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Piyanko numaralan 2 nci sayıfada 
Japonyada amele grevi haşladı Ameliyatta kanına 
1 . ,_ d l J SO k . . k l _, -.; zehir nasıl karıştı? 
eşvı1e en n eruen ışı lJa a anuı 

--- .. Şaziment Hanımın 
Greve şoforler, çıkarılarak tekrar 

tramvay amelesi ve geçirildi 
kadın kondöktörler 

dahildir 
Tokyoda on bir bin tramvay 

müıtahdemi, otobüs ıoförleri ve 
kadın kondüktörler grev yapmıt· 
lardır. 

.. 
Bundan dokuz gi::ı evvel ismi· 

ni yazmak iıteımediğimiz husuai 
haıtahanelerden birinde yapılan 
bir ameliyattan sonra bir kadının 
zehirlenerek öldüğü müddei umu· 
miliğe tikiyet edilmi9tir. Bu tiki· 
yet üzerine, ölü, mezardan çıkarı· 

larak morga gelirilmiıtir. 

Hidiıeyi etraflıca anlatıyoruz: 

cesedi 
gözden 

mezardan 

Grevin ıebebi belediyenin ye
ni hazırlamakta olduğu tetkilit -
tır. Diğer dairelerden 1500 yeni 
memur tedarik etmek ve nakliya· 
b bu tekilde idare etmek mecbu
riyeti hiııl olmuıtur. 

Röyter ajanıı töyle bildiriyor: 
"Grevi ıidare eden 50 lider itle • 
rinden çıkarılmıt, fakat 24 saat 
içerıinde yerlerine dönerlerse, it· 
l~rine tekrar devam edebilecek • 

Ordu etrafından Vahit Bey ev· 
velce Kasımpaşada Şaziment a -
dında bir hanımla evlenmiı ve 
genç karııını alarak Orduya dön· 
müttür. 

Ameliyat neticesinde ölen 
Şaziment H. ve zevci 

Velit Bey 

Dünk.J ~rağmurda lstanbul sokaklar1nın manzarası 

Dünkü müthiş yağmur 
Istanbul sokaklarında nehirler 

vücude getirdi 
Dün latanbula tiddetli bir ıağ· 

nak halinde yağmur yağdı. Dün 
sabahleyin hava bpanmı!b. Sa
ıat on ikiye doğru hararet dereceıi 
yirmi altıyı bulmuıtu. Sıkıcı ve 

bunaltıcı bir ha
va vardı. Saat i· 
ki buçuğa doğru 
da hava daha zi 
yade karardı ve 
biraz aonra tid
Jetli bir yağmur 
yağmıya ba,Ia
d ı. Gök gürlü-
·or, timşekler 

çakıyordu. Yazlık kıyafetlerle ao-

, 

Almanyaya karşı 
ltalga ve Fransa 
anlaşmamış/ar 

F ranıa ile ltalya arasında, Al
nıanyaya kar§ı bir anlatma yapıl
dığı hakkındaki haber İtalyan ve 
Fransız mahafili tekzip etmekte
diı•ler. 

Bu haberin, Franaız parli.men· 
to komiıyonu Reiıi Mösyö Sulye· 

(Arkası 6 ncıda) 

Yedigün 32 sayıfa 
Bugün 32 sayfa ve renkli bir 

tablo iliYeıile çıkan (Y edigün) 
cidden bir taheaerdir. Herhal· 
de okumalısınız. 10 kuruıadır. 

kaklarda dolatan kadın ve erkek
ler yağmuru görünce kapalı yer -
lere sığındılar. Yağmur yirmi da. -
kika kadar aürdü. Fakat çok tid • 
detli olduğundan sokaklardan ıel 

(Arkası 6 ncıda) 

Yeni Tahran eı~ım iz Eni• 8 

Türkiye ve 
Yunanistan 

Tahranda Türk elçisi 
tarafından temsil 

edilecek 
Atina, 10 (Huıuai) - Türki

nin Atina Elçiıi iken Tahran elçi
liğine tayin edilen Eniı Bey bu
gün lıtanbula hareket etmiıtir. 
Verilen bir habere göre Eniı Bey 
lranda aynı zamanda Yunanista
nı da temıil edecektir. Bu husuıta 
Türk ve Y uoan hükUmetleri ara
ımda bir anlatma Y,&pılmıfbr. 

)eri bildirilmittir.,, 
Son vaziyete dair 

yo'ktur. 
bir haber 

Vahit Bey, yedi ıene beraber 
yafadıiı ailesine ıon zamanlarda 
irız olan uru tedavi ettirmek üze· 
re geçen •Y litanbul• gelmiı ve 
tanınnııt kadın hastalıkları müta· 

(#arkası 6 ncıda) 

~ 

'lrketlhayrlyenln ÜakUdar lskeleal 

Şirketihayriye fiyatları 
ucuzlatmalıdır 

Boğaziçinin ölümüne daha fazla 
meydan vermemelidir 

Bundan bir kaç ay evvel tram· 
vay tirketi bilet ücretlerinin indi
rilmeai etrafında yazı yazarken 
Şirketi H•yriye bilet ücretlerine 
de temu etmİf, boğazın iki kıxı -
ıına vapur itleten bu tirketin de 
bilet ücretlerini indirme.i lazım 

geldiğini ileri mrmüttük. 
Tramvay tirketi bilet ücretleri· 

nin, yeni Nafia V,ekilimiz Ali Be· 
yefendinin müspet ve. esaıh teıeb
büıleri neticeıinde kısa bir zaman 
da indiğini gördük. Bu bir haki
kattir. Ve on günden beri tram· 
vaylarda eıkiıine niıbetle ucuz ıe 
yahat edilebiliyor. Bundan dolayı 
Ali Beyefendiye lıtanbullularm 
ebedi minnetlerini bildirirken, ev· 
velce temas ettiğimiz bir meıele 
ile de pek yakından alakadar ol -
malarmı dileyeceiiz. 

O da, Şirketi Hayriyenin bilet 
ücretleridir. Evvelce de yu;dıiı
mız gibi Boiaziçine iıliyen vapur 
lann bilet ücretleri çok pahabdll' 
ve bu lÜZden Boiaziçine ,raibet 

gittikçe azalmakta, dünyanın en 
güzel yerlerinden biri olan Boğa· 
zi~i günden güne aönmektedir. 

(Arkam 6 ncıda) 

fAiii<ar·a··ı·ereıö"iiül ....... ...._. ......... ·--·-··· ... ·--·----
Aile sahiplerine 
arazi verilecek 

Ankara, 11 (Hususi, Telefon· 
la) - Dahiliye Vekaletince uzun 
bir müddetten beri hazırlanan 

köylüyü topraklandırma talimat -
nameıi ikmal edilmittir. Talimat
name bu hafta içinde vilayetlere 
tamim edilecek ve Tetrinivvelden 
itibaren tatbik mevkiine konacak· 
tır. 

