
4 4 
KURUŞ KURUŞ 

~~=====~=============================-==========::==""=~:===:======:=::~:======:=::====:===-=====================::=====:::==:::======::::==z:==-
~ elefo n 23872 7 AAustos 1934 SALI Sene 3 Sayı: 817 

~al yadaki hadisenin aslı nedir? •• 
Bir kaçakçı ı ·Deyli Tei;:f;:~-;::-
şebe kesi nin yazdığına göre 

k Arşidük Otto bu ay 
Ya alandı içinde Musolini ile 

MöslJÖ Musolini AvusturyalJı 
Krallık 1Japmak ni1Jefindedir 

Emniyet müdürlüğü 
kaçakçılık şubesine 

verildiler 

görüşecektir. Bu mü
lakatta Şuşnig'de 

bulunacaktır. 
~ f Gi.inırük muhafaza teşkilatı ta· .............. _ ...... - ..... - .. ---·---· ... 

ha. 1.nda.n dün ak,am Ege vapurile 
I al'loe kaçırılmak istenilen 2,5 ki· 

1> ea,.. -'-~ aT YG:Kalanmıştır. Bu esran 

········-.. -....................... . 
i~t Musolini ve Avusturya! 
i tahtı için Musolini ile i 
: konuşacak olan Otto S . . ·················--................ . 

ft 'S:ırta.n esrar kaçakçılarından 
~ttJ:ı,j Efendidir. Galatada Mar • 
t" ra otelini işleten Remzi Efendi 
f uıntiik ınuhaf aza teşkilatı tara· 
e?:.an uzun zamandan beri takip 
lte,ı 1Yordu. Remzi Efendiden baş
k• ~a.nıat Ziya, eskici llya, otel 
lQatıbi Fehmi Efendiler yakalan. 
k'ıtla.,..dır. Bunların diğer bazı 
l •tnıelerle bir şebeke halinde ça· 
~r~tıkia.rı tespit edilmiştir. Kaçak· 
ç Ll't etılniyet müdürlüğü kaçak

k~k k tubesine verilmişlerdir. Tah· Almanya F ran·sa ile anlaşmak istiyor 
~üştereken yapılmaktadır. 

Italga işinin aslı nedir: 

Bir gün evvel Anadolu ajansının, İngiliz gazetesi 
Deyli Telgraftan naklen verdiği bir haber, el'an 
günün mevzuunu teşkil etmektedir. 

Ajanam bahsettiği nüsha, bu sabahki ekiapreıle 

~ehrimize gelmiıtir. 

-

Bundan başka elimize geçen hir diğer İngiliz ga-
"'"bıl'ı-- - 1 I z;clc;,in.deJ ;Ytti havadis baJcaca tafsi alla & ;.:_gÖZP-.... ıne gıren ç ngene er k d . ., 

Ç• çarpma ta ır. 

tngene kavgası Diğer taraftan, Romadan, bazı mahafilden yapı
~ 8u sabah adliye dairesinde bir lan tahkikat, havadisin, gösterildiği kadar büyük ve 
~ çingene kadını birbirine 'gir- mühim olmadığı yolundadır. Ayni zamanda, 1 tal· 

ltı1!lit: yan faşist fırkası yüksek azasından .( Devarnr 6 da) 

tl:t' ~uhittin, Meryem, Rabia, Nec
~~"fe Ve Mustafa isminde beş çİn· 
l) ne birbirinden davacıdırlar. 
~'"aya sebep, içlerinden Necmi-

Tokat yiyen 
Sin yor Strace 

e. k0caaı Okt&§ı istememekte ve 
'----.. (Arkası 6 mcı sayıfada) 

1 elefon, tramvaq ve 
nilıayet elektrik 

Muallim mektebi dertleri 

tııluallim mektebi talebesi köylUler arasında 

''Ç-0 Mezunlar, mektep çocuklarına: 
~ cuklar! Mezun olmayın! Hayat çok 
()r D l b. 1 " · · k. f . .,, er erse, ır mes egın ın ışa ı 

kabil midir? 
~ '~~lliın mektepleri hakkında· 
l-cıl'l 'l)etler çoğalmaktadır. Di

lr ki· ......... . 
''~ •eneki bakalorya imti
~l~'b • da., Maarif Vekaleti, lise 
.:.. ~ı lehine bü" "k b' h"" ·· '""1tt t.. yu ır u&nu 
~l\I~ 0 •terdi. Muvaffak olamı-
~ !f>niden tecriibelerde bu· 

~anm verdi... 

Liselerde, mezuniyet aımb ta
lebesi, kaç dersten ikmale kalırlar 
aa kalsınlar, eylulde tekrar imti
hana girebilirler. Halbuki mual
lim mekteplerinde üç dersten za
yıf not alanlar, doğrudan doğ
ruya sınıfta kalırlar. Ruhunda 

-Devamı 3 ncü saY.fada-

• Paralar nasıl gerı 

alınacak 
nasıl 

fiyatlar 
inecek 

T e)efon ıirketinin muamele ve 
hesaplarını tetkik edecek olan ko
misyon bir kaç gÜne kadar topla· 
nacaktır. Komisyon azaları, An
kara telefon şirketi müdürü Niya
zi, Jştanhul Nafia komiseri Civan
tir, Maliye müfettişlerinden Celal 
Sait ve telefon şirketi komiseri 
Nurettin beylerdir. Komisyonun 
tetkikatı bir ay kadar ıürecektir. 
Komisyon Vekiller Heyeti karari
le telefon şirektinden geri alınma· 
şma karar verilen 220 bin lira me
selesi üzerinde de tetkikat yapa • 
caktır. 

Aldığımız malumata göre tele
fon şirketinin iade etmesi lazım 
gelen para 220 bin liradan fazla· 
ya baliğ olmaktadır. Tetkikata bu
nun için lüzum görülmüştür. 

Diğer taraftan tramvay ücretle· 
rinin de, tarifeye eıas olan eletrik 
ücretlerinin tespitinden sonra yeni 
baştan indirileceği de katileımek
tedir. Bu takdirde tramvay ücret
lerinde. iki defa tenzilat yapılacak· 
trr. Biri 926 mukavelesinin fes-

-Devamı e ncı -~ 

1 Cezairde 
karışıklık 

Konatantin, 7 (A.A.) - 3 • 4 
Ağustos gecesinde sarhoşların çı· 
karmıı oldukları ehemmiyetsiz bir 
hadise, yerli ahalide galeyan hu
sule getirmiı ve bu galeyan arbe
delere sebebiyet vermiştir. 

Yerliler, bir çok mağazaları 

yağma etmitler ve bir çok kimse · 
leri yaralamışlardır. 

Hali hazırda ıükUııun iade e · 
dilmit olduğu söyleniyor. 

Pariste bulunmakta olan Cezair 
valisi hemen Cezaire hareket et • 
miştir. 

Pariı, 7 (A. A.) - Cezairdeıı 

gelen ve Paris - Soir gazetesi ta· 
rafından neırolunan bir telgrafa 
nazaran Konstantinde vukua ge· 
len arbedeler esnasında 70 kişi ya· 
ralanmıştır. Yirmi kiti kadar da 
telef olan vardrr. 

Fono telgraf 

--

LO.tffye 1lanmı lsmlnde blr ka.dmm tiç ço
cupu denize attığını yazmııtık. LO.Wye 
Hanım dün Tıbbı Adliye göndertımlıttl.r· Bu 

hususta.ki tafslJAt lklncl aayfa.mızdadır. 

Yeni fabrikalarmızl 
Ankara, 6 .(A.A.) - Sümeı 1 

Bankın Bakırköyünde kurduğu 

yeni pamuklu menıucat fahri -
kası 13 Ağuatoata Batvekil Paşa 
Hz. tarafından açılacaktır. 

ismet Paıa Hazretleri, Ağus
tosun .14 ünde de Bankanın iz
mitte kurulacak kağıt ve kar -
ton fabrikasmm ve ayni günde 
lstanbu!da şi§e ve cam fabrika
sının temel atma merasimine 

riyaset buyuracaklardır. 
15 Ağustosta, refakatlerinde 

lktısat Vekili Celal Bey ve alaka
dar zevat bulunduğu halde Zon· 
guldağa gidecek ve Türkiye iş 
Bankası tarafından tesis edile
cek olan yanmkok fabrikumm! 
temelini atacaklardrr. 

"" Valıti hayvanlan, ka.feılerinden oyun la.huma · 
~recek demir panna!thklı yolqşı, ~ak1t1da· 
rmdan biri yerinden oynamq ve dnrilP.itf&i. Hay• 
vanlarIJ:l halk içine yayılmalarını t~ ~ bun· 
dan d. lbiisait bir tali.izlik ve vuıtet :,bul'lJJ)&· 
muth •. 

• • • • i 

P.,.aklığı tutan hal1-ıYı kim çdıtanlutb?. 
· kudi kendine dütecek bir feye benz~ordu. 



Amerika 
''Büyük nu~rdan muhare

besinin arifesindedir,, 

Montana, 1 (A.A.) - Reisi
cüm M. Ruzye)t ıöylediii bir nu
tukta töyle demiıtir: 

Suryede kıtlık ve açlık 
hukôm sürüyor 

Ank,radaki binanıtı 
inşaata bitmek üzere·· 

... ka Milli~ 
AD ra, 6 (A.A.) -- ··d~ 

sat ve taı~rryf cemiyeti ın"_ .. ttl 
muhabirimize a!aiıdaki bey....-· 

"- Hükômet mücadele1e he • 
nijı batlamı! bulunmaktadır. Zi· 
raat ve ıanayi menbalarımızı fer · 
c!in hotbinliğinden kurtarmak içir 
vereceğimiz mühilft meydan mu· 
t arebesinin arifesinde bulunuyo -

bııh.ınrm,ıotqr: 'f 
Milli iktısat ve taıarruf cttll~ 

tinin Ankarada yaptırdıtı illı f~ 
gi evi Türk mimarlarınd~n. ŞI Sı1 

Halk, akın ;akın hicret ediyor; Filistine gidenlerin ~:~0y:~~.g!~~a;!~:·;:~;'~ 
Sayısı 30000 ı• geçtı• dünyada bile güzel denııııff ~ .. ~ 

rqz,., 
Atlantic - City, 6 ( A.A.) - A· 

merikan it fed~rasyonu reisi M 
William Green beyanatta buluna · 
rak d.mittir ki: 

"- Hu•u•i ıanayiin }ıalletmel· 
nıecburi1ıtindt otdulu ba~hcr 
rntttle, ttkiıı: milyon itaiH i, bul
mt.kıır. it '9\llmak, huıuıt ıJnayiin 
kendi menafii iktiıaırndapdır 
Bankalar para ile doludur, kred: 
vard ır ve malHme de iyi bir hal · 
dedir. Eler ıanayicilttr iktııadi · 
ya.tı idareden aciz olduklırını iti· 
raf ederlerH İtçil.,. halka zaruri 
me•addı ttımin icin batka uıuller 
t.!erpİf "edeceklerdir.,, .. 

..,.,....,. -~o--.. -.=-m ........ ...........,,., 

Türk dili tetkik 
cemiyetinde 

lıtanbul, 6 (A.A.) - T. D. C. 
umuaıl katiplillndeııı 

18 Ağuıtoı 1934 te açılaca~ 

ikioci Tür" dili kurultayına aza o, 
larak ittirak edeceklerin 15 Tem• 

Şam, 6 (Huıuıi) - Horan mın
takasında bu ıenı umumi kur~lı1' 
yüzünden mülhit l>ir a~bk hüküm 
sürmektedir. 

Aç kalan halk Filiıtine hicrettt 
ba§lamıı ve iki ay içinde buray~ 

gidenlerin yekunu 30.000 kiıiyf 

bulmuttur. 

Bu hicret U~erjne gazeteler Jİd· 
detle neıriyata baılamıılardır. Hü 
kumet bu yazılar üzerine Horan 
muhtaçlarına 3900 lira kadar bir 
paranın daiıtılma11na karar ver ~ 
miıtir. 

Diğer tar-ftaQ Şaın köylori de 
iyi bir vaziyeıte dijilcUr. Buraılar· 
da da ~lık '1•! ıöJterme1' ij1ere· ı 
clir, 

Nüfus sayımı 

Vekiller heyeti bir 
taliJtıatname kabul etti 

mqJ 1934 aktamına ve dinleyici Ankara, 6 (Huıuıl) _ 1935 t< 
olarak gelmek iıtiyenlerin Tem- yapılacak umuıai niifı.• sayımı 
muz s~nuna kadar müracaatla i· dolayııiyl• Mk•l.lua iıim •• nu• 
ıim ve a~realer:ni bildirmele~i ve mara lıoııulmJtı hJ~tiqi tali· 
azadan bır tez ırat etmek iıtıyen- matname Vekiller heyetince tudilr 
\erin tezlwini de 11 Temmuz 1934 edilmiıtir. Buna ı~>re, baraka 
aktamrna kadar cemiyete vermele· kulübe, ... ken haline setirilmlt 

ri lüzu~u, .Mayıım fiki~1ci hadftllaıı.n· vagonlar, iıtaıyon binaları, ağıllar 

Ayni zamanda memyrların he· ı 
nüs Tcımmuz maaıı verilmemiıtir. 

Evvelki ıün Şam köylerinde topla· 
nan köylü hükumet konağı önüne 
gelerek nıı yük9ek ki1nHleri gör· 
mele btemitltrıe •· e menolunmuı· 
lardır. 

Köylü; açıı, ekmek iıteri,, bize 
ekmek veriniı diye hükftmet kona• 
ğına hücum etıniılerae de yetlten 
jandarma ve ,üvari kuvvetleri ta· 
rafından dalıtılmıılardır. Bu ~ 
lim manıara Şanı ahaliıini çok mü 
teenir etmit ve bunlara iane top
lıyacak bir komite ıeçilmeıine ka· 
rar •erilmiıtir. 

Hicazdan Mısıra giden Suriye 
Vatantlerl Hderi HMlınüJ~nftı HY 

300 kişi boğuldu 

Tahran-Meşhet yolu 
üzerinde tuğyan oldu 

Tahran, 6 (A.A.) -- Tah
ran - Methet yolu üzerinde 
Firus k6b de olan mülhit tuğ· 
yular neticeıinde 300 den faz· 
la bıaan Bhnüttür. Bir çok ço· 
calar boiulmuıtur. Büyük 
miktarda hayvan zaYfatr Yar· 
dır. 

bir ıanat mücevheridir. lnl-' 
Ar•p impartıtorluju halfkında fU ağustoıun sonµpda bitecok f bil 
beyanatta bulunmuştur: sergi evi 29 birinci tetrinde ~ttf 
"- Siyaıi bir Arap imparator· 

luğu teaiı etr.ıck muh•--.ldir. BU· 
tün Arap memleketleri ecnebi İ:l · 

tilAsı altındadır. Bu istiladan kur 
tulmak mümkün olabilse onları si 
yaıt maftadı lıirleştirmek müm 
kün delildir. Dil ff din birliği ol· 
makla beraber her Q'lem)eketir 
kendin~ JÖre bir tmeli v~ bir inki 
.-ı arıuıu v"nhr. Q\n•enaleyh 
düıUnUlen Arap imparatgrluğu jk 
tiıat ve hara im~ıratarh~iu olabi 
lir. Bep bu fikirdeyim. Ve kim r 

luraa olaun fİYt•I bir ArAP impara· 
torluiu teaiı edıbilKtiini kabı: 
etmiyonqq.,, 

Kızıl ordu 

milli se.nayi sergisiyle ııçılael 
1
,e 

Ankarada şimdiye kadar yaP1 ~ 
ıcrgiler gerek sanayi er'-•"'f.~ 
tarafından gerekse halk tar• 
~an büyük bir raibele maıh•r 0 

ımıılardır. Fakat maksada .''~ 
ritli bir binamız olmadığı içtft r 
ıil@rinıizcle iat~diğimiz mük•~ı 
\iye.ti ve intiı:amı temin ede11111 

dYk· ~ 
Yeni yapılan bina ile artJ.k lif 

mtızer~t kıLJknrttır, 29 birinCI '(ti 
rinde açılacak ıerııinin yeni ı.ı t 
da yapılan ilk ıerıi olmaııt'• ~ 
men aı:ami mükemıneliyette ,,ı d 
sını iatenıek herkeıin hak1'' • .,, 
Bunu temin edebilmek icin •fY 
ıayretle ve hüınü niyeti~ çaht'f 
NJ· Türkiyede acılan ı:erıi1"1 
Hhalı olmaları ıa~ayiimiziP .. ~~ 
yesinden gelen bir zarurettir· 

M. VoroşiJofa göre dünya Ankara ıergiıi bir tar•lt' 
ıulhünün bir kalesidir! cüıphuriyetin yıl dönümüne. dif 

M•ov-, 1 (A.A.) - Uzak ~rkta t•raftan kt§ mevıimiıtill batf~: 
llmlonlıaaaa betlnel kunıluı eeneel mUna.ae.. em~ teJadüf ett1ii içlq ç..ıı , •• 
hUle hvJet latllc6me& lırkur merkez görecektir. 
koıal~ H. Blübere ycı ~ ordQJtutı a.ker- .ıJ 
ıerıae 11elAmlarmı gönd~rmlıt1r. Şimdiden iıtirAk mUr•c;J'I"" 

Bunda 4en11Jyor kl: bp.ılıuh. Devl,t merkezimiıd• 
Merkez komlt.e.ı, yenilmez kudretini nayi erb.bımı• vırhkh,rsnr " 
~ teer\lbe eW~ flmlı Uzak k r 
Sark o......._un memlekettmtzın hadutlarmı terme İf i~ Ankara aerılai~ " 
ve 5ovyn Dilllctıerının emnıycımı ııer r.a- genı nuKyana ı~uı cal\"---Cmt~ ~ J 

man anılmaz bir kale i\M mütalaa ~ mekle hem menfaatlerini ve 115j 
celbtdea ..ıa41r. de 9erefli vazifelerini ıpüdrik 

Dlt•r ~- ~~ IJOIDlııerl M. 
Vorotdot, ıtJnderdltl tebrik teıvatmcta Sov- duklarmı iıpat ediyorlar. I 

dan ben bır çok de a ı i.n e mıt· I ki d N __ 1 • . . . numara aaaca ar rr. umar&1ama ti. Bu müddetlerın hep11 de bıtnıl~ . • L-J d' 1...... ... ____________ .. 

