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ispanya ihtililinin sebebi nedir? 
''Deniz kazasının mes'u
lü motör kaptanıdır.,, 

• 
F üruzanın kaptanı, kurtulanlardan bir• 

Belediye seçimi motörde ışık olma
dığını söylüyor 
Heybeli Ada açıklarmda vukua Şimdiki halde en ço/c. 

gelen feci deniz kazaımm tafıili· rey toplıgan kaza 
ı tını ilk ance bütün tafsilitile biz Fatihtir 
bildiımittik. Belediye intihabatı dün ele ea 

Yeni haberlere ıiire kaza An • hararetli ıünlerinden birini ı• • 
karaya aksedince orada da büyük çirdi. Oileclen sonra bütiin cin • 
bir teeuür uyandırmıı ve Dahiliye Jet memurlarına izin verilmit " 
Vekili Şükrü Kaya Bey kazanm 

aileleriyle birlikte 1&ndık hatları • 
müsebbiplerinin derhal meydana na ıiderek rey vermeleri temin e • 
--L--•-umı ve ölenlerin cesetle-
~ auu dilimftir. 1 

&aatıll - · · · rinin bulunarak merasimle defne• 
1 

-Li..ı.i. 
""'' ...... atinin 9'11111• ICllWoft,_ın ••kezi Bareelon dilmeaini ve ailelerine beyanı ta • Şimdiye kadar ab an re.,.~ ..... 

A A h ee k A t• t ı • ld ziyet edilmesini telefonla Vali Mu miktarı takriben tSO bindir. 
8f 1 U Ume 1 es im O U bittin. Beye bildirmittir. miktarın intihap ıonuna kadar 

400 bin olacaiı muhakkaktır. Dijer taraftan yapılmakta olan 
-'-İL O iri - Yapılan hesaplara s6re tehri • B .. tij. tahkikat denm etmeaRedir. ç • 

U D J rfj d hl --'--f mizde en çok rey verilen kau. F.a• spanyada ö ~ i are ilin edildi; ordu seferberdir, ~:::..!~:-~ !; liıh Jrmaıdır. Burada 1imdi7• 

•• J •• ı •• lttllmeclilf, ~--be illlldb kadar-atılan rey 30-bindir. Baa· 
yuz erce o u ve eonra :retıındiii ab8tJerlBi tetkik ~:C: =~~1a ~~~"': 

yaralı var -ektedir. -~ı•_-_e_ ... _, ____ ~w_:;;.....-1r_. __ ~ . ·- • , 

l.panganın 
miistemlelcesintlen 

ordu getirildi 
Grev devam ediyor 

efendi ağir yaralıdır, cinayet 
. gene bir hiç yü-
. zünden olmuştur 

Dün ıece ıaat yecltde Kuma • 
paıada bir cinayet olniuı, yenis, 
11Jrı,uz takımmdan bir adam hic 
1'lıQnclon üç kiıiyi b~alclayıp J• • 
, • ..,.,,tir. 
v~ fiyle cereyan etmiftir: 

bclürrahman ve Meluaet i • 
timt.rıı.de iki keyiffi li~ 
K•ıqapqada Camiikebire Mtitili 
Wuua kabyebaneyi ortako&aratr 
itletm49k\edirler. Bu kahftd
,Arif iamin\le kim1e1iz bir ...._ 
'c1. ,atmaktaclır. 4 

Batan cttret lllJ} (llyonlufunu tiaAaD ?tfllll clıet fainmmıı UafPUl ve di. Arif din ıece rakı i~, ..,_ 

I 
l•r a.tan milletleri taJrm>Janna diba ı ece mtıklfatları dalıtıldı. Bu meraıhntt hot ol8'Uf, kahveye ıireceii • 
•e dUnkil futbol maçına ait tafliltt beflnci sayıfamırdadır. Resmimiz 0-1 J'• r•tla dıtNcl& oturan birine prp-

lr.ıl.. wer baJıs_enin mafJQbiyetiyle n.elcel... futbnl masmduı bir clrilnUtil teebit ~ ı• .... , 
,.....,. . . :&Dn• lt .... . 



2 HAB~R - Aga111 Poata•ı 

Ankarada Fransa 
Belediye Meclisinin nam
zet azaları kimlerdir? 

Ankara 7 (Hususi) -Teırini· 
evelin onunda yapılacak Ankara 
belediye meclisi azalıkları aeçimi 
için Cümhuriyet Halk fırkası vi • • 
liyet teıkilatmca namzetlilderini 
kararlqtmlanlar ıunlardır: 

Abidin ( Cümhuriyet merkez 
bankası müdürü ye C. H. F. Yeni· 
9ebir ocağı idare heyeti azası), 
Ahmet (Hanif oğlu eski belediye 
meclisi azan), Ahmet Hamit, 
.(Dr. cilt butiılıklan müteha11uı). 
Ali Vahit, '(Doktor eski belediye 
mecliai azuı), Arif Hikmet (Avu· 
kat Etlik ocak reiıi), Alim (Tüc· 
car kantariye ıirketi müe11iılerin· 
den), Bilal (Eıki belediye mecli· 
si azası Akba kitap evi sahibi), 
Cafer Tayyar, (Ç. H. F. Dumlu· 
pmar nahiyesi idare heyeti reisi), 
Çemal (Tayare piyangosu satış 

müdürü), Celal Abdi (Doktor Ye
aen Bey ocaiı idare heyeti reisi), 
Fethi '(Belediye meclisi azası), 

Ekrem (Avukat Keçiören nahi • 
yeai 1 H. azası), Emin Halinı (Es· 
ki belediye meclisi azası) Hayrul· 
Iah (Avukat e.ki belediye meclisi 
azası) Halim (mimar eski belediye 
meclisi azuı), Hatim (Keçiören 
nahiyesi oeak idare heyeti azası), 
Hilmi (inkılap nahiyesi idare he-

M. Zaimis yeni intihap 
kanununu tasdik ediyor 

Musolininin nutku ilı 
yakından alakadar olug 

Pariı, 7 - Paris gazeteleri 
Musolininin nuktuyla ehemmi 
bir ıurette meşğul oluyorlar. J1 
tiddetli, hem de mutedil bir 11 , . 
sanla sByl•nen bu nutUk bil· 
müzakereler için açık kapı b 
yor. ltalya ile Fransa araıdl 
müsmir bir teıriki meıaiden L.1ı_.
olan kısmm alkıılarla karfıld Muh~fle~n ''va- ltalya 

tanperverlık namı-
na,, uzlaşmalarını bir 

istedi. 

Beşvekili, işçilere 
nutuk söyledi 

mumdan dolayı ıazeteler 
mütebasıis ıörünüyorlar. 

Petit Parisien gueteıi diyor 
"M. Mu11olini Roma ile Bel 
arasmda bir itilif imklnma 
pı açan sözler sarfetti, Fakat 
çe "Musarrah tartlara ballı· Atinadan bildirildiiine ıöre 

Reis!cumhur M. Zaimiı hükiimet ı 

ile muhalif fırkalar arasında bir 
anlatma haııl olmaua iyan mec• 
lisi tarafından reddedilmiı, fakat 
mebusan meclisi tarafından iki 
defa kabul edilmit olan yeni inli· 
hap ve zabitlerin terfii yıl dönü • 

"M. Henderson, inatçı bir zattır. Fakat 
gömülmüş olan bu ölüye hayat 

veremigeceldir .,, 
lif" dan bahsetmekle neyi m 
ediyor?,, 

Jurnal ıazeteıi, diplomatik 

yeti reiıi), Hüseyin Ertuğrul (Dr. 
eski l:;elediye meclisi azası)', ls-
kender (eıki beledile meclisi aza· 
ıı), lbrahim Kemal '(Avukat), 
lbrahim '( C. H. F. ismet Pata o

caiı reisi İbrahim C. H. F. hisar 
ocağı idare heyeti azası), Kenan 
(Mütekait miralay Etlik nahiye.i 
1 H. azası), Kemal (imalatı baT-

mü kanun liyihalannı tasdik ede-
cektir. Muhalif fırkalar reiılerin
den M. Kafandariı ile M. Papa· 
nastaıiyo, Reiıicümhuru ziyaret 
ederek bu iki kanun liyihaımı 

tasdik etmesini rica etmittir. 

Reisicumhur kendilerine hüka· 
met ile uzlqmalarını tavsiye et· 
mit ve dahili ıüktinun bozulma· 
maıını vatanperverliklerinden 
beklediğini söylem ittir. 

M. Kafandariı ile M. Papanas• 
taıiyo, Giritte bulunan M. Veni • 

Milino, 7 (A.A.) - M. Mu110-
lini Katederal meydanında top • 

&nmlf olan muazzam bir kalabaılk 
huzurunda Milalnolu itçilere hi • 
taben bir nutuk irat etmiıtir. 

Duçe bu nutkunda evveli iktı• 
sadt meselelere temu etmit ve 
bunlar için yerine bal çaresi ola· 
rak Korpurasyon usulünü ileri 
ıürmü§tür. 

M. Muuolini siyasi ufuklara 
göz atarken bilhusa ltalya ile hu· 
dut birliği olanları kudettiiini ve 
bunlara kartı Jlkayit kalmanm 
ka:bil olmıyacağını ve bumane 
veya doıtaae biT vaziyet almanın 
lazım. geldiğini söyledikten ıonra 
demİ§tİr ki: 

zeloıa telgraf çekerek fikir ve mii- "Ne vezonun ve ne Adriyatiiin 
taleasını aonnuıtur. Dahiliye ve• öte tarafında bulunan komıulan· 
kaleti intihap huırlıklarına baş • mala bizi kalbimizin en derin ye-

M~ Ke~al (Müh;~dis-b-ele\ • ~~~-t:k°dir'd:-de;lıat:b~ıt~~~k i. zet:terıed'eıYıfflc~~:~a 
'diye meclisi uaaı)1. Mecdi Sadret· çin Atina ıamizonunu seferber tmuzı ıılab için ortada büyük bir 
tin '(Milliyet ıazetesi maharrirle· vaziyette tutmaktadır. kabiliyet olmadığı meydandadır. 
rin'den), Makbule Naci Hanım Yalnız diplomasi protokollarmda 
'(Esik Wediye mecliai uuı)', donmut bir halde kalmıyacak Te 
Muhlis '(m&bendis ee1d belediye Sovyetlerİn fakat ahalinin kalbine kadar it • 
meelisi uuı)' Muzaff• (eczacı J _,___ d liyecek bir dostluk siyaseti için 
e1ki beledife mecliıi uuı), Meh· apOllllU"• yarımı ıüphe bile ıöaterilmemesidir. 
met Topça otlu (T8ccar), Müm • Japonyada tiddetli l»ir ta7 fun. Avusturyanın iıtiklilini müda· 
taz (Awkat Mki -belediye mecli- la felakete uir&Jan Jiizlen:e kiti, faa ettik ve müdafaa etmekte de· 
si azası), Nam* Edip (Ankara Sovyet Salibiahmerinde derin bir vam eCleceğiz. Bu, boyu küçük, fa· 
Haftuı gazeteıi sahibi). Naıit alaka ayanclırmqbr. SoY,et Sali· kat ruhu büyük bir bqvekilin ka· 

Silihusl•Nna konferansmm cerriidünde 11rar etmemeti için 
akamete uiramumdan beri A• • manyaya valri olan davete ipret 
rupa milletleri arasmdaki müna • yor· Bir de Duçenin ıillhlan bı 
aebetlerin iyileımeei f ydab Wr ralana meaelesinde hayal&ta ka 

h 1 k 
L...& • tir" cı.ıa-ha k ki pılmadıfmı kaydediyor. 

a eaUC1mlf • lj'UP e yo , 
M. Hendenon her feyİ lnıiliz ıibi Maıtin ıazetesi M. M,DMIGIJI"" 
inatçı bir zattır. Fakat arbk gömül tar~fmdan muhakkak ıurette 1 

terilen ıamimiyetin ıüphe ve M 
müt olan bu ölüye yeniden hayat reddütten ari olmadıfmı taJuo 
veremiyecektir. Umumi vaziyet bu ediyor, "Çünkü Roma Cliplomasi 
halde iken ltalyan milletinin tam ıi bittin istediklerine nail olup O' e 
ve ıamil bir ukeri hazırlığa ka • lamıyacağını bilmiyor." diyor. 

rar Yenn•i s~ •iltelaanlr ecle • Eclıo de Paris ıazeteai M. B.r' 
lllez. ltu da zaten korporasyon ıis· thou'nun seyahatine tekaddüm 
teminin ba,ka bir cephe.idir. den ltalyan temayülatından doJ.-

lıtikbal baklanda pek uzun yı mutmain ıörünmiyor ve bu 
nazariyeler yürütmeğe muktedir mayüli.ttan çok bir fey beklenil 
olmamakla beraber fatismin bu miyeceğini yuıyor. MezkUr ıa 

ıe, ltalyanm Afrikada bazı im 
asırda ltalya ve Avrupa medeni· yazlar alahilecelini tahmin e 
yetinin bir nümuneai olacağına yor. 
~~"b~l~itaTff1im1m~ inmı " l ıp ı ota una kimler 
parçuı kadar sailamdır. E'ğer ahnmıyacak? 
ıulb, hakiki Ye mabaaldar bir sulh 
adaletle beraber yürüyerek de • 
vam ederıe, biz toplanmızın, tü • 
feklerimizin ucuna defne yaprak· 

ları sarabiliriz. Fakat böyle ol· 
mazsa adamlarımız ııraaı geldiği 
nkit sGnrrülerinin ucunu zafer 
yapraklariyle aiiılemeği de bile • 
ceklerdir." 

Ankara, 7 (Husuıl) - T: 
Tal• Ymduna alınacak taleblll'm 

lerin seçimi bu hafta içinde y 
lacaktn-. Yurda ıirmek ünre 
racaat eden talebelerden 1>umı-. 
lise mezuniyet tabadetnamelerill1' 
Sıhhat Velmletine göndermedikl• 
rinden hu gibiler yurda alınmıya" 
caktır. • 1 

Toylar oilu '(eski belediye mec • biahmeri icra Heyeti Reisi 'A. S. niyle tarsin edilmiştir. 
lisi uaaı), Növber Klzım Hanım Şuraıını da iddia e'debilirim ik 
:(Nusret eski belediye meclisi aza· Yenunlddze Japon Salibiahmeri· ki, Almanyasız Avrupa tarihinin y 8DflD SU• ast 

Iktısat Vekili Elizizde 
Eliziz, 7 (A.A.) - Dün ak" 

şam tehrimize ıelen lktıaat Vekili 
Celal Bey refakatlerindeki zevat " 
la birlikte bugün gümüt madeoİ 
kazasına gitmiıtir. Orada tetki" 

ne bir taziyet telpaf ı göndermit· b k ı ? u), Nmi '(C. H. F. Yenice ocağı inkitafı Almanya hariç ıra ı · eseri mİ 
idare heyeti reisi), Nurettin (Ar· tir. mak ıartiyle kabili huıul değildil'. 
zuman eczacı eski belediye mec· "Moscow Daily News,, gazetesi Fransa ile olan münaaebatımız Lizbon, 8 _(A.A) - Zabıt., 

kat yapacaklardır. l 

lisi azan), OllD&ll (Tahsildar oi· yazyor ki: ''Bundan batka tayfun bir seneden beri hiç tüpbe yok ki, Kelüı de çıkan yangın hakkında 
lu (Eski belediye meclisi azası), felaketzedelerine aarfedilmek ü • ıayanı kayit bir derecede iyilet. tahkikat yapmaktadır. Yanımın 
Osman .<imalatı harbiye usta ba- zere Sovyet Salibiahmeri, Japon mittir. Şiddetle arzu ettiğimiz iti· bir dikkatsizlik eseri olarak bira• 
tdarmdan), Orhan Hilmi (Emlak Salibiafmıerine Japon panllile laflara vaııl olabilirse bu hal yal. melenin ~nık aipra atmasından Yeni defterdarlar 
ve Eytam bankası muhaıebe mtl• 100,000 Yen gindermittir. nız iki memleketin menfaati için ileri ıelmit olduiu zaDJM«lilmelde 

b be b ka • ı Ankara 7 (Huıusi) - Kütali " 
dürü), Ragıp (Doktor C. H. F. Japon Salibiahmeri, Sovyetler• değil, umumi menfaatler için de era r, ir ıui st esen o mau d I 1 

:Yenitehir ocağı 1. H. azası). Rifat den gördükleri bu hudutsuz aa.mİ• faydalı ve mahsuldar 'bir lıldise faraziyesi de b1rakılmıt deiildir. ya defter ar ığına Kayseri deı" 
Çulha oğlu (eıki belediye mecli- miyet hissine Ye gönderilen para• olur. Bunu Teşrinievvel nihayeti Hasarat bir kaç milyona balii ol• terdarı Şükrü, Kayseriye Siv., 
si azası), Rauf ·(Sakarya nahiye • d · d ~. makla beraber enelce zannolun· defterdan Kazım, Burdura Eıki " 

ya bilmukabele bir telgrafla te • ile T eırinisani bi ayetıne O ısa u Siirt' defterdarı Ziya, Sıvasa Dl"' 
ıi idare heyeti reiıi ve Osmanlı tekkür etmiılerdir. anlıyabilecetiz. dulu kadar da mühim deiı1dir. 
J;anbaı müdür muavini), Raıit I~================================:;:::;::::::.~ yarıbekir defterdarı Remzi, Diy•" (Kızılbey ocağı idare heyeti rei· liii rıbekire Divanı muhasebat mür•" 

ai), Rept (Eaki belediye mecliıi Cf b h t ı • J.ı•lJOT 'ar.? kiplerinden Nusret Beyler tayin ~ 
azası), Recai (Müteahhit tüccar). ,,,,a Q aaze e erı ne U~ t~ dilmiılerdir. " 

Samiye Rifat Hanım (Eski bele • 4' ' 
diye meclisi azası), Süleyman (İı· IL..V.AKIT-·--ll·ehmet--Ama-·.,-·T·n·nan.;.'etan.-·r·mlldm--·blr-ıc-na--a-Jlı· ... ·ıle'·~,· .. •

1r1-.-·ma--·\-·M1J .... ,ı ... ~iii'f---.-Jıdi1Ql--.... --·~._·..,..,·~· .... 1 

tuyon ocaiı idare heyeti azası), dak1 fırka~'" J8P"DWM 791r- Jmllf foblarm 1f1ae selmb'or· U~lenen feci deniz ka&U1lll yıurışor. Ve bu -

Sabri (Demirciler cemiyeti reisi), lalM M••• ._ 1Dt:lbal9MI ••' ıtlllle Diler......,... Mllaftmharu t.ebdlt yollu kadar pyrl ~anı ..,..ıt altında yola ~
Sakip Ejder oğlu (Tüccar), Sait bmnm lllılıll llanreUI tekJlden ._.,Jt;ror. "bir ı.eJwUa 'lıqbm• VealzeUIUeılq 1ıa -. kaa bir motör ve bir kayıtın Yalovad&n kal· 

............. IDt.lllıl.bM bllaamm, -.m reıWeUDI oldaJıtO& ........... 1111' fldııa imi- karkeD ..wıtyettar memarlarm lfÖ'&)erlacleD 

:CAYUkat), Salih Bulgurlu oglu bir kmm Vea....,. olu ..,_.....,. .....,._ llalefetl ,eWIMle sWerm Mellmet A8ma Bey, nud ~ oldlllUD 1101117or. 

· (Tüccar), Süreyya (Hakimiyeti mit. fakat 11ec11a1 Me'b'aan ıa.ı.aı etmlftlr· lleJ'MI 11111U1111yMlle Yunaoı.tan .. btl)'tlk bir Makale .-ıbl AJuDet Şllkrtl BeJ, .wm-
Milliye gazete muharrirlerinden), lntlhalNıı& bu kanaaa stre yapdaak. latlfluım tpre&lnln llalDDaatmm JUIYOr. Ve dar m•k•mla.nn bu ~1 ~ydana çlkannak 

S h
• (M B ... • d h Batveldl Mleyl ÇılWarla timdi de medllıl "lla kocaman ~ tprett ........... bu· için s!Sst.e~rt dikkat "' ebemnd,ettM 

ap ı usa ey ocagı ı are e • femlllderek )Wllden brmak myeöndedlr. Bit- sin 1ılltDn Yanaımtu• adeta 88fertter bir JIM!lllllQlll)' .. h91'11rek lsUkhWe 1ııaa1an 
yeti reisi mütekait kaymakam), tabi bu cıa, etmdl uJdp olc!nklan Azabldarm memleket mamanemı abmttn'" c11:ror. ''t.elcerrilrtlae mln1 olacak teöirler almaca • 

Şükrü (Eski belediye meclisi aza• wwwwwwı •m-ı=• •=---.. - cVMHURlYET - Son stınlercle temata fmdan bahaeıtmodlftnl,. bOıllrmf'ktec!lr. 
sı), Tahsin (inkılap nahiyesi ida· reisi), Yusuf Hikmet (Doktor es· hayatında glSrtllen. detltlklOdm" mtınasebe- ZAMAN - BelecUyt'nln yeni ıdılalye oto. 

ki b 1 d
. 1. ) z h tiyle bir tiyatro mekw.tne mzum oldotmm mobDJerl alacalı andtal özerine bir makale 

re heyeti azası)'. Tevfik (Mühen • e e ıye mec ısi azası , e ra 1aatır1ıyan Ymıua Nadi Bey NyJe bir mekte. 11etrf'tm1tt1r. Banda. ın1a1a1 tıetkd&tm klfa-

diı eıki beledyie meclisi azası), A,ah Hanım (eski belediye mec. bin faydalarını anlatarak esaııen a,ooo lira ye~zll~lnl mtttalee. ettlken sonra, lfalyeye 

:Vehbi '(Doktor eski belediye mec• lisi azası), Ziya (Belediye mecli· gibi ldlçllk bir blH~ ne bir zamanlar açdan Vflrlhn "hermnl~."laMlar mbbf..ve:re ''erilse 
\ 'C iki M>nıı sonra kapanan bu ~Mil tim- iyi olacatrın tıöylUyor, "'laalkm cam, malın• 

~ Jiei azan)~ Y~li JEtlilC nahiJ.esi ıi azası), BeY.ler v~ bammlar.. dl Ankarada e1U1ı aırette açı1mumı ı.t11or. elan 1ıuymetı114lr" cllJ.or. • 

Istanbul - Diyarıbekir 
tayyare postası 

Ankara, 7 (Hususi) - Yol
cuları~ ı:ıorta meselesi halledil
dijinden gelecek pazardan i · 
ren Diyarıbekirle lıtanbul araıasıı 
da tayyare ile yolcu 
batlanacaktır. 