Talimatnameye göre, bilumum 
devlet arazJıi yerli ve , muhacir 
gözetilmiyerek Türk vatandql&n 
na tev,zi edilecektir. Tevzide daı 
aile sahibi bulunmaktır. Binaena-

~Ark;uz 5 nada) 

Satie ile 
Elektrik Şirketi 
Ayrılacak 

Bir müddettenberi nafıa 
ti! heyeti, elektrik şirketinin mu• 

amelitını tetkik etmekteydi. Bu 

arada tirketin muamelatında ban 
garip itlere tesadüf edilmittir. 
Bunların batında (Satiye) iımin-
deki tirket gelmektedir. Elektrik 
ıirketi hükumetten almıt olduğu 
imtiyazda birçok itlerle uğrataca• 
ğını bildirmittir. Ancak tirket 
faaliyete geçtikten sonra Sati 
iıminde bir büro daha açarak im-

(Arkası 6 ncıda) 

Eşek ve keçi 
Bir şirket yapmı~lar 

Resimde görülen eşek ve keçi 
minaaiyla "iki ahbap çavuı,, olm 
lardır. Eşek, arkadaşı keçiye yük 
yerlerden yeşillik koparması için 
dım etmektedir, HO§, değil mi? 



Radyoyu 
ıslah 

Komite tetkikleri
ne ba,ladı 

Ankara, 10 (Huıuai) - Rad· 
1oyu 11lah edecek olan komite te· 
ıekktil etti, ve bugün ille toplan· 
tuını yaptı. Erkanı Harbiyeden 
yü.zbqı Fahri, Nafıa V ekiletin· 
den Nejat, lktısat Vekaletinden 
lbrahim Etem, Maarif Vekiletni· 
den Kizun Nami, ajanstan Mu -
vaffak, Sıhhiye Vekaletinden 
Ömer F ey.zi, inhisarlar Vekile • 
tinden Cevat, Ziraat Vekaletin -
den Tayar, Dahiliye Vekiletin • 
den Vedat Nedim ve Sadri Etem 
Beyler radyo komiteıinin azası 
ltulunuyorlar. 

ilk toplanbda radyoya munta • 
DID hir tekil verilmesi için ne 
,apmak ll.zım ıeldiii ıörütüldü. 
Komite lier liafta pazartesi sünleri 
toplanacaktır. Önümüzdeki top
lanblarcla, Yekiletlerin icraatı 
llaldOnda bildirilmek istenen ha • 
herler, Yerilmesi arzu edilen kon· 
feranalar liıteai hazırlanacaktır. 

Radyo faaliyeti ıiyaıi bakımdan, 
aüzel sanatlar bakımmdan, fikir 
Ye ilim bakımından modern bir 
hale konulacaktır. Bunun için çok 
cazip ve faydalı eaular teabit e· 
&lilmektedir. 

Bankalardaki dövizler 
Cümhuriyet bankasına 

yatırılacak 

Ankara, 10 (Huıuıi) - Maliye 
Yekileti, paramızı koruma hak· 
limdaki 11 numaralı karanamenin 
birinci madesi ahkamına istinat 
ederek alakadarlara yaptıiı emir· 
de, bankalarla bankerler nez'din· 
ele mevcut mevdu dövizlerin a
zami on bet gün zarfında ve bun· 
dan ıonra kendilerine yapılacak 

vduatm da tevdi tarihleri iti· 
bariyle nihayet bir hafta içinde 
merkez benkaıı ve tubelerine tes· 
liminin kontrol edilmek ıuretiyle 
teminini emretmittir. 

Muhacır geldi 
D6n de Bulıarietandan il m11· 

hacir ıelmiıtir. Bunlar T t:kirclaiı
• HVkeClilmiflerdir. 

Giresunda 
Fındık istihsalih 
tanzim ediliyor 
Gireaun, 10 (A.A) - Ziraat 

Vekili Muhlia Bey dün ticaret o • 
daımda oda ve borsa izalariyle 
f mclık müıtaluil tüccarlarını 

kabul ederek, bunların temennile· 
rini dinlemit ve fındıiın iıtihaa -
linde, 1&btıııda ve ihracında tesa
düf edilen mütkülat hakkına 

kendileriyle üç aaat kadar ıörüı • 
müttür. Bu mütküllerden bir kıs -
mınm hal •e diier ıbir kısmının da 
bertaraf edilebilecejini' IÖyliyen 
vekil bey kalemi mahsus müdürü· 
ne not aldıl'llllf ve etraflı izahat 
vermittir. Fındık iatih1&linin ço -
ialtılmuı için baıtalıklarla olan 
mücadelenin •ek.lletçe llboratu • 
varlqtınlacaimı ve bu müeueae
nin Türkiye fındık mmtakumm 
merkezi olan Giretunda kurula· 
caiını ve ayrıca bahçelerinin ima 
rı ve •iaçlarının ıençleıtirilmeaiy 
le olan mücadelenin de daha eau· 
lı bir tekilde devam edecejini be· 
yan etmittir. 

Vekil bey akpm Küçük Yalı 
Parkmda ticaret odamnn ıerefi .. 
ne verditi kırk bet kitilik .ziyafet· 
te hasır bulunmqtm. 

Maliye Vekaletinin 

Bugün çekilen piyanko 
numaraları 

ispanyada 
bir hidise 

30000 lira kazanan 

1347 
13703 10777 16986 
18550 12816 9154 
22310 10025 6574 
22254 aae 1625Z 
17182 21839 20782 

lspanyol bayrağını En büyük ikramiye Niıantaıın· 5203 14745 4095 
14232 17881 9788 

parçaladılar da bahriye mütekait zabitlerinden 
849 4644 10286 

Talat Beye çıktı. 
Be.rselona, 10 (Huau11) - Xa· 19480 4263 2058 

talonyalr muharrir Kamil Bofil'in 10000 )İra kazanan 8382
1846 

15417 1963 

muhakemesinde maznunun •vu ._ 17340 17693 

katlığını yaparken hakimleri tah· 12086 16621 8484 13743 
kir etmekten ıuçlu KMmmer bir 7423 17056 23116 

2054 
23507 
12919 
13703 
14632 
21925 
19249 
9258 
1467 
5673 
4320 

20788 
18461 
22266 ay hapiıe bin peçeta para cezaıı • 19858 5906 22074 

na mahkWı olmuıtur. Mahkeme 24602 10270 7015 11892 
hükmü okunurken haHc proteıto 4000 lira kazanan 16589 19069 13168 11173 
makHdile ıürültü etmeğe bqla • 