•e 111111 verme, u. • ,.,. oımıyan B k J 
ve kurultaym ac;ılma11na pek aı l d htarl ta f .ı__ urıa asap annın 

J'el 1a~1a eulh ... rt lellla .. kl t1e- Müracaat müddeti 1 eyljl 
...ı. •••teleelnl ~ye&le ka7de$Uk- b 't. 
~ Hnra ~or ~: 1 ıyor. • e 

yer er e mu ar ra m1UU1 yapı 
zaıuan kalmıt olduiu halde ıene 1 c&kt 5 k ki 1 . . teberruu 
müracaatlar wku bulmaktadır. Ö· a rr.k • a ara, feyb~re ııhı~. 

. . numara oıma mura ı ına aa ıp 
nümüzdekı kıaa müdd•tte cemıyet 1 . d I ....... 8 . 1 

erın en a macaaıır. ına arma nu· 
kurultaynt ~alıtma programım k l L- l . . d ... mara eymıyu ar, .u numaR an 
lıa•1Plamak ve dayetıyelerı agıl· h f . I .._ ı· d . . bu mu a aza elmıyen er -T ıra an 
mak tŞlerıy}e ulrqmaja M9C r i İ ı· ı __ .1-- Lt 

d 
y nn ıraya ....... ceza verecea er 

oldufundan artık bun an ıonra ne d' 
itliRk, ne de tez için müracaat e· ır. 
"dilmemesi rica olunur. 

Vekalet emrine alındı 

Demiryollarında ucuz ta
rife ne zaman başlıyor? 

''Knılordwnua hötün flllnya ualluına bir Çocukların1 denıı 
kele tetkD eıtlfl lelıa4k ki oau lnıvvetJ~n-

Ankara, 6 (.A.A.) - Burıa ka· 
sapları, 1934 ağuıtoı iptidqındap 
batl._k üzere m"zb•hada k~i
lecek her büyük hayvandan bet, 
koyun ve Jc!çt~ep ak\, kq~ ve eğ- 1,5 
laktan bir kurut 'f ürk Ta~ Ce 
miyetine teberru etmeğe karar ver· 

dlrlyoru.,, ---+-- atan kadın 

milyon franklık keyif 
verici zehir 

mitlerdir. Bruklin, 6 (A.A.) - Zabıt~ 

Bu deliliği naaıl 
yaptılını anlatıgof , 
Üç ıüp evyel, Lütfiye haıı•1j 

minde bir kadının Haliçte Ü~~ 
iunu aarulaldan denize at 

Hamiyetli Bursa kaıaplarınn~ bir milyon bet yüz bin frank kıy· 
bu tebern!larmın senelik yekanu metin&!. uyuıtqnıcu malide muaa· 

Dahiliye Vekaletin.den Vilayete Ankara, 6 (Huıuıi) - Devlet 1200 _ 1500 liraya baliğ olacak- dere etmiı ve Pariı, Ne.,erk.ta ç~· 
gelen bir emirle Silivri kazası kay- Oemiryollarınca hazırlanan favka- tır lıtan beynelmilel çetenin iki aza· 

yazmııtsk. ,1 
~oli, bu k~dını mijddeiu.-3-

liie vermiı ve müdd.iwau•tl··11 
Lütfiye hanımın akit vaziyed~ 
tüphe el\111 için Tıbbi adli1• f 
dermiftir... İ 

makamının Vekalet ~mrine alındı iade tenzilatlı halk ticaret biletleri Türk Tayyare Cemiyeti, bu de· ııaı tevkif eylemlııir. 
iı bildirilmittir. sebze, t~ae 1Ja1ık tenzilatlı tarife· 

. . . ... t t ....__ b .. .. ğerli •atAmlaılara teıekkür etmit· L--'l .. ••• L 1• müte-iml'ık ıç· ı'• lı -o--- 11 yırmı aguı oı a; auru ıe ze, uzıı l uu--. ur ·- u · 

Cemil 8. Yalovada m, incir nakliyatı ~·n:·,•, tarife· t r. tanlauldq4Ş, diler vili.yetlerdeaı 
. . .. .. . ıi ZO Atpıt.,qı ~ Wbze, üzüm, • ~ • 15 talip vardır. imtihan ayın ••· 

Ünı•erıite Rektörü Cemıl Bey, incir nakliyatı tenzilltlı tarife· Ankarada bır ışe 64 talıp ki,ia&le lıtan1'1Jlda halkevinde, 
Lütfiye hanım, ~I~ I 

çin denize attılı ıu-line tltlf 
dün Yalovaya ıitmiftir. 

71 
ağuıtoıta; palamut taTifeıi t eyi! Ankara, 8(Huıuıt) - Matbu- ~ada matbııat ıımum müdür· 

-r-a---- Jutdr hıt"-•' t".t · ı~ .. ktir at umu~ r."-:J i ;:-•::"'. ··.--1~ Qlünha1 1ü1Unde yaD1•a~ktrr 
vap ••'-ittir: _ .» 

- Biııim )ilaha il ede bir ı.tr~ 
var. Karııı Todora bu kıt ~lff O 

di. Sobamıza bir fey attı, 1a'IPıf 
vakitten beri burnumda fe~~ 
koku kokuyor. Ara ııra d ~ 
cak gibi oluyorum. Kocam• '1, 
clÜfaaanlıRım yolf. Ama, o her : J 

Bir tashih 
.A.nbr•daki Çubuk barajının 

800.000lh'~lıkbir inıaaı.nı alan C"abnh aazete'erı· ne -'ı·qorlar? 
tirket Ona\~ ı»'ketidir. Bu ıirket 4.J·~ ~ 45' ~ı Uı • 

bWn-
mühendiı 011D&n, Jttahmut, Sala· ............................. lllJll..,.. .................. ~ ... ""'""'-. ..................................... 1 
battin Kadri beylerden mürekkep· VA.Krr - "TUrk nm-rıan tgln bir mu- Un 4öiıyada yeni vaztye n devletlerln ıl-

•ı.ka., IUIA•bab qDnkll makaleelnde Wıla""a JUi bir kavvet vermeleri nzlJ'etl 
tir. Dünkü nüshamızda iımi YAn· 11e1pnet A.- 19q • .,._c1eı.tmc1a yapUnJ- oı~tµnu ..ı.>11lyor """ ~ı fil'le blti
ht yazrlmrıtır. DiMi ~~ kPQlle~ blnalı ve rlyor:,. Sulhun temini artık e•kl klAıılk çare,. 

18 Mart Şeh.lUerl Abldeid leln agdan mllaa- ılne rllcu etmlıtır: Hazır ol cen&"', ~ter il • 

Trikotajcılar, ipliğe iki 
dctfamı rusum veriyorlar? 

Ankara, 6 (Huıuıl) - Triko· 
tajcılann hariçten getirdikleri İp· 

lilderdeıı iki kere iftihlAk reımi "" 
lmdıfı 7olunclaki tiklyetler ilak · 
kında maliye müıtetarı Faik Bey, 

"- lplildeTden yalnız girerken 
lltilallk reemi almrr. Aynca re· 

tim almmaıı mevzuu bahiı bile o· 
lamaz., ,dedi 

bakaclan babsediyor. Aııım BeJ ötedenberl '4-r lst-n sulhu l&IAlıl 
lllr ~ ~~ .,... M f!l!:tr Tl
yatrotıU ft konBerV&taar blnamun nerede ya
,...., lıabalR._. konwn~ M&nbwl 
tanıfmda yapılm&u taraftandır. Ba blnanoı 
ff l!ıhleıtla febzaclebqmda yapı!ma11nm o 
civarın iman lçln yeni bir laamleye meydaıa 
verece~ yu.q-or. Makeledet 1"ı blnalarm 
tapa plAnlal'Wlı ~ tola ~ mllabaka
IUJI ,.._ 'ftJk ~ mabaal oldutu 
lpret ec1Dere1f bunun ebemrnlyftt tebartn et. 
UrW:rar. 

tJt,"MlltJBblT - Yanaa '!fadl Bey "Ku~ 
vetlerln arttınlmMr yanpna dotru., ııerl&v

balı yaznmda alllblızlanma konteranllarm .. 
llf'tl~z faallyeUerlnl, ba arada devletler ta
rafmdaıı Deri ıUrUlen ııUIJllulanıına yolun4-
tekUJIHI baı&.a et&lkt.ea 11011n A vrupad& ve 

ltlLLtllCT +:- SUrt Meb'uaı ıw.Juuut Bey 
''BUyllk llflıımtıtnn deC"e.rl, ııaJlıklarmda o 
kadar blllnllM'IZ. Onların M!tlan, hayata röz.. 
terlal kapHıkkn 11011re, meuup oWuldan 
MWetJl'r ı.~ daha ııc'l..tu ot,rak da· 
yulur.,. diye 1ıa.,1adığı ya:ı11rnda Ff'ld Mare
pl Blncleaburgun ölllmbden babaedlyor. 
Mülqn& ~ bıı öllblıÜD bUttln clUaıpd& U• 

yandırdıtı t~sellril k&ydettUıtf.n aonra 80-

ruyor: A~ bo umumi teeuare sebep net 
Ve d8Vam etnıor: !'Mallakkak ki, Hlnden
buCJ'un lam.lml bir v~apcrver, dllrllet bir 
kahraman, bütün fıu:lletlert nefılnde topla· 
.... •UYftk .. r insan olmaamm mllhlm bir 

tealrt ..... Faka' 1"ınuft k•clar mllldm olan 
~ ~ ~~ ıa M ölllmlln Almanyada 
ve dolayııılle beynelmllel politika mtinuo-

memeel4Ut,,, d'1 ~ 
Mahmut Bey, möteftfta HareeaJ.ln, Al· karşımda}<i kahvede oturur ',,-

mannn• 1aıvv.ue ~~ kale gtbl bakkaldan zeytin yalı ahr~1 t mDatahkem bir plaelye& oldufuna möyledllc- kal . . 'b. b r " yağın ıçıne tuz ıı ı ı · ~J'f wn ııonra onun yerine ıefllllt olan M. Bitle- f' .,J 
re ldr '°" 111181111ekeU_. sOVflDIUP lnuulma- kiyordu. O da fena kq)fu I ti 
drğım )"&&ıyor ve töyle devam ediyor: "Blt • Babama ınektup yazdım. Ge ') 
ler polltlkaemm bir Mallı rılzatllı karmak 41&, 1 t;O"~ 
ğll, n~vrut ımlh nlzammı yıkmak ııttyen hır ni al, dedim. Geldi. Baba art )1' 
ıılııteıu oldo&nnu nrar De lddla edealv var. l•rı isl~pıİyordu. Qep d. Ç~ 
Beiyle bir h"kihn ve lclclla belki bakBndır, b km ..J t 
belki ulbune.ttr Fakıaı nallte .,...,..,, mı ıra a"'ım.. l~ f 

Nihayet geçen gün ç~ .ı~ 1( 
ZAMAN - •Msdya 7,Me Veltı Bey bu· d P"" •~~ 

g11rıkU me\celMIDde. kUo 11e •* .. ~, dun. F a~at onlann üıtürı • ~Jr 
kadar varan Japon J&D&ytlllha p.yanı Jaayret doranm ıobada yaktılı k ( 
rekabetln4ea balı8ecllyor, iJaponlarm 1&11ayt\ duydum. Baıım döndü. Şulll~ıf 
..ııaımd8. ook ima bir aman l~slnde bo- ~f' 
~ olu AvraJt!lldarı bile fenah ıenaıı l nize atayı.., da kurtulayıftl1 

geride btrakıklarmı ııöyllyerek sanaytlmlı.lnı· Üçünü de de~ize fırlatbld.",_,. ~ 
btklfahna ebf'mmlyet TnCllflmlz Mbetle bl- b b J.l B L il ~,, .. 
zlm Japonyatla geçirilen tecrübelerden lıtl- a am ıe ,,,i.. an• ~~t 
tade etmemizi tavsiye NlJor. ğırdı .. ,. 



""~"!!. 
ll11allim mektegleri 
taı be i11ia cleıtl•ri 

<Uıt tarafı ı inci aayıfada) 

.,... lMiret olmuut, " • 
~ heaabma ferqatle ça • 

iİaeN ...... ._ ı.ı. 

