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KraU.;e, yeni Kral, Prens Pol, Kral Karol ve Fransız Cumhur Reisi Krahn tabutunu taşıyan top arabası başında a e iyatroda 
adın · kaçırmıştı? 

asıl Yağmur ve fırtına epey 
zararlara sebep oldu 

ca ~n aşağı atılan 
za~_macerasıl 

1 Ante Paviçin iade 

ri1iraıa 
be · Y l'rost 

Yı ~ira er Vali 

l • ret d 
' f11 erken 

anıınızd b 
lngiJ· a ir 
G ~enıisi 

etnin· ----. 
Yatın Frı futbolcuları 

enerbah 
. karşıla Çe ile 

1 ~ıtalay T şıyor Jar 
lındn b ro terin k 

e.k" 1 ulunan F 
1
.. urnandaıı 

ı ng·ı· or •cı. 
ah ı ıı lllekt . et nanıın-

fiant ,,, ı·d er. f!emi,1' bu 
:r -· • e l sa • 

tnanıı::ıza gel-

edilmiyeceği 

anlaşılıyor 
Belgrat, 19 (Hususi) - Bura· 
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ya Marsilya suikastı faili Bulgar 
kornitecisi Vlade Gorgiyefin hu • 

suıi hayatı hakkında şu malumat 
gelmiştir: 

Vlade Gorgiyef kadınlara fev· 
kalade dütkündü. Karısından 

ı maada üç dört tane metresi vardı. 
1 Asıl karnının ismi Tarayanadır. 
' (Devamı 6 mcıda). 

D 
Dcvıı.ını 6 ıncıcııı. ı 

enizk -----:-~~~~----~~~-
azasında ölenlerin cesetleri 

l i C'IJb l' •. , __ ......_..._...... ..... 
~,.İllere l'CU ı Ada arıl;laruıdakı' d . 
o rmu t <mı· kaz d b w ltdcrilcn b ur. l•'adıl ue p•ı. "' asın a oyu/anlardan yedisi dün 

u re . ınrct Bc11l t f 
sımde Heybeli Ad . ~r ara ından alınıp gazetf'nıizc 

a sahılıne çıkan cesetler .. .. .. . gonmugor. 

Bir vapur karaya 
oturdu 

f bir kayık bath 
- Evvelki gece başlıyan yağmur 
Clün saat on beşe kadar kısa fasıla· 
larla: devam etmi§ ve saat on be§· 
de hava birdenbire poyraza çevir· 
miş ve şiddetli bir fırtına ile müt
hi, bir-yıığınu o-aı«ırıa'grbqianııı· 

tır. Bu sağanak bir saat kadar sür· 
müıtür. 

Ansızın çıkan bu fırtına şehir· 
de kiremitleri uçurmu§, camlar 
kırmış, denizdeki bazı nakil vaaı• 
talarını hasara uğratmı§tır. 

Yugoslavya KrallCjesi Mari ve yeni Kral Piyer evvelki 
gUnkU 111erasimde Kral Aleksadr1n cenazesi 

arkasından giderlerken 

Vapurculuk ıirketine ait Gerze 
vapuru Karabigada kumluğa otur 
muıtur. Şirketin Bartın vapuru 
dün akıam limandan hareket ede· 
rek gemiyi kurtarmaya gitmiştir. 

Krahn cenazesi arkasında 
devlet mUmessllleri 

--Katil-11111 

l'laılc Gorq_iyef'in 1924 te Sof ya· 
da Bulgar komünist fırkası meh'u· 
su Haci Dimof'ıı nasıl öldürdiiğü· 
nii yarın, 

HABER 
.n • ..,. de okuyacak11ınız. 

YAZAN: MURAT SEf,AMt 
. 

Burgaz Adası limanına iltica e• 
den Karamürselli Tahir kaptana 
ait Barbaros ismindeki meyva ve· 
saire yüklü kayık fırtınanın teıi· 

riyle batmıştır. Kayıkçı kurtarıl• 

mııtır. 

Y alovadan gelen bir yelkenli 
de Y eıilköy açıklarına düfJDÜf, 
batmak tehlikesine maruz kalmıı· 
tır. Yelkenli dalgalar arasında bo· 
calarken yakından geçen ~orveç. 
bandıralı Solna vapurundan yar· 
dım istemiştir. Bunun üzerine va• 
purdan halat atılmış ve yelkenli 
limana doğru getirilirken vapuru 
karşılamıya gelen kılavuz romor· 

(Devamı 6 mcrda) 

Tur hal Şeker Fa hrikası 
dün merasimle açıldı 

eden Başvekil 
söyledi 

Merasime riyaset 
paşa bir nutuk 

Turhal, 19 (Hususi) - ismet 
Paıa Hazretleriyle refakatindeki 
zevatı taşıyan hususi tren ıaat 16 
da Turhala vardı. Trenin geç· 
tiği iıtaıyonlarda biriken halk, 
sevgili Ba§vekilini Y,Ürekten alkıt· 
lıyordu. · 

Turhallılar, ızciler, mektepler 

istasyonda heyeti kar§ıladılar. 

Sivaı, 'fokat, Merzifon, Havza 

Ladik vilayet ve kazalarından bir 

çok heyetler ismet Paşa Hazretle· 
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Arnavut ukta Yu
nan ekalliyeti 

HABER - Aktam Postası 

Balkan ·D.evleti 
B. M. M. Hariciye Nazırı 

Meclisin kendi kendini 
feshedeceği teyit 

edilmiyor 
Londrada Belgratta bir kon

sey toplantısı 
yaptılar 

Muhtelif acı hadiıelere rağmen, 
dünya ıulhunda elbirliğiyle hare· 

ket etmekten hiç bir devletin müı· 
tağni kalmadığı her fnaatta anla· 
tılmaktadır. 

Kral Alekıandr Hazretlerinin 
feci surette ziyamdan &<>nra, siya· 

ıet erlerinin mu haf aza ettiği ıo • 
ğuk kanlılık ve uzağı görücülük 
ne kadar takdir edilse azdır. 

Bugün Belgrattan gelen bir 
haber, hiç değİ§mİyen bir rakam 
ve uıul üzere Blkan ve küçük 

itilaf devletlerinin hariciye mü· 
measillerinin toplanıp görüıtük· , 
lerini bildiriyor. 

Bunlardan, önce, küçük itilaf 
devletleri hariciye vekilleri top· 
lanmıı, ıonra, dört Balkan devle· 
ti hariciye nazırları bir araya gel· 
mi§tir. 

Bu hadiıeyi veren telgraf fU· 

dur: 

Belgrat, 19 (A.A.) - Üç dev· 
let hariciye nazırından mürekkep 
olan küçük itilaf konseyi bu sabah 
M. Y evtiçin odasında toplanmış· 
tır. Akşam üzeri de M. Maksimoı, 
M. Titüleıko, Tevfik Rüştü Bey ve 
Y evtiçin ittirakiyle Balkan antan
tı konseyi içtima etmiıtir. 

20 birincite!!!!' ~ • J 
Milletler CeJtllY . " . 

tinin eksıgı 

"'" " Japonya, hmer1111 51,.ı 
Cemiyete girl'fle 

istiyor µ. u 

Malgari. Kanad • 19 (• .,t. 
'feıı ıy 

Nevyork yoliyle vazı '. 
giden Japonyanın 1taly•~ s/

1
1 

ettiği yeni sefiri M. Yoı:1J~lp 
mera §U beyanatta buhın . 

1 , 

"Birletik Amerikanınd it 
d. • b" kk··ı ol 11 

etme ığı ır teşe u .!..,ı 
• ewr .l 

Japonya milletler cerıı~! içil"• 
rar girmiyecektir. Bugun il• 
letler cemiyeti muhitindell ~· 
tesiri olmıyan bir A vr~P' ,Aoı'~ • 
leri ittifakıdır. Birle,ık ~ !.. 
mesaisine iştirak ettiği t• 1 
milletler cemiyetinin düPY~ '!ı 

"bi' .. 
nun inkitafında çok rıı~ ., 
amil olacağına şüphe / 

ispanyada idam k8' t 

gözden geçiriliY0
,P• 

Madrit, 19 (A.A.) - ~ f 
meclisi verilen idam kara',. i 
zerinde' ayrı ayrı müzakeı' 11 

ve bu kararları tekrar t~ 
mahkemeye tevdie karar 

• • ltr. L 
.ot:fger 

Madrit belediye reishlj ' 
bık dahiliye nazırı M. ReP"' 
lazar Aloas getirilmiştir. 

Nevyork, 19 (A.A.) / ttti. 
propagandasının AmerW. 
hinde neler yaptığım taı/j 
bir celsede ıahitler "Yat"_ 
ler,, diye bağırarak celse1' filet 

hürlerle karıştırmışlardır• 

-Polis tezahürcüleri dai 
Nazilerin celseden evvel . J 
salonundaki mikrofonu IJ" • 

radyo merkezine bağlıyaıı 
kestiklerini keıfetm=ştir. 

Roma nüfusu yük~.IL_.ı 
Roma, 19 (A.A.) - "_~ 

lerin yazdığına göre, Roıll' İttih 
su 1.124.000 e yükselmittİ' 
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'ile u.ae, 'ile 1104 

-1-
Çok nanıuaka 
ıdı&ırn b' r ve çok faziletli 

Q ır za.t v d 
kendiı'n• ar ır. Geçenler-

. ı ne vaziyette gö d .. 
Yor rnuıunu ? S r um, 
'yle berab 

2 
• erıeri kılıklı 

nıu•· go"t"e~,lelıne kelepçe VU• 

Muhtelit Mübadele komisyonu 
dün hükmen liğvedildi 

Ağırlığınca altın 
dağıtan adam! 
Bir tabir vardır: "Ağırlığınca al • 

tın değen bir adam!" derler. Bu tabi· 
re uygun bir hAdise geçenlerde Hin· 
diatanda olmuştur. 

Gondal Mehraceai, memleketi ida· 
reye ba,ladıitnın ellinci ydı İnünaae • 
betiyle merasim yapılırken bir mey • 
dana büyük bir terazi hazırlatmıf, bu 
terazinin bir kefesine ıeçip oturmu! -
tur. 

:u uru .. 
dön" k uyor. Herkes dö

up end' . 
o rnuhitte hi ıııne .bakıyor. Zi • 
rı, hayıiy t'Ç&r~yı tanırlar ... 1-

ıı: " e ı hır P 1 k l :ı·.. Acab ara ı o • 

Komisyon 
bir 

on 
çok 

bir sene 
meseleleri 

on bir gün çalışmış, 
halletmiştir. 

d... a, ne gib' b' . 
H,, d:ye .. .. -~ ır cınayet 

diıine ın uzuldum.. Zahir 
LY· uvakkat · ' 
nıç le bö 1 cınnet gelmiı 
a 'J e olaca~a b 
ına, inaa h . • enzemez-

! ... Fak t n alı bu ... Belli olmaz 
a, •kıaın .. . 

r serbest .. d uzerı, ayni a • gor .. y 
ıp: urn. anına yak-,, 
,,- Bu ne hal? ·d . . yetinin tesbitiyle tayin bitarafa-
- a· k edırn za k ' hak' l' "' ' 

Muhtelit mübadele komisyonu 
dün ak,am M. Holstadt'ın reisliği 
altında yaptığı son içtimadan sonr
ra liğvedilmittir. Komisyonun 
lağvı ile Lozan muahedesinin çı -
kardığı ve Türk - Yunan hüku -
metleri tarafından milletler cemi· 

ır üçük b • nın mura a~ ve ım ıgıne 
kir.icraya, Verd~rl~ Yardı. A- havale edilmi§ olan ahali mübade
. Zıra. inklr et 

1
'. lıraz etme - lesi ve bunların mallarının tasfiye· 

d~araın Yoktu ~:o~~uın. Fa- s'ne ait itler kamilen halledilmi§ 
rn. Uıul İcab 1 dılik Yere· oluyor. 