175 5 
5017 23197 5945 3828 

mıf, bir kaç kiti maznunun iki ay 18771 2572 14840 7200 
hapiae mahkUm edilmeaini iltiyen 20236 20401 20288 21797 
müddei umumiye hücum etmitler• 22 18414 18916 5808 
dir. Müddei um11111I Manuel San - 3000 lira kazaaan -----------
'° polis müdürüne müracaat ede- •488 Gümrüklerde teftiıler 
rek poliı tarafından iyi muhafaza ~ GUmrüklerde müfettiıler tara• 
edilmediğini bildirmif, tiddetle fından ıimdiye kadar ıeçmit bü· 
proteıtoda bulunmuttur. Polia tün vak'alann umumi mahiyeUe 
müdürü müddei umuminin bu mü 1000 ). kazananlar tahkikab yapılmkatadır. Tahki -
nLcaatine onu, Katalonya kanunu 3693 9852 7467 kat aümrük müfettiılerinden Zeki 
e1&aiıine hakaret,, ıuçu ile tevkif Bey tarafından idare edilmekte-
ettirmek ıuretile cevap vermittir. 21040 dir. Bundan 8 sene kadar evvel 

Müstantik mahkemeden çıkar- ıeçen Mançini meselesinden do • 
ken otomobilindeki llpanyol bay• layı itten el çektirilen memurlar • 
ratı yerlere atılarak parçatanmıı 500 Ura kazananlar dan batka, ıeçmi, vakayiden do • 
halk "kahrolsun lıpanyol adale· layı 60 memur hakkında daha 
ti!,, diye baiırmıfhr. Barselona 2484 9989 1344B l711& tahkikat yapılmaktadır. 
CUmhuriyeti Bat müddei umumlıi t• Bu hususta latanbul ıümrükle· 
tevkif edilen müddei umumiyi 150 6 k J ri ....... üdiri Seyfi bey demiıtir 
ıerbeat bıraktmnıf, ve bu tnkif ra azana1Lar kiı 
hareketini tiddetle protesto etmit 8122 1979 11193 40ll .,_ Mançini meselesiyle al& • 
tir. 173 1898 18898 21181 kadar •e vekllet emrine alınan 

• 
yenı 

Mahkemede cereyan eden 1'iu 11142 5252 2628 10324 Ekrem, Hlmit, Halit, ve Stuhk 
Wileler unuında munun 572 18233 24887 1191 be lerdir. Meaele vilayete veril • 

.,.U5-.. __.,,. GD& .a-11 .... IL ....... ~ .. .M-• ttııM-t!J- ,.,.. .... , • ..,_. 'I tte a yc)'c ınti-
muharrir Bofil kargqabktan iıti~ 22812 22281 

Ankara, 10 (Husuıi) -Maliye 
veklletinden bazı uulanm hazır. 
lıyacalı JUJlan 7eni tetlril&t llyi· 
huı hatbca ild lmımdan ibaret 
olacak, hiri merlreı, aıım tat
raya ait hahmacekbr. Sl,leailcli .. 
iine ıare, maliye •elcllinin nolc· 
tai nazarı, merkez tetkilltmda 
müdürlüklerin mülki7e me•unla· 
nndan olmaıı noktumdadır. Di • 
ier tuanurlara ıire et. Jikfek 
mektep mezunu olmaJIP da mali· 
ye de ehliyet ve dirayet aöıteren, 
muktedir meurlarm terfileri içli 
baremdeki tahdit kaldmlaeaktir. 
Onun yerine, memurin kanbnun
daki ehklma ıöre terfilerde men• 
•e tehadetiname Ye ~iplomaım· 
dan önce, ehliyet T. ikthlar, la· 
dem gibi vasıflar ıözetilecektir. 

fade ederek kaçmıılardır. 

Grevi• 
Madrit, 10 (A.A) - 1Cıataloa-

1a büyük arazi 1&hiplerinin ~.
tıklan maam• tezahür• karp 
illa etlil9n -amt ırn hltln1mit· 
tir. Madrit ,.lıri dün tabii man• 
zaruını allDJfbr. Halk da, tehli· 
keıiz bir ıekilde öteberi alabilmek 
üzere ıokaia ıevinerek çıkmııtır. 

Zirai tetkikler 
Ankara, 10 (Huıuıi) - Mem· 

lebt dahilinde bir tetkik aeyaha· 
tine çıkan ziraat enıtitüıü prof e• 
a3rlerinden Doktor M. Spofel ile 
M. Beller Ankaraya dinClüler. 

Merinoı koyunları üzerindeki 
Jetlrikleriae ait raporlarını hazır· 
l17orlar. 

100 lira kazananlar 
8072 

20440 
18010 
13616 
4086 
2900 

22779 

16819 
11113 
18180 
14528 
6433 

24939 
5505 

24423 
11106 
20243 
sıu 

19370 
22273 
18039 

18679 
9271 
8347 

14109 
3512 
9319 

17178 

50 Ura kazananlar 
9100 

18014 
18997 
2521 

14887 
3225 

748 
13139 
4092 

19150 

9716 
20935 
15238 
ıaos 
22084 

645 
4523 

11107 
22788 

2019 
20887 

849 
1874 

22071 

14704 
11539 
4050 

12718 
3399 
9533 

14076 
21917 
17997 

Kamp taşındı 
Belediye tarafından Heybelia• 

dada kimıeıiz çocuklar için ku· 
rulan kamp bitmit ve çocuklar 
Galatadaki yurtlarma diinmütler• 
dir. Bir zamandır Heybeliadada 
bulunan nli bey de avdet etmit· . . 
tn. 

Gümrüklerde yeni 
deiiıiklikler 

Dün latanbul aümriilderi 1-t· 
müdilrlillüne inbilarlar nklle • 
tinden lıtanbul sGmrükleriade 
yapılacak bazı deltıiklikler hak· 
kmda emir ıelmiıtir. 

Sahalı qazeteleri ne diqorlar? 
1325 

22111 
2911 

7984 
12737 
17800 
4813 
7771 

13611 

Bu emre nazaran ihdu olunan 
ithalat ıilmrükleri mldiJr mua• 
vinlerinin yazifeleri tayin ff tef• 
rik edilmiı ve muayene memurla· 
n ile batmemurlanmn ..ı&hiyet· 
leri tahdit olunmuıtur. 

HIU._ ............................................. llllli ...... _._. ........ 116241 
VAKiT- "Artvin yolunda,, san kudret.inin burada her tarafa YokSa asırlardanberi başka birli

~M)ıkh eeyahat mektuplarmm yetişmesi kolay g6rüıunez. Bizde san konuşan bir zümrenin bir ta- =! 
~ırinclahlde Karadenizde Kerem- bu kudretsizliğin bqlıca 8'bebi mim ile Türkçe konuşnuya başlr-

11589 
20130 
10355 
19890 

892 
23171 
22311 
11971 
22177 

6480 
5426 
6312 
2885 
5867 

Haber aldıiımıza ı&re komiı· 
yoncular kanunu da delittirilmek 
tedir. 