~ nicln .,.. euhuletler ıöı 
-.......,.or? ••• 

Konservatuvarla 16Mart abidesi 
planları müsabakaya kondu 

ııı. ~~--:-:::,:,:·";~:Bina, ibide, ve meydan için 300000 lira sarfedilecktir. 
~~~.!::Plan müsabakasında kazananlara mükafat verilecektir 
kendilerini haldı IMdmamak llaltil ielmadebqmda yapılacak 18 
~ı LMe •ltl>MiM net üw•iraz· mart tehitleri abldeıi ile kenıena· 
·~ muallim mekteltl inJr bin&Jmm projeleri Jçin Türk 

talet.e.inden de 1'unlar esirpame m~hm aruınd• beledi1e tara· 
lllelidlr. fından bir müsabaka açdmıttır, 

• · . • . . . . • • • Ptt-.Mka wrildercl• ilA M!Ue • 
lkiı.oi .. ut.im çlJtet tudurc cektir. Müaafla 11linlannıa hasır· 
~ p....,._Jarnaq, liMlertl41tıj lanaMlmesl ~in "' ..... k ay müh· 
~ ı•lerinU. pııoiJ'&lllıdır, let yerllecek\ri. 

.ı...., onlarcla muayyen denle- Vali ' ' belediye reiıi Muhittin 
l'lll laatlert çoktur. Bizde ise, o ... Be7 d&lı lnı ıpU.bab etrafıP~t 
:er Yerine meslek derıleri var· bir .......... ,İwıiff Jl.mit,ir ki ; 
d • IMnaenaleyh, bizim qaelcte_,ler 
tl'~lar, il~ .._ezllDU c:leınek· 
'"'.'I ~ tik ıahıil\len '°""" •l\ı "9 
"9 obdQılmN halefe, QİÇİD y\ik· 

Türk- Yun~n 
ofisinde 

"- Şehzadebqıgfieı ~a- lere de 7901 Z50 ter lir• verilecek· 
tuYar binuı, 16 ..-ut ıehitltri abi· tir. Bun4an ~b bfriqcl, ikinci, 
deü " bir de i.UJUIE mı1tlaıı ya- üçünçüdeQ. m•ada üç aanatklrada 
palaaalmr. Bwılana pl4nl~QWI ~ f4;r lira verilecektir. Bina, a· 
hazırlanma11 içitı Türk •iıMrlvı b\de ve me1dap tçln bütçemizde 
..... d_ bir qıiita._ ~- Mil- (200000) lirll kadar bir tahıiaat 
li Ye vataal bir it olaıı llu .... ı... vardı. Buna illveten vekiller lıe • 
de bütün Tirkaa•t"i•lNnPA .ı... yetinden (100.000) Uranın daha 
li1et " kabili1etlerini ıiste,toek· aarfıpa ... lahiyet aldım. Tttrk san· 
!erinden eminim. M«tJd•ft, abide. atkjrle,rınm bu ıqillt vazife7e te· 
binanm \,irlhiriıM ~ içap et· halikle ittirak etmelerini bekllyo
tiğind• iiçiiaii 1ıircln ı.ül h•ltnde ruz.,, 
m\Maı..qya çıkardık. ~üıMkaaa- -----------
ya fJQİ ·~kildo. ~ıbnlacaktır. Benzin ve buzcular 
Şehzadebaımda ıntaatıa yapıl•· 

caiı 7erde ~k iıtirııl&JJ 1apbk. istisna edildi 
~ .. -..ı .... airtM11i1..,..? ••• ._ ••elli m.....tu, &il taluile de 
.._ için, vekllete müraoaat etti-

Halen bir kıımı henüz yıkılma· 
Düp Ticaret Odumda, yeni te- mtfbr. MUaallalmda ltirineUiği 

telddil eclea Tilrlı - Yunaa Ofiai 
Maiua" •kial.r -.kt•lltı· 

n tam ... tıacle ...,_.b,..., 
~· V ebleıt •fMP tu J:eV•bı ver· 
~~: "Tali• ve t•rbiye, btıaU. 
~· mqpl olma111ııtır. li~Ml 
-..na, anama yerine .. tiril-i · 
)tcektir.,, Acabs, vekalet, iki •• 
.__ beri bu itle alçia ..._uı ol· 
~! 8iH, mec'"1ıt hlamethal· 
at ifadan enel yttksek talıılle de
..... \ak)lı yerilmeUdlr. 

. . . . . . . . . . 

mecliıl ilk içtimaını yapmıfbr. iç· a•anan sanatldra ltiaa için 2500, 
abide içlntOOO, Udaci aaaatkira 

tİIQaa Ofit reiıi ~qıli zade Mit· 
Faltrikatörlerle ı.Mm• ~tel · 

J•İ itletmler tahtlittea İltilu e • 
tlilmeleriai iatemitlfti. lqalana 
iıtekl..t 1sabul "11-ltt.İJ'· 

htıt bey rif"'4\ ~tmlftir, biaa lfl• 1000, abille ifbt IOO lira 
JMnbuJ Ticmt OdNI ~ili' =m=iı='k=i=fa=::t;;:v~en~·1ıııme•ce•kt~imıır.~Vse•iif-=6M=· ~il· 

S.lari, lzmir Ticaret OA.1 nuı111a 
Celil beyle, Yunanblu naaaıaa M. 
rufot idare mecliıini tetlril ediyor· 
lardı. 

Dünkii toplanbda evveli ofiıln 
\fıt.Wlü ı•'bta JtJÇiri~iı ve •oıı· 
q. büıijq Tic:wet ocl•l.r, Ue •lka 
tlnletleft• ., ı..,.a.iW Tia 
ret Odumm tıpkW.._ ha • 
herdar edilmesine karar verilmit · 

~· 
ld~ illediltbef hafta ..-upta · 

~ ol*rak tıppl•M~fd.r. 

Çöpçüler kapılan erken 
Çfahllllr'tlıdır 

Beletliye çok güel •• ~eriade 
bir karar Tenlt. Senar eınafm •· 
bab 8 d~n evvel "" alqam S den 
~ora balJıw~aları ve dola· 
Jl'-ÜJI• ~~' raha~··~ ~eıJlStleripi 
tasla etti. 

Yalara, 1abdlan 6 ile 7 aruın· 
da ç&pçiilerin kapdarm •iller~ni~ 
to~aldanna çalmalanna, kapıla· 
rı J1mrukl~ıtlanna pe fjliyellqı ! 
~~ ~ ..ki~den sonr• ~1ın· 
muı temin edilıe? ... Hem a.._J>acr 
.. flpçiiler de biraz rahat eder? 

malı....,. meelelt mekleltine tiı
mlt ~•ıM çqçuklMmın Wôzlerini 
k,.-kÇ,_, P.,~ bk ıart{a ka· 
pa1t atMllll itia, y\ik1ek t.a.IMU -... 
kbım...,...lar .. 

M..-·1li~lerin ~tını, i~arei 
hrMıafj~~ miiv~ qmuaiye
ye ıeçirmek em•li, bir t4llk vekil • 
leri devirmit bir bahiı olmakla 
beraber, bu, erıeç halli ieap edeq 
fDeM1elerdebdit. MqaHimliği, 
ıençlerin 18zünü ~~ıacak, le'! 

fa.letler vad4tdeıı. bir meılek ha· 
11'ıd.- gık~ .. ülk~ ıençl8-! 
rin ..Ve •ve IMmn.ai)'ecelderi 
hlr hale iOkmaır,ı.. 

5azümü bitirmek iç1CI, maari • 
fia IUıq~ v• ,~ ..... if~ti h•kkın· 
ela aatm unn limferaıı1a ha&et 
yek... Ba teralt altmtlii, maarifi· 
mizin temelini teflcil eden mesle
ie d6rt elle aarrbqıl ıenç qıualliıq 
ler 1etitlirpıe~ bir h~rika, bir mu• 
cize olur •.• Biz. mucize delil, kat'· 
lnet iati1eru ! .. 

(Va-no> 

~•fllrl..-dllv 

Bo1oil•d~ ... ~ ··-· o
turan toför lı!Mil .f~ifl• kt.n-
aı Z.>WP ~• 1Ma Yuliı:" MIRr 
~ • , ••• •itiwtr-tlc 
,..lilderindea ffhirleıaıqiıl•r, hat
ta neye kaldırılm11lardır. 

••luld.,... 
Anadolubiaarrnda Hafm Hlae

,m of~mP. raqmcJı ~ Jleh· 
~t elim d~--~ .~ •. bir ~ha 
ç•bı~q-.r, Yapdq M~da 
elb~fderi dt'ni" Jrtn•nın•• \>ql\m • 
duiundan bojuld"p Plqdqııt • 
trr. 

ao '"• p•dılar 
TelitU.lede Kea...11Çı ~a 

elman Mehmetlin 30 litunı çal· 
mak iıtiyen Ka.lu, lııııqt ff MAiı· 
ınat cürqa'1 qHtf'Mt haliacle Jakalan· 
pıgbr. 

OtomeltH ••rptt 
Yükaek kal4mmq pan Şük

rü efendiye ıoför s,iclin idareıin· 
4eki ~ ~umarah otomobil çar· 
Nlak kolUDCl• JValMQttrr, Şq
flr yablan•IJbt. 

SüleyQıfllJlll muhakemesi 
Beyoilunda Saim ismindfl biri· 

al il4ür•a sın.~... ~uhake· 
••İlle dün aiw caacla laalalmıt· 
br. l>ttİlk6 eelıetle Stileyman tun· 
lan ı&rtemiıtlr: 

- Ben Hiıüto uminde biriıiylf 
R.•ıa ~11~mlU1D. Mea~iJimi ~l· 
mıı, vermiyordu. Bıı .._.ta S.iD" 
ı•lcii, •idMıale etti ı 

- Senin lıakkm yoktur. Benli!' 
itime kantma, dettim. lıllemley · 
kaldırdı hatn'na vurdu. Bu aradr 
bir kaç tokat da attı. Ben ne yap· 
tıfımı bilmeden ôldürmüıiim. Ne 
ıd öldürdüm, bilmiyorum. 

Mı.hakeme bazı ~h.itlerüı ıeti 
rilrpeşi içiıı lf!ri kaldı. 

Bemiıacilerle '"-'alwa aıCite · 
madi1en ~k b~an 11tfiM • 
adai •erihmtt~. 

c - uµQ ı a sa 

Gayrimüb adiller toplU...
•lf deiihlir 

laki müattntik Hllmutt Bey, "lr 
p.zeteye mektup lônd~k •ure· 
tiyle gayri mübadilleri, yazıhane· 
ıine davet etmiıti. Cayı1 müba
dille takdiri kıymet lmmiırnu. 
hu toplanbnm, c-Jri laiikiit olaca
ffrm Ylllrete liüer ftlmif, .tllyea 
te polise hu 19tfmaın menedilmeıi· 
ıti emretmlftir. Hikmet hey m 
ıe)eyi h~ber alınca villyete bu da· 
velin içtima mahiyetinde olmadı
lnu blldhmiftlr. 

Hlllmet ltey h mesele etnfm· 
u tMIMJ MiJt•Mttin "Gvri mü· 
1-ttillwia \llr_.. Milllri.iı&ıı •e 
gayri mübadillpj ~.ı_, e4en 
,pı,ıpluk14n 1ı,r .. ~ıı ifi biliyo
~ ISe~ dı l~Jfİ :ıqü1-diJiqı Vf' 

hakkım için mahkemeye müracaat 
edecelfm .... 

Yazıhanemde bjr 1çt~a alete 
~ilıniı de.ildir. Ben bir avq\atrr 
'e ~yni zamanda gayrl müba4ilim 
Bu aıf.ıla ilri i& nni mğkdille 
ıörüıüp iılerimiz hakkmda icap 
eden teYleri kararlattrrmak hak· 
lnnı elbette haiz h\rlunurorum.1, 

s •• o .. 
Malu1gaziler kpagres• 

~ ....ıtı ı.-.i~ıifı infi~,n· 
ttM~ ~eaM, Mrkffi ~- 91-Jr 
üzere yeniden malul gaziler cemi· 
yeti tetekkül etmi!tl. Cemiyetir 
l4t1nbul ıubeai t afu9tos~ ıene!ilı-
1'onpai11i ~dece!di. Ff~l J'O" 
Hı (içüncil ıube müdiriJ•li .4Ma· 
ra.ı.. altılıit •ir ii•rim kcfngre-
nin yapdmuma müaaade etme-
mittir. h lrentNYe müeütle edil· 
me1P,ellfn sel>ebi maltn1 defildlr. 
Cemi7,tıp f~taab\il ~ak•,ı rei· 
•i ffa~ OetJ ~~lroti ~k.lrr 
._rk_., WttlRitJir·-

Haytlbınu beyin ı8zlerine lla· •• 
Vasıf 8. geldi 

Bir JEa.ç ıiin41en beri Y alovadı 
bulunan Moıkova hü~ Miai Va· 
ııf Bey ~ün tehrimize ıelmittir. 

i zar11ı11 anlq~ıror iri; malfl) pzUer 
M"-•11ıd• ı•" ihtilaf ~ •öıter · 
mittir. Ve koqrenin ~Unıe • 
ılnin polimçe ........ıihnethHM dr 
gene kendilerinin teairi vardır. 

SiYASET 

Müteml 
payl11şılıa 
~ F 7--.-

••t ... 11 
~ ~ ••ıvıt 

muhabiri Bahanef, Wzim ........ ta 
~. qlp ,. laalMrl Wl6iıwı 

. . ~ ' . . ' ' ' .. , ... , ..... ,.,.... u. ı-.., .... 
ru•tla, miat 'ıllı •ııtlıR ~ Mı ..................................... 
WU...aa ıu 1~ nokta71 lat1Waf d11•ll 
tir: 

1 - Tanuı ahitnameai on ....... 
ha temtlit ......... 

1 - ,....... e,.a.d • ...,... ...-, 
cektir. 

3 - lqiltere, Frama n lte11e a• 
rumda Habefiatama lftikMW ...... ........................ 
f~ .. ,tıtbıA .............. 

~Ueri. Taa~ .......... 
fevWA•• hplİf' icra .a.lttlr ......... 
Fransa Urlcl si,....._ ._ ..._ ........... ~ ...... -,.._ ..... 
........... tlai~ .... ..... ~, ........ , 

""" ~ .... ~ Iİ7lfttl ,.. 
llİ- .. ~ edilmefl ·~ ..._ Wr w 
almqtırl • cl.alftlr. • ............ 
Pnmanm, ,.. pimi Wr sn ... 
A'ft"Upa politikumda lırati Wr wol W'1 .. ~ .... , ......... "'° . 
IMKIMJD••._.· ~-.. MJill 
.-a.....w ~ lı.JPy ._ .... ..._,. 
Q"'9 clolvı. ,....,. °' t.,..;.ı ..... 
aai ~baıek medlwrir.-ınde kala~. 
Bllhat.., mlıtwleb m1111eai ~ ..... .....ti..,,......... 

• • • • • • • • • .............. -... ..,. 
bum~-~~ ........ ffi~ 
...... 39 --~clüi ....,.. lrii • 
1ra..t ...... i.,. Ahmwa pau1 
........ infirat WHe lllnktilmr .. 
Fnmm~ lanuatl•Jb .. W 
fie..W, 

Tam mpnui1le ~ Wr mll117'11· 
çİ Franıız olan Harleİf• .....,. flC. 
Bartu, dediklerini ..._ A .... ,.~ ................................ 
....,,.,. 41ia _. _.,,.....,, llillllJait 
Wmr• ~...._ _.,_"'"M ..... 
olan ltalyaalar iP., ....... daha ... 
~ bir teklif ........... ,~ ..... 
.,..q.., ıqaiyetlfrl fttacarlttaa " Aqe-
hatta ile biıtlkte ~ ... Bllhu. 
aa, lqilterenin ele Abn,. ... ,.. ... 
..... ,._.,. ,..._ __ 111 ,..._. 

..... """ ....... Wd ...... 
~-

..... ~ lat'uı ~ frwaM 1' .. 
ıtolyon amanma ..... ~ ... 
kunetli olmumıb. Ba ... ,.. ..._. 
tle, bltliaılu'- de ,.......,.., liJaHt 
aahumda, tam mi•ıiyle hAü&&ll 
~~pir. 

'4 ... -.rtn f'VRk 
ı .xı n :sn Z&& 

Eutitü tapnıror 
Fen Paldlltesine hallı .ı--. 

makanik enatitldniin ylkMlr _. 
JMMıdis mektebine ~lllf dtanclea i,, .......... """' 

Enatitünün .,.,._lbldıtJ daire:re 
fen PtWtıtinin ... l#İtillÜ· 
nün 'hir kısmı 1er1ettirileeektir. 

--0--

Bir vıtuv U&n,açak 
Vapuıculuk ıirhetlnin ... ..... 

hlr Dç .apar ahnaaı ..... lafllit-
b. Bu karardan nz~ibnlttlr. 
lir vapur ,ımac~. Dlltr ..._ • 
.. ~ •t~•r itim tle ı• llat 
... t&Milll '4itMtll, q'~ iıkifft• 
len Wr waiktu inllm-...tir. . .. 

Bir tq.yhı 
ktN T1P T.ı.M ç..p,_. ~1-

ıi doktor Fruaan bey Su tehri bü· 
.............. ı ........ ,. .Ailmif 
tir. Fl"1Dp heJf ,..al ~ 
~u~aff,ld1et ~nni .ffüb. 

:Q 

Ha1dar B. gelifer 
ISiı' 8f ıifa~enl.i ~a 

bulunan Maarif müdürü Haydar 
Bey bupn tehrimize dönecektir. 



Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 27 Yauo: ishak Ferdi 

Ge~en kısımların hula•aaı 

AbdWhamit, Tıbbiyeli (Necdet) 1 Pariat&
ld .Jön TOrklerle muhabere ettlğl vehmile aa
raym zlndanlarmd& hapsetmt,,tı. I{ml suı
tanm gözdelernlden Saadet, Necdet! aevtyor 
ve Padişahı ikna ederek NecdeUe birlikte 8&· 

raydan çıkıyor. Fehlm Pqa elllınede. Parlall 
rakkase M>rguya çcldlmlşttr. Bu ımada gi%U 
bir teoıcna.t tstanbulda Pa~ yıkm&ğa 

çalı§ıyor ... 

Necmiseher Cafer Ağaya açıl
madan evvel, karar verdiği mek
tubu yazmağa ba,ladı: 

"Kazım Bey! 
"Sizi çoktan beri sevdiğimi bu

gün itiraf etmek fırsatını buldum. 
Bunu şüphesiz. ki siz de anlryor
ınmuz ! Pencereden sizi gördükçe 
kalbimin koparcasına çarptığım 

hi~ediyonım. Bir gün hareme gir
diğiniz zaman benimle karşılaş
mıştınız .. O gün bana: (Renginiz 
ne kadar uçuk, hanımefendi?) de 
miştiniz.. Bunu hatırlıyorsunuz, 

oeğil mi? 
Gene böyle bir gündü .. Başma

be~rincinin odasında bir kadırun 
isticvabmı bana havale etmiş ve 
bu hizmetimden zatı şahanenin 
çok memnun olduğunu söylemiş 
tiniz!. O gün yanımdan ayrılır
ken: (Ne kadar güzelsiniz!) "de -
miştiniz... Bilmem ki, hatıralara 
Karşı hürmetiniz var mıdır? 

Sizinle yarın akşam güneş bat
madan biraz revvel Cafer Ağanın 
odasında buluşmak istiyorum ... ,, 

Necmiaeher bu mektubu yaver 
Kazım BeY.e çok emin bir vasıta 
ile göndenniıti. 

Kazım Bey mektubu aldığı za· 
man korku ve ıheyecan içinde tit
riyordu .. Gözlerine inanamıyor· 

du. 
- Necmiıeher Hanım.. Padi

tahm biricik gözdesi kendisine 
ilanı aşk etsin ..• 

Kazım Bey buna inanmak iı· 

temiyor ve mektubu bir daha .. Bir 
kaç defa daha okudukça korku
dan dizlerinin bağının çözüldüğü· 
nü hissediyordu. 

Abdülhamit bu hadiseyi duy· 
masmdr .. 

Kazım Bey odaımda ıaat1erce 
<ıolaftı .. Düfündü .. Kendi kendin~ 
!U hülanü verdi: 

- Abdülhamit benden ıüphe
leniyor galiba! .. Necmiıehere böy 
le bir vazife vererek beni tecrübe 

