihmalci tiplerden. Her işte fazla mesai 
sarfeder, az kazanır. Sebatkar değil -
dir. Geçici gayretleri kendisini ekseri
ya muvaffakiyetsizliğe düşürür. Ke -
tumdur. Dostlarını ve iyiliği unut -
maz. 

5 - Eyüp Şevket: Yaşı ilerledikçe 
hafızası artacak ve sabatkiir olacak. 
Sefahete meyli vardır. Herkese inanır. 
Maddi işlerde muvaffak olur. Ketum 
değildir. Kadınlara kartı zaafı vardır. 

6 - Suat Hadi. 345: Sebatkar de
ğildir, fahat işlerinde ekseriya muvaf
fak olur. Yaşı ilerledikçe tecessUs ve 
tahlil kabiliyeti artacaktır. Dostlarına 

itimadı yoktur. Hafızası zeklaından 

kuvvetlidir. Mübalağaya ve israfa mey · 
li vardır. Soğukkanlıdır. 

7 - (Vefa) Muzaffer: İdealist ve 
uzağı görür tiplerden. Zekası hayatı -
nın nısıf devresine kadar ıüratle inki
ıaf edecektir.. Bu müddet zarfında 

mesleğini tesbit etmcai lizımdır. Mü
balağaya meyli olmakla beraber sebat
kirdrr. Ekseriya ketum ve mutedildir. 

8 - (Kızıltoprak) H. Nezahat: 
Mütehavvil tiplerden. Eksantrik zevk
leri ve düiünceleri vardır. Kimseye i
nanmaz. Bazan çok kıskanç ve sinirli, 

hazan sakin ve mutedildir. Zeklaı ha
fızasından kuvvetlidir. Melankoliktir: 
musikiden ve inzivadan hotlanır. 

9 - A. M. K. Ozcan: Dikkat ve 
görüş hassası ve zekası süratle inkipf 
etmektedir. Musikiye istidadı vardır. 
Riyakar ve mübalağacı değildir. He
sap ve makine işlerinde muvaffak o -
lur. 

10 - (Teıvikiye) Nusret Haiit: 
Zeka ve hafızası kuvvetlidir. GörU1 ve 
buluş kabiliyetleri yaşıyla mUtenasi
ben inkişaf etmektedir. İdealisttir. Bir 
istikbal sahibidir. Riyakar değildir. 

11 - (Kocaeli) Marb: Hall!laa ve 
asabi tiplerden. Ekseriya k111kanç ve 
kararsızdır. Yatı ilerledikçe duyğula· 
rında ve görüşlerinde büyük ve mil&· 
bet tahavvüller görülecektir. Muhiti 
için faydalıdır. Doıtlanna itimadı az-

dır. Musikiye istidadı ve israfa tema
yülü vardır. Mutavazıdır. 

12 - Sabri Aziz: Asabi ve ac.cleci 
tiplerden. Bazan ihmalci, hazan da fik
ri takip sahibidir. Hilınüniycti vardır. 
Zeki ve çalışkandır. Yaıı ilerledikçe 
israfa ve kadına meyli artacaktır. 

13 - (Taksim) Anaıtaıya Klika: 
Mütereddit ve kararsız tiplerden. Çok 
düıünür, ieç karar verir. Kimseye iti

madı yoktur. Zekası hafızaıından kuv-

vetlidir. Musikiye istidadı azdır. He
sap işlerinde muvaffak olamaz. 

14 - (Beıildaı) Anita Paj: So -
ğukkanlı ve e&oiat tiplerden. Hare • 
ketıizlikten hoılanır ve çalıımayı ıev
mez. Az söyler ve az dinlemek ister. 

Gürültülü muhitlerden kaçar. U.ı.ığı 

görüş kabiliyeti çok kuvvetlidir. (Hal
buki Amerikada film stüdyosunda ça-

lışan hakiki "Anita Paj" çok çevik ve 
sabırsız bir kadındır. Hareketten hoı
lanır ve çahımayı sever. Çok söyler 

ve çok dinler. Ya13dığı muhit çok gU
rültUdür. Ancak bir noktada birbirini
ze benziyorsunuz: Onun da uzağı gö-

rüt kabiliyeti çok kuvvetlidir. Seıli 

film çıktığı uman. bunun sinema aa· 
nayii için bUyük bir terakki oldutunu 
ıöyli,.. w derhal acı muallimine ko
şan ilk kadın artist Anita Paj'dır) 

Dr. W. 

kemali nezaket ve ibtiramlaı 
- Ah benim ıüzel kayn 

ğım. Bana böyle laflar eöyleıo-
zi kendi halimize bırak. Bell 
nin oilunu ıeviyorum ! di 
hanımın boynuna ıarılmıı ve 
pur fupur öpmiye ve yalvar 
bqlamııtır. 

itin çetinleımit olduiunu 
kadıncağız naçar zabıtaya 111 

caat ederek kızı iki ıün ıonra lilen 
den çıkartmaia muvaffak 01''--d 

Hayvan hırsızlatia:; 
bi yakalandı 

~ı. 
lzmir, (Huıuıi) - BundaSI s·· 

müddet evel, Tepecikte bazı 
çelerden ve çayırlardan ha a 

ıebekeai türemi9tir. Bu ıe _ 
nin efradı zabıtaca yakalan lyf 

Bunlar iki hafta evel KeJll 
saraç Rıza efendinin ba~~ 
den bir kuzu, kahve 1i Ha,.11 ...1 .: 
fendiden bir koyun, HalkaM 
çayırından birçok ıığır çalar e 
na, buna ıatmıt lardı. Bu t8 
keıtiii ııjırların ve koyu 
etlerini utarken yakalanmıt 

Bunlar Hilmi, llyu, H• 
Ali iıimlerinde dört kitidir. nl 
lar et ıatarak elde ettikleri[Y 
larla inciraltında rakı alemleri -
tip ediyorlardı. Hırsızlar çal _ 
ları ıığırların dördünü Tep 
veli efendiye sattıkları teıbit 
lerek adliyeye verilmiılerdir. 

300 hayvan sayı 
harici mi kaldı 
Hadımköy, (Husuıt) - Ç• 

ca kaza kaymakamhiına ve 
müdüi'lüjüne bir ihbar yapıl 
tır. Yauı viran köyünde iki 
ve üç yüze yakın hayvan 
defterine dahil edilmeyip 
verıiıinden kaçırılmııtır. M 
rin ihbarı üzerine mal miicl 
nahiye jandarma kumandaoı 
civar köy koruculariyle bir 
bundan bir ay evel köyün 
yerlerini tutarak bir tek h• 
dııarıya çıkarmamıılar, köyiiO 
tarafını arayıp, taramıılar 
hayvan bulunamamııtır. Ne 
ıiz kaldıiını ıören muhbir bit 
fer kaymakam beye müracaat 
rek sayım defterine yazıl 
hayvanların yerlerini ıö•ter 
ni ıöylemit tahrirat katibi, 
müdürü, Boyalık jandann• 
mandanı, iki jandarma, iki _.,.. 

tahsildarı ve üç korucu 26 h 
934 cuma ıünü ıabahın alacl 
ranlıjında köyü ıarmıılar bet 
rafı aramıılar kırda, bayırd• 
yan hayvanları toplamıılar·. 
rqtırma neticeıinde köyde 
tay ile bir iki buzaiı bulmut' ... pu 

Bu hayvanların ıayım de 
yazıldıiı zaman yaılannın 
oldukları anlaıılmııtır. Eli 
ıatın aldıkları veıika me 
Köylüler muhbir hakkında 

. kemeye müracaat etmek iiS 



9 

.. -·--:--------·---
: ofABeR'in 1 ,1 

ık· ''Benı· ass l ' J : h ayesi 1 ın ar .,, 
- Son sayıfadaki resme bakı

. zl -

1
1
1 Annemin aü~ ninesi Hanife ka. 
m, altmı§lık hır Rumeli muhaci· 
ydi. Şimdi seksenlik oldu ya ... 
u hikayeyi bana anlattığı sıra . 
r, yarım asırdan ancak on sene 
rzla yaşaınıttı. 

