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ı 

arkta bir 

111 f B~f İ~BSI B~ıl~I 
Bugün de iki 

fabrikanın temeli 
atılıyor 

lam.et Paşanın 
tahassüsleri 

~t~ senelik ikt11adi planın ilk 
~lcatıından olan Bakırköy fab
-._ ındaki yeni pavyonun açıl · 
~ -.ıeraıimi dün Baıvekil lımet 
"ta~ Hazretleri tarafından yapıl· 
""flır. 

Fabrikanın a~ılma merasi
minde bulunanlar 1 ~~~~· 

'Almanyada 
•A 

reyıama 
•• muracaat 

Hitler,halkın reyini 
toplıyabilecek mi? 

Berlin, 14 (A.A) - 19 Ağuı
toı reyii.m mücadelesi dün gece 

saat 20,30 da M. Göbbelı'in rad
yoda söylediği büyük bir nutuk 
ile açılmııtır. Bu nutuk Al
manyanm her tarafında neıro
lunmuıtur. Diier taraftan M. Göe 
ring Münihte, M. Frick Kolonya -
da ve M. Heu Breılau da birer 
nutuk s~lemitlerdir. 

Gazeteler uzun makaleler ne.t· 
rederek Alman milletini, Devlet 
reiıi ve Bqvekil salahiyetlerinin 
M. Hitlerin ıahıında birleıtirilmit 
olmaamı taıvibe davet etmekte
,dirler. 

fırtına kopacak! •• ______ ... ____________ _ 

"Büyük bir Asya 
imparatorluğu,, 

Japonya Sovyetlerle çarpış
--- mak ell\elinde 

BundakimkayJ>edecek? 

Londra, 13 (A.A) - lngilterenin ıark 

vakayiine kartı göstermekte olduğu alaka, 

matbuatta mühim bir mevki İtgal etmeğe 

bqlamıtbr. Bazı gazetelerin Mançuriye 
bir lnıiliz iktıaat heyetinin izamı kararını 

memnuniyetle kal'fdamalan manidardır, 

fakat Sovyet- Japon gerginliğinin baiı 

olmakta olduju endite çok büyüktür. 

Japon Hariciye nazırı 

M. Hirota 

Duman ~ı~ıyor 
Daily Ekıprea diyor ki: A d 

--- .Asyada bir fırtma kopmak Ü - vusturya a 

• 

zeredir. Japonya, MançuriJe Rus •d 260 N • 
nüfuzunun bütün izlerini büıbü· yenı en azı 

IH.nl& mevalml nlhay~te ermek Dzered!r· 
Onma Ye Pazar gtbllerl bam! lallallıalıtau 
balan pl&jlanla htanlııal llalla ~ 
~alqn'. 

PIAjl&nla yapdmuı mGtldll 8ilwılleie 

de tıeeıMIM edlllr. Rtt""ml• lld ........ o
ammnda tafıyarak yerdell baftllaaalıllea bir 
llpOrcuya &"6sterfyor. 

tün ıilmeğe çalıtmakta ve bunun d h t k•f d•ıd• 
için farki Çin demir yolunun kon- a a ev 1 e 1 ı 
trolünü tamamen eline geçimıeğe 
uğraşmaktadrr. Yirmi kişi idam olundu 

M. Hirota, Sovyet Ruıya tara- Viyana, 14 (A. A.) _ Daily 
fından reddedilmit olan Japon Telegraph muhabirinden: 
teklifinin aon teklif olduiunu aöy-
lemİftİr. ' 

Sovyet gazeteleri efkarı umu
miyeyi vahim bir takım hidiaelere 

Nazilerin yeni bir ıuikaıt te
ıebbüıü ketfolunarak, zabıta me
murlarından 260 kiti tevkif edil
mittir. 

'8-ıvekil Pap. Hazretleri yan· 
')~da lktııat Vekili Celal Bey 
~ h halde dün Ertulrul yatı 
ı,~alovadan gelmiılerdir. Yat 
~ da Bakırköy fabrikaıı ö

' de demirlemiı, Baıvekil Çan · 
~' lbotörü ile sahile çıkmıılar -
ı....._· )'Jilet Pqa, bir müddet ıa
~ iıtirahat ettikten aonra fab-
'~ iplikhane kıımınm kapı • 

-1ci kırmızı kurdeliyı keımit· 
'--... (Arkası 6 ıncı aayıfada) 

Adliye Vekili 

Kuqudan bir ceset 
çıkarıldı 

kartı hazırlamaktadır. 
Maamafih ıarki Çin demiryol· 

larına ve yahut Mançuriye maliki· 
yet, ihtilifm hakiki ıebebi delil
dir. Japonya, Mançuri, Mongo
liataıı, dahili Çin ve Sovyet Türkiı 

Viyana, 14 (A. A.) - M. Dol
fuaun ölümü ile neticelenen hükU-
met darbeıine ittirak ettikleri an
latılan 4 zabıta memuru, divanı· 

harp tarahndan ölüm cezaıma 

çarptrrılmııtır. 

lınıire gitti; Rıhtım 
tirketinin alınması 

,. tsasında uyuşulmuş 

Bu esrarengiz 
bekçi Vasili 

cinayeti 
kuyuya 

yapan kim? 
kim attı? 

lı..ı llir müddettenberi ıehrimizde 
~ Adliye Vekili Saracoğlu 
._it ·· Bey, bu ıabah 11 de "iz-

i.,' ~apunı ile lzmire gitmiıtir. 
~; .. dlıye Vekili Bey ıehrimizde 
~Uiu müddetçe, Rıhtım 
"'-.~en nhtımlann hükUmet 
~ aatm almmaaı etra· 
'-ıİttit. ınüzakerelere devam et· 

s,h-_ · · · · kt ı ~d ... lllllma ıtınm eaaı no a a· 
~amen uyuıulmuıtur. 

~nkarada Sergi 

Arnavutköy zabıtası bundan 
on bet rün evvel itlenmit esraren
giz bir cinayet haberini dün al
mq ve tahkikata baılamııtrr. Tah
kikat için mahalline gönderdiği

miz bir muharririmizin elde ettiği 
malumatı aıağıya yazıyoruz. 

Amavutköyünde, Feyziati li
ıesinin arka kısmına iıabet eden 
Vezirköprü ıokağında bir numa -
ralı bir kumlu muıamba fabrika 
ıı vardft". Bu fabrikada bir bu-

Evi bitmek üzere 
~ ikmal edUgıek lDere balwuın Jeml ve 

~ .... bina 'ftrdlr. Ba, MiDi tktlMt Ye Tuar-

'~ tarafından yaptı:rdan Mqt blnaaıdır. Ml

.._. ~ Bey, un'at lrablllyethıln mllkemlllfll lılr ee. ''-a De vtlmde getlnıılt bulunuyor. 29 TetrlnL 
1-ı binada Dk aer&i .çdacaktır. 

tar . . . 
On bet gün evvel aabahleyin 

oraya çalıtmıya gelen Nikoli iı
ır.ind~ bir demir itçiıi fabrika~ 
kapalı bulmuı ve her ne kadar 
(Arkası 6 ıncı sayıfamızdadır) 

tanını ihtiva edecek bir Aıya im · 
paratorluğu kurmağa çalıııyor. 

( Ark'lır 6 mcı aayıfada) 

Bundan batka bir poliı müfet· 
(Arkası 6 ıncı aayıfada) 

· .Mithiş tren kazaları 
1 • • 

7 ölü',17 ağır yaralı, 1V8 yaralı var! 
• 

Berlin, .1 3(A.A.) - Dün aa • 
bah Hellen ıarmda Leipzigden 
gelen hususi bir trenle bir loko -
motif araamda vukua gelen mü • 
aademe, zannedilaiiinden daha 

. vahim olmuıtur. Demiryolları i -
dueıi, 17 ıi ajır olmak üzere 
160 kitinin yaralanmıt olduğunu 
bildirilmektedir. Şef dö trenle bir 
yolcu kadın ölmüttür. Kazanın 
sebebi, bir makas hataııdır. 

Pariı, 13 (A.A.) - Resmi ma-

. / 

1 

lumata göre, Avignon tren kazaıı 
neticesinde 7 kişi ölmüt ve dördü 
ağır olmak üzere 31 kiti raralan
mııtır. 

• • • . 
Boradorf - Layipzig yaki· 

n~nd~ 13 (A. A) - lıtaıyon· 
da bir martandiz treninin loko
mo•ifi devrilmit on vagon yanmıt 
ve he.rap olmuş, şimendifer müı
tahdemininden dört kiti yaralan· 
mııtır • 
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Sırplar 
Avusturya ihtilali

ne yardım etme
mişler! 

Belırat, 13 (A.A.) - Baıi ltal
yan ıazeteleri, Yugosllv)'ayı A -
vuıturyadaki iğtiıaılara yardım 

elmiı, olmakla ittiham ettiklerin • 
den dolayı politika ıazeteıi, ba§ 
~akalealnde bu ithamı şiddetle 
rtt ve bunu iftira diye tavıif et · 
mtkte ve bu iftiranın tam Avuı · 
1tury&tıın dürüıt hattıhareketi do · 
layıııle reamen teşekkür edildiğ; 

~bir anda ortaya atılmı! olduğunu 
ehemmiyetle ka1deylemelttedir. 

Bu ıaıele, illYeten diyorki~ 

Avuıturyadaki karıaıalık gün· 
)erinde biz tamamiyle bitaraf ve 
f akal m\lte1akktı mUıahit •atiye· 
tini mu haf aıa ettik. hal yan lır · 
kalartnın Avuıturya hududunclak: 
tahtidlnin bir nUmayiıtıtt baıke 
bir teJ olamı7acaıını ve laeynel· 
mllel ~aıiyet clolayııiyle bu itil'7 
daha llMlye tötürülemly@ceğini 
biliyorduk. Yuıoılavyaya yapı· 

lan iftiraların en iyl tekzlbi Avuı· 
turyanın Yuıoslavyaya dürüıt ha· 
r·eketinden dolayı te9ekkür etmiı 
olmuıtltr. Avusturya iıtiklalinir. 
muhlft.tlsr, Avuıturyanın bey· 
nelmilel ıiyaaetinin en mühim e· 
ıaılarından biri olmak icap eder. 
Fakat bu meıelen~n haili için fa· 
tianin kullanmakta olduiu uıul· 
ler, tehlikelidir, ameli değildir. 

. Türk Dili Tetkik 
Cemiyetinde 

====~-1_4_A~-~ 

lzmirdeki orman yangını 
büyük bir af et haline geldi 

· Ateş 
Birçok köyleri 
tehdit ediyor 

Yunan Hariciye Nazırı 
istifa mı edecek? 

Ceneral ~ondilisin kabineyi devirmiye 
teşebbüs edeceği gene söyleniyor! 

Almanya 
"Dünyanın en 

demokrat yeridir!,, 
BerHn, 13 (A.A.> - vahilr 

na:ıırı M. Prlck, 1119 Atvsto• ~~ 
blıtiııln manuı,. tiııyanlf le 

1 
b 

makale neıretmiıtir. MunıaileY 
1 

bu makalede bilhaaea !öyle d~ 
"Almanyadan daha deıno •lk' 

hanıi memleket vardır?. Bir be' 
lalör, her halde millete fikri:-. 
yan etme.ine ve kararıllt •• ı.df• 
ne mÜHade etmekten çık fİ' 
Pleblalıt ecnebilere Fuhrer il~...., 
lelin bir Ye beraber •• Al_.,-. 
ela ıayrt nııı'ul blr dlktatlrl~ 
hüküm ıUrmekte olclutu ıuıtd" 

lzmir, 13 (A.A.) - Ödemlı Alina, 13 (Huıuıi) - Deveranjettiği takdirde ba~vekil M. Çaldu dekl icldi•nın ranlat olduf'd'*' J" 
Bayındır -le kaıaba kazalarıan: eden mevıuk haberlere ıöre hari· riı kabinesini tadilen tetkil edecek niden tliltrtcelctir. , 
muıt•rtlt hudutlarıada bliyük bit clye bazın M. Maktbnoıun iıtifaıı· ve bu fırsattan iıtifade edeıek ba Alının hUkQmeti, mtlletb'a b1

1
, 

orman yanıını çi\mııtır. On be~ nı vermek niyetinde olduğu hak- :ıı muhalif ticali de alacak1 hattl yük l:alr ekMrİJetlnin taı•iltlo' 
1 

kilometre murabbalık bir •aha:· kındaki •ayia tahakkuk etmek Üzt' ıöylenildiğine ıöre, hariciye neza· tinat etmekte ve her ıene ıerbe1 , 
kaplıyaft yangıi\ bir afet hali reC1lr. Hatta hatlclye nazırının teline ınuhafaıaklr Ahr&r fırkası ve gizli ö1&rak onun reyine niuı:, 
mıt birçok köyler tehlikeye dü~ iıtifa kararının kat'I oldufu da aöy- reiıi M. Mihalakopuloau getirmeğ caat e'Cli1111ektedlr. Almanyayı d f 

:..ıf 
müttür. Bütün köylerle yaylalar lenmektedir. Maliye nazırı M. teıebbüı edecektir. Falb.t bazı mc man olan ecıtebl 11.ıeteleri, da,..., 
dan 'H ovalardan kafil•l•r halind Loverdoı'un da iSlen kardetinden allak nıtaeltler bulundutu ~· M Almanya hakkında bethabaö• btf 
hareket eden halk kütleleri 7ansı· inhilal eaen ahali 1-nkaıı müdürlü· Venizeloıa geçen ıene ya:ıılmıt O· takım fayialar çıkumaktadırl•'' 
nı söydürenlere yardıma kofmak · jüAü deruhte etmek üıere nezaret lan ıuikaıt meselesi tasfiye edilme· Aldlan mllletj, 19 A~usto• tarilt~ 
tadır. ten iıtifa edeceli temin ohınmak· Blli oiheUe M. Mth•lakop\llblı&n ele bu fayiaları ortaya atan int~. 