Tefrika numarası : 40 

ediyor. Ayağımı denk atmalıyım. 
Maamafih ertesi alqam ayni 

.u.tte Cafer Ağanm odasına git
mekte tereddüt etmedi. 

Necmiaeher Hanıma: 
- Teessüf ederim .. diyecekti .. 

benimle alay mı ediyorsunuz? 
Ben, efendimizin gözdelerine yan 
bakacak kadar hain ve küstah bir 
adam olsaydım, ıimdiye kadar 
Yıldız sarayında kalır mıydım? 

Kazım Bey Cafer Ağanın oda· 
ama girdiği zaman, harem ağası 

yeriııde yoktu. 
Kazım Bey: 
- İfte ... Bu da bir dolap! 
Diyerek !Üphe ve tereddüt için-

de odadan içeriye girdi. 
Acaba. bir cürmü me§hut mu 

yapacaklardı? 

Paditaha böyle bir münasebet
ten mi bahsetmi~lerdi? 

Eğer Kazım &yle Necmiseher 
Ha.nımı Cafer Ağanın odasında 
konUJurken yakalamak üzere giz· 
1i bir tertibat varsa, Kazım Bey 
mahvolmut demekti.Çünkü bu va
ziyette yakalanan bir yaverin sa
rayda kalması kabli değildi. 

Kazım Bey Cafer Ağanın oda
sında dolaşırken, birden kapıdan 
içeriye süzülen bir gölge gördü. 

Necmiseher Hanım telaşla içe· 
riye giriyordu .. 

Abdülhamidin gözdesi çok he
yecanlıydı .. Sağ elini sol memesi 
üzerine koymu1 ve ba,ım arkaya 
çevirerek: 

- Kimseler yok.. 
beatçe konup.biliriz. 

Demişti. 

Burada ser-

Necmiıeher Hanım Kazım Be· 
yin yüzüne bakapuyordu. Eğer bi· 
raz daha soğuk kanlılığını muha
faza ederek gözlerini Kazım Be
yin gözlerine dikmit olsaydı, o
nun kendisini hiç te ayni duygu -
larla beklemediğini görecekti. 

Abdülhamidin gözdesi oda ka
pısını içinden kilitledikten sonra, 
bir koltuğa oturdu: 

- Sizi rahatsız ettim, d·eğil mi? 
Kazım Bey önüne bakıyordu: 

- Estafurullah Hanımefendi! 
Sizinle görüşmek benim için bir 
şereftir. Fakat ... 

Necmiıeher genç yaverin sözü
nü kesti: 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili: (Va - Nfı) 

Geçen kı•ımların hüllsası 
llhaml Bey, servetini kaybetmiş 

bir Pa§aZadadir. Fakat, eski debdebeli 
hayatı terketmek iı.temiyor. Onun için, 
kızı Türkan Hanımı Cemal Bey ismin· 
de bir zengine vermek emelindedir. 
Halbuki, Türkıinla. Fikret aeviıiyorlar. 
İlhami Eey, Fi3reti, oğlu gibi büyüt
mektedir. Ona, kızdan vazgeçmesi için 
rica ediyor. Banka memuru olan Fik
retin önUne, tes:ıdüf, Şadiye Harum 
isminde zengin bir kadın çıkanyor. Bu 
hanım, da delikanlı ile alakadar olııyor. 

/ - Ne diyecek? •• "Krzunla baıka
arnı evlendireceğim •. O, bize servet 
ıetirecek... Halbuki, senin huzurun 
mani oluyor •.• Bizim için fedakarlık 

pp ... Her ,eyi unut, çekil ... " diyor •. ,...... 
• - tıfe gatfp ttsacHtf .. Benbn ba· 

),amm zilmlyeti •• - diy• dütündü. • de-

mek ki, Şadiye Hanımın da babası, o
nu, bir pahalı mal gibi aabnak fikrin· 
de ... " 

- Buna rağmen? •.• 
- Buna rağmen Türkinı seviyo -

rum ... Onunla evlenemiyorum ... Fakat, 
betbaht olacağım... O da, ben de bet
baht olacağız ... 

Türkin, artık, kulaklarına inana -
mıyordu. 

Demek ki, deminden beri bahsedi
len •tk, kendisine beslenen aıkmıı ... 
Demek ki, Fikret zannettiği gibi iki 
yüzlü ve mürai değilmit··· O kadar sa
mimi imiı ki, başka kadınlarla (hem 
de ne güzel kadınlarla) yalnız kalın
ca bile, onlara Türkanm aşkından hah· 
sediyormuı ... 

Şimdi, genç kız, rakibesine bakı -
yordu: Cidden harikuTtcfe kibar tavır
h, mükemmel profilli, ,ık bir kadındı .. 
Hem ha otomobilin sahibesi, kendile-

Fıkra müsabakası 
E:ı iyı, en &iizel fıkralan bize gön

dereceklerin yazılan; burada nqredi· 
lecektir. Yalnız bu fıkraların unn ol· 
mamaaı, seçme olma11 ve okunaklı 

yazılmaSI lizımdır. 

Napolqonun gazeteciligı 

Köpek isterimi 
Bir §air zamanın halifelerinden 

biri hakkmda methiye yazdı. Gö
türüp verdi. 

Halife: 
- Hacetin nedir? dedi. 
- Efendim, bana bir köpek ve-

riniz ... 
Halife kızdı: 
- Köpeği ne yapacaksın? Ben, 

sana hacetin nedir diye soruyo
rum, onu söyle ... Yoksa benimle a
lay mı ediyorsun? 

- Ha,a efendim, alay benim 
haddim mi? Yalnız istek benim 
değil midir. Köpek istiyorum. 

Şaire köpeği verdiler. Bu sefer 
şair dedi ki: 

- Aman efendim, köpekle ava 
gidince yayan nasıl giderim. 

- Öyleyse bir de at vereyim. 

- Bu atın suyuna, yemine kim 
bakacak? 

- Bir de hizmetçi vereyim. 

- Köpekle avda tuttuğum av-
ları evime getirsem kim pi,irecek. 

- Bir de cariye vereyim. 
- Köpek, cariye, at nerede o-

tururlar .. 
- Bir de ev vereyim .... 
Şairin haceti yerine gelmiıti .. 

M.L. 

- Korkuyor musunuz yoksa? •. 
- Hayır ... Şey .. Şüphesiz kor-

kuyorum. Hem de bendeniz zatı 
§ahaneye sadakatle çahıan bir za 
bitim. Ekmek yediğim kapıya na· 
ınl ihanet edebilirim, hanımefen .. 
d"? t 1 •• 

Kazını Beyin ıüphesi 
artıyordu. 

Cafer Ağanın odui yanında 

bir ba§ka kapı . vardı. Padi§ahın 

buradan bir kaç defa siyasi müc .. 
rimleri isticvap edilirken dinledi
ği şayi olmu1tu. 

Abdülhamidin bu kapı arkasın· 
' da saklanarak kendilerini dinle-

mediğini kim temin edebilirdi? 
Necmiseher gülerek iskemlesi

ni yaverin yanına çekti: 

- Sizinle biraz daha açık ko .. 
nu,mnk istiyorum, Kazım Bey! 
Belki bu fırsatı bir daha elde ede
meyiz .. itiraf ediniz: Beni ıeviyor 
musunuz? Benimle ev!enmek iste
mez misiniz? 

(Devamı var) 

ri gibi ıahte zengin değildi ıüphesiz.. ı 

Her halinden, her tavnndan ıervetin 
rahatlığı görünüyordu. 

Ne de iyi kalpli kadın 1 Bakınız, neı 
dedi: 

- Türkan Hanım da, siz de birbi
rinizi bu kadar severken, evlenmeme
niz vallahi yazıktır ... Ilhami Beyin söy
lediklerine bakmayın... Onu dinleme
yin ••• Evlenin .. Gençsiniz.. Aık, in•a • 
nı, ekseriya fevkaladelikleı-e sevke -
der ... Mutlaka bir kolayını bulur, zen
ginle§İrsiniz •.• 

Türkan, bu sözleri itilince, birden• 
bire, heyecana kapılarak, önünde du -
ran kadınla erkeğin boynuna sarıl • 
mak, onlan, ta-Pır şupur iki yanağın -
dan Öpmek istedi. 

Bilhassa, Şadiye, ona, pek ,irin 
göründü. 

Lakin: 

" - Deli miyim ben? .. - diye dü -
§Ündü. - kadının elinde direksiyon var .. 
Maazallah, otomobili bir yere çarptı • 
rır ... Üçümüz birden mahvoluruz •• O -
nun için, burada mevcudiyetimi yavat 
yavaı lıııber vermeliyim .• Fakat, mese-
11 naııl? .. " 

"Eğer matbuata gem vurmazsam, 
iktidar mevkiinde 3ay bile kalamaın,, 

Malüm olduğu üzere, Fransanın 

Korsikalı diktatörü, matbuatın kudret 
ve nüfuzu hakkında yüksek bir fikre 
sahipti. Bu sebepledir ki: .. Beıinci kuv
vet: Matbuat." Söz;i ona atfedilir. 
Napoleon daha genç yaıında iken çok 
gayretli ve devamlı bir gaz.ete okuyu
cusu idi. Gazeteler tarihi ve askeri ma
lumatı ihtiva eden eserler onun çok 
ıeverek" okuduğu ıeylerdi. Buna mu• 
kabil edebiyat ve bediiyat ile ancak, 
kendisine bir edip v~ ıan'atk&r takdim 
edilmek lazım geldiği zaman meığul o
lurdu. 

1799 ıenesi 10 Teırinisaninin gece 
yarısında Jeneral Napoleon Bonapart, 
mecliıe dönmelerine müsade edilmiı o

lan mebuslar tarafından Fransa Cum
huriyetinin birinci konsül'u tayinolun
muftu. Bu andan itibaren dikkat ve iti
na ile takip ettiği diğer tedbirler ara-
11nda gazeteleri tamamile kendi nüfu
zu albna almağa ğayret etmiştir. 

Napeleon, kendisini Fransa'nın hnı 
gazetecisi ve propağanda ,efi sayardı 
ve konsullüğe tayininden az zaman so
nra mutcmetlerinden birine demiıtir 
ki: 

[Eğer ben matbuata gem vunnaz
ııam, mevkii ikdidarda üç ay bile kala
mam.] 

R. M. C. Naim Wilson'un Letizia 
ismindeki kitabmcia bildirdiği v(;çhile 
daha 17 Kanunusani 1800 akşamında 
birinci Konsül, bir içtimada şu söz
leri söylemiştir: 

Bir gazete nedir? Ba§ka blr n:ım 
ile klüptür. Bir gazete kendi okuyucıt
ları üzerinde yapmak istediği tesiri ya
par. Siz istiyorsunuz ki, ben, azami 
400 illi 500 kişi tarafından dinlenilen 
hitabeleri men ve fakat binlerce kişi
nin okuyabileceği neşriyat hitabeleri
ne müsaade edeyim ... 

Napoleon'un kendi matbuat omagı 
"Moniteur Uuniverael" idi ki, bu ıa
zeteniu 17Qel a:. \JU.d. ---ı....;~ .. ı..; 
nüıhalan Napoleonun tesiriyle bilva -
ııta ve yahut doğrudan' doğruya ken· 
disi tarafmdan yazılmıı makalelerde do· 
ludur. Moniteur'ün baskı provalarının 
her gün Napoleon'a takdimi mecburi
yeti vardı. O, bunları büyük bir dil< -
katle tetkik eder, tashihleri yapar, mÜ· 
lahazat ve notlarla tavzih ederdi. 

Napoleon, harbin devamı müdde • 
tince miktarı altmııtan aşağı olmıyan 
muhtelif istikametlerdeki Paris gaze
telerinin intiıarını menctmiı ve neşri
ne izin verdiği gazetelere de tiddetli 
bir ıansür koymuıtu. Bu gazetelerde 
kendi siyaseti için muvaff akiyetle yol 
açar ve kendi siyasetini her aabah ve 
akıam Fransızlara yem gibi yedirip 
hazmettirmek için ustaJıldı metodlar 
icat eder, bu yolda devam ve sebat e
derdi. 

Yeni kelime ve cümlelerle, yeni ses 
ve yeni sözlerle her zaman ayni ,eyi 

Şadiye: 

- Eğer mahzur görmezseniz, ben 
size, ilk zamanlar, yardımda bile bu -
lunurum .• - diye muhaveresine devam 
ediyordu. • sizin istikbalde, hem de 
pek yakın bir iıtikbalde zenıin olacak 
ve borcunuzu bana ödeyecek bir insan 
olduğunuzu katiyetle görüyor ve buna 
emin bulunuyorum ... 

- ... 
Fikret, dalmıt, susuyordu. 
Kim bilir neler düıünüyordu. 
Kalbinde, büyük bir mücadele ol-

duğu muhakkaktı. 

Türkan bile, bir an: 
" - Aman Yarabbi.. Ne iyi ka • 

dın ..• • diye düşündü. • bunu her hal
de fisebilillah yapıyor .• Öyle ya: Ne 
menfaati olabilir? ... " 

Fikret: 
- Çok teşekkür ederim ..• • dedi. • 

fakat, böyle bir teklifi nasıl kabul ede
bilirim? .• Bunu nasıl izah etmem ka
bil olur ... 

- Kime kartı? 
- Umumiyetle!. 

- Siz, benim Hmimiyetimden e-
minsiniz... Ben, bunu, ıırf kendi zev -
kim için yapacağon ... Seviıen iki kiıi-

tekrar ebnenin nihayet her muvaff a• 
kiyetli propagandanın sırrı olduğunıl 
bilirdi. 

Napoleon, ecnebi gazeteleri de dai• 
ma okurdu ve ecnebi gazetecilerle bet 
vakit rabıta ve münasebetini muhafa• 
za ederdi; bunları kendine kazanına • 
ğa çalışırdı, tabiidir ki, bunda her ..,,,. 
kit muvaffak olamazdı. 

Dikkate §ayandır ki, gazetecilik •a• 
hasında Napolcon'un en tehlikeli ınu• 
arızı bir kadındı. Bu, Maliye Nazırl 

Neckerin kızı, muharrir Madam de 
Staeldi. imparator yüksek bir ıuur ve 
gurur sahibi ol<'n bu kadını bir defıı 
İstihfaf etmİ§ ve gururunu kmnı§U• 

Kadın müteessir oldu ve bundan dola• 
yı hayatının sonuna kadar Napoleona 
kar§ı müthiş bir dü§manhk besledi; 
onunla çarpıımaktan bir an geri kal • 
madı. 

Madam de Stael'in ecnebi memle • 
ketlerde, lıviçrede, Almanyada, lngil• 
terede bir çok dostları ve nüfuzlu t• • 
nrdrkları olduğundan kendisinin Fran• 
sız ve ecnebi matbuatında Napolconl 
karşı vurduğu iğne darbeleri yeni re
jim için çok fena tesirler husule ge • 
tirdi. "Ajaccio hanedanı" (1) tabirini 
muhtelif gazetelere tezyif makamında 
sokarak ve Usüratör'ün (2) İptida Al· 
lahlık taslamasını ve sonra da birden 
bire dini alıidelerc esaretini mizahi bir 
lisanla tasvir eden Madam de Stael'· 
dir. 

Napoleon, Madam de Stael'i Pariı· 
ten sürdü ise de gene onun dilindenı 
kaleminden ve hitabelerinden kurtula• 
madı, aciz kaldı. Napoleon'un mahretı' 
ailevi vaziyetleri, zevcesi Josefine'in 
geçmiı hayatı, hem§İrelerinin macer•· 
lan da ecnebi matbuatta nahoı dediko• 
dulara sebep oluyordu ki, bunlar dıt 
Madam de Stael'in eli altından çıkı • 
yordu. Napoleon'un gazetecilik faali • 
yeti hakkında Fransada bir _çok kitap• 
lar neşre ilmıştır. Bunlardan en mu • 
fassalı A. Perivier'in yazdığı kitaptır· 
Fakat bunların hiç biri bu entercsal1 
mevzuu tamamlıyamamıştır. 

( 1) Korsika adasının merkez şehri 
olup Napoleon'un doğduğu yerdir• 
Nüfusu 23,917 dir. 

(2) Gayri meşru surette devlet i· 
daresini eline alan müstebit adam. 

(Almanca "Reichspost" gazetesin• 
den) .. 
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Holivut 
Holivut'un 8 ağustos nüıh&•1 

en son gelen artiııt resimleri ve ço~ 
zengin bir münderecat ile intiş"' 
etmiıtir. 

. b" 1 . v b b" ~., yı ır e§tırmege se e ıyet vermek ze • 
ki için •• Ve sizin yakın dostunuz ol ' 
mak zevki için ...• 

- Alem ne der ... 
- Bakınız, siz de bu basma kalıJ" 

müptezel tabiri kullandınız... "AJeıtl 
ne der? ... " Amma da söz •. Siz, herlcC' 
sin ne diyeceğine mi bakacaksınız?,.. 
Alemden yüksek olmalısınız... Zatell 
yükseksiniz de... Hoı, ıayet isterse • 
niz, size yardım edİ§İm, sade ikiıniıİll 
arasında sır halinde kalır ... Hiç &it 
ferde bundan bahsebnezsiniz .•• Hstti"' 

- Hatta? 
- Türkan Hanıma bile ... 
Fikret, uzun bir düıünccye vardı· ., ... 
Türkan, heyecana kapılmı§tı ... v" 

cudüne, soğuk ve sıcak terler baııY0t"' 
du .. Otomobilin hızlı gitmesine ve yiİ' 
züne bol rüzgar çarpmasına rağ111e"' 
havasızlıktan boğulur gibi oluyordı.ı: 

" - Bu da ne demek? .. - diye~; 
dütündü. • Ben, her halde çok saf 
kızım .. Zira, bu kadının gizli 11iyetıe·, 
rini birden bire keıfedemedim ••. O, bt 
nim anladığımdan, pek, pek dahıt 1'"1"' ., 
naz .•. 

Fikret: 
(Devamı .,ar) 

b 



r~~'in 
\ h•k-ayeai I Dünya tersine döndü! am ıca a avuz se ası 