Savulun yoldaşlar Yeniçeri 
ağası geliyor 

~ O yıl, Hanife kadının memle
ıt komtusu Halit ağa, sizlere ().. 
ür vefat etti. 

layı sürüp dururken, öküzleri dur 
duruyor; bir yere çömelip oturu -
yordu. Çenesini yumruklarına da
yıyor, düşünüyor babam dütünü
yor .. Onu uzun müddet, hu vazi -
~·etinden ayırmak mümkün olamı· 
yo, du. Sonra, bir ağlama tutturu
yordu. Göz yaşları boşanıyordu .. 
Ama, ne boşamş ! Ne boşamş .. 

- Ne oluyorsun? .. Nen var? .. 
Neren ağrıyor, Halit ağa? .. 

1 üf enkçiMürteza penceredenfırladı. 
Sütne, döğündü, durdu: 

- Vah zavalJı adam .. Vah bi
ıF_e adam., 

e K d' · ' en ı11ne sordum: 

e~ - Demek ki, Halit ağa, senin 
f'u kadar sevgili aile dostundu? .. 
J llkönce gayriihtiyari: 

- Evet ..• dedi .. 
.. ~ Lakin, sonra, eski rüyayı h t 
~ "b" aı~ ar g• •: 

f - Ah .. - dedi ... Yok h . 1 . . d , ayır ... 
ı edmızın oıtu değildi .. Düşma· 
ıy ı .. 

- Ne?. diyerek l . d. 
~ . an ama ıgıma 
ııanı oldu. 

- F ıımilyaınızın dü•manıydı 
n büyük d.. : ... 
d 

uşmanı .... dıye tekrar-
~ ı. 

~ ·• s·· D" utne, §akayı sevmez, hiç latife 
~pınazdı. Bilhassa şu sıra, böyle 
~ha.flıklar için müsa't b' '"ld' ı ır saat 
,gı ı. 

ı~ .- Peki, ne münasebet? .. Fa -
~~ılyanın düşmanı ile uzun sene
ıill tr~ n;den böyle aıkıfıkı ahbaplık 
ıı ,ttın .. 
ıtl - Babam öldükten sonra 0 

a1' lb:e yaklaştı.. Etınediği iyiİiği 
~Ytnadı .. Ama, babam ölmezden 
ıJnel? • Medet allah.. Medet al .. 
tıt• i.lı .. Neler"'japmadı .. Ne düşman 

lar .. Öküzlerimize hastalık bu-
9.,qtırır, ağaçlarımızı kırar, hay _ 
;anlarını saldırır .. saınanhğımız· 

i ,1a Yangın çıkartır .. 
dr~ - Peki, bunlara sebep neydi?. 
i~ - Ne olacak? .. Benim babam 
eı•na daha fenasını yapardı da o -
ıun İçin .. Araya büy~!L b' d l' UK a ır zı • 
.~Y~.t girmi§ti .. Biribirimizin gö _ 

ıJ1ünu oycaktık .. 
? Fakat, günün birinde, babamı 
• lulgar çetecileri vurdu.. Bunu 
,Jer~den anladık biliyor musunu~ 
. .'..lbıaeai ld' B' d b r . ge ı.. ır e ulgar han-
ıt ~rı .. Allah rahmet eylesin bizim
~ ~o~ sert, çok zorbaydı. Çeteci .. 

,.1l'rın e çok dü~manlığını kazan -
,.y~ıf~ .. Arkasından ağladık.. Ne 
ııb~e o ıa, baba .. Hoş, bize de kötü-

d~k' e~~~len geri durmazdı ya ... 
ı # Bu ol~m vak' ası üzerine Halit 

).~anın bıze karşı muamelesi deh 
·'_ı· . .,., ... ,lı. 
J "Bir sabah: 

y..; .,_ Artık her feyi defterd ·ı 
ıı,.. . en ın 

f 
ılım! ... - dedı. - Ben, ne de l ,r . o sa, 

. '*izın kcmşunuzum.. Baban l 
tı k . . l'k 'k 61ız a r geçımsız 1 ett1 ama, onu a 
",r. .. Jar öldürünc~, içime hicran !ı .. 
t ,~Ju .. Sizin işlerinize yardım et _ 
ıf'.~ k . . K c1t"~ ııbyorum.. omşunun konı. 
lr°Ya hakkı geçermiş .. 

-; "llkönce hile yapıyor sandık.. 
ıı{ialit ağaya emniyet göstereme .. 
ıit"'lik .• Lakin zaman geçtikçe, tarla
• ~nızı ıürmekte, mahsu1ümüzü sat· 
r ~•akta, a'şarımızı vermekte öyle 

Of'laüyük yardımları dokundu, ki 
S" \endiainden şüphe edemezdik .. 
Jı~.d Ba,sız kalan ailemize, hakika
""v,ten bat olmuştu .. 

~t Fakat, felek yar olınadı .. Çün
·~ Halit ağa, hastalandı.. Hem 

,,.,. .de kara. ıevdaya benziyen ne ga
tfl-· b' zp ır hastalığa yakalnmı~tı. Ade 7. c!elirdiiine hükmetmiıtim .. Tar 

Cevap vermiyordu. 

- Sormayın, sormayın.. der • 
dim büyük.. Dayanamıyorum .. 
Yüreğimde bu azabı taşıyamıya -
cağım .. Öleceğim .. Boşalmak isti -
yorum .. 

Derdi, azabı, boşalmak istediği 
neydi?. Bunu, biz de anlıyamı • 
yorduk .• 

Gene bir gün, öküzlerini dur• 
durtmu§, kötü kötü düşünüp du • 
ruyordu. Testi ile yanına yaklaş • 
hm avucumu ıslatarak, alnını, şa
kaklarını uğufturdum. 

Yüzüme derin derin baktı: 

- Ah, kız ah .. Ben sana ne yap 
tım? ., Ben sana ne yaptım .. • de
di. 

- Ne yapacaksın, Halit ağa .. 
Boyuna iyilik yapıp duruyoraun .. 

Acı acı güldü: 

- Ben ha? .. iyilik ha?.. Sana 
ha? .. Acaba benim sana yaptığım 
fenalığı kim itledi.. 

Birdenbire, sar'ası tutmuş gibi 
ayağa kalktı. 

- Benim yaptığım fenalık .. Be 
nim yaptığım fenalık.. Cezamı 
bulmalıyım.. Beni hükUmete ve • 
rin .. Asacaklarsa assınlar, hapse 
tıkacaklarsa tıksınlar .• Yoksa, ar
tık, bu derecesine dayanamıyo • 
rum .. 

- Canım, ne oldu, ne var? .. 
- Gelin göstereyim de rahat 

bir nefes alayım .. Zira, boğuluyo
rum .. Öleceğim .. 

Ve, tarlanın bir tarafında, ye • 
ri derin derin kazıınıya başladı ... 
Deli gibi çalıııyordu. Ne yaptığı· 
na, ne çıkaracağına merakla ba -
kıyorduk.. 

Nihayet bir iskelet göründü: 
- İşte, babanızın mezarı .. Ba· 

banızm kemikleri •• Onu ben öl· 
dürüp hu hale koydum.. Fakat, 
son nefesini verirken "Çocukla~ 
rım .. Çocuklarım .. ,, diye bir inil· 
dedi ki, hala sesi kulağımdan, 
bakışları gözlerimin önünden git· 
. ' mıyor .... 
Bütün aile toplanmış, hayret ve 

dehşetle onu dinliyorduk. 

- HükUmete verin .. Benden in 
tikamınızı alın .. Ancak böylelik
le rahatlıyacağım - dedi. 

- Fakat, biz, bu adamın doğru 
söylediğine, yaptığı işten pişman 
olarak bize dört elle sarıldığına 
öyle iman etmiştik ki, şimdi, kar
şımızda ailemizin ve babamızın 

düşmanını değil, dostunu görüyor 
gibiydik .. 

Sırrı saklamağa ve hükumeti ha
berdar etmemeğe karar verdik .. 

O zamandan sonra Halit ağa sır 
tından büyük bir yük atmış gibr 
ferahladı ve dostumuz olmakta de 
vam etti. Ölünciye kadar da böyle 
dost kaldığmı biliyirsunuz .. 

. . . .. . 
. Babuını öldürdüğü bir aile ile bu 
cinayet yüzünden dost olan adam· 
başka bir hikuye::le işittiniz mi?. 

(Hatice SUreyya) 

Kaçıqordu, ensesine bir palô. indi •.. 
Tüfenkçi Murtaza, bir akşam 

dükkanından çıkmış, evine gidi
yordu. Arkaaından birisinin ses
lendiğini işitti. Durdu, yanına ge
len bir arkadaşıydı: 

- Murtaza, hu akşam Yağlık· 
çının evinde alemimiz var! Saba .. 
ha kadar yeyip, içip eğleneceğiz. 
Gelir misin; dedi . 