~' Yahut taksit 
1

' mal beyan et- Komisyonun pertembe günü 
ıcraya · e raptetm k .. ' "' B tıtıneıu 1.. e uze- yapbgı toplatıda, Yunan hükume-
nş. ~nu ihnıaı ta.~1?1 geliyor- tinin etabJi rumların iade edilen 

RetıriJ e mııım M hf 11 . • bah .ıneıne ka.r : ~ U· ma arına mukabıl komısyon em-
rd·· .. ~~lıp aldıla.rar verıl~ıf. Bu rine verdiği paradan mütebaki on 
r ~gun aibi, bir Ve •• ehne de, be§ b!n İngiliz lirasının Türkiye 
' elePçe taktııa. canı ıle bera- hükUmetine tevdii meselesi mev • 

r... ah 
Bu .. zuu b ıolmu§tu. · 

soıleri ıöyl' Yunan murahhas heyeti Türki· 
r ar~u ed't· IJen · '~•tu 

1 ı ırıe · .... 111 e-
le:_ra it~n d~,~~P eden ~a-
~e vuran llUllıa.r 
ın iı . . hıerkeıle aıını, 

ti hlını bild' ~lan a-
. ıreceiini ı'l" 
• ave 

• • • • • • 
TnnıdrJd - 2 - • 

et . . ardan b' . 
çısı, ınuvakk ırınin bir h' 
ıt. Kellıd· • at bir cin ıı -

• 3S l' ıau.. vaa· net ge • 
. ıra.ldc n .. .._. ı taJi.ıı etaıI 
•tler --ıt ve ,. 

Şillldi. le -.ıltlı ona. 
e bi ' ıa:, İyile • 

zzat &ahi llllıı, lll\iUc· 
. Beninı p olına.ıc . . ıye-
kata .. Yaıınnda, •· - dl&tıyor. 

·ı ınuraca ~ı de b' 
ı llıeain. . a.t ederek ır 
1 _ ı ~•ledi. \"ol . Yol gö1• 

1 Aılıye ına}ıL , 111 ııniı: 
. Yazacak 8 lleJneı~ 
ıha · Unda arzu-

z ederek d ' \'aıiyi h 
2 - A ı· a"a. aça,. .. ._ aınn 

1 l)'e lll Lı -.;, 
ın a.kıll a.,"'eıneıi 
Iarnak .. anıp akılı , daya. 
hava)eıçıdn, hıeıeleyi at~adıaını 
3 Re ecek. ıooı adli • 

- &.J>o . 'Pet k r aeleceJc 
•r111ı alla.at h&aıı ed. Mahkeme 
4 tef edecek erıe ha.cır 
-Bu . 
•ulh trı ın.hkemedeıı 

tak. ahkenıeıine ib alınan 
S S raz olu .. 

- ulh 
tecek d lna.hkeırı • e _ ı .. .,,, •• illa ... _, eıı, alacak 

cra.ya, ~cak. 
ırturacaa.t 1 _

0 
oluna-

lı ·ı tuz k" 
8sı oluııa.~kuıur liralık alacak 
-Fak. ... 

llıuanıe) t eğer bütün b .. 
n tek e eına.a d u nıug
•in tar aklını k nıb a biçare ka-

e "-•i ta.yj
11 

ay ederıe ken • 
• • • olunacak. 
8u ik· • • • • 
§e . ı ntiıalde • • • 

la }' ıl&ve etme~ ıonra, fazla 
d.!: daha raht :tız. Sadece daha 
•gıllıizi •öyle ~ muameleler İı· 

rız. . 

\' (Vl·ftQ) 
angın 

E:"elk· neden çıktı? 
ntlikte 's!~ Hahcıothuıda. Ba-
e"İnd Meırup •f d' 

l en y ... en ı-en angın çılan 
k' Ya.ıınıııt 8 lf, ev ka-

1kata dü ı. u huauataki 
On ild od ra lde'Vanı ediJnıittir. 
~ a ı olan t, '-

tllıltir edi) • . u aoıa.p ev 
ı Yoktu. ya rnııtı. içinde ki-

l bttaü nııının neden k 
n ~atılacaktır. çı • 

Dün yedi ceset 
daha çıktı 

Heybeliada önlerinde vukua 
gelen son deniz kazası kurbanla
nnın son fırtınalardan cesetleri 

birer, iki§er çıkmaktadır. Dün de 
Kartal önlerinde üç, Heybelide 
üç, Büyü:kadada bir ceset daha 

çıkarılmı§tır. Henüz meydana 
çıkmıyan cesetler on birdir. 

Dün çıkan cesetlerin hüviyetle
ri tahkik edilmektedir. Bunlardan 

ikisinin, Y alovanm Kadıköy na· 
biyesi ahaliı'nden lsmail ve izzet 
oldukları anlaşılmıf, Adalar sulh 

hakimliğince gömülmelerine 
verilmittir. 

M. Hanses gitti 

.. 
ızın 

Elektrik tirketi müdürü M. 
Hanses ,irketin Belçikadaki mer· 
kezi ile temasta bulunmak üzere 
Avrupaya gitmittir. On bet gün 
sonra tehrim~ze dönecektir. 

Şehir Meclisi azalığı 
Mülhak kazalardan umumi 

meclise it tir ak edecek mümessil • 
lerin ıeçilmeıine bu hafta içerisin
de baflanacaktır. Bu mümessiller 
her kazada belediye mecliıleri ta· 
rafından ayrılacaktır. 

Belediyeye yeni varıdat 
Belediye yeni varidat menba • 

ları bulmak için bir proje hazırla-
mııb. Bu proje ile İstanbul bele
diyesi, timdiki varidat bütçesine 
iki milyon lira zam yapmak im -
kimnı ·bulacaktı. Dahiliye Veka
letince projede bazı tadilat ya-

parak bir kanun layihası hazırla· 
mıttır. Layihanın Büyük Millet 
Meclisinin bu içtima devresine ye
tittirileceği söyleniyor. 

Karahan gelmedi 
Sovyet Rusyanın yeni Ankara 

ıe~iri M. Karahanm bugün tehri • 
nııze gelmesi bekleniyordu. Kara· 
han ~azartesi günü gelecektir 

yenin bu hususta taahhüdatmı ta· ti memurlarından Hamit Bey şeh· 
mamen ifa etmediğini ileri süre • 
rek 011 beş bin lngiliz liraıının tev· 

diine itraz etmşti. Bunun üzerine 
Türk murahhas ·heyeti reisi Şevki 
Bey, ameli ve makul bir tasfiye 
sureti göstermit, ve bunun üzerine 

Yuan murahhas heyeti, Atin.adan 
sormadan buna muvafakat edemi· 
yeceğini beyan ettiğinden meıele
nin müzakeresi düne bırakılmıştı. 

Dün gece geç vakte kadar Ati
naadn bir cevap gelmemit ve bu 
mesele yüz üstü kalmıştır. Maa-

mafih bu hususun Türk ve Yunan 
murahhas heyetleri tarafından hu
susi surette halledil~eği ümit o· 
lunmaktadır. 

Türk murahhas heyeti reiai Şev
ki Beyin bulduğu hal sureti bu on 
beş bin İngiliz lirasının bir banka· 
ya tevdi ed'lmeai ve bilahare mü
zakereler neticeıinde hangi tara • 
f m alması lazım gelirse o tarafın 
almasıdır. Yunan murahhas heye
tinin bunu lı:abul etmesi çok muh·· 
temeldir. 

Bitaraf aza, daha bir müddet 
şehrimizde kalacaklar ve komis • 
yonun şimdiye k adar gördüğü iş· 
ler hakkında bir rapor hazırlıya • 
caklardır. 

Bu rapor, milletler cemiyetine, 
Türk ve Yunan hük\imetlerine ve
rilecektir. Mevcut evrak ve dos
yaların bir knmı miletler cemiye

tine bir kısmı Ankaraya ve bir kıs
mı da Atinaya gönderilecektir. 
Ankaraya gönderilecek evrakı tes 
lim etmek üzere Hariciye Veki.le-

rimize gelmittir. 
Komisyon, Türk - Yunan 

dostluğunun teessüsüne kadar çok 
buhranlı devirler geçirmit, çaht
maaı hazan mümkün olamıyacak 
devreler geçirmittir. Bununla be
raber kom:syonun bqında bulu • 
nan bitaraf azanın bazan Türk ve 
Yunan murabhaılan arasında çı • 
kan ihtilafları hal ve noktai nazar 
farklarını telif hususunda göster· 
dikleri hüanü niyeti burada kay • 
detmek lazımdır. Komisyon, üç 
sene kadar Atinada ondan sonra· 
da lstanbulda çalışmı§tır. 

Komisyon, sekiz yüz bin ka· 
dar müslüman ve rumun hicretine 
nezaret etmif ve bunların malla· 
rının taafiyeıi için kararlar almış 
on bir sene on bir aün vazife gör
dükten ıonra liğvedilmi§tir. 

Liman Şirketinin 
tasfiyesi 

Liman tirketinin taıfiyeai mü
nasebetiyle son hesapları tetkik e
den komisyon mesaisini bitirmi§ 
ve raporunu hazırlamıştır. 

934 ıeneıi baı langıcından şir· 
ketin feıbi tarihi olan 12 ağuıtosa 
kadar olan pilançonun gözden ge· 
çirilmesi suretiyle hazırlanan bu 
rapor tasfiye heyetine tevdi edile
cektir. 

Obür kefeye de münzene haııl o
luncaya kadar altın doldurulmuıtur. 

Bu altınlar sayı!dığı zaman Mehrace • 
nin 13.000 lngilz altını ağırhğında ol
duğu anla,ılmı,tır. 

Bu neticeden pek memnun olan 
Mehrace bu altınları memlekette bu • 
lunan fakirlere dağıtmı,tır. 

• Sahipsiz paralar! 

lkbsadi buhran devrinde sahipıb 

para olunnuı ! 

Fransa hükumeti milli pİYaJllonun 
muhtelif keşidelerinde kazananlardan 
müWatlarını Almayanlan bu parala
n almağa davet etmiştir. Bu suretle 
almmıyan para dört milyon fra11ı1r1 bul· 
maktadır. 

lngiltere hükrtmeti huineıinde sa• 
hipıiz olarak 55 milyon lnriliz liraıı 
yatmaktadır. Sahipsiz poıta havale • 
!erinden, miraslardan, adli tazminat • 
tan toplanan bu paralar sahiplerini 
bekliyor. 

lngiliz bülcUmeti son defa bir ilin 
yaparak bir mühlet verecek, bu müh· 
Jetin sonunda sahipleri çılmuyan para-
lar hazineye irat kaydedilecektir. 