..... Son sayfadaki resme bakın!-

b· PJtjda krrk yqlannda kadar 
~kadına. raıtladım. Hal ve tav· 
"' dn ecnebi olduğu belliydi. De· 
"':Ze •• 
Ilı illi.yor çıkıyor, kumların üs· 
Cl ak lllodasıru bütün dünyaya Rus 
c ~e denize giriyor, çıkıyor, vü· 
k\l unu tekrar güneşe maruz hıra· 
1}'or. 

Baktım ve gülümsedim: 
- Mutlaka Russunuz! -dedim. 

~!; Niçin hükmettiniz?.. Ben 
8..Jırnı ••• 

ll'ı - Allah Allah ... Halbuki, yan· 
1 lk tnodasını ütün dünyaya Rus· 

kar Yaymıtlardrr .. Onlann memle
er a .
1
•nde, Çarlık zamanında, yalnız 

~1 Zadeler ve zenginler Kınm ve 
a~fkaayaya seyahat edebilirlerdi. 
ttııttahi, tiddetli güneşlen kavnıl· 
d'uş olarak timale avdet ederler· 
t 

1
"· Bütün ıa,, bir ''kibar,, insan, 

tellinin kitmtriliği ile, "abadi nas· 
1 ~' ayın edilirdi ... Sayfiye yer
'~lrıne seyahat edemiyen fakat a • 

ı ıa.deı·.. .. R 1 . la ıge ozenen us genç erı 
~ ~u Yiiksek sınıfa benzemek kay 
~:tle, ne zaman güneşli bir hava 
k" •alar, derhal soyunarak cızbız 
~Ete gihi, şuleler altında ha dö
t ler, ha dönerlerdi ... itte, güneş 
de Yanına.k modası bu şerait altm· 
ttı'' Ruayada zuhur etmif, sonra, 
l k'llhaceretle beraber, telanil mem 
~ etlere yayılml'§tır ... 
Alınan kadım güldü: 

ltt '":" E~et ... Doğru .. Fakat benim· 
l>a.tka l>ir yanıf ... Kocama ben· 

~~ek istiyorum. 
-? 

~i. il~;de, afaçlann altmtia, ·Af· 
d li bil' insan oturuyordu. Batın-
' •arık vardı ... Berberi ile zenci 

~11&.ıı, garip bir rrktandı ..• Yanak· 
.:;; köıe, çene tarafı sivri, bir keçi 
~ a.Iı 'Vardı .. Teni zeytuni idi. .. 
i~ lrıaı böyle cehennem azabında 
'ti~rı, kendisi, serinlikte keyif sü· 
.. ,ardu. 

Alnı an kadını: 
t 

1
- Sormayın... Ah, batımıza 

.\~ ~tıleri sormayın! .. -dedi.· Ben, 
d "ikadaki Alman müstemlekesin 
ı·~~ ~rmi sene evvel, babamla bir-
lq • 
~ e ıeyahat edıyordum ... O za· 
h lrı, hu adamı gördüm... Benim 
C\t~beyaz tenimle onun esmer vü· 
) ~\l, tezatların incizabı halinde, 
l\~l diğerini çekti... Kendisine gö
d' •erdır.ı .• O da beni delice sev· 

1., A 'l • h • • ~ı emı, namımı, tannnı, er· 
l~~· b 
ltf 1 ıraktı.en ... P.abamın rızasr hi-
kt l!la. zenci adama kaçtım ... Ta • 
i~d heni takip edecekler, aileme 
lt\f e edeceklerdi; biliyorum .. Çün 
tt1' he.ham, nüfuzlu bir adamdı ... 
t bunun içindir ki, kocam Kin
i~ ile birlikte, onun kabilesine 
~ettik ... 

~"lakin, bu sefer de, orada bir 
~'b~llnıel ile br,ılandrk. Zira, 
!
11 
~eni~ reisi, daha doğrusu kra

~t'td Yazlann son derece düıma
~l 1•• Tam manaıile müteauıp 

l'hmt·· d ıc unı ardı ... 
~~ ':l<interunun evlendiği kadın 
':ıt? Hariçten getimıi,.. . Sa
~ eyaz bir şey olmasın? .. Necip 
~:u:lll asaletini bozmasın? .. 
~l't llıll%a, olmıya ki, batka kan 
'il\ !tnaarn ... -demif ..... Şunu geti· 

''• c.·· ıcl(• Oreceğiz ... 
d1 k ın.teruyu ve arkadaılarını al· 

tr tel" H"k.. d l' "ıil &f... u um ar, za ım ve 
ıt~'bit ş b . . . tar\{ ... ayet · enım rengımı 

~ -~e behemehal hudut harinci
~~ .... '*fr. .. Hele mdin.cmıızı bo-

~lt~t>canı allar, arkadaştan so
l~ ... ~··· .. Zira, ceza da yiyecek-

. Gki.nndar, mutlaka beni gör 

mek iatiyor ..• 
"- Ah, senin bu rengin... Ah 

senin qağı ırktan olman ••• Halbu· 
ki, ne iyi kalpli kızım ... Seni he • 
pimiz sevdik... -diye etrafımda 

dövünüyorlar .. 

Birtarafta saz, birtarafta caz! havuzda ise ne ördek var, 
ne de kaz! Bu da yeni Köroğlu! 

"Birdenbire, aklıma, dahiyane 
bir fikir geldi: 

"- Hükümdar efendimize söy
leyin ... Ben, rahatsızlandım ... Her 
halde bir hafta kadar istirahate 
ihtiyacnn var ... Misafirliğime ba· 
ğışlasınlar... Sonra, huzurlarına 

çrkar ve kendimin siyah ırktan ol
duğumu ispat ederim .. 

"Kocam: 
''-Aman, yalan söylenmez ... 

Yalancının mumu yatsıya kadar 
yanar ... Ne de olsa, sonradan iş 

meydana çıkacak... Bir hafta ge· 
çince beyazlığın anlaşılacak ... 
-dedi. 

Orman k6şkUnUn taratjasında bir Aile grupu 

"- Ben beyaz değil, siyah ırk· 
tanım ... Korkmayın, bunu ispat e
deceğim ... Yalnız bana bir hafta
lık müsaade! -diyerek ayak dire • 
dim. .. 

Bir tarafta saz, bir tarafta caz! ı altı: sularını gönnütıünüzdür. Bun 
Havuzda ise ne ördek var, ne lann rengi işte tam bir koyu cam 
kaz!.. göbeği rengidir ki bu rengin tatb-

Bu da yeni Köroğlu:: lığı ne ıa.faklarda, ne guruplarda, 

"Mucize yapmamdan batka hiç 
bir şeyde ümitleri olmadığı için, 
hükümdarın yanma gittiler ve has 
tahğımı ileri sürerek bir hafta 
müsaade istediler ve hu izini ko· 
pardrlar ... 

"Tabii, tahmin ettiniz: 
"Şimdiki gençlerin yaptıklarını 

ben o zaman lketfederek tatbik ey 
ledim ... Afrikanın müthit güneti· 
ne vücudumu saatlerce arzederek 
oldum bir Arap yavrusu ... Ama ne 
habeı, ama ne zenci .•. Tam mi.na· 
aile! .... 

Plajlarda deniz hamamlarında ne mehtaplarda, ne de az bulutlu, 
kum gibi insan kaynarken Çam- durgun yaz gecelerinin sabaha 
hcanm beri yamacmda.ki koıko· kartı kurıuniyi andıran seuizlik • 
caman tatlı au havuzu bomboı du· lerinde vardır. Buna, hu renge 
nıyor. insandan geçtik, içinde bir tam manasile gm rengi derler. Su, 
tek !uız,yahut ördek bile yok !Etra hakikatte renksizdir, şeffaftır; fa· 
fıru enli ve yüksek çamların kop • kat etrafını saran koca çamların, 
koyu gölgelediği bu caaanım ha· ulu dr'§budaklarm, yayvan, sakız 
vuza baktım baktım da, dayana • ağaçlarının gölgeleri onu bu ren
madım, mal sahibi olduğu anlatı· ge sokar ve gözler suyun bu rengi
lan §İşmanca zata sordum: ne bakhkça öyle hoş kamaırr ki 

"Nihayet, hükümdarın kartısı· 
na çıktım: 

"- Memnun ve mahzuz ol· 
dum ... Aferin Kinteru! ... Aldığın 
kız bizdenmit ! -dedi. 

Allah ikinizi de bahtiyar etsin ... 
Yoksa bize bir soysuz beyaz kız , 
getirdin diye ödüm patlamıştrı. .. 

• • • • 
" Bu anlattığım yirİni ıene ev • 

vele racidir! ... -diye Alman kadı
nı hikayesine devam etti.· Şimdi 
yeni maceramı dinleyin .... 

- Bu havuzda banyo yapıla· 
maz mı? 

-Yapılır! 

- Peki, ne için yapan yok! 
- '.A:det olmamı§... Yoksa bi-

zim garsonlar, gece bunun içinde 
yüzme yarl§ı bile yaparlar. 

Bizdeki deniz hamamlarının 

dördü, be~i kadar büyük olan bu 
havuzda eğer gündiiz1eri de ban· 
yo yapılmıya batlansa zannede· 
rim mayosunu, peftemalını kapan 
bundan sonra soluğu Küçükçam • 
lıcada alır. 

Koyu cam göbeği rengini bilir 
misiniz? Hani Köprünün Kadıköy 
iskelesinden Haliç tarafına geçilir 
ken dubalarm çevrelediği köprü 

İptidai kabilenin yeknesak ha· 
yahndan brktım ... Kocam, gayet~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Gördünüz mü beliY.I ... 
iyi zenci yemekleri yapmasını bil-

b ı d 
Artık, Almanyada oturmamıza 

hassa kahve pitimıesini i iyor u. 
Bu san'atm Almanyada çok iyi pa im.kan kalmadı... Batka muhit 

k d 
., d" .. d" içinde de barınamayız ... Siz, ltal-

ra azan ıracagını uşun um ... 
yaya gidip hayatınızı kazanabilir 

Pek cüz'i bir sermaye ile kervana 
kabldık, sahile geldik Üçüncü misiniz? Hayır, değil mi? Esasen, 
mevki birer bilet aldık... Triyes· timdiki nizamlarla ecnebilere it 
te ... Oradan da ver elini Berlin.. yok ... Kocaıiun memleketine git· 

Tahminlerim 'doğru çıktı ... Ev· meğe mecbur oluyoruz ... Zira, be
vela küçük sokaklardan birinde, nim kararmama imkan var, onun 
sonra cadde üstünde bir dükkan beyazlafıp Almanyada kalmasına 
açbk... Kocamla birlikte çalıtarak ise yok ... 
r.•ükemmelen hayat~ı kazanı· Bu gördüğünüz güneş banyola· 
yoyduk ... Bilhassa artık simsiyah rıru siyah ırka girmek için yapıyo· 
kavrulmama da lüzum kalmamış· rum ... Anlıyorsunuz ya ... 

tı ... Aşkımız, vücutlarımızın teza· 
dını alabildiğine tadıyordu ... Ak • 
si takdirde, ikimiz de simsiyah o • 
lunca, izdiv:lcımızın hikmeti kal-

mıyacaktı ! l 
Böy]elikle uzun seneler, saadet 

içinde muammer olduk ... 

Lakin, bu sefer de, Almanya • 
da, bir ırkçılık belası çıktı: Cer· 
men rrkındn bir insanla zenci ırk· 
tan bir insanın izdivacı adeta CÜ• 

rüm telakki ediliyor ... Biz de, ka· 
tillere, hırsızlara döndük ... Her ta] 
rafta tahkire, tehdide maruz kal • 
mağa başladık. .. Hatta kanuni ta· 
kibata uğrayıp cezaya çarpılma· 

mıza ramak kaldı. 

. . . . . . . . . . 
Hazin hazin içini çekti ... 
Kadınla ahbap oldum... Onu, 

Tarabluışama giden vapura ka· 
dar tefyi ettim... Bana mektup 
göndermeği vadetti ... Vadinde de 
durdu. 

işte aldığım mektuptan bir kaç 
satır: 

"Çok mes'udum ... Buradaki es
ki müteassıp hükümdar ölmüf ... 
Yerine oğlu olan medeni düşünce- 1 li bir genç gelmiş ... lr'k farkı gö-

1 
zetmiyor ... Kocamın beyaz kadın 

1 
almasında mahzur yok... Bu hür 

1 
memlekette, istediğim gibi yaşa· 

yabileceğim ... Kocamla mes'ut o-
1 

la bileceğim ... Y aşasm medeni zih- 1 

ilah, ilah ... 

Havuz kenar1nda 

gönüller bu koyu cam göbeği renk 
li ve üzeri hafif meneviıli ıuyu, 
hareli canfesten yekpare ve yumu 

pk bir halı sanır ve insanın he
men kofup bunun üzerine 11rtüs· 
tü, yan üstü yatası gelir. işte Çam
bcanın beri yamacında Marmara· 

yı ve Mamıarmn Andolu kıyıları
nı uzaktan tabak gibi seyreden 

böyle bir tatlı su havuzu var. La
kin, ne yazık ki seyir günleri bu 
c~aanım havuzun etrafını bir alay 
insandan suyun içine bir tek aya • 

ğını bile sokan yok! Herkes gel • 
mit, sandalyelere, kan.apelere beş 
lik simit gibi dimdik kurulmuf, 
oldukça mükellef ve biraz da yap· 
macık bir eda ile ya saz dinliyor, 
ya caz! Radyoda, gramofonlarda, 
şurada burada dinliye dinliye ar
tık kaf a1arımızı pek fazla titirmiş 
olan piyasanın bütün şarkıları o • 
ra<la ela durmadan söylenip çalı· 

Cermen ırkının safiyetini halel
dar ediyormuşuz ... Bundan bir ani 
önce el çekmeli imiıiz ••• 

niyetli memleketler ... ,, l 
(Hatice SUreyya) j 

nıyor. Bir aralık baktım, güzel ıeı 
li hanende hanım: 

"Am an esmer, canım eMner,, 
"Gözüm gönlüm seni ister!,, 
Şarkısını söylerken hemen her• 

lies gözlerini ve kulaklarını o kü
lüstür güfteli pestenkerani nağ· 

meli şarkıya dikmiı, hayran hay· 
ran onu dinliyor. Amma da tuhaf 
şey ha! 

O nasıl göz ve gönüldür ki öyle 
bir yerde istiyecek başka bir ıey 
yokmuş gibi hala esmeri, beyazı, 
sarışını, çukulata renkliyi arıyor! 

Arkadaki köşkün alt kat tara· 
çasmda ise cazbant, kızılcık mu· 
rabbası gibi yarı ağdalı, yan kek· 
remsi ve yapıfkan bir tango ile 
çiftleri ter içinde salıntılı döndü
rüyor, 

Caaanım fiavuz gene Öombof, 
hala bombot !. .. Aktamın canlıla -
şan serin gün doğrusu çamları ha· 
fif hafif hıtırdatmrya başlarken 
şimdi bu koyu cam göbeği renkli 
havuzda ne de güzel ördekleme 
yüzülür, yanlama gidilir, arka üı· 
tü yablıp can ve yürekten bir: 

-Oooh! 
Çekilir. Hey bu havuzu yapan 

mübarek adam, bari buraya kim -
ıe girmiyor; sekiz on ördekle, bir 
kaç çift kaz al, suya salıver de hiç 
olmazsa göller ve kuğular şairi 
rahmetli Ahmet Haşimin ruhu şa· 
dolsun! 

••• , 

Gün bata?'ken güzel ormandan 
uzun çayırın yolunu tuttum. Sık a· 
ğaçlıklar arasmdaki dar yollar· 
dan biraz yürüdükten sonra ba.K
•mı, fazla sola kaçmışım... Yenj 
yetiımekte olan adam boyundaki 
birbirine dolambaçlı yemyeşil a -
ğaç filizlerinin arasından atlıya. 
rak tekrar sağa kıvrıldım. 

Zikzaklı bir kaç voliden sonra 
Acıbademle Uzunçayır arasında· 
ki kapkaranlık bir korunun dibin· 
den geçerken korunun içinden bir 
sestir gürledi: 

- Ağır ol arkadaş, acelen ne, 
dur beraber gideJim ! 

Fena halde !aıaladım. Çünkü 
geçtiğim yerler tenhanın tenhası 

idi.Herkes güzel ormandaki havuz 
başında otobüs ve otomobillerle 
dönerken ben ne diye bu ıpıssız or 
manm içine dalmıştım. Çok ileri· 
de bir harman görünüyordu. Fa
kat harmancıların beni görmesi 
için büyük bir teleıkop lazımdr. 

Ses gelince durakladım, başımı o 
tarafa çevirdim. Bir de ne baka· 
yım, kestane durusu, yavuz bir a
tın üstünde yarı sporcu, yarı avcı 
kiyaf etli cüsseli bir adam bana 
doğru gelmiyor mu? Gözlükleri· 

- Lfitfen sayıfayı çeviriniz -

manzara 



Çingene= aav~·ası 
( Uıt tarafı ı inci aayılada) 

ikide, bir de eTini bırakaırak tey· 
zeıi Ra:biaıuıı yanına kaçmakta
dır. Necl!ltJe, tene•i Rabianın 
evine ıon kaçqmda epeyce kalmıt 
ve bu kalma eanatında da eni9teai 
Mustafa ile münasebet tesis et
miıtir. 

Birbirinin yakın akrabası olan 
bu kıptiler, itte Necmiyenin bu 
kaçma fıadieesi üzerine kavgaya 
tutu9mu9lardır. Muhittinin 
karısı Meryem müdahale etmit ve 
Jerden kaptıiı bir tatla, Rabia· 
nın kafasmı yarmıthr. Bu esnada 
çergiıinde uyumakta olan Rabi
anın kocası Mustafa da uyan
m11 ve kar11ının kanlar içinde yat
m.;kta oldufunu görünce bıçağını 
çekerek dııan fırlamıt ve orada 
bulunan Meryemin kolunu i!ç ye
rinden yaralamı9tır. 

Yaralama hldisesinden sonra 
kavga daha biiyümüı ve hadiseye 
daha ıbatka kıptiler de karıtmıtlar 
sa da jandarmanın m\!dabalesi ile 
kavganın önü almmıt ve kendileri 
orad• barıtbrılmıttır. Barışmaya 