Murtaza düşündü, karar vere
miyordu. arakdaşı: 

- Canım ne düşünüyorsun. 

Böyle bir eğlenti her zaman düş
mez .. Hem yalnız biz değiliz, ka· 
clmlar da var!. 

Tüfenkçi Murtaza kadın lifmı 
işitince; 

- Haydi gidelim, dedi ve ar
kadaşının yanına katılarak yolu 
değiştirdi. Biraz sonra yağbkçı
nın evine girdiler, yukarı katta 
bahçeye baka~ bir odada sofra 
kurulmuf, eğlenti başlamıştı. 

Sofra kurup gece yarılarına ka
dar eğlenti yapmak memnudu. 
Bunun için şarkılar hafiften söy· 
leniyor, komşular duymasın diye 
pencereler açılmıyordu. Çünkü ye 
niçeri ağası sabahlara kadar so
kaklarda dolaııyor, meclisli evleo. 
ri basıyor, yakaladıklarını falaka
ya yatıny-0rdu. Yağlıkçının evin
deki yaran on ki,iyi geçmİ§tİ. 

NeJ' e ve ıetaret içinde yüzü· 
yorlardı. Vakit hayli ilerlemit ol
masına rağmen sokak üzerindeki 
gözcüden henüz bir tehlike iıare
ti verilmemişti. Demek artık ra• 
hat, rahat eğlenebilirlerdi. 

Gece saat dörde kadar; 
Eder mahbubeler uşşaka nazı 
Kılarlar ehlidiller keşf razı ... 

Diyerek öyle bir alem yaptılar 

ki .. 
Vakit hayli ilerlemi§ti. Birden 

gözcünün koşarak odaya daldığı 
görüldü: 

- Yeniçeri ağası geliyor, ya· 
ran ... Ne duruyoraunuz, kaçın! 

Sofra başı karmakarışık oldu, 
pencerelerden bahçeye athyanlar, 
tavan ara.sına kaçanlar oldu. Bu 
arada tüfekçi Murtaza da pence • 
reden kendisini bahçeye attı ve 
süratle bahçeyi geçerek arkadaki 
küçük kapıya yetişti, açtı, tam çı· 
karken gece karanlığında iri bir 
el ensesbden yapıştı: 

b. h . ' - Nereye kaçarsın ıre aın ... 
Tüfekçi Murtazada hoşafın ya· 

ğı kesildi. Kendisi her türlü ihti· 
male karşı odada pencerenin ya
kınına oturmuştu. Bir baskın olur
sa kaçıp kurtulacağına emniyet 
getirmişti. Demek ki fena sanl· 
mıılardı. Yeniçeri ağasının gelişi 
tesadüfi değildi. Komşulardan bi
ri gammazlamıştı demek .. Bu ter
tibattan öyle anlcı.~ılrrorclu .. Tü .. 
fekçi Murtaza: 

- Kerem et yoldaş! Bir kaba
hattir ettik. Salver beni, diye yal
varmaya başladı. 

Elindeki palasını tü fcnkçinin 
t>nsesine vuran yeniçeri atıldı: 

- Sus bire dinsiz .. Seni aalver· 
miy:eceğim ! diy:e bağırdı. 
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Tüfekçi Murtaza yalvarıyordu: 
- Aman yoldaı, ben ettim, sen 

etme ... Aklım başımdan gitti, be
ni bırak. .. 

- ..... 
- Gencim, kıyma bana .. Ke -

' rem ey.ıe .. 
- ..... 

den minderin üzerine döktü. Fa
kat .. Ne o?. Keseden mendile dö
külen flori altın değil, tüfenk kun 
dağına ziynet makamında mıhla
nan flori altını §eklinde pirinçten 
değirmi nesnelerdi. Hepsini saba 
beş akçe etmezdi. 

Yeniçeri içinden öyle bir ah 
Yeniçeri yalvarmalara aldırış çekti ki, öyle bir yandı ki .. Hırsın

etmiyordu. Birden tüfenkçi Mur.. dan kendisini yerden yere vurdu, 
taza kendisini topladı. Yalvarma- ağladı, günlerce yemek yemedi •• 
lan bıraktı: 200 flori altını hayal o)muı, ÜS• 

- Yoldaf .. Beni ıah•er diyo- lelik de 100 akçesini kaptırmı§tı. 
rum sana .. Koynumda iki yüz flo- Tüfenkçi Murtaza dükkanında 
ri albnı var. Kesesiyle ıenin olsun bırakmayı unuttuğu pirinçten ma
brrak beni.. mul tüfek süslerini altın diye ye-

- Hem sen zengin ol, heın ben niçeriye yuttunnu~, ağanın sopa• 
evime, barkıma selamet döneyim! larından kurtulmuştu. 
Sen garip bir yeğite benziyor· Yekta Ragıp 
sun .• Benim a,kıma florileri har- -=-=============~ 
cet, safa ile.. Şiklyetler ve temenniler 

Yeniçeri bu teklif üzerine tü
fenkçi Murtazayr birkaç kere itip 
kakaladı: 

- Sana ıöylenme demedim mi? 
Ben seni koyuvermeye kadir de
ğilim. Bu teklifi bir daha yapar -
san bir yumruk vurur, dişlerini 
dökerim .. 

Tüfenkçi Murtaza kapana 
sıkışmıf gibi boyuna söyleniyor, 
yalvarıyordu: 

- Al yeğitim, iki yüz florini 
al, anamın südü gibi helal olsun. 
Bunda ne var ki. Ne kakıp duru .. 

yorsun? .. 
Yeniçeri dayanamadı: 
- Diyelim ki ben altınları ala

yım. Ya duyarlarsa?. Ya ağa ha

ber alırsa? .• 
- Canım yeğit.. Sen florileri 

al. Beni ağaya götürürken hafif 
tut. Ben yolda senin elinden silki· 
nir, karanlıkta. kaçar giderim. 
Bana kimse yetişemez. Gel, insaf 

et de beni bırak! 
Yen içeri daha fazla dayana

madı. Tüfenkçi ustasının elinde 
şakırdıyan 200 altın ta§ıyan 

keseyi hızla aldı, koynuna soktu. 
Murtazanm ensesindeki eli gevte
di. Bu sırada tüf enkçi Murtaza a· 
tddı: 

- Yolda,, yanımda tek bir ak
çe bile kalmadı. Kerem eyle de 
bana eski birkaç akçen varsa ver. 

Yeniçeri düşündü. İki yüz altı
nı almıştı. Birkaç akçe esirgemek 
doğru muydu. Elini koynuna altı. 
Yüze yakın akçesi vardı. Hepsini 
çıkarıp tüfenkçiye verdi. Tüf enk .. 
çi Murtaza yüz akçeyi aldığı gibi 
silkindi ve yeniçerinin elinden 
kurtularak kranlıklarda kaybol -

du, gitti ... 
Bu taraf ta yeniçeri iki yiiz al

tınını sık sık yokluyordu. Sevin
cine payan yoktu. Bir an evvel e
vine dönüp altınlara kavuşmak e
meliyle çırpınıyordu. Akıbet bas
kın işi tamamlandı. Yakalanan -
lar götürüldüler. Sabaha karşı da 
yeniçeri evine döndü. Mumu yak
tı. Hemen koynundaki keseyi çı· 
karıp altınları saymak hevesine 
düştü. Elini attı. içindeki altınla -
rın ıakırdadığı keıeyi çıkardı. Bir 

~·HABER• 

Vapurculuk şirketinden 
çıkarılanlar 

Bize veı·ilen malumata göre Va • 
purcuJuk Türk Anonim tirketi vaj'Jur
larında çalışan kamarot Halit, Remzi, 
Ahmet, Salih, ateıçi Ahmet, Muhar -
rem, Rifat, Haydar, Mehmet Efendiler 
iılerinden çıkarılmışlardır. Üstelik 
bordroyu imza ettikleri halde para),. • 
rı da verilmemjıtir. 

Kendileriyle görüştüğümüz kama
rotlar diyorlar ki: 

- Vapurda bir bıraızlık oldu. B•ın· 
da bizim katiyyen alakamız yok. Böy· 
le olmasına rağmen işimizden çıkarıl· 
dık. 