Sahipsiz muazzam bir ıervet te 
Kanada ela bulunuyor. lskoçyadan 
Kanadaya hicret ederek orada viıki 
ticaretiyle zengin olan ve 1871 sene -
sinde Kanadada ölen bir adam vasi • 
yetnamesiz olarak iki milyon İngiliz 
lirası servet bırakmıı, mirasçısı olup 
olmadığı anla,ılmadığı için bu para 

Kanada devlet Bankasında aaklammı
br, Aradan yarım asırdan fazla bir za
man geçtiği halde hiç kimse müracaat 

ebneyince Kanada hükumeti bu para· 
yı irat kaydetmeğe karar vermiı, fa• 

kat ıon defa olarak bir kere daha mi· 
rasçılan aramafı: munfık bulmufhrr. 
.Bu servet faiziyle birlikte ,imdi bir 
milyar frangı bulmuıtur. 

Heyeti umumiye gelecek ay içe
risinde yapacafı fevkalade top• 
lantıda bu raporu gözden geçire
cektir. Bunu müteakip de tirke
tin yerine geçecek olan liman in· 
hiıan idares; faalivete ~ececektir. 

~~·LiJ'TlJ Balık az çıkıyord . B CumNhuİrşı·yaet~!~=-~:bip ve ~ ; - Bu yıl balık az çıkmakta ır. u • 
Kapı sökenler yüzden fiatlarda geçen seneye na- baımuharriri Yunua Nadi Beyin 
Üsküdarda Altuni zade mahal- zaran fazlalık vardır. Kılıç geçen kızı Leyla Hanımla Uf&}d zade 

lesinde bulunan Kerim Bey ve Mu- ıene bu mevsimde topdan 25-30 Haljt Ziya Bı:yin oğlu Bülent Be
zaffer hanıma ait binaların kapı kurut arasında aablmı§ken bu se- yin nişan merasimi dün aaat on 
ve pencerelerini ıöken sabıkalı ne kiloıu 40--50 kuruıtur. Pala • yedide Perapalas salonunda yapıl· 
Necmettin ve arkadaşı Tahir ya. mudun çifti de 10-20 kurut ara• mıttır. Merasjm aüzel olmut ve 

C. H. Fırkası kitibi umumisi Rekalanmıt ve söktükleri yirmi cam sındadır. 
ile dokuz kapı sahiplerine iade o• cep Beyle tehrimizde bulunan ba· 

f •• J zı mebuslar ve ıehrin tanmmıt ıi-lunmuştur. yeni ecnebi pro esor er. 
maları hazır bulunmuılardır. 

ÇICjek h1rsızı Üniversiteye bet ecnebi profe· 
Mecidiye köyünde çiçekçi Re - aör daha abnmıttır. Bu profesör· Genç niıanlıları ve ailelerini 

fik efendinin bahçesinden elli lira lerden dahiliyeci M. Frank, rönt· tebrik ederiz. 
kıymetinde çiçek çalan komıuıu kenci M. De11aver, ve M. Robena Açık teşekkür 
Şükrü yakalanmıttır. tıp fakültes!nde, M. Lover eczacı Çocuklanmız Leyli ve Bülendin 

Cep kar1ştınrken mektebinde, M. Şvarta hukuk fa· dün Perapalaa otelinde kutlulanan ni-

Sabıkalı yankesicilerden Ah • kültesinde ders okutacaklardır. ıan merasimine lutfen ittiralde bize 
ifadesi mü,kül bahtiyarbklar veren 

met Karaköyde tramvayın kapısı· Röntkenci Sali.hattin Bey, profe • pek çok dostlarnnızm kıymetli hu • 
na asılarak tramvay içindekilerin ıör Dessaverin doçenti olarak ka· zurlanna sonsuz ıükran hisleriyle mü-
ceplerini karı,tırırken yakalan· lacaktır. tebassisken yurdun her yanından ve 
mıştır. hatta uzak diyarlardan dijer bir çok 

Taşla yaraladı h • b ehibbamızın saadet temennisini nabk 
Cum urıyet ayramına olarak göndermek ıutfunda buıunduk-

Sütlücede Kırk merdiven soka· hazırlık lan bir yığın telgraf ve mektup önün-
ğmda mahzenlerde oturan Müni • de bizi kime nasıl te,ekkür edeceği • 
reyi bir çocuk meselesinden taıla Cümhuriyet bayramının büyük mizde mütehayyir bırakançok büyiik 
yaralıyan Muharrem yakalanmıt· merasimle kutlulanmaaı için ha· bir bahtiyarbk içinde kaldık. Hayat • 
tır. zırhklara devam edilmektedir. Es- lanmızm hakikaten mes'ut olan bu 

Tramvay ~arptl naf cemiyetleri mümessillerinden hadisesinde bize bu kadar yükMk kıy· 
d metli bir alaka gösteren bütün ınult • 

Sirkecide oturan Hayime 1073 müteıekkil b:r heyet bugün en terem zatlara kalplerimizin en sami -
numaralı vatmanın idaresindeki itibaren toplantılar yaparak ea • mi heyecanlarına müterafik teşek· 
tramvay çarpmış ve sol kolundan nafm tamamen ittirakini temin kürlerimizi bu açık satırlara tevdi edi· 
yaralanmasına sebep olmuıtur. için bazı kararlar vereceklerdir. yoruz. 
Vatman hakkında takibata giritil· Dünden itibaren belediye önünde Halit Ziya Uşakizade - Yunus N_adi. 
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Keramettin, Bedianın ağzını arıyor, 
maksadını öğrenmiye çalışıyordu 

Bedianın yüzü gülüyordu: 
-Aa, dedi, ıu işi yapsan, oka

dar çok sevineceğim ki.. 
- Müdür çok mutaassıp .. Ade

ta kadın düşmanı bir adam. Maa
mafih fırsat bulursam, bir defa 
teklif edeyim. Belki kabul eder. 

- Fakat, ben yankesicilerin 
peıinde koşamam. 

-Ya? ... 

- Siyasi, entrikalı işlerden zev-
kahrnn. 

- Daha iyi ya. Bize de zaten 
b<>yle bir kadın lazım. Anadoluya 
silah kaçmyorlarmış .. Zabit, me -
mur kaçınyorlarmış. Bu kaçakçı· 
Jarm izlerini meydana çıkarmağa 
çalışırsın! 

Keramettin zahiren Anadoluya 
muhalif gibi görünerek, polis mü
düriyetindeki mevkiini muhafaza
ya çalışıyordu. 

Bedianın iç yüzünü bir türlü an 
lıyamadığı için, kendisini bir defa 
da bu sahada deniyecekti. 

Keramettin, Bedianın Maksve· 
le gizliden gizliye hafiyelik yaptı
ğından şüpheleniyordu. O gece e· 
ve geldikleri zaman Bediaya sor· 
<ıu: 

-Sen lngilizlerin uzun müd
'det lstanbulda kalmalarını ister 
misin? 

Bedia bu suale birdenbire müs
pet veya menfi bir cevap vereme· 
mış: 

- Benim bu işe aklım ermez. 
Memleketimiz için hangisi hayırlı 
ise öyle olmasını isterim. 

Demişti. 

Keramettin Bey, ıBediaya bir 
kaç kadeh rakı içirdikten sonra, 
şöyle bir ağzını yokladı: 

- Adam sende, dedi, hundan 
sonra Anadoluda yeni bir hüki'ı· 

met teşekkül edemez. Eğer İngiliz 
ler bana yüksek tahsisat teklif et· 
seler, ben gizlice İngilizlere de 
hizmet ederdim. 

Bedia mevzuu değiştirmek için 
vesile arıyordu. 

- Keramettin, sen çok zeki bir 
adamsın! Anadolunnn, itilaf kuv· 
vetlerini Türkiyeden çıkarabilece
ğini zannediyor musun?. 

Bir gün Otel (Ruayal) da Mis • 
ter (Tomson) a bir ziyaretçi gel
mişti. Yirmi beş yaşlarında, kara 
gözlü, kara kalın ka!h, iri yarı ve 
kaba kıyafetli bir adam •.• 

Elindeki zarfı uzattı ve çatık 

kaşlarını Mister T omsona dikerek 
ayakta dt."Tdu. 

İngiliz hafiyesi mektubu oku • 
'duktan sonra, kar§ısında dikilen a· 
'damı yukardan aşağıya süzdü ve 
Türkçe sordu: 

J •• ? - smınız .... 
-Nuri. 

- Ne iş yapardınız evvelce?. 
- Makine ve alatı ziraiye ko· 

misyonculuğu .. Daha evvel Alman 
yada iki sene kadar ziraat tahsil 
etmiştim. 

Ş. d'? - ım ı .... 

-Bopr-. 
- Pederiniz var mı? 
- Hayır, öldü. 
- Ne vakit? .• 

- Harp zamanı ... Memlekette. 
- Nerelisiniz? 
-Anadollu ... 
- Halis Türksünüz demek! 
- Hayır .. Halis Kürtüm .. 
- Lisan bilir misiniz?. 
- Almanca bilirim .. 
- Sizi G. H. Q ya kim tavsiye 

etti?. 

- Ayan azasından Zeynelabi -
din Efendi Hazretleri ( !) ... 

- Pek ala ... Siyasiyattan anlar 
mısınız? 

- Biraz merakım var ... Hergün 
bütün gazeteleri takip ederim ... 

- Çok ala!!! 
Mister (Tomson) cebinden bir 

pusla çıkardı: 

- Şuradaki isimlerin kimler ol
duğunu tanır mısınız? 

- Bazılarını tanıyorum: Birisi 
ordu dairesi reisi idi .. 

Öteki Hariciye Nazırı olacak. 
- Hariciye Nazırı nerelidir? 
- Galiba Giritli .. 

-Başka? .• 
- M. Ş Beyi de hatırlıyorum. 
- Nerede oturur? 
- Nuruosmaniyede .. 
- Neresinde? 

- Şeref sokağında .• 
- Şimdi yok? .. 
- Kimbilir .. Belki nakli hane 

elmiştir! 

- Daha başka?... Şu zabitleri 
tanımıyor musunuz: 

lzzettin .. Ali Rıza.. Hüsrev .. 
Halil.. İbrahim .. Salahattin .. ilh. 

- Hayır efendim, çünkü harp 
zamanında Almanyada idim, za· 
bitandan tanıdığım yoktur ... 

- Peki. Siz gidiniz .. Ben size 
hoca el eneli •;asıtasiyle haber giltl· 
deririm. 

- Ümitvar olayım mı, efen
dim? 

- Şimdilik bir şey söyliyemem. 
Belki kabul edilirsiniz! 

- Teşekkür ederim ... 

(Nuri) Efendi otelden avdet et· 
mişti. Mister (Tomson) o gün G. 
H. Q ya gidince, memur "K.,, dan 
sormuştu: 

- Gönderdiğiniz (Nuri) yi ka
bul edecek miyiz? 

- Fena olmaz .. Çünkü, hoca • 
nrn bize pek mühim ve müteaddit 
ihbaratı vardır. (Harp mes'ulleri) 
nden bir çoklarının ikametgah ad
reslerini bildiren ve onların firar· 
larına meydan verdirmeyen hoca· 
dır. • 

- O halde (Nuri) nin yerine 
hocayı alalım ... 

Gülüştüler .. Mayor "K.,, cevap 
verdi: 

- Hocaya zaten her ay müna -
sip bir !ey gönderiyoruz. (Nuri) 
yi biraz tecrübe ediniz. Belli ki 
hocanın adamıdır, kayırmak la-
zım ... 