raılmen kanar yaralı olan Muhit
tin bir istida ile müddei umumlli-' 
ie müracaat etmit ve iddia maka-
mı da bunların hepsini birden bi· 
rinci ceza mahkemesine vermiş· 
tir. Bu aabRh mahkemede hazıT 

bulunmak üzere adliyeye gelen 
çingenelerden Rabia, Necmiyeye 
fena bir llf IÖylemit bu söz üzeri
ne de Necmiye, Rabianın üzerine 
attlmıt ve ellerindeki çocukları 

yerlere fn.Jatarak birbirlerine sal· 
dımnılardrr. Etraltan yeti,enler 
çin•enelerl ayırmıtlar ve hu ıuret 
le ikinci bir kavganın önünü al
mr,lardR'. 

Telefon E-lektrik 
'\ \ '1 . , 1 '"" 

hinden ve 933 mukaveleaine rücu· 
pjf an mütevellit tenzilat, diğeri 
ile elektrik ücretinin 20 kuruttan 
15 kuruff. inmuinden q,\itevellit 
ten•ilittır. Tramvay biletlerinin 
ikinci defa indiriliti ıörüıtilürker. 
talebe biletleri üzeriııcle yapılacak 
t.nzilit, amele ücretleri ve mmta
kalar tayini de ıöriitülecelrtir · 

Elektrik tarifesi de •on teklini 
almak üzeredir. Şirketin kilovat 
ücretinin 16,S kurufta israr et -
mesine raP,en Nafi- ve Belediye 
murahhasları kilovat batına on 
bet kunı§ olması lazım geldiğin; 

ıöylemi!lerdir. Nafia Vekileti ya· 
kında bu husuıta kat't kararmı ve
recektir. 

mi düzeltip gelene ·a\1'\~tH t~tın· 
ca ya d~dim buranın korqcusu, ya 
hyt bir çiftlik klhya11. ~lnıalı ! . . 

Uzaktan fiyaka ıçın ~ygırı 
mahmuzlayıp dizginleri kıatı ve 
hayvanı ıahlandırarak bir daha 
bafırdı: 

_ "Ben hir köroğluyum dağda 
gezerim, 

Esen rüzgarlardan hile 
. ' rnn .,, 

seze-

Sesi ltemen tanıdım ve heytin 
alt tara.fıru ben tamamladım: 

Şahlıandınna atı, doiJ11, düriitt 
nl, 

y ok•a alimallah batm ezerim! 
BbhP körollu baktım, Uhka· 

h•J'l aahverdi ... 
_ Galib., beni Y eldelirmeni 

ı4"ıt1 R•tht Tlhir? 
_ y •lt.lıtina•ni daha Y•rım 

sut ileride J•llu ! 
_ O,.le y ,Jtlttirmeni delil M, 

h•ni Donldto"'ll ar4<hlı Y •ldotir ..... , 
ffaJlt Mr '•""•"• •ılta •• ı~ 

k•amtlaa o enıaanm dikine, ben 
mitine e.Uahasmar1adık ! 

O.men Cemal 

ltalyadaki hidisenin aslı nedir? .. 
(Uıt tarafı ı inci aayıfada) demek, dıtard~ ~~g~lanmak ve M. Hitlerİn Rayİş-

tevkifler yapddıjı teyit olunuyor. utrk Yllfamak ıçın bır lf bulmanın 
Vaka lnıiliz gazetesinin istiba- ç

0

ok zor bir hale gelmesi demek- tagdakİ son nutku 
ratına mü•teniden, ııı ı•kilde ı-yi tl1'.,, 

olmuftu: Şimdi Lipari adalarında bulu - Berlin, 6 (A.A.) - Reich•taı 
Sinyor Muaolini, yijkaek fqiat nu Arpinati, methur tezvirlerin · meclisinin Hindenburıun ölümü 

memurlardaa IO lritiJİ uleblıit· den biriyle, Sinyor Straceden ev - dolayııiyle aktettiği içtimada M. 
tir. 300 kiti de tevkif oluaıauıtur. vel de, Turati İ•imli bir diier ıe - Hitler demittir ki: 

Hlditenin en mühim Ye ıayanı fi, yerinden etmitti... "- Reiıicüınhurun hastalığı 
dikkat tarafı, Avrupa siyqet dün M M ) • • A haberi muhterenı ihtiyarın aıhha-
yasında olup bitenler aıumdaı • USO iDi VUS.. ti h&\kkında milyonlarca Alman 

bir de lt~l!a ~·hill 1S1eaeleıinla bat turyada Krallıgıw mı ~albini ·?~iteye sevketti. Bu i~-
göıtemıe•ıydı. tıyarın bızım nazarımızda bır 

Bittabi hatır• ilk ıelen, Alm•ıı· hazırlıyor devlet reiıinden çok . _yükse~ b~r 
yanın 30 Huiran vakuı oluyor ye mana11 vardı. O, hızım hepımı7 
nuyonal ıo•yal Alman fırkatmın Londra, 6 (A.A.) - Deyli Tel· için Alman milletinin inkir oluna· 
lideri baıve1'il ve timdiki halde srafın Roma muhabirinden: A.. mıyacak kudretinin bir ifadesiy -
(hem reiıicu1S1hur) M. Hitleııia, YUlturya tahtına namzet Artidük di. Aziz ölüye son ihtiramı yap -
yüzbaıı Röm, Kravı •eaair rikaelc Ottoaun bu ay içinde M. Musoli· mıya hazırlandıiıınız bu anda nü· 
fırka liderleriyle arasında ıeçen ai ile ıörüıeceii ve bu ıörüımede mune olacak hayabnın vüı'at ve 
hi.diae ıöz önünde canlanıyordu... ATUsturya ba9vekili M. Schuachin büyülclüjünü hi11ediyoruz.,, 

Deyli Telıraf ıazeteıinin habe· ıin de ha~r hulunacaiı malum M. Hitler, Mareşalin hayatını 
rini, bu ,aabahki guetelerimiz~n dur. anlatırken, doidu~ zaman.ki 
biri "20 kiti azledilmit değil, 3 ki- Hab4burılara müsait mahafil, dünyanın ıiya•i vaziyetini çizmıı. 
!İ tevkif olunmuıtur,, ıeklinde tas- M. Muıolininin Habsburgların ıe~ Hindenb1,1rıun içinde büyü • 
rih etti. tahta ıeçmelerine daha ziyade düta •İyui tartları ıözden ıe -

Son İtalya havadisinin men~ı müaaadekif, Papalığın i" tama- çirmiı ve demi!tİr ki: 
sayılabilecek Deyli Telgraf ıaze· men taraftu olduiuna dair çıkan "- Hindenburı daima Alman· 
teıi faıist fırka11ndan 20 :rüluek MJialarla fazla heyecana dütmilt yamızm, mUletimizin hizmetinde 
memurun çıkarddığını yazmakla tıür, bulunmuftur. Ceneral ve kolor· 
beraber bunlardan üçünün vakti· Viy•na, 6 (A.A.) - Memleket, du kumandanı olarak 64 yaıındr 
le fırkada sekreterlik mevkiini it· ~il manzaralarını iktisap etmek hizmetten çekilmit, fakat dünya 
gal etmit bulunduklarmı söylüyor. iiıweclir. Örfi idare ile diler harbi patladığı vakit imparator bt• 

Bunların azledilıneıi, ıene ay· memnuiyetler kaldırdmııtır. Bu· harpten aıla ıneıul olmıyan bu a· 
ni gazetede 27 Temmuz tarihinde nunla beraber, aokaklarda bir çok damı it batına ~aiırmııtır. Eğer 
bildirilen Sinyor Leander Arpi· ~er Te polis müfrezeleri görül • 

0 
:&amanlar siyaaetimiıin idaresi 

natinin tevkifinden ıonra olmak- mektedir. de aıkerf idaremiz gibi dahiyane 

tadır. Viyaq, 7 (A.A.) - 25 Tem- olaydı, A.lmanyamuım tarih hu~u· 
(lene Londracla mU ..... ir De11i muz darbei hükômetinin akamete nanda uiradıiı ıilletlerin en •i•

Herald 9aaeteıi, IMa flrmi kitinin, uğramaaındanberi ATUJturya Na- nmn önüne ıeçilmiı olacaktı. Hin
mevkuf ve ıim4'iki ltalcl. mehcur zileri arasında bir feTkai~lik ıörül denhurg ikinci defa olarak lıten 
bulunan aabık aelaeter muavini mekte ve bunlar ıeflerine kartı in- çekildi, fakat 1925 tenesi nisanı· 
ArpinatiJe ıadakat ıöndermele • fiallerini izhar Te onlan kendileri- nm 26 ncı günü ikinci defa ola
rinden dolayı aıledildifini JP • ne tevdi edilmit olan kaıalarr da n.k it batma ve bu sefer: Almarı 
maktadır. Mn.her ıötürmek suretiyle emir. milletinin idaresine çajrıldı. En 

AJfti ı••9'97e ltN, Arpl- w.._ mahalle kapalı at.mıt olmak- iyi Alman masİ9iyle he_pimisia •· 
nati, "faıizmin entirika ıa1'i,, ola· la muaheze eylemektedirler. 

• liOI 
meli olan en iyi Alman iıtı~~eıı 
isminde birle§tİrmit olan }.jırı r 

. . l . . h•~ burgun tarıht mezıyet erını ~ 

d d·yorU canla ve minnetle kay e ı .. 
1
,. 

Hindenburg ölmemiştir. O, 111 d• 
· · "I · ki · ar••111 

timızın o mıyece erı ·ılt 
Alman devletinin ve Alman 1111 '!'. 
tinin ebedi hamisi olarak yat• 
caktır.,, 

Mareşal HindenburfJ1111 

cenaze mera•lml 
ceıı.s' Neudeck, 6 (A.A.) - ~· 

merasimi bu aktam saat dok~. 
Hindenburı fatosunda yapı~ 
tır. Tabut sonra bir top ar• . ıJ' 
konulacak ve ceneral von N1' lıi' 
ıchütz'ün kumanda11 altınd~t 
ihtiram taburu tarafından ref i 
edilerek Neudeckden iki kiloll' ~ 
re mesfeye k~dar sötürülec~ 
oradan motörlü bir lop ara.. ~ 
konulacaktır. Gene ınotörl\I r' 
batarya ye iki ıüvari alayını~ ~ 
fakatinde Frödenau yakının " 
t•peye ıötürülecektir. 

J 
· · ne ' Bundan tam yırmı se ti 

Hiı•denburg methur TanneıJ~ 
rııf'ydan muharebesini bu te~ 
idare etnıitti. Cenaze alayı b~b 
peye ıalı ıabahı varacak ve 1de 
raQl taburu da tepede iltihak d 
cektir. Cenaze alayı en ti~ 

1 muharebelerin merkezi olan k 
nenberg ve Mühlenden geçec:e rl 

Hohenstein tarikiyle Tanen~~' 
abidesinin buluııduiu yer• 11 

ct;ktir. .,. ~ 

Hindenburgun ceaedi bu J 

1 .• dedeki batkumandan ku esın . 
d .~· nacaktır. Neudeck en 

mahalline kadaT bütün yol ! 
ve çam mefe dallariyle örtüllJ 
lacak 've ıiyah kreple l»asl 
Alman bayatı ile donatıla 

rak tanınmakt.dır. Şeflerinden mahrum kalmıt o· 
Deyli Telıraf diyor iri: lan muhtelif Nazi teıekküllerinde Havanın muhtelif derecei hararetine göre 
'• Arpinati, f •ti•t fımaı UllHllllİ de inltili1 ıöriilmektedir. 

sekreteri Sinyor Straceyi fatlıt ka- Al Fransa 
rargahında tokatladriı için tevkif manya 
edilmittir. ile anlaşmak istiyor 

Umumi sekreter, hidiaeclen 
1
. (AA ) M"lll 

. . . · Ber ın, 8 . . - ı ıoı • 
Sinyor Mmohnıyı h~~~r ::' J"&liat fırkası ikinci reiıi nazır M. 
ve o da, Sin.yor Arpınatın~a i ır • _· Heas bir Fransız ıuetecisine be· 
dan çıkarıhauını e1S1ret11uıt r. Ar· ' d d . t' k". 

k 1 h llA f yanabn a emıt ır ı. 
pinati ya a aımuı •• ma ~ 1 

• •· " -Alman diktatörlüiü dedi • 
ıist komiteıi tarafından, (Lıparı •· 

1
. . · d Ih lehindeki nutuk· 

dalarında bet ıene mecburi ikaınt· ınız ı are, ıu ili t" i . . 
1arında Alman m e ın n azmını, te) mahkum olunmuıtur.,. .. 'H 
Franıız parlamentosu mume111 e-

Fakat Romaıaa mevkiinde bil· 
yük l»ir fatiıt ınıpu Arplnatlyi tpt· 
ınaktadırlar. itte bu yüzden 199en 
hafta içinde 500 kadar fatlstin da· 
ha tevkif edildiii ,.yi olmuttur. 

300 kitinin tovkifi hidite•ini11 
de a!lı demokki bu olu10r. 

Hem Deyli Telgr.f, heın Deyli 
Herald ıazeteleri, Temmuz ayının 
27 sinde tevkif edildiği btldiriler 
Leander Arpinatinin fırka umumi 
sekreter muavini, dahiliye nezare· 
tiii için gözden düttillünde müt
tefiktirler. 

Bütün hidiHJ• tlN taJd&a Ar· 
pinati, timdi 41 )'ttJJHlathr. 1112 
de Roma üıırlne ,Urilytn f qiı · 
kuvvetleri ara*"'d•Jtb, 

Bolonypın ilk f .. i•t 'alili el · 
muetu. MUt•••Uı tl•falır f••\I• 
ıekriter 111ua•iai, .tahiliJ• MIVfr 
ti mü•ltttar "'u" •ifti, •• Ml,uk f f. · 
titt nMÇJİf .......... ,1ril•riw• '"
mittir. 

Deyli He,aldq1, IO kith•l" a11F 
meHl•sİR• dıir ltir ftMYAU ilf.ft ,. 
delim: 

"F t.tiıt f wkaamdan azlolunmak 

rinin Fransız milletinin azmini 
ifade ettiklerinden daha kuvvetli 
ifade eylemektedirler.,, 

M. He11, 30 haziran temizlilin· 
den sonra M. Hitlerin halk ara • 
11ndaki ·muhabbetinin daha ziya· 
de arttığını ıöylemit ve Fransız
Alman mukarenetinin ve iki 
memleket arasında mütekabil yar 
dımın lüzumunu ehemmiyetle 
kaydetmiştir. 

Londra, 8 (A.A) - Deyli Tel
grafın Paris muhabirinden: Re
ittarın fevkalade içtimaı arefe • 
sinde M. Hitlerin en samimi mah· 
remi esrarı M. He11 va11taıiyle 

Fransa lle doıtluk lehine kuvvetli 
bir tezahürde bulunmuş olmasına 
lturada büyük ~ir ehemmiyet ve· 
rilm~ktedir. 

M. Hees, ezcümle demiştir ki: 
"- iki milletin eıki muharip

leri namına bir anla,manın yapıl
ması laKımdır. Fransa ile Al -
manyanın tamamen mutabık ol -
ma11 icap ettiil kanaatindeyim. 
AYrUpanın sulhu, kültürü ve me -
deniyeti F ranıa ile Almanyanın 
yaklatmasına bağlıdır.,, 

Yüzün muhtelif görünüşleri • 
l'endi kendinize: "Benim ıüıel 

ve müraccah pudram vardır,, de

menize ralmen baıan da "bugUn 

fena pudralaamıtım,, diye tikiyet 

edersiniz. Siz, daima ayni pudra· 

yı kullan1yorsun\lı ve aynanız yü· 

zünüıün muhtelif görünütlerini 

wettiriyor. Bunun tebebini bili· 
yor musun.uil 1 H•nr ! hte i b•ro
matrenin °deiiıme:ı0 ıö•terınit ol
ma11na raimen hava mütemadi te· 

beddülita mahkumdur. Sıcak, ıo- . . ftJ 
.uk rutubet kuru rUzslr... Bete reniz üı-=ripa i~rayı teıır ve ~ 

matı~ açdm:ımı tadil eder. Şu hatıı. p11dra111Jnı süzolte J:p.'~ 
alması, havanın tebeddülitına tabi e>!u~. P•ri~te "GllBS .. fa ':ı~~ 

bu mahzuru ref için kendi kimyaıerlcrınm \eçru~• ve. ~.•m!tk• ""ili' 
en ammenin istifadeıini teminen ıııcak~ aoğuk,, ne~lı, ruzı•rh fJ. 

sıl her havada ve her beterede daima bır t•.netı ınükeınm~lcd' ,. 
an ve ıaatlerfe sabit kalan •'GIBBS,, güzellik pudraıını pıyaıaY 

armıtlır. k' · · d Jı~ 
"GIBBS,, güzellik pudrasını kul}i\pı~ca ~er va .~t ıyı PU r•udrtl 

olacak ve kemali iftihar ve itminanlaı 8ıtıım mııracı:ah P .,, 
"GIBBS .. ilik pudrasıdır,, diyeceksiniz. Gi.~zel ve nehı kokll• .. ~ 

,, guze . "B' ·· ~e" 
rafınızda sihrengiz bir hava yarataG4'k ve kavalyem~• lr ınr 
asınız Hanımefendi,, dedirtecektir. 

35 b.. ·· - ·· 90 kurutt\11' ~ıklim fiati: T eorübe kutuı'J , uyugu 
MECCANJ NOMUNELIJÇLER iSTEYiNiZ: ,,~ 

V' Kar laman, Şark ecza d'potu, Parally, La ~ 
· d ) K rak• Beyoğlundaı ecza deposu (Elhamra pasajın a , a 

Baker m~iazdarı. ~,ıı 
lstanbulda: Bahçekapıda Zaman ecza depoıu, Yenipa•t' 

çivannda Parfüm@ri Nllkı Fua~i. 
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Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

21811934 vaziyeti 
AKTiF 

f{ ••• : 

~:~~:~~.~~~·g·~·~···ı3.:3.~~ ... 3.~6 ı ~ !~:~!!:!::· ~ 
~klı~ ....................................... ., 704.63ı;l. 65 

0•hlldekl Muhabirler ; 
Altııı Safi 1\ l'" · g . .......... 1 788 0241 L 2.5 I 5.004 -

Ur lir 
ası ............... .. ....... .. 672 56•.48 

t1•rlçlekl Muhablrler , 

~:ıın. Sırı kilogrım 3.7•5 r 30 ~ 5 267.836. 08 
tına tahvili kabil Serbest dövizler 1 3 9?1.03!. 72 

1) tiazJne Tahvilleri : 
•ıcruhte edif en rvrık.· ı rıaktiyc ! 
lır:ılı!ı L. f 58 7 48 56~. -
del u~un tı v~ 8 ıncı mıd· 

crınr ırvfikan \' ıki tediyaı l .. 9 <!l84. 929. -