Aynca aıker kıtaatı da hare· tadır. b6tle bir teklifi kabul edeceği fÜp· kacıların yal&a ıöyJtmekte ol~\ 
ket etiiıittir. Yanaııı mahalline Bu iki nazırın iıtifaıı tahakkuk helidir. !arını ve Almanlar araunn .nıf~, 
ıiden Vali Kazım pqa yanıını sokmak zamanlarının aeçını~ 0 

•Öndürme ametiyeaine bizzat ne. lstanbul·Arikara tayyare yolculuğu duğunu iabat edecektir.,, 
zaret etmektedir. 'tire kaytnaka· --·--0--:-----

mı Gafur Bey tertibat alma tmiri ücreti ri on lira indirildi Amiral Bird kurtarıJdı 
tayin edilmitlir. Cece 7an•m mın . ,, 
l~kaıında. ıirayete mani olmak i - Ankara, ıa (Huaual)-: Allk&rajruı, ~y~etli, kıy~etaiz poıta ' a Va,inıton, 13 (A.A.) - Rı~, 
çin tertibat ile iıtiıal olunmut· , lıtanbul tayyare ıeferlerı Ucttllı· katlerının beher kıloıundan 4S ku set ettiji heyttin üaaülhareke~'~• 
tur. Miktarı henüz belli olmama . ri 40 llt.t:lu 30 liraya iıu:İitlbrıittlt. ruı munzam ücret alınacaktır. den 123 tnil uJ1akla, buz üte~ıJld' 
ıına ralmen zarar pek mülıtmdlr. Bir ttoıclan 7irmi ırama kaclar !abahlt.rı ıaat a 5 l kadar poıtll kain küçük bir kulübenin içtfl " 

olan mekbaplardan yedi buçuk, 21 ya verilen mektupl~r l,S l* hareket yap yalm• bütün kışı tetkik:jfı ram• kadar olanlartfae2.S, ıtıt•lb edecek tayyareye yeti9tirilecektir. ge~irtı\it Ol!.n Amiral Bytdı ~it•' Marsilyaya ıönderileeek 
ticaret talebesi aan 100 grama kaaar olanlardan halıiz, fakat nete!ll olatak, ııı 

tlar olanlardan 20, 81 gramdan 8() ÇarfUDb& sabahı muntazam ~a· yet kurtarılmııtır. 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti umumi Ankara, 13 (Huıuıi) - Marail ırama kadar olanlardan 25, 81 gra va postllarıtmt şlaması aoJayısıy -- -~ •"-- ..... 

merkez heyeti ve kurultay merkez 1 b • 1 kt M -v-- ic 
büro•u dün saat ohlMıte lln'ihlnı yaya gönderilmek üzere Ankara ti· mclan 100 ırama kadar olanlardan e ir merıuıın yapı aca ır. er&· v, uıd~ 
"•cmi Beyin r•iılllti altındi ÇaMalr • caret odaaınca aeçileük talebe im- 32,S ve lllh, hır kilodan 320 kurut ıimde hükumet erkanı h~zır buluna ispanya krahnıJl og U O lf 
kale Mebusu Ahmet Cevat, Ak~aray tihanları bir Eylilde Ticaret odaıın mun::am poıta ücreti alınacakl'r caktır. Po•tanın hareketınden evv~l Lohdta, 13 (A.A.) -- Sabtk d 
mebuıu Beıim Atalay, Müzeler mü • da yapılacaktır. Bundan evelki im Gazeteler de ayni ücrete tabidirler. davetliler tayyare ile Ankara ;·-~ panya kralı Alftmıun dördU~1 
dürü Hamit Zlibe:Yt, Otta· tedriaat u- tihan hakkında aldıimı ıon malu· Beher lla'f'ale kllıclmdan ?' ,S ku· rinae ıtzdlrileceklir. otlu 19 ya,ında Prenı Goıı~ .. , 
mutn mbclürÜ Hasan illi, Kont• me - 1 J( fi" 
1M11u N•bn Hütm ri ptileıir tl.tli· ıttat 'udur: imtihan Mdlatlda de: ·~ I k ~ren••1 • Be~triı e birblfkllte d ~-••'' 
tor Saim Ali Bqlerdetı mürekkep • namtıttlttrtien birinin eeltir muatle Nafıa ve Maliye Vekilleri Kütahya imam arı anca ~ty~ c v~tınaa ot~ttJb \ e d 0 Oi' 
ı ... ü ıopı.nmı,, kutuıu,. sön.1.nı.n lüiiii a..ündeki mil••eddedea ı.1t- Malatyava -tuiler vaıUede sarık saracaklar ark~= hu~~·11 -ugra~'' ar ::: ... ,,· 
tezler hakkındaki tetkikatına devam 'J X1 re aı,.o u ııru anan rt'ehı "'"''' 
etmiıtir. Toplantıda Sovyet bilıinle- }etmekte ohlUfu ılrülnailttür. Geb· Eliziz, 13 (A.A.) - Nafıa ve Kütahya, 13 (A.A.) - Külah· la, ıarhot bir motoıikletçiyi el' 

rindin pröletör M. !aıncrilcwiç, t»ro • cin 1Dillnddeyi bit arll•dt.ttiHlan Mallfe VekUl.atiatit 'dün Hld'puta ya İmdi ve hatiplerl, art.larıııcla memtk iıtttrkefi otomobili d.aıt'" 
fe.St M. Meıiüılnöl •e !ıkiıehir me· almuı lhlimaliııi düttqien mümey· giderek orada belediye binaıının verdikleri bir karar neticesi ola- çarpmııtm Alfo:ı.ıun ojhı ö)JO~( 
buıu proıeför Yuıuz Ziva Be•İer mi· · h "nd T"rk f' ··d·· l .Jı... ·.. l l d b 1 " " yız eyeb en u o 11 mu ur mu teme atma m•raa m n e .a \lh .. tak mliftülüae müracaat etrnişleı tür. 
aaflt elau huır ltuhaamutlütlrr. 5 

Umumi m.t'kta h•t•ti ltutün •• avlni Necdet 8. bu klirtları atnu9, muılardır. Vekil Beyler, demir· ve bundan aonra yalnız vazife es· 
enlııtttt toplanualtttt. müaabakar• tlotnadan dolruya de· yollar inpatını ve bakır madeni naıında ıarık ıatacaklarını ve H· 

, 0 Yam etm•lnl ta1l1111lıtlr. lununla itlerini t~ftit için bakır madenine lr :amanlarda diğer v&tandaılar 

So R d 1 bet&Hr imtihan netlcealncle ldmıe gitnıi;lerı:lir. ıibl t•Pka ile ıt:aeceklerini beyan 
vyet uıya aki ürk muwaff~ oluaamı;tw. Aktıın bakır mad~ni~de ~alı • etmitltırdlr. 

sanayi talebeai o tn F D~•k ve bugün !ehrımıze done • ~ 
Motko•a, 14 (A. A.) - Moı• lamİr poıta mGdGrO rek ıece huıuıi trenle Malatyaya M. Veniıeloı Lond rada 

tco.a •• lvanoYa menıuoat lattrl• hareket eyliyeceklerdir. Malatya· 
Ankara, 11 (Huıul) - l•iı dan ıonra otomobille Sıvaaı te9rif Londra, 13 (A.A.) - M. Veni· 

kalannda italt eden mUmareteyf 1 poıta bat müdürü Enver Bey ve· buyuracak olan Nafia Vekili ora· maloı ve zevceıi, bir kaç hafta ka • 
7apan on Türk amelesi Turkıtroi ltllet emrine almtb. • dan da Samıuna ıidecektir. mak üzere buraya ıelmiılerdir. 
heaabına 7apdmakta olan menıu· ....... llllİll ... lıııllll ... - .... .----. ... ---...---------1111!1•_.~lıllllll--.---.. .... -~ .. ,. 
cat fahrikalannın montajı ile iıti· 

::dı::!~m~:.::~.~~:·:.e~:!:; Sahalı gazeteleri ne diqorlar? 
makinalan Leningraddan Türki • ._ ___ _.._ .. _ ..... _. .... _.· ... -..-.. --..-'.!l*'lllMlmlll __ ._.._._ ______ • ______ _, 

yeye M*-dilnalt bulunmalıtad·· 

Londrada yeni bir tayyare 
meydanı 

, Londra, 14 (A. A.) - Londra
nıa "Citr,, denilen it mahalleıi • 
nin ortasında bir tayyare meyda· 
nı yapılmuı dütünülmektedir. Bu 
huauıta bir proje hazırlanmaar 
mütelıauıılara tevdi edilmiftir. 
Bu proje biJ'§ok zevat nezdinde 
rajbet ıörmektedir. Tayyare meJ 
4anınm intaaı ticareti azami de · 
l'eeede inkiıaf ettirecek mahiyet · 
te telakki olunmaktadır. 

VASIT - Mıt2Ztt ..._. *t ~ Rıb· 
ima •lflretWll ~ Ma ....... , me· 
.eleelal menu .ermJtUr. A•an Bey, mDba· 
yaa lllnJn hutlz bir *'61ce79 ftlrm&IDlf ol· 

--·· ..... tirk8'1aiı ........... de 
rttoJ9 rolönll oyıuımum .. lluluyor. VAKiT 
-....ıo1aarr1r1 ıu bnaa&Wlrı Rdltım farkett 
fte mtıka~~De GMrtne allıtt taahhütleri 
71ıPnif, M de ....... lllildtdl pili» jfı9Ml1 
.......... ,..... .u ...... lallııDme&fe ... 
tm alınmamıa ruı oluyor. Zllılren •tmal'a 
na C1Jmot flt1tNıe ille mna,u .. tttann. 
da mltllll&t ~ Mltt!tlle lletlMfl u. 
utmata çalqqor. 

A•on ~7 tlrketln bu hareketleri kartı· 
llll .. lllbhH teftitttr lhnmuı lbUmtttıu 
ltaNt edlror. HeeeM rtııllllrtııı Wariet Uttm 
ŞlrketlnJn tahallltma yarclılll Te ~fit .t
mlJ'f'hlllr ve ~tm~mur. CDnkft tııu yardan 
lllr Ban ve aı.ıam lltıtitf'ı91 ..,...r. V•IC'tOe 
~f!ŞnıtıJ'fllt d@Yrlndf! tlrbte ntllmlhfılr nat 
llzl'rlne yapılmaktadır. ı,ırkd bunu aullstı 

iMi Mltı •rett 11~ hbttm rha111t1 n 
ula allkuı olmıyıan bir takna paralar al· 

maktadır. 

Vakit bafmakaleel töyle nihayet INluyor: 
"Rıhtım Şlrkl'tl btıgUhe kadar hıilktan fu· 

.. u lünk ne ttbl patialat _....... llUiiları 

ı-.rl alıhalıdır nı lııu ıt·OW. i(f"tl almlll.lak pa. 
ralar, rıhtım mllbayaa bed<'Jlne nıahwp ı-dll. 
~ildir. 

Bu ynlu ~rt alınmak ıtr.ını ~h para· 
ların yek6nu o kıidar mlllitmaır ki mUbayaa 
ne......_ nlıtım ttrkfıtlnln llWl61Mtten ,.. 
ra 18tıemetl c1etıJ, belki ~ nhtimmı htıkftnMı· 
te deVtMtlktıea IOftra rene ""'u kalmalı 111· 
Unllıl .. ,...,..,. 

OOlnltlaln:T - Beledi~ ln....._tl Ü6 

ıa,..ue 08lnllutl,et llaUt ~ llautlL 
nan \'e netredilen ültmatna1111ıen ........_ 
Yunuı 2'ılacll 8eJ ı.uııan b.IHl,reelllktıfı )'MI 
bir lftldtAI ftl•rt attıtmı puyor n talimat. 
naMe•ln ,.._ika lMMlt \'t!rnte \'e bili \"&• 

detlMlt Ntlf!rlnl de ıtatttlttlnll na .. ecllTor. 
MIUJncT - Siirt Melt'UMI M&lltnUt ilet 

tntuttnı pollUkurıuıa son umanlatda !tir 
,-umıh peyta olOuf'*nu k&),..l'f!k l.,utt,... 
nl• ~ bMt Mttln dlkbtllll AmerU1a, 

Japen19 .,. a.llrl Malltte ~•lrmlt \'e Avtu• 
pa ltlftlnt ~yı pmı•lp lt&&M& e&
mlıltea ıtııııti •11Mt'ttnl lellf Urdttlnl yaz,ı • 
yor. MMIMlt 9ete "8 ktnutl \'eren lnılU:ı 
Rafrillb iblavtnl M. IWd•lnln "lnSlltı@Nnln 
müMIM .... .,, Mant deftltlnln uhlUerl 
dE>td, R8t ktfdatttrr,. ıtldiridlr. l\lıthmut 
Rf',re l(tN lqü..,., lıU ıılSM!tle. Alman tl'h_ 

llketine brtt ı.otk... •tt.. tedbir almak 
lbMlluri)'tUn.. kaWltm• llln etmf'ktedlr . 
MMlnt llef mak•leelM de\'un l'derek tör· 
le cll)'Ot t "ln,utere ıtM M1tlk bir de•lttln 
polltllluana )'9ftl lllr .,.,.... " )'elll Mr tı• 
uıca..t ,..,...... ~li naurt ialıAda kal· 
................. tatltlkl ........... dalla 
HMlı tHMrlert k!ap ettirir. MUü mtıafaa. 
nm 1nr...-..flrllmHt, Mtlt'-- tananı fllo
lannm attttrılm.11 beyle ltlr kıaptH dot· 
muıtur.,, 

IAMA.Pf - V~lt llty hıtln "Çok fa,ydalı 
bir karar., wrll.ıa.Jı maltalMlnA Malla \'e· 
~unın l>fmlt)'iıllatt nakliyatı llrrl'tltoi't il· 
serinde 3 .. Ptatı t.nill&hft fayd&lanna ı .. nt 
tderelt ita bnrr .ıtutllJOt. 

-C--

Prens Otto ~ 
lstokhblm, 13 (A.A.) - J.rft 

"" dUk Otto de Hahıburıı, Ko,r . ,. 
dan Hıl•leıb•rte gelnıittir. Şı~ 
lı doftu otomoM'Je ıeyahatht• ,,r 
vam edtn artldUlt ihtimal bU -' 
!ltn veyA yatU\ sabah lstokhOI 
gelecektir. 

--o--

Şiddetli bir fırhni 
Londra, 13 (A.A.) ..,_ Düı1 ~ 

dratla vı lngiltererıln dah• -;· 
havaliıinde aök aürültüıü ,,e J I~ 
§ekle kanıık fevkalade ıid e 
yaimurlar yaimıttır. jjf 

Bir çok evlere yıldırım diit~,r 
ise de nüfusça zayiat yoktur· ı,ıı' 
hna eanaa1nda Eaaekate iki ol~ -• 

k• 1 y 
çapışmış. yolculardan 43 ıt 
çok yaralanmııtır. 

Bereıllya maliye n•~ 
Monte•lclo, 14 (A.A) _... i;1 

Y• Naattı M. Mannln lıtlf• 

tlr. r' 
RelıicUmhur M. T~ f 

ıllyaya a•cletlnden eonra 
liye Naıırı tayin ecllleoektit• 

l 
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~e11im~: 
t~ **"',.., --..-ı- ,..........,. 
eylekler ve Türk-
lüğü tahkir 

. B~ ailnJerde, leylekler dilimize 
~•rdoldu... Bu büyük kutların 
li'ttllarla yaptığı iddia olunan 

ll'ıuharebe üzerine, etraflarında 
~'l?n:ıat edinmek istedim. Ye· 
1 cıltlik büyük uLarou11e,,u aç· 
~ve ıu •atırlal"ı okudum: 
''Le li ylekl~r, evvelce, mutedil ik-
~li Avtupanın her tarafında 

l'llevcuttular. Insanlann civarın -
~~Yaşar, şehirlerin mezbelesile 
~yYÜş ederlerdi. Leylekler, Av -
~Patla, medeniyetin inkişafile 
onulan temizlik nizamları ü~ri-

11~ &eyrekleşti ... Böylelikle, Yuna
tııstandan Türklerin çekilmesi ü
~erine, oraaa da lmlmaôrlar.,, 

E:vveJ&, f~na halde kızdmı: 
V ' T" ki" ... ·· t hk' - ay.... ur ugu a ır ... 

liatta, homurdandım: 
- Ne olacak? ... Bu lugati, za

tl!n, papaslar tertip etmitler ... 
Fakat, sonra, keıtdi kendime u-

2tıh uzadıya dUtündüm: 
Biz Türkler, ferden çok temiz 

insanlarız ... Hanım hanımcık an· 
1 
t\elerimizin ıartlı turtlu temizliği 
h. ~-lç bir milletin kadınlarında bu· 
1unrnaz... Beyoğ lunun Türklerle 
llleskun olmıyan evlerine girince1 

tii2ümüze fena bir koku çarpar 
'lıti, bizim ayni deretede ' zenain 
hatta. fakir olahlarmuzın evlerin
de, böyle münasebetıizlilder yok· 
lllr . . 