Çin heyeti dönüyor 
Ankara 7 (Hususi) - Çin at 

keri heyeti bugün muhtelif zi,- "' 
retler yaptıktan sonra latan~ 
hareket etti. 



8 bir inci te,rln 1934 

~en~~-~: 
Mühendis 0ı;;k 

:,istiyen 180 genç 
.ı, -:- ~af~ Vekili Ali Beyefen. 
"' dinın dıkkatine, _ 
tli Bu ıene, Mühenc1·11 M kt b. . e e ıne 
Ol .80 hse mezunu ınüracaat tm• 
. , • l' e ıı, 
ı "Y ' ve meccani olarak k b l -
ilJJ lilmek iatemitlerdir. Halb:ki~: 

' ~dan sade 32 genç kabul edil-
uııf; 7 genr d 'h . 
• .. • • :r e ı tıyat namzet 
ıoaterıltnı§tir. 

, Eskiden ••u··h d' M kt b' • k 1
' 1 en ıs e e ıne 

ıırme ·· bul uzere lise mezunu talebe 
la unamazdr. Orta mektep mezun 

': in arasından, imtihanla gençler 
a m~dı. Şimdiki bu tehacüm, Yeni 

• lle~lın nıüsbet mesleklere nasıl 
ragbet ettiğini gösteriyor. 

Bu rağbet, Cümhuriyet Tu·· k. y . • r ~ 
esının sanayiletme hareket" d 

Te • ın en 
wnumıyetle umran cehf d 

~oğ G l ın en 
ınuıtur. enç er, ınühe d' )'k 

le büyük bir istikbal old "n ıs 1 
.. • 

rü 1 B'lh ugunu go
~· yıor ar.. dı. adsaa, ecnebi mühen
aıs ere ıım ı uv.•Ja 'h . 

• J.. n ı tıya ·• 
~erek onların Yerin cı go-

, plıııyorlar. e geçmek için 

Böyle bir de • 
aıektcbine ın .. vırde, mühendis 
lebenin 32 uracaat eden 180 ta· 
küçük b. -:- 39 unu almak çok 
. tr nıııbeti k b l ! . 
demektir Ö n a u edtlrneıı 
Yor. Bilh~a tekilerin ıevki kırılı-
leııi An d :a· bunlar arasında ai· 
zayeka: o ludal bulunanlar ve mü 

ao an arvard k" 
rine muvaffak 1 ır ı, emelle 
Böylelikle l" 

1
° ~mıyacaklardır .• 

k ' ıae erın makaad -:~'-
ae mekt l ı ''"'"-
ıd .. ep ere talebe yeti t• k 

o ugu halde en .. § ınne 
'dalı b·ır me 1 '... luzuınlu, en fay· 

· s egın Y'Ükaek me • ııe, lıaeler de b'lh ktebı· 
f ı aııa. bu 1 ·ı en kıamını bit• • &ye ı e 
,,_in bü .. k b' ınnıı olan talebe. 

yu ır ekseriyeti bilf··ı . 
-!- ...... t 11 gı-

Bunlar 0'"n• ~"'-
b 

, usur ıene 
ça aladıktan ç11nfıp 
erişerniyen bed~::, ~edeflerine 
halini alacaklardır. bırer unsur 

Biz-. ·· "' ınuracaa.t d 
kıınu mezunları ..,;.~n lise fen 
tebinin leylt , u endiı Mek

- mecc:anı adedinin yekU talebe 
lar k' b d nu arttırılsın diyor

ı, un a pek haklıdı l 
Aaril r ar ..• 

e!en, ııınaileten T .. k" 
Ye, her teyden ur ıye. 
•uru li.zınıd evvel mühendis un-
luğundan m~r. Oksınanh imparator 

ıraı. ala b 
tanı onlar m n u yıkık va 
Üır. IUnur hale sokacaklr-

T aliplerin dörtt • 
llakat dörtte ü .. ..e bırini değil, 
tlir ki, nıeyl çhunu tatnıin etmeli· 

ve cves arta 
Mür nı ..• 

acaa.t eden r 
venrl ~' ıse nıezun 

:r er, ,,afıa Vekili . u 
fendiden bu il . Alı Beye-
f··ı eme erın ku d ıı e çıkanlnı 'VVe en 
•öylemektedi~:~~ beklediklerini 

-
Maliyede yen· 
t . ı 
ayınler yapıldı 

Ye~l . a., - (Huıuai) _ Ma.ı· 
etı nıüdürle • ıye 

değitİ!dikI rı ara•ında tu 
lllÜdü..:ı b ~r yapıldı va.ridatuınu 

"\l ~uttü Be · m 
fettiıl'"• Y nıalıye batm·· ı1r111e . _ u-
zanıand nakledılmiıtir A . 

il tefti h . · ynı 
paca·kt- § eyetı reialigv in· 

·~. ıya 

Tefti t heyef •. 
Maliye V '-" l rem Sabri Be 

- eqıer b" y 
tayin edi'-. • ı uroıu şefliğine 

&111•ttır M ı· 
1llrıum ınUdu 1 • a ıye Vekaleti 
f r Ui" k Ettiılerden E. u Ye iletine mü-

ıa.t Bey ·1 • . Millt l seçı mıştır. 
enı :ı'--··d • • Cll(.... .. ••• 

l>ırınci ırruf ı· u uru Eıa.t Bey 
ına ıye .. f • l. 

-.tril, ft 11111lt .. mu ettıı ığine 
d -.ıa.k .. d .. l' 

ne e pul müdü .. mu ur üğü -
~dilnıitlerd" ru Şefik !Bey tayin 
\ ır. 

\ Pul Dıiidürlü .. ·· 
ıune BeJ'Ollu taliak 

HABER = Ak,am Posta•• 

Meclis Reisi Kazım Paşanın beyanatı 

iş, orman ve maden kanunları 
meclisin bu devresinde çıkacak 

Büyük Millet Meclisi Reisi Ki
zun Paşa Hazretleri dün gazete· 
cilere ıu beyanatta bulunmuştur: 

" M 1· · - ec ısın mutat içtima se -
nesinin bidayeti olan bir teşrinisa
nide açılacaktır. 

B. M. Mecliıinin müzakere ve 
tetkikine arzedilmit bir hayli ka
nun layihaaı vardır. Bunların 
içinde mühim olarak iş kanunu, 

Sürp Agop 
davası 

Belediye ile ermeni patrikha -
nesi araaındaki Sürp Agop me • 
zarlığı davasına dördüncü hukuk 
mahkemesinde devam edilmİ§tir. 

Belediye vekili Feyzi bey, pat
r;khane vekilleri Necati ve Nar· 
hyan beyler bu celsede hazır bu

' lu"muşlardır. 
Hukuk mahkemesi, temyiz 

mllhkemeıinin nakıs kararına uy
duğunu iki tarafa tebliğ etmiıtir. 

Belediye vekili, itba olunan 
nakıs karanna tevfikan patrikha
nenin davasının reddolunmaımı 
ve belediyeınin tasarrufuna mani 
olan tehiri icra kararının kaldı • 
rılnıasını iıtcmİ§tir. 

n .......... ...... t _ .. 1~:11 .. ....ı "'··--
yazı ile cevap vermek için muha· 
kPmenin batka güne bırakılması 
isteğinde h.ılurınu,Jardır. 

Mahkeme t· ym yirmi ildn-:i gü· 
nüne kalmıştır. 

Belediye memurlarının 
maaşları 

Belediye müdür ve memurla • 
nndan timdiye kadar ücret alan • 
ların maaıı aıliye çevrilmittir. 

Bundan ba§ka bir kısım mü -
dürlerin maaıına zam yapılmıt • 
tır. Ha.atahanelerde mütehaasrı • 
lık yapan Ye 165 lira alan doktor. 
ların ?1aatr 55 liraya çevrilmiştir. 
Beledıye hesap işleri müdür mu • 

avini Nail beyin maaşı 70 liraya, 
zabıt ve muamelat §uhesi müdü _ 
1"Ü Zühtü beyin maatı 70 liraya, 

çaridat ıubesi müdürü Orhan he • 
Yln maatı 55 liraya, müvazene 

nıüdürü Cemal beyin maatı 55 li -
ra!a çıkanlm19tır. 

Takdir edildiler 
lstanbul idare heyeti azasın -

~an Enver, Sabri, Ferah beyler, 
Üsküdar varidat tahakkuk mü -
diirlükleri mıntaka.aında te§ekkül 
eden kazanç tetkik komisyonun -

daki hüsnü hizmtelerinden dola • 
yı vilayetçe takdir edilmiştir. 

Hasan Ali heyin tetkikleri 
Orta tedrisat um'um müdürü 

Haaan Ali bey Haydarpa§a lisesi· 
ni gezerek noksanları tetkik et• 
miştir. Lisede kııa bir zamanda 
tedrisata bqlan.acaktır. 

orman ve maadin kanunu ile di -
ğer bazı adli layihalar vardır ki, 
hu devrede bu kanunlarm müza -
kerelerinin ikmal edileceğini Ü -

mit ediyorum. 
Büyük Millet Meclisi azasının 

hemen kaffesi tatil devresinden 
istifade edere}t intihap dairelerini 
ziyaret etmİ§ler, mahalli ihtiyaç• 
larla alakadar olmu§lardır. Bu 
tetkikat heyeti umumiyesi itibari· 
le faydalı ve müspettir. Fakat 
daha henüz intihap dairelerinden 
dönen mebusların hepsiyle görü§· 
medim. 

Vefat eden Sıvas mebusu Rali
mi, Samsun mebusu Emin, Balı· 
kesir mebusu Ali Şuuri Beylerle 
ikinci umumi müfettişliğe tayin e• 
dilen İbrahim Tali Beyden inhilal 
etmiş dört mebusluk vardır. Mil· 
let Meclisince bu münhallere res
m~n ıttıla peyda edilmemiştir. 
Halk F rrkası tarafından da bu 

Tasarruf Cemiyetinin mesai -
sinden çok büyük istifadeler edil • 
mekte olduğu her gün muhtelif 
vesilelerle görmekteyiz. 

Ankarada yapılan sergi binası 
Tasarruf Cemiyetinin muvaffak 
olmu§ tetebbüslerinden biridir. 
Bu sergi mühim bir ihtiyacı kar· 
şılamaktadır. Sergi Cumhuriyet 
bayramında açılacaktır.,, 

Halkalı mektebin
de Gazi büstü 
Dün Halkalı ziraat mektebinin 

methaline merasimle bir Gazi büs· 

tü konulmu,tur. Bu münasebetle 
müdür Muzaffer ve talebeden 
Bahri beyler tarafından nutuklar 
irat edilmif, talebe tarafından İs• 
tik)al mar,ı söylenmittir. 

Maden kömürü yakınız 
miinhallere namzetler henüz tes• Ormanlarımızın korunması i • 
pit edilmemittir. Meclisin bu çin daireler ve resmi müesseseler· 
içtima devresinde bu münhalier 
mevzuu bahsolacak ve zamanm • de mahrukat olarak maden kö • 
da yeni mebuslar seçilecektir. mürü kullanılması dahiliye veka -

letinden vilayete bildirilmiştir. 

Çarpıştılar 

Şoför Enverin idaresindeki o• 
tomobil dün Şişhane yokuşunda 

Herant isminde bir çocuğun bi
sikletine çarparak çocuğu yarala· 
mı§tır. Şoför yakalanmıı, Herant 
İngiliz hastahanesine kaldırılmış· 
tır. 

Humar oynarlarken 
Kadıköyünde Değirmen ıoka • 

ğmda Yusufun kahvesinde amele
den Hakkı ile Selahattin kumar 
oynarlarken, yakalanmıılardır. 

Odun keserken 
Erenköyünde kahvecilik yapan 

Sıılih efendi dün odun keserken, 
odundan çıkan parçalar, oradan 
geçmekte olan on yaşlannda Re -

fik isminde bir çocuğa çarparak 
göğsünden yaralamıf, çocuk Zey

nep Kamil hastahanesine kaldırıl· 

mıı, Salih efendi hakkında taki
bata başlanmıtlır · 

Zengin boyacı 
Büyükadada boyacılık eden 

Gogo isminde birinin içinde yet -
mit lirasının bulunduğu sandığı 
çalan boyacı İsmail yakalanmış • 
tır. 

Pıopağanda filmi 
Türk Ofisi tarafından ihraç 

mallarımız için bir propaganda 

filmi yapılmaktadır. Bu film 
istihsal mmtakalarında çekilmiş • 
tir. Film kısmen seslidir. 

ilk mekteplerde 
ilk mekteplerde pazartesi gün

leri öğleden sonra çocukların ev -

lranlı mütehassıs 
Uyuşturucu maddeler inhisarı 

ıaareın a.cucıruu.lcuı ı;Ç\.\ı\\c.u. l--· 
lı afyon mütehassısı Haydar Ali 
hey tetkikatım bitirmittir. Ya • 
kmda memleketine dönecektir. 

Mütehassısın afyon yetiştirme 

ve saklanma usulleri etrafında 

burada yaptığı tecrübeler iyi ne -
ticeler vermiştir. 

Maaş alamadılar 
Orta tedrisat kadroları henüz 

resmen tebliğ edilmediği için or • 

ta tedrisat muallimlerinin teşrini -
evvel maaıı verilmemittir. 

Rum patrikinin 
seneidevriyesi 

Rum patriki F otyoı efendinin 
patrik olmasının on ikinci yıl dö • 
nümü dün merasimle kutlulan -

mıştır. Merasim patrikhane ki -
lisesinde olmuş, ve dini ayin su -
retinde yapılmıştır. 

:Ayından sonra F otyos efendi 
davetlilere bir ziyafet vermiştir. 

Hukuk Fakültesinde 
ders programı 

Hukuk fakültesinde hu seneki 
ders müfredat programı hazırlan· 
mıştır. Program tedrisata baş· 

]anmadan bir gün evvel talebeye 
bildirilecektir. Bu sene derslerde 
bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Devletler umum hukuku ders
leri bu seneden itibaren üniversi

te rektörü profesör Cemil beyle 
profesör Karl Şitrop arasında 

taksim edilmiştir. Geçen sene bi· 
rinci sınıfta devletler umum huku-

a 

Hint milli hareketi 
Hindistanda Müslüman akalliyet

leri için zararlı olması mukadder olan 
"Milli hareket" e Müslümanların yar• 
dım etmeyi arzu etmemeleri ıaıılacak 
bir ıey değildir. Fakat bu, Müılü • 
manlann Britanya hakimiyetine razı 

olduklarına delalet etmez, ancak Müs

lümanlar İngiliz boyundunığu yerine 
Hindu boyunduruğu takmak istemi • 
yorJar, demektir. Son ferdine vann • 
caya kadar bütün Müslümanlar da 
kendilerini idare ebnek, hiç olmazsa 
dominyonlar kanunu esasisi ahkamı 
dairesinde bir istiklale ıahip olmak, 
keneli kültürel ve siyasi mevcudiyet -
lerini emniyet albna almak istiyorlar. 
Avrupalı manasiyle demokratik ve u
mumi intihap hakkına müstenit bir 
kanunu esasi, nüfusu milli vahdet tct
kil eden memleketler için elveriıli • 
dir. 

Fakat bu, gaYJ"i mütecanlı Hindlı
tan için saçma bir ıey olur. Umumi 
ve müşterek intihaplar, müslümanla -
nn ekseriyeti teşkil ettikleri bir iki 
eyalet müstesna olmak üzere burada 
her taraf ta galip ve Hindu ekseriye-

ti meydana çıkaracak ve Müslüman • 
lar ister istemez bu ekseriyetin eline 
düşecektir. Bunun için Müslümanlar, 
intihap dairelerinin arazi bakımından 

değil, kültür baknnından taksimini 
ve bundan başka bir akalliyet ııfatile 

kendilerinin hakkı olan kültürle bir 

emniyet istiyorlar. Hindular bu mÜla· 
lebata "Milli ideale karşı bir hiyanet" 
diye bakıyorlar. Buna karşı Müslü • 
mantar ise 0 Milli ideal" Hindulann 
Hindistanda kendi başlanna hakimiye
ti elde etmek hususunda besledikleri 
emel ve arzulannın bir setresidir, di
yorlar. 

"Medeni itaatsizlik" in muvaffak 
olmamasının sebebi evvelemirde Hin
dularla Müılümanlar arasındaki ihti -
Wtır. Memleketin idare cihazını sars
mak emeli, hiç bir taraf ta tahakkuk 
ettirilemeıni ştir. 

Dr. Pakize hanım 

Pakize H. 

Kadın birli· 
ği idare he• 

yeti azasın • 
dan Doktor Pa· 
kize Hanmı es

ki Tıp fakülte
si nisaiye kli • 

niğinde asiı .. 
tan iken Üni • 

verıite te§kila • 
tında asistan • 

hk avzifeıinde 

ipka edilmişti. Pakize İzzet Ha • 
nım bir kaç gün evvel ihtisas im· 
tihanma girmiş, rüji huzurunda 
ihtisas imtihanını muvaffakiyetle 
vererek doğum ve kadın hastalık
ları operatörü olmuştur. 

Operatör Pakize izzet Hanım 
yakında ihtisasını arttırmak üze -
re Romaya gidecektir. Hanım o· 
peratörümüze muvaff akiyetler te
menni ederiz. 

Isveç sefiri gidiyor 
İsveç, Türkiye ve Atina orta 

elçisi olup hükfu:neti tarafından 
Varşova orta elçiliğine nakledilen 
M. Buhemon Veliaht Hazretleri· 
nin avdetini müteakip Ankaraya 
gidecek, hükumet ricaline veda 
edecektir. Elçi sonra lstanbula 
gelip, gelecek ayın beşinde Var• 
şovaya gidecektir. lsveçin Paris 
sefareti müsteşarı M. Dinter ter • 
fian Türkiye orta elçiliğine tayin 
edilmiştir. 

lngiliz gazeteci geldi 

kuk 
.. d - --- lerine gönderilmiyerek mekteple. 

mu Ü " Z 1 .. b · d · B l hak ru eyne a 1 ın, eyoğ- rinde,.me§gul edilmesi kararlat • 
uta kuk müdürlüğüne Kütah.. mııtır. Yalnız perşembe günü 
Y~ defterdarı Kemal Beyler tayin l öğleye kadar tedrisat yapılacak • 

Dün Londradan Misgraı Kop 
ku okutan Menemenli zade Et· • · d b' t ·ı· t • · ı ısmın e ır ngı ız gaze ecısı ge -

o unmuılardır. tır. . 

hem bey bu sene üçüncü sınıfta • t• M' T ·· k · • • h k mış 1r. ıs ur mımansı a -
hukuku hususiyei düvel okutacak- 1 kında esaslı tetkikler yapacaktır. 
tır. 



Çocuk sevgisi 
Eski bir atalar sözü: "Kimin dağda 
bağı var, yüreğinde dağı var ! .. ,, 
"Kimin ki dağda bağı var, yü· 

wğinde dağı var,, 
Bu öz türkçe atalar sözündeki 

mğ ve bağ kelimeleri bu sözün 
içinde mecaz olarak kullamlmıg· 
'm. Birinci dağ kelimesi Kayıf· 
Clağı gibi, Uludağ gibi bildiğimiz 

yen §U küçük hanım büyüae, biran 
önce çiftini, çubuğunu yoluna koy 
sa da, hiç olmazıa ihtiyarlığunrz· 
da bizi de yanına çiftlik kahyası 
al&a! 

Akıam üıtü evine, teati ile ıu 
taıryan fU köylü oğlanla yanında· 
ki kızlar da fena değil, belli ki on· 
lar da cana y.akm §eyler ... insanın 
..,nları da okfıyaıı, sevesi geliyor. 

Lakin yolun ortasmda durmuı, 
1 nu uzaktan gelen odun yüklü kam 

yonun peıine takılmak için bekli· 
yen ve durduktan yerde gelene ge 
çene takılan ıukülhanilere hiç yüz 
vermeğe gelmez hani!... Bunlar 
biraz yüz buldular mıydı hemen 
arkasından astarını isterler ve e • 
ğer astarını da bulacak olurlarta 

aağ olduğu halde ikinc dağ keli
llleai ate§ manasınadır. Ve ikisi 
&ırada asıl manalannda kullanıl· 
tnamıttrr. 

Cümlenin mecaz manaıı tudur: 
(Kimin bu dünyada çocuğu ı 

.nr, yüreğinde ateti var) 
Fakat niçin böyle? Onu büyüt· 1 

inek, okutmak, adam etmek, ev 1 

İNlrk sahibi kılmak çok uzun ve Ü· 1 

ziicü, çok zor ve yorucu bir it ol· 
auğundan mı? 

Fakat çocuğun zevki acaba ne· 
3e vardır? 

Bir ana baba için bu dünyada 
~uktan daha aevimli, çocuktan 
9'aha: iç açıcı, çocuktan daha İn· 
&anı tatlı tatlı oyalıyan ne vardır 
~? 

v .. t..:- --- '-~!...:a--'- , . ..__,_ 

adam etmek, sonra mutlu bir ev 
tiark sahibi kılmak hakikaten çok 
tlZun, çok üzücü, çok zor ve çok 
yorucu bir iftir. Fakat bu dün· 
yada: "Armut pif, ağzıma düt,, 
Ber gibi çabucak, kopkolay ve Ü· 

züntüsüz, eziyetsiz kazanılan tey 
var mıdır? insan bir kedi, bir 
löpek, bir kuzu, bir tay, bir ııpa, 
1iatti. b~r ~ beıleyip büyütmek 
ve onu terbiye ile istediği hale ıok 
:mak için bile bir ıürü fedakirlığa, I 
zahmet ve eziyete katlanıyor da 
Eendi varlığınm ıevgili bir parça· ı 
n olan çocuk için neden biraz fe· ı 
Ba:karlığa tahammüle, zahmet ve 
eziyete katlanamıyor 1 

o zaman: 
- Pamuğunu da ver bari ki sa• 

na yorgancı batı diyelim! 
Diye inaanla alay etmeğe bat • 

larlar. 