~~~edat Cüzdanı : 
r· zıne bonoları · · ·······I L. 3.826.340 -
e_'carı senetler · · · J •. J.779.558 48 

D •harn ve Tahvilat Cüzdanı: 
k crubte cJ.ılen evrakı n•ktiyc: ! 
~r~ılıgı esham ve tahvilıtt 

l'ltlbarı kıymetle ] . . . .. :ı!? .627.3 'l O .ı2 
-.ıh1111 v T h ·ı.a ._11 • • vı ,., · · · 11 • 3.499.3~5 76 

lot '" ve döviz Uaerln • avans · ·· · 
l•ıedarla r ......................... 11" ... .. . ......... . . 

l'rlı.ıhtelif 
YekQn 

. 

Lira 

ı 
PASiF 

Sermaye ............................... . ............................. -
lhtiyıt akçesi ............................ .. ............... ........ , ......... ..... ... 

37 405 57047 
lar: TedavUldeki Banknot 

~ Deruhte edilen c~nk ı naktiyc 1 
il Kanunun 6 ve 8 incı mıdde · 

L 158 748563-

~ 187 568 48 leriııe tevfi ~ ın vaki ıediyar 9484 92900 

Deruhte edilen cvrlkı nık tiyt 

lıa!<ıyesı .............. ............. .... . 149263 634 -
9 2~8.873 80 Karşılığı camımeıı al tın olarak 

tedavüle vaze.:iilen . . ..... ~ I~ &688.000. -

TUrk Lirası Mevduatı . . 
Vadesiz · ·· · · .......... ·•······ ı 

149 2153 634. - Vadeli ........... ................ . 
22.151457.66 

Döviz Mevduah : 

~:::~:l ~::::.::::::::~:::::::::~::: 1 
5 605.898.48 Auhtellf •.............................. 

9.086. IO!i.66 
1 441.0r::l.98 

............................ 

a ı.ı 26 695 98 

152985 99 
4500000-
9 69106982 

250. ı 72.297.02 ----=-====== . 

• 

YekQn 

Lire 
15 000000 -

663 914 30 

157.951.634 -

22151t457.66 

10527'119 64 

43 87817142 

~50. I 72.297.02 

2 mart 1933 tarihinden itibaren~ 

l•konto haddi yUzde 5 1·2 - Altın Uzerine avans yUzde 4 1·2 

r•trı!llllll .... , .................................................. • ~------------------..... . 

Ortaköy 

Şifa Yurdu 
Sahip ve mUdUrU 
Dr. AHMET ASIM 

1stanbulun en güzel, en temiz 
ve en ucuz husu!i hastanesidir. 

lstanbuı Belediyesi ilAnları 1 
-----~-

Konservatuvar binası ve 16 Mart 
Şehitleri abidesi için müsabaka 

lstanbrılda Şehzade başında ve şa7tnameşine 
merbut haritada gösterilen saha dahilinde bir 
konservatuvar tiyatro salonu ile 16 Mart şe
hitleri abidesi ve meydanının tanzimi proieleri 
için bir münakasa açılmıştır. Müsabaka müd. 
detiTeşrinisaninin yirmi beşinci Pazar gününe 
kadardır. Bina için yapılacak resimlerden bi
rinciye 2500 ikinciye 1000 üçüncüye 750 liTa, 
abide için birinci_qe 1000 ikinciye 500 iiçüncüye 
200 lira verilecek ve bundan başka üç proje 
ikiyüz ellişer lira bedelle satın alınacaktır. 
Müsabakaya girmek istiyenler şartnameyi 
almak için her gün Belediye Levazım Miidilr-
Lüğüne müracaa~ etmelidirl~r "4510: 

Şehrin sükunetini ihlal edecek mahiyette gürültü yapm~k· 
Jığm yasak edildiğine dair Daimi Encümence ittihaz olunan 4 
maddelik Belediye tenbibi aynen aşağıya )1azdmıştır. Bu tenbib 
hilAfıoda hareket edenlerin cezalandmlacağı alikadara illa 
olunur. 

Madde 1 - Vapurlardan maada molörlü ye molörıüz bi· 
lumum deniz ve kara vesaiti nakliyesinde ve tramvaylarda kaıa 
ihtimali melhuz olan yerler haricinde mütteri celbelrnek Ye Hİr 
her ne maksatla olursa ol•un koroe, dUdük ve sair seda çLktran 
cibazlan çal~ak ve öttürmek memnudur. 

Madde 2 - Husuıi ve kirahk bilumum deniz motörlerinde, 
kara motörlerinde olduğu gibi faal birer Müskit aleti bulu11a· 
caktır; Mezkur vesaik fahibleri i~ bu maddenin ilanından itibırea 
nihayet bir ay zarftnda müıkit cibaz!armı yapmağa. mtcbur-
durlar. • 

Madde 3 - Siltcü, Ekmekci •e condurmacılarden nıaada 
gıda maddelerini satan seyyar esnaf müstesna olmak üıere di
ğer bilumu:n ayak satıcılarımn her aerede ve her ne vakit o'ur• 
sa olsun bağırmaları yasaktır. Gıda m•ddelerini satan seyyar es
nafında ancak Hbahları uat sekizden itibueo aktaı:nları seat 
yirmiye kadar ve yalnız sattıkları şeyleri bildirecek keliuıele~l11 

ve bağırma derecesinde olmaya~ bir sesle sahşta bulunmalara 
caizdır. 

Pazar yerlerindeki esnaf ile dükkancıların ba~narak şahı 
yapmaları veya müşteriyi çaj'ınna\arı yasakbr. 

Madde 4 - Bundan ıoora seyrüsefere çıkarı'acık bitu• 
mum yayh ve yaysız binek ve yük ar•balar1oın tekerlekleri ' iı .. 
tikli ol acaktır. Halen mevcut olanlar ilin tarihinden itibaren bir 
sene içinde tekerlcklt!rİoe lastik ta\(mağa mecburdurlar. Araba 
tekerleği imal ve tamir edenlerın litstiksiı tekerlek imal ve ta mir 
etmeleri yasaktır. (4509) 

SAT • E 1 

KeJif bedeli 2712 lira 62 kuruş ol~ •• .lcyoğlunda istiklal caddesin· 
de eski terkos şirketi binasının kesilmesi l<apah zarfla ınünakas•ya ko· 
nulmuştur. Talip olanlar tartname almak ve keşif evrakını görmek ii· 

------------- zere levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, mUnakaıaya girmek için 
Askerlik vesikamı zayi ettim. de 203,5 Jiralık teminat makbuz v~ya mektubu He teltlif mektuplarını 

Yatak fiyatları: 2 liradan i· 
'tiharen. Do~m ve hertürlü kadın 
ve erkek ameliyatları: 10 gi.inlük 
ikametle beraber 40 lira.,, 

Telefon 422?1 

tarafından Veresiye satııan 
elektrik cihazları sayesinde 

SA YFiYEDE RAHAT 
YEDi SATIŞ MAGAZASf : 

Metro Haq 
Cumhuriyet meydanı 
Necati Bey caddesi 
Elektri" E•i 
MuYakkithaoe cad. No. 83 
Şirketi Hayriye iskeleıi 
23 Nisan caddesi No. l 9 

Bıyojılu 
Taksim 

Sıh P-H-rl 
Bey aut 
Kadıköy 
Üıküdar 
BüyUka'da 

Telefon 
ti 

ti 

ti 

" 

44800 
40918 
43439 
24377 
60790 
60312 
55128 ....... 