Ate§çiler de §Unları söyliyorlar: 
" - Vazifemiz, arasında, olmama

ıına rağmen kömür yerlettinne ve 
denk İ§ini daima yeparız. Geçen gün 
işimiz bitince, bu işi gene yapmn.nız 
emredildi.. Mesai saatimiz yeni bit -
mitti. Yemekten sonra yapa hm dedık. 
Hayır şimdi yapacaksınız dediler. Sa
bahın yedisinden akşam altıya kndı\r 
çalışmıştık. Kömür işi ise gece saat Ü· 

çe kadar devam edecekti. Akşam ye -
meğinden sonra yapalım teklifimizi 
kabul etmediler: 

- Siz, madem ki itiraz ediyorsu
nuz, İşe yaramazsınız dediler ve son
ra da işten çıkardılar." 

Kamarotlar!a ateşçiler haksız yere 
işlerinden çıkarıldıklarını iddia cdi· 
yorlar. Vapurculuk şirketi müdül'lu • 
ğünün bu hususta icap eden tahkika
tı yapaC'.ağm, ümit ediyoruz. 

Malul ve yet.mlere 
Kadıköy askel'lik ~ube~indcn: 
1 - Kadıköy askerlik şubesin • 

de kayıtlı harp malulü zabit ve 
nefrlerle şehit yetimlerinin 934 
senesi inhisar ikramiyesinin tevzi
atına 11 temmuz 934 tarihine tesa
düf eden çarşamba gününden iti • 
haren ba~lanacaktır. 

2 - Tevzi günleri cumartesi 
pazartesi, çarşamba günleridir. 
Tevziat geçen sene olduğu gibi 
kaymakamlıkta yapı lacaktrr. 

3 - Tevziatta maaş cüzdanı , 
resmi senedinin bulunması esastır . 

4-Tevzi günlerinden bir gün 
evvel şubeden ma numarası alma· 
caktır, 
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r .. o Karadeniz Korsanları o l 
Müellifi: ishak FERDi 

Aslan ~~y sordu: ı d~n? (Fatma) ile beş on gün eğlenf Ali baba ajlar ıibi bir sesle yal-
- Ne ııı?... . dıkten ıonra, onu lıtanbula kaçıra-! varmaia bagladı: 
- Ne İ§İ olacak?! Safra ataca- caktın .. Süleyman Paşanın malımı - Aman, ayaklarını altını öpe-

ğız... sen naııl gaspedebilirsin?. peyim, Rüstemciğim !.. Beni affet .. 
- Safra mı? - O artık ne senin, ne de onun.. Ben de çoluk çocuk sahibiyim. 
Rüstem gülümsedi: Yalnız benim malımdır.. Benim Kızlarım, torunlarım var .• Onlara 
- Ali babayı asacağız .. Ve ce- karımı ben ölmeden kimıe alamaz. kavuşmadan dünyadan göçersem, 

aedini denize attıktan sonra liman Bahusus ki aramızda bir de çocuk gözlerim açık ıider. Hele ıen fU 
dan ayrılacağız. var.. ıartını söyle bakayım?. 

Aslan Bey (Ali baba) nın atı· Ali baba hayretle gözlerini aça- - Şimdiye kadar kaç kız ka -
lacağını hatırından bile geçirme- rnk: çırdm?. Bnu anlamak iıtiyorum .. 
mitti. Rüstemin cevabı Aslan Beyi - Çocuk mu var? dedi, demek Bunların içinde enaaını, babasını 
hayrete düfürmüıtü. Şaşkın fa§- o nefis Tiflis sütünün kaymağı sa- öldütdüklerin de varmıf .. Bilirain-
krn Rüstem in yüzüne baktı: na nasip oldu ha?, ya, bunları Tifliste bana anlatır • 

- Sen çıldırdın mı, oğul? Hün- Rüstem kaılarım çattı : dın ! .. Şimdi bunların iç yüzü hak • 
1<ar bu hareketimizi duyarsa, ls· - Haydi, gevezeliği bırak! Va- kında izahat vermeni istiyorum!. 
lanbula gidince ikimizi de ipe çek siyetini hazırla .. Seninle çene çala- Ali baba gülmeie baıladı: 
tirir. Yazıkhr .. Acırım sana! Bu a· cak vaktim yok!.. - Ekmeğimde gözün var gali-
damı lstımbula kadar götürelim.. Ali baba Rüstem in takalattığı - ba 7 Bu iti heyecanlı olmakla bera-
Ve (kadın kaçakçılığı) yapıyor di· na kaniydi: ber karlı buldun, deiil mi?. 
ye hükumete teslim edelim. Hüku- -Rüstemciğim ! Emir ver de şu - Merak etme .• Ekmeğini elin· 
met cezasını versin. kollarımı, ayaklarımı çözsünler.. den alacak delilim?. Ben anlataca-

Rüstem şiddetle haykırdı: Kllç ~ündür çektiğim azap ve ıstı - ğın hikayelerden bir hakikat anla. 
- Benim bu dakikada hükii- rap yetişir .. Kömürlükte fena hal- mak istiyorum .. Haydi, batla. ba -

metle alakam yoktur. Ben Karade- de bunaldım .. Öleceğim. kalım .. 
nizde korsanlık yapan ve hiç kim- -Tabii öleceksin! Hem de bu- Ali baba baiırdı: 
seye tabi olmıyan bir adamım. Ne gün.. - Yahu, bu vaziyette 'bir insan 
Hünkarı tanırım, ne de seni! - Haydi canım, şakayı bırak!. dalkavukluk yapabilir mi?. Şu 

Rüstem, Ali babayı kömürlük • - Sana son defa söylüyorum: kollarımı çöz de sana timdiye ka • 
ten çıkartmıttı . Pencereden güneşi ve dünyayı iyi· dar kaç kız babaaı öldürdüiümü, 

Aslan Bey, Rüateme söz geçire - ce seyret!.. Biraz sonra gözlerini ve kaçını nerelere ne fiyatlarla ıat
miyeceğini anlayınca kendi kama· kapayacaksın!.. tığımı anlatayım! .. Hem bu hiki. • 
rasına çekilip yatmıftı. Ali baba tekrar gülmeğe baıla - yelerimin içinde öyle earnr ve he -

Gemi Trabzon açıklarında de - dı: yecan dolu tarafları var ki .. Onla-
mirlemişti.. - Bu gece sahiden boynum ka- n ne Ruıya çarı bilir, ne de Sultan 

Rüstem Ali Babaya •ordu: şınıyordu. Eğer kendimi (Ştanka) Mecit .. 
- Ey ... Anlat bakalım, eıki til· nın gemisinde bulsaydım, bu bo - Rüıtem ayağa kalkmııtı: 

ki!.. Dünyada batka bir arzun var yunum kaıınmasını fenaya yorar - _Biraz anlat!. Evvela kolla -
mı ?. dnn .. 

Ali baba fatkın ıatkm Rüstemin - eBnimle alay mı ediyorsun, 
._Yüzüne baktı: gaddar tilki. Ben seni bugün gemi 

~Arzusuz insan ya,ar mı?. direğinde astıracağım.. Anladın 
- Pekala .. Söyle!.. mı?. 

- Bir tek arzum var, Rüstem! . Rüstemin yüzündeki çizgiler ya-
Parasını aldığım (Fatma) yı sahi. vaş yavaş derinleşiyor, ve Ali ba -
bine götürüp tealim etmek. • baya insanfsız bir cellat soğuk 

- Hala (Fatma) yı mı dütünü- kanlılığiyle bakıyordu. 
yorsun?. - Seni astıracağım, Ali baba!.. 

- Elbettet •. Süle~n Pafayı a) Buna karar verdim.. Bugün ıon 
datmıt vaziyetteyim .. Adamcağı - gününü, son dakikalarını ya§ıyor -
zın parasını aldım .. istediğini yap- sun!.. Sana acımıyor değilim! Se
mak lazımdır • Hen sen ni belki de affedebilirim.. Fakat, 
Tifliste bana söz vermemit miy • bir fartla .. 

Ormanlarımızı devlet 

rını çözeceğim .• Sonra da ayak • 
larmı .. Fakat, bir fey söylemeden 
iplerini çözemem! .• 

- Ben iÖrmiyeli ıen çok aksi 
bir adam olmuıaun yahu! .. Benim
le mühim bir alııverit iti halleder 
gibi, o kadar hasis davranıyorsun 
ki.. Eğer ıen bir kız babası olsan 
kabil değil anlatamazdık.. 