ıki kardeı mahkum oldu 
6217 

pe burnuna konulan sis düdüğü- usulsüzlüktedir. Yapılacak şeyler yacağma ihtimal verilemez,, 'diyor 
12908 

9067 
4576 

15800 
20430 

ün teerüb'esinaen bahseden Meh- üzerlerinde yapılacak tetkiklerle ve musevtlerin şim'diye kadar !s
et Asım Bey ikinci mektubunda bir sıraya, bir tertibe konsalar me- panyolcayı bıra1tmamrş olmalan

Kerempe burnu fenerinin mer- selenin zahirt güçlüğünden pek nm sebebini itiyatta ve Osmanlı 
e aofruelm dofnıya muhabe- çofunu kaybederek bayiiden hay- imparatorluğunun içtimat teşkill-

30 lira kazananlar 

etmesi fmklnlarmm bulunma- liye kolaylaştıft görülecektir.,, tındaki noksanda buluyor. 
ve l:iunun faydalarım •ymak· Cümhuriyet başmuharriri bu fik • ZAMAN _ Ebüzziyazade Ve-

dır. Aaım Bey; Karadeniz li- rini misallerle teyit etmekteClir. lit Bey bugünkü makalesinde 

annaa birer roket teıtibatı MiLLiYET - '.Ahmet Şükrü "İstiklal harbimizin her safhası, 
::. Ulzumuna da işaret et- :Qey ''Balat Türk Kültür Cemiye- her vak'a.sı, başlama.fit ve bitmesi 

ti,, nin musevi bayramı münase· hep birer harikadır. Fakat bu ha
COMHURIYET - Yunt11 •· betiyle neşrettiği ve musevileri rikalarm hepsinin fevkinde di • 
Bey bugünkü başmakalesinde Türkçe konuşnuya davet eden ta- ğer bir harika, adıeta bir mucize 
üzel laf.anbulu nasıl daha fazla mimden bahsederek "Bu tamim vardır ki, o da topu iki kelime içi

Ue§tfnneli?,, mevzuunu tet- Türkçe konuşmanın lüzum ve e- ne sığdırmış olduğumuz "Misakı 
etmektedir. Yunus Nadi Bey hemmiyeti musevt vatandh§lar ta- milli düsturudur,, diyor ve "Misa· 

yor ki: ''Şehir büyük ve dalmık rafından anlaşıldıfma delalet et- la millt,, nin esaslannm nasıl ha· 
11U11ıından mevcut bü .. yle in- me.ai itibariyle ehemmiyetlidir. mlandığmı anlaturor. 

13227 
lt374 
1283 
4424 

11836 
1212 

13175 
11872 

5982 
13795 
12216 

848 

8837 
7474 
3NS 

24208 
7203 
7521 
9414 

20884 
15680 
22645 
6666 

15247 
18720 
17365 
19119 
10274 
19423 
1198 

9928 
15199 
2418 
873 

10842 
9389 

21471 
18987 

5057 
4847 
5876 

21743 

1702 
707 

18918 

20250 
21642 
6875 

24629 
20213 
17787 
9444 

20118 
9838 
2961 

13728 
22442 
9709 
1181 
llD 

Topkapı haricinde, umelerile 
münasebetinden ıliphelaerek, ıüt 
ÇÜ Mehmet atayı aldmmelde IUÇ• 

lu Alıten ve Rept iımindeki iki 
kardetm durutmalan dün bltmi•· 
tir. Mahkeme Ahaenin bet ıene ve 
dart ay Rep.dın üç sene sekiz ay 
hapillerlne, l»m lira tazminat yer• 
melerlne •• mflel»bet bnne 1'i•• 
metlerinde lcullanılmamalarma 
karar vermlfllr. 

Neden öldü 
Vem haamda oturan wnar 

esnaf Abbas alanm on alb aylık 
oçcuiu enellô aktam &Jaaü#r• 
Çocula uyuman için verilen af • 
)'On tealrlyle 1N 816miln huaul• 
ıelellii 1Gpheai hlnl olmut •• 
hldi1eye mOddeiumuadik ftSI • 

Jet etmittb'· 
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Ayasofya ve Sal-
lanahmet camilik
ten çıkanlmalı 1D1? 

A.Juofya binuoıol bir Bizam 
._ Oamanb müz•İ haline ıetiri
lecetini, ilk defa olarak bia, An· 
1-a. muhabirimizin telefon ha· 
'tacliai olarak bilclirmiftik. Sonra· 
dan bqka refiklerimiz de bunu 
hacldar. Nihayet, Hildmiyeti 
'1nliye, meseleyi teyit ediyor. Mü· 
ae miiclürlQüne tamirat için emir 
aebnittir. Maarif Vekili de bayle 
labı-tuanur oldufuna dair beya
laatta halanmuftm. Ancak, Sul
tanabmedin kütüphane olamıya· 
C&lım ilave etmiftir. 

Şehir eclisi Perşembe gunu 
fevkalile bir toplantıya çağırıldı 

Belediye itihabı bir günde bitmiyeceğinden Şehir 
Mcrlisi bu hususta bir karar verecek 

Zaten, Sultan•hmedin kütüpha· 
laeJe tahvilini, bütün temaa etti· 
~ müne't"t'erler, birçok noktai 
laazarlara pre münasip bulmu· 
Jorlardı. Orası, müılüman Türk· 
ler tarafmdan cami diye yapıl· 
llbf; varam, ıene cami kalım .. 
1'anhtlifini bu ıuretle muhafaza 
etiin.. 

Alfahealnl Ye as dilini kendi 
lllevcudiyetinin üal6bundan çıka· 
lan cümhuriyet rejimi, hu denin 
IDbnariıiyle ve fenniyle koıkoca· 
illan ltir kütüphane binumr da, 
latanbulun ufukları çizen manza· 
l'aaı üzerine yülcaeltmeye kadir· 
41ir •. Yükaeltecektir .• Ancak o za· 
illan zarfla muhteva birihirini 

Şehir mecliai ~be ıünü 
... t on dartte fnJide hir top • 
lantıya çalrnlmıtf Bunun aehe
bi, tehir mecliti• belediye aeçi· 
mi dola711iyle ydiye kamımı • 
nan otuz aekiV maddeaine ıa
re bir karar Jlulnm İcap et· 
meaidir. 

Yeni belet8 kanununun bu 
madeaine 11belediye ıeçimi bir 
ıünde bititni:recebe, kaç ,Un· 

Nufs 
deam 

kaydı 
ediyor 

cwüfuaun kaydına devam 
edilm·edir. Son hafta sarfında 

354 '°' 301 dolum, 99 yeni ka· 
yıt, cayıp vak'uı kaydedilmit-
tir. :vmf vukuat ba miktara da· 
hutiildir. Bunlar son kanunla 
nf' kütiiiüne kaydi mecburi tu• 
tf'Uf nk'alardır. 

hozmıyacakbr. Jüri heyeti ne zaman 
Likin, Ayuofya hakkmda bay· t 1 cak 

le dütünmüyoruz. Bu bina, müa- t:-L· op ana 

de bitirileceli ve ne auretle yapda• • cafl hakkında karar Yermek tehir 
mecliaine aittir. Bu ibnula tehir 
mecliıi pel'fembe ıünkii toplantı• 
unda bu imamları teıbit edecek ve 
kararını Yerec:elr:tir. 