- imtihan ettim, azizim. Bir 
!eyden haberi yok. Memleketin ma 
ruf simalarını tanımıyor .. Hadisa
tı yalnız gazetelerden takip ettiği
ni söyliyen cahil ve basit bir adam. 

(Devamı var) , 

J!ngilizcederslerıl ·----------~J 
~~=====:....!.'...-=- A K D E N İ Z K O R S A 
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lean (liın) yaslanır. n ~ ..1 l Y 
learn (lern) öğrenir. 
leaat (list) en az. 
leave (liv) terkeder. 
left (left) terketti. 
left (left) son. 
!eg (leg) bacak. 
less (les) daha az. 
Jet (Jet) bırak. 
Jetler (leler) mektup. 

· letter (leler) harf. 
Jetler lop mektup kutusu. 
lie (lay) yalan söyler. 
Jife (layif) hayat. 
ilght (ilyit) ışık. 
tight (layit) hafif. 
light (layit) açık (renklerde). 
like (layik) gibi. 
like (layik) sever. 
limb (lim) mafı;al. 
line (layn) haz. 
lip (lip) dudak. 
list (list) liste. 
listen (listen) dinler. 
littl'l (litcl) küçük. 
live (liv) yaşar. 
living ()ivin) yaşayış • yaşamak. 
Ioof (lof) somun. 
lock (lok) kiliL 
long (long) uzun. 
longer (longer) daha uzun. 
look (hik) bak. 
look (llık) •görünür. 

lose (luz) kaybeder. 
loss (los) kayıp, ziya. 
lot (lot) nasip. 
loud (lavid) yüksek (ses). 
love (lav) sevgi. 
love (lav) sever. 
lovely (lovJi) sevimli. 
low (lov) alçak. 
lower (lover) daha alçak. 
luggage (lageç). bağaj 
Maid (meyd) kız. 
makc (mek) yapar. 
man ( "l'len) adam. 
manage (menec) idare eder, 
Many (meni) çok. 
maple (m pl d (meyve). 
March: (març) Mart. 
marriage (mcreyc) evlilik. 
marry (meri) evlenir, 
mat (met) yaygı. 
match (metç) kibrit. 
May (mey) Mayıs. 
me (mi) bana, beni. 
medow (medov) çayır • otlak. 
meaning (minin) hakkı. 
mcanwhile (minhuvayil) bu arada. 
meat (mit) et. 
mcet (mit) karşılar, rnstgclir, te • 

sadüf eder .. 
melt (melt) eridi. 
merry (meri) §Cn • ne§eli. 
rniddle (rnidcl) orta 
midnight (midnayit) gece yarısı. 
might (mayit) kudret, satvet. 
mighty (mayti) kudretli, satvetli. 
mile (mayi) sel. 
milk (milk) süt. 
:nm (mil) değirmen. 
mili er (miler) değinnenci. 

mine (mayn) maden kuyusu, 
minus (maynu') nakıs. 

minute (minet) dakika. 
rııjsfortune ( misforıen) talihsizlik. 
Miss (mis) küçük hanım. 

miss (mi ) kaybeder. 
mist (mist) sis. 
mistakc (mistek) yanlış. 

Mister (mister) efendi. 

' BUyUk 

Ağırlığın altında kemiklerinin ç 
dadığını duydu; fak~t ses çıkar 

Bu gürültü arasında Yusuf da • kü yılan kalesinin kork1JI' 
telaşlı telaşlı dolaşıyordu. Her ne den onu sarmıştı. ,). 
olursa olsun, hanımından bir da- Az daha ağzını aç&' 

kika bile ayrı kalmamayı faydalı kuvvetile bağıracaktı· 
buluyordu. Bunun için kervanda Lakin bir deınet kıf 
bir kenara yerleşmek üzere yer a· bir çift karagöz onu 1111 

rıyordu. Fakat şeyh onu görmüş: suf, minderin altından 
- Atm şu maskarayı!... Kızı- karmış, minimini parııı• 

mın yanında sütninesinden başka zülen dudaklarına daY 
kimse bulunmıyacak... - Sus! ... 

Kulağından tutarak bir kenara Diyordu. . 
sürüklediler... Habibe bu gariplik. 

Bir aralrk Habibeyi içeriden dı- dan bir arkadas buldO~ 
• 1 

şarı çıkarmak için uğratıyorlardı. denbire o kadar sevi~~ 
Herkes kaprya birikmi!tİ. Yusuf ğer kendini tutmasaydı 
da onların arasına- dalmış, harem- caklıyacak, yanaklarrl1_1ıt 
de, genç kızın sakladığı yerdeki , şupur öperek haykıraCV 
eyeleri beline sokmuı, ipi de göm· - Benim sevgili ~ 
leğinin altından beline dolamıştı. Çok yaşa, gene beni 1 
Sonra Habibenin elini yakalamıt: madm ! ... 

- Beni burada bırakıyorlar, Yusuf minderin ke 
beni de götür hanımcığım!.. di. Habibe bir kolunu oİ 

Diye yalvarmağa baılamıştı. zuna attı. Yavaş ya'V•fı 
Habibe her şeyi unutmuş, ken- halinde konuştular: 

di caniyle uğra!ryordu. - Aferin Yusuf! ... 
Uşaklardan biri Yusufun ense- lerim kesilmişti. Fakat 

sinden tutmuş, bir: kenara fırlat- bulunca kurtuluş için dl 
mıştı ... Zavalmm hiç bir taraftan bulucağımı zannediyorİ 
yardım gördüğü yoktu. Yusuf, eyeleri çıkarl 

Ön kapıdan dışarı fırladı. Do- ki ipi gösterdi: 
laştı. Arka kapının önündeki tahtı - Bunları da aldlIIl 
revana kadar geldi. Herkes Habi· - Aferin!... Ne iyi ... 
benin zorla getirildiği tarafa bak· znn olsaydı, nereden bll 
tığı sırada tahtırevanın perdeleri· - Ben de öyle düş'' 
ni eralaar, bir sincap gibi içeri kay - Sen çok akıllısın!"' 
dr, örtüyü üstüne çekti ve uzandı... gitsem seni götüreceği 

Bu tahtırevan, kuvvetli bir ka- acaba kurtulabilecek ~.J 
tırın bir tarafına asılan büyücek - Bakalım ... DüşüniP' 1 

bir sandıktan ibaretti. Kar§ı t&Ta· _ .... 
fında da bir aynı vardı. Oraya da 
sütnine binecekti. 

Habibeyi getirdiler, içeri attı

lar ... 
Yusuf bu ağırlığın altında ke

miklerinin çatırdadığını, nefesi
nin kısıldığını duydu. Lakin ses çı 
karmadı. 

Hele genç kızın çırpınması onu 
büsbütün eziyordu. 

Tahtırevanın bir ileri bir geri 
sallanmasından, kervanın yola 
çıktığı anlaşıldı. Habibe, etraftaki 
konuşmalardan Elhaneş kalesine 
gittiklerini öğrendi, iliklerine ka
dar titredi. 

Çok geçmeden şehrin gürültüsü 
arkada kaldı. Artık kervanı Ön· 
den, yandan ve geriden muhafaza 
eden atlı askerlerin nal seslerin
den başka bir §ey duyulmuyordu. 

Habibe derin bir gariplik için· 
de bütün ümitlerini kaybetmiş bir 
haldeydi. Çırpınmaları, bağırmak 
istemeleri fayda vermemişti. işte 

= K~rvandan kaça~ d 
Bir geçitte, yahut bir o f 
rında birdenbire atlar.al 
rın arasına, kayaların ,tf ~ 
lanırız... p ) 

- Baksana dört tar•/ 11 
Iı !. .. Kanatlarımız olsa 
çabileceğimizi zannettı'~ 

- Öyle ise ne yaptı/ 
Uzun zaman durup it 

nuştular ... Kurtulmanııı 
aradılar fakat bulamad 

Şehirden çıktıktan ~ 
sonra dik bir yokuşu t ) 

başladılar. ı/ il 

- Zannedersem :k' 
dik... ~ h 

Habibe tahtırevanffl /., • 
delerini araladı. Ağla~ ltı 
!en ve kızaran gözlerle J d 
tı. Sarp bir tepenin uıe:İ lıi 
tal yuvasını andıran 1'' 
ve titredi. 

Mistress (mistres) hanım, mada-; artık Elhaneş kalesinin nemli du· 
rnisty (misti) sisli. varları arasında, yılan kokusunu 

Yusuf sordu: / lı 
- Şimdi ben kale1e ti ırı 

rim? ... Ya bırakmaıtst j te. (Devamr var) andıran havası içinde, her taşın 

Himayeietfal menfaatine arasından, her yarıktan bir zehirli 
diş ve dil uzanacakmış gibi korku .. 

musamere ile haşhaşa kalacaktı. 
Himayei Etfal Beyazıt Şube- Çok yorgundu. Bitkin bir h ide 

sinden: Senelerdenheri memleke- olduğu yere uzanmak, eğri büğrü 
timizin hayır müesseselerine ma· minderin üstünde vücudunu din· 
nen ve maddeten yardım etmiş hu Iendirmek istedi. Fakat minder bir 
lunan Deniz Kızı Eftalya Hanım türlü düzelmiyordu. Vücudu her 
ve Sadi Bey bu defa da Himayei dönüşte sert bir köşeye rastlıyor· 
Etfal Beyazıt nahiye şubesinin F e· 1 du. 
rah Tiyatrosunda vereceği büyük Şaşkın bir halde idi. 
müsamerede zengin bir program • Tam o sırada koyu renk minde-
Ia konser vereceklerdir. Keyfiyeti rin altında bir şey kımıldadı. Genç 
halkımıza bildirir ve kendilerine kız bunun kocaman bir yılan ol
şimdiden teşekkür ederiz. ması ihtimalini düşünmüştü. Çün· 

- Artık bu kadarı ;, •ü 
Zaten içeriye tahtıre"'d, ~i 
ğiz ... Gir.dikten sonr' la 
mak bot olur ... 

" - Görecekler y,. ... 1' 
- Görsünler. Be"9,.Jlı1 hö 

tirdiğimi söylerim· , 
sokmasınlar demedi 1' l' 

- Ben de işit111ediıl" 
- O halde?... .~tİJJ da 

Kale kapısmdaıt ~ ""'l fi 
ra bir duvardan ve b• ı,it 'Ö 

ha geçtiler. Büyüce1' " 
durdular... (X'e 
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hikayesi Olmuş olacaklar ... 
;,~A~liy~e~H~annn=~:-------~:...~==:::.::_. ____ J 
r ,Jcret Neci , ~amancı ve tair met diye kabul etmeliyim. .. 