- Yani beni de ötekiler gibi Ö· 

hür dünyaya gönderirdin, değil 
"? mı .. 
- Şüphesiz .. Bir dakika dü,ün -

mezdim bile .. 

işletecek 

Holandada ihtilal 
teşebbüsü 
<B&§t&ra.tı 1 lncn 1ayıfada) 

kil eden Cava ve Somatra adaların 
da iktisadi vaziyetin mü,kül bir 
vaziyet arzetmeıi burada fena a -
kiıler yapmı§tır. 

Buna ilaveten aon ıenelerde Al
manyaya mühim sermayeler yatır
mıt olan dilnya malt iılerinde mü
him bir vazife ifa eden Amster
dam mali piyasasının Almanyanın 
harici borçları için moratoryom 
ilan etmesi üzerine, müşkül bir va
ziyete girmeıi Holandanın mafl ve 
iktiıadi bünyesini bir kat daha 
aaramıttır. 

Son bir iki ıene zarfında evvela 
Aıya ve aonra da Avrupa kıt'aım
da bile bütün Avrupanın sınai ve 
ticari milletlerini gittikçe tehdit e
den Japon rekabetinin dünya tica
retile yakından alakadar olan Ho
landayı de müteeasir etmemesine 
imkan yoktu. 

Maamafih bu ihtilal hareketinin 
bastırılacağına §Üphe yoktur. 

Yalnız Holandanın ciddi bir ta
kım meseleler karşısında bulundu 
ğunu ve bu meselelerin hallinin ko 
lay olmadığını söylemek lazımdır. 

Bu meselelerin halli için Holan 
dalı, iktisadi ve siyasi mehafilinde 
muhtelif çareler düşünülmektedir. 

Bunların başta geleni, şimdilik 
ihtilaflı bulunmasına rağmen flo -
rin fiyatının, lngiltere ve Amerika 
yı takiben düşürülmek istenmesi
dir. 

M. R. necdet 
Amsterdam, 8 (A.A) - Hüku

met, Komünist Tribune gazetesini 
k.apatmıf ve bir çok matbu kağıt 

müsadere etmittir. Hükumet aıa

yifi iade için kat'i bir harekette 
hulunmaiia karar vermiıtir. Dün 

akşam karışıklıklar tekrar baıla-

Almanyad• 
vaziyet 

lBqtaratı ı tııcn aayıtacla) 

ne hap•e mahkum edilıııİI' 
Öldürülenlerden 46 kitİİ 

leri yakılmıştır. Ölülerin 
adedini ve hüviyetlerini ~ 
lİ•te intitar ettiği "zaınaı> 
gelip küllerini alabilec:e~ 

Öldürülen Nazi lideri 
Stra11er'in kardeti OUO J 
Pragda beyanatta bulu~ 
deıinden aldıiı bir Ol' 

bahsetmiştir. 

Otto Strasserin beyan•.
re, öldürülen kardeıi Gref 
münden on gün evvel, J-li~ 
teklifiyle karıılaımıı ye ~ 
Göring'in mevkii verilme) 
miıtir. 

Otto Strasser aynen şu~ 
}emiştir : 

"Fakat Göring, HitleriO 
muhaberelerini daima d 
için bundan haberdar o~ 
bunu tertip etmiştir.,, 

Diğer bir ajansın verdi~ 
lumata göre, Hierçberg ', 
kaçmağa teşebbüs eden d' 
daha öldürülmüştür. • ' 

Vaziyet tehlikelı01 

Londra, 8 (A.A.) - Rellti' 
nın Berlin muhabiri bildiriyo~~ 

Memlekette ıathi bir ıiİI' .. 
ıına rağxmen, gizli bir endi~ 
ıürmektedir. Çünkü bütün ~ 
müıellah bir vaziyette üç ı1 
bulunduğu tahmin edilmclıt:J 
bunlardan yü;ı:de yetmiı bit"'. 
cum kıtalarına tekrar alın~ 
mali vardır. 

Son idam hükümleri, ~ 
propagandaarna müıait bir ı:~ 
zırlıyan umumi bir memnuJP'. 
doğurmu,tur. Bazı hücufll; 
ıimdiden komüni.ıme iltihak 
dirler. Bu karıııklık unıur11 
ıı hü.kUınet buau•İ poliaten 1 
Hitlere sadık kalan ıiyah gô'rl 

dığından zabıta memurları nüma- bin ki,i çıkarabilir. ~ 
. .1 . "k' l . . . • Hücum kıtaları kuman 

yışçı ere ateş etmıs ve ı ı uşıyı a- d .• t" 11 ld •1ttl ~ ıın a auı u ıma er yapı ıg 

ğır ıurette yaralamıştır. Kıyamcı- çok misaller gösterilmektedir· 
lar yeniden barikatlar vücude ge- Hitlere karşı haz:ırlanan ' 
tirmişle~ ve 0üzerl~rine Sovyet bay- d~~luğu ~e büy~klüğü ıe; 
rağını dıkmışlerdır. mıştır. Reıaler, ıuıkasb, kı~ .~ 

Amsterdam 8 (A.A) _Şehrin nevraları ,eklinde hazır"; 
'b b h b' Şimdi ıakin Almanlar için 

tark kıa~ında u aa a saat ır - d d H"tl :., . mevzuu var 11", o a ı er•·· J 
de yemden karıtıklıklar olmuştur. hareketini olduğu gibi muhte' 
Hükumet askeri kıtaatı kullanma- şıklıkları da yatıştırmağa rrııt" 
ğa mecbur olmuf ve halk kolaylık- lup olmıyacağıdır. 
la dağıtılmıştır. Berlin, 8 (A.A.) - H•~ 

Bir kiti ölmüş ve bir kişi de a - bildiriyor: #. 
ğır surette yaralanmı§tır. Diğer Alman matbuatı Yon S _ .w 

(Hıır.ıırurı ı inen uyıfııcıa) itldme masrafları da orman ida
resi vasıtasile tarholunacaktır. 

Fransa ile münaıebetlerde .,.,.. 
Ye ayrıca bu··yu"'k menfaatlar temı"n taraftan zabıta müstakil sosyalist .ı t meselesine tekrar iararla avue , 

rek bu l:anun hakkında mütaleası 
alınmasına karar verilmiıtir. 

Ziraat Vekili Muhlis Beyin çok
tanberi hazırlığı ile uğraştığı bu ka 
nun yeniden mühim bazı e.asları 

havidir. Buna nazaran Türkiyede 
mevcut bütün ormanlar, evkaf id~ 
resindekiler de dahil olmak tarti
le, kamilen devlet tarafındaa istim 
lak ve idare edileceklerdir. Or -
man mamulat ve mahsulatı da biz 
zat hükumet tarafından hazırlana 

Ayni zamanda orman idareleri 
nin bankalar tarzında mali bir te
şekkül olması da muhtemeldir. Bu 
kanuna göre orman!arın her nevi 
mülkiyeti ve tasarrufu istimlak 
mukabili olarak liiğvedilmit bulu
nuyor. Ve istimlak nihayet bulun -
cıya kadar bütün diğer hususi or· 
manlar devlet ormanı muamelesi -
ne tabi olacaktır. 

edecektir. Maamafih •imdiden kat fırkaaının merkezinde taharriyat d' G 1 . a.ı:.rı :s- • te ır. azete enn eııua il' 
iyyetle kabul edilmiş hiç bir ıey yapmış ve bir çok vesikalar elde yeyi oyalamak teıebbüıüne . 
yoktur. Memleketin menfaatine en etmiştir. ümitsizce sanlmalannın aeh'j 
uygun şeklin kabul edileceği fÜP- Siat ikide her tarafta asayiş tin çok nazik olmakta devaııt ~ 
hesizdir. yeniden teessüs etmiş bulunuyor-1 Propaganda nazın M. GÖ: .:1 

vuiyeti umumiyetle zannedil"" 
Bundan böyle yüksek orman mek Ju. Hastahanelerde daha 44 kifi o kadar kuvvetli değildir. ıJ 

tehi de senede yu··z talebe mezun tedavi altında bulunmaktadır. B 1. 8 (AA) B '-er ın, . , - a~ ,1 
verecek ve bu suretle fen kadroıu- Amsterdam, 8 (A.A.) - Ams vini M. Yon Papen günün ı•'/ 
nun açığı kapanacaktır. Mevcut or terdam belediye reisi, askere ve za leleri hakkında Reiıicumh&&~~J 
man mühendisleri ise kadro esaıı- bıtaya ihtara lüzum görmeksizin katta bulunmak üzere dün alA'" 

na göre tevzi edileceklerdir. Bu ıe silah kullanmak emrini vermittir. deck'e gitmiıtir. r 
D l l k ki d Siyasi mahafilde M. Vo~ .J 