Bunların bir baıka çetidi daha 
vardır ki, böylesi çocuk, hani ne 
diyeyim, dostlar batmdan it_ak_ol· 
su11;;-;-uuyıerermnerr1Jımm1 -g~en 

aktam tramvay biletçisi, basarna· 
ğa atlamak isterken ürkütmeğe 
kalktı: 

- Çekil oradan bakayım! 
Küçük hırpani bir adım gerile· 

dikten aonra cevap verdi: 
-Yuuuuu! Enayiye bak, yuuu! 
Biraz ıronra flurak verinde eene 

Ne yalan aöyliyeyim, ben kendi 
~uğmnu kaybedelidenberi ille • 
rin çocukları bana hep birer gül 1 

lc:oncası gibi görünür ve iller bu . . w 

lrendi koncalarını severken, öpüp geldı, gene aynı baaamaga atladı 
lroklarken ayni sevginin bendeki ~e ~raba kalkarken biletçi gene 
tatlı hatıraları can evimde canla.. ov u: 

- Atla, oradan qağı ulan! nır; sekiz yıl önce ölen ırrma saç· 
lı yavrumun mis kokusu bütün 
tadı ve acısı ile burnumda tüter. 

K=min varsa tanrı bağıtlaım, 

liani her gördükler! sakallıyı ba -
l:;aları sananlar gibi, aon zaman -
~a ben de her gördültüm çocuğu 
l(endi yavrummut gibi ıevmeğe 
'.l;aşlad:m. Fakat sunu da aöyliye
yim ki bunlnrın nek hatarıları huy 
auzları, yüz buldukça astannı iı· 
tiyenleri müstesna ha! 

Mesela bakın, şu yanımdakiler, 
kırk bir buçuk matallah, ne gere
ğinden çokyaramaz, demiz haıarı 
ne de pek fazla pısırık, sümsük, 
çekingen... ikisi de tam sevilecek 
çocuk. ... 

Birisi büyürse doktor, öteki çift 
ei olacalmnt··· Do-ktordan, eczacı· 
t!n:1 !lasta baTncıdan yana r.ok ,n. 
)<lir, cştmiz, dostumu~ pek fazla 
olduğu için bari çiftçi olmak isti-

Hırpani atladı ve gene bir adım 
açıldıktan sonra avucunda dolu 
olan tozu toprajı kaldırınca adam 
cağızın yüzüne fırlattı. 

Gel ele A
0

rndi. sen, böyleıini ok· 
fa, ıev bakalım ! 

Biletçinin yüzüne bir avuç toz 
toprak rerpen bn küçU1< hoyrat 
neraeri. , ... .,;" vüzüne de iki avuç 
tuz, b:b ... - fırlatır. 

Osman C•mal 

Asliye mahkemeleri ikinci ye
nileme bürosundan: 

İstanbul Hazinei maliyesi ta • 
raf rndan Beyoğlunda Poyraz ıo • 
kağında 18 No. da Madam Santon 
aleyhine açılan alacak davasının 
yenileme muamelesi eınaıında: 
Halen ikametgahı meçhul bulu • 
JW,n müddeialeyhe ilanen tebligat 
icrasma karar verildiğinden tet • 
kikatm icra kılmacağı 19 - 12 

l~gilizce dersler~I 
MUelllfl: Umer Rıza 
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blind: (Waynd) kör. 
bloom: (blum) çiçek açar, çiçek 

verir. 
bloaaom (bloıpm) çi~k, ıonce. 
blow (blov) .. mer 
blue (blu) rdlavi. 
boord (bord) tahta levha. 
boat (bot) kayık, lalldal. 
body (bodi) beden. 
book (buk) kitap. 
both ( bos) h• ilmi. 
bottle (botul) ıiwe. 
bouıh (bov) dal • 
box (bokı) kutu. 
boy (boy) erkek çocuk. 
branch ( branç) dal. 
bread (brecl) elemek. 
break ( brek) kırar. 
breakfut ( brekfut) . kahnltı. 
bridıe (bridc) köprü. 
briıht (brayt) parlak. 
briuı (briuı) aetirir. 
Britain (Briten) Britanya. 
Britiıh ( Britit) Britanyah. 
Brome (bronz) tunç. 
brook ((hruk) innak. 
broom (brum) ıüpiirğe. 
brother (brozer) birader. 
brother • in law (brazer in • lov) 

kayınbirader. 

brown (bravin) kalını rengi. 
bruıh (brOI) fırça. 
bruıh (broı) fırçalar • 
bud · (bod) tamurcuk. 
build (bild) bina eder. 
buildi111 (bildins) bina etmek. 
bunch (bonç) demet. 
bum (bem) yakar. 
bant (bent) patlar, çatlar, aar. 
bury (beri) ıömer. 
IMaah (bat) çalı. 
buhıy (lnqi) çalılık. 
buıy (bizi) mqiuJ. 
but (bot) likin. 
butcher (butçer) kaaap. 

butterfly (baterflay) keleltek. 
lııuy (bay) aahn alır. 

tfmle~"') crınur-
ıile. 

cap (keç) kafes. 
cake: (kek) kek. 
call: (kol) çaimr. 
called (kold) temıiye olunmuf. 
can (ken) iktidar ve imkln fiilidir. 
(1 can ıo: sidebilirim). 
cap (kep) batlık. 
car: (kar) ara'be. 
care: (ker) dikkat, itina. 
care: (ker) dikkat eder. 
careful) kuful) dikkatli, itinalı. 
c:arriaıe (karyec) araba. 
carry, (keri) tapr. 
cut (kaıt) atar. 
caıtle (kuel) kale. 
cat (ket) kedi. 
catch (ketç) ylıkalar. 
cellar (Miler) mahzen, lcilir,. 
cent (ıent) santim. 
certainly (..tenli) muhaldpk, 
chaİ1' (çer) lalldalye. 
chalk (çok) tebeıir • 
chaqe (çene) değitir• 
chanıe ( çenç) deji9ildilc. 
check (çek) mani, Hl. 
cheek ( çik) yanak. 
cheer (çir) allaılar. 
cbeerful (çirful) pler ,;iaHi. 
cbeeae (çiz) peynir. 
cherry (çerri) kiraz. 
cherry • tree (~rri • tri) kira a • 

facı. 

cheıt ( ~ıt) sandık. 
child ( çayld) çocuk. 
ehin (çin) çene. 
chooae (çuz) aeçer. 
chriıtmaı (kriıtmaı) milidı .... 
clean (klin) temiz. 
ctear ( klir) berrak. 
clear (klir) temizler. 
clerk (klerk) kitip. 
clever (k~ever) çabJkan, zeki. 
climb (klaynn) brmanır. 
cling (klinı) aanbr. 
clock (klok) 1Ut. 
don (ldoz) kapar. 

(Devamı nrl 

- 934 tarihine müsadif çartamba 
günü saat t 4 te büroda hazır bu • 
lunmaar lüzumu tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

Yazan: AKDENiZ KORSANI 
KADiR 
CAn 

no. 18 ŞAHİ!v REİS 
1 BU~Uk macera, a9k ve harp romanı ] 

Korsan reisi kılıcının her inişinde 
can yakmakta devam ediyordu 

Lakin bu hal Şahin Reiai yıldır- Sonra kılıcını bir defa 
mıyordu. Gittikçe daha ziyade co- evvelkilerden daha büyük bir 
fuyor: k:a çevirerek ıalladı. Demind 

-Daha varıa ıönder. Sık ça· ri kartııına dikilen iri boylu, 
yrra brpan daha &Uzel itler, ya nakları yarık yarık iki "l'Alidl"!• 

19yh !... ıibi Arap: 
Diye haykırıyordu. - Ooof ! .• Anam!.. 
Bu ıefer de, yere yuvarlanan- Diye inliyerek geri çekild 

lar onun sala aola sıçrayıtlanna Birinin omuz hizasmdan kan 
mlni oluyor, mermer döıemenin kırıyor, diğerinin kesilen kolu 
üstünde yer yer biriken kanlardan ıemenin üstünde bili kımıldıa 
ayaiı kayıyordu. Fazla olarak ıol J yordu. 
tarafmı korumak için sol elinde Herkes f&til'llllftı. 
de hiç bir tey yoktu. 1 Şeyh Ebusaaidin yüzü kül 

Kapıya doinı sıkrttıiı zaman olmuıtu. 
omuzu yamuf&k bir yere çarptı. Şahin Reis bu taıkmlık 11.TI11w-• 

Eliyle yoklayınca kaim bir perde da bir ııçrayıf daha yaptı. 
olduiunu anladı. Bir çeki!te onu dibindeki büyük dolabm uı·· ~-.
·koparmq, .ol koluna dolamıttı. it çıktı. Şonra Şeyh Ebuuaidin 
te o da ıüzel bir kalkan 1Nlmuıtu. kudan büyüyen gözlerine 

Şimdi daha cesaretle çarpqıyor Zavallı adam puılayr f&f11'1DDP 

du. - Neden bu kadar geç ka 
Kıhcmm her initinde mr can Şimdiye kadar tesirini yepmıf 

yakmakta deftlll ediyordu. Yere malıydı. t •• 
'JUT&l'lan••lardan istifade yolunu Diye dütünüyordu. 
da bulmuı, onlann üıtüne ııçıra· Ayni zamanda iki koluna 
mıt, kartısmdakilerle daha yuka- mak için hazırlanan bir leylek 
J'Jdan çarplfm&ia bqlanuftı. bi çırpıyor, kapıya doğru ha 

O zamana kadar yirmi adam yordu: 
yerlere yuvarlandılı yahut saftan - Kotun, imdat! .• Kotun 
geri abldığı halde onun hiç bir ta· rum ıize, köpekler! .• Bir kiti 
rafmda ufak bir ııJ'l'lk bile yoktu. bata çıkamadınız! Yazıklar o 
Kapının daracık etiiinden kurtul· size .. Allah belimzı venin. ti 
ve ;~lunu açık. bırakmakta;Sa&o. ,._ r.. lufun bÜ.ada~ı! •• - · 
lunu duvarla örtmeyi daha uygun Harem kapıımm iç ınd 
bulmut ve duvara doiru yarım ICadın aesi birdenbire yüka 
çarh yapmııtı.. Durup durup ta an11zm bot 

Zaten hareme giden koridora ye fıtkıran bir ıu gibi etrafı 
varmak için en kıaa yol da buydu. durdu: 

Şeyhin telitı artmıfb. - Baba, hen onu seviyo 
Arbk Şahin Reiıi srkqtırmayı Öldürme onu! .• O al6ne, hen 

dütünmtiyor, daracık hıaTenı yolu· yqamam ! .. 
nu b.pamanm çaresini arıyordu. Şahin Reia dolabın 
Şahin Reiı bu sefer yan taraftaki terhin üstüne sıçrıyacaiı ııre 
aedire sıçrramıı oradan daha gü· genç kızı babasının yannıda 1 
zel döğüpneğe batlamıftı. dü: 

Salonun içi ahlar, oflar, inle· - Ben sağım sevgilim! Ben 
meler ve bajırmalarla dolmUflu· medim ! ... 
Kapıların dıtında konmdan ıöz • diye haykırdı. 
leri büyüyen ve ille fınatta kaçma Genç kız tutmak istiyenlerin 
ya hazır, belki yüz kar',~r adam )erinden ııyrıldı. Şahin Reiae d 
vardı. ru koıtu. 1 

Şahin Reiı en ziyade uzaktan Fakat Şahin Reise ne oluyord 
ablacak olan bir oktan korkuyor· Batı dönüyordu. Kollarında, a 
du. Fakat bernedenae Şeyh Ebua· larında, büyük b!r yorgunluk, l 
aait bunu akıl etmiyordu, yahut çinde derin bir uyku ihtiyacı bit 
bile bile yapmıyordu. Bununla be· aedivordu. 
raber Şahin Reiı eol koluna sarılı Son bir ıayretle ıilkindi... ' 
duran perdeyi fırlalmlf, halıdan CDeftlm J 
yapılan kocaman bir yaıbiı almıf 
tı. Artık atılacak oku da onunla 
karfılamak mümkün olacaktı. 

Bu ırrada ortalılm süriltid • 
ne, bir kapının yumruklanmum· 
dan çıkan aealer kanftı. Hem de 
bunlar barem tarafmadn ıeliyor • 
du. 

Şeyh oraya bakarak yanındaki 
aclamlarıpdan ikisine emir verdi: 

- Sıkı kapaym, çıkma11n dıp.· 
rı ! ... 

Harem tarafmdan bir kadm ae
ıi de duyuluyordu: 

- Açın, açın burayı.. Ben onu 
seviyorum •• 

Şahin Reiı Ha-hibenin aeıini ta· 
nımttı. Yüzünde büyük l»ir aevinç 
dalgalandı: 

- Duyuyb1' muıun ya Se~ ? .• 
Diye haykırdı. 

11 Teşrini evvel 
Perşembe 
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8 birinci t8'rln 1834 

Çocuk Baltası 

He.diye kazananların 
'simlerini neşrediqoruz 

2{) eylul 1934 tarihli -ıimlı' bı"lme- ' ..... liha, 86 - Fenerde Kostantin Vapori, 
I CemQ fU İdi; d" 
~f 19• 87 - Beyog~lu 49 Leon Abraham· il 1 - Kol • ay, 

2 _ iz • in, ya.n, 88 - Bostancı ilk mektepten 139 

3 K Emel, Pıngütı Poyraz: ıokak 19 Sel-
- eçi • hoynuzu, 

Par lak zaferimiz ve 
utanılacak merasim 

4 - Dal. bvuk, ma Vamık, 90 - Tavşanlı berber 
5 K Haındi, 91 - Tekirdağda Mehmet T.. 1_ • 6: n~--~e, Au, 92 - Ezmede cemaı, 93 - Edir- UrKıyeye şeref kazandıran çocuklar mükafatlarını alırken 
Doğru halledenler: lzmirde hükG- nckapıda 26 Sabri Şükrü, 94 - !stan- . ? 

met cadde.sinde yüzbaır c. Bey oilu bul erkek lisesinden 1120 M. Kemal, milli marşımızı çalacak bir bando yok mıydı. 
864 K d B 95 - lstanbul erkek lisesinden 1122 
• • 

8 rı ey birinci, ve Nİfalltaı ıs 
ek Hayrettin, 96 - Beyog~lu Keryu so -

ın~ı ~ tep talebesinden Belkiı H. 
2 ıncı hediyemizi kazannuılardır. kak 14 Asuman Nedim, 97 - Kadıkö-

Kakao kazananlar yünde Cemal Kadri, 98 - Ankarada 
Nurullah Şevket, 99 - Ankarada Ha-

3 - Kadıköy 104 Nebahat İrfan 4 cıbayramda Pakize Nuri, 100 - Lan
- Şehreınini 28 Macit, .S _ F• .k' .. 
41 s··h .. rı oy gada 73 Hıristo Porkiyadiı, 101-
N u eyla SaJim, 6 - Cerrahpaşa s Tevkifhane kar•.ııımda Kibac zade a -

ecdct, 7 - Pangaltı 5 Maid 
8 

:r 

Binlerce seyirci önündeparlak, 
görülmemi! bir zafer kazanan gü· 
reJÇilerimi$, dün büyük bir hüzün 
duydular. 

geçirdik .. '• nayı bile bir çok bahanelerden 
sonra, bin bir mütkülatla bu işe 

Meraıimin sonunda, §ampiyon 
tahsis eden sen, bu ıerefli gecenin 

Türk takımının en·asıl hakkı olan . . 
·11.. ld d k 8 merasiminde zaferimizı tesıt ede-

mı ı marıunızı ça ırama ı . o· . 
zuk düzen bir radyo gramofonu cek, milli marşımızı çalacak hır 

lstanbul kız lisesi 12 Melih e, - partman Ali Osman, 102 - Üsküdar 
JIJ' s . · 11 A at, 9 - Ayazma Tanju Emin, 103 - Feriköy amsun hsesı 9 dil ıo p A 

3 B ık. v- ' - angaltı k meydan 34 M. C..:nap, 104 - Cer-

Bir an Türk, yegane gayesi ma· 
dalya almak ve bu ~erasim esna· 

sında milletinin milli martını çal· 
milli marş yerine, 10 uncu yıl j bando bile bulmaktan aciz mi kal· 
Cumhuriyet marşım çaldı. Ve di- dm. 

e ıs, 11 - .n.avaktan F:'-' 
Edremit Necmi oğlu F uı.nye, 12 rahpaşa caddesinde 3 Güzin, 105 - Sü-

dırmak, ıerefli sancağım zafer di· 
reğinde dalgalandırmak olduğu 

ğer milletlere bunu istiklal marşı· Koca lstanbulda bu şerefli iti 

~ oğlu 66 Bemal, 
14 

ua~ 1 ~ - Bey- reyyapaşada Reşat, 106 - KUçUka-
mız yerine dinlettik. yapacak bir bando yok muydu .• 

Hikmet, 15 _Fatih - enız yollan yaııofyada 13 Nermin Rıza, 107 - An
Fatih 6 Yusuf z· il Cemal, 16 - talyada Nurettin Ziya, 108 - Karşıya-

111' Meliha, 18 _ 13ıy~ 17 - Kadıköy 54 kada Limia Vehbi, 109 - Konyada 
~- 19 - Beşikt C§ı taı 18 Muazzez evkaf katiplerinden Sabri, 110 - An -

aş 9 Muaııa 2 ' k t deba~ı 82 Sabiha li • O - Şehza ara 88 Cemal Retat • 11 - stanbuJ 
Cuk · lar. 44 üncü mektep Bahaettin, 112 - Ka-

21 _ ~:!~~ k~za!1anlar bataş lisesinden 185 Cemal, 113 - Nu-

halde, biz kendi topraklarımız • 
da, kendi kıymetli çocuklarımızı, 
daha doğrusu kendimizi bütün bü 
tün mahrum edecek kadar bu ite 
lakayt kaldık. 

Koca lstanbul §ehrinde bu me
raaime tek bir bando bile bula-

Kendi kendimizden utandık .. 
Büyük zaferin kahramanları da 
utandı ... 

Herkes utandı ••• 

- Çamlıca 
13 

.. ~uıeyın Şaban, 22 rettin Şevket, 114 - Beyoğlu, Ay. 
23 _ F uncu ınek. 55 Fü nalı Çcımede Sabiha Remzi, 115 - :madık .. enerd.. K ruzan, 

Ey koca lstanbul belediyesi, a• 

caba sen her sene milletimizi, 

gençliğimizi Balkanlara, bütün 
dünyaya tanıtan Türk güretçileri-- Bakırk·· w ostantin Vaporidis 24 Taksimde Sıraservilerde M. Kiryako, 

oy 45 Oııma ' 
132 Darit 26 n, 25 - LWeci 116 - Hamalbaımda Şebek sokak Re-
- Bakırköy 

1
-; FPangaltı S Malike, 27 şit, 117 - Hamalbatmda Mürdan a -

Sönük, aklın, hayalin alamıya· 
cağı kadar sönük bir gece ile, bu 

§ampiyonluğun kazandığı büyük 
zaferin tevzii mükafat gecesini 

ne, hala münasip bir salon yap
mak şöyle dursun, bugünkü mü· 

sabakaların yapılmasına salat hi· 
lisesinden Suat 

2
a
9
trna, 28 Galatasaray partman S. Ş., 118 - Antalyada Sa -

ıfi 30-:- ~yaspaş~ llh~ ~ııküda~ ~yten, dettin Ziya, 119 - Trabzon orman 
j rakkı lısesi Acar ın - Şışlı Tc _ memuru beyin oğlu Şevket, 120 _ 

sesi 1095 M" ı at, 32 _Vefa li- Ku§dilindc Salime Behçet, 121 - Ber- 8 h • b f d 

·ı· 

Cevat, 34 ~taUt, kU3~ - Divanyolu 111 tinde W. Ş: 6~. Niyazi Bey oğlu .Şilkrü, o em ıya n s u se er e 
S 

1 dar ıı seıa • 122 - 15 mcı mektepten Nurettin Ser-
- ultanahmet 15 M" mı,. 35 M llad C 
batı 3 Cenan, 37 - ıtat, 36 - Tepe. vet 123 - Varnada u•a a c- 1 o k d 
Mehınet, 38 - Akııara Su518tan:11ıtıet 8 mai, 124 - İstanbul Balı~puarında • azan 1 
- Beyoğlu 

14 
A Y Şukran, 39 Akif, 125 - Meydancıkta tütUncti M. 

...... ... _____ _ ·-· suman Nedim, 40 _ Şifa, 126 - Ankarada hariciye memur-

ttitap kaza - ·· larından M. bevin oğlu ·zeki, 127 -
41 - Pangalt E nanıar uaıa"tasaray nsesınacn 1..emaı Nuri, 128 

Eyüp 60 Şefik 4~ tref ef. S. Cclda, 42 - Senbenova mektebinden Şerafettin, 
rnan Kadri, 4~ _ U :•ngaltı 8 Aııu _ 129 - Nuruosmaniyedc Hatipzadc 
tnek, ŞUkran 45 

8 lldar 19 uncu Kadri, 130 - Ankarada Selimi Nuri, 
o:ta tnek. saiih, -; 0.Zioınıanpaşa 131 - Beşiktaşta Muradiyede 74 Beh-
11~ 80 Sami, 47_Gala-;.1•t. R.rkek lise- çet, 132 - Orta köyde 'Mercan Bodos, 
zı tnem. Raif B. kızr A sıhhiye nıerke- 133 - Bebekte Hulki zade Emin Ke -
- Sarnatya 54 N . Yten Meral, 48 rnal, 134 - Uaküdar Ahmediye 25 
20 A . acıye, 49 u- R . 

nfe, so _Den· r E - ~•rbiye ecaı, 135 - Uskildar Selimiye 96 
Kadıköy 3 İzabell~ ız 1 

kretn, 51 - Şükriye, 136. -Bursa Yetilköprü Ke. 
karşısında 62 z· ' 52 

-Bursa rn\lze rnaJ, 137 - Bursa Ulucamide Selimi, 
ınct, 54 ıya, 53 - Şi§Ji 10 N' 138 - Yolavada Ayten Muhlis, 139 -
Ü - Çatıkö r· 6 1 • 

aküdar 20 b Y u 5 Fedon SS Ankarada Kemalettin Behçet, 140 _ 
57 ~krem 56 ' -

- Esn f • I - !at. s r Beyoğlu Aynalıre•mede Mualla Rifat, a cenııyetin a er, ~ :r 58 - Balatta"-.. 1. den Müveddet 141 - Galatasarayda Necdet Şükru", 
1 na ırn S9 ' 1 
O Güzin. 60 _ . '. - Pangaltı 42 - Kabataıı lisesinden Behçet Ke-