B'I' P Beyın zevcesidir. "B' 1 ./ı 1 ıyorsunuz ki b ır ikte bir ziyı..•.:ete, bir dave· 
ldir z· lb , u, az şey de- te gitsek de bana ikram go""sterse. ıra, e ette F'kr 

_...,eyin "silah altı d 1 .e~ ~ecip ler, hemen kıskanıyor, ne dersin? 
ni oku..... n a ... ısımlı ese- He · k d' · · ı ,,ı.ı •uU§ısun d r şeyın en ıne aıt o maaını İs· 

~ııJdı vagon ki uzb ur. Elbette "ya tiyor ... 
" ta I d !.tan kaçınanı a nazarınız· "Böylelikle gülünç bir hale gel· 

fV'treddütll'ri l§br... "Kadriyenin di. Fakat İ§İn feci olan tarafı, ben 
en Y~l:tu .. ,, ı~c:ırnanını ise hilmi- b . • ... , ıstad d' unun farkına varıyorum. 
1 de Pek rn h ın ığer eserle- Hatta, yaıı ilerlediğini ve saç· Fikr C§ urdur. · 1 . et Necip arının ağarımağa hatladığmı far· 
ıır nıuharrirdir ';~~af fak olmuş kettiği için boya bile kullanmağa 
•zıların1 nıe · ~un gazeteler, başladı. Düşünün, diyor ki: 
r. Yaııları m~unıyetle alıp ha- "Genç görünmeli ... BaJka çare 
İttir. :muntahabatlara gir- k Z yo ... ira, yeni nesil, bizi devir-
karısı, ona ha mek için her tedbiri alıyor.,, 

ıterestı'ı:k• 1 yılıyordu. Bazan "H l. k d 
• :r ar arından k u asa, ocamm, üşündü-
:trdi de Al' · ine tuplar ge- ğüm derecede yüksek olmadığını 

- Y, ıyenın İçi titrerdi. 
a bunlara d · görüyorum. Aynanın önünden ay· 

tcnj aldatırsan uyar a bir gün rılmıyor. Hatta onun istidadı ol· 
Fikret Al' ... · · madığmı, bunda, bütün hayat imti 

ı&tlı b' ' ıyenın güıel YÜ .. 
ır tehess·· · . zune dadınca aldandığımı anlıyorum. 

'ak: um ıçınde baka-
"Ah, öyle sinirleniyorum ki ... 

- Buna hiç d . Bazan aptal aptal gülüyor ve ze-
derdi. e nıyetim yok! k• 

asından emin: 
Muharrir vak . "- Elbet, elbet ... Ben anlamaz 
İrin el .. ı' ur hır adam oldu 
:r • a eın · · k mıyım? ... -diye kiı kis gülüyor. 

•ı, sosyeted ıçıne arışmaz; ka "Teselli kabul etmez bir hale 
tkaeriya ak e on~ temsil ederdi. geldim. 
un olara' k dŞ.~m ıdız.erleri, eve yor-

. oner ı. "Tanıdıklarımız arasında bir 
§air var. Anlatılmadığı için ele· 
minden titriyor. Bir kompliman 
i~itince kızarıyor. Bir tenkit, onu 
öldürüyor. Kendisiyle alakadar ol 
duğumu itiraf ederim. Öyle mah
çup ki ve kendinden öyle şüphele· 
niyor ki ... 
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• • 

u ' • • • • 
llleg Ut 'f . 
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ınişt' ş· aıniy] e e, emen 
' ~.,,_~ ll?Jdi artık honun eline geç· 

'- , 'ı>ıt.- Uaus- t b' qrı rrı "k · 'lttlıt.til ı o omo ı· 
Do~ ellefti, "-l"ı 'Vardı. Salon· 

tulda.rı k ~\l kendind 
•İne koma l~l"lnıt b'll};n emin, kol· 
vaffakiy:ı· ır~an Yapt~:· l\endi-

. ını teb 'k ~ ve 
eyıfJj gij) .. rı ettik ınu-

F ak UYordu. Çe keyifli 
. a.t, karısı h. 
1
• lialind . ıç de bö 

azı h e bır İnk' Yle değil 
a. e.zginlik .. ısarı haya.\ 

- Ne . go.ze ça ve 
allahi 8?

1~ 'Var? ... ·di rpıyordu. 
oruın B•ıı saadette Yehsordll!ll.· 

. u n nıu at 
e Yok e!esi.zli ... . sanı-
. sa koc gınıze •eh 
'Yor trıu? an.ıı sizi artık ep 
_ F·ı_ sev. 
· •ıu-et ıye A se\>Jnekt 

. . , liye a b- e berdeva. 
ısı gibi . sa ı asabi .. rn ... 
rkek ıevıyor. Ga guldü .• Es 

k çıktı. lak· Yet aadık b. 
eıse h l ın ben ır 
- Na! adırrı, onu sevıne-

an b· e, nası}? y k 
ır 8. k o sa ın 

tı.z? ! a :mı kurb ~ru olnu 
'b n gıdiyorau-

-1 ok 
et?. d' efendi-.. • ıy ... , ne ·· 
Çtı .. ıı· e, gözler' . :munase-
es: .. •r kadını Lını testekerlek 

ı •çın b n Jtocaaın 
eğild' aşkasın ı sevme-
• it, LY ı leVJtı • f"" 
ıç d l'layır h eaı azını 

e o de"''l , ayır... M l - I> gı ... iş dQ ese e, 
- t aha. :mı Ya.bi ~ a vahim! 

"et ef ır.. 
e hodbi endi:nı ... Ah 
e.zain· nle!tiğini ta , koeamrn 

ı.z. "- aa vvur d •arh .. nıuYaff k e e-
.. •• Of ett· a ıyet, onu ad 
urunı" .. ı ... Sank· e 
et' " li.Zerine 1_ 

1 ga~etesinin 
in~ )>11...e~ ll!ağılar çdı~~ş da beteri-

' Ql\f" • a gorüy K 
rı a Sı.itnın hA " or... en 

Yara•-- e ata kü "'k d 
nı .... q 1! küç"k çu ağ-

Yor... u çapta bir ilah 
-lht• 

·· •ınaı b 
oyledir F k ft§kalarına k 

B ··· a at' · arşı 
- ana '- ' sı.ze karşıda rnı? 

a ı_a ttar•ı bu" b·· . 
.q trıınüı . :r a utün bö ) 
~· edıltn b' Ye ... ._ !• ltOftu u ez ır hakirnane 

a nıci Yor ... Onun 
k. bt ... ~n u" k b' nazarın 
ıre h •1 n:ı ır .. 

• J ı e sahip 1 :rnustakil 
3' e~ o anıanı H 

~·e l'llah21 h' ... er ne 
•kıınet aYnı ikera-

. . . . . . 
Ailye'ye söylemedim; fakat, 

ben de, kendi kendime itiraf et
tim: 

- Fikret Necip, aptal herifin 
b .. ' ırı .... 

rtakili: (Hatice SUreyya) 

Dünkü güreşler 
lstanbul 19 (A.A.) - Mıntaka 

güreı birincilikleri Kumkapı klü
bünde 66 ve 72 kilolar arasında 
yapılmıştır. Müsabakaya Kum· 
kapıdan 7, Haliçten$, Kasımpa§a· 
dan 3, Beşiktaf tan 2 güreıçi i~ti
rak etmiştir. Müsabaka bilafası· 
la 6 saat devam etmif. 66 kilodan 
birinci Yaşar Kumkapı, ikinci Re· 
fik Kumkapı, üçüncü Nufvi Be· 
şiktaştan, 72 kiloda birinci Saim 
Kumkapı, ikinci Ali Kumkapr, Ü· 

çüncü Niyazi Kasımpa§a kazan· 
mıtlardrr. 

B;siklet müsabakası 
Bisiklet federasyonu taraf m· 

dan dün sabah lıtanbulda bir bi
siklet müsabakası tertip edilmiş -
tir. Müsabaka (2) •mıf üzerinde 
(50) kilo metrelik bir yolda, Tak· 
sinıle Bentler arasında gidip gel • 
me olarak yapılmıştır. 

Birinci sınıfta Kirkor 1 saat 31 
d.akika 3/5 te bi;inci, Cemal ikin· 
cı, Eşref üçüncü olmuşlardır. 

ikinci sınıf ınüsabakada Mak -
•ut RizGI 1 saat 32 dak'k ':ı b' . . , ı aua ınn-
cı, Mımi ikinci Ihsan Aı.__ t .. .. ' u:me uçun 
cü olmuşlardır. 

Bisiklet sporlarına canlılık ver· 
meğe çalışan bisiklet federasyo
nunu tebrik ederiz. 

SPOR POST ASI 
En genç s~or mecmuası (Spor 

Postası) nın 28 nci numarası bu 
ıab h d"' k" a un u ınaçların tafsilatı ve 
en son ~ünya haberleri, bol klişe 
ve zengın bir münderecatla çık
nııştır. 

Bütün bunlara rağmen fiyatı 
(5) kuruş olan bu kıymetli mec· 
muayı karilerimize tavsiye ederiz. 

Yağmura rağmen lik 
maçları devam etti 

lstanbulspor - Beykoz berabere 
kaldı; Fener Süleymaniqeqi qendi 
Dün zaman zaman sağnak ha • ~ 

lini alan yağmura rağmen lik maç 1 
1arına devam edildi. 

Yalnız iki tane ikinci kiline ma· 
çında, oyun tehir edilmek mecbu
riyetinde kalındı. 

Bir taraft&J günün en mühim 
maçında, lıtanbulspor - Beykoz 
berabere kalırken, diğer tarafta 
da Fener, bu' sene çok zayıf görü· 
nen Süleymaniyeyi büyük bir f arli 
la mağlup ediyordu. 

Dünkü maçlar, herhalde yağ· 
murun tesirile olacak, pek te zevli 
li olmadı denebilir .. 

Beşiktaşta 
Beykoz - lstanbulspor 

Geejen sene hiCj gol yemiyen Beşiktaş Genç takımını 
yenen Galatasaray genCjleri 

B. takımları oynıyarak ve iki gol daha yaparali 

lıtanbulspor - Beykoz (B) ta· devreyi 3 - O bitirdiler. 
Hava esiyor, yağmr yağıyor -

du. Hakem Suphi ve saha komi
seri Kemal Beyler ıahayı gezdi • kmıları arasındaki maç, epey gü· 
ler, oyunun oynanıp oynanamıya zel oldu. 

ikinci devrede F enerbahçe mu• 
hacimleri güzel bir oyun çıkardı • 
)ar ve bu devrede de çok hikim 
oynıyarak 6 gol daha yapblar ve 
böylelikle maçı 9 - O kazandı • 
Iar. 

cağını düşündüler. iki tarafın da f J~tanbulspor. ~ımmda, Sala -
bugün oyun oynamamayı tercih hattın, Orhan gıbı tarunmı§ oyun-
ettikleri görülüyordu. cular vardı. Buna mukabil Bey· 

Beykoz takımında Sedat, koz da genç bir kadro ile çık-
a. takımlar. 8 Mehmet, Rıdvan, Şahap, Ha· mıtlı. . 

lit gibi, Jstanbulsporda da Halit, Netıcede 3 - 1 lstanbulspor Sülcymaniye - Fener '(B) ta• 
kımları 6 - O Fenerin galibiyeti
le bi~i§ ve Fener Hl er battan aona 
kadar hakim br oyun oynamıtlar
dır. 

Aziz, Lütfi gibi oyuncuların ora- maçı kazandı. 
ela olmadığı, takımlara girmedi
ği görüldü. 

Suphi Bey, vaki itirazlara, o -
yun oynanmaması hakkındaki 

tekliflere düdüğü ile cevap verdi. 
Ve oyuna başladı. 

Ekseriyet itibariyle birinci dev
rede Beykoz daha atılgan, daha 
hakim oynuyordu. Bütün bu dev· 
re esnasında çokluk itibariyle 
Beykozun bu pek eksik takımı, 
daha iyi akınlar yaptı. 