Dig- er taraf tan işitlig-imize na- ne yüksek orman mektebinin vere- o aşı maıı memnu so a ar a . . if"-Reiaicumhuru ziyaretine ıtl 1 
cak ve gene hükumet namına satı- zaran ormanlar bir müddet işle- ceği otuz mezundan yirmisi kadro gez~n kimseler öldürülmek tehli- yük bir ehemmiyet atfetınekl-/. 
lacaktır. Köylü ise kendi civarla- mekten alıkonacak, imar edilecek ihtiyacı nisbetinde tevzi edilecek- kesine maruzdur. leı· hükumetinin vuiyeti ·~ 
rmdaki ormanlardan kesim ve na- ve zenginleştirilecektir. Bu müd- ler on tanesi ise tahsillerini daha Belediye reisi, iğti§a§atm dur- yüzünden ıaraılınıt ıöz~ ~ 
kil ücretini verdikten sonra yan de~ zarfında memleketin orman fazla yükseltmek için Avrupaya ması lazım geldiğini söylemiıtir. Bundan böyle Nazi dikta( 1 
fiyatla istifade edebileceklerdir. ihtiyacı hariçten gümi"üksüz ola- gönderileceklerdir. AY.ni zamanda Şimdiki kargaıahkların komünist hangi esas dahilinde bükü~~ 

k 1 
ıüali varit olmaktlldır. Jkı 

Bu kanun neırolunduktan beş rak ithal edilecek ve depo edilip bu kadroya nazaran muhafaza me ve müstakil sosyalist fır a arın .., ri reımi zevat ile Nazi fırk ,. .J 
sene geçene kadar vaziyete göre halka satılacaktır, murlarının da adedi bine iblağ o- tahrikatı neticesi olduğu tebeyyün hücum kıtaJarının teknr " 
hususi tüccarlara orman ihalesine Bu hesaba göre hem uzun za- lunmuştur. Ve bunların iki yüz ettiği takdirde de bu fırkaların kazanmağa çalıımaktadırl~ 
devam olunabilecektir. mandır harap bir hale gelen oı-- lcırk beı kadarı haf bekçi olarak teshe:lilecektir. t"· 

Orman idaresinin Maliye Veka- manlarımız bir rr.üddet için olsun istihdam edileceklerdir. Bütün or- Nenboo garnizonunun iki alayı Amsterdam, 8 (A.A.) - B•~ 
Colijn'in, :.on kanııkhklarırı 

leti ile alakası kesilecek ve müsta- imar edilecek, hem ı-akipsiz vazi · man memurlarının ihtisaslarını i - hemen Amsterdama harehet et- ffl'; lakki cdile .ı komünist fırka• , 
kil mali bir teıekkül haline ifrağ yette bulunan hükumetin hariçten lerletmek için sıra ile Avrupaya mek üzere kıtlalarında hazır bu - mek için meclisten fevk..ıi.d• 
olunacaktır. Buna göre ormanların getirdiği orman mamulatı hazine· gönderilecekleride söylenmektedir. lunmaktadır. ler iıtiyeceği bildirilme~ 

Hasan Yulaf özlü Unu v~:ki~eb:~alorisi Çocuk. gıdasıdı 
Doktorlarınıza sorunuz. Yulaf çocuklara hayat ve ruh verir. Ne,vünemalarına ve çabuk yürümele rine ve afiyet ve sıhhat içinde yaşamalarına sebep olur. 1-4~ 

neı'eli, tombul yapar. Yulaf özile pirinç, ni§aıta, patateı, arpa, mısır ,irmik, bezelye, mercimek özü u nlarını çocuklarınıza bol bol yediriniz. Tabiatin bu ıade ,.,. 
gıdası ~ocuklann hayati bir gıdasıdır. Hasan özlü unlarile yapılan mahallebi, tatlı ve püre v~ çorbalar ın nefaaetine doyum olmaz. Hasan markaıına ve iımine di 
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Cumhuriyet Merkez Bankası Umum 
Müdürlüğünden : 

Zirde miktar ve müfredatı yazılı paralar 2243 numaralı mevduatı Koruma kanununun 17 nci 
maddesi muc.i'bince muhtelif müesseseler tarafından Maliye Vekaleti Celileıi heıabma. Bankamıza. dev· 
redilmj~tir. 

Eıham veya varislerinin ellerindeki evrakı müıbitelerile birlikte ldarei Merkeziye ve Şube]erimize 
müracaatla bu meblağı almaları aksi takdirde bu paraların müe11esemize tevdii tarihind•n itibaren 
dört sene sonr H . . . .k ı d v• •ıA 1 "3740 . a azıneye ıntı a e ecegı ı an o unur. ,, 
Lıra Ku. ismi Şehir Adreı Tevdi eden 

l50 - Riza Efendi Adapazarı Ada pazarında Değir Adapazarı Türk Ticaret 
Bankası 

27$ -

10 -
20 -
60-
25 -

20 -
2l) -

100 -
25 -
15 -
25 -
75 -
25 -
10 -
30 -
25 

30 
10 -
10 -
10 -
10 -

5-
25 -

20 -
15 -
80 -
20 -
20 -
25 -
20 -
50 -
80-
20 -
20-
20 -
20 -
20-
10 -
15 -
40 -

40 -
6 23 
3 17 
2 27 

1 37 
6 92 
2 15 

3 31 
100 -

5 60 
2 61 

3 67 

5-
36 28 

4 83 
23 68 
12 85 

4 77 
6 50 
G 30 

l 39 
2 90 
1 22 
2 19 
3 34 
7 10 

30-
1 40 
1 38 

menci 
Nikola Manto Ef. ,. Adapazarı ıu değirmeni katibi 
Salim Efendi lzmit lzmitte kereıteci Mehmet Ef. 
Pandalaki Todoridia Ef-::ndi Adapazarımahallesinde 
Gülbaba oğlu Arşirnit ve lhsan Ef. ,, 
Hoca zade rnahalJesinden Koç 
oğlu Halim 

Gülbaba oğlu Arşimit ve Ihsan 
Hacı llya Ef. 
Vasi} oğlu Yorgi 

Koç.o oğlu andalakiyef Ef. 
İzm~tli Mustafa Çavuş 
Harıyos Efendi. 
Pandeli Efendi 
Anastas Efendi 
lsak oğlu Hayim Ef. 
Yuvan oğlu y orgi Ef. 
Gülbaba "Petraki mahtumu Ar
şimit Efendt 
Ahçıyan Takkora Ef. 
Bogos Efendi 
llyazer Efendi 

" ,, 

" ,, 

" ,, 

" 
" 
" ,, 
,, 

" 
" ,, 
" Şahat biraderi Mordo Niyago Ef. ,, 

Derbentli Hüseyin oğlu Mustafa 
Çavuş ,, 
Andon Haralambo Ef, ,, 
Gülbaba oğlu Petraki rnahtumu Ar-
~imit Ef. 
Tavu'--., Lazari Ef. 
İzmitli Mustafa Cavuıı 
Gülbab:ı oğlu Ar~imit 
Gürnülcine1i Mehmet Ef. 
Bülbül Zade İsmail Ef. 
Gülbaba oğlu Arşimit Ef. 
Tüccardan Dimosteni Ef. 
Gülbaba oğlu Petraki Ef. 

,. ,, " 
Bakkal Boşnak Agan Ağa 
Adapazarlı Dimosten 

,, 

" 
" ,, 
,, 

" 
,, 

" ,, 

" 
,, Celep Ahmet oğlu Şaip Ef. " 

Celep idris Ef. " 
T " üccardan Mordo Ef. 
Refail Ef. " 
Gülbaba oğlu Petraki " 
Gülhaba oğlu Petraki mahtumu Ar- ,, 
şimit Efendi. ,, 

,, " 
R 

,, u 
emzi Efendi 

Lutfü Ef. " 

Adapa:.w;arı Belediye ot"li müsteciı·i ,, 
Saffet Bey 
Eczacı M. Ziyaettin Bey " 
Manifaturacı Hayim oğlu Nisim Ef. :: 
Dr. İbrahim ve şeriki Ziya Beyler ,, 

T~ccardan lstavri Koronyo Ef. ,, 
Yuzbaşı Halit Bey 

Dramalı Fuat Bey 
İz . 