Belediye aeçiminin tehrimisde 
bir tünde hitirilemiyecefi anlqıl
dılı için bu fevkalade toplantıya 
lüzum ıörülmüttür. 

Mecliıin fevkalade toplantıya 
çağırıldriı azalara bir hafta net 
teblij ve ilin olunmak icap etmek· 
te İle de belediye reiainin bu müd· 
deti üç güne indirmeıi aaWıiyeti 
dahilindedir. Belediye ıeçimi faa 
liyeti hararetle devam ettiii ıu ıı· 
ralarda belediye reiıi bu aalihiye
ti kullanarak tehir mecliıini üç 
aUn zarfmda topl&DllUJ& çaiır • 
mıtbr. Caiırma mektupları dün 
akpm azalarm adreslerine ılnde
rilmiftir. Aldıtımıs malOmata ıö· 
re, aeçim birinci tetrinin onunda 
delil birinde batbJacaktır. 

lıtanhal Vali ve belediye reiali
iinden teblil olUD1D11flar: 

· latanbul helediye lnb"haln mtld· lamanlann olduiu kadar hıriıti· orulr plbmı ,.apacak m...._ 
,.._dır da.. Hatta, a,.ı • 1111 -emek bere, J&i ~ 
•ila.lpttdaf dinlere ealllı bul ı.. •Jlll. ti ~de tap.._8! mu· 

nlanndır Çünldi Blamlılt lranenlı. Jlri ı97etlnln ~ ~ --L ,T 1 
.... f •• ...... -1 k • i bir mGddet teahllur etmi9tir. Ma. _. ,,_o yayı ya..-.:a&r en, ımpa . 

torhikttiJ aabilinde kı1mettal"· amaf ıh mütebasaıam m~mkün ol· Motör c;arptı 
'-lan •.ı patperest malNıllr'i dala kadar çabuk aeçılmeaiiçin Ahırkapı ~ Cemal 
)lkbrmlflardır. OD1ann ~e- he,etlu ~ lla a!'8 ... lrapteınn b11lma mecJm1 1tir mo
tbfe Ayuofya11 hina ~ am ..... ~ 6mit ..ıu. tir açraprak birçok et,.aınm de
clir. Meseli, Suriyedeki s,bek mekteclir •• Mu~ yıl batma nise d8külmeaine sebep olmut ve 
tehrinden ve daha uzaklar,ı bi· kadParl" aeçıleceı· ktır. cak .k. yaJ>ılan tahaniyat neticeainde bu 
le ı.ar.ya koıkoca tatlar n,olun· ana ge ınce, an 1 1 üç ıe· meçhul motarün Ahmet kaptan 
-.. .• Ajuofya, uzun zaAD hı· ne zarfmda bazırlanahileceii an • iıminde birine ait oldaiu teabit e
ılaityan ibadethaneti Juktan lqılmaktadır. Plln yapıldıktan dilmit ve Ahmet kaptan Küçük. 
IOnra nihayet, latanbu' fethi IOlll'& iki aenede tatbik edilecek • na-•da -'-alanmııtır. ' ·ı . ti r--- y--. 
berine cami haline ıl' mıf. r. Tatla ıaralaclı 

Şüph~lz, etrafma ninareler 4> 

lı,omak, içinde ve .... ı~da hazı Gelip giden seyyahlar Sarıyerli Aptullalu, arahacı 
t• ı Mehmet iaminde l>iri tqla hatm· 

tadillt huaule ıetirm· ıure ıy e, Teofil Gotye Tapunı ile dün 
'l"urk müılümanlan, ,u benimae· tehriınbe ıelen 350 •nah diln dan atırca yaralamıt, ıuçlu yaka-
llaitlerdir. Uldn, hı,dyanbk ile· Akdeniu ~lerAir. Din Polon lanmıtbr. 
llıai, bu mabet için, AÇ kere ehli· ya vapura Ue 200 Macar, Yunan, iki ahbap 
talipler çıkarma1i '1'ecetine var- Balpr ye Çekoal;yalqalı aeJJ&ll Mercanda Ali Pat& lianmda 
llaıt; hatta SaltaJltlDel camiinin tehrimiu plmİtdz'. ,.a bekçial Murtu& ile Ali ara• 
1-pdmuı arifeair8; "Ayuofya· On s&ndenbttti ıehrlmisde bu· ımda bir oda meaeleainden kavıa 
._ tn-lit ettili ıılerden kurtul· hman Romanrlı ..,.,.Ular dün çıkımı, Ali, Murtazayı hapndan 
-.Jc için onu ,ısak!,, diye bir memleketlerime dlnmiltlerdir. yaralamıfbr. Ali yakalanmıftn'. 
IDdr llile lllul ,mUfbır. Son dev· --+- 1of6r ı•lualandı 
"-lerde, n.ermıe düıman aalmak Onyon Fıansezde ziyafet Şoför HüaeJnin idareaindeki 
....._diyle hf.u veaile ittihu et• OnBmüHlelô çarpm11a günü 2099 numaralı otomobil asker 
...._itler mi/?• tut 13 t.On1on Framesde, Fran· Mabmuda çarparak yara)anmuı· 

Turk, en 4.Jlf ıGnlerinde hl· ns Cen,t.I lmmoloaa ile Madam na aebep olmaftar. Şoför yaka. 
la, Ayuoı,.mı minarelerini Mi· Hemilt ..,...rme ,,lr ille ziyafeti lanmıp. 
Mis 1»lr b•nçlıkla eılrpmiftir. wriJeektjr. Bitiin Fl'&DllZ kolo- D8vU9tUler 
11.dı, Jmyetli bulundulillllm hu niama ittirak edeceli ha ziyafete Huköyde outran HüaeJinle 
"-, adetrbGt&n beferiyete ·cı_.. h ~ ..n.ı • Ayaaofya Bizw Ye F~a aefiri M. Kammenr riya· Jmal Şerif arumda bir kaclm 
fL - •:u ! d ..,adec:ektir. meaeleıinden lravıa çılnnq: neti. 
~nO..i olacaktır,, i,.o- ced o , e Şerif HüteJini J&ral&llllfbr. 

--.. ...-.. ve 1iakpere1taDe Nafıa Vekili S'IÇ!a ya)ralanmqtır. 
"'-tfa kiyueti, 1m pnit dütln- Nafıa Vekili Ali Bey tehrimb· Balkondan dllftll 
!'. 1ieıt doedaramısm, hem de Cle, imtiyazlı tirketlere ait tetkik· 8eyollunda Macar caddetin • 
~nm ı&dnden kaç terine devam etmektedir. Ali Be- ele oturan Marika mnin balko-
~. ' yin yarın Anbraya gitmeai muh· nundan düterek alin:& yaralan • 
, ı.- )rimlnle s&rGtaem: temeldir. mq, BeJOihı butanesine kaldı. 

.._tok iyi 'dGtllnllmilf, ık nlmıfbr. 

delinin tayini lnuaaaada belediJe 
kanununun otm aeJdsinci madde
ıi hükümlerine teriiba karar ft

rilmek bere latanbal umumi mec
liainin 13 eyl6l perf8111be pü ta· 

aat on dirtte fnbl&de olarak iç
tima& daveti takaniir etmit oldu
iundan 10 eyJel 934 tarihli tezke
re ile teblil olundaiu veçhile o ıü· 
nü mukarrer ... tte latanbul 111DU· 

mi mecliıini tetrifleri rica olunur. 

ilk mekteplere 
talebe kaydı 

Önümüzdeki puar stiD6 ilk • 
mektep! .. talebe kaJJt " kaba • 
lüne bqlanacaktır. Bu sene ilk 
mekteplere raibet fazla olacaiı 
tahmin olunmaktadır. Maamafih 
hiçbir talebenin mektepaa kal· 

• d"d . ec1·1 • mama11 tım ı en temmı mıı • 
tir. 

Hususi otomobillerden 
fikayet 

Soa u•an•arcla bataal oto
molril toflrlerinden ılc&tetler te
ftli etmektedir .Din Karaklyde 
hir t.adlee olmat, civardaki ecne
bi banb.larmdan birine alt olan 
674 numaralı otomobil ıoförü, a • 
raba11 her ne makuda mebni iae 
,.olana sltmelde olan bir hannnm 
berine dotnı ılrmtiftib'. Neye ui 
radılmı l&flr&D h•nnn aeyrilaefer 
merkezine tiklyette balunmUfbır. 
Hldiae, n8betçi aeyriilefer memu• 
runun ıödnde oldufu için tof&r 
hakkmda aJl'lca u.bıt da tutul· 
muttur. 

Şehit dahilinde itliyen bazı 
otobüaler hakkında da ıilrlyetler 
çoialdıiı için, ada bir teftit bat· 
lamqbr. Teftitten IODl'a TUiyet • 
leri, belediyece teabit edilen tek· 
le UJIUD priilmiyen otohüaler 
aeyrüaeferden menedilecelder • 
dir. 

o 

Bir intib81 davası 
Dün üçincil ceza mahkemeain· 

de bir intiW .t.nama balalaut
br. Bedroa Zeki bey tarafından 
telif edilen 14aat kitabmm Kemal 
isminde bir ıenç tarafmdan ay· 
nen intihal edlldiil iddia olan
maktadır. D6nldi celaede Kemal 
be:rin ftkili, mevzuu bahiı IOıat 
kitabının balda telifi TefeJJiiz 
kütlpllaneai aahlbi Paraih efen • 
diye verilidii için Beclroa Zeki be 
yin daftcı mevkiinde olamıyaca• 
lmı ileri ıürmüttür. . 

Mahkeme bu huauata daya aç· 
mq ve fakat dünkü celsede hasır 
balanmamq olan Panih efendi· 
nin de davetine karar vermiflir. 

-n 

ikinci sahı deposu 
~! • dl-. için, ancak devleti •• milleti bey· -----------~-'•":.._._. .. ı uı8 J.A. nelmilel m11YaZme M-incle 1....-::-. ş·k"' d• 1 Şark demiryollan ile belediye 

... 91K171 7----- au ~- .... -...... 1 ayet ın enmiyecek arumda Sirkecide kooperatifin i· 
~ ... ._...,e--m L... --Ahi· idi sibt kattetlendirmit bahm· B d d • 

A,,---•7aaa uu .....- d---'-1 un an tonra 6 •kAnlann er· kinci aa•- dewu açılması hak. 
1-··ı, x-ıe L!. .aehll urmaa lmndı. Akıllara ıelmit L-- ka hakkın ...., r-
..... v7 Uf' 1 .1- ACii panmuı da .... f landa müzakereler devam etmek· 

...._ L9, .....,.. .... 1~ de- o aydı ...., eski devirlerde, oruı, f .1 __ ımr m -a "B tara mlNlll vaki olan ıikiyetler tedir. Şirketİıı biw-nk mem _ _. __ 
.ı..__.. __ ._._ +ima i.. ıene isana Ye Oımanlı,, mGze- d 1 ·y- urlSl'"I ~ aa • 1 _ .. in enmiyecektir. Daimt encüm• &za byclol--.. •--dır. Bu ~epo 
~ .. _.._...__ T'" _-: ren- ıı ,apu .. aaı. ..-..,....- u 
,... .........-.. ur-• mevcut itlerini bitirec:elı ft yeni· -.1ınca civardaki '-kbllarla re-

._ ~ chlll mlracaat b.lnal -.tlNktir. isabete ....-•i•. 
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SiYASET 

En mühim lngiliz 
gazeteleri 

İaviçrede çıkan "Neue Zurich• 
Zeltunc .. tnciliz pzetelerini töyle an
latıyor: 

Londracla 12 tane yeYDIİ pute 
nnbr. Hemen meçhul sım olan Wr 
Kmniniat suetesi ile :ralna mali ma 
hafili, ,allat ıpor mahafilini tmasil • 
elen iç, dört pzete banlarclan •Jl'IUI'· 

tztane "9IDİ sueteden 9a pc:e ,........ 
elan eonra 1-ularak aat.blan intipr 
.-.. Diler 3 pzete öileden ...... 
iatipr eder. Londracla hakiki ....... 
ıiyle alqam sueteai )'Oktar. Ofleclen 
..... iatipr eclen üç putede c:emaa 
t.780.000 niaba huarlar .. ini niı • 

halama ·- hep9i Loadra ....... 
mtelmamda tabbr.S.Mhlan intipr 
eden 9 suete cemaa • milyon Dia • 
ba ....... , pni diayum - lti,;ik 
teJırinin nüfaı miktarından bayii fa
la adette nüsha hasar. Bandaa an1ap. 
br ki, Londra suetelerinin büylk Wr 
la11111 harice" '-fhca lqilterııleld 
eyaletlere, niıbeten küçük Wr iman 
Gal mmaleketine " bundan daha a 
bir iman lti&oçyaya sider. 

Londra puteleri • çok mübm • 
mel Wr pldlde iatipr eden ... Wl • 
,- caehllft dtnce •• lftİJeaİnclea 
pek yukarıya çllanq o1an • lakooa 
pzeteleri ile rekabet eclememeldedir
ler. lqilterede daha takriben Wr d6-
rine kadar wayet sueteleri 1ıat1tm , 
eder ki, bunlar yüluelr fikirler ........ • 
mektedir .... hasla ~ de ~ 
yüluek •• zensindiı'. Bunlarclaa lııiri 
olan Mancı...t. Ganlian pzeteai, .... 
Mt, ibı.r " aiyui nüfuz Wı........a.. 
en eski n en mühim Londra saete • 
lerindea pri blmu n onlarla &7Di 
.m,.- tabalar. 

Loaclra madtaatmm oynaclıiı rol, 
Anapanm her bansi yüksek Wr dn· 
leliluleld ımllhııatm .,....c1ı1ı rolden 
...... y6kHk ..... cecleclir. 

.Fabl LaMıa lllMllaabmn .. ..._ 
................ laakimi,..ei, ... yet_... .......... ,.. dejilclir. 

Yüz binlerce insanlar 't'U'dır 1ci, .. 

---- beri ambafuakU fikir ...... 
mtli ................. ela ,.. ... 
• iatilaap ..., ............ ....-.. ........ 

Lüoar partlaiain matlalı ...
ta7dan Dail~ Herald paeteai ........ 
ımteler arumdaclır. 

Tİmls ~ eski n kU.1r Wr 
.......Ti 11H1hafna etmeli ltihari~le 
delil. ayni z .............. sün ifa etti • 
ti lqmetli hizmetler dolaJ'lliyle .. 
h• lnaDi-'- pnar " iftiı.r hi.ı.I 
.,..cm-ıa llyik Wr pntedir. Ti • 
masuetetineNihwaadlkw.ı.. 
ce bft ........ ki, mn anı•.-. ... 
ri fikri ............ - lrii)'ik 1a ...... 
.. ....,..._n alırlar. Ba pzeteaba 1-
bı.n, lqiltere haricinde de .._ 
....._ hadutaazdar. 

T°DDe1'in ita haaul w mimta 
IMftİi 'bİr aralık IU'lllır p°W oJda. 
Y ui nkti:rle miteftlfa l.Ol'.t Norll
cliffe pntmİD abiyonlanm tama • 
men tama .._.. pzetQi Wr p ala 
..W...WwelaelipdanüsisW. 
politika ileti ppmqb. M~ 
....fatmdan IODl'a pzeteaia timdild 
sahipleri w .. meyaMa T- ..--
haine Jiil ................. ..... 
cleHir sahip ola Wr ...,. ........ o-
lan Joha Walt. aralannda p mi 
teahhit mahiyetindeki karan ..... 
ler: (Hluedarlar sahip oldaklan .... 
Nlecini hatim Wriıine tatmalı latedilc
ı.-.., .. tabf maameleai, aacak ı .. 
ptll W l'1IUni 'f9 OMMni - yill. 
aek ltet -+snn-n aahipı.n.ia lam
riyle tetddı:il edecek Wr komite ma. 
,.. ... tanip edildili takdinle icra • 
dileWlir.) B• 1aırar ile Tw ı••• 
ıi •alaf Mr bayır m....._. 11iı11i1Je 
tini almq w her haqi lılr h"Mf 
•• menfaat .... tili .... mm. ..... 
llUfbr. Ciddi r· teler .....,._Mor 
nins Po.ı " Dail~ T.iasıaıpla ..-e. 
leri de clahilclir. Bu....... Wriacial, 
lnailternia MiT6k pzetelerinin • 
nldaiclir ft mahafazakir fırbmn • 
açtald •I cenahını temıil eder. 

Umamlyetle mutedil mahafazHlr 
" Mrici Iİyuette hemen dalma hl • 
ldlmeti tatan Tlmea ruetesine naza
ran Morninr Poıt ,• · , bt'i manada 
.... parti pzeteaiclir • 

~Arlliiiı ş ncıda)' ' 



4 
HABER - A~am Postası 

Şikayetler, Temenniler: 

bdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 

Karpuz, kavun, su 
ihti arı! 

Müellifi: ömer Rıza 
A~aı quite in the house. Thc 28. You are cven friendly 29) with 

lhc r;cissors, 30) who cut mc off froın 

TarUd tefrika: 62 Yaz:ıo: ishak Ferdi 
ithal, Abdülhamidin her za

m::.n h:>ş 'andığı :ı:arkılardan birini 
söy lemeğc bn§)ıımıştı: 

İkbal hazin ıeıiyJe devam etti: 
"Şurda bir kuzu meler, 
Bu ses beni iğneler. 

''Ay çehreni görmek için bek
ledim ta fecre kadar!,, 

Abdülhamit yüzünü buruştur· 
du: 

- Onu istemem ... 
lkbo.l başka bir şarlnya başla

dı: 

''Ateş ol, gel kalbimi yak bu 
gece!,, 

Kızıl Sultan gözdesinin ağzını 
kapadı: 

--Sus .• Bana ateşten bahsetme! 
İkbal derhal başka bir şarkıya 

geçmişti: 

"Zulmetten ]{açanın, nuru gö
ıiince,, 

Abdülhamit manalr bir .tebea· 
r · • ·c di!leirni göstererek gözde· 
f • • • n yüzüne baktı: 

Bu da ne demek?! Kim öğ
t, · • oı- sana böyle münasebetsiz 
ş~rkıları? 

İkbal gülereli: 

- Hüzzamdan l>eıtelenmi, .. 
Herkesin ağzında §evketlim! Çok 
güzel bir şarkı. 

Abdülhamit: 

- İstemem -diye mınldantlı
liaşkasmı ~öyle! 

1kbal manasız şarkılar arcyor· 
'du. 

Çok eskiden kulağm<Ia lialan 
kürdüli hicazkardan: 

"Kurtar beni artık sevgilim 
sen şu azaptan!,, 

"Hasretinle yanmaktayım ..... ,, 

Abdüfhamit tekrar ikbalin ağ
zını ltapadı. 

- Bar.a ncı'c verecek bir §ey 
söylesene .. A kafir kadın! 

ikbalin hatırına büyük anne· 
sinden duyduğu bir Anadolu tür
küsü gehni~ti. Abdülhamit bun· 
dan do. ho!lnnmaz ve mana çıkar· 
rnniin kalknraa, lkbc-.1 ağzını ka
payıp oturacaktı. 

Abdiilhnmit en tehlikesiz ve 
mnko:ıtınz yazılmı~ ~arkılardan bi· 
le man çıkrıyoradu. 

İkbal: 
"Şu dağların ardında 
Bilir misin neler var? 
Şu dağların ardında 
Ben bilirim neler var!,, 

A bdiUhamit ausmuftu. 