Şıılı Suzan mal, 143 - Senpül~cri mektebinden 
Defter kazan · Mclilıa.t Ak" 

61 - Altınb kkaı aıntar ıf, 144 - Seliıniyede Ha-
.kız O. ınek 88 ~·· 5 Nun, 62 - İL ıa~ Keınal, 145 - Karııyakada 74 Ner
Beyoğıu A. ubecceı llatnit 63 - mm Cevat, 146 - lzınitte Cevat Meı-
K SJnalrme.,.it ~ .. 1 __ ' ut 147 - Ankarad k 

ırklarcli Dr Se -~ ~u -Yla, 64 - , a ıner ez bankasın-
- Vefa lına~ M dat B. kızı Necıa tiS da ~emal, 148 - Ankara.da Naciye 
66 - Beşikta e~ut sokak 5 Nurhan, ~;:· 149 -:- V.aniköyilnde M. M. 55, 
zez, 67 - A ı Vıınezadcde 18 M - K. lııesı. M. S. LOtfi bey ve ha-

ksara da uaz- nunlar. 
142 İzzet, 68 _ Y Horhor caddesi 
kak 59 Metin 159 Kurtuluo Şahin so - Hedeyilerimiz her hafta per
rnektep 490 F:ı_ - İstanbul '44 Uncu fernbe günleri matbaamızda tevzi olun-
d 1.&ret Çetin maktadır. 
ar Bağlar ıokak A • 