" 
" mıttc komisyoncu Tevfik Ef. 

Müteveffa H f . ,, 
d • z h a ız Naım Efendi val-
eaı e ra H. 

Adapazarrndan Sadi Bey 
Sav~r Z. zevcesi Zekiye H. 
1ranı M. Mustafa Ef. 
Hafrz fsmail Efendi 
Kaptan Ahrnet 

Osman Ef. naınına Et , 

,, 

" 
" 
" 
" 
" 

F • D'k em Ef. eacıyan ı ran Ef. ,, 
Araba f abrikaaı rnüdür] . ,, 
rettin Bey erınden F ah-

1 dad i mektebi müdürü N f B " 
Bedroa Ova.kimyan Ef. a ız ey " 

Kavafiye Tüccarı Ali Riza 8 " 
Fabrikacı Kazak Ismail Ef. ey " 
Konyalı Mehmet Ziya.ettin Ef " 
Emin k?Zı Rabia Hanım · '' 
Hüıeyin Zade Mustafa Ef. " 
Kandıralı Yamak Zade Şevket B 'izmit 
Cezar Zade Ziva B. · 

Rum Mehmet Ef. mahallesinde 
Rum subafı mahalleıinde 
Mehmet Efendi mahallesinde 

Rum Mehmet Ef. mahallesinde 

" " 
" 
,, " 

Rum ıubaf ı mahallesinde 

Semerciler mahallesinde 

icra memuru sabıkı 
Eıbak katibi 

Çarka Latf e karyesinde 

,, 

" 

,, " 

" " 
,, " 
" 

,, 
,, ,, 

" " ,, " 
" 

" " ,, " 
" 

,, 
,, " 
" 

,, 

" 
,, 
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,, " 
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Hakiki, saf, kafi tesirli ASPİRiN, EB marka· 
sınt la~ır. Aarıları çabuk ve emniyetle gider· 
mek için başvuracağınız deva, dünyada 
meşhur"'~\ /1 müstahzarı olmalıdır. 

lsrarıa ~S 

~Tam Atlas Çıktı .. 
Tam atlas boşluiu dolduran bir yeniJil<tir. Umum mekt~p 1 

talebelerile halkın birer tane edinmesi Jiiı:ım ve hatta elzemdir 
Tam atlas (33}pafta haritayı ve (68) sahife bakalorya malüma· 
tını havi oiup (125) kuruş gibi ucuz bir fiatle ıatılmıktadır. Satış 1 
yeri: ikbal Kitaphanesile Anadolu Türk kitaphanesidir. 

. • ., ' .. • ·ı~ ... ---

Yedikule 

Ha vagazı Şh·keti ' Atideki maddeleri istihsal etmekte va salmaktad1r: 

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

Katran (bilhassa gol inşasına elverişlidir J 
Benzol (ham) 
Asit Fenik 
Satgazol (karbolineum tipi) 
Siyah boya (bilhassa demir için çok elverişlidir) 
Her türlü malumat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanın-
da Metro Hanında satış şubesine müracaat edilmesi. (928) 

BM '' - -B t t Diş macunu ve suyu dünyanın en es1d markasıdır· ı 
0 0 Dişlerinizi temizlemek için BOTO f tavs·ye ed'!riz. 

Beşinci icra dairesinrlcn: 

'fPA f<lA~~A 
Bir alacağın temini İÇİ':'t hacze-

t dilip paraya çevrilmesine karar 
verilen eşyai beytiye Beyoğlunda 
Bursa sokağında 33 No. lu apart
manın bir numaralı dairesinde 
11 / 7 934 tarihine müsadif çar
~amba günü saat 9,30 da açık art., 

Müshh:aralı 

HUBUBAT U!YLAR/ 

SıHHAT 
vı;; 

KUVVET 

-

hrma ile satılacaktır. Talip olan
ların yevmi mahsusla hazıı· buluna 
cak memura müracaatları ilan 0 • 

lunur. (2706) 

Kiralık Ev 
iki odadır 

r<umkapı Nişancasr Havuzlu 
l\lühre sokak No. (5) 

DiKKAT: Pazartesi Per,embe Hat 



Fransız Hariciye 
Nazırı müzakere -

lerine başladı 

Galatasaray birin
ciliklerinin en tatlı 

tarafı 
Davetiyeıi proğram mucibince 

huıuıi bir maksatla gönderilmi • 
yen (Olimpiyat) ın meçhul ve 
meıhur muharriri naııl bir gaye 
ile yapıldığQU pek.ili bildiği mü
aabakaları tenkit ede dursun, on 
birinci Galatasaray atletizm bay
ramı arzu ettiğimiz kıymet ve !C • 
kilde dün nihayetlendi .. 

Bu müsabakaları hazırlarken 

iki nokta üzerinde 11rar ediyor • 
duk: 

1 - Müsabakaları dilediğimiz 

§ekilde yapabilmek, 
2 - Proğramları bizi tenkit o

lanları zivanadan çıakrtacak ne§ • 
riyat yaptırmak .. 

Müıabakalan onların rüyala • 
rında bile görebilmek kudretinde 
olamıyacakları tekilde hazırla -
mak kolaydı ve eıaıen öyle oldu. 

Menfi neıriyat iti Olimpiyat • 
çılarm elinde idi ki o ümit ettiğim 
kadar kuvvetli olmadı, olmadı am· 
ma enditem de henüz zail olmu§ 
değildir. 

Balkanlı atletleri burada seyre· 
de'bilmek imkan ve çarelerini bul

KUPO" 
189 

9·7·1934 1 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he" 
diye kazananların listesi 
Beykozda Y ah boyunda Seyfi oilu Hii
ıamettin, 131 - Niıantaı 15 inci~ 
tepten Hatİt'e Mehmet Ziya, 132 -
Niıantaı Köy içinde Raıel Y etO. 

134 - Balatta f11tıkçı Ali, 135 - JO· 
raköyde Ömer Abit Hanında Nuriy• 
Ekrem, 136 - lıtanbul Liman ıirkC
tinden Mehmet Ali, 137 - Beyoib• 
Eıayan liseıinden Karabet Nazlıyallr 

138 - Karaköy Muıevi mektebindeıt 
'.Abraham Levi, 139 - Ciresunda Nu• 
ri Bey mahdumu Oğuz, 140 - fa• 
tihte 48 Nedime Hikmet, 141 - fa• 
tih Tramvay caddeıi Ali Riza, 142 -
Kuruçe§medc lhıan Kamil, 143 -
Calataıaray liıe.inden Ali Hikmet. 
144 - Kabataş liseıi 7 inci sınıftall 
~li Riza, 145 - Fenerde Camcı yo
kuıunda Matmazel Anjel, 146 - Uıı· 
kapanında Zeyrek yokuıunda 47 Ab
dullah, 147 - Kenan Bey k1iıehane • 
sinde M. K., 148 - Ankara Cümhu • 
riyet Merkez bankasında Celali, 149-' 
1.tanbul 44 üncü mektepten Kamil 
Mehmet, 150 - Bursa Setbaıınd• 
Yeşil caddes.inde 49 Ziya Bey ve H•• 
nımlar. 