Deniz yolları işletmesi 
müdürlüğünden : 

2572 numaı.h kanunu mabıus abkimma tevfıkan teşekkül 

ed~n mülga Seyriıefain idareıi Tasfiye hey'eti 31 Tem· 

llıuı 934 tarihinde Tophanedeki Dairei mabsuıasında yazifeye 

b•ılı1111şhr. fiey'et Yaıifeaini 6 ay zarfında ikmale mecbur bu· 

lı:nıdutundan mülga idarede alacak)afı olup da e'IVelce beyap· 

'-••e verm~iı olanl•rın bu müddet zarfında müracaatla alacak· 
1•rını kaydettirmeleri llıımd1r. Bu müddetin hitamından sonra 

lltlrıcaat etmeyen alacaklıların metalebe hakları umumi hükilm· 

l~rlere tabi olacaktır. (44ti5) 

Yenisini çıkartacağrmdan eskisi· 9 8 934 b ·· ·· t b k d D · ... E ·· - - per§em e iJ.tnu ıaa on eıe a ar aımı ncumene 
nin hükmü olmıyacağım ilan ede- vermelidirler. (4001) 
rim. 

Edremit kaazsının Güre kariye
sinden 320 doğl.Jmlu Kazını oğh1 
Agah. 

HABER 
Akşam Postase 

--~-----
1 S TAN BUL AN 

KARA CADDESi 
Jdarehane..u 

l'dg-ruJ A~ iiIT ANBVL HAm..;tt 
r~leforı Vazı ı ~SK~Z idare: 2-1370 

,,. .... ..._ ' 
ABONE ŞERAiTi 

ı a 8 il ayıtlı 

:rttrklye: l20 :SM 1160 1250 K.rı. 

Ecnebi: 150 440 840 1610 

lLAN TARiFESi 
rır.aret UAnlarırım ııatırı 12,6() 

'l!l'smJ lllinlar lO ı=uruştur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

B~ılıJıfı yer: ( VAKiT) .&lııtbn.aıı 

. 
HABER gazetesi 

. El yazısı tahlil kuponu 
isim . 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden : 

Muhtelif eb'atta ıooo adet kestane telgraf diHii 23/ 7 / 934 lari· 
hinden itibaren kapalı uırf usuliyle münakasaya çıkardmıttır. Talip 
olanların kanunen itasına mecbur oldukları vesaiki hamiler. 12/ 8/ 934 
te saat onda başmüdür\yette müteşekkil komi•yona ve 1-'ı• tnam•ıini 
ıörmek için de her ıün tahrirat kalemine müracaat eylemeleri. 

(4118) ............ ~ .... :""~ .............. ... 
Türk edebiyatının en 

eserlerinden biri: 

Ayaşlı Ve Kiracıları 
Büyük ROMAN 

Yazanı M. •· 
1 A ili 

Kitap halinde Çlktı, fiatı elli 
kuruş, satış yeri VAKiT yurdu. 

Bu eseri mutlaka okuyunuz! 
--- -- - ~-~ 



zaır e bazı ka· 
rışıklıklar oldu 

ölenler var 
Atletizm 

Zağrebe doğru 
·~ Y unanistanda ba

lıkçılığın islahı 
Balkan olimpiyat oyunlarının 

beşincisi 26 ağustosta Zagrepte a
çılacak, 'bir ve iki eylüde müaaba
kalara devam edilecektir., 

Bir kaç hafta aonra bqlıyacak 
olan bu müsabakalara ittirak ede
cek olan atletizm kadromuz qajı 
yukarı tespit edilmif bir vaziyette 
kadıköyde idmanlara devam et· 
mektedir. 

Ankara ve lzmirden ıehrimize 
çağrılan atletler de fU günlerde Is· 
tanbula gelerek bazı mesafeler Ü· 

zerinde- tecrübe edilecekler ... 

Bu suretle süzüle ıüzüle seçil · 
mit olan milli atletizm takımı a • 
yın yirmisine doğru Zagrep yolu • 
nu tutacaktır .. 

Burada bizi endİfeye diifürerı 
r.:>: ta ne lıtanbulda yapılacak hu· 
susi seçmeler ve ne de takımın tek· 
lidir. • 

1933 Balkan oyunlannda Ro · 
manya ile 61 sayı yapmak ıuıeti • 
le kazanılan üç.üncülük vaziyeti • 
nin bu sene ne tekilde bir netice 
verecejidir. 

Bu seneki Balkan f&lllpiyonur 
Türkiye için iki tekilde neticele· 
nebilir! .. 

1 - Doirudan &io'itııya Roman· .. b .. k A d b kt f • • • • 
,anm fevkinde üçüncü olmak. Muteassıp u um ar eyaz ır an ne ret ettıii ıçın, onan 
. 2 - Romanyanm albnda dör- huzuruna çıkmazdan evvel, giineıte sim siyah kavruldum. 
CIUncG blmak.. (Yazısı hikiye sütunumuzdadır) 
YunaniatanTeYuıoslaTyatim· .. ..-.......... ._ .................................. .._._ .............................. .-............................. ..... 

<illik bizim kendileriyle mücadele 
edemiyecelimiz bir (lerecede yük· 
aek vaziyete sahip olduldan için 
Mt bu ene 1'f'De Arnavut ve Bul· 
garlan seçmek Ye Romanya ilt' 

1111 Ytlzl tl Ada• 
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J;qbqa uiratmak mecburiyetin · Ge~en kıeımlar1n hUla•••• 
de kalacaflZ .• 

ne diyeceksin? Herhalde vak'a· 
dan haberin vardır. 

hiç bir vak'aya karqmıyacafma 
yüzde yüz eminim... Yalım bir 
noktada ölüdüne ihtiy11CDD var. 
Bir mektup aldım. Müthit tered· 
düt içindeyim. Acaba bu mektuba 
polise ı&ttereyim mi, ıöstenniye
yün mi, diye dütünüyorum. Bu 
mektubu sana vermek te aklım· 
dan ıeçiyor. Sen, bükümleri sa
rih, yerinde bir adamsın. Ha ... Ne 
denin!?. 

Geç.en ıene Rumenlerle 1Ju Ta· 
ziyeti yapmak için emdifimiz süt 
burnumuzdan ıelmitti .. 

Bıi sene de bayrafmuzı temsil 
edecek atletlerin Allah yardımcuı 
ollUft! ... 

Bmer B•lm 

Daktilo aranıyor 
iki haftalık muvakkat bir it. Biı 

daktilo isteniyor. Bu bir tecıiibC" 
iti de olabilir. Aiızdan Türkçeyi 
çabak, kati,en tuhihsiz yaza· 
ca1dıT. lıtekltlerin buaün, yanr 
idarebanemize müracaati. 

bd aılawlattaa biri, bir alqam 1ednUaln· 
de, lla romuım ea kortnmo ...... ,.eti olan a
dama dair, batuıwm aaJaııyor: 

Bu iMiam, bir geee dokuz )'aflllda kadar 
blr çOCDp Clperlum ,..ırNMDUf ft kendi• 
... bir miktar .,.,. ...... kararlaflml
tı... 

Adam ............ ~ amalmadıtı ..... 
lııa ,..,. il.- ıaaldt, lmmea c1e - ba
llnde ._... ~r. Fakat -e attıtı imza 

De, JuıadlDI tıanıttıtr llılm anamda fark ftl'· ı 
cbr. 

Dd arklldaftaa lılrl •'t'Ukat At.enoa o stml 
ntDe cllnDnce, keDcllıdne esrareaıts alababı 

Doktor OeJd1 tan.fmclan verUmlt UJ'111119UZ 

bir TUtyetnameyt tekrar gözden ıeelnlL 
Şlmdl. arkacllıfı doktor Oekll'Ja, bu kor· 

lam iMiam ytıztlnclea utn:rabllecetl felaket· 
lerl clGllDlyor: 

Jla7d lslmll korkunç ad&au bir ıeae yolu· 
··~ı&rdtı. 

llaadlm llOftJS Bayd'm mopayla bir adam 
~ .. 'HılfJ'orlar, 

A ftJıat Atıenon vak'•J'I talaldk leln poll1-
le berahr 0&1a7or. 

Doktor aaruldı: . 
- Meydanlıkta bafmp duru· 

yorlardı. Vak'a herkesin aizın• 
da .•. Yemek yerken itittim, ceva· 
bmı verdi. 

Avukat: 
- Cekil, dedi. Bana tunu izah 

et: Öldürülen Keru, müfterimdir. 
Fakat ıen de müıterimain. Benim 
vaziyetim ne olacak? Anlamak ia
terim. Herhalde bu adamı saklı • 
yacak kadar deli deiibin sanırım. 

Doktor adeta bağırarak cevap 
verdi: 

- Atenon, seni temin ederim. 

Avukat: 
- Galiba, bu mektubun dela· 

letile Hayd'ın ele ıeçeceğinden 

korkuyonun? 
- Hayır, hayır. Hem Hayd ne 

olursa olıun, umurumda bile de
iildir. Benim onunla itim kalma
dı. 

Ateraon, biraz dütündükten 
aonra: 

Yunan hükumeti çok 
esaslı tedbirler aldı 

Atiruıda çıkan "Elefteron Vi• 
ma,, gazetesi yazıyor: 

"Y unanistanda balıkç.ılıfm ~ 
sikine dair yapılan kanun 1iyibal1 

iktisat nezareti müıteıarbjı tara• 
f mdan mebuıan meclisine veril
mittir. 

Bu kanun ile Yunaniı\anda ba• 
lıkçılığın inkitaf ı için fenni ter 
'kilit vücuda getirilmesi derpİf r 
dilmektedir. 

Kanunun hedefi, balıkların n•• 
killeri usulünü yenileıtirmek .
balıkçı ıınıf ını himaye etmek 111" 
retiyle balıkçılığın millt iktisadİ" 
yahn bir ıubesi olarak terakkdio' 
çalıfmaktır. Balıkçılık tetkf*" 
bu hedefe varabilmek için fe-' 
usullerle balıkların merkezlerin~ 
muhaceret yollarmı tetkik ile b• " 
lıkçılığa müsait mıntakaları tayitl 
eyliyecek, balık avlanan aahatarı 

•• genitlebnek üzere balıkçılann •f1" 

ne ~arıyacak hususi haritalar tall" 

zim edecek ve iıtihsalitı arttınııak 
için yeni vesait getirecektir. Ar 
ni zamanda balrkları vikaye ve af
landıldan yerlerden en uzak 111r 
hallere nakilleri için en yeni ., 
mütekamil usulleri tatbik edecek
tir. 

Bu teıkilit, Y unaniatanda ı,a• 
Irk avcılıjma müsait mmtablard• 
"Balıkçılık merkezleri,, tetia ede ti 
aek, balıkçılara paraca yardıml-" 
da bulunacak ve ıarfedilemi~ 
kadar hol balık avlanchiı vald' 
salamura yapdması maluadiyfl 
münasip tesisat kuracaktır. 

Bunlar için lazım gelen ıe-" 
ye, Yunanistan bankası ile ıni .. 
bankalar, ikraz ve depo ;andı~ 
n, postahane ve umumi menf aatl' 
re ait tasai-ruf ıandıklan taraffll " 
dan verilecektir. Baılangıç.ta ko" 
nacak ıermaye yirmi bet milY°' 
drahmi olacaktır. 

Hükumet, sermayeyi verecek lf 
lan bu müesseselere ıesenlik yii' 
de 5 faiz telrJ'fül etmektedir. Tef' 
kilitm varidatı bu faiz miktarı" 
kapatamazsa hükUmet ya tamaJllf' 
nı veya noksanını bütçesinden adi' 
yecektir. Bu yüzde bet faiz 111i!r 
tarından artan varidat gene balJI"' 
çılıia sarfedilecektir. 

V AKIT Yüzme 
miisabakalan Ta abiir uçta merdivenlerle ini· 

len ve üzerine kırmızı çuha gerili 
lbir kapı görülüyordu. 

T ann üzerine yemin ederim ki, 
bir daha bu adamm yüzüne bile 
bakmıyacaimı. Şerefime itimat 
et t Sana bu adamla hiç bir all· 
kam kalmadıimı söylüyorum ... 
Hertey bitti •. Hem, o benim yar • 
dımıma da muhtaç değil. Sen, onu 
benim kadar tanımazım. Ona kim 
se zarar veremez .•. Tam bir emni· 
yet içindedir. Sözlerime inan Ce • 
kil. Bir daha bu adamın admı bile 
ititmiyeceluin .. 

- Pek ala, dedi. Görelim, 
mektup nedir? 

Bu teıkilit, tayin edilece}l kO t1 

miser vasıtasiyle devletin mürak" 
fU besi altmda olacaktır. idare rtJ.r 

. ,,., _...,, 
"V AKIT,, gazetesi tarafm

·cıan tertip edilen büyük yüzm 
müsaöakalan bu Cuma günü 
)[o(fa(k ,apdıJs. 

Biltiln ıporcular girebilir 

A•luya nazır üç pencere vardı. 
Pencerelerin bepıi de demir par• 
maklıkb .. Ocakta atet yanıyor; ve 
ocağın, üzerindeki rafta bir )im • 

ba ... Limba da yanıyordu. Çünkü 
ıiıler odanın içerisine kadar çök· 
müftü... Venihayet dQ)dor Ce
kil! .•• Ocaim yanı baflllda, bir 
ölü kadar sapsan bitkin bir vazi· 
yette oturup duruyordu. 

Arkadatı ıeldi diye yerinden 
kımıldıyamadı. Sadece buz gibi e· 
lini uzattı. Gayet deiiflllit bir ses
le: 

- Hot geldin, dedi. 
Pol kapıdan çıkar çıkmaz, A • 

tenon: 
- Si1le bakalım, dedi. Şimdi 

Avukat, Kasvetli bir eda ile 
dinledi. Arkadqmm bmhalecanlı 
halini beğenmiyordu: 

- Ondan pek emin görünüyor
ıun, dedi. Senin menfaatin hesa • 
hına söyliyeyim: lntallah da öyle
di:·, emin vaziyettedir. Çünkü 
Hayd ele geç.er, mahkemeye aev· 
kolununa, senin de iemin mu· 
hakkak ite bnıacak. 

Cekil: 
- · Kat'iyyen ele geçmlyecek • 

tir, diye cevap verdi. Ve isminin, 

Mektup, garip bir tarzda, tol 
bqtan, yukan doğru yazılmıttı. 

Altmda "Edvard Hayd,, imza· 
ıı ablıydı. 

Velinimeti olan doktor Cekile 
fÖyle diyordu: 

"Yüzlerce nimet ve ihsanına 
nail olduğum, yüksek efendim, ha 
yat ve vaziyetime dair hiç endite 
etmesinler. Emin me"f'kideyim .•. ,, 

Avukat Ateraon, mektuptan e· 
nikonu hotlandı denebilir. Çünkü 
bu mektupla Doktor Cekil ve Miı· 
ter Hayd arasmdaki pek sıkı mü· 
nasebetitn derecesini ölreniyor· 
du. 

- Zarf nerde? di1e aordu. 
Cekil: 

liıinde Yunan millt bankası urııot' 
müdür muavini, divanı muhasebl" 
tın um~ müdürü, iktisat ne~ 
tinin hukuk müşaviri, balıkçılar" 
bir vekili ile hükilmetin intihap I' 
decegvi üc kimse bulunacaktrr.,. 

- ~ 

- Yaktım, dedi. Lizım 019' 
iı hiç aklıma gelmemitti. f~ 
zarfın üzerinde, poıtahane d~ 
gası yoktu. Mektup, elden bır~ 
mıttı. 

- Pek ili, ne yapacaiız.. ~ 
nu böylece ihmal edip, üzerine 
içmemizi mi iıtiyonun? _11 

- Ah kardetim. Ne yaP":J 
lazım geliyoraa, sen yap .. Ben, 
sime olan itimadımı kaybettİlll' 

(Devamı _,ı 