7
0 - UıkU- --------------Yten. 

~~~~s~adaı dkazananlar . Asliye mahkemeleri ikinci ye-
- A r a E . nıleme bürosundan: 
b• nkarada musiki ft1in Recep, 72 H 
ınde c N nıuaUinı nıekt azine muhakemat müdüriye-

134 l:>a~ut ";: - Lütccıde Hende~ ti tarafından Maltepede yalı bo-
den c\55 'M:' - Kandilli kız lia · 3 ı:nda (54) No. lu sahilhanede 
hiye uaua, 75 - Gala Clln- uki c 
inci :er kezinde Şakir 'Raif ta. sahil atlı- m m emile Firdevs Hanım a -
77 ekteptcn 427 Ma k • 76 - 55 ı,.ybine açılan alacak davasının 
78 - A. 4 - 1 B. GL ~o Pehlivan, yenileme muamelesi esnasında: 

-Muıe · ı· alÇavuı Lcıu: Hal ·1ca Beyofhı J.t Yi ıııesinden llannı 
79 

., en ı metgi.hı meçhul bulu -
Nuruoaına ~albatr 65/ 3 Fedoı: 

80
- ~an müddeialeyhe ilanen tebligat 

tanbul Ticnıycde 16 Ali Rıza s1' 1- ıcruma karar verilmit oldugwun -
•ret kt . • - ı- d 

tnet, 82 _ 'Be ~e ebınden 948 Ah • an tetkikatın icra kılınacağı 
sinde 65 Ferdiy!ilc:taı Nilzhetiye cadde- 29 - 12 - 934 tarihine müıadif 
rnanpaJ& apa~ 83 

- Ayaıpata 0 1• cumartesi günü saat 14 te büroda 
buı erkek r leaytas 84 t h bul 
Nuruos ile.tinden 396 B~rh - •tan azır unması lüzumu tebliğ 

r
._ ınanfyede Alibaba •ok 'J:• 85 - makamına kaim olmak üzere ilan 

a 16 Sa- olunur. (279) 

Pano ' 
s Az rama Bahçesinde 1 

- DEVAM ETMEKTEDiR 

Fal~a.l Çon~r takımı güzel bir 
oynadı, şansı yoktu ... 

oyun 

Çe1'oslovakyamn Bohemyana nu bir türlü açamıyorduk; devre• 
takımı dün ikinci ve son maçını nin ortalarından ıonra hücumla· 
Ateı Güneften iki oyuncu ile tak· rımız yavaı yava§ inkişaf etmeğe 
viye edilen Fener bahçe takımı ile bafladı. 

oynadı. Hasım kalesine sık uk iniyor -
Cuma günkü gibi vasat bir o· duk, fakat topu fazla ayakta tut • 

yun oymyan· Çek takımı bu maçı mak merakı ve kale önünde tüt 
da 1 - O lehinde bitirmeğe mu· çekecek yerde paslatmak illeti bü· 
vaffak oldu. tün gol fırsatlarının kaçırılması -

llk maçta Fenerin §anasızlık/ na sebep oluyordu. 
yüzünden mağlup olduğunu iddia • 

Oyun sonlarına yakla§mıı, da· 
edenler, bugün için daha başka 
ümitler besliyorlardı. Hakikaten ha hiç bir netice alınmamıştı. 36 

mA dakikada 25 metreden F ene· 
Fener takımının bugün biraz tan· 
11 olsa ve mesela direklere vura- re serbest bir vuru§ cezası verildi. 
rak kurtulan şütler Bohemyans Çek takımının sağ içi nefis bir 

şütle kimsenin kımıldamasına 
ajlarına takılsaydı sarı lacivert • 

meydan vermeden günün ilk ve 
lilerin sahayı galip terketmeıi hiç 

ıon golünü yapmıt oldu. 
te gayri mümkün değildi. 

Çek takımı ilk oyundaki gibi Oyunun mütebaki 10 dakika· 
dün de 2 nci haftaymın on, on beı sında Fenerliler meğlubiyetten 
dakika11 müstesna vuat ve f ev • kurtulmak, Çekler galibiyeti bı • 
kalade olmıyan bir oyun oynadı. rakmamak için çok çalııtdar ve 

o\lo lf. .. netice değişmedi. Fener O - 1 

Kemal Halim heyin idaresinde mağlup olmuştu. 
:(.. il(. • 

baflıyan oyunun ilk devresi he • 
Fener takımı arasına iki yaban

men tam bir müsavat içinde cere • 
yan etti. Rüzgarı lehine alan F e • cı oyuncu almakla dün takviye e· 
nerliler bir kaç mühim fırsat ka • dilmiş değil, belki de her zaman· 
çırdılar. Buna mukabil Çeklerin ki oyununun temposunu bozmuş 
de bir kaç tütü Fener direklerini olmuştu. Bütün takım oyunun 
yalıyarak ve bir keresinde de di. başından ıonuna kadar canla baı· 
reğe vurarak kurtuldu. Bu dev· la çalışmıftı, fakat şansızlık ve 
renin insana verdiği hig bir ecne· Çek takımının futbol oyr>amasını 
bi ta.kımiyle oynanan maçtan ol • bizim çocuklardan biraz daha iyi 
dukça uzaktı. Oyun 0 kadar zevk- bilmesi Fenerin bu işin içinden 
aiz olmu§lu. zaferle çıkmasına mani oldu. 

ikinci devrede insanın futbol zev Kim ne derse desin Fener ta • 
kini daha ziyade tatmin eden bir kımı bu maçlarda bazı nokaanla • 
oyun oynadılar. Çek takımı git· rma rağmen güzel ve mevsim ha· 
tikçe açılan seri ve kombine Jrnda taraftarlarına güzel ümit ve• 
bir oyun oynadı. ilk anlar bizim· ren bir oyun oynadı. 
kiler mütemadiyen aıkııtılar, oyu· 1. M. 

Bahçelerde halka konser veren 
(Şehir Bandosu) ne oldu? 

Yazıklar olsun biz ve İstanbul• 
lulara .• Her ıene muvaffakiyeti· 
mizi arttıran, fakat her sene de 
organizasyon ve bina işi berbat 
bir vaziyete giren Balkan güreş o• 
limpiyatları, artık Türkiyenin baş· 
ka bir yerinde yapılım .. 

Ankarada, lzmirde, nerede o -
lursa olsun, hiç olmazsa, miıafir· 
lere, yabancılara: 

"- Türklerin zaferlerini tesit 
edecek bandoları yoktu.,, dedirt· 
miyelim. 

Bu, büyüli bir pırlantanm üs· 
tünde, kara bir leke oluyor . 

Ey spor tetkilatı; kendinize 
haıka bir §ehir arayınız .•• 

.y. •• \ 
Dün akşam, merasim.den çıkın· 

ca teeasür ve hüzünle, gözlerim 
dolu, yukanki satırları yazmak· 
tan kendimi alamadım .• 

Bilmem haksız mıyım?? •. 
izzet MuhlHln 

r 

Merasim ve maçlar 
Dün gece, yukarda yazdığımız 

gibi, berbat bir ıterait içinde Bal· 
kan güre§ ıampiyonuınm tevzii 
mükafat merasimi yapıldı. 

Derece alanlar ve puvanlar sıra 
ile şöyle tasnif edilmitti: 

56 kilo, Hüseyin, Yunan, Yu • 
goslav. ( 

61 kilo: Yaıar, Yugoslav, Yu • 
nan. 

66 kilo: Saim, Bulgar, Yugos -

lav. 
72 kilo: Hüseyin, Yunan, Bul· 

gar. 
79 kilo: Nuri, Yugoslav, Yu • 

nan. 
87 kilo: Mustafa, Bulgar, Yu • 

goslav. 

Ağır: Çoban Mehmet, Yugos -
lav, Yunan. 

Türkiye 21, Yugoslavya 9, Yu -
nan 7, Bulgar 6 almışlardı. 

Merasimde her milletin kafile 
reisleri nutuklar söylediler. Türki· 
ye namına gençlik teıkilatına me
mur mebus Hüseyin Rami B. cevap 
verdi ve merasimi kapadı. 

Bundan evvel ıösterit mahiye
tinde bazı serbest güreı müaaba• 
kalııırı yapıldı. 

Gece Parkotelde, 70 kitilik çok 
•amimi geçen bir ziyafet verildi. 
Geç vakte kadar sporcular eğlen· 
diler,. 



· - Beni mi anyorlar? . . 
- Bana mr, size mi bilmem Harum efendi; sadece "Sevgilim. sen misin?" 

Ne Olurdu? 
"Yeşil hilal,, cilerden biri içki 

aleyhinde bir konferans veriyor • 
du; bir aralık ıöyle dedi: 

- Dütününüz efendiler, dütü· 
nünüz ki, bütün meyhaneler, hep· 
si zehir olan çeşit çeıit içkiler de
nize atılsaydı, insaniyet ne hale 
gelirdi?. 

Biriıi atıldı: 

- Herkeı kendiıini denize a· 
tardı!. 

'' Dedi!? 
- Peki amma yavrum, niçin tayyare kalkmadan önce söylemeC!in? 

Biftek ve bıçak 
Müşteri - Garson bu nasıl bif

tek? Kayı§ gibi .. Bıçak bile keı
miyor ! 

Garson - Öyle ise bifteğe ıü· 
riinüz, bilenir! 

Çocuğa ıordu: 

*).-;."· 

Gaf! 
- Yahu böyle giyin.mi§, ku§an

mıt nereye gidiyorsun? 
-Düğüne ... 
- Düğüne mi? Bu zamanda 

hangi sersem evleniyor? 
-Ben! 

--. ·-
,.. ( -... . \ 

1\cemi timendifer kontrolörü (atetçilerc): - Biletsiz trene binersiniz ha 1 

Çorbada düğme 
Lokantada: 

- Garaon, çorbanın içinde bir 
düğme buldum, bu nasıl İ§ böyle? 

- Hay allah razı olıun efen
dim, ben de deminden beri düğ

------~~~----~------~~-1 meyi anyorum ! 
Maazeret mi? 

Birinci züppe - Bu yıl buğday 
mahsulü az olacakmr§. 

İkinci zilppc - Ne yapalım mon
§er, biz de kokteyi çöpsüz i;eriz 1 

Zeki beye, iıminin manasına. 
balmıayın, hiç de zeki denemez. 
Geçen gün bir arkadatına §Öyle 
diyordu: 

- Azizim, hayatta yapayalnız· 
dım. Ben kendi kendimi yetiıtir· 
dim. 

- Bunu bir mazeret olarak mı 
ıöylüyoraun?. 

--

Mantıki 
- Sağ bacağrm müthit ağrif 

- thtiyarJrktandır. 

-Hadi canım sol bacağmı-
bacağrmdan dahaı genç değil; .,.ı 
buki o hiç ağrımıyor! 

Şimdi ben ıize gö.ıteririm ! Artist MilCey Mavs - Bu lCapa nı oenim locama kim koydu? 

Daha ne istersiniz? 1 Yanlış anlayış 
Oyuncakçı mağaza11nda: Sacide yeni ipek robun.u giy-

Para ve saadet ı 
Oğluna nuihat ediY.ordu. De· 

diki: 
- Sizden dün aldığım trampe· mi,, aynada kendisine bakıyor• 

tin aesi çıkmıyor, deriıi delik· du: 
mit·· - Ne kadar güzel değil mi, an- - Oğlum, iyi bilesin ki para ha· 

yatta insana ıadet getirmez. - Affedersiniz efendim, ıiz ne?. dedi. insan bu kadar güzel 
trampeti çocuğunuz için almamıt bir ıeyin manasız bir hayvandan Oğlu dütünceliydi; cevap ver· 

di: mıydınız?. geldiğine inanamıyacağı geliyor: Seyirci - Bravo azizim! Şapka 

bir ağaçta, §emsiye bir ba§kasında, 

siz de üçüncü bir ağaçta... Maharet 
amma gene ne de olsa tesadüf .• İkinci 
defa yapamıyacağmıza eminim r 

- Evet öyle.. Annesi kızım ayıpladı: 
- iyi ya efendim, sizi memnun - A kızım ! lnıan babası için 

- - Hakkın var baha, fakat in • 
aana en ho§una gidecek sefaleti 
seçmek imkinlarmı verir! etmek için batka ne yapabilirdik? öyle ıeyler söyler mi? .• 

Aşık Bakkal! 
Olmak istemez miıin bir bakkalın karısı, 
Uğrunda feda olsun sermayemin yarısı! 
Gözlerin gak eladır, saçın altın ıarııı, 
Uğrunda feda olsun sermayemin yansı! 

Aşkından görmüyorum ben uzağı yakım, 
Hasretinle çoğaltma ıaçlarımın akını, 
Gel, benden bedava al, evinin" erzakmı, 
Olmak istemez misin bir bakkalın karısı? 

Dünyada bulunur mu senin gibi bir inci, 
Sensin bu mahallede güzellikte birinci, 

Zarar yok/ 
lki çocuk arasında: 

- Ahmet, haydi gel de kör İd 
oynıyalım. 

- Gelemem, küçük kardet~ 
mektup yazıyorum. 

- Sen yazmasını bilmezaiıı ~ 
- Öyle ama karde~im de o'I 

masım bilmez!. 

Erke& - Kuma kancığnnl Geçerken bir arkada§ bir 
teJC kadehçik ikram etti. 

Erkek - Sonrasını hatırla.mıyoruml 
Kadrn - Sonra .. , 

Kabul et gönderdiğim tuzu, yağı, pirinci, ( 
Uğrunda feda olsun sermayemin yarısı! Şeytan 

----- ıwwwz 2-' ~ ız:ı ~ 112-L ı;z::ı •• 2-2 zwww;:ı -

Titiz alim (hiz mctçisine)' - ~y§e, gene ortalığı temiz· 
lememişsin •• Bura da on iki toz tanesi var! 



3laltalJt ildisadt iatud 

Efe mıritakasının 
ihracatı 

~ hafta hu ıübınlarda Türki • 
J'eıu~ z~t ~dan en ileri ve 
:zea.rın köteu olan lzmir Hinterlan • 
chndan babıederelc bu mmt.akanın ih· 
ncat mahsullerinden .. .. . . l uzum, ıncar, pa-
amut ve afyonun piyaıalannı ve aa • 

tJf ~ketlerini tetkik etmiıtik. 
u YBZtınızda "'ene bu mınt-1----tnüh. . .. aıuuun 

• ım ihracat maddeleri olan zey-:Yait, arpa ve pamuk hakkında o .. 
:culanı_nızı ıon .ticari vaziyet hak-
~ t~~vır ebtteğe ?.1ıtac.fız. Meın. 

leketinıizın en ziyade ıelirli zn..
mahıulü olan tütün için bundan ~ 
hafta evvel gazetemizde etraflı ına • 
mat verdiğimiz için bu Y&znnızd llu. 
mit H' 1 it Z• . ınter andının tütün vaziyeti Ü .. 

zennde aynca tevakkuf etmiyec:eiiz. 

ZEYTiN Y AÔıl: 
Eie mıntakaıının rnühhn malı 

!erinden, memleketim' · ıul • 
• lZln gelirli ibra 

maddeıı olan zeytinya.. T- • • ç 
harici ticaretinde çok :Ü . ~yenın 
almaktadır. (1931) .hiın bir yer 

5 
. ıene11nde yti' 

yatı 6, mılyon 1:__ 'k . ze n 
ti
• __ __.. .. U11UJ bJl' 'f..- t1 
can:ı .. rnuvazeneın· • ••,)'Ule e 

helli batlı !!Uldd 1 ız1n aktif kıanuncta 
muıtur. Zeyti e er arasına dahil o] _ 
da ıon dört n Yağı lzrnir borasın .. 

&abt rne • • 
•u fiatler Üze • d vınıu eın.aırnda 
tür: rın en muamele gönnüı-

Aiuıtoı 
1931 35 kuruı 

" 1932 31 
" 1933 23 " 
" 1934 ,, 

Bu •tatiıtikte d - - 25 " 
ıon ıene ıarft 11 e ıoruleceği gibi 
yükseli nda fiatlerde ufak bir 

' nazara çarpmaktad 
28 Tenunuz 1934 tarih' ır. 

h.toı 1934 tarih' ınden 11 .!(. 
--- ıne kadar J • r -undan ecnebi zmır ı • 
lcilo n,tin nıemleketlenı 108.782 

Yatı ihraç edilmi • 
t;ıea ._ •ni milddette . ftir. Ge • 
59.383 kiloyu 'bul ihn.c:at aııc:ak 
cat haaninde D.\Uttu. Aylık ibra -

Jımt_bir ~ı.Jc~::;~eye röre nıü • 
Mevum iptid 

... ..!L• atından 3l ...-anıne kadar fznür . • 7 • 934 
neıhi laenlleketl lımanındaıı ec • 
1933 •en • ere Yapılan :ı .. _ b 

esı ayıü ın"'d &&Ullca 
ll'lÜka:veıe -..ıı u det ihr•cab '1 ~ersek . ı e 

ıu neticeye VVıyo-

(kilo beaamyle) 

Ingilt,re 
1934 

1933 
Amerika 102.308 66.095 
Fransa 10.537 30.322 
lt.ıya 36.750 155.732 

"1uhtelif 2·180.887 1.918.662 
'Yekun 233. 175 128.870 

Mevain\ nlha 2~3.657 2.299.081 
llunun cı933) Yetınde 1934 yekU _ 
ıeceği tahmin e , Yakın bir hadde eri-

A ~ edılınektedir 
. guıtos ıonunda1t· • 
tın:vafı stoku 

800 
1 lzmirdeki zey. 

•rnda idi. - 900 bin kilo ara• 
Zeytin y .. - -

ırnda lt 
1 

agı muıterilerinıizi ,__ 
a. Ya gelınekt d" n oa • 

yetine kad e ır. 1933 nih 
ar her a -

catıınızın ... ıene zeytin,,.~ ih 
•'4ttu;ı;... kı "-ı ra-

Jedir: ... Ytnet Yekann .. 
1930 toy-

1931 1.844.ooo lira 
1932 6.112.000 

" 1933 773.000 

ihracat Jc._ ... tl • 4.SOO.ooo "(1) 
-ı . "'•u..- erınd " ru en derin talı .. e her ıene .. ti av\'\alJeri go-
n mahsulünün L• 

11 ıehef>j zey • 
ıe uır ten 
~e az 0Jma1tdır. Bıa e rnebzuı, bir 

tnüıtaJııjJ mernl-'- huıuıta d'~ 11'\ih. .,..etleri ıger 
ı.. lbl biı- rol oynanu..Jcn rekabeti ele 
Jı• ~anıda ltalya ve l tadır. Akdeniz 

lftt i1ri •s>anya ok 
la d zeytin nıern) ,_ ç mü-

" a z · e.:etidi B tlllld ~ın yağı daha f • r. ura • 
bl·'- • ııtilıaa.1 olund .. ennı terait al-
.... •uliiıniiz h • ll1Undan biz' 

tin y ançten hu ilci hll 

malc~=htı rekabetten rnüt rn~e1c.., 
• 1?', eesıır ol • 

Dıfer 
illi% hu ilci bu-ahan zeytin Yağı ib 
tin -·'- rnemlekettek' l'acab-

·•-nıu]" .. ı senelik 
alidcad ... d..,.unl1.1n vaziyetiyle Y·'~ey • 
ıul bozıa • talya ve lı aamdan 

rakiplerimiz araımcla Yuniniıtan, 
Fransa, Cezayir ve Ruıyayı da, mü • 
him mevkilerini aöz önünde tutarak, 
ihmal etmemek lazımdır. 

ARPA: 
Arpa son senelerde memleketimiz

de külliyetli miktarda istihsal olun • 
maktadır. Bira sanayünin ham mad • 
deıini tetkil eden arpa Türkiye piya
aaaında en ziyade İngiltere tarafından 
aatm almmaktadIT. 

Arpa ıon dört aabı mevsiminde fU 
fıatler üzerinden muamele görmüt • 
tür: 

(Kilo 'ha,ma kurut hesabiyle) 
Ağuatoa: 
1931 3.88 kunat 
1932 3.77 " 
1933 2.34 " 
1934 3.06 " 
Son sene içinde arpa piyasasında 

da hi11olunacak derecede bir yiikıelit 
ıörülmektedir. 

Temmuz ve Ağustos aylan içinde 
lzmir borsasında evvelki senelere ni ... 
beten daha çok arpa sablnufbr. Ağuı .. 
tos ayı nihayetinde lzmirde stok ar • 
pa kalmamııtır. 

Bu malııulümüz de ticaret müvaze
nemizde mühim bir yer almaktadır. 
1933 nihayetine kadar her sene arpa 
ihracabmızın vardığı kıymet yekun • 
lan ıöyledir: 

1930 284.000 lira 
1931 3.472.000 " 
1932 3.458.000 " 
1933 2.500.000 ,,(1) 

Geçen sene hir çok devletler arpa-
lanmız için kontenjan miktarnu azalt. 
tıklan için ihracatımız azalmıtbr. Fa
kat IOft ticaret muahedelerimiz bu 
malımız için de yeni mabreçler temin 
etmittir. Arpa mahıu1ünün Avrupada 
bu sene az o1duğU düıünülecek olur• 
şa 1934 ihracatımızın kıymet baknnın
dan evvelki seneler miktanna yaklaı· 
maıı ihtimal dalıilindedir • 

PAMUK: 
Pamuk memleketimizde en ziyade 

Adana mıntakasında yetipnektedir. 
lzmirin pamuk mahsulü ikinci derece 
bir ehemmiyeti haizdir. 

1930 senesinde pamuk Türkiyenin 
tiltünle beraber en mühim ihracat ma• 
lı idi. 

1931 ıeneainden itibaren buhran 
neticesi bam madde fiatleri gÖrülme
ınit derecede düıtüğü için pamuk ih
racatmuzın kıymet yekunu çok azal • 
mıthr. 

Yeni kundan milli pamuk menıu• 
cab aanayiiıniz yerli nıah ul ·· üh• bir kı • unm ım 

• ~m itlemiye baıladığmdan = ılü ~nede bu madde ticaret mu• 
enemizde ehemmiyetaiz bir • 

te dü-." t" vazıye-:s-Uf ar. 
Milli sanayÜn yerli x... .. 

t 
. pam.u5 .. mut • 

en çıkması fiatleri yu"'k 1-:. 
k h 

• ae ~ ve pa-
mu aır • ç pıya1alann Aliheı satıı ha-
reketlerinden u çok masun kalmı 
br. ' -

Son dört 1&bf mevsiminde pamulıt 
... :; daki • :s-e• fiatler üzerinden muamele 
gönnüıtür: 

(Kilo batına kurut hesabiyle) 
Aiustoı: 
1931 37.15 kurut 
1932 35.30 
1933 39.39 " 

1934. 38.50 :: 
Mevıım hidayetinden Temmuz so-

nuna kadar f zmirin pamuk ibra 
1.063.052 kiloya vamuıtır E üh' ~b .. . • • nm ıın 
muıtenmız 850 bin kiloyla J dı y aponya. 

r. unaniıtan 100 bin kiloyla iki • 
gelmektedir. ncı 
• Türkiyenin aon dört senelik pamuk 
ıhracatı kıymet bakımından a - d 
k' ,_.., ' §&gt •• 

ı ye11;un ara vasıl olmu,tur: 
1930 32.419.000 lira 
1931 22.747.000 
1932 lo.548.ooo " 

• 1 Resimli Dünya Haberleri 1 • 

Berlinde beynelmilel bürolar sergisi açıldı. Resim, aergiden bir köşeyi gös· 
teriyor. Bir daktilo, yazı nıakinesiyle nasıl yazı yazıldığı hakkında, 1730 ve 
1830 senelerinde yaşıyan iki katibe izahat veriyor. Bu temsili vaziyet, sergi -
nin bir $ö~tsinde bu zamanda ve eski za manlardaki kıyafetlere göre mankenler 

yapılarak ortaya konulmuştur. 

Resimde gördüğünüz kadın, 'Amerikanın en genç yaşta anne olan kadınıdır. 
kendisi, on bir yaşındadır. İsmi. Mildred Morgandır. Teksaahdrr. çocuğu er
kektir. Tartmışlar, yedi buçuk kilo gelmigtirl 

İspanyada, portekizde ve Fransanm cenup taraflarında boğa döğüşleri çok 
rağbet görür. Zavallı boğa, al bir &rtil ile kızdırılır, hücuma tahrik edilir ve 
bu sırada vücudüne şişler batmlarak, kan içinde bırakılır, eziyet çekilerek 
yere scırilir. Son zamanlarda bu kanlı oyun aleyhinde bir cereyan başlamıştı. 
Bunun neticesi olarak, Portekizde boğa döğiişünün artık eskisi gibi yapılmama
sı: kararlaştınhnıştır. Boğa, resimde gördüğünüz gibi, palyaçolar tarafından 
bayrak ve tahtadan at başı gösterilerek, hücuma tahrik ediliyor. Fakat, vücu
düna şiş saplamak, boğayı öldürmek yok .... Ahali, bu zararsız oyunu tercih et-

me temayülleri gösteriyormuş ı ... 

Resimdeki bir motorbottur. 

motorbot, bir deniz eğlentisine işti -

rak dolayısiyle, bir takım ilaveler ve 

süslerle bu şekle sokulmuştur. Bunu 
su üzerinde görenler, ilk bakışta yep

yeni şekilde yapılan bir deniz nakil 

vasıtasiyle karşılaştıklarını sanmış -

lardrr l 

1937 aenesinde, Pariate bir 'dUnya 
. ıergisi açılacaktır. Bu aergiye bütün 

memleketlerin iştirak etmeıinin temini
ne çalışılıyor. Sergi için, Franaada ba· 
zı tasavvurlar vardır. Bunlardan biri 
de, iki bin metre yüksekliğinde bir ku
le vilcude getirmek ve sergi devam etti
ği müddetçe, bu kuleyi geceleri ıaba • 
ha kadar kuvvetli ışık veren projektör· 
lerle aydmlatmaktır. Kulenin yerden 
600, 1300 ve 1800 metre yukarıda ka
paklı satıhlar olması düşünUlmektedir. 
Sonradan bu aabhlardan tayyare iataı
yonlan alarak istifade edilebileceği ve 
ayni zamanda buralara mitralyöz v. •· 
yerleştirilebileceği ileri sürülmektedir. 
DiltUnüşe göre, bu ıuretle Parla, hava 
hficumlanna karşı: emniyet altına alın -
mıt olacaktrr. Bununla beraber, böyle 
bir kulenin yapılabileceğine ve bundan 
düşünüldüğü gibi istifade edilebileceği
ne ihtimal vcrmiycnler de bulunuyor! 

Resimde gördüğünüz kadına, Rus -
yada "Rus ihtilalinin büyük anasr,, di
yorlar. Adı. Jekaterinc Breşko Breı

kovskaya olan bu kadın, yirmi seneden 
fazla muhtelif hapisanelerde ve bu ara
da bir mUddet de Sibiryada ka1mııtır • 
Son günlerde doksan yaşında olan.k 
Pragta ölmüştür. 

,... k 'Veya ı>anyada nıab-
urk zeytj az olduğu 

'Ye n Yaf larr h •eneler 
YÜkaek f' l ariçte kola 

1933 ,, 
4.500.000 " (2)' 

Resimde gördüğünüz, bir domuz -

dur. Fakat, bu kadar iri bir domuz 
şimdiye kadar hiç bir yerde görülme - - - - - --

"1 numaralı halle dil§maru,, denilen 
haydut Dillinger, geçenlerde öldürül
müştü. Amerikada, onun i§lediği ci
nayetlerin tahkikatına devam olunu • 

yor. Son hafta içerisinde ŞikagÖda"Ha
ırald Kassidi ve Vilyam Lozer isimle
rinde iki doktor tevkif edilmi§tir. Bun
lar, haydudun burununun biçimini o. 

perasyonla değiştlrmek ve bu ıuretle 
polis memurlannm kendisini tamyama· 
masına sebep olmaktan suçludurlar. 
Yakmda muhakemelerine başlanacak -
tır. ı Resimde, bu iki doktoru görüyor
ıunu%, 

Afcdenb: ~t erle aablmaktadır. yca 