-Asliye mahkemesi 6 mcr huhı.t~ 
dairesinden: 

dukları gün bu da ziyadesiyle ta- ff 1• hakkulr. edecek. Meıhur hiki - a ıt ağa: "Ben cezamı bulmalıyım! Beni hükumete haber 

Y edikule civarında imrahor 11-
yas bey Narlı kapı caddesinde t2' 
No. lu hanede sakin Halil E.fendİ' 
ye: 

Mahalli mezkurda mukime it•' 
ife Hanım tarafından aleyhinize I' 
çılan tescili talak davasında ika -
metgahrnızın mechuliyeti hasebi1' 
davetiyenin 15 gün müddetle ili -
nen tebliğine karar verilerek ta 
kikat 13 - 9 - 934 tarihine nı' 
sa.dif perşembe günü ıaat 13.30 
talik kılınmıf ve bu bapta imli 
dilen davetiye varakası mahkeııı' 
divanhanesine talik kılmmı§ bıı -
lunduğundan muayYen olan gii' 
ve saatte lstanbul asliye mahke ' 
mesi 6 ıncı hukuk dairesi tabkik•1 

liakimli~inde hazır bulunmadiğı • 
nız takdirde tahkikatın gıyabıııı.
da cereyan edece<Yi tebliğ msk• -

yedir: "Nasreddin hoca merkebini • ! A ki liaybetmiı, h~ arar hem de tar- verın saca arsa assınlar! •• ,, diye inliyordu. 
ıa ılSylermiı. Merkebini kaybeden ...... _ .... __________________ ..,.. _____ _;:-~Y~a~z~ıs:ı~h!!i!k!ay~e~su~·t~u~n~um~uz~d!a-::.. 

adam böyle mi ıarkı ıöyler de -
dikleri zaman bir §U dağın ardın -
da ümidim kaldı, orada da bula -
mazsam siz seyredin bendeki fer
yadı,, demi§ .• 

Ben de Balkanlı atletlerin İs-
tanbula geleceklerini bekliyorum . D •• 
O zaman ıiz seyredin Olimpi - 0 rt 
yattaki feryadı! .. 

( 
Alman casus tay-1 Ferdinand 

• 
qaresı Londrada/ Sabık Bulgar Kralı 

Londrada ••• 

Dün yapılan müsabakalann en 
ıayanı dikkati hiç f üphe yok ki, 
üç adım atlamada yapılan yeni 
Tür~iye rekorudur .. 

Fener bahçe kadrosunda bulun
duğu için idmanlara biraz daha 
fazlaca itina eden "(Pulyoı) bize 
yeni bir rekor hediye etti. 

Fakat, tahkikat yapılınca bunların 
davetle geldikleri anlaşıldı 

Sabık Bulgar Kralı F erdinand mına kaim olmak üzere iH\n 011" 

Holandadan in- nur. '(2711) 

400 metrelik yanıta zaman za· 
man forma giren Papadopulos 
güzel bir yanı yaptı .. 

Yunanlı Çukalis 1500 metre

Londra, gizli polis teıkili.tına 
mühim bir casusluk haberi veril • 

. mi§ ve batta Jef olmak üzere he
men bütün gizli polis kuvveti fa • 
aliyete geçmiştir. 

lik yanıta rahat bir ko§u yaparak Vak'ayı haber veren, mühim 
girdili müsabakadan kolaylıkla ========== ==== 
galip çıktı .. 

110 metre manialı koıuda Se • 
dat ve Tevfik son hatta kadar 
mücadele ile geçen bir yanı yap -
:tdar .• 16.4 gibi hatırı sayılır bir 
derece yapan Sedat iki mania. 
devirdiği için yaptığı dereceyi 
kaybetti ... 

Atletizm aıinalarmın bütün na· 
zarlarını üzerine toplıyan Fener -
bahçeli Necdet bana lıveçli iri 
ve tüvana atletleri hatırlatıyor. U
zun boyu ile dün eski ve yeni re -
kortmenlerin önünde ciridi 47 met 
reden uzağa sapladı. 

Bir kaç çivili eskittiğini kendi 
"dahi ıöyleyemiyecek olan Necdet 
1.75 yüksek atlıyor, 47 den fazla 
cirit atıyor, 12 den yukarı üç adım 
atlıyor. 

Necdette büyük bir istidat var. 
Dünkil kalecinin, yarın büyük bir 
rekortmen olması ayağının dibin • 
'dedir. Nereden estiği belli olmı -
yan bir hava artık her yapılan 
11rık atlama müsabakasında mut· 

laka rekor yapılacağı kanaatini 
verdi.. Ben sırık atlama rekoru -
nun bu kadar yemlik olduğunu 

zannetmiyorum. 

Fener bahçe, Pera, Beıiktaı ta
kımları arasmda yapılan Balkan 
bayrak koıus F enerbahçeinin 
yüksek bir fark yaparak kazanma. 
siyle neticelendi. 

400 - Üç adım, cirit ve Balkan 
bayrak koıularmı kazanan Fener
bahçenin atletizm kadrosu tam ol
gun halini aldı. 

Bilmem ki eskiden atletizme ta
raftar görünmiyen Fener bahçe 
Haydan bize verdiğine bugün ü
zülüyor mu?. 

Atletizm işini Avrupalı at -
}etlere kendi şampiyonluklarını 
kazanmak fırsatım veren İngiliz -
ler gibi görmeğe başladığımız 
içindir ki Galatasaray birincilik • 
!erinin bugünkü kıymet ve ehem
miyetind;n kim ne derse desin biz 
herkesten fazla memnunuz!. 

ömer Besim 

~~~~~~~~--~--~--_.,; 
giletereye gelmi§ Satılık bina 

mevki ve itibar sahibi iki zattır. 

Bu zat tayyare meydanlarından 

biri olan Korniş isimli yere 4 Al -
man tayyaresinin indiğini bildir -
mittir. 

Tayyarelerde, Londranın mü -
dafaasma müteallik planlar ve ev
rakı muhtevi bir tomarın bulundu· 
ğu §ayi olmuştur. 

Gizli polis teıkilatı derhal fa -
aliyete girmit memurlar tahsis 
etmiş, bilhassa ecnebi mesailiyle 
meşgul olan ihtiyat erkanını bu 
işi dikkatle tahkike sevketmiştir. 

Büyük bir tarama planı hazır· 
lanmıştır. 

Meseleyi buraya kadar etrafiy
le anlattıktan sonra, şimdi bir İn· 
giliz gazetesinin bu husustaki 
ifşaatına gelelim: 

Deyli Herald gazetesi diyor 
ki: 

"Dört Alman tayyaresinin es -
rarı şundan ibarettir: 

'° .ır. 

Cont Dö Muro
ni şeklinde müı -

" tear bir isim kul -
l"t:rJııı,ın.I lanmaktadır. 

Sabık Kral, beraberinde dört 
bavul gibi küçük bir seyahat le • 
vazımı getirmiıtir. Seyehatinin 
sebebi meçhuldür. 

İngiliz gazeteleri, bu münase • 
betle eıki Bulgar Kralının hayatı
nın bir hulasasını yaparak, bun -
dan evvelki İngiliz Kralı Edvard 
taraf mdan, bir tarihte İngiltere -
ye girmesine müsaade edilmemiş 
olduğuna işaret etmektedirler. 

Sabık kral 1918 te tahtından 
indirilmişti. 

En büyük meraklı kuş besle • 
mek olduğundan, İngiltereye zi • 
yaretinin bununla alakadar bu • 
lunmaıı da ayrıca, İngiliz gazete
lerinin gösterdiği ihtimaUer ara -
sındadır. 

"Gelen tayyareler G. 2854, ============== 
yüzme havu
geçirmek için 

G. 2475, G. 2593, G. 2223 numara
lıdır. Üçü iki kişilik ve tek satıh
lıdır. Diğeri de büyüle kabineli 
tayyaredir, hususidir ... 

"Haziran sonunda, İngiliz ha
va gösteriılerini seyretmek üzere 
gelmiş ve bilhassa o mıntaka ci -

varındaki bir otelin 
zunda biraz vakit 
inmişlerdir. 
Alman tayyarelerile gelenler "İn· 
giliz Tayyare Klübü,, müteneffiz 
azasından biri tarafından davet e 
dilmiş ve gezdirilmekte idi.,, 

Galatada altında dükki.nlst' 
bulunan ve ayda (90) lira iradı t1' 

lan iki bina müsait fiatla acele .,. 

tılıktır. 
Galatada Necati Bey (TopÇ1" 

lar) caddesinde 111 numaralı 1, 
tan bul birahanesinde Salim ef eti' 
diye müracaat. (2704) 

HABER 
Akşam Post as• 

lSTANBUL J\~ 
KARA CADDE.Si l darebaneııi: 

Tel~ A.~iSTANBUL DABEll 
Telefon Yazı: 28812 idare: 243'70 

r 
ABOttE ŞERAiTi 

ı a e 12 ayldıı 

Türkiye: 120 S50 660 1%50 Krt
Ecnebl: 130 •to 840 1810 

ıl.A" TARiFESi 
rıcaret UAıılarınm satın 1%,60 

Re8ml UAnlar 10 kunıftu.r. 

Sahibi ve Ne§rİyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Ba.sddıtı yer: (VAKiT) Matball" 

... .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponll 
isim . 

... -

.. 