Tefrika numarası : 74 

Şu dağların ardında 
Bilir misin neler var?,, 
Ve· türkünün ara nağmesini, Ö· 

nüne bakarak tekrarladı: 

"Şu dağların ardında 

Ben bilirim neler var!,, 

Birdenbire odenın i~inde bir 
tokat faklndı.. İkbal ıilkinerek 
doğruldu. Genç kadının gözlerin
den ate§ eaçılmı§h. 

ikbalin sol yanağı birden kıp· 
kırmızı oldu. 

- Kaltak. Şu dağların ardında 
yani hududumuzun öte tarafında 
olup bitenleri biliyorsun da bana 
açıkça neden &öyle miyorsun? 

Kızıl Sultan, ikbalin kulağı de
lik bir kız olduğu için, bir çok şey 
fer bildiğine zahip olmu§tu. 

ikbal büıbütün şa§ırmı§b .. Pa· 
ditaha tatmin edici bir cevap ve· 
remi yordu. 

- Beynimde müthi, bir uüultu 
var, şevketlim! Batım dönüyor .. 
Bayılacağım. 

Diyerek oturduğu yere devril· 
<li. 

ikbal Korkudan ve tokadın te
siriyle hakikaten bayılmıştı. 

Abdülhamit ka<!rnlann bayıl
ma11na hiç de inanmazdı. 

- Haydi, kalk! Elimden kolay 
kolay kurtulamazsın! Şu dilinin 
altındnki baklayı çıkar bakalım! 

Diye baltırdı.. Omuzundan 
dürttü .. Ve kendi !kendine söylen-
di: 

-Ben sana §İmdi 'dünyanın l<aç 
bucak olduğunu anlatırım! 

Kızıl Sultan yerinden kalktı •• 
Gizli dolabını açtı •. Sedef çekme
cesinden küçük bir hançer çıkar
dı: 

- Bu gece elimi kana boyama
dan rahat edemiyeceğim ... 

Diyerek ikbalin yanına geldi. 
- Haydi, kalk •. Şimdi canını 

yakacağım.. Pişman olacaksın! 
Anlat bana, şu dağların ardr;nda 
neler olduğunu .. ! • 

ikbalin sesi çıkmıyordu .. Rengi 
sapsarıydı.. Fakat, Abdülhamit 
gözdesinin rengi ıarardığmı hat
ta ağzından yeşil köpükler aktığı· 
nı görmüyordu. 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili: 

- Adam, ıen de •• Yan yan ya mil
• yonerim.. Alayım .. 

Bnkkaldan öte beri almak için, 
merdivenleri indi. Sokakta yürüdü. 

Tam dükbô.nın önüne gelmiıti ki, 
elini cehi•e attı ve bütün parasım o
gün kendisine müjdeyi getiren hade
meye vqrmitti 1 Bu gece ise, karnım 

doyur.ıcllc bet kuruıı.ı bile yoktu. 
Hey gidi milyoner hey ... 
Gülümıiycrek geri döndü. 
- Adrun, sen de... Bu geceyi aç 

geçireyim ... Ne ölur .. Hayatımın ilk 
ve •on aç geçen gecesi olıun ••• 

(Va - Nu) 
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hepsini bir çantaya doldurdu; bunları 
aldı. Sokağa hr!adı... Kordonboyuna 
çıktı. Orada, tanımadığı kahvehane • 
lcrden birine girdi. Dükkan sahibine: 

- Şunların hepıini birden on lira
ya satanın ... • dedi. 

Patron, §Üpheli fÜpheli delikanlı • 
nın yüzüne baktı. 

Fikret, derhal çaktı. Adam §Üphe· 
lcniyordu. Eli cebine gitti. Ort:.dcn 
hüviyet varakasını çıkardı: 

- Çalınmıı mal değildir.. işte, 
ben, bankada memurum ... 

içinden, ilave etti: 

Şimdiki §iar§ılarda pazarlarda en 
iyi, en taflr, bal gibi kavunların tane
si perakende olcırak beş, yedi bu§iuk 
ve en büyükleri ise on kuru~tur. Hele 
on iki buçuğa alınan bir kavun bir a
ileyi bir yemekte tamamiyle doyura -
bilir. 

Böyle olduğu halde tanesi toplu o
larak yedi buçuğa alınan büyük ka • 
vunlann lokantıılarda bir dilimi on 
kuruştur. Böyle bir kavundan en aşa
ğı dört dilim çıktığına göre yedi bu-• çukluk ve nihayet on kuru~luk bir ka-
vun lokantalard:ı. tam krrk kuruşa sa 
tıhyor ve böylelikle ihtikann daniska
sı yapılıyor demektir. 

Karpuz: da öyle 1 
Gelelim şişe ile verilen sulara: 
Lokantalarda içinde ancak bir bu

çuk bardak su bulunan bir şişe sudan 
beş kuruş almıyor. Halbuki buzlu su
yun bardağı dışarıda kırk paradır. 

Böyle olunca d~'Tlek ki, lokantalarda 
beş bardak su yerine beş kunışa bir 
buçuk bardak su verilerek miiştcri • 
den fazla para alınıyor. Her şeyin bu 
kadar ucuzladığı bu zamanda lokan
talann bu müthiş kavun, karpuz ve 
su ihtikanna ne demeli? 

Bu dediğim şeyler kör kör parmı
ğım gözline kabilinden gayet açık bir 
hesaptır. 

Belediye artık bunun önüne geçip, 
kavun, karpuz dilimleriyle, şişe sula
rına Jazım gelen fiati koymalıdır. 

Gece gündüz lokantada yemek 
mecburiyetinde olan bir okuyucunuz. 

Araba gUrUltUsU 
(M. F.) imzalı mektupta da 

Tophane Snkabaıı mahallesinde ca • 
mi sokağı ve civannda oturan hal • 
lan ıikayetleri anlatılıyor. Okuyucu -
muz diyor ki: 

"Beyoğlundaki yapıların molozla
rı, belediye menetmiş olduğu halde 
gece sabaha karşı arabalarla getirile
rek bu civardaki arsalara dökülüyor. 
Geceleri gliriiltUden uyuyamaz, toz • 
dan pencere açamaz olduk. Bunun (S. 

nüne geçilmesi lazımdır." 

- ikbal! Aklım başına topla .. ! 
Bana bildiklerini çekinmeden an· 
lat ! Bana, duyduklarını rumuzla, 
telmih ve kinaye ile anlatmağa 

çalışma 1 Emin ol ki, neni r ff etlc
ceğim ! Yalnız bana haikati söy
le! .. 

lkb!l) gene ses vermedi .• 
Baygın ve hareketsiz yatıyor· 

du. 

Abdülhamidin gözleri Clönmüş· 
tü .• Elindeki hançerin ucunu göz
desinin göğsüne dayadı: 

- ikbal ! Ben, çok nazdan hoş· 
]anmam! Haydi kımılda! Yoksa, 
fU küçük hançerle ciğerlerini