~ •"Zanndak" • 

. (l) 193~. • ı zeytin yaft 
thracat tnfkt e.sının son iki aylık 
bın~'-- an içın takribi rakamlar 

-·-auı,tır, 

(1) Son iki ay için takribt rakam
lar kullanrlmışbr. 

(2)' Son iki ay için tahminf ·rakam
lar kullarulnuıtır. 

R. Ş. 

miştir. Bu domuzu Almanyada Höiik çiftliğin sahibi, bu nadir domuzu ke -
isimli bir köylü yetiştirmiş ve ağırh - sip etini yemek düşüncetıinde değilmiş. 
ğınca değilse bile, hayli çok para mu- Onu, oğur getirici sayıyormuş! Daha 
kabilinde satmıştır. İri domuz, 560 yirmi altı ayhk olduğunu da ilave ede
kilogram geliyormuş.. Ve satın alan lim ı. 



'lk uac, ıu gak? 

Hayatında 408 bin 
fidan yetiştiren adam idam 
Sovyet Rusyada tiyatro mevai· 

mi bu aene çok zengin bir repre· 
tuvarl(l açılmıttır. Bu ıene temsil 
edilecek piyesler arasında çok dik 
kate faya!) olanları vardır. Bun • 
}ardan biri Akdenizle Baltık deni· 
zi arasında bir kanal açılması ta· 
savvurunu propaganda etmekte • 
dir. Sovyetlerde tiyatronun ayni 
zamanda içtimai bir propaganda· 
ya hizmet ettiğine ne büyük de • 
liI !. 
Rusya lmperatorlu§unun 

hazine evrakı 
Son zamanlarda bir heyet lm-

perahorluk Ruıyanm hazinei ev· 
rakını tetkik etmeğe batlamıtbr. 
Şimdiye kadar hiçbir heyetin yap
madığı tetkikat çok calibi dikkat 
malumat vermektedir. 

Yapılan tasnife nazaran Mos • 
Kova hazinei evrakında 25 mil • 
yon dosya bulunmaktadır. Bunla
rın arasında en mühimleri Rusya· 
nın İsveç, Norveç, ve Osmanlı 
imparatorluğu ile olan münasebet· 
leri ve 1897 Lahey konferansına 
ait dosyalardır. 

Sovyetlerde tercUme 
edebiyat. 

Sovyetler telif edebiyatına ne 
kadar ehemmiyet veriyorlarsa ter· 
elime işlerine de o kadar itina edi
yorlar. Bir ıheyet dünya edebiyatı· 
nı muntazaman takip etmekte ve 
lüzum gördüğü eserleri rusçaya çe 
virmektedir. Bu sene de birçok 
Franuz ve Alman eserleri tercü • 
me edilecektir. Tercüme edilmesi 
takarrür eden eserler arasında 
ilk defa olarak Türk ediplerinden 
Yakup Kadri Beyin "Ankara. atlı 
eseri de bulunmaktadır. Sovyet 
Rusyanm tercüme edebiyatı git • 
tikçe çoğalmaktadır. Plan, herse· 
ne tercüme edilen eserlerin bir se
ne evvelkinden daha fazla olma • 
ııdır. 
Bir z1raat4jlye yapılan JUblle 

Sovyet Ruıyada yalnız artist • 
ler, politika adamları için değil, 
pek ili bir ziraatçi, bir amele için 
de jübile yapılır. 

Bu adam Miçurin ismim.te 80 
yatında bir bahçıvandır. Yaptığı 
büyük itleri ıayan gazeteler hara
retle: "Bu adam hayatında elli 
nevi elma, on dört nevi armut, 
yirmi iki nevi kiraz, on nevi erik 
ve bet nevi üzüm yaratmııtır. Mi
çurinin meyveleri fevkalade lez • 
zetli ve büyüktür. Miçurin şimdiye 
kadar meyvenin yetİ§emiyeceği 
zannedilen yerlerde her nevi mey· 
ye yetiştirebilmittir. 

Bundan başka bu büyük ziraat· 
çi menekıe ile leylak arasında öy· 
le bir çiçek yapabilmittir ki, bu 
çiçeğin kokusu tam manasiyle fev· 
kaladedr. 

Miçurin 1890 dan 1920 senesi-
ne kadar 50 bin fidan, 1920 den 
1934 senesine kadar ise 358 bin 
fidan yetittinnittir. 

Bunlar 312 nevidirler. Bu a • 
ğaçlar 3.5 milyon hektarlık bir 
yer kaplamaktadırlar.,, diye yaz • 
maktadırlar. 
Bir buz kıran gemisinin 

seyahatı 

Sovyetler Şimal buz denizin • 
den Büyük Okyanus'a geçecek iyi 
bir yol bulmak için her ıene buz 
kıran gemilerle seyahatler tertip 
ederler. Büyük bir iktısadi fayda 
temin edecek, belki de istikbalde 
bir harpte hayati bir rol oynıya • 
bilecek bu yolu bulmıya Sovyet 
Rusya çok ehemmiyet veri1-or. 

Tecrübelere bu yaz da devam 
edilmit ve Lidtke isminde bir buz 
kıran vapuru farktan garbe doğru 
buz denizini geçmeğe muvaffak 
olmuıtur. 4745 ton hacminde o • 
lan bu yeni sistem buz kıran vapu· 
ru ayni zamanda bordasında bir 
tayyareyi tatımaktadır". Gemi 
mütkül bir mevkide kalıp yol bu· 
lamadığı zaman tayyare havalan· 
makta ve yol araştırmaktadır. 

Bu tekilde araıtırmalar her za· 
man müspet netice vermiı ve ge • 
mi seyahatine devam edebilmit • 
tir. 

Battal ve Osman hakkında 
bu karar verildi 

D Unya ve otomobil 
Dünyada otomobilin en çok bu· 

lunduğu yerin Amerika olduğunu 
ititmişsinizdir. Amerikada 5 kiti· 
ye bir otomobil isabet ebnektedir. 
Amerikadan sonra Kanada gelir; 
burada 9 kitiye bir araba isabet e
diyor. Ondan ıonra 12 kitiye bir 
otomobille Avusturya, 24 kitiye 
bir otomobille Fransa, 29 kitiye 
bir otomobille İngiltere ve 53 ki
ıiye bir otomobille Belçika gel· 
mektedir. 

Bir futbolcunun ideal 61UmU 
Blekpul' de M. Vilyam Şopen 

isminde ihtiyar bir futbolcu en kü 
çük oğlunun ittirak ettiği bir fut· 
bol maçında topa kafa vurmak İs· 
temif, fakat hızla baıına çarpan 
op ihtiyar futbolcunun derhal öl· 

mesine sebep olmuştur. 

İzmir, (Huıuıi) - Dört sene ad• 
liyeyi i11al eden çok alakalı ve ehem
miyetli bir dava ağır ceza mahkeme
sinde neticelenmiı ve karan verilmit
tir. 

Bu davanın maznunlanndan ikisi 
hakkında verilen karar idamdır • . Çok 
kanıık aafhalan bulunan bu hadise
yi aydınlatabilmek için davayı ikiye 
ayırmak lazımdı: 

- Bundan dört tene evvel Çetme 
yolunda Kazankaya mevkiinde bir 
soygun hadisesi olmut; bir kamyon 
yolculan soyularak 110 lira paralan 
alınmıttı. Bu hadisenin maznunlan 
Osman Kaptan ve Battal isimlerinde 
ilci 1ah11tı. 

2 - Ayni sene içinde Cuma ova· 
sı civarında bir derede Hüseyin ismin
de biri tabanca kurıunu ile d~lik detik 
edilmek suretiyle öldürülmüı; mak· 
tulün kulaklan keıilmiıti. Bu hadi· 
ıenin maznunlan Kürt Ahmet, Oıman 
ve Halildir. 

Bu iki hadiıenin muhakemeleri bun
dan iki ay evel tesadüfen ayni ıünde 
ağır ceza mahkemesinde görülmek • 
teydi. Evvela soygun hadiseai dava-
11 cörülmüu iki hadiıeıün maznunlan 
adliye daireıinin altındaki nezaretha
~ye getirilmiıti. 

lıimleri yazılı bet kiti nezarethane
de bulunurlarken Battal, soygun hadi· 
ıesinde arkadaıı bulunan Oıman kap
tana, mahkemede aleyhine söz söyle
diği için çatmıt, arada bir münakaıa
drr baılamıı. Bunun neticeıinde Bal· 
tal, Cumaovası cinayeti hadisesi maz· 
nunlanndan Ahmetten temin ettiği 
bıçakla Oıman pehlivanı orada öldür-

ölen kim? 
lngilterede Con Samoel Oliver' 

le Vilyam Ceymis Oliver isminde 
yekdigerine fevkalade benziyen 
iki ikiz kardea vardı Bunlar. 'bara.
berce bir matbaayı idare ederler· 

• müıtü. 

di. lki kardet arasında yegane 
fark birinin açık ıarı, öbürünün 
koyu sarı renkte gözlük taıımala· 
rıdır. Mütteriler ancak hu sayede 
ikisini birbirinden ayırabiliyorlar• 
dı. Onlar da bunu bililtizam yapı· 
yorlardı. 

Geçenlerde Samoel ölmüştür. 

Samoel biraz çapkın olduğundan 
parasının büyük bir kısmım ye· 
mitli. Onun için miras olarak hiç 
bir ıey bırakmamı§tı. 

Bir hafta sonra diğer kardeşi 
Ceymis'in yeğeni muhakemeye 
müracaat etmiş ve ölenin Samoel 
olmayıp Ceymis olduğunu, sırf 
amcasının mirasını kendisine ver· 
memek için Samoelin kardeşinin 
hüviyetine girdiğini iddia etınif 
ve bu paranın kendisine verilmesi 
ni ve şimdi Ceymis adını taşıyan 
karde§in hakiki ismini yani Samo
el adını almasını istemittir. 

Muhakeme ve jüri heyeti aylar· 
ca uğratmış, bir türlü ölenin Samo 
el mi, Ceymis mi olduğunu tespit 
edememiştir. Nihayet Samoelin et 

ki bir metresi iti halletmiıtir. Ka· 
drna bu benzer adamın vücudu 
gösterlmit, kadın bunun Samoel 
olmadığını ifade etrnif, böylece 
yeğen muhakemeyi kaybetmiştir. 

Maamafih yeğen hali iddiasın
da israr etmekte ve kararı temyiz 
edeceğini söylemektedir. 

Bllglfi 

lzmirden afyon mübaya
ası kesildi 

Uyuıturucu maddeler inhisar idare
si piyasadan afyon mübayaatını kııa bir 
müddet için kesmiıtir. inhisar idare
si §İmdilik ne tüccardan ve ne de müs
tahsilden afyon almıyacaktır. Ancak e· 
tindeki afyonunu satmak mecburiyetİn·ı 
de olanlardan cüz'i bir miktarda müba
yaatta bulunacaktır. 

Yeni vaziyet ıu olmuıtut 
Soyıun Jn&Znunlanndan Osman 

pehlivanın ölmesine mukabil ıoygun 

maznunu Battal katil maznunu olmuı· 
Cumaovaaı cln&)'l:U uttztıUIOarfhdan 

biri bu cinayete bıçak vermek suretiy
le iıtirak ettiği için maznun o)muttu. 

Bu itibarla iki dava birleıtirilmit; 
vereyan eden muhakeme neticeıinde 

ikisiıün karan birden verilmiıtir. 
Battal ve Osman idama, Kürt Ah

met idama bedel 29 sene ağır hapıe, 
Halil 10 ıene ağır hapıe mahkUm edil
miıtir. 

~--------------~-Maden mıntakası demir 
yolu etrafında tetkikat 

ZONGULDAK, (Huıuıi) - lk· 
tııat ve Nafıa Vekiletlerinin alaka· 
dar memur ve mütehassıılan Zongul
dak havzası için hayati bir ehenuniyeti 
haiz bulunan maden mıntakası dem.irw 
yolunu ve havza kömürlerine depo va· 
zifesini göerecek olan Ereğli limanını 
etüt etmiıtir • 

Bu heyetin batlıca tetkik ettiği mev· 
vu, Çatalağzı ile Ereili arasına döıene. 
cek olan demiryolunun elektrikle iıle· 
tilmesi meselesidir. 

Evelce bu mevzu üzerinde müna· 
kaıalar yapan demiryollar kongresi, 
lııtanbul Sanayi müdürü müderriı Re· 
fik Beyin bu meıele etrafında ortaya 
koyduğu tezi makul bulmuı ve 'bu hat
tın elektrikle iıletilmesinin en iktıaadi 
yol olduğunu ittifakla kabul etmiıtir. 

Çatalağzından Ereğliye uzanacak 
olan demiryolunun elektriklenmesi 
için "Mixte,, denilen yÜzde albnıt nis
betinde taılı ve topraklı bir nevi kö
mürden kuvvet men'baı olarak istifade 
edilecektir. Kanıık "MiKte,, kömür, 
bugün havzada mevcut tesisatla yakı
lamadığından demiryoluna verilecek 
elektrik kudreti bu kömürden alının. 
ca, ticari kıymeti olmıyan bir meta da 
kıymetlenmiı olacağından bu yüzden 
de havzaya senede en az 400.000 lira 
girmiı olacaktır. 

Heyet, ayni~ zamanda, Türkiyedeki 
bütün ıimendif er hatlarının elektrikle 
iılemesi etrafında da tetkikler yapmak· 
tadır. Elektrik enerjiıi istibasl için 
lazım olan su, kömür 'Ye linyit kuvvet 
menbalan memleketimizde mebzulen 
vardır. lıte bu heyet, bu kuvvet men· 
balanndan hangisinin daha iktıaadi ol· 
duiunu araıtmnaktadır. 

87 köyü ihtiva eden Malkaranın 
iktısat inkişafı buna bağlıdır 

Malkara, (Huıusi) - Tarihin pek 
eıki devirlerinde büyük bir tehir olan 
Malkara, Osmanlı padi§ahlan tara • 
fından çok ihmal edilmit ve bu güzel 
yurt o zamanlar adeta bir menla ma
halli olmuıtu .. Mecnun Sultan lbrahi
mi öldüren Bunak Mehmet Paıa bu • 
rada idam edilmiı ve Koca Sinan pata 
buraya nefyedilmi,ti .• Şimdi Trakya
nın oldukça imar edilmiı ve terakki 
etmit kazalarından biri olan Malkara 
Jatif manzaralı bir yerdir .. Meıhur I
ran hükümdan Keyhusrev zamanında 
yani bundan altı bin ıene evvel Mal
karayı ilk Önce ıimdiki "Gürgen,, dağı
mn üzerinde kuran Türklerdir. 

Sinesinde altı bin ıenelik tarihi 
aalkıyan Malkara, yükıek ve aziz nıb· 
lu Türle kahramanlanna metfen ol • 
muıtur. Bu kahramanlar araımda La
la Şahin Pata, Hacı llbey, Küçük Hı
zır, Orem, Hacı Sungur, Balal>an ve 
Müatecep Beyler sayılabilir. 

Kazada bu kahramanların ismiyle 
anılan bir çok köyler vardır •• 

- iKTiSADi HAYAT
Malkaramn ıose yollarında iıliyen 

nakil vasıtalan otomobil ve kamyon • 
lardan ibarettir. 

Bazan kamyonlann fazla hamule • 
lerle ıoseler üzerindo ziyade tahribat 
yaptıklan görülmektedir. Kamyonla • 
nn fazla yüklü olduktan zamanlarda 
mazatTatlan görülüyorsa da nakljya • 
h süratle temin etmeleri dolayıaiyle ik
tıaat üzerin deki tesirleri iyidir. 

Fakat kıı günlerinde Malkara yol· 
lan kapanmakta olduğundan münaka-
e vaartalan i.IMYO-lctadi .. _ Nalca va. 

Bir köprüden 20 kişi 
düşmüş! 

İzmir (Hususi) - Kemerde bir 
tahta köprü var. Kedilerin bile zor• 
lukla ıeçebileceği bu köprüden inıan4 

lann nasıl geçebileceğine akıl erdir· 
mek hakikaten güçtür. 

Bu köprü yüzünden her sene birkaç 
facia oluyor. Şimdiye kadar bu köp
rüden dütÜP de kollanndan, bacakla· 
nndan yaralananlar mühim bir yekuna 
baliğ olmaktadır. Biz, 932, 933, 934 
senelerinde bu köprüden düıüp de ya • 
ralananların bir listesi §udur: 

1932 senesinde dütüp de yaralan
lar: Ali oğlu Seydi, Ömer oilu Meh· 
met, Hasan oğlu Musa, Emin oğlu 
İsmail. 

1933 senesinde düıüp de yaralana· 
lar: Hasan oğlu Mehmet, Mehmet kı· 
zı Hayriye, Mehmet oğlu Hasan, 
Mehmet oğlu Şevki, Musa oğlu ?..e
cep, Ha1an oğlu Mustafa, Meroiı kı· 
zı lfakat. 

1934 - senesinde düıüp de yarala
nanlar: Zavallı bir dilsiz, Ali oğlu Zi
ya Bekir oğlu Mehmet, Süleyman oğ
lu Galip, Musa oğlu Abdullah, Ali oğ
du Mehmet, Abdullah oğlu Salih, 
Ali oğlu Kadir, Mehmet oğlu Musta
fa.. 

Kemer köprüıöndcn üç sene içinde 
yirmi kiti dü§ıaÜ§ ve yaralannuıtır. 

Bir çocuk çiğnendi 
Silifke, (Hususi) - Cuma gunu 

hasthane operatörü Zahit Beyin yedi 
ya§ındaki oğlu Aydın, tüccardan Mol• 
la Osmanm otomobilini sürmekte o
lan toför lsmail tarafından çiğnetil
miı, otomobilin tekerleği çocuğun 

kafataıını parçalamıt ve yer kanlar 
içeriıinde kalmııtı. Pederi hemen ye• 
tiıerek haıtahanede ameliyat yapmıı 
ise de çok kan 7ayi eden çocuk pa
zartesi günü hayata veda ebnittir. Şo· 
förün sarhoı olduğu ve otomobilin 
freni bozuk olduğu anlatılmııtır. Şo
för kP.çmış İıe de polisler tarafından 

hale bidinde hemen tutulmuş, müdde
iumumilikçe tevkifine karar verilmiı 

lİl'. 

sıtalan iılemeyİnce tabüdir ki, kasa ar 
bsadiyatı tamamen durmakta ve -" 
n mucip olmaktadır. 

Bu aatırlan yazarken laım MaJllr 
ra yollannda çamura, kara söm~ 
ıaatlerce ve günlerce yollarda kalill 
kamyonlann vaziyetini, uzun ye to " 
ğuk kit gecelerini yollarda aeçiren 1' 

nuı 

ne 
ha 
ok 

titre,en yolculan hatırlıyorum.. ne 
Malkara ve havaliıindeki milssak" 

Dl 
le itlerinin daha esaslı bir tekilde tr b 
min edilmesi; ıenelerce evvel yapı.., 
ve bugün terkedilmiı bir halde buld" 
nan natamam •İınendif er hattının ik- nı 
mali inıaabna bağlıdır. bi 

Bu tren hattının intub tamamla#' 
dığı takdirde (87) köyii ihtiva edd 
Malkara kazası ve havalisiıün iktı,.t m 
,.c ticaret hareketleri daima yükıelr 
cek ve o nisbette istüade de ziyadelr 
tecektir. 

Bu hattm yapdma11 Balkan harbiıt
dcn evvel bütün Trakyamn zahire alt" 

ben olan Malkaramn zenginletıneıi.,t 
sebep olacağı gibi, Trakya iktıaadiyr 
tının ihya ve inkipfına da baılıca _. 
mil olacakbr. 

- MALKARA KOYLERt -
Malkara köylerini yeTli ve muh8" 

cir olarak ilci kıama ayırmak )Azını " 

dır. 

Yerli köyler daha zengin oldu it' 
e-ibi nüfus itibariyle de diğer köyl~ 
nisbetle fazladır. (50) n (150) hant" 
lik olan kaza k5ylerinin ekıeriıinde 
(300 ila 1000) nüfuı bulunmaktadıt• 
Bütün halk çiftçilikle geçinir. Bdf 
muhacir köyleri de yumurtacılıkla ir 
ti ... t.d-~~--

Tekirdağında 
yol faaliyeti 

Tekirdağ (Huıuıi muhabirimlı ' 
den) - Amerika ve Avrupanın ti~· 
ret ve limanlanndan hububat .J.ınal' 
üzere T ekirdai iskelesine ara sıra br 
zı §İlepler gelmektedir. Bu sene ibra " 
cat iılerimiz çok bati bir surette dr 
varn etmektedir. 

Limanmızdan Temmuz, Ağustofr 
Eyhil aylan içinde Almanya ve Amr 
rikaya (3000 çuval kut yemi, yalnd 
Almanyaya (2000) ton buğday ve 2oo' 
ton mısır ihracab yapılmııtır. lhra~t 
itleriyle alakadar olan bazı tüccarla " 
nn söylediklerine göre: Bu seneki İh" 
racabmızın geçen seneye nazara" 
(yüzde 75 • 80) niıbetinde nokPtl 
olduğu anlatılmaktadır. 

-YENi BiR SiLO -
Şehrimize 22 kilometre mesafede 

bulunan lnanh Aygır depolanna ili"'' 
in~aatı olarak (12650) liraya yeni bit 
silo yapılacaktır. Silo inşaatı müteah• 
hit Hakkı Beye ihale edilmiı ve int•• 
ata baılanmııtır. 

-KURNALIKÖPROSO
Şehrimizin methalinde ve Tekir " 

dağ· Malkara, Tekirdağ· HayrebO~ 
yollannın mebdeinde bulunan Ku~ 
köprüsünün darlığı hasebiyle vessitJ 
nakliyenin geçmesine mani teıkil etti• 
ği görülmüıtür. Bu köprünün genitlr 
tilmesi için (398) liralık bir ili.ve ket• 
fi yapılarak köprüdeki tadilata bat1•"" 
mııtır. 

]ekirdağ - Hayrebolu yolu .. 
Yeniden inıa edilmekte olan 'f • -

kirdağ - HayrebOlu yoluna tahsiı • " 
dilen mükellef amele bitmek üzeredif• 
lkbıadi noktai nazardan çok ehefl' " 
miyetli olan Ye Trakyanın inkiıafttt' 
amil yegane yol sayılan bu yolun tııf' 
tan evvel inıaatını ikmal etmek Ü~t' 
yevmiye ile amele ve veıait tedari1' e' 

dilmiıtir. Bu yolda çahıtmlmak a;ı;, 
re Çanakkaleden getirilen (8 -ve 
tonluk) silindirlerin de noksanları ~: 
mamlanarak yakmda bu yola se~1'• 
lecekleri haber almmıttn'ı 
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Maymun 
- Anne!. Bak, Afrikadan ıa • 

lıa ne getirdim. 
Bahriyelinin annesi! 

- Aman ya.rahbi •.. -diye hay· 
lr:rrdı.- Bunu ne yapacağız? 

Fakat, birdenbire auıtu. Ziza 
1- -ı ' evve a, og u nıüteeasir bir tavır ta· 

kmmıth. Sonra da, küçük may· 
mun, ona, elini uzatmııtı. 

. Bu harekette öyle insani bir 
ıfade vardı ki, mukavemet güçtü. 
Kadın, maymunun elini sıktr. Bu
nun üzerine, hayvan, onun dizleri· 
ne a.~lad~. Yeniden elini uzatıp 
bahrıyelın' n annesinin yana" · gını 

• ok§adı, 

- Ah, bilsen, ne akıllı, neler 
neler anlar, anne... Gözünde~ 
nıaksadını anlar vallahi O . . 
b "· na ıyı ak ... 

- Lakin, evladım B ... en may 
tnuna nasıl bakıldığın ' • 
h'l · ,, ı nereden 

ı eyım .... 

Fakat, gün gert 'k 1 
:r 1 çe a ı•tı v maymunu s.evd' z· .,. e 

ı. ıra on 1 
gul olan 0-ı b 1 un a nıeı 
la ayrılmı~~d u sayede evden aı
günler çabuk u .. Fakat, mes'ut 
n' 1 geçtı. Bahr~yeli d 
ıze açı ınak • ' e· 

Oğlan m mecburiyetindeydi. 
' aYtnuna döndü: 

-Tim' .. d d' 1 . . . e ı.· Sana aöyl dik 
eakrımı unutına. ... Anneme iy' ~ k 

c ıın O ı a a 
... ' sana emanettir! 

MaYlnun eller:n· ·· .. d 1 
• ı yuzune k • 

pa r. Teessürle ba§ını ik' a 
aallaına.. b ı yana 
'.ı ga a,ladı. Kadın r h 
uan dönd.... .. ak' ' ı tını· ugu v ıt Tiın'i . 
Yerde ve . ' . , aynı 
Fak .. aynı vaz1yette buld 

at, nıçın banan bu u. 
duyuyordu. yoksa . lee..ürü 
le b ir felaket . ı..: ıevk~ t~biiaiy
kad • mı nısaetmıttı? lıte 

ının albıne b. d. . ' 
müıt·· T' ,, ır en Ifedır: düı-
tan ~~rı:uın ın gözlerine hakmak-
a ".. Yordu. F eli keti 

nce ogreneceğ' . • daha 
ını aanıyord 

Ha.k~katen de, korktu.. u. 
na geldı. Zira Bah . . KU, batı· 
'ii vapur battı' o-ı rıyehnin bindi

. g an b' d h 
det etmedi. Bu h b '. ır a a av .. 
de ked . a erı alan annesi 

' erınden a d h .. 
kadının h z a a olecekti ! 
d z· ayatını kurtaran T' l u. ıra hu .. 1 ımo. 
aiyd' M, 'og unun ıon hed' 

ı. enınun b' ıye-
tirdiği gün"' h ır taıvırla onu ge

u atırlıyordu. 
Bedbaht anne . ·ı • ıyı e f'" Yaşamanın kend' . . ı ıgı zaman, 

bir kad • · 
1
k11 gıbi kimses?z 

ın ıcın pe .. 
anladı Zir~ 'd RUÇ olduğunu 
t B 

· , varı atı da l 
ı. ahriy l' . aza mı!· 

·.ı e ı, anneııne b kı uu. a yor· 

B:r gÜn, kadın ma 1 
le!ti: ' Yll'lun a dert-

- Ah, Tim ah B . 
l'ak d.. ,_. ' ... u evı ıata .. 

, cı.r ı>ır ıokakta b' 
lnıacağız ... Hal' . ır odaya ıı

" ınıız ne olacak? 
~rteıi ıabah bir' k · 

~e ihtiyar kad~ıı. '->:r kap~ .çaldı 
2attı. Ka.d b k a.rtvızıt u-
L ın, u artı h 
AUdu, Üzerinde ayret}e O• 
'ıiç b ·ı . yazılı olan iun. 

• 1 ınıyordu. Ne d 1 

nıı!ti. Bu adam b UYtnuf, ne itit 
le de kon 'dya Zl'llcı bir !İvey

Ufuyor u. 
Nezak t .. 1 1 

dikten e cum e eri taati edil-
&onra, adam, dedi ki. 

- Efendim ma · 
•lnıağa geld" ' Ymunu aatm 

ım. 

-Ma 
_" Yrnun, ıatılrk değild' 

~aç 1> • ır ... 
~İrn. ara ısteneniz verece· 

Tinı · 
1.· , zınciriy) 
11ancıya b kt e oynuyordu. Ya-
• a ı '\'e 'ha nne ııçra.d mımının dizle-

'· - Meselen· 
anlatrr m ın ne oldulunu hana 
hnuw.. 1':1n:?, Sizin kim oldu-
t ft na"'1ln • • 
edittniz• ._il • ı nıçın almak iı

ı oı mıyo"·-- .Anı • '41.l.l, 