Fakat bulduğu fırsatlarda çok 
iyi akın yapan lstanbulspor takı· 
mı muhacimleri Saminin yerinde 
pasları ile Beykoz kalesini bir 
iki mühim tehlikeye soktular. Bey
koz kalecisinin fedakarlığı sayı -

ya mani oldu. Bu ııralarda aağ • 
dan gelen bir pası kapan Beykoz 
sol açığı, iyi bir koıu ile, ilk ga· 
lehe sayısını yaptı. 

Bundan sonra gene mukabil 
akınlar. Bunlar sayı ile neticelen· 
medi, bu suretle devre bitti. 

İkinci devrede hava bir müd
det açtı, sonra yağmur gözüktü. 
Rüzgar değişti. Buna rağmen ge· 
ne güzel bir oyun seyrettik. ikin· 
ci devrenin bir kısmı lıtanbulspo· 
run akınları ile geçti. Bu devre
nin, lstanbulıpor bilhassa sonu· 
na doğru, hakimiyeti eline aldı. 
Bundan da istifade ederek sol a· 
çıkları Reıadın bulduğu fırsatla 
bir gol kazandı ve oyun berabere 
bitti. 

Bu suretle lik maçlarının ilk 
devresinin ilk beraberesini bu iki 
takımımız yaptı. 

Bu oyunda da arkadaılarrnın 
eksikliğini kapamak için meıhur 
eski Beykozlu İbrahim Beyi 
sahada gördük. İbrahim bir 
çok gençlerde görülmiyen bir gay 
retle oyun oynadı, takımına hiz· 
met etti. 

Anadolu - Beylerbeyi 
Beıiktat taki ikinci küme ma· 

çında, Anadolu ile Beylerbeyi kar 
şıl&§tılar. 

itte ma~lar, dUn böyle bir 
yağmurda deamv etti 

ilk anlarda hafif bir !ekilde 
baflıyan yağmur, ikinci devrede 

ıağnak halini aldığından hakem 
Ahmet Bey oyunu tatil etmek mec 
buriyetinde kalmııtır. 

Kadıköyünde 
Fener - Süleymaniye 

. 
AL TINORDU: '(2) - • . " ' 

KASIMPAŞA: '(O)' 

ikinci kümeden Altmordu 
Kasımpaşa ile karıılaımıı. Kasım· 
paıa güzel bir oyun oynamasına 

rağm~n 2-0 maçı kaybetmittir. 

Taksimde 
Galatasaray - Beşiktaş 

Türkiye birincilikleri münue
betile birine takımlar maçı tehir 
edildiğinden yalnız (B) ve Genç 
takımlar kartılaıtılar. ilk maç, ge
çen senenin hiç gol yemeden genç 
ler şampiyonu olan Beşiktaıla Ga
latasaray gençleri arasında yapıl

dı. 

Galatasaray gençleri güzel bir 
oyunla, bu hiç gol yememit takımı 
2 -1 mağlup etti. 

ikinci maç (B) takımları ara· 
sında yapıldı. 

Galatasaray takımı, Osman 
Doğan gibi oyunculardan mah
rumdu. Oyun oldukça heyecanlı 
oldu. Neticede bu maçı da Galata· 
sarayhlar 2 -1 kazandılar .• 

Fenerbahçe - Süleymaniye bi- 7 opkapı - Eyüp 
rinci takımları sahaya ilan edilen Taksimdeki ikinci :küme ma· 
saatten biraz geç olarak çıktılar. çıda çok mühimdi. Günün en kuv· 
F enerbahçeliler her zamanki kad· vetli iki takımı karşılaşacaklardı. 
rol arım mu haf aza ediyorlardı. Yağmur hafif hafif serpeliyor• 
Süleymaniyeliler de bir iki oyun - du. Oyun başladı. Fakat 3 üncü 
cularından mahrumdu, ve onla •

1 

dakika yağmur müthiş bir aafnak 
rm yerini yeni oyuncular almıştı. halini aldı. 
Oyuna Sadi beyin hakemliğiyle Oyun bir dakika d:ı böyle oy· 
başlandı. Fenerliler daha ilk da • nandı. Fakat yağmur bir türlü di· 
kikalardan itibaren süratli pas • nemediğinden maç, tatil edildi. 
larla Süleymaniye keleıine indi • 15 dakika beklendiği hal• 
ler. Beşinci dakikada Namığın a • de yağmur dinmediğinden tek· 
yağiyle ilk gollerini kaydeden rar maça devam imkanı da kal
Fenerliler, tek kale vaziyetinde madı. 
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Katil Vlade tiyatroda nasıl 
kadın kaçırmıştı? 

(Ba§ tarafı ı nclde) 

Bu kadın eskiden Slav Budenof is· 
minde bir Bulgar :zabitinin karısı 
idi. 

Vlade bu kadını bundan on ge
ne evel bir gün tiyatroda bir loca· 
"da kocaaı ile beraber ·otururken 
gömıü§ ve derhal sevmiştir ( ! ) 
Bu iri yarı kara yağız adam kadı· 
nın da hoşuna gitmi§ olmadı ki o 

dakendisine bir tebessüm yolla· 
mı§ltr. Vlade bunun üzerine der· 
hal oturduğu yerden kallmıı§ ve 
locaya girivermiştir. 

Bütün geçen vakalardan biha • 
ber olan zabit Slav Budenof loca• 
ımda böyle iri yarı ve hiç tanıma· 
dığı bir adamı görünce şatırmıf. 

meçhul adam bu eınada kadının 
kartısrnda eğilmi§ ve: 

- Gospoyitza beni takip eder• 
misiniz? diye sormuıtur. Kadın 
da bu cüreti aklından geçirmedi· 
ği için fevkalade bir fa!kınlığa 
dütmüt bir anda ne söyliyeceğini 
f&§Irtnl§br. 

Bu esnada kocası Vladenin üs· 
tüne yürümek istemiş, f~kat, Vla· 
'de herifi tuttuğu gibi locadan aha· 
linin üstüne atıvermştr. 

Tiyatro bir anda karıtmıı zabit 
tabancasını çekmit, fakat bu es• 
nada Vladenin adamları olduğu 
anlaşılan bir sürü meçhul komite· 
ci Budenofun üstüne atılarak bir 
'dakikada adamı dayaktan bayılt· 
mrşlardır. Bu arada tabancalar da 
patlamnğa başlamıf, perde ka· 
panmış, ışıklar sönmü~ ve tiyatro 
bir mahşer halini almıştır. .ı 

Vlade ise korkudan titrıyen ka· 
aını kucakladığı gibi tiyatrodan 
çıkarmış ve kapalı bir otomobile 
koyarak meçhul bir yere doğru 
götürmüıtür. 

Bir hafta sonra Slav Budenof 
zorla karıaını boşamıf ve Vlade 
Gorgiyef de bu kadınla resmen 
evlenmişti. 

Fakat VJade pek az sonra bu 
kadından hevesini almış ve onu e· 
vin.de bırakıp başka kadınlarla 

düşüp kalkmağa başlamıştır. 

Gorgiyefin en sevdiği metresi 
Sofyada Serdik sokağında Navi 
Radop meyhanesini i§leten Katza 
ismindeki kadındır. 

Fevkalade denecek kadar iri 
yarı ve şişman olan bu kadım 

VJade çok severdi. 
Bundan baıka Vladenin sarışın 

Ayka isminde henüz 18 yatında 
bir metresi daha vardı. Ayka Vla· 
denin 1930 senesinde öldürdüğü 

Protogerat partisi mensupların· 
dan Petkofun kızıdır. Bu kız o za· 
man henüz 14 yaşında bir çocuk -
tu. Vlade babasını öldürdükten 
ıonra kızını Sofyadaki ecnebi 
mekteplerden birine vermiş ve 
geçen sene kızı mektepten alarak 
Macaristana götürmüt ve kendisi· 
ne zorla metres yapmıştır. Son za· 
manlarda alınan malumata göre 
bu kız şimdi Yunanistanda bir ma 
nastıra iltica etmiş bulunuyor. 

Bundan başka Vlade gene 1932 
ıenes=nde arkadaşı Kikiritka ile 
birlikte Kavaçefi öldürdükleri za· 
man da Kavaçefin karısını kendi· 
sine zorla metres yapmış, fakat 
kadın altı ay sonra ölerek bu vah· 
§l adamın pençesinden kurtulabil· 
miştir. 

Gorgiyef hayatında içikiye ne 
fıradar dn kunse kadına da o dere· 
ce düşkündü. Tuhaf ve gayritabii 
bir sempatiye malik .olan bu adam 

her istediii kadına malik olabil • 
yordu. Kadınlar bunun karıııın· 

da adeta İptonize oluyorlardı. 
Raıtgeldiği ve malik olmak iıte. 
diği kadınlardan yalnız birinde e
meline muvaffak olamamıtbr. Bu 
ıla ıon günlerde tevkif edilen aık 
mümeyyizi güzel Mariyadır. Gü
zel Marya her ne kadar birçok ıe· 
nelerle kendisile beraber a)TJ)i va· 
zifede çalıımıııa da hiç bir zaman 
metresi olmamııtır. 

Ustaşi cemiyeti reis 
iade edilemiyecek mi? 
·Belgrat, 20 (Hususi) - Hırvat 

Uıta§i cemiyetinin reisi Ante Pa· 
veliçin ltalya hükumeti tarafından 
Yugoılavyaya iade edileceği ha· 
beri doğru değildir. Yaptığım 

tahkikata göre beynelmilel huku • 
ku düvel kanunlarına nazaran si· 
yast ve askeri ıuçlular memleket· 
ferine iade olunmazlar. Halbuki 
Ante Paveliç Yuguslovyada ida • 
ma mahkUm olan siyasi bir mile • 
rimdir. Esasen şimdiki halde Ro· 
dosta menfi bulunan Ante Paveliç 
ziratle uğratmakta ve son suikast 
meselesinde hiç bir dahli bu· 
lunmamaktadır. Zaten ltalyaya 
Macaristandan iltica ettiği için 
iadesi meselesi büsbütün ihtimal 
haricindedir. Yugoslavya harici· 
yesi de kendisini İtalya hükume • 
tinden istemi§ değildir. 

VJade .. 1in hayatı 
Marailya, 19 (Hususi) - Bel· 

grattan bildiriliyor: 
Marsilya suikastını yapan katil 

Vlade Şoförün hayatı hakkında 
şu malumat gelmiştir: 

Vlade Gorgiyef 1897 senesinde 
Bulgaristanda Radop kazasının 
Kamenitza köyünde doğmuştur. 

Ayni köyde iptidai tahsilini yap • 
tıktan sonra çok genç yafta Ma • 
kedonya Vmro komitesinin fedai 
zümresine girmittir. 

Fevkalade cüretkar, küstah, 
katil ruhlu bir adam olduğundan 
bu lüzumlu evsaflarmdan dolayı 

çok kısa bir zamanda büyük bir 
şöhret kazanmı,tır. 

Vlade orta boylu, genit omuz· 
lu, iriyarı, uzun burunlu, genit a• 
ğızlı, seyrek siyah saçlı, yüksek 
alınlı, siyah ve muntazam katlı 
ve fev:kaJade kuvvetli bir adam • 
dı. 

Kuvvetine misal olmak üzere 
bir binek otomobilinin arka tara • 
nı kolaylıkla kaldırdığını söyler • 
ler. Vlade için her hangi bir ada -
mı top gibi havaya kaldırıp a.t • 
mak İ§ten bile değildi. Bir yum -
rukta bir masayı kırmak ta her ak· 
tam rakı içerken yaptığı basit ha • 
reketler~en biriydi. 

Bu müthiş katil hayatında sa • 
yısız denecek kadar çok adam öl • 
dürmüştür. 

Vladenin diğer mümeyyiz va • 
sıflarmdan biri de tam manasiyle 
fevkalade denecek derecede ni • 
şancı olmasıydı. Akşamları en 
sarhoş zamanlarında bile taban -
casını çeker ve 30 adım ötede rakı 
kadehini dudağına deydirip içen 
arkadaşının kadehini bir kur§un· 
da parçalar ve kahkahalarla gü· 
ferdi. 

Yeni suikast şayiaları 
Paris, 19 (A.A.) - Marailya 

faciası neticesi olarak mesela M. 
Şuınig ve M. Pietri gibi tahsiyet· 
)erin katledildiğine dair yalan yan 

ht haberler dolaımaktadır. 
Fransız matbuatı bu neıriyat• 

tan tiddetle müteessir olmuıtur. 
Bunun yegane gayesinin Avrupa 
efkan umumiyesini tahrik olduğu 
kanaatine varmııtır. 

Dahiliye nazırı M. Marıando, 
halkı yanlıt haberlerin kolayca 
kabulüne kartı ikaz eden bir teb· 
Jiğ neıretmek lüzumunu hiaaet -
mittir. 

Bu gibi netriyatı yapanlar hak
kında bir takibat açılmıştır. 

Yugoslavyanın siyasi 
teşebbüsleri 

Cenevre, 19 (A.A.) - Bu ıa· 
bah YugoıJavaynın milletler ce· 
miyeti ıefiri, milletler cemiyeti 
umumi katibini ziyaret ederek 
Marıilya cinayeti hal&mda yapı· 
)an polis tahkikatı hakkında ken• 
disiyle bir saatten fazla görütmüt· 
tür. 

Daha evvel Yugoslavya ıefiri 
milletler cemiyetinin İtalyan mu· 
mi katip muavinini görmüıtür. 

Budape§te, 19 (A.A.) - Po • 
litika mahafili, Yugoılav sefare
tinin mutat diplomast yolları ile 
Marıilya suikastine dair bazı ma• 
lumat istediğini, fakat tahkikatı 
itkal etmemek için hiç bir malu • 
mat verilmeyeceğini haber almıt· 
tır. 

M. Gömöş endlte etmiyor · 
Budapeşte, 19 (A.A.) - Üç 

gün kalacağı Varıovaya gitmeden 
evvel, Başvekil M. Gömböt, ver • 
diği beyanatta Marailya cinaye -
tinden tahassul edecek vaziyet 
hakkında hiç bir endiıesi olma • 
dığını ıöyleımiştir. 

M. Göpıbö§, Macariıtarun bu 
meselenin tamamen aydınlanma • 
smı istediğini, mesele tamamen 
meydana çıkınca ne Macar hüku· 
metinin, ne her hangi bir hükO • 
met unsurunun, ne de her hangi 
bir Macar tebaaımın bu menfur 
cinayetle alakadar olmadığmm 
sabit olacağını ilave etmittir. 

Fransada dinT merasim 
Paris, 19 (A.A.) - Pariı or• 

todoks kilisesindeki dint mera • 
simden baıka bütün Franıa ve 
Franıanın müstemleke imparator· 
luğunda Kral Aleksandrm istira • 
hati ruhu için dini merasimler 
yapılmııtrr. 

Merasime riyaset eden M. Her• 
yo F ransanın derin tee11ürünü ve 
Yugoalavyaya. kartı karde§ mu • 
habbetini söylemiş ve sözlerini 
f()yle bitinniıtir: 

"- lnsanlann ki gibi milletle· 
rin de hayatı bir parça saadet ve 
bir çok kederlerden yapılmıftır.,, 

Romada iyin 
Roma, 19 (A.A.) - Kral A

lekaandrm istirahati ruhu için ve 
Yugoslavya ıefaretinin teıebbüıü 
ile Sent Jerman de lllire kiliıesin· 
de ayin yapılmııtır. Kral, earay er
kanı, hükUmet reisi namına ha • 
riciye müstetarı, kabine azaları, 
ecnebi sefirler, ayan ve mebuıan 
reisleri ve yüksek memurlar hazır 
bulunmuıtur. 

Daha evvel, Papalık nezdin • 
deki Yugoslav sefaretinin teşeb • 
büıü üzerine bir dini merasim ya· 
pılmış, Papalık sarayı erkanı ve 
Papalık nezdinde teımıil edilen 
hükumetlerin müme11illeri hazır 
bulunmuştur. 

Varşovada 

Vartova, 19 (A.A.) - Burada 

20 birinci teşr!n 1_9_3_4 __ =='~ 

Turhal Şeker F abri ası 
dün merasimle açıldı 

(Bq taratı ı nclde) 

rini Turhalda karşılamağa gelmiı· 
lerdi. 

Kafile, fabrika meydanlığına 
toplandı. Açılma merasiminden 
sonra, fabrika namına, Kütahya 
mebusu Nuri Bey uzun bir nutuk 
söyledi, açılma merasimi yapı • 
lan dördüncii teker f abrikasmın 
Türk aanayiini tamamladığını, 
Türk çiftçisinin tarlasında her se
ne yarım milyon lira değerinde 
pancar yetiıtirdiğini, fabrikaların 
60 - 70 binton maden kömürü 
25 bin metre mikabı kerestelik a· 
ğaç ıarfettiğini; yarım milyon 
tonluk fazla bir nakliyeyle nakil 
vaııtalarmııza yardımda bulundu
ğunu anlattı. Dördüncü fabrika· 
nm intasında iki milyon gündelik 
aarfedildiğini '!:ildirdi. • 

Bundan sonra alkışlarla kürsü· 
ve gelen Başvekil ismet Paşa Haı:
retleri, beyanatlarında: "Ana dolu
nun ortasında yüksek sanayi mü • 
eaaseselerinden birinin açılması 

münasebetiyle arkadaşımız Nuri 
Beyin söylediği sözlere nazarı 
dikkatinizi celp ederim.,, dedi. 
eker fabrikalarını kurmağa başla· 
dığı zaman şüphelerle karşılandı
ğına ~şaret etti ve Turhal fabrika· 
sının, diğer fabrikalardan alman 
müsbet neticeler üzerine kurul • 
duğunu ıöyledi: MiHi sanayi ol· 
madrkça refah olmıyacağını, ik • 
tısadi programımızın bir an evvel 
batarılmaıı )azım geldiğini bil· 
hassa tebarüz ettirdi. 

Baıvekil Hazretleri, Turhal 
f abrikaaının, dünyanın her mem· 
leketinde görülen büyük fabrika-

Kral Aleksandrın istirahati ruhu 
için bir ayin yapılmı§ ve bu ayin
de reisicumhur ile hükumet azası 
ve sefirler de hazır bulunmuştur. 

KUCjUk Krahn ingilteredekl 
hayatı 

10 birinci te§rİn tarihli DeyH 
Meyi gazetesine hususi muhabiri 
yazıyor: 

Kral Alekaandrın vurulduğu 

haberi, bütün Avrupayı sarstığı 
sırada Yugoslavya tahtının varisi 
ve veliahti on bir yatındaki Peter, 
Londranın Surrey kısmında bulu· 
nan Saudroy mektebindeki arka • 
daşları ile neşeli ne~eli oyun oyna· 
maktaydı. 

Bu facia, her ne kadar telefon· 
la mektebe bildirilmiş ise de, res· 
mi makamlardan teyit edilmeden 
evvel babasının ölümünü çocuğa 
bildirmek muvafık görülmem it • 
tir. 

Veliaht Prens Peter, Noel yor· 
tuıundan sonra bu mektebe talebe 
kaydolunmuı ve geçen ay lngilte
reye gelmiıti. 

Mektep açılmadan evvel lngİ· 
liz :mürebbiyesiyle lngiltereye gel· 
mit ve bir müddet Londra otelle· 
rinden birisinde oturmuştu. 

Burada iki oda kiralamıılardı. 
Otelde oturdukları müddetçe hiç 
bir ziyaretçinin kabul edilmeme • 
sine ve Prens hakkında sorulacak 
suallere cevap verilmemesine dair 
adcı talimat verilmi§ bulunuyordu. 

Küçük Prens, ilk defa olarak 
Yugoslavyadan uzaklaşmıf, ana· 
ımdan, babasından ayrılmış bu -
lunuyordu. 

Kendisinin emniyet altında bu· 
lundurulmaıı için İngiltere hüku· 
metince sıkı tedbirler ahnmıttı. 

Küçük Prens ata binmesini, 
yüzmesini ve otomobil kullanma· 
sını bilmektedir. 

lardan biri ve her veçhile emniyet 
veren bir medeniyt müeuessi ol • 
duğunu de ili.veden sonra halkı 
fabrikayı gezmeğe davet etti. 

Başvekil Hazretleri uzun bir 
zaman şiddet) ... alkı§landr. 

Önce fabrika, aonr.a memur, 
amele evleri, hastane gezildi. lı
met Paşa Hazretleri, gördükleri 
intizamdan çok memnun oldular. 

Huıusi tren saat 20 de Anka· 
raya. hareket etti. 

Kayseri, 20 (Hususi) -Ba~ve• 
kil ismet Paşa Hazretleri Turhal 
§eker fabrikasının defterine şun
ları yazmıştır: 

"-Turhal fabrikaaını bugün 
açtık ve gezdik. Fabrikanın en son 
sistem bir eıer olmaaı seyrine do· 
yulmaz bir eser tadını vermekte • 
dir. Fabrika kendi sanat ve yar· 
dımcı tamirhanelerinde büyük bir 
mektep ve geçim merkezidir. Pan 
car yetiştiren çiftçinin kendi mah· 

sulleri önündeki neıeleri dikkati 
celbediyor. Her şeker fabrikası 

hiç olmazsa dört vilayet için bir 
kazanç yeri oluyor. Fabrikanın 

memur, amele ikametgahları, 

mektep ve hasta bakıcı gibi tesis· 
ler de ayrıca fay dalı bir mevzu• 
dur. Temiz, havalı, geni§ odalar· 
da sade ve insanca yaşamıya alı· 
şacak vatan çocukları medeniye
te ve çalı§mak, kazanmak yolunda 
daha kudretli olacaklardır .. 

Dördüncü şeker fabrikasını ku· 
ran milli bankaları sekizinci fab· 
rikayı kurmağa teşvik etmek iste-
rim.,, 

Bir lngiliz gemisi 
(Baş tarafı ı inci sayıfada) 

miş, Salı pazarı aç.•klaımda demir 
lemiştir. Gemi Selimiyeden atılan 
toplarla ıelamlanmı~tır: 

Saat onda gemi kumandam vi
lôyetc gelerek Vali Mııhittin Beyi 
ziyaret etmiştir. Gemide 137 zabit 
namzedi vardır. Yarın saat on bir· 
de Taksim Cümhuriyet abidesine 
çelenk koyacaklardır. Öğleden 
sonra geminin futbol takımı ile 
F enerbahçe takımı Fener bahçe 
stadmda bir maç yapacaklardır. 

Gemi Pazartesi günü öğleyin 

Limnos adasına gidecektir. 

Yağmur ve fırtına 
(Bq tarafı ı nclde) 

körüne teslim edilmiştir. Romor• 
kör yelkenliyi Haydarpaşaya gö -
türmü§tür. Hayli su alan yelkenli 
Haydarpaşa rıhtıınma bağlı dur· 
maktadır. Dün Mehmet Bey is· 
minde bir zata ait Tayfun ioimli 
kotra da büyük bir tehlilte atlat· 
mıştır. Kotranın sahibi ve Halk 
Matbaası sahibi Agop Efendi ve 

ailelerinden miirekkep sekiz kişi 

saat ikiye doğnı Heybeliden kot· 
raya binerek Ada önlerinde gez· 
meye çıkmışlardır. 

Sa t ü~te fırtına çıkınca kotra 
Heybeliye dön.mek istemişse de 
kabil olmamı§, kotra Burgaz önle· 
rine doğru atılmıştır. Mehmet Bey 
Burgaza girmek üzere hayli ma• 
nevralar yapmıısa da yükselen 
dalgalar kotrayı biraz sonra Bü· 
yük Ada açıklarınzı.. dmııtır. Kot• 
radakiler hayatlarından ümitleri • 
ni kestikleri bir sırada f ırtma kıs· 
men h~fifler gibi olmuş, bu sırada 
da cesareti kırılmıyan Mehmet B. 
kotraıını Büyük Adaya yanaştırn· 
bilmiştir. 
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ZA YI - 11 - 5 - 933 tatl • 
hinde Kızıltoprak nüfuı idareain • 
den tebdilen aldığım nüfuı kiiı· 
dıımı kaybettim. Yenisini çıkart&
caaımdan hükmü yoktur. 

Ldtfü Prim Zade, Göztepe 
Prim Zade Kötkü ,(308} 



Muhtelit Mübadele 
!\omisyonu tarihe 

karıştı 

Sonbahar münasebetile üzüm yetiştiren her memlekette bağ bozumu bayramlarr yapılıyor. Re
simde bu sene Romada yapılan üzüm bayramı şenliklerinden bir manzara görülmektedir. 

Tokyoda tramvay amelesi 
'dın tramvay amelelerinin bu grev 
polisinin radyo ahize makinesile 

geçenlerde grev yapmışlardı. Soldaki resimde Japonyada pek çok olan ka
esnasında' t yaptıkları bir içtima görülüyor. Soldaki resim ise Faransız 
mücehhez son sistem takip otomobilini gösteriyor. 
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1 ESNAF VE iŞÇi 1 
işten anlamıyan Mobilyacı- Kalaycılara 

kolacılar ~ar şikilyetçi -- - kalmadı 

• 
iŞ 

Efendim, 11 Eylul 934 trih ve Aksaray Sofular caddesinde 
852 sayılı gazetenizde esnaf ve iş· Beyazıt Çakmakçılar yokuşun- kalaycı Onnik Efendi diyor ki: 
çi diye sual açılıyor. Hakikaten da mobilye ve döşemeci tlhamiE- _Üç, dört gündür siftah et-
bizler hakiki ve diplomalı işçi fendi diyor ki: miş değilim. Etti isem bile ancak 
ve kolacı esnafları hak veriyoruz. _Şu gördüğünüz malları beş, yüz dirhem ekmek parası .. Şu gör-
lş bilmiyen adamları kolacı diye 1 l G dügy ünüz kömür tozlarının içerisin a tı ay evve yaptım. · örüyorsu-
ahyorlar. Bu sanat hakkında dert de yuva·rlamp dururum. Kaç pa-

nuz ki hala duruyor. Bizim halkı-
yanan Ömer efendinin sözlerine raya biliyor musunuz: Çok, çok 

mızın çoğu yerli malına henüz rağ 
ve şikayetine hak veriyoruz. Biz • ayda sekiz liraya .. Bahusus şimdi 
ler her yaptığımız işi müşterilere bet etmemektedir. Halbuki benim kalaylar da pahalıdır. Bir senelik 
beğendirmekle beraber yapılacak yaptığımı belki Avrupanın bir çok alış, verişim elli lirayı geçmemiş
işine göre de masraf ve emek pa. esnafı yapa.mıyacaktır. tir. Artık kalaycılık para getirmi-
rasını almaktayız. Maksat geçin- Ve hem de çok ucuz olarak sa- yor. 
mek ve devlete vergimizi ver- tıyorum. Esasen mobilyeyi fakir Kabzımallar perakende 
mek. Çalışmak ve sanat iyi şey- halkımız alamıyor. Zengin halkı- satış yapmalı mı? 
dir. Yalnız iş bilmek ve işçi ol .. mızda bir alafr~ngadır tutturmuş, Aksarayda Yusuf Paşa cadde-
mak muhakkak şarttır. Ve elzem- onun peşinde koşup para döküyor. sinde sebzeci Tahsin Efendi diyor 
dir. Mesela buna misal olarak kı' ·. 
şunu gösterebiliriz: 

- Sıraservilerde bir kapıcr bu 
kolacılık işinden anlamadığı, ütü-

nün ne şekilde tutulacağını, bir 
gömleğin nasıl ütüleneceğini bil -
mediği ve beceremediği halde 

hem kapıcılık hem de koiacıyım 

diye meydana çıkıp iş yapmak su· 
retiyle bizleri de meslek hususun
da dü~ürüyor. Bu san'atın hiç mi 
kı~eti kalmadı. Biz hakiki dip -

Mevcut sermayemi döktüğüm bu 
mallar böylece elimde kalırsa ben 
ve işçilerim ne yiyeceğiz? 

--Bugünlerde işlerimiz çok ke
sat. Halkımızın çoğu ucuz mal a

........................................ ~'-'!'!~-"!!!!!'"'-~-~ı lacağıın diye Yemişe kadar git
lomalı kolacıyız. Çalışma husu -

sunda işçi seçimi ile alakadar o -
lunsa da b~zlerin vaziyeti takdir 

edilse doğru olmaz mı? 

Taksim Sıraservi Lüks kola 

hanesi ve atelyesi 134 numarada 
Hamdi 

mek zahmetinden çekinmiyor. 

Orada da kabz!mallar toptan 
malsatmak mecburiyetinde olduk
ları sırada bir kaç küfe açıyorlar. 
Ve perakende mal satıyorlar. 

Acaba kabzımalların peraken
de satış yapmaları menedilemez 
mi? 
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Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera. 
kıskançlık. kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika rto. 66 

Üçü de sustular .. Sarayın içini 
derin bir sükUt kaplamıştı. Hazine 
elden gittikten sonra bu sessizlik 
daha çok hissediliyor, her yüzde 
derin bir hüzün havası esiyordu. 
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~Yazan: 

~Rıza 
1 Şekip . ·------Manza, oğlundan emindi.. O· 

fal 
ni önlerine almışlar dil döküy 

nun sihirbazet istediği gibi bir 
Iardı .. Kahin oralı değildi. O 

açtırabileceğini umuyordu .• 

• • . . • 
Başiyamanza gelmişti. 
Niyam niyam kralı haşmetlu 

Manza onu tahtında oturmuş bir 
halde kabul etti .. Altmış santimi 
aşkın külahı gene başında, orağı 

elindeydi. 
Başiyamanza: 

- Beni emretmişsiniz muhte-
rem pederim, dedi. 

- Evet oğlum seni çağırdım. 
Senden isteğim var. 

- Buyurunuz .. 
- Kabinimiz biliyorsun ki as-

lanlı adam hakkındaki falını iyi 
çıkarmamıştı. Aradan epeyce za
man geçti .. Bakır hazinesini yeni
den ele geçirebilmemiz için belki 
vakit gelmiştir. Fakat buna karar 
vermezden evvel gene kahinden 
sormak lazım.Onun müspet bir sö
zü olmadan halkı harekete getir
mek imkansızdır. Ben kahinle kar 
şılaşmak istemiyorum.Bu işi sen 
yapacak ve muhakkak falın lehte 
olmasını temine çalışacaksın .. Ka· 
hin eski sözünde devam ederse, 
bu adamı ortadan kaldırmamız i
cap eder. Bu işi de sen ypacaksın. 

- Beni bu işde yalnız bırakma
malısınız muhterem pederim .. Ka· 
hinin başına gelecek herhangi bir 
felaketin bizim başımıza geleceği
ni de akıldan çıkarmamak lazım. 

- Seni bu işde yalnız bıraka
cak değilim. Karım Maşama' da 
seninle beraber bulunacaktır. 

-Ya siz .. 
- Ben şüphesiz ki sizinle bera-

berim, fakat her ihtimale karşı be
nim alakadar olduğum halk tara
fından bilinmemelidir. 

- Krallığının tehlikeye girece-
ğinden mi korkuyorsun .. 

- Elbette .. işte senden bunun 
için yardım istiyorum. Bana bu iyi 
liği yapacağından eminim. Sana 
bu cam ben verdim; gene istersem 
onu benim için feda etmen ... 

Manza'nın cümlesini Başiya-
manza tamamladı: 

- Sizin için feda etmem lazım. 
Başiyamanza'yı derin bir dü· 

şünce almıştı. O hiç bir şeyden de
ğil halktan çekiniyordu. Belki 

kraldan daha büyük, daha nufuz
lu olan kahine kendisinin fenalık 
yaptığı şayi olacak olursa artık ya 

şamasma imkan ve ihtimal yoktu. 
Böyle tehlikeli bir işi üzerine 

almakta tereddüt ediyor gibiydi. 

Babası 

- Nasıl, kararını verdin mi oğ
lum? diye sordu. 

Başiyamanza, hayatını bahası 

na borçlu olduğunu da düşünüyor· 
du. Birden -kararını vermişti: 

- Evet, baba .. Emrini yerine 
getireceğim, dedi. 
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temadiyen elini ba§ma götürer 
boynuzlu külabiyle oynuyor, b 
nundaki iri muskayı sallıyordu. 
Maşama konuşuyordu: 

- Size, dedi, bize aslanlı ad 
mın üzerine hareket etmek iç 
~yi bir fal açarsanız ele geçirec 

ğimiz hazineden en güzel bakırl 
rın yirmi parçasını hediye ederi 

Başiyamanza ilave etti: 

- Y alruz bu kadar değil, bü 
kral, babam Manza Kahin iç 

kendi sarayına yakın bir ıar 
yaptıracak ve hizmetine 60 cari 
verecektir. 

iki Niyamnlyam kadını 

ihtiyar Kahin çapaklı gözlerin· 
kırpıştırarak çırpmıyor ve müte 
madiyen garip hareketlerle yerin
de kıpırdanıyordu. 

Başiyamanza ile Maşama onun 
bu vaidlerle yola gelmiyeceğini 
anlamışlardı .. Bu sebeple Maşa· 

I ma: 

- Anlıyorum, dedi, bütün vaid 
!erimiz, harbin kazanılmasına ve 
hazinenin elimize geçmesine bağ
lı bulunduğu için cevap vermiyor· 

sun. Ifakat, ben, krala rica eder, 
muvafık bir fal çıktığı takdirde 
harpten evveJ· de sana bir hediye 
verdirebilirim. Buna da bir diye
ceğin yok ya ... 

Kahin işini biliy<?rdu. Maşama· 
nın bu sözü üzerine ağzı kulakla· 
rma va:t'la-cak kadar genişledi. Sey• 
rek ve pis dişleri meydana çıktı. 

~a;iy:m:n;a ~e ~a;a~a ~ahi l (Devamı var) 