Aynl :mukayeHyi1 yalnrz Be• 
~oğlu ile değil, baıka milletlerir 
!thirlerile de yapabiliriz. 

Şohirlerile? 
l~t'l, munsif olmak için, bu 

lloktada durdum ... 

Meıbeleyle yafıyan leylekler, 
1) tebirlıerde yetnek için ne bula· 
C•k? .. Çöı>l~r, kutularda kapalı .. . 
Bizde ise, geceliyin sokağa çıkın t 
Sütün evlerin. dtikkanların önle • 
tine müzahraf at ablmı~... Buram 
buram kokuyorlar •. Kediler, kö
Pekler, fareler, böcekler, sinekler 
l't\ikroplar, ııdalarını bol bol alı~ 
:Yor .. , Niçin leylekler, bu ziyafet• 
ten mahrum kalımlar?... Elbette, 
tercihen bize gelirler... Papasla· 
~ın çikardıftı Larou11e lufAtindt 
l'rtiıal olarak glbt~rildiftimizden 
dolayı cidden kızıyorum... Hadd: 
:Zatinde temiz olan Türkleri tah .. 
ı. ir için ınutaaaaıp papaıların )ey• 
l. lderi veaile ittihaz ettikleri mu • 
l·i\kkaktır. Ama, lıtanbulun ve di· 
ltr 9ehirlerimizin mezboleyle do· 
t~ olduf\ı, bizde tehircilik diye 
ır §e~ mevcut bulunmadığı ve 

leyleklerin bu yüzden bize aeldiği 
Yalan mı?. 

Geçenlerde bir fey ölrenrtıiş· 
tittı: Belediye, matbualtaki 9ika· 
)'etleri takip edecek bir memu:-• 
ltı.L 'hd . . . G ı· . " ı aı etmıı ımıf... eçe ayın 
sakakta mide bulandırıcı kokular 
"f!ı rnanzaYalar içinde yürllyenler 
tı'1ııına, ben, 9ikiyeti ayuka çıkar 
llı1şhm .. Ehemmiyet bile veren ol• 
ltıt.dı ... 

\ Haydi gene leylekleri hacıdır• 
l~'t, m.Ubarektirler diye besliye• tl'l ... lakin gitgide üreyen sirt~k· 
•re ve böce'kİere dayanamıyo• 
l\ı)! ! 

<Va-no) 
~~===~~~~~= 

Dört sene yatacak 
. 8eykozda Şaban iıminde biri· 

•ırı· .. ld lb 1' o ürmekle munun korucu 
tll~ahbnitt muhakemeai neticelen
ll'I ~~ ~e ~endili 4 ıene 6 ay haps~ 
~ llebhe~ lmme~~!~etleri~den 
"1irunıiyete mihkİm oımUfhır. 

HABt!R llostaa• ' ~ . 

.. SiVASET·. . ' 

Muhittin B. in açtığı davada Etem 
izzet B. tarziye verdi 

M. Roosveltin takip 
ettiği yol 

Amerikan Reialcümhurıt, rnemle • 
ketindeki bütün iktisadiyatJ, i'Jev)ellit 
mürakabesi ve direktifi altında itle • 
tiyor. Hem devlet, heın hüldünet re
iıi olmak, hem de halkın büyük iti • 
madına ıahip bulunnıılk, ona, l;u im
kanı veriyor. Behn MuhitJn öle tara• 
fında, arük, UIMrüismiıı "Serbest me• 
sai, ıerbest istihaal 'H aerbeıt ticaret,, 
prensipleri kllmamıtbr. 

Tırpan imzasile yazı yazan Burhan Cahit B. 
tarziye verip ver~miyeceğinin sorulmasına karar 

in de 
verildi Rooıeveltin "dimağ tröıtü" ismi 

verilen bir ikbıadi erkanı harbiyeti 
vardır. Bu §Ôrl, memleketin beye ih• 
tiyacı olduıunu ve hangi kuvvetleri • 
nin neye aarfeif ilıMıi lbım reldiğinf 
hesaplıyor. Rooıevelt, ona ıöre ka • 
nunlar çıkarıyor ve U•tbik ediyor. 

Eınaf Bankası meselesi etrafın
daki netriyattan dolayı, "Milli
yet,, gazetesi aleyhine belediye 
ile vali ve belediye reisi Muhittin 
B. taraflarmdan açılan davalara 
ait muliakemeye1 İstanbul üçüncü 
ceza mahkemesinde dUn devam o· 
lundu. 

Parlamentolar 
konferansı 

Se}·.:.elmilel parlamentolar 
birliği Türk grupu dün de Dolma 
bahçe sarayında içtima ederek 
hazırlık i9leriyle meşgul olmuş • 
tur. Dilnkü içtimada kongre za
bıtlarının tab'ı meaelesi müzake· 
re edilmiştir. Bundan başka gele
cek olan murahhasların ailelerini 
ıezdirmek üzere Kadınlar Birli
ğinden bir heyet intihap edilmiş
tir. 

Bu heyet Nakiye, Llmia Refik, 
Efzayif Suat ve Latife Bekir Ha· 
nımlardan mürekkeptir. M!hman· 
dar hanımlar misafirlere kız mek-

Dünkü muhakemede, gazetenin 
vekillerinden Sabri Bey, aradaki 
sui tefehhümün zail olduğunu bil· 
dirdi. Bundan sonra neşriyıaıt: mü
dürü Etem izzet Bey, bu mevzu 
etrafındaki neşriyatta, belediye • 
nin manevi şahsiyeti ve Muhitin 
Beyin ıahsı istihdaf edilmediğini, 

bunların yanht e.lnaşıldığınt kayt 
ederek, vaziyete, mahkeme hu· 
zurunda bu sözleriyle açıkça vu
zuh ve aare.ha.t verdiğini iöyledi. 

Davacı tarafların vekilleri, bu
na karşı gazetede "Tırpan,, sütu
nunda çıkan bir fıkrasından do -
layı Burhan Oa·hit Beyin de dava 
edilmiı bulunmasına göre. onun 
da mahkemeye gelerek vaziyeti 
tavzih ve tasrih yollu söz söyle -
mesi lüzumunu ileri sürdüler. Fe
rağatle davıattın düşmesi için bu
nun lazım olduğunu, aksi takdir· 
de Burhan Cahit Beye ait dava -
dan dolayı ne§rİyıat miidUrii aley
hindeki davanm yürüyeceğini an· 
!attılar. 

Müddeiumumt muavini, davacı 
taraflar vekillerinin vekaletname· 

teplerini, hasta bakıcı mektepieri- =====:;:========= 
ni, HilaliLhmer ve Esirgeme der· 
neklerini gezdireceklerdir. 

Beynelmilel parlamentolar kon 
greıi 24 eylulde Yıldız sa.rayında 
toplanacakbr. Şimdiye kadar 
kongreye iştirak için kaydedilen 
murahhaı isimlerinin yekUnu 200 
den fazladır. Bütün murahhasla -
tın 300 kadar olaca~ı tahmin e -
dilmektedir. Murahhaslar lstan " 
buldn kendi hesaplarına kalacak· 
lardn-. Yalnız Belediye ve Hüku · 
met tarnfından 9ereflerine resmi 
ziyafetler verilecektir. 

Rumeli cinayeti davası 
Beyoğlu Rumeli hanında Ma

dam Teodorayı öldüren Sokrat ve 
T odorinin muhakemesine dün de· 
vam olunmuş, sabık ikinci tube 
müdiri Ziya Beyin şahit olarak 
dinlenilmesinden sonra mahkeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

---o--

lnhisarlar Vekili 
Gümrükler ve İnhisarlar Vekili 

Ali Rana Bey dün Ziraat Vekile• 
tinin Erenköydeki asma fidanlı· 
ğı müesseselerini gezmiştir. 

--o--

300 muallim becayişini 
istecli 

lıtanbulda bulunan 300 kadar 
muallim ııakil veya becayiılerinf 
iılemiılerdir. Yeni hazırlanan ilk 
tedrisat kadrosu ile bu talep kıs· 
men iı'af edilecektir. Kadroda 
münhal bulunmadığından yeni • 
den tayin yapılmıyacak, yeni açı· 
lan be§ mektep ve yeni ıubeler 
için ihtiyaç görülen muallimler, 
li.ğvediletı ilave muallimlik mev• 
cutlarından temin olunacaklar
dır. 

--0--

F uat bey geldi 
Tayyare Cemiyeti Rebi Riz~ 

meb'usu Fuat Bey dün §ehrimizı? 
gelmi,tir. ~ 

Gömlek c;ahyordu 
Çarşıda Kalpakçılar batında 

Mehmet Efendinin dükkanından 
bir gömlek çalıp götürmek istiyen 
sabıkalr Memduh yakalanmıştı 

Denizde yU2erken 

Oaküdarda Şemsipa§ada deniz
de yüzmekte olan Solaksinan ma· 
kalleshıden Salih Efendinin ça -
ma9ırlarını çalan Suat Rina yaka 
lanmıttır. 

Parma§ı koptu 

Kumkapıda oturan Ali iıminde 

bir çocuk, Fatihten Betiktata gi
den tramvayın arka parmaklığına 
atlamak iıtemif ve ıerçe parmağı 
sıkı§ı:ıp kopmuştur. Kendisi teda • 
vi için hastaneye kaldmlmı,tır. 

Araba ~arptı 

Meteli Meıçit sokağında oyna· 
makta olan Emin efendinin bir 
buçuk yaşındaki çocuğu Fehmiye 
lbrahimin araba11 çarparak ba -
~ından yaralamıştır. 

Tele Cjarpt• 

Taka imde Sıraservilerde otu • 
ran Rentonyal iımindeki çocuk, 
Takıim bahçeeinde oynarken tele 
çarparak yaralanmrş ve tedavi e· 
dilmek iizere İtalyan hastanesine 
yatırılmı§tır. ........ ~--'--o---------
Haftalı k ticari bülten 
Dahili ve harici Ticaret haber• 

leri bir katalog halinde her hafta 

lıtanbul Ticaret odan tarafından 
neıre batlanmı§tır. llk katalogda 
dahili piyasada buğday vaziyetini 

göıterir bir iıtatiıtikte son hafta 
Istanbula gelen buğday miktan · 
nın 2448 ton olduğu · ve bunun 
515 tonunun ihraç olunduğu tes· 
bit olunmaktadır. ,., 

terinde davadan ferllğat hususun
da salahiyet yazılı olup olınadığı· 
nı araşbrdı. Kendilerine bu hu
susta ıalahlyel verilmemiş olduğu 
görUldU. 

Vekaletnamelerdeki bu eksikle
rin tamamlanması için, muhake • 
me, on dokuz ağustosa bırakıldı. 

ıu11u11 tut1Yt1Unmmmıırnınanıı•nunıt11ıuıı.1111Htıt11üııımUınıhıttrJ111ıurıı ın111tııtı.,. 

Okturva rusümu 
artıyor 

Çıkarılan heıaplara göre ok· 
turva resmi yeni mali sene başın
dan itibaren artmaktadır. Geçen 
sene ayd<.-.. 30 • 35 bin lira olan 
varidatın bu sene 45 - 50 bin li· 
rayı bulacağı anlaşılmaktadır. 

Gümrükler idaresi haziran ve 
temmuz aylarına ait olmak üzere 
10 bin lira göndermiştir. 

----·Oı----

Dükkanlartn 
sa atı 

kapanma 

Dükkanların kapanma saatleri 
hakkında ortaya ,ıkan müşküller 
henüz halledilmemİ§tİr. Tütün ve 
sigara satan bazı dükkanlar bele· 
diyeye müracaat etmişler ve ayrı 

ca inhis!lrlar başmüdürlüğüne de 
ıatrş haklarını terkedeceklerir 
bildirmi,lerdir. Bunlar dükkanla
rının saat 7 de kapanması satı~ 
yapmalarına mani te,kil ettiğini 

ileri sürerek binaenaleyh hiç ol • 
mazsa 9 a kadar açık bulunmala· 
rına müsaade olunmasını istemiş· 
lerdir. 

Daimi Encümen bugün toplana· 
rak bu gil:i mill'acaatlar hakkın
da ltat't bir karar ittihaz edecek· 
lir. Bazı kazalarda tütüncülerin 
9 a kadar açık kaldıkları görül· 
mektedir. Bu daimi encümen ka· 
rarlarınm iyi tef ıir etlilmemeııin· 

den doğır..aktadır. 

~--

Tütün ihracatımız 
Tütün ticaretiıni:ıiİn munta -

zam bir teşkilata tabi olmaması 

ve ihracat işlerimizde de henüz 
beklenen teknik esaslarla çalıt • 
maması yil2ıünden Almanyaya 
yaprak tütün ihracatımız tedrici 
bir şekilde azalrJaktadır. Son de· 
fa yapılan istatistikler bu vaziye· 
ti açık bir §ekildc teıbit etmekte 
ve bu piyasada lütünlerimizin ye· 
rini yavaş yavaş Yunan ve Bulgar 
tütUnlerinin almakta ol dı · qutn.t 

göstermektedir. '"t 

- - o-:--

. '-'niversiteye kayıt 
Üniversite fakültelerinde kayıt 

ve kabul işlerine 15 cylulden iti
baren başlanacaktır. İkmal imti· 
hanları da 15 eylulde başhyacak• 

tır. Hukuk F akülte&İ birinci aını -
f ından bu sene yedi yüz küsur ta· 
lebeden 400 küsuru ikmale kald· 
ğından imtihanlar teşrinievel ayı-

Gene bu tekilde olmak üzere, 
"Gümüşün Millileştirilmesi Kanunu., 
nu çıbmııılir. Yani, aiılatbğımız 

devletçi ikbıat, bir de, devletçi ma • 
liyeye ihtiyaç me11ettiriyor. Lakin bu 
maliyenin aksaması, daha doğrusu, 

Roosevelt tarafından timdlye kadat 
tatl>ik edilen bir çok kanunlattn mÜs• 
bet netice vermemesi üzerine, ''Di • · 
mağ tröstü", bu sefer de, diğer bir 
tedbir olmak üzere, mılletin elinde 
bulunan gümüılerin para mıikabilin
de satın alınmıtslM ve doltıü gün 
.ôtfmda, h•rkeıin ıümüılerini ıetirip 
teslim etmeıi11ıe ihtitaç l'Ördü. Bu da, 
kanun haline getirildi. 

Yeni kanun, dahilde, Cümhuriyet• 
çi fırkanın tiddetli itirulannı davet 
ettiği gibi, hatiçte ile, liberal ikhaat • 
çılinb tenltltlırini celbetti. Rooıevelt, 
ıade Amerikayı değil, Amerika ikb· 
aadiyatı ve maliyesiyle bağlı olan 
bütün diğer memleketleri de uçuru • 
ma sürüklemekle ittiham olunuyor. 
"Serbest meaai, ıerbeıt lıtiliaal ve 
serbeat ticaret" uıullerine avdet et • 
meıini ona tavsiye ediyorlar. 1 

Fakat, Amerikanın reisi, Green • ' 
bayde söylediği nutukta: ' 

" - Balta rörmemi' ormanlarda 
insanlann yatadığt \tiuqeret uıulünre 
avdet nasıl mümkün değilse, libera • 
lizme Amerikanın dönmesi de öylece 
imkansızdır! - demiıtir. • Biz, artık, 

servetleri, ferdi ellerde cem -.e onlar· 
dan tarh usullyle idare elmiyeceğiz. 
Kooperatifçi tanıiyl• serntleri zarbe
d~fiz ve çoialtacaiız. Bundan her· 
kesin bisaesi olacaktır." 

Roosevelt, bunu, kendi tarafından 
bulunmuş bir usul addetmiyor. "Bu, 
Amerikanın istiklal mücadelesinin ve 
kal\unu esasisinin ruhunda munde • 
miçtir.u diyor. 

Fakat, bütün bu he.rekeller ve 
ıözJe.. Rooıeveltin devletçilifi ne ka
dar ileri götürdüjiinü Ye ıoıyalizme 

ne kadar yakta,tğını göstermektedir. 

HUse~ln Faruk 

Yolların tamiri 
Yolların tamiri için belediyenin 

1934 bütçesine 44 bin lira tahsi· 
sat konmuştur. En fa.2la tamire 
muhtaç yollar Fatih kaı:aaındadrr. 
Bu kaza dahilindeki yollar için 
7 bin lira, Beyoilu ve Eminönü 
için 6 şar, diğer kazalar için be• 
ıer bin lira ayrılmı9tıt. 

Y eniköy • BÜyükdere aıf alt yolu 
yakında yapılmıya başlanacak

tır. Tecrübe mahiyetinde olaralC 
çimentodan yapılan Tarabya Ha
cı Osman bayırı yolu da yakında 
bitecektir. ' 
~ 

Ekmek fiyatı indi 
lıtanbul Belediyt!sinden: 
Ağustosun on beşinci gününden 

itibaren ekmek dokuz ve francala 
on dört kuru§tur. 

---o-
Seyyahlar gelecek 

na kadar devam edecektir. Bu .!Yln 23 nci günü Oıeana 
--0--- transatlantik vapuru ile şehrİhli· 

Maarif müsteşarı ze 500 Alman ıeyyahı gelecektir. 
Bir haftad1' nbcı·i ııehl'im :;ıo;de hı' . Bundan ba,ka. 30 Ağu&tostf\ da 

lunan maarif rniiste~arı Rıdvan 450 lngiliz seyyahının gelmesi 
Nafiz Bey bu ak~am Ankc.rayn beklenmektedir. • 

"gide-:cktir. 
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Şikayetler., 1 emennıler: 

Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 34 

Saadet (Necdet) in aarhoılu
'ğımdan iatifade ederek, ona tehli· 
keli vaziyette olduklarını aöyle
meğe karar vermiıti. 

- Bana itimat et, Necdet! -de
di- eğer seni sevmemi§ olsaydım, 
ıaraydan aynlır mıydım? 

-Demek beni ıeviyoraun ha?!. 
Ve gözlerini süzerek genç kadmm 
yüzüne baktı. 

Saadet kollarını Necdetin boy
nuna doladı: 

- Senin için her türlü fedakar
lığı göze aldım, Necdetciğim t E
'ğer beni dinlemeğe vaktin vana, 
sözlerim kulağına girebilecekse, 
eana bugün iıittiklerimi anlatmak 

' isterim! 

Necdet kahkaha ile güldü: 
) - Beni sahiden aarhot mu zan
nettin? Ah bu kadınlar .. Kocalan
nı biraz net' eli görünce derhal 
f Üphele~rler. Yahu ben bu akıam 
içtim ama .• Aklmı batrmda.. mu
hakemem yerinde. Söyle bakalım .. 
Gene neler yumurtlayacaksın? 

Saadet birdenbire ciddileıti: 
- Buradan .. Bu evden çıkalım, 

Necdetciğim ! Ben çok korkuyo-
nmı. 

Necdet katlarını çattı: 
- Kimden korkuyorsun? Etra· 

fmuzda göze görünmeyen kara 
yilanlar mı dolatıyor yoksa ... ? 

Saadet, F ebim Paf8Dın geldi
ğini söyliyemedi. Derhal bir ya
lan uydurdu: 

Yann: ishak Ferdt 

Necdet ıigarumı tellendirdi: 
- istedikleri kadar takip etsin· 

ler .. Ben bir defa tuzağa düşerim. 
izimi bulabilirlerse, a§kolsun on
lara. 

Saadet içini çekti: 

- Kuvvetle mücadele edilmez, 
Necdet! Peıindeki adamlar sara· 
ya, Padiıaha dayanmış, çok insaf· 
sız k'.nıelerdir. Bir daha ellerine 
düıersen, etini cımb!7!a yolarlar .. 
Kurtulamuım ! 

Necdet bir müddet dütündük
ten sonra, ceketini çıkardı: 

- Pek ali .. Ne yapalım? Ya
kmda nikahımız olacak. Baş ma· 
beyinci Bey bana: "Sizin nikahı
mzı teberrüken Yıldız imamı kı -
yacak!,, dedi. Nikahımız kıyılma
dan nereye gidebiliriz? 

- Nikah kıymak güç bir iş de
ğil ya. Her semtin bir imamı var. 
Gözden uzaklattıktan sonra, bir 
hoca bulur, iıimizi gördürürüz. 

- Deırnek vaziyetimizi çok teh
likeli görüyorsun ha? ... 

Saadet yalvarmağa başladı: 
- Kuzum Necdet, kendine ve 

bana merhamet et! Hemen yarın, 
öbürgün .. Uzak bir semtte kendi
mize göre küçücük bir yer araştı

ralım .. Taşradan gelmiı gibi, kim
seye sezdirmeden oraya yerleşe -
lim. Haydi, bana söz ver, Necdet! 

- Peki .. Mademki beni sevi
yorsun? Söz veriyorum ... . Nereye 
istenen, oraya gideriz. Fakat ... 

Necdet elini ıakağma dayadı .. 
Düıünüyordu. 

Ankarada da "Gürültü 
ile mücadele,, lazım 
Ankarada oturan ve isminin 

yazılmasını istemiyen bir okuyu-
cumuzdan şu mektubu aldlk: 

"lıtanbulda gürültü ile müca
deleye baılandığını ve dükkanla
rın muayyen saatte kapattınlarak 
her smıf halkın ya14yııına bir in· 
tizam verilmiye çalıııldığı'nı ~ku-
yor ve memnun oluyoruz. 

Ancak, biz Ankaralılar bu mu· 

karrerattan henüz istifade ettirile
miyoruz. Gürültü ile mücadele ih

tiyacı Ankarads.. ve bilhassa Ye· 
nitehirde kendisini daha çok his· 
settiriyor. 

Dinlenmek için oturulmağa 

gelinen ve radyoların fazla taam
müm ettiği bu muhitte bazı me • 
raklılar - radyo sahibi oldukla
rını ilan etmek için mi, bilmem
radyolannı en yük~ek perded~n 

hilaf asıla çalarak herkesi rahat -
sız ediyorlar. 

Hasta mıamız, yorgun musu
nuz, yoksa sinirli misiniz?. Bun· 
ları düşünmek bu efendilerin ak
lına bile gelmiyor!. 

lıte' ıurada söylüyorum: Ki~in 
radyosu var, kimin yok, mükem· 
melen belledik. Radyo kurmak ve 
çalmak hususundaki meharetleri
ne de diyecek yok. Fakat Allah 
aıkma hiç olmazsa saat 24 ten 
sonra radyolarını yavaş çalımlar, 
biz de bütün gün itten yorulan 
kafalarımızı biraz dinlendirelim. 

Bu satırlarla Y eni§ehirde otu
ran halkın ekseriyetinin hiaaiya· 
tına tercüman olduğuma kaniim. 
Bu sebeple bu meseleYi lutfen, 
muteber gazetenizin bir yerinde 
mevzuu bahsetmenizi istirham 
eyliyorum.,, 

- Ara sıra evimizin etraf mda 
hafiyeler dolqıyor, uzaklaşalım .. 
Baıka bir semte gidelim. 

- Etrafta dolaıan adamların 

hafiye olduklarım nasıl anladm? 

Saadet gülerek sordu: 
- Batka bir endiıen mi Vaf? fttliHlllAn U llllllllllnmım WWU&&W -

- Bakıtlanndan.. Yürüyüıle
rinden. MalUnı ya, ben sarayda 
yetitmiı bir kızım. Şüpheli adam· 
lan gözünd.;n ve tavrından anla
rım. 

- O halde bizden hali §üphe· 
leniyorlar. Haniya Paditah seni 
bana vermekle bu şüphelere, bu 
takiplere nihayet verileckti? 

- Kim bilir?! Ben, senin gün
düzleri nerelere gittiğini bilmiyo
rum ki.. Herhalde bu hafiyeler 
seni takip ediyorlar. 

- Elbette.. Seni takip edecek 
değiller ya. Şüphesiz ki beni ta
kip ediyorlar. 

Tefrika numarası : 47 

Neden dütünüyorsun? 

Necdet esniyerek cevap verdi: 
-Abdülhamidin'sarayında bü

yümü§ senin gibi bir kıza nasıl ve 
ne ile bakacağımı dütünüyorum. 
Burada kalmak, ev kirası venni
yeceğiz. Saraydan belki harçlrğı

~ız da gelecek.. Belki Celal Bey 
deliletile iyi bir iş le bulabilecek· 
tim. Fakat, buradan uzaklatır· 

sak ... 
Saadet, Necdetin sözünü kesti: 

- Hiç merak etme. Necdet! 
Benim saraydan getirdiğim mü
cevherler bizi dört he, sene mü
reffehen geçindirebilir. Onları bi
rer birer satar, ya~arrz .. Ve unutu-

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili: 

Canım 11kılıyordu. Hakikaten benim 
için, lzmire gitmek bir külfet, bir ezi. 
yetti. 

Bir daha gülümsedi: 
- Halbuki §İmdi, artık, biç te kül-

fet, eziyet değil ... 
Fikret, gözlerini testekerlek açtı: 
- Ay, ıiz de mi ıeliyorsunuz? 
- Memnun olmadınız mı? 
- Vallahi samimi söyliyorum, 

pek memnun oldum. .. 
Cidden, dediği yalan değildi. 

Zaten, bu vapurda, kendini, leyle
ğin attığı yavru gibi tek ve tenha, 
yalnız addediyordu. SürgÜne giden 
bir biçareye benzemiyor mıydı? I,te, 
timdi, vaziyet değişmİftİ. 

- 1 tiraz etmediğinize ben de mem
nun oldum... Doğrusu, "Ne musallat 
iradın"' dryeceksiniz diye korkuyor • 
dum ... 

- Estaffurullah ... O nasıl ıöz? .. 
v::""e~teye dayanmı~lardı. Zevk i · 

(Va - Nfı) 
çinde birbirlerine bakıyorlar, konu§u
yorlardı. Hatti, güzel lstanbulclan ay· 
nldıklarının bile_ pek o kadar farkın • 
da olmadılar. Rüya içinde gibi uzak
la,blar. 

Şadiye: 

" - Her halde hayırlısı buymu, ..• 
• diye dü,ünüyordu. - ben Türkanı, 
kendi elimle Fikrete vermek mecbu • 
riyet~ni duyarken, iıte, mukadderat, 
onlan ayınyor... Babasına ne kadar 
minnetar olıam azdır •.. " 

Fikret te zihninden §Unları geçi • 
riyordu: 

" Artık Türkanı unutmalıyım ..• 
Kendimi avutmağa uğraşmalıyım ... 
Teselli olmam için Şadiye Hanım -
dan daha muvafık bir mevzu o1ur 
mu? ... Dünyada benim yerimde her 
hangi bir erkek olsa fırsatı fevtet -
mezdi .. !' 

lstanbulun anlamadan, baktığı pa· 
noramasından gözlerini ayırdı .. 

luncıya kadar bir köıeye çekilir, 
göze görünmeyiz. Aradan bir iki 
sene geçtikten sonra, elbette aen 
de kendine göre bir i§ bulursun! 

Necdet doğruldu: 

- Beni sevdiğini timdi anla
dnn, Saadet! Ben, sevgide mana· 
sız inhina ve tevazulardan ziyade 
fedakarlık ararım... Yegane öl
çüm budur. Mademki istikbalimi
zi -kısa bir zaman için de olsa
mücevherlerini satmakla temin e
debileceğiz. O halde hemen yarın 
seninle birlikta çıkıp bir gizli yer 
arıyalrm ! . . • • • • 

• • • • 
(Devamı var) 

llk defaolarak, göz bebeklerinden 
Türkanın hayalini ıilmeğe uğra,arak, 
kar§ısındaki kadına baktı. 

" - Niçin öbürünü unutup bunu 
sevemiyeyim? .. • telkini ile, en kök
le,miş hastahklan bile tedavi ediyor· 
lar ... Aık ta bir hastalıkmış .. " 

Fikretin her halini göz önünde bu 
lunduran Şadiye, onun bakıılanndan 
ruhunu okumu§ gibi ellerini tuttu. 

Fakat bu ani hareketinden kendi 
de sıkılarak, tefsire çalıştı: 

- Hasta mııınız? • diye ıordu. 
Fikret: 
- Hayır! • dedi. • bilakis .. İyile-

fİyorum ... 
Bu, aralannda, ilk aşk ifadesiydi. 
Omuz omuza yaklaştılar. 
Küpeıteye dayalı olarak, öylece 

durdular. Manzaraları, derinliğini &e· 
ne anlamadan seyrettiler ... 

Fikret, tuttuğu eli dudaklarına gÖ· 
türdü. 

Şadiyenin gözlerinden bir damla 
yaı süzü!dü. 

Fakat, heyecanmı göstennek iı -
temediği için, ayrılmak arzusunu 
duydu. 

Vücudiinü bir raşe almıştı. Bu tit
reyişi, kendisiyle omuz omuza duran 

14 Aguslos~ 

lngillzce dersleri 
-32-

About lady - birds 1 
When Mary had fin.ished, Granny 

&ave her a kiss and said: "Thank you, 
dear, you recited that very well. Now, 
what are you going to give uı Tom?" 

" 1 think 1'11 chooıe a ıhort one, it 
iı one l found in a book. Y ou know 
the little Jadybirdı 1), thoıe funny 
the little inıects with black, ıpots, 

don't you?" He ıaid, turning to Henry ı 

and Jane, who hadn't yet beard these 
lines2). 

"W eli, when you let a lady - bird 
walk on yourfinger you say to it: 

Lady • bird, lady • bird, fly away 
home! 

The field mouıe 3) has gone to 
her neıt. 

The daiıies 4) have shut up their 
ıleepy' 5) red eyeı. 

And the beeı and the birdı are 
at reıt! 

Lady ? bird, lady • bird, fly away 
home, 

The glow • worm 6) iı lightinl' 7) 
her lamp, 

The dew iı falling fast, and your 
fine ıpeckled 8) wingı 

Will flag 9) with tbe cloıe 10) 
cliqing damp 11). 

Here Henry interrupted vith: "I 

don't know what the laıt line 
meanı. 12)" Tom explained: 13) 
Don't you see, when the dew fallı, 

there iı a lot of wet in the air, and 
it ıoaks 14) the lady - bird'ı wingı 

and th~y become very heavy indeed. 
The lady • bird can only fly when 
ita wings are nice and dry." 

"Oh, 1 ıee now," Said Henry, and 
Tom went on: 

" Lady • bird, lady bird, fly away 
bome; The fairy 15) bellı 16) 
linkle 17) afar; 18) 

Make haste, or they'll catch you 
and harneu 19) faal 

with a cobweb 20) to Oberon'ıcar'' 
Tom waı asked byhiı Grand 

mother: "Were you told who Oberon 
iı? 

1 don't ıuppoae Jane knowı, do 
you darling? 21) 

(7) iı lighting (laytin) yalqıof•. \ 
(8) Speckled (spekild): benek • ) 

lenmi§ .. 
(9) flag (flig) kuvveti kesilir• 
(10) close (ldoz) sıkı. ) 
(11) clinging damp (klingin d-' 

yapı§ık rutubeL. t 
(12) means (minz): talebi, ııııar' 
(13) explaincd (eksplend): ~ 

etti. 
(14) Soakı (sokı) 

İçer. 

(15) fairy (feri) peri. 

ağırlaıtırır • 

(16) bellı (belz) çanlar. 
(17) tinkles (tinkelz) çmpk ,r 

(18) 
(19) 

(20) 

ıinin ıelmeıi .. 
Af ar (af ar) uzakta. 
harneu (hames): koıUJll' 

takmak. ek 
Cobweb (kobveb): örÜdl' 

ağı .• 
(21) Darling ( darling) Aziz, te<r 

ıili .• 
(22) king (king): kral.. , 
(23) fairyland (ferilind): peri eli• 

yan .. 
(24) moonlight (munlayt): •Y ,. 

tıfı .• 
(25) glideı (glaydz): kayar, 
(26) float (flot): yüzer. 

Okuyunuz: _ 

Gave, have; bed, ıaid, paid, ma~ 
turn, learn; firm, early, fail, w.J 
walk; eyes, lies, nice, drieı, ice heafı 
ıea, head, eat; paıt, haste, fast .. 

Cevap veriniz: 

(1) Did Tom choose a long tiırt'1 
(2) Where had he found it? 
(3) What are lady, birdı? 
( 4) Where do mice live? • 
(5) When do daiıieı ıhut theil 

eyes? 

(6) Where do bees rest? 
(7) What iı a glow • worm7 
( 8) When do the dew fail? 
(9) Who explains what yoıJ 

cannot undentand? 
(10) Why muit the lady • birci 

make haate? 
(11) Who iı Oberon? 
( 12) What iı a lovely ıight7 

No, l don't Granny, who iı 
Oberon, 'f om? 

" Obcron iı the king 22) of 
fairyland 23), and ıometimeı in tbe 
moonlight 24) he drives about 
beautiful carriage, which just glideı 

25) through the air, and ali round it 
float 26) the fairieı. it muit be a 
lovely ıight! 

(13) When do we light a lanıP? ') 
(Bitıoed1 

!===================~ 

(1) Ladybirdı (lediberd): Hanım 
böceği. 

Yeni nefrlyat 

Holivut 
Holvut'un 15 Ağustoı nü.ı.-,ı 

güzel renkli relİmler ve ıon aineO"' 
haberleri ile intiıar etmiıtir. 

Bir süt nine iş arıyor 
(2) linea (laynz): Mısralar. 
(3) field - mouse (fild mavı): Temiz bir aileden yirmi iki yatl•• 

tarla faresi.. rında dul bir hanım ıütninelik ara • .... 
(4) daiıies (dezis): papatyalar. maktadır. Betikta§ lhlamurda 
(5) sleepy (slipi): uyukhyan. vuzbaıında Dilber sokağında 26 1'~ 
(6) glow - wonn {glo • verm) maralı evde Saadet Hanım adre• 

atef böceği.. müracaat edilmesi.. ;,,,,,, 

delikanllda anlıyacaktı. Hatti _an)~ · ~ilerdeki bir sırada o~r•~: 
rnııtı bile... erkekle ve onlann yanma bır kolto • 

Baıını çevirdi: y~ılanan çar§afh bir kadına yakl•I 
- Oıüdünüz mü? • diye sordu. 
- Evet, galiba ... 
- Gidip bir fey &etireyim. .. 
- Hayır .... Ben kendim gider, ge· 

tiririm... lnce bir manto alacağnn .• 
Fakat, bavulumdadır ..• Siz, ne bavu • 
lu, ne de kamaramı biliyorsunuz". 

Delikanlı, Şadiyenin arkasından 

baktı. 

Şimdi artık, onu daha güzel bulu
yordu. 

Hayatının istikametini tayin et • 
mi, ti. 

Kendisine kartı bu kadar bağh • 
lık gösteren bu kadınla, lzmirde ev • 
lenecek, mes'ut olacaktı. 

Böyle düıündüğü sırada, yanı· 
na bir İngiliz kadını yaklaftı. Ona 
kendi diliyle bİr§eyler söyledi. Fikret 
İngilizce anlaml\dığı ıçın, evvela 
Türkçe, sonra. Fransızça ve Alman • 
ca cevap verdi. 

Kadın, Fikretin taıarlryarak kav· 
radığı ,u cümleleri ıöyledi: 

- Affedersiniz... Ben, İngilizce 
bilen birini anyordum ... 

Fikretten ayrıhp on bet yirmi 

tı. ,,. 
Onlara da ayni §eyi ıöylemit 0 

caktı. Erkekler, omuz silkti. Çar~ 
İngiliz kadmiyle konuımaia bat~: .. 
Onunla beraber, kamaralara 1 

merdivene doğru yürüdüler. 
Fikret: _ 
" G " B aftı 1'• - anp teY ••• u çarı dl' 

dın, demek ki, lngilizce biliyor ... ' 

di. .. ~· 
Fakat, akh, gene de, Şadiyeye 

dı. " Biraz sonra, genç kadın, ırrt~ _ 
ince bir manto ile mütebeuiın, 1° 
ründü. 

- Şuraya oturalnn mı? f" 
Açılır kapanır iki koltukta, yafJ 

na oturdular. "' , ti -
ikisi de birfeyler söylemek;~ 

yor; lakin nereden başlamak 
geleceğini tayin edemiyordu. .,Jtİ' 

- Şadiye Hannn... lzmirde f" 
den bir itiniz var mıydı? .. Ora)'• 
kında gidecek miydiniz? Yok .. •• 

Genç kadın, gözlerini kaldırdı: \ 

- •• • __.. .-r) 
/ (Dcvaını 
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Pişmanlık Sonba an karşılama nedir, 
~~=-~:; :.;::~;= biliyor musunuz? 
tt'ctı raltat hir muhit olan niaıl hı- lan bile artıl onlan birhirl.me 

~~ ~~ ~ı~ı . 1ı...:-aıave&frkhirkocayı üzüp -EYlenmemiz dofru olmaz' a en er er elılı•_:l.ı•ıı h hb t' ~ ıı1ııooo1<1ikri bile omı dlifiln· ...ıı,e, birbirlerine itiraf dtiler. . ı Uı er ı OŞ SO e teT 
8-ict ~ IOm&, hansi endite thtiruın tuzaima ,.Ulanarak, k ff e J k e b l h bb , ::_e,ı~ı-_.:·~ ~a.ı::~;!~:Z::-: oşesınue şe erı o mu a et. 
Jıi, L ra bile 111'11lemJftı. ihtimal- ınaanın birbirine snuıallat olmuı- B&lıar ıüDleri çıtdı; an:aklar tav muhtan Durmuı dayı diyor kf: 'l 
..... ~~•nzara karııımcla JUIDU• nın mlnaaı tuanur edilebilir miy sama- bqiadı. Hna önümüzde ! :--aax, ·ı- -. - Buraıı emaalıiz yerdir, ha. 
IÇİaadl. O azmin.ıJen .JC:nmemek di? Hayatında daima lnl hüküm- daha batın ayılır methur Aiu8- vaıı ıüzeldir, ıuyu güzeldir man· 
1-,.'-ıa ç Jatmd~ olan Bedri ko- lerle hareket eden Mecide, ıene toe eaaıldarı ftna da pek kulak zarası ıüzeldir, otu güzeldir, ıa· 
~ • aYUDur dıı9 düıilnariiftü. 3yle yaptı: Gerçi, kocuı, bof&ll• .... ,., onlar inMN yaba da tu- manı ıüzeldir, üzümü ıüzeldir, 

lieaıni uzun zamua istemezdi. ma talebinde bulunmuı, hükmü tufbamUI dutu ıüzeldir, armudu güzeldir. 
~~ bayle b~ hareket.! kolaylıkla al!Dlfb; ilkin bu cihet, - Şa Ulde plajların, deniz Huliaa herıeyi tüzel oilu aüzel. 
lt.ıt..!.. etmit olan kadm çok mu Macideyi dütündflrmedi. Zira, hamamlarmm papuçları dama a • d . .. ...... ·: a.,..,._ h-! o. _u.J~ lmcumm m-ahaaız .... iyi tılma :ıamam yaldapaql ır. 
"'- bir erkelin tomm bır ih· kalblilifini py~ iyi biliyordu. Derseniz onda da pek acele - Peki ... Durmuı dayı, güzel 

lı aevmek hedh,btJıtnMa u~· "-Beni bedbaht bir çocuk ıi· etmeyin, daha yirmi, yirmi bet olmıyan bir feyi yok mudur? 
~· Ba i1ıtlraa tqan bir nehir bi ıene kabul edecektir. Gafaüne tün, hatti bir ay denizlerin keyfi - Vardır iki ıözüm Yardır. O 
'-ıtİ bdmm btlt6n meft11diyetini buacakbrl Ben onu bilmez mi çekilir. Çekilir ama halkın bir kıı· da yoludur. Buranm yolu berbat· 
w.._.,.~· ~Gtln m.ıkaddeaatmı yün?,, diye dütünilyordu. mı timdiden aonhahan kartılamı· tır. O da bir yapılırsa o zaman bu-
~ ıttı. Daima te~ıt ıardqü, Hem, aralarında bir de bağ ya batladı bile! Sonbahan kartı· ruı cennete döner. Şimdi her Cu-
~-"frldıtı kaıca~ı. bırakıp kaç· yok muydu? .• Ofu.ilan ... Minimi· lama nedir biliyor musunuz? Bir ma buradaki bağı dolduran yüz· 
-· t nu HTkatm.,•ı. ni Bedriye karıı, anne ıefkati, ay- bir buçuk aydır deniz kenarlarını lerce inıan binleri qar. 
~··'21d, lsmirica •n mea'ut aile- le bir belirmitti ki: dolduran ahalinin deniz 'kenarla- - Ya burada çalan saz nasıl· 
~ en Wrine mmaıpta. "Gmel - Ah, yavrucufum, ah, yavru· nndan. yavq ~avq ballara bah • dır? ._.:e,,. diye ~ Erkek ar· cufum ..• -diye, kendi kendine çelere dakülmeie bqlamuı de- "Mllnzevt,,dekl Sarrafollu _ o da iyi ama en çok latan-

larile tenis oym•ek, danı söyleniyordu. mektir. b .. ında.. J;ul haYalan 'çalıyor. Bizim Nifde 
"'-k hakkı ona Terilmifti. Koca· lzmire tiden vapÜrda projele- Sonbaliarm blru maktan ol· dili saman, hele ıellp te orada o- Orgiip, incem hanlarını da çalsa 
~ llleTki Ye ee"et eahibi idi. Bir- rini hazırladı, durdu. ' 1UD ıelmele baflıyan aerince ko- kuclaia zaman Adeta yer yerinden 0 zaman daha bqka olur. 
~ olmuttu. Eler hu atk Hayır, mektup yazmıyaeU, a- kulan iıte ıimdiden hah bir kı.- oynar, oradan bqka hiç bir yerde 

"'- etmemit olaydı, mea'ut ya· raya vasıta koymıyacaktı. Zira, mmı denlzlerden ba hatlara, bah- okumıyan ba adam bazen qka ge 
llJacaklardı. Kocuı, Macide ile bu aibi ahYalde, üçündl pluılar çelere çekmele batladı. lip te orada copmca bfltün cİY&r 
~iftihar ederdi. peyda olur; znç iberincle tesir Bu eene Yakacık f"ılln bilmem hep oraya akın eder, manzara ci-

Bll'denbire, ı~ kadmm ana- icra ederler. nuıl? Geçende baktım, ICalamıt- laetiaclen pek ,ar&Jecek bir yer o • 
-., Ferit Lami Wmli bir erkek çık Acakb bir sahne yaratmak ak- ta1d Hasan Baba MJı 8mlrdCL lanı.. .....,... batma Hafa Sa
~: Maddenin batı '48nmilf, tle- imden ıeçti: Oilumı, kollarına Bir traftan denisln t11t1 brmea mi Efmclld• llatb ki•• pi
~· kendini nrİYermltti. Bu, atıhmı, memnuniyetle fsyatlar yuvası slbl kıaynadien ite tarafta 
~ olmuttu? Keneli &le tayin e- koparırken ,az önüne ıetirdi. Bir da bu yemyetll halın içinde bir 

emekte idi. baha, bu manzara ~ıımda na· çok aileler çay taknn1anm kur-
Aralarmdaki mllnıuel>et ob.· ıd heJ9C&11 duymudı7 muılar umelarm taze yaprak ko-

~-il~lemifl'i ki, nihayet, birlikte Ondan aoma, her .-1, bGJGk blan dibinde turfanda Gzüm aafa 
~·karar yerdiler. bir buitlik içinde cmepn edecek ıı yapıyorlardı. 
li...ı_ Ne mübmmel tuaYYurlaMa. ti. Nikihlan tazelmecekti. Bu tene mümrif Ye Şifa Hl· 
~lardı. Dünya kendilerine Bu fikir ona o ~erece müllyim lanna ratbet pek çok. •• Hele Eylp 
"erildi aan1qlardı. geldi ki, önüne bir mini çıkacaiı· le Edirnekapı arumdaki Saraf 

- Çok mak1ara aidelim ! ! -di- m aklma bile getirmedi. otlu balı ıimdiden tam bir (Ka· 
te 1raıv Yerdiler.- Hayatmuz an· Kocan zaten onu 1eYerdi ... EY· !enderler) (Ehlidiller) (Hoıaoh· 
~ timdi hqlıyor. Güzel bir de- lldmdan çatır çatır ayırarak ko- betler) köfe9i halini ahnıtbr. 
"Orla qlOmnr 9U.Jiyelim. Yacak delildi ya... Küçük bir köy ki ortada bir Çet-

1\n._ft_ __ d •1 MUnzevl ktrlar1nda .. lior -upmmllyorlardı ld, qb de- Bana ratmen, eYinJn kapnmı meai çepnesinin yanın a •ıra ı e 
t-. istemde, atkın tanadıtmı 1aı çalarken, blıbi inalı halı attı. dizilmiı uzun kam aJaçlan n ..... iri? Darillelhanm eaki keman 
~... Yeni ıehiıit, tanımadıiı birhiz· bu bvak aiaçlannm bkaz &teıin- muallimlerinden Mastafa Bey, 

- Peki ama ıizin Niide, Ür
güp, lnceau havalarını çalaraa on• 
larla oynamak iıter, kim oymya• 
cak? 

- Nif&DC&lı Zeki batta olmak 
here Hafz Sabri, otçu Etref E· 
fendi, kepekçi Mihal hep oynar
lar. 

Haydi bakalım, onlar çalıp oy• 
nıya dunun, biz de atlıyalım bat· 
ka tarafa ... 

0.111an Cemal 

Şeftali çok bol 
Dün Ticaret odasını Bursa tef· 

talicilerinden mürekkep bir ll'UP 
ziyaret etmiıtir. Şeftali iıtihaali 

aon senelerde artmakta olduiun· 
dan iyi bir alıcı olan Almanyaya 
ihracat yapmak üzere ıeftaliciler 
lıcaret odası ile temasta bulun· 
muılarchr. 

4ylarca sbel mamaralar or- melıçi bp1yı açtı. Macide Hanım· de top top Ye koca koca sakalar, hinhqı mütelraitlerinden Ziya B., 
~ aeyalMıt ettiler. FU:at, a· dan tim olduım.ı tordu. ditbuclaklar yardır. pllklarda wi n malü pek bete • 

0 

~ zam• ıeç:tilçe, zahiren M- Cnap nrmesine meydan kal- Bu aiaçlann ı&Jıelediii klyiln nilmit olan Hafız Celil Bey, ıene Ziya Gevher bey 
i;"'lerine kendilerini ballı w nwlan anlanan bir kapıdan, kO • hiricik caddesine alqama dolnı u- methur okuyuculardan Sultan Sü- Cümhuriyet Halk Fırkası lda-

ld Ylcat, ....._. ne derece çük bir çocuk, kendi.ine merakla zak köylerden ıelmit taze ot ve limli Hafız Rıza Bey, eeainin ıü· re heyetinden boıalan azalığa, 
~ oldaklanm anladılar. • baldı. Kadm: ..,,,.n arabaları birbiri ardına di· sel oldaiu kadar maailddeki uıta· Fırka Umum Riyaıet Divanınca 
1.:.... AWenb dolapnumdan latan- - Bedri! .. -diye l>afırdı. zllir. :Arabaların yorgun akilz ve lıfı maruf olan malrinİlt Hafız Çanakkale meb'uau Ziya GeYher 
;:- cland&lıl..t Yaldt, "imw.1- Bu aırada, çocuiun arkaımda mandalan ıene o aiaçlarm ıölıe- Sabri Bey, bislm Ankara caddesi- Bey itnibe.p olunmuıtur. 
llıL~ )'apacain7 Ne olacaiD?,, bir ıenç bdm peyda oldu ve sor· leri altına yayılır. Ortalıiı miı si- nin ahde kıHtecllerinden Fuat --o--
~ artılr, ikisini de ...,...ı et- du: bi taze ot •e ıaman kokulan bü- Be,, 90lll'& l>ir çok etki mümeniz, Buz ihtikan var mı? 
._.. bql•mqtı. - Ne istiyorsunuz, IUmwnefen· rGr. hqlrltip, kaymakam hatta Yali 
tLa~ aene birlikte nurl aJfet et· di? Top aiaçlarm aıtmaaki serin mltekaitleri, daha aoma Fatihin, Buz meteletinde ihtikir olup 
.;--WJe ....,....ı.rdı. Ali, he- Kaclm, ilk heyecanmı durdura· lıalıYe ı..J,çeobıdeki ııetiıı üJtline ~ E:Jiihün, Balatm olmadıiı baklanda Ticaret oda • 
..._"-:ide, .iri nbll 8yle U'lfOr• madan, deYam etti: di2ilmit içleri buz ıibi •ularla do- tannwnıt ıimallln Cama ıüaleri ımca yapılan tetkikler bitmiıtir. 
~Lt Bedri! v. el Be aha L'- 'ba Mümnt L-lr-- --'-ak Yarın toplanacak olan oda idare 

ııq... - ••• n.ucalnna 1 ... n 1u kırmızı toprak teatiler d U• ._., uaguun ,...-11.ı 1 bülh00llerin° tetkil ed 1 mecliıi bu liııauata kat'i bir karar 
e Ferit, mllyaç fikrini di· tenin annenim... saktan inMnın yüzüne pler. So u 

1 
er er. ı au- verecektir . .......::.._ ~--: hatanetle mkl-.tı· -:U.. ~. aı4ıumda hare- taraf s6zünibün alahildiiine ça· Bir IDımı aileler daha aabahtan 

-,....._ bbis ft fqlmı duran ıenç kadı· yır çimen, al taraf boydan boya plip "-ada ocaldarmr yakar ye-

li.°'.' EYlaclnrı t.ulrarak tienlmle nm etekı.ine arılclı: üzüm batı... Balm ıirit yerinde meklerini pitirmefe, aalmcaklan· 
45 izci geldi 

~ Mı- bdmdan dol~ ço- - Hayır, o kadmı istemem... genitçe bir dutluk... Daha ilerleri m kurmaya hat,larlar. Dün Lebiıtandan tehrimize 45 
~ haba olur muyum? •.• Al- di19 Maddeden saklandı.· O, ıit- tekmil kır, hoatan, aiaçlık .•• Oil• Burada methur Münzevi suyu izci ıelmittir. Misafir izciler teh· 
'., ... esin ... -diyordu. ıin ... ı_.nm iki annesi olmaz... den aoma kafile kafile kadm er- ile birlikte yenen hir 6ğle Yeya ak· rimizde üç gün kalarak müzeleri 

2= - Naklll: (Hatice SUreyya) kek, çoluk çocuk buraya dolar Ye f&lll yemelinin zevkine doyum ol- ve ıair :rerleri ıezecelderdir. 
akıam ıeç yakte kadar burada maz. Hele pkacılıfı ile büt6n hal- -----------
felekten bir ıün çalarlar. Bu ara• ka, bütün kadmlara ye erkeklere 
da kendilerini yukanda aaymıt ol· kendisini ındirmit olan Nitanca· Dr • Hafız Cemal 
duğum (Kalenderler) (Ehlidil· lı Zeki Bey de orada oluna l>aiın Dahili hutalıldarı -- ·:teha1aın 

O.- " puardaa a.tb sünlercle 
iledea ........ ı 2i • 8 ,. kadar 
lttanbulda Di .... folunda (118) na-

marab haauıi kabiwind. butalanm 
kaW eder. Maa1enehane ve n t .. •., 

foaaı 1239d. 

ler) (Hoıaohpetler) de birer ke • neteıi bir kat daha artar, alqam 
nara çekilip umadan.yapılmıt ka- üetleri taklabanhk ayuka çıkar. 
meriyelerin altında pek tatlı, yani Blhur günleri ıeçip sıcaklar 
tekeri çok tarafından türlü mu· tanamaya yib tuttulu için halle 
habbetler, takalar, taklabanhk· artık bu ballarda aonbahan kar. 
larla cani arma can katarlar. Bu ıılamıya, latanbulun MünzeYf kö
hala ekseriyetle latanbulun met- yü ve Münzevi haiı inıanm yüzü-

- Demek tavla pmpiyonuıunm? har haf~ Samiıi de ıelir ve o ıel·) ne ıülmele bqladı. Oranın eski 
Yubk ikamet&ah telefonu Kandili 

38 - S.,.lerbe,i 48.. 
Halflıls hiç sporcuya benzemiyor 1 • 
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1-ler parçası ayn oir heyt"eu1.... u~u11a<.:aK ııacerı ; 
ınskançlık, kuvvet, a k ve seyahat romanı 

ASLANLI HOKOMDAR -SULEYMANIN OGLU 

Ge~en l<temların tliill•aaı 
Atilan terbiyecisi SüleymAh, Ka • 

hirede Tereceği oyunda katil arslanın 
ağzına başını koyacaktı. Süleymaru 
çckemıycn Rumlö bir gece e'l\'el aslan· 
ların içinden geçtiği parmaklıklı yo -
lun pa.rmak1ıltıann6an birini aevrile
c:ek btr §ckilde s6litilğU için bir tch· 
tikenin önilnU güçlükle almıştı. 

Tehlikeli noktaları yeniden göz • 
8efi gesirdiktt!n sonra çadırına gitti. 

YARALI ASLAN HALK 
ARASINDA 

SUleytri.kh, l<atıl aslanın ağzına 
l>aıını koydui\1 esnada akla ve 
hayali! gelmedik bir hidıse vukua 
geldi. 

Daha çıkarm.a.hııflı. 
Nereden atıldığı malum olmı· 

yan bir tabanca ıeıi İf itildi. He .. 
meh o nda katil aslanın rengri de
iitti. Aslan terbiyecisi gözle taki
bi imkan .. z bir ıüratle belindeki 
topluyu çekerek iki üç adım a-eri -
ledi. 

Dİtı aslan korkunç bir manzara 
almıtlı. Ne olmuftu7 'tabancayı 
kim atmıştı? Süleyman mı? 

Süleyman, katıl aılamn, arka 
•yaklatıhın hirer yay gfİ>i geril· 
meıinden lizerine ahlacağını an· 
lamıf tı. Gerisin geri kapıyı bul· 
ıtıa1i: istedi. 

Faltat1 l~i§tcrl geçmiş bulunu • 
yordu. 

·ı: 
TefrlNa no, 4 ,:,,..,,~ 

Hayvan bir 9ılgın ~ibi yerinde 
döndükten •oht~ ekfar hücuma 
hairrlanmııtı. Silleyman1 yatllğı 

yerden kafeıin kapısına elinih 7e• 

tiıebiletef ini nl4mışhı 
Uzattı; kapıyı açaı' açmaz bir 

ceylan çevlkliii ile dı arıya fırla· 
dı. 

Nöbetçilere he olıtıuflu 1 Bütiln 
bu kanii hadiae deyam Utiği eına· 
da onlartla kü ük bir h rek t bile 
görülmemiıti. 

EllerindeJd mlYaerler, bıter ıo
padin farkaız dürufordu. Niçin a• 
le! etmlyotlu Ye kudurmu hay -
ntıı ldü müyorl rdı? 

~ıılııııııı ııııııııııııı•ııııııııııııııııııtıılıiıiilıııilliiııı•ııiltiiıılııııtlirııitıı 

Düman çık yor 
( Ust tarafı ı inci sayıfada) 

ti§İ 20 sene ve diğer iki müttehim 
de 20 ve 15 sene hapis hükmi" 
giymiılerdir. 

Viyana, 14 (A. A.) .._.. Röyter 
ajansından: 

Ölüme mahkum edilen 4 zabıtr 
memuru bu gece asılmıılardır . 

Mahkumlar ise, aoeuk kanlılık· 
)arını tamamen niUhafaU. etmiı 

ve korku eseri göıtermekaizin Ö· 

lütne gitmlılerdir. 

Şarkta bir fırtın 
kopac k 

(Ust lifatı l inci li)iı!aaa) 

Könt Oköuma, çt>k e•elden J a
p6iiyiıun Hinilistafia ite.dar teyes
sü etfiıt!i'ilesi için hiç l:iii:1 sebep 
mevcut olmadığıhı s6ylemitti. 
N ws Chronlcle, s\llh için endite 
tmekte ve kaYtJayı Japonfantn 

aramakta c'1duğundan filphe edil
memek lbfnı geltdfini aöylemek· 
t~dir. 

Bu gazele diyor ki: 
Kork, (İrlanda) 14 (A. A.) - "Şayet bir tehlike vlltsa, bt· 

Daily Telegraph muhabirin · tehllkeye vücut veren herhald~ 
den : Zabıta kuYvetleri, vergi Sovyet Rus7a deiildir. Şarki Çin 
borçlarını ödemiyen çiftçilerden d~ınir1ollarnUn 1atın alıhması için 
.nüıadere edilmit meva§inin satı- yapılatı mü!akereletde Japonya • 
~ına mümanaal eden köylülerin mn t kındığı tavır1 bir takını dil · 
\ s•erifie ale§ açMıy tfi cbur kal· Unbelere yol aÇatdi tekildedir. 

nıtttır. Maliittı blduğu v@çhile Japon 
N~ticed~ 1 kiti Ülttıilf, 37 ki!i efkafı umuttı;yeıinin en nüfuzlu 

de yaralanmıştır. ltiiifU, Man \lride taliaffuzt l>iı 
Hadıs~, l>u ıtlbi tttüzayedelerln harp y4pllmaaı lehlhdetlir. Şarki 

ekseriya yapılmakta ölduğu hiı- Çin demiryollaruıdaki So•ret idare 
avluda cereyan etmiştir. Burada ıine biribirini müteakip kabul etti · 
5.000 çiftçi tbplahınış bulunuyor rilmit olan tahdidatın bir tahrik 
ve 300 zabıta memuru da intiza· mahiyetinde olduğunu kabul et· 
mı muhafaza ediyordu, birdenbi· mek kolay değildir. 
re içinde 15 kiti bulunan ve bü - So'Vyet Ruıyanın Milletler Ge· 
tün hızı ile gelen bir kamyon, ka· miyetine eimıeie hazırlanmakta 
ı.• ah duran kapıyı zorlıyarak avlu· olduiu ve Uzak Şarkta ıerbcst ka· 
··an içeriye girmi!tir. Bunun ~ze· labilmek için Garpta bir takım 
rine zabıta derhal ateş açttuf v< misaklar aktetmekte bulunduğu 
s~.kiz kiıiyi vurmuıtur. Paniğe tu· suretindeki Japon iddiaaı,ufak bir 
tulan halk, kapılara doğru koşu! tahlile bile mukavemet edebilecek 
muısa da, zabitanın münıanaat= bir iddia değildir. 
i;t k:ır,ılaJmı•tır. Bir askeri müf· 
nz4!nİn gelmesiyle sUkiınet ancal· 
inde olufıabilmitlir. 

Vaziyeti ciddiyetle telakki e · 
J.-n İrlanda hükumeti , icap eder 
• nlerde zabıta kuvvetlerini tak · 
. \ye ettirmektedir. 

' .1 

Hakikat 4udur ki, Rusya, Ce · 
nenede hazır bulunmakla Japon· 
yanın kendi ihtiyariyle kaybetmi· 
olduğu beynelmilel imkanlara sa· 
hip olacafl Ye Japonyamn cih;-· 
efkarı umumiyeıine ikind def A. n · 

larak meydan okurken biraz dü · 
tünmeai lazım geleceğidir.,, 

Daha iİk silah paHadığı andan 
itibaren canbazhartenin ~çi birbiri 
ne girmif, bagırıp çagınmalar ayu· 
ku sarmı9h. 

Düten, kalkan, bağıran, atlıyan 
ve sinir bozuklugu ytlzünden ağlı· 
yanlann haddi hesabı yoktu. Can· 
bazhane bir mahter yerin«! dön· 
müftü. 

Vahti hayvanlar, pavyonlarC!a
ki kaf eıler içinde J>u çığlıklar yü· 
zünden tamamile hassas bir vazi· 
yete girmiı\erdi. Aslanların kilk
remeıine, fillerin ince ıeeleri, at
ların kitnemeleri karıııyordu. 

SüleYJJ)anın kalesten koiuima· 
ıiyle, diti aılanın dıtarıyA çıkması 
da bir oldu. 

Kendisini canbazhaneden dıta· 
rıya atmak istiyen halk, kapıda 
birbirini eziyor, ıirk müstahdem· 
leri iqerideki tehlikenin büyüklü· 
iünden malUıınatları olmadığı için 
herkeii teskine çalıııyor<lu. 

Kudurmuş aslan, kafesten dı· 
§Arıya çıkmca, kaçmağa çalııan 

beyaz maılahlı bir Arabın üzerine 
ıaldırdı. Bir hamelede yere serdi. 
Keskin ditlerini, zavallının çığlık
ları içinde, baldrnna geçırerek bir 
haYlu ıilker gibi silkti. 
Sülermanın oğlu Murat, eltne 

geçirdiği bir ıopa ile .hayvanın ba
tına vurmaya çalıtırken, kendisini 
toplıyan babası arkası arkaaıya 

toplusunu Üç deEa botalttı. 
Katil aslan bu aef a yatalanmış 

ve fakat; hali tarruıutıu kesme!· 
miıtı .•. 

İşe, canbazhaneae inzıliah te
min için gönderilmi' poHıler de 
karıımı,lardr. 

Sanl<i Abbasıye meydanında 
hir kıyamet köpmuttu. 

Canbazlianede aslanın kaçması 
hadisesi bıt an içtnBe Kahirenin 
en kuytu lföşelerine kadar Yayıl
mıştı. 

Sirk'i dolduran binlerce }(işi 
yetmiyormuş gibi etraftan gelen 
tneraltlılar da çadirlarm ettafını 
çepçevre kü~aliiiıf ve heyet!aft bir 
l<at daha attmıştt. 

SUleymah, Mtiral ve üç polis, 
arabt, katil ulanın ağziHdan bin 
müıkUlitla kurtardılar. F&kat a . 
damcagtz hır paçayta naline ıel

mitti. 
Aslan yaralı bulunınaıtna rağ· 

ınen, bir aH saltllrmaktnn caymış 
gibi bir ta\rıt takındı. SUrıılle g!rİ· 
sin geriye cUihtlii ve saHanarak 
kaprva do~ruldu. 

Oç polis ve Süleyman htr an 
:çin tle tabancalarınt yeniden lio -
şaHltlar. Hayvan hir topaç gibi 
dön• liklcn ionra, yere ıerıHverdi . 

Fakat en bi.ivük fe lAket te asıl 
bu anda ha, gösterai. .......................................................... , 

: 
YARIN j 

Felaket felaket üstiine:! 
h~kıen#lmiyen ganeın i . ........................................................ : 

fiiıiıillliılııllliiiııliml~..m:===-14.:......:..A~~~ustos tö~ 

bez fabrikası Kuyudan bir ceset 
açıldı çık rıldı 

(Üst tarafı 1 inci uyıfada) 

tir. Bat e il paıanın yanınas 
gtlmrUlt ve iııhltarlat •elfül Ali 
Rana Beyle F ahr ttin paşa, bir• 
90 tneb'uılar, mali mü aaeee ve 
tal:tikt müdilrleri göı'Unüyordu 

Kurdela kesildikten ıonla. iki 
ı;avyonuft lplikhıtne, tlokutnaliA · 
nf!. k":zari kı&amları lamaınen ge · 
zilmitlir. 

ismet Pata Hazretleri pavyo · 
nu gezerken her kıaım liakkında 
müdir Fazlı Beyden izarat al· 

mııtır. Müteakiben iki pav~·on da 
gezildikten aonra Baıvekil Pa!r 
aene yeni pavyona ııeçcrek taraça· 
ya çıkmış, bir müddet istirahat et· 

mit \'e bu arada gazetedlt3rt fa'b· 
rika hakkında t hauüalerini tes· 
bit ettlrmi}lerdir. 

Batvekil Pata bundan onra 
tekrar yAla danmU~ler, ve geeeyi 
yatta geçirmi~l@rdir. 

Erluğrul yah bu sabah altı bu· 
' ·. kta lzmile doitu yola çıkmıt· 
tu. Yatta birçok davetliler de var· 
dır. Batvekil paıa saat onda iz. 
mitteki kağıt fabrikasının temel 
atma merasimini yapacak, latan· 
bula gelirken Hereke fabrikaeına 
da uğrıyarak yeni kısımları tetkik 

edecektir. Yat ıaat dört buçuğa 

doğru Patabahçe önünde demirli· 
yecek ve aaat beıte Paıabahçede· 
ki cam fabrikasının temeli atıla-

caldm Bundan ıonra BatvekiJ 
Pata il~ lktıaat Vekili Celil Bey 
vt baııı daTttliler Cümhuriyet va· 

purUna ):;inerek Zonguldaja gide· 
cekl~rdlr. Yarın da Ztnıguldakta· 
ki sun'i ahtraıit fabrikaaının te • 
ffieh atilacaktıt. 

8atvelillln iHtls'* ibre 

Batvekil Patanın gazetecil~re 
ihtiaaalarını teıbit etHrirken ez· 
cümle demişlerdir ki: 

Bakırköy bez fabrikasının yeni 
tdıisatn:u hep beraber açtık. Bu
gün hepimize fabrikanın her ta· 

rafını bilerek anlatan kıymetli mü 
dür Fazlı B~y geçen ıene buıilnle· 
ri bana vad~tmitti. it hiyallnda 

lii anurla ı zamarund& vi.dolun • 
duğu gibi tih•kkuk ettirebilmek 
bilyük muvaffakıyettir. Sumer 
Banli ve Bıkıtköy fabrikaıı idare· 
sini ayrıc t~hrik ederiın. 

(Baş lııı alt ı inci 6afıta:nır:dadır) 
ç Hlıyaa da tırmıya nıuv•f f•~ 
olamamııtm Niltoli öir ınudcle 
kapının önünde beklefnİf, nih•' ·d•· y t fabrikayı korltrole. g~len 1 

1 re memurlaruidart lbrahiın bt 
i , • "e.ıUiıt 8e bu n l ıle ltar!ılatınefı •U 

uyuyup kalltattıACİf§ı veya 6ldii5 

~attniy!e Yapıyı liir çilingite ı~· 
ı• }jU • 

tırmt§ ve! feltal içerlle Vail t 
la.mamıılarc1tr. 

ı~teıı 
Aradan on bet gun geçli 

sonra, yani dün öğle üzeri baliç~; 
de dolatan birkaç kişi, bahçeıı• 

1
• 

k ··zer 
bir ıyısıncla bulunan ve u ~ 
kısmen kapalı vo bazı yerleri ıı.Ç' 

ı r· olan kuyunun yanından geçer • 
ken ağır bir koku hiaaetmi!ler ~e 
daha f a1:la yaklaıınca bu }cokıı110•11 
kuyudan çıktığını anhyarak bır 
lt:uyucu çağırmıılardır. 

Bin müıkülitla indirileh )<~' 
yucu dışarı çtkınca kdyuda t i f il1

19 

bir inıiın cesedi bulundtıid h•;t· 
rini vermi§ ve btı hab"r do rı.tt' 
ArnaYutköy politine blldirilntir ~ 

e· 
tir. ArnaYutköy polis merkez Jt1 ita 
mutu ile blrkaç pôliı kuyutıun ,,,.. 

•t.."l' tına ı l fek bir müddet tetliı.r; 
ta huluntluktatt aonra keyfiyetttıJl 
iHlidCltiumumiliöi haber6ar et • 

mitler, mütlBelumumflikç e 111e •• 
ttıur ~dilerl ı'hülVitile\•den R@ifi'' 
Bey de öfit.ya gelerek hep liitlil<1e 
ceset çıkarttırılmıŞ vt etttfft 
tttorgıl naklecUlmidit. Vasilin ~a· 
cutİütiun muhtellf ·y~tl~rirtde ytı.fD 
ve bete vardttı. Kendlsirtln pafj' 
sız bir adam oiuıu, fabrıkacli s t 
İte yarıyacak bir şey bulunmti.Y'şı ~ 
gibi hususata bakılırsa bu Mltifı'I. 

,rG' hidiseeinın neden vukua gel •l '~ tj 

cihetlerinı tayin ttkli §İnıdı 1 

mütküldür. Tahkikata, muddei0 • 

mumi ve poliı mUŞtereken d~"""' 
etmektedir. Polis tarafından ttıı; 

t . . d ·k' k' . J1 ğ. . ve zzet ısmın e ı ı ••• za ·\(İ 

tına alınmı,hr. Rıza ile izzet 1 ., 

kardeıtir. Rıza bundan on si·· 
evvel memleketirtıe gidiyorutft 

1 

e' 
ye fabrikadan ayrı?mıt ve her J1 • 

dense memleketine gitmeyip bde 
rada kalmııtır. Karde!İ l z:ıet 
bu fabrikada ağabeysinin yerİ 11e, 
alrkonulmuı im\!. nunlardan .111;e 
ada paliı, bugiin Nil;ola isnı ıll ~ 
bir İ!çiyi de tevkif etmi~tir. çto. o 
ciddi bir ıua·ette yürüti.ilmeklC .• ,, 

Bana verilen mah\mata göre, la tahkikat, yakında ikmal eoııı· 
Cümhuriyel bu fabrikayı takri· letek fa1Uerin m•~tlana çıkL"r!.,. 
ben 1~00 igUl< ~le ele geÇitttii,tir.

1 
.caiı ku1vvet~e :ınit ~dllm ~ 

tik teaıaat devrmdc 3600 ige ka· ı . . . -~9 
d k 1 • d . 1 }.ı t l: sığınmaları içın mıllet fozrı k'- l :. 
ar çı arı r.o..ış, yem aıre er - .~ F ... ı;;~· 
'k 9"i\O · w l'k • .,..ı 1 mıyor ve yapmıyacaklır. • ~ 

rı a vv .g ı .:nr ruuessese o mu· . ·re 
t 

- ı kaların lıapıaındnn ilk gi\nu g 1 ur. r~· 
memur Yeya İtçİ herkes bu e. , 

Bugün memlel:~tte, zan ~ede ·ı evvela yüreğinin içine ~·erlo1t ır 
rim, lmmirde dnnfı çok iğ buhrn·· mek lazımdır. 
duran fabrikalar 'ardır. Tabii Su· 8 t .!i b""' t.t ll • · ı.. •tı kt11' 

azı a n mansu erınnJl',jı 4ı 

mer Bankın teı is tmekte okluğu dine mahaus bir nefaseti olfl'l~ 
büyük kom1J i ııit ?ır ki1 ilki örtiittıilz ı ·b· k" 1 · • · 1 I ri111i~1": 
deki ilkbahnrda 3000 iğ ile islf'm(.!1 :!_1 1 

"de
5 tı e 

1hı!ı hış .emte e r.e•itfef
1 

~ l 1 m •ı e nm ıı uwa Y .,. , 

ğe batlıtact\k . :n~mleketli\ en lÜ· ,1 "b" i d k ..ı... f L 'k.ı.. farııı11 

gı ı yem o uma aurı .. ıı' 

tın her tarafta se ilecek ve e.r~11,r 
cak incelikleri olmalıdm B,. 'oô 
köy Eabrikası Cumhuriyette 1 G , 
iğdelı dokuz bini geçeh iğe '-;' , 
mış .. Bu l rakki nisbeti satt6t 

1~1 

yük Bokum ttıUe"S seleri blo.rek • 
ln. Onları bıı1n' ı rau Beılurkö:y fab 
rikaıı dan küçük bir hıüe ese 
sayılabilir . Bu'''ırt ll!ı l>eraber BAkıt 
köy f abrikaaının huıualyttlerini 
ve hususi kıymetlerini nezatı dik.! 
kate \"atelmek henirtt i~in hakiki 
bir zevktir. 

' · BUtÜh tttilletin )'enı H.th\adi 
hayatını istikam llendlrmek için i 
eh~mmiyel ver~i i bı.1 f hrikalar l 
ancek bilenlerlıt, alrşanl,tın vel 
öğrefim k kl\btliy hnd öl nların 
bulunduğu yerler olac~ktır . Rilgi· 
ıi, ça.lııması, heveıi a~ olanların 

• flr 
ratamı~a Grn k olur a az tııö'i9 y 

Türkiy tnayi ıtı.ha11fitİt\ ytl~::f• 
n tlceler alllc~k dem klir. Bıı 

1
, ' 

nil tr ılılete ve efk rı uınuırt1 ·~ 
k j \'.) tıerı 

ye zev le 'erıı•ol'Umı l!lit ıı1 • 
ki. millet nf b .brikalara 111e f • 

I! •t 
l ckclİh attnayileşffie~ için u6 ~' 
~ini fl 1akn.~a tvi n tic let n1 ' ~i1' 
l'Yından emin o!erFık ı... :,.+111 te"' 

cimize iıtirak edecektir • 

..... .. 
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"•da Türk Maar;f Cem~yeti Umumt Merkezin~ müratıllları. 
(4717) 
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13 
ğunu saat a e Ka ar aımı ı:.ncum ene verme ır er. ,, ,. 

etru ıye caa esın e numa· 
tlit ft bb hiıl llı'Jlft l>&bç•yl ha\-1 
f eYllalitle aeaaratli alektriii1 ıu· 
Yü muttemmel on llti odalı bi: 
kötll: tamamen Yty& litımen Utuı 
liatla. kiraya vtrlle11ğlnden talip· 
lerin Galatacla Melek hanın.la 7 
n .. u-- · · ,~ - --, 
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HABER gazetesi 
l!I yazısı t•hlll kuponu 
lı&im . 

lstanbul Posta T. T. Bat 
Müdürlüğiinclen: 

Biçki ve Dikiş mektebi 
Son Fransız usulünde hendeGc 

ümerint, gayet kolay biçki ve di· 
:ş dersleri verilir. Az bilen haı 

r. ıhılar 3, bilmiyeııler 9 ayda htı 
nevi tayyör t.ıvalet ~rkek elbiıtc 

ve gömlekleri, beyaz çamaşıı 

biçip dikerlei. Şehadetnamel~ı 

Maarifte tasdlklidlr. Her ıiir 

müracaat. Ortaköy 18 Akaret· 
lct No 35 Y ef so Karaca. 

ZA Yl - 648 numaralı ıehadet· 

namemi, liman cüzdanımı zayi et· 
tim. Yen isini alacağımdan eskisi• 
nin hükmü yol;tur. 

Halil oi lu Ki mil 

Fi 

Ôrlakô
0

y 

Şifa Yurdu 
Sahip ve müdbttl 
Ora -'MMIT A81M 

lıtlnbuhnt i!ft ıü1ttl1 en htatia 
v~ en \ICtl!t hU•uli hattlneildll"a 

Yatak fiyktllri ! 2 ltrlld&b i· 
tibaren. Doium ve herttl\llU k~chn 
ve erkek ameliyatları: 10 günli.ik 
ikametle beraber 4Ö lira.,, 

Tt> le fon 4 '"'" ~ 

Kiralık Ev 
ıki odadır 

Kt0l1kflJJ1 Ni~ıuıcıuu Huvuzlu 
Ml\hıı@ ~ökak No. (5} 
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~~~~:re Fosfatlı ark Malt Hulisası 
KuUanınız. SUtU,.uaU 
arthrır. Cocuklarln 
kemlkierlni kuvvet• 

lendlrlr. (1683) 



Almanyada bir 
tren kazasında 160 

kişi yaralandı 

Şantajcı 
. Her devrin, en menhuı, en müıtek-

f
reh, en zelil ve ayni zamanda en me~ 
zul bir "parazit" i vardır. Ona ıan -
tajcı derler. Şantajcı, reqi, kokusu, 
damsuı, alameti faribaı obmyan, 
ıizin benim pbi, yiyen, içen, gülen, 
ıobbet eden, adabı muatent dedikle
ri ıeye tam1ımen Yalof olan, füat 
rubu en menfur bir ·butalılda malGl 
olan bir mablUJr.. 

Cinin Wrinde ab müeaae....lzde, 
ma1azanaa., niniade İ.fİaİzİ söriir • 
·lıen, yahut her han.si bir derdinin 
1dert ararlcea o, brpnızda peyda o • 
hır. Natulrtar. Size kartı büyilk bir 
muhabbet, ...... i, teselli nereden sel
diği anlaıılımyan Mr tenccüh ve bat
ta hürmet göaterir. S1ze olan rabıta
iiiidin, sadakatinden Wıaeder. Onu 
daicin dalsm dinleniniz. Sonra ımk
sa~a intikal eder. Biraz enel fedaklr 
y-,. aadık iken ba sefer himayekir bir 
tff-rr a!ır. Batınıza selebı1ecek her 
tl'~l:i feliketlerden ıizi korumlk kay
d::ıi ileri &Ürer. Şahunm, ailenizi, Wl
cı:'.<lc;iiuif, sevdiklerinizi her hansi 
:.:r afdten korumak için ıöiiis ser
r.ı~e gade bir tavır alır. Sesi bu il• 

r::da Plc ıık "ton" defittirir. Bazı Jiik· 
scllr, bafiiuza geleWlec:ek feliketin, 
u;~yya" ıını gözlerinizin önünde 
canlandırır. Sazan iıtirbamkir bir 
enin şekline girer; kendinizi kurtar -

i manızr icap ettiğini en tatlı, en muniı 
\bir eda ile yalvararak anlatır ve ni
hayet... Eier 11rar edecek, onun tel

[miblerine, ricalarına, tavsiyelerine ri
ıayet etmiyecek olursanız parlar, gür
her, alevler ~' arbk vefakarlık, 
~fedakirJık, samimiyet, himaye edici • 
ı Jik emellll'l .. tealllrleri yak olu. 
Kuduran hir bip sibi ~nize sal· 
dınr. Sizi hariminizden, en büyük MV• 

einizden Y11J'11111fa, alnınıza ehediyyen 
ıilemiyeceğiniz bir clamia yapııtınna
ia humbr. Bunu pervasızca aöyl•, 
baimr, milcaclele ıilihlarnu sayar, 
döker; mailup olacağmm iyiden iyi
ye dimaiınmı sokak ve emeline ma • 
vaffak olarak sizin nefret nazarlarmrz 
önünde göğıünü kabarta lıa'-rta U• 

zaklatır. ltt• şantajcı \udv. 

lıtediğiniz kadar aamuaklr, nzi. 
feıinu, ailenize sadık, alılik mefhum· 
Janna balh olunuz. O, sizin -ziniz
cle her hangi bir sayif noktanızı ya • 
blamıtbr• Çocaklufunuzdan •thJ'a • 
rak biltün bayatnmı et.nit, Iİzİn Wle 
farkma nrmmmt olduiunmı bidiae
Jeri not tutmuf, müesaeaenizdeki def
terlerinizi satır aabr, kelime kelime 
gözden geçirmif, vuifenizdelıi en lrii-

çük terahileri not etmiı, buıuıi ha -
yatnu:zdalıi en gizli notkalara hulul 
ebnit. müstabdemlerinizle, imirleri • 
Dizle, arkaclatlammla olan en malı • 
rem temulamun zaptetmiıtir. Ve bü
tün bunlardan topladıldamu tasnif 
etmiı, tortuJanm en mahir bir kimya· 
ger gibi sazmGt. tahlil ebnit. sizin bir 
daha iman yilrine bakamıyacafnuz 
bir lıale aokulmamz için liznn gelen 
tertibi baarlamqbr. 

ŞaataJci-

Onaa • WiJiilıl sDilalamulan biri 
neıriyattır. Milletin seviyesini yük • 
ıelteoek, medeniyet n bilsi nurlan
m saçacak, devlet idarea\nde dördün· 

cü ve mOnekkit bir lıuTVet vazifesini 
'görecek neıriyat onun elinde bir o • • 
yuncakbr. Sureti haktan ıörilriir ya· 
zacaiı, neıredeceii bir bç kelime ile 

sizi cemiyetten çıkarmak onun için 
oyuncak mesabesindedir .. 

"Şantajci" denilen ba paraziti ne 
yapıp yaparak mahvetmek, cemiyeti 

omm belismdan kurtarmak lban. 
Şantajci cemiyeti lekelemekle ıeçi • 

nen bir hortlakbr. O hortlaiı yok et
mek için onu kanun harici etmek, 

aöyliyen dilini koparmak, yazan elini 
larmak devlet için en büyük, en mu
kaddes ve mübrem bir vazifedir. 

• • • 

' 
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5ovyetlere göre 

Sporcularımız Rus: 
yada neden yenildı 

• • • Moıkovada 3 • O ile aleybiJlliS 
neticelenen Türkiye • Motko" 
futbol maçının haberlerini yasa"' 
Sovyet gazeteleri dün gebnitbr• 
Spor münekkitlerine nazaran, ~-. 
kımımız, baılangıçta Sovyetlerl 
çok sıkıttırmıttır. Fevkalade ıii ~ 
zel bir ferdi oyun oynamıfl& 

müıterek kombinezonlar yap--~ 
mııtır. 24 ncü dakikada ilk I" 
32 nci dakikada ikinci gol, kır~" 
cıda ise üçüncü gol kaydedilıo•r 

. tir. 
ikinci haftaymda Sovyetlef• 

fazla hücuma kalkıtmamıtlatı 
kendi lehlerindeki vaziyeti, •~ 
bir rnüdaf aa ile muhafaza etas•li 
tercih etmitler~ir. Maçı yetlll~f 
binden fazla inıan ıeyrebllittif' 
Pek çok kimse yer bulam&Jlllf• 
stadyum kap111ndan geri dönasiir 

tür. el 
Malum olduiu üzere, So~ 

futbolcuları ,diğer milletler fut• 
bolcuları ile henüz çarpıtnıaıo•r 
lardır. Çarlık zamanında, Rut ~· 
kımı en fena takımdı. Beynelıo•• 

( Aslanlı Hükümdar ) 

lel müsabakalarda daima ıon~: 
gelirdi. Hem de daima biJyu

farklarla yenilirdi. Fakat, 'AYfU,. 
matbuatı, Ruslann Sovyet iJıkıli" 
bında ilerlemit olduğuna, biziısd' 
vaki temaslanndan dolayı buk" 
metmektedir. 

Su ıporlanna taall~ eden 1'il
tün müsabakalarda bizim yenil• 

Süleynıanın Oğlu mit olmaklıinmzı, Sovyet mat~ 
atı f U nazikane cümle ile tefıit 
ediyor: . 

"Yolda tesadüf ettikleri bu çöl arapları, ticaretle hayatlarını kazanır adamlar 
gibi görünürlerdi. Hakikat de böyle idi. Fakat esir ticareti." 

"Türk sporculannm elde etti~ 
leri zayıf neticeyi, onlarm 'de1111 

suyuna alıımıt olmalariyle is•b 
etmek mecburiyeti vardır.,, Bu mUhlm ve battanbata heyecan dolu romanımıza ba9lam1f bulunuıoruz 

Bugünkü ve yarınki kısımlarını okumak kafidir Halbuki Moıkova su yantı.tS 
bittabi tatlıı auda olmuftur. BuO" 
dan batka, bizim matbuatta, ,U• 
retlerden bahsederken, 4 - 3 ,.. 
yı ile Sovyet peblivanlannı yetı• 
diğimiz yazılıyordu. Sovyet as•t
buatını okurken, bunların bütill' 
Sovyet nüfusu içinden ıeçilıoİf 
pehlivanlar olmayıp Moıkoff 

iki Ytlzl 1 Ada• 
BUtUn dUnyaca tanınmıf, fevkallde merakll zabıta ve tahlll romanı __ ... 
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Bu vaziyetten ıonra, Atersona 
-·- sanki içerden gelecek seıi din
lemesi için - tekrar itaret etti. 

lçerden bir seı cevap verdi: 
Garif, rahatsız bir ses: 
- Sötle kendisine! ! Kimseyle 

görütemem! 
Po1, sesinde muzaffer bir eda 

ile: 
- Peki efendim! dedi. Bat üs

tüne! 
Ve llmbayı tekrar yerden ala· 

rak, Mister Aterson'u uzaklaıtır· 
dı. 

Biraz sonra, mutfak içersin de· 
Atenonun gözlerinin ta içine ba
karak: 

f 

- Gördünüz mü efendim?. de-
di. Bu benim efendimin sesi mi
dir.?. 

Avukat: 
- Fazla değitmite benizyor~ 

diye cevap verdi. 
Fakat rengi solmuıtu. Ayni 

manidar bakışla, uaığın gözleri 
içine bakb. 

Uıak: 

- Hem adamakıllı değiımit efen· 
dim, dedi. Ben yirmi senedir bu 
evde hizmet ediyorum. Efendimir. 
sesini tanımaz mıyım? . Hayır e· 

,; 

fendim, hayır! Tam ıekiz gündür 

Dr. Cekilden eser yok. Sekiz gün 

evvel acıklı bir çıilıiını itittik. 
Dr. Cekil'den gelen son hakiki 
ses bu oldu. Fakat onun yerinde
ki adam kimdir?. Niçin burada
dır. lıte anlıyamadığımız budur 
Mr. Aterson! ! 

Mr. Aterıon ,elini çeneainde 
ıezd irerek·: 

- Vaziyet cidden garip, dedi! 
Fakat dediğim gibi, bu adam aa
hiden Doktor Cekil değilse, Dok
tor Cekil öldürülmüıse, • pe'fc ala
katil burada ne arıyor?. Bu anla
tılmaz tey ! Ben hT;.na abl erdire· 
mi yorum. 

- Mr Aterson. Görüyorum ki 
sizde k.->laylıkla bir ıeye kanaat 
getirenlerden değilsiniz! Fakat 
durun, size biraz daha anlatayım. 
Bu içerdeki adam: (insan veya 
hayvan • herhangi korkünç ~ 
ıe;) gece gündüz bir ilacın ismini 
hatırlamağa çalıtıyor, buna da 
muvaffak olamıyor. Efendimin u
sulü: arada bir, ısmarladığı .ilaç
lann ismini ıöylece bir kağıda 
ya:;:ıp merdivenin üzerine atmak · 
tı. Bu hafta bütün iti bundan iba
ret oldu. Bu hafta üzerine bir ta· 
kım m!l;- ' ~--le·· ·~rı,.ı1ı kağıt yı· 

ğınlarmdan başka bir teY gelmedi 

dıtarıya ! Yemekleri getiriyoı·. o pehlivanları ol dulunu da öğrell -
raya bırakıyoruz. Kimse yokken, dik. 
bir ara dıtarıya çıkıp tepsiyi içe- ___ ,_,_ ,J 

ri kaydırıyor. Günde üç, bet defa Mektupta böyle yazılıyclı. 5°0: 
ilaç ısmarladığı vaki •• Hem boyu· ra birdenbire, bir heyecan eıetl 
na tikayet .. Şehirde toptan ne ka- olarak ciimleler tükeniyor fi 
dar ecza satıcı vana hemen hep- Doktor yammı fiyle bitiri,-d": 
sine gönderildim. Bu iliç - her "Allah nzaaı için, bana, o' 
ne için aranıyona - bu içerdeki ki n~viden bulup her halde .. 
mahluka muhaWrak lizım efen· 
dim. 

Avukat sordu: 
,_ 

- Kağiilardan tende ftr mı?. 
Pol ceplerini kanıtırdı. Avuka· 

ta, burutmuf bir kağıt uzattı. 
Avukat, bunu alarak ıtılm al· 

tında iyi,ce muayene etti. 
Ka~ıtta ıu okunuyordu. 
"Doktor Cekil mieaeaenize 

saygılannı sunmağı bir vazife bi
lir .. 

Bu son gönderdifiniz nümune 
halis cinaten olmadıiı için timdi
ki ihtiyacına da kifi gelmemekte
dir. 

18 - senesinde, siz.den mühim 
miktarda ayni eczadan almmı9tı. 
Eğer ayni kuvvette gene varsa, 
lôtfen, göndermeii unutmayınız. 

Masraf haizi ehemmiyet de-1dir. 
istenilen ili~ ıid_detle ihtiyaç 

' var.,, 

deriniz.,, 
Avukat: -"'"-- Fakat bu ef~nainin, il" 

TOR CEKIL'in el yaz111 ! !. 
Ufak biraz duraladı: ..,,, 
- Evet, dedi. Onun yası ~ 

benziyor .• "sonra HIİ deli~ 1.'. 
Ama el yazm neyi ispat eder , 
Ben içerdeki adamm kendiıiJSI 
gördüm! .., 

- Gördün mü?. Nasıl?. ~ 
- Anlatayım efendim: Ba~ dl 

den içeriye girmittim.. O d • 
- zannediyorum - kapıdan ~l 
ıan çıkmıf, ilaç :ıetirmitler _ 
diye bakıyordu.. Kabinesinin ~ 
pısı açıktı .. Ben girer girmes, i" 
lığnnsı bir ses çııkardı. .An .. r:ı:_, 
çeriye koftu. Onu ancak bir 1~ 
ıörebildim.. Fakat ıör~il d~ 
manzara karııaında tüylerıllS 

ken diken old"' . 
'(Devamı yat) 