an efendinı naaıl 1 ~ ' o ur. 

Benden bahsedildiğini mutlaka 
işitmit olma.hamız. Ben, me§hur 
ainema rejisörüyüm ... Yaptığım e· 
serler, dünyanın her tarafında gös 
terilir ... 

- Affedersiniz ... Fakat yaılı· 
Yıırn. Hiç sinemaya gitmiyorum ... 
Oğlum da sizlere ömür ... 

Sinemacı, en müh:m yıldızları 
heyecana getirecek bir tavır ta· 
kındı: 

- Efendim, ben, yeni bir sine· 
ma §ahıiyeti arıyorum ... Altı ya .. 
!ında bir çocuğa harikalar yaptı• 
rarak firmam üzer !ne dikkati 
celbettim. Fakat, heyhat, çocuk 
büyüdü ... Güzel bir de kurt köpe· 
ğim vardı. O da kudurdu, öldü ... 
Binaenaleyh, bir yenilik anyo· 
rum ... Her ne bahasına olursa ol -
ıun bir yenilik!. .. Dün, tesadüf en 
buradan geçerken fU küçük may· 
.mun dikkat~me çarptı. Yalnız fo • 
tojenik olmakla kalmıyor; daha 
bir çok meziyetleri var ... Hareket· 
lerinden her biri ayrı bir harika· 
dır! Onunla çalııarak f evkalide 
muvaffak olacağım ... 

- Efendim, tekrar ediyorum 
ki, bu maymun satılık değ:lidir ... 
Bu, oğlumun bana yadigarıdır. 

- Size kaç para veririm, bili· 
yor musunuz? 

Bir rakam söyledi. 

Bu, müthit bir rakamdı.. Her· 
hangi bir aileyi f eli.ketten aaade • 
te yükseltebilir ve yedi kut* ev• 
}adını teminat altına alırdı. ihti
yar kadın, gözlerini kapıyarak bir 

an düıündü. 
Bu para, onu, borçlanndan kur· 

taraca:ktı. Oğlunun doğduğu ev 
kendisine kalacaktı ..• 

Başını salladı: 
-Hayır ... 
- iki m~ılini veririm ... 

Bir çek defteri ve bir stilo çı· 
kardı: 

Maymun, stiloya atladı. Onunla 
OYnanıağa batladı. 

- Efendim, siz de bana may· 
nıunu sattığınıza dair bir senet 
çik imzalarsınız ... 

Tam bu esnada, ihtiyar kadın, 
kolunda adeta. bir insan elinin te
masını hissetti. Maymun, stiloyu 
almı,, onun eline sıkıttırıyordu. 
Bu, bir teaadüf eseri mi idi? .•• 

Mihan!ki surette, sinemacının 
uzattığı kağıda, muhatabının iıte· 
diği satırları yazdı ve altına imza• 
smı koydu. 

Bu suretle hikaye tamamlanı· 
Yordu. Zira, Afrika sahillerinde 
bahriyeli ile maymunun göz göze 
gelişi üzerinden tam bir sene geç
miıti. 

Feleğin ne gaip tecellileri var· 
dır. 

"akili: (Hatice SUreyya) 

Asliye mahkemeleri ikinci ye
nileme bürosundan: 

Hazine muhakemat müdüriye
ti tarafından Eakiçeli Arif Bey 
kefileai lstanbulda Kabataş -
ta Set üzerinde 3 No. lu hanede 
mukim Hadiye Hanımın aleyhine 
açtığı alacak davaıının yenilenme 
muamelesi esnasında: Halen ika· 
metgahı meçhul bulunan müddei
aleyhe ilanen tebligat icrasına ka
rar verildiğinden tetkikatın icra 
kılınacağı 29 - 12 - 934 tarihi· 
ne müaadif cumartesi günü saat 
14 te büroda hazır bulunması lü
zumu tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilin olunur. (280) 

"Cengizi kıskıvrak bağlayıp 
huzurunuza getireceğim!,, 

Cengizin süvarileri Sultan Mehmedin Hazer denizine 
açıldığını görünce atlarını suya sürdii~ ".!>r ve boğuldular 
Cengiz tozu dumana katarak·/ Sultan Mehmede hücum etmeyi J - Bu da geçer, her §ey düzelir 

tan ilerliyordu. Kurmu§ olduğu tavsiye eden ve arzı hizmet eden 1 diye teselli etmek istediler. Fakat 
•büyük Harezm imparatorluğu ar· adamlar sanki yer yarılnpş içeri bu sözler Sultan Mehmedi teselli 
tık Cengizin askerleri tarafından gimıişlercesine kayboldular. Fi· edemedi. 
çiğnenen Sultan Mehmet Kazvin rardan ba,ka çare görmiyen Sul· Nihayet küçük bir adaya çıktı • 
şehrinde son müdafaa çarelerini tan Mehmet te oğlu Rüknettinle lar, Sultan Mehmet burasım emin 
dütünmek üzere büyük bir meclis birlikte Karyan kalesine sığınmak bulunca çok sevindi. Hemen bir 
toplamıştr. Bütün kumandanlar ve istedi. Oraya doğru giderken Mo- çadır kurduraTak orada ikamet et· 
beyler mecliste hazırdı. Her~e~.a- ğol süvairleri arkasından yetişti. meğe koyuldu. 
kılhlığı ve zekası kadar bılegıle Fakat Moğollar kendisinin Sultan Mazendran sahillerindeki köy· 
de meşhur olan Sur Beyi "Hezar Mehmet olduğunu bilmiyorlardı. lüler kendisine yiyecek getirirler· 
Eıep,, i bekliyordu. Cengizin bu Ufak bir çarpışma neticesinde atı eli. Sultan Mhmedin parasr olma • 
yürekleri titreten hücumuna kar§ı yaralanarak yere düştü. Moğollar dığından bunlara mukabil kendi .. 
koyabilmek çarelerini ondan baş • kendisini öldürmek üzere üstüne lerine derebeylik beratları, memu 
ka hiç kimsenin bulamıyacağma atıldılar. Bu esnada oğlu Rüknet- riyetler verirdi. Bazıları bunlan 
emindiler. w tin büyük bir kahramanlık göste • istemiyorlar, getirdikleri şeye mu• 

Birden gözleri kapıya dogru rerek hücum eden iki Moğol süva· kabil çakısını, elbiselerini alryor • 
çevrildi. HezaT Esep Sultan Meh· risini öldürdü. Ve babası Moğolla- lardı. 
medi yedi defa eğilip selamladık rın atma binerek güç bela kaleye Sultan Mehmedin liastahğr da-
tan sonra dimdik ortada durdu. sığmabildi. Mehmet Burada yal - ha ziyade ağırlaştı. Bunun üzerine 

Sultan Mehmet sordu: mz bir gün kaldı ertesi günü Bağ- oğulları Celalettin, Uzlakşah ve 

_ Cengizi durdurmak için ne dada gitmek üzere Karyandan ha· Akşahı yanma çağırdı. Evvelce ve 
yapmamı tavsiye edersin? reket etti. liaht tayin ettiği Ozlak Şahtan ve· 

k .. Mogv ollar ertesi günü Sultan Jiahtlığı alarak Celalettine verdi. 
- Bunun için bir te çare go-

rüyorum. o da Kazvinin arkasın· Mehmedin karyan kalesine sığın- VE..: 
daki dağlara çekilmeli. Yüz bin dığmr haber alınca büyük bir kuv- - Mahvolan imparatorluğu kur 
asker toplayı:p dağların geçit yer- vetle kaleyi mhasara ve zaptetti· tarabilmek kabiliyeti yalnız Cela • 
lerini tutmalıdır. Bu takdirde Mo· ler. Padişahın Bağdada doğru kaç lettinde var. Onun iç.in veliaht ola 
ğulların hücumları neticesiz kalll'. tığını haber alır almaz bir kurşun rak onu tayin ediyorum. Kendisi· 
Kuvvei rnaneviyeleri kn-ılır. Ve gibi Bağdat yoluna düştüler. ne itaat ediniz dedi ve kılıcını ken 
ancak bu suretle bu dehşetli akın Fakat Sultan Mehmet yolunu di eliyle Celalettine kuşattı. 
drurabilir. değiştirmişti. Moğol suvarileri Pa Artık h'ayatı bitmişti. iki gün 

Daha önceden Hezar Esebin diıahı bulamayınca hiddetle geri sonra öldü ve o adaya gömüldü. 
fikirne itiraz etmeğe hazır olan döndüler ve klavuzları yalan ha- Bu suretle büyük bahadir Cengiz· 
beyler hep bir ağızdan: her verdiler diye öldürdüler. le mücadeleyi oğluna terketti. 

- Saçma fikir. Sultan Mehmet meyus bir hal- Murat SelAml 
- Bot söz. de Sercihan kalesine ıığmdı. Bu-

l• · k ld M w 11 Asliye mahkemeleri ikinci ye-- Biz hücum etme ıyız. rada yedi gün a ı. ogo arın 
nileme bürosundan: _ Cengizin ordusunu iki saat- etrafı didik didik ettiklerini ve 

te yeneriz. yaklaştıklarını duyunca Güylana, 
Diye ıöylenmeğe başladılar. oradan da yalnız başına Mazen

Bu sözlrin hararetine Sultan Meh· deran'a kaçtı. Orada Hazer deni
met te kapıldı: zi kıyısında bir köye vardı. Bu köy 

_Evet .. Hücum ederiz. Cen· de bir kaç gün kaldı. Zavallı im· 
gizi kıskIVrak bağlayıp huzuruma parator bu köyde camiden çıkmı
getirecek yiğite bin altın verece • yor mütemadiyen namaz kılıyor. 
w• Ve camiin imamına Kuran okutup 
gım. 

- Ben. hüngür hüngür ağlıyordu. Ara sı· 
_ Ben yapacağım. rada: "Bir daha hükUmetimi elde 
- Hayır ben.. edersem kat'iyyen haksrzlık yap-
Kumandanlar Sultan Mehme • mıyacağrm. Tam manasiyle ada-

din gözüne girınek için hararetli letle hüküm gÜreceğim,, diye ye
hararetli kendilerini methediyor• ıninler ediyordu. 
laTdı. Yalnız Hezar Esep hu mü· Fakat çok geçmeden cengizle .. 
bahaselere lkarıtmıyordu. Kendi • rin eısiz askerleri buralarda da gö 
sin\ çekemiyen kumandanların ründüler. Kendisine itaat vadeden 
sözlerini duymamazlığa gelerek mazendran beyleri •hemen asker· 
Sultanı selamladı ve huzurundan )eriyle birlikte cengizden tarafa 

~~ ~~~ 
iki gün geçmedi ki üstleri l>at· Nihayet bir sabah Moğol auva· 

ları kan içinde iki süvari atlarını rileri Sultan Mehmedin köyüne gi 
çatlatarak Kazvin'e girdiler. A • rince Mehmet bir sandala atlayıp 
ğızlanndan yalnız: Bahrihazre açlmaktan başka çare 

- Cengiz geliyor. Rey şehri bulamadı. Svariler arkasından acı 
düştü. Bütün ordu esir oldu. Söz- acı bağırıp oklar attılar. Bir çok
leri dökülüyordu. Bu haber bir lan da atlarını suya sürerek boğul 
şimşek süratile her tarafa yayıldı. du. Deniz müthiş dalgalı ve soğuk 
Kahramanlıklarından, Cengizi tu. Kayıkta giderlerken Sultan 
bağlayıp huzura getireceklerin- Mehmet hasta olduğunu anladr. 
den ibuhseden kumanla::·n ,,,·:zleri Ölümünün ya klaştğını hissedince 
sarardı ve dilleri tutuldu. Herkes yanındakilere: 

bir tarafa koştu. Asker şaşırdı ve - Yüzlerce memleketlere sa
da~ıldr. Bu kadar süratle v,elen bir bip ve hakim olduktan sonra me
ordu dünyamn hiç bir tarafında zarım iç=n iki karış yerim bile kal
göri\lmemişti. madr. Ne ac!klı vaziyet? diye ağla 

Ertesi sabah ilk moğol süvari • mağa basladı. Yanındakiler ken • 
leri uzak dağlarda göründüler. diıini teskin etmek için: 

Hazine muhakemat müdüriye
ti tarafından Galatada Karaköy· 
palasta dairei mahsusunda mukim 
Bulg:ır Dona Tütün şirketi aleyhi .. 
n~ açıtan alacak davasının ye
nileme muamelesi esnasında: 
Halen ikametgahı meçhul bulu • 
nan müddeialeyh şirket hakkın -
da ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiı olduğundan tetkikatın ic
ra kılınacağı 10 - 12 - 934 ta• 
rihine nıüsadif pazartesi günü sa· 
at 14 te büroda hazır bulunması 
lüzumu tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilan olunur. (277) 

lstanbul asliye ikinci ticaret 
mahkemesnden: 

Oskan Şehter Efendi vekili a • 
vukat Arif Mustafa bey tarafın • 
dan lstanbulda Aşir efendi cad • 
desinde Beyker hanında 17 - 20 
numarada Della Tolla biraderler 
aleyhine bin yüz doksan altı lira 
59 kuruş tahsiline mütedair ika • 
me olunan davada müddeialeyh 
şirketin arzuhalde gösterilen ad • 
reslerini terkettiklerini ve elyevm 
ikametgahları meçhul bulun • 
duğu mübaşir tarafından teb • 
liğ ilmühaberi zahrine verilen 
mesruhattan anlaşılmış olmakla 
da~a arzuhali suretinin yirmi gün 
müddetle ilanen tebliğine ve tah· 
kikatm 30 - 10 - 934 taTihine 
müsadif salı günü saat 1 de tayi· 
nine karar verilmiş olmakla teb· 
liğ makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur, 
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··kômeti teslim oldu 
(Ba!i tarafı 1 incide) 

tahakkuk ettirilememiş, köylü 
cümhuriyefn teessüsünden bekle
diği faydaları görememiştir. Grev 
lerin ve karışıklıkların en mühim 
bir sebebi de budur. 

İsyan hakkında gelen telgraf· 
lar, hadi clerin vukuu sırasilc1 şun 
]ardır: 

Bar elon, 7 (A.A) - Katolon· 
ya Cümhur:yeti "ispanya Federal 
Cümhuriycti Katalan Hükumeti,, 
namı altnda teşkil ve ilan edilmiş
tir. Hükumet Reisi M. Kompanis'
dir. M. Kompanis Katalonya Hü
kumef nin teşekkülünü halka rad
yo ile ilan ederken ezcümle şöyle 
demiştir: 

- Katalanlar ! Kralcı ve Faıist 
kuvvetler, Cümhuriyeti yıkmak 

için ispanyada hükumeti ele almış 
bulunuyorlar; cümhuriyet tehlike
dedir. Bütün hak".ki cümhuriyet· 
çiler, cümhuriyetin yıkılmasına 

mfıni olmak için ayaklanmışlar • 
dır. Katalonya Hükumeti, hürri
yet için mücadele eden bütün is
panya milletile mütesan"t olduğu
nu ilan eder. Katalonya, Madritte 
bulunan şimdiki hükumetle alaka
sını kesmiştir. 

Madrit, 7 (A.A) - ihtilalci 
bir grup bu gece Madrit civarın· 

da bir jandarma karargahına hü
cum etmiştir. Mütearrızlar iki 
olü bırakarak püskürtülmüşler• 
dir. 

Madrit, 7 (A.A) - Hükiimet 
saat 22 de, bütün İspanyaya şa
mil olmak üzere örfi idare ilan 
e~miştir. 

Ceneral Franko, umum lapan· 
ya askeri kuvvetleri kumandanlı· 
IDfia nas &lunmuflur. 

Barselon, 7 (A.A) - Şeh~r, 
askeri kıtalarla sivil muhafızlar 
tarafından işgal edilmiştir. 

Barselon, 7 (A.A.) - Topçu 
kıtaatı, ticaret ve •anayi müs • 
tahdemlerinin merkezlerini topa 
tutml•ştur. Bir kaç. harp gem111 
Barselona müteveccihen Karte • 
jenden hareket etmiştir. 

lspanyann iki lejyon etranjer 
taburu Barselona gitmek üzere 
Jibraltaya muvasalat etmiştir. 

Ceneral Lopez Ochsa öğle vak· 
ti askerlerle beraber Oviedoya 
muvasalat etmiştir. Ceneral As· 
turie asilerine karşı harekatta bu· 
lunacaktır. 

Madrit, 7 (A.A.) - HükUmet 
kuvvetleri kumandanı ceneral Bo
tet'in inhilal hükumeti azasının 

içtima ettikleri Jeneralite sarayı • 
nı topla bombardıman etmeğe 

başlamıştır. Jeneral bilhassa sa· 
rayın radyoya merbut mikrofonu 
ihtiva eden kısmını tahribe çalış • 
maktadır. Campanys bu mik • 
rofonla ahaliyi mukavemete da • 
vet etmiş, dahiliye müşaviri ge • 
ne ayni aletle Katalonya köylüle • 
rini silahlanarak ihtilal hükume • 
tini müdafaaya teşvik etmiştir. 

Jeneral Batet sivil tayare sahasını 
işgal etmiştir. Barselon radyo • 
ları ahaliyi silahlanarak Kata • 
lonya hükUmetini müdafaaya da· 
vet etmektedirler. 

Bnrselon, 7 (A.A.) - Reiı 

Campanys saat 6.15 te teslim ol· 
mu tur. Bundan az evvel radyo 
ile bütün Katalonyahlara bir be • 

yanname okunmuş ve bir çok in· 
aan kanının akmasına meydan 
..-ınemek üzere Ceneral Balete 
teslim olmağı tercih ettiğini bil • 
dirmi~tir. 

diğer Katalonya hükumeti azala· 
rı, Barselon belediye reiıi ile be
lediye meclisi azaları tevkif edil • 
mişlerdir. Bunlar a keri kuman· 
danlık dairesinde mahpuıturlar. 

Katalonya kuvvetleri kuman -
danı binbaşı Berez de tevkif edi
lenler meyanındadır. Katalonya 
hareketi müşevviklerinin bir çoğu 
ve ezcümle Katalonya gençlik teş· 
kilatı reisi Badia firar etm:ılerdir. 

Şehrin bir çok taraflarında he· 
nüz silah sesleri işitilmekte ise de 
bunlar g"ttikçe kuvvetini kaybet· 
mektedir. Münferit gruplar he • 
nüz orduya mukavemet ediyorlar. 
Fakat bu mukavemetin pek yakın
da kırılacağı anlaşılmaktadır. 

Madrit, 7 (A.A.) - Ceneral 
Betet tayyare filosuna Baraelon Ü· 

zerinde uçarak §ehre Kampanisin 
teslim olduğuna dair beyanname· 
ler atmasını emretmiştir. 

Madrit, 8 (A.A.) - Katalon • 
ya isyanına ne dereceye kadar iş • 
tirak etmiş loduğu anlaşılmak Ü • 

zere Başvekil M. Azana araştırıl • 
maktadır. 

Barselon, 28 (A.A.) - Ölen· 
lerle yaralananların miktarını tes
pit etmek çok mütküldür. Vila
yet sarayında muhafızlardan biri 
M. Companyıin emriyle beyaz 
bayrağı çekmiye giderken bir kur· 
~un isabetiyle telef olmuıtur. Bir 
ltaç ta yarnlı vardır. 

Madrit, 7 (A.A.) - Geronede 
çıkan vahim hadiseler esnasında 
bir ceneral ile dört zabit telef ol· 
muştur. 

ölenler iki yUz, yarahlar 
yediyUz 

Madrit1 7 (A.A.) - Kabine, 
1bzunı uz e n f r m,,...,...,.,.,.,.rrt••I" 

ten kaçınmak makıadiyle Kata • 
Jonya hükG.met reisinin Ceneral 
Betete teslim olduğunu ilan et • 
miştir. Bu haber, bütün eyalet 
val:liklerine tebliğ olunmu§tur. 

Hükumet, M. Campanys ile 
arkadaılarınrn hapsedilerek, ka • 
nunu esasi emniyet mahkemeıi 

huzuruna sevk edilmelerine karar 
vermiştir. Bu suretle, bunlar örfi 
divanı harple muhakeme edilmek 
ten kurtulacaklardır. 

ispanyanın Berlin sefiri, eski 
nazırlardan M. Lüis de Zulueta, 
hükumete şiddetli bir mektup ya· 
zarak, istifasını vermiştir. 

Dahiliye nezareti, ihtilal ba!· 
lryalıden beri ölenlerin 200, yara· 
lrların da 700 kişiye baliğ oldu • 
ğunu haber vermektedir. 

Madrit, 7 (A.A.) - Yeraltı 
demiryolunun bütün ameleleri 
azledilntiılerdir. Bugünden itiba • 
ren yeni memurlar alınacaktır 

Barselonada Paralelo soka • 
ğmda iki kadın yakalanmıı ve 
Üzerlerinde müteaddit bombalar 
çıkmıştır. 

Unkastilloda Sosyalist beledi • 
ye reisi, sivil muhafızların teslim 
olmalarını istemiş, onlar da red 
etmişlerdir. Bunun üzerine sivil 
muhafızlara baskın yapılarak hü· 
cum edilmiş ve bunlardan ikisi 
öldürülmüş, beşi de yaralanmış· 
tır. 

Ellerinde mitralyöz bulunan a
siler, sonradan 2sker kuvvetiyle 
dağıtılmışlardır. 

Bilbaoda açılan tüfek yaylı • 
mmdan bir kişi ağır yaralanmı§· 
trr. Grev, bütün eyaletlere yayıl· 
mrştrr. 

Madrit, 8 (A.A.) - Umumt 
servisler ısalaha yüz tulmu§tur. 

Hükfunet reiai.ı CamP.anıı ile Son dakikada öğrenildiğine göre, 

HABER - Ak,am Postaaı 

Kalp yirmibeşlik 
sahtekarları 

Diyarı'bekirde bir 
baba oğul yakalandı 
Diyarıbekir, 6 (Hususi) - Za

bıta burada kalp yirmi bet kurut· 
luk süren bir baba ile oğlunu yaka 
lamııtır. Bunlar Sıvaıtan gelen Nu 
ri oğlu Hacı Halil ile oğlu Nuridir. 

Diyarıbekire Malatya ve Eli· 
ziz yoluyla gelmişlerdir. Bunlar· 
dan Nuri çar§ıda ufak, tefek eıya 
alırken kalp paraları sürmeye bat 
lamı§hr. Nihayet bir tütüncü ken· 
disine verilen yirmi beşliğin sah· 
te olduğunu f arketm:f, Nuriyi ya· 
kalamak istemiıtir. Nuri ele geçe· 
ceğini anlayınca hemen kaçmıya 

baılamışıa da YılmazBey iıminde 
bir zabıt katibi taraf andan yaka -
lanmııtır. Nurin:n Çar91 polis ka· 
rakolunda üzeri aranmıt altı tane 
kalp yirmi betlik, bir miktar 
zımpara kağ~dı ve mika çıkmı§br. 
Nuri bu paraları babaıınrn Sıvaı· 
ta iken yaptığını ıöylemiıtir. Ba • 
ba oğulun yattıkları Yıldız gara· 
jmda da araştırma yapılmış, para 
yapmaya mahsus kahp,bazı !i'a.lze 
me bulunmuştur. Baba oğul tev
k'f edilmiıtir. 

Serseri Arif 
(B:t~ tarafı 1 incide) 

mı§, çarptığı adam: 
- Yavaş, önüne baksana! de· 

miştir. 

Arif buna sinirlenmiı: 
- Yava§ olmazsa ne olacak? 

diye bağırmağa haılamıttır. Bu· 
nu duyan kahvecilerin ikisi de dı· 
farı f ırlamıtlar, Arife, içeriye gir· 
mesini1 kahvenin müıterilerini 
a ıroyı 

yakasından tutup içeriye çekmek 
iıtemitlerdir. 

Arif, barındığı kahve ıahiple • 
tinin bu haline daha fazla kızmıf 
ve derhal bıçağını çıkarıp evvela 
Mehmetli kalbinden, sonra da Ab
durrahmanı ıol böğründen çok 
ağır bir ıurette yaralayıp kaçar • 
ken önüne börekçi Hüseyin usta 
isminde biri geçmek iıtemi§tir. 
Arif bu adamı da sağ böğründen 
yaralayıp yere dütürdükten ıon • 
ra tekrar kaçmağa te§ebbüı etmit 
!se de o esnada geçmekte olan 
Kasımpa a polis merkezi belediye 
üçüncü komiseri Salih bey tara • 
fından elinde bıçağiyle yakalan • 
mıştır. Arif, ellerinden tutan 
komiser Salih beye de bir aralık 
hücum etmit ve fakat Salih bey 
daha atik davranarak Arifi kara • 
kola götürmüıtür. 

Hadiseye müddeiumumi mua • 
vinlerinden Kamil bey elkovmuş • 
tur. Tahkikata devam edilmek • 
tedir. 

Albacede, Malaga ve Jean eyalet• 
lerinde de bazı yerlerde karga§a• 
laklar olmuş ve oralarda aıiler be
lediye dairelerini zaptetmeğe te· 
tebbüs etmişlerdir. Bet kiti öl· 
müf ve otuz kişi kadar da yara· 
lanmıştır. Bir çok kimseler tev· 
kif olunmuştur. 

Kadix, 8 (A.A.) - Baraelon 
ıosyalist zimamdarlarile M. Com• 
panys Katalonya memurları ve 
tevkif edilmif olan muhafızlar ıa· 
bahleyin askerin nezareti altında 
hükUmet sarayını terketmi§lerdir. 
Mevkufların miktarı çoktur. Dün 
öğle vakti ıehrin muhtelif mahal
lerinde tüfek ateıi devam etmekte 
idi. Barselon hadiseleri esnasın• 
da ölenlerin miktarı 30 kadar tah· 
min edilmektedir. 
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Zal oğlu Riı-==. s=ı=='te~m==P=o=s=--ta ve telgral 

Atın gözlerinden ceviz 
gibi yaşlar dökülüyordu! 

Şevket, Behmeni beraberine a· 
larak Zat Oğlu Rüıtemin yolunun 
üstüne geldi. Orada derin bir ku· 

yu kazdı. Kuyunun içini yılanlar

la, akreplerle, kaplanlarla ve ze
hirli su ile doldurdu. O kadar ki, 

iÇine düten bir kimıe aala çıkıp 
kurtulamazdı. Sonra bu kuyunun 
üıtünü çalı çırpı ile belli olmıya· 
cak gibi örttü. Ve Behmeni Rüı
temin evine göndererek kendiıi o

rada büyük bir ağacın arkuına 

saklandı. 

Behmen Rüıtemin kapısını çal· 
dı: 

- Ne istiyorsun?. 
- Keıtabeı ıüratle ıizi istiyor. 
- Ne yapacak?. 
- Ben de bilmiyorum. Yalnız 

bir an evvel gelmenizi rica edi
yor. 

Zal Oğlu Rüılem çok iyi kalpli 
ve saf olduğundan bu işte bir hile 
olacağını ummadı. Silahlarını alıp 

Reh§e bindi ve yola düzeldi. Beh
men kendisinin e.rkaıından yürü
yr-·· , ., 

Umum müdürü Edip B· 
yerine Nazif beg 

tayin edildi 
··daıi Posta ve telgraf umum ınu 

Edip Cemil Bey vaki.Jet eınrin~' 
•• ı,1 

hnarak yerine Antalya vahı& 
zif Bey tayin edilmiştir. 

Deniz kazası 
• ·de) 

(Baş tarafı 1 ıncı 

Füruzan şilebinin ikinci kaP~ 
nı Muatafa Bey kaza hakkı1' 
!U aözleri ıöylemiştir: .. ti 

" Biz kazada vazifeınııı - ' mamile yaptık. Motörün niza~ 
meye uygun bir §ekilde ıtık I 
madığı muhakkaktır. Motöril11 d 
reğinde yaktığı yeg~ne ıtık ıaıt ~ 
ve küfelerle tamamıle kapanlll 
az daha onu da göremiyecek ~ 
herikisini parçalıyacaktık. At~ 
yanı hayret nokta motörün b 

81 t§ıklarını yakan koca vapuru 1 

memesidir. 

Kaza olur olmaz biz derhal d 
ku ,t 

nize altını§ tane can rtaran 
tık ve ıandalnnızı indirdik. Ve 
kiıiyi bizzat biz kurtardık. 1-1• 

kuyunun önüne gelince bu huıuata kendilerinden iın 
... rdu. Zil Oğlu ne kadar d k... ld bir e ağıt a nn.,, 

1 .ıyıa atını yürütmeğe mu • 
vaff ak olamadı. Bunu atın huy • Kazayı müteakıp nezaret al 
ıuzluğuna ve itaataizliğine verdi. alınan Füruzan birinci kap 
Ve ömründe birinci defa olarak Hüsnü Beyi eikinci kaptan Mu• 
Rehıe bir kITbaç vurdu. Atın göz- fa Bey dün gece ikametgaha r• 
}erinden ceviz·gibi yaılar dökül· ten ıerbeıt bırakılmıılardır. 
dü. Fakat bilmecburiye ileriye Motör sahibi Faik Efendi ~ 
doğru atıldı. gece de Heybeli Adada nez 

Birdenbire yerdeki çalılarla be· altında kalmıt§ır. Tahkikat helljjl 
raber kuyuya düşmeğe baıladı. iyice tekemmül 'etmediğinden Jıe' 
Bu esnada ağacın arkaaında gizli diıi hala nezaret altında buluııdıf 

rulmaktadIT. ol evket ala ederek kahkaha· 
ar a gu meye aş a ı. zaı fltr' -~nn.nrnr11ııl'l?nm-gazeteıermaetl 

Rüstem vaziyetin fecaatini ıimıek biri kazaya uğrayanlann aç s\J~ 
ıüratiyle kavradı. bir halde saatlerce Heybeli ..A til 

polis merkezinin önünde bekle 
Ve ne yaptı bilir miıiniz?. diğini yazıyordu. Bu haber kat'İ! 

Derhal bı·r ok alıp yayına koy· 1• 
yen yanlıttır. Kazazedelere Hi 

du, ağacın arkasına gizlenen Şev· d' w. ,,.jb 
ahmer yemek ve çay ver ıg. ı • .1 

kete ni§anlıyarak attı. ı Jt•· komiser Hasan Bey vasıtası e 
Ok ağacı deldi ve aiacın arka· türlü iıt!rahatleri temin edihııİf 1 

ıına gizlenen Şevketin göğsünde· tir. Dün akıam lstanbula gelen f( 
ki zırhını parçalryarak kalbine zazedeler polise ve Hilaliabtııtı' 
ıaplandı ve onu derhal öldürdü. te§ekkür etmişlerdir. 

Zil Oğlu Rüstem, kuyunun he- 1 J1' 
Bu aabah kazadan hayat ar t. 

nüz dibine varmamıttı, bu hare· k d H b" wl Vatı' urtaranlar an as ı og u 
keti düşerken yapıyordu, unutul· Efendiyle konuştuk. Kazayı bif' 
maıın. Ve?!... fÖyle anlattı: 

Bir ok daha çıkardı. Yayına. _ Yalovadan ıaat 11 de har' 
koydu. Bu ıefer kuyunun dibine ket ettik. Sabaha lstanbula var• 
niJanladı. Ve bütün kuvvetiyle caktık. Adam başına 13 kurut it~ 
çekti. Ok o kadar !iddetle fırladı bet etm · şti. Yola koyulduktan •"' 
ki, bu atı§ın y~ptığı geri tepme, ra ben uyudum. Birdenbire b, 
kendiıini atı ile beraber düşmekte ıarsmtı ve feryatla uyandım. IJI 
olduğu kuyunun ortasından yuka- ha ne olduğumuzu anlamadan dl' 
rıya fırlattı. niz ıuları dizlerime kadar çı~ 

Böylece Zal Oğlu Rüstem ve Batmakta olduğumuzu anladıır' 
atı ölmekten kurtuldular. Ceketimi çıkardım. Ayakkabılatl' 

tı' Murat Selimi mı çıkardım. Bu esnada ıu bo~bi 
zrma kadar geldi ve kayığın dı 
ayaklarımın altından kayboldd' 
Pek az yüzmek biliyordum. Sof1" 
üstünde çabalarken bir adanı bOr 
numa sarıldı beraberce denizi~.,e' 
bine doğru indik. Denize girı -
adam beni bıraktı. Tekrar ı\J~~ 
yüzüne çıktım. Bu sefer baıb 1'~ 
si b~Fme ıarıldr. Tekrar battdİ• 
Batınca adam beni koyuver tr 
Böylece bir kaç defa batıp çıkt' 

6 

"' .. 
Zal Oğlu Rüıtemin lıfendiyar

la birinci mücadelesi burada biti
yor. Bilmem evvelki gün gazete· 
mizde Zal Oğlunun resmine iyi 
dikkat ettiniz mi?. Eğer dikkat et• 
miıseniz batında külah yerine 
boynuzlu bir canavar ba§ı oldu· 
ğunu da görmüşıünüzdür. 

Bunun manasını anlamak iıter· 
seniz Pazartesi ve Perşembe gün· 
leri devam edeceğimiz "Zal Oğlu 
Rüstem ve Divi Sefit,, yazımızı o· 

kursunuz. 
Zal Oğlunun beyaz devle mü· 

cadelesi bu koca kahramanın yap• 
tığı en büyük muharebedir. Sizi 
ciddi meraklardan ciddi hayretle• 
re ıürükliyecek olan bu yazıyı da 
merakla okuY.acağınıza eminiz. 

1. b' . . Jp ~ tan sonra e ıme ır ıp geçtı. 1 
törden atılmıştı. Beni çekerek ~ 
töre aldılar. Oradan da vaP 
b:ndirdiler. 

ı;. 

Kaza çok ani old. Gözü.nıiitı d" 
nünde bir çok adamlar bo~I d' 
Bence kabahat motörün ıabib111 ,~ 
d. ç·· k"" d b" t k ., ır. un u mavna a ır e 
bile yoktu. 

meı 

ae1 

ola 

KÜr 

ları 



Halcilct, saf, kati tesirli ASPf RfN ffi m k • w ara· 
sını ta~ır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider· 
mek ıçin ba~vuracağınız deva d"" d 

h 
,, _ , unya a 

meş ur "'~ mustahzarı olmalıdır. 

Faik Sah · b . C rı eyın oğraf ya A"tlas, 
Defter ve kitapları 

ORTA MEKTEPLER VE LlSELER 1Ç1N 

ORTA . ATLAS 
Maarif Vek''l . t 

1 
a etı tarafın~an mekteplere kabul ve ortakem-

ep er resmi kitap cetveline dercedilmiştir. 

Londra.da. b .... k . 
ayrıca. tnuf a. lub~ . hır dikkat ve itina ile tabedilen bu atlas 
d aıa ır ınd - '- · 11 · · e ihtiva e 1 . Chunı ve iıtatiıtik malumat cetve erını 

T 
Y eınektedır 

abii .. · · 
f . cografyaya ait 'ki' h •~ h . gra ıklerc d ı ım hıtritalarına, ey 1 arıta ve 

e ayrıca. Yer v '1 · ·=~--
F. . erı mıttJr. 

ıa.tı ınd k ·ı e 11 e bera~r 150 kuru§lur. 

Maarif Veki.lıet' 
ve 1 tarafından Ortamektep]ere kabul 

reııni kit ı· 1 . C "" ap ııte erıne dercedilen 

ografya defterleri 
Df YENi s e ter nuraına . 1 E R 1 
Def~r nurnara : 2 BüTON DÜNYA 
Defter nurnara : 

3 
BEŞ KIT'A 

Defter . AVRUPA 
D numara . 4 

efter nUtn • ASYA 
Defter nu-:~a : 5 AFRiKA 
D ··•'""a . 6 

efter nuınara ; 
7 

AMERlKA 
Her defterin f" TORKIYE 

ıatı 10, takım halinde 70 kuruıtur. 

Chta 1 Co.. ~0CRAFY A KIT APLARl 
Orta ıİ c::• yfa 
Ort . gra ya 

a ili T·· k' 
L. · ur ıye co:r... f 

ile 1. U .. gra. Y&ll 

Li,e 111 ~~m~ cotTafya 
. urkıye coğrafyaıı 

• iLK MEKTEPLERE MAHSUS 

81 
113 
72 

185 
225 

kurut 
,, 
" 

,, 

İlkAtlas!:! ~~~AS 
~tı ayni zaınanda h ta V~e~ı gormekle kalmaz, nıuhtevi-

1';da tanzim ve terti ayat bılgısı derslerine de temas edecek 
Londrada tab d' P edilmiştir. 

raf "'e e ılen bu atlasın d ı· . b" .. k • emeklerle k b"l mey ana ge ışı uyu mas-
a 1 olabilmiştir. 

Fiati 80 kuruıtur. 

Galata ithalat Gümrüğü 
Mud·· . Müdürlüğünden: 

urıyetün· •• 
Dle§e nıanga} kö ~.z -~çın 45 ton Yerli kokkömürü ile 7000 kilo 
•e teıliın ed' I ınuru olbaptaki §artnameıi mucibince ve mahalli· 

1 
Dlek ıartiyle t>"l ·· ak olanları ı mu n asa satın alınacağından talip 

11 ~ •kçel • l b • J 
' iÜnii •aat 14 erıy e il' i1cte Te9rinieTVelin 10 uneu Çartaınb=. 

la ·ı te müdüriy tt ··t kk'l k · rı ı in olu e e mu e§e ı omı•yona müracaat-
nur. ''5913 ,, 

' 

. 

• ~~w ---·-----· -
Bütün nağmeleri harikulade 
saf bir berraklıkla nakleden 
bu makinalar her kesin ala
bileceği derecede ucuzdur• 

.TELEFUNICEN 

' • 

BOURLA BİRADERLER ve.şsı ~ . . . 
ISTANBUL AN KAtlA 1ZM\R 

..-F eyziati Liseleri Müdürlüğünden -
1 - Kız ve erkekler için ayn teşkilata maliktir. Ana, Uk, Orta, Lise sınıflarına leyli, nehari 

talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - Kayıt için her gün mektebe veya Yeni postane arkasında Basiret bamnda Ôzyol idareha
nesine müracaat edilebilir. 

3 - isteyenlere mektep tarifnameıi gönderilir. 

-- Doktor • Operatör ••-• 

Alımet Asım 
Doğum ve kadın bastahkları 

mlltehas1111 

Doktor • Operatör 

iffet Naim H. 
Cerrahi baatabkları müteba&1ısı 
Muayene saatları: 10-12 Ortaköy Şifa 
vurdu. 15-18 Beyoj!;lu lstiklAl cad. 19 

Telefon 42221 ve 46901 -

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
Habı"li. Ankara caddesı No. 60 

Telefon. 22566 
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ISTANBUL AN· 
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r 
ABOrtE ŞERAiTi 

ı ı e u •7hk 
l'UJ'klye: ızo 160 sao 1260 a..,. 

Ecnebi: 160 '4tı 840 1610 

ıLArt TARiFESi 
ticaret U1nlarUU11 ea tın U,60 

HeamJ UAnlar 10 Luruıtın. 

Sahibi ve Ne!riyat Müdüriiı 
HASAN RASiM 

Bıuuldığı yerı (VAKiT) Matbaaaı 

mektebin telefonu: 36.210 • Ozyolun telefonu: 24115 
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Sel inik Bankası 
Tesis tarı hl: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 frank 
idare merkezi : ISI AN BUL 

Türkiyedekl Şubeleri : 

! 
1 

lstanbul ( Galata ~e lstanbul ) lzmrl. 
Samsun • Mersin • Adana 

Yunaolstandaki Şubeleri : 
SelAolk • Kavıda • A tloa • Pire 

BiJümum Banka muameleleri, Kredi mektupları. Cari hesap· 
ları küfadı. Esham ve TahYilit kasalar icarı· 

~111 ~111 ıııı~ıımııııııııııı~ııııııı~ı~ıı~ ~~11111111~~1111 

Komogene 

KANZUK 
saç losyonu 

Kepekleri izale ve saçları beıliye
rek dökülmesine mani olur. Depo· 
au: Kanzuk eczanesidir. Belli baı· 
lı ıtrıyat mağazalarında ve her ec
zaned~ bulunur. 

ihtar: Kanzuk ıaç Ioıyonu mü

111111~11 1111111~~ b~ 

mümaıilleri gibi yağlı değildir. Tesiri kat'i ve rayıhaıı litif 
b:r losyondur. 
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Jspanyada büyük 
bir isyan çıktı 

Romanyada Transilvanya Alp- retlne r:1ğmen e:öndiirülememiş
larmda petrol madenleri havza- tir. Bu petrol kuyusu o ızamandan
smdaı bir petrol kuyusu bir kaç se- beri bila fasıla yanmakta ve man
ne evve? ateş almış ve bütün gay -

zarası bilhassa geceleri çok kor
kunç olmakta bir alev sütunu ha
vaya yükselmektedir. Resmimiz 
bu manzarayı gösteriyor. 

[ ESNAF VE iŞÇi ] 
Kiralar fi~i8 ! 

Esnaf, şikayet 
ediyor 

istiklal caddesi kunduracı Pai
mis Efendi: 

• 

· Pısbrma ue ııcuk 
Iıinden H•J k"' I k .. .. 

çıkanlan işçi 1 e ar ı yuzun-
Teıe1on Şirketinde çahtan Seyfi den Satışlar azaldı 

H üteyin Efendi isminde bir senç. itçİ· 
lerin çaiııma teraitini bazı noktalar - Galatada pastırmacı Abdullah 
dan tenkit eder yollu mektuplar :raz - Efendi: 

Her parçaaı ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıık•nçhk, kavvet, •tk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika rto. 64 

Dinıahlar tamamiyle yakla
tınca artık ok kullanmıya lüzum 
kalmadı. 

Vahıice ıaldırıt baıladı. Biri· 
birleriyle boğazlatıyorlardı. Tim· 
ıah ve gergedan derilerinden ya • 
pılmıt kalkanlar öldüresiye ini • 
yordu. Hele bir Dingahnm, bir Di· 
yurlunun etine ditlerini ıeçirmeai 
ıörülecek ıeydi •• 

• • • • • 
Süleyman, Herıül ve Blanf 

hanıi tarafın ıalip geldiğini bil
miyorlardı. Onlar, döiütün en çıl 
ıın bir zamanında ıürüne sürüne 
uzaklatmıtlar, kendilerini uçsuz 
bucaksız ormanın içine atmıılar· 
dı. Üçü de, aynlırken, kendileri· 
ne yetecek kadar ok almayı unut
mamıtlardı. Artık vahti bağrıtla· 
rın eriıemiyeceii kadar uzakta 
bulunuyorlardı. 

• • • • • • • • 
Yollan, hir türlü ormandan 

çdmuyordu. iki ıündenberi, muh· 
telif yerlerde gecelemiJler, yolla
rına gündüzleri devam etmitlerdi. 

Bu müddet zarfında iki Afrika 
filine raıladılar. Fakat kendileri· 
ne saldmnak töyle dunun, daha 
ilk ayak ıeılerini aldıkları anda 
büyük birer yelpazeye benziyen 
kulaklarını kaldırarak ağır vücut• 

ı······-······ .. 
Yazan: 

Rıza 

Şekip 

meye karar verdiler ve böyle 
tılar •• 

• • • • • • • 
• • • • • 

Aradan ıeçen uzun 
Hergülü ihtiyarlattı. B, .... ._._ 
lenmanı ayni kılıia koydu. 

Allah onlara bir de ufak 
yavru vermiıti •• 

Daha dün emeldiyen ya 
ıeçen yıllard.:n aonra bay 
koca bir adam olmuftu. 

Ormanda yqıyorlardı. 
lerine küçücük bir köy bile 
nuılardı. 

ömürleri uzun sürüp 
lardı, Afrika topraklermda, 
ve vahti kabileler ortaımda 
yazlardan mürekkep bir ord11 
yapabileceklerdi. 

Fakat, böyle olmadı. 

Bir tabahtı .. Süleyman bit 
evvel ele ıeçirdiii küçük bir 
yavruaunun yiyeceiini 
makta mqıuldü •. 

Oi1u Ferhat yanma yaklatd 

"Benim ,am,.etım dükkaa ım..
larının çok pahalı olmuıdır. Bi
rinci ıene ayda 60 lira ile tutmuf
tum. ikinci ıene 85, üçüncü ıene 

110, dördüncü sene yani ıimdi 
125 lira oldu ve bu ıiditle daha 
da yükıelecek. Müıterilerimi bu
raya ahttırdığım için benim için 
dükkin deiittirmenin de imkanı 
yok. Ne kazamak dükkan kiraıiy
le vergiye veriyoruz. Bende bir 
teY kalmıyor. HükUmet bunu na· 
zan dikkate alıa ve dükkin kira· 
lannın her ıene makul bir niıbet· 
te sabit kalmasını temin etse be
nim gibi bir çok eınafları ziyade
ıiyle memnun edecektir.,, 

111111 "~ •••• _;.;, m==f ..... 
çi aayıfaımda, samimi, müıbet ve ha· 

.. Ooıız 1 
•'-•"'- -pewn.-..-'-Wiia-4--111TIJ1 1 n4ıı u ,..,.,,... 

cakları üzerinde koıturmutlardı. 
- -:ouva, ucu ı, 

Geceleyin çalışan 
vesikasız şöf örler 

Beyoğlunda çalıştığını söyliyen 
Emin Efendi isminde bir şoför 
matbaamıza gelerek demiştir ki: 

"Gazetelerde aık ıık nakil va· 
edalarının ııla bir kontrola tabi 
tutulacajı yazılır ve hakikaten de 
öyledir. Fakat çok gariptir ki, bü
tün hu ııkılıia rajmen bir çok a· 
rabalarda vesikuız tof örler çalıt· 
maktadır. Bunlar daima geceleri 
piyaaaya çıkarlar ..• 

Bu hali tikiyet etmekteki mak
aadnn, daha ziyade bu gibilerin, ı 
bizim bzancımıza mani olmaları 
delildir. Fakat bizi batka nokta
lardan zarara sokuyorlar. 

"Kurunun yanında yq da ya· 
nar,, derler, bizimki de öyle.. Bu 
gibi veıikaıız toförler, kat'iyyen 
hiç bir kaideye, talimata riayet et· 
miye lüzum aörmezler. Ve biz de 
onlann ymünden b;r çok ıiddetli 
muamelelere maruz kalmı:. Her • 
:lalde b3y1e veıikaıı olmıyanlan 

Jtt- mmetmm lb1mdD'. 

yırlı bir gayeyi güttüiü için, yer bul- ıuçuk ıatıfı çok azalmıthr. Bunun 
muıtu.. da sebebi bazı muhtekirlerin fena 

Bir kaç sün eVYel de bu sençten etten putırma ve ıuçuk yaparak 
bir mektup almıtbk. Seyfi Efendi, ya· piyasaya sürmeleridir. Bunlardan 
zılannclan dolayı ıirkette uiraclıiı hak· bir defa ıabn alan bir mütteri bir 
sızlıldarclan ıikiyet ediyordu. daha pastırma ve ıucuk almağa 

Biz bu mektuptan bir kaç 1&br ala-
__ ,_ d · ü"k k. "K k L " .__._ t tövbe ediyor. Benim gibi namuılu 
raa enuı ı: oı oca vır ıırae 

kendi mesleki veziyetinin iyileımeıi eanaf bundan çok ziyan ediyor. 
için sazeteye yazı yazan, hem de buna Dört ıene evvelkine niıbetle bu
imza atmak cesaret ve samimiyetini gün yarı yanya daha az ıabf ya· 
sölleren bir itçiden öç almaia kalkıt- pabiliyoruz. Bunun önüne ıeçebil 
maz, Her halde bu, yaranmak iıtiyen 
bir IDDMW'Un sayretkeıliiidir." mek için belediye bunları kontrol 

Maaleaef yanılmrıız.. etmeai ve ete naııl damga vuruyor 
Dün Seyfi Efendi matbaamıza se- aa bunlara da öylece damıa vur-

lerek, hiç bir sebep sölterilmeden itten l d ma ı ır.,, 

çıkanlclıjnu söyleyince hayret ve te • -=-=======--===-=--==--==-
c11ür içinde kaldık. Anlamak istiyoruz: lıinden çıkar -

Şirket umum müdürünün imza11nı clıimaz iıçinin suçu nedir?. 
ve remıi mührü taııyan 'Ye Seyfi Efen· A. Rı. 
diye •erilen taıdiknuneyi sördük. NOT: Nafia Veklleti ...W tir· 
Bunda, sadece ''tirketimizde hizmetine ketler komiaerlerinin; söcünütte ehem. 
lüzum kalmadığından vazifeıine niba miyetaiz, fakat serçekte pek ehemmi. 
yet •ei'İlmİftİr.,, deniliyor. 

Bu nuıl ittir?. Bir itçi doğrudan 
yelli olan bu ,meMle baklanda li:ıım 
selen alakayı söstereceklerini umar ve 

doiruya, ortada hiç bir sebep yokken bekleriz. 
itinden çıkartılabilir mi?. 

Telefon Şirketi müdürü bey! Nere- Diğer taraftan da ıunu söyliyelim : 
efe ve ban.si deYirde yqıyoruz? Bundan sonra selecek iıçi mektuplan· 

iki aeneden fazla hir müddet, 18 111 - eier sahipleri mutbıka ima k~ 
lira sibi bir maqla Ye büyilk bir fera· nulmaımı iıtemezlene imzalan mah -
tatla bütün sün çalıpn bir iıçiyi hız olarak neıretrnek mecburiyetinde 
sellemehü11elim ifinclen çıkanrken, bir .._cağız. Çünkü bazı müesseselerin 
sün bunun hesabı sorulacağını hiç ha- tenkide zerre kadar tahannnülleri ol . 
tmmza setinniyor maıunaz? madıit anlatılıyor. 

Artık Türk memurlanmn ve iıçile- -------------
rinin bir oyuncak olmaclıiım balmiyorı---------------

Senelerce, müe11e1enize emek ver
mit bir senci ''mütekaddim ihbara mu 
kabil bir aylık maq alacağını .. .,, bildi
rerek çıkanrken, bu haksızlık kar111m
da biç mi yürejiniz sızlamadı?. 

Aklınızca havadan ( 1) bir ayhk 
maaf vermekle bütün mesele hallolmut 
mu zannediyonunaz?. 

Şimdi soruyoruz, size Telefon Şir
keti: 

Bütün iılerinizcle böyle mi hareket 
.aiJCWrm•?• 

YAVUZ 
Kadın ve erkek terzi&i 

Bütün tiklar hep orada ıiyi
nirler. Her keseye ve her arzu· 
ya uyıun elbiıenizi ancak ora· 
da yaptırabilininiz. 

lıtanbul Yenipoıtahane kar
tııında letafet Han. 

Hergül, bir de Goril gördüiü
nü iddia ediyordu. Fakat bunu ne 
Süleyman, ne de Blant görmüttü. 

Aktam üzeriydi .. Bir ıu kena
rına ulaımıtlar, ormanda bulduk· 
lan meyvelerle karınlarını doyu· 
ruyorlardı: 

Süleyman: 
- itte, dedi. lıtemediiiniz hal

de ıene bu yola dütmüt olduk. 
Bakalım, bu çileyi de ne zaman 
bitireceğiz. 

Buna Hergül cevap verdi: 
- Hayatta zaten çileden batka 

ne çekiyorduk .• Biraz da böyleıi
ni deneyelim. 

B.lanı: 
- Denediiimiz kafi deiil mi? 

dedi. 
Süleyman: 
- Evet, diye karııladı. Kifi .. 

Hem de f azlaıiyle .. Bir an oluyor 
ki oğlum öleceiine ben ölıeydim 
de kurtulıaydım, diyorum. Bütün 
ömrüm hayvan terbiyesiyle ve 
halkı aüldürmekle, eğlendirmek • 
le, heyecana dütürmekle ıeçti. 
Şimdi de halka verdiğim heyeca• 
nı kendim için yaratıyorum, yahut 
yaratıyoruz .. Bakalım ıonu nere • 
ye varacak .. 

- Seni çok bezmit ıörüyorum 
Süleyman. •• 

- Naııl bezmiyeyim Hergül ... 
Yavuzumu kaybetmek beni büı • 
bütün bedbin etti. 

- Süleyman! ... 
- Haklı .. n Blanf.. Bir daha 

Yavuzdan bahıetmemeye aöz ver
mittim. Beni affet. •• 

Yemeklerini bitirmiılerdi. Sü • 
leyman, ıu içmek için ayağa kalk· 
tı. Onu Blan• ta takip ettt. 

Yemek yedikleri yerde ıecele-

çok hasta ... 
- Neei var •• 
- Bihnem .• Seni çalmJor'• 
Süleyman, yawu aılanm 

ceğini bazırlamuını otlu 1 
bırakarak koftu. 

Hergül hakikaten liutayd•1 

ıarip bir haıta1ıta yakal1••lllll• 
Kapalı duran rözlerini 
zm: 

- Süleyman, ıen miıin 

ıordu. 
- Söyle Herp1, nen var? 

- Hastayım. Zannedi 
ki, bu haıtalıktan kurtul _.,..,.. 

iDP· Ölümün bana adım adllll 
laflıiını ıörür piyim •• Senill 
ha burada kalınanı doğru 
yorum. Ben ıözlerimi ka 
gün, karınla, çocuiunla yot. 
mahım •• Benim hayatta k

0 

yok .. Fakat senin aılan ıibi 
baıka otlun var.. Seni, her 
aabırıızbkla beklediği muh 

- Sen timdi beni dütün 
ne kendine bak. •• Sana ne ol 
Daha dün akfUD hiç bir teJİO 
idi. Buıün beraberce ava ç 
bile kurmuftuk .• 

- Evet .. Halıizim. Bir saaİ 
vel de gene dün ıeceki 
kuvvetliydim. Beni akrep ze 

di. 

Herı6), hu cümlesinden 
artık hiç bir ıeY ıöyliyeme111İ 

Çok geçmeden aon ııef 
verdi ve ıenelerdenberi arka 
hk ettiji doıtlarmdan bu 
aynlmıt oldu. 

Herıülün alUmünden aoıı,_ 
leyman barındıkları bu kulii 
daha uzun müddet kalamdı. 

,(DOYUlll -
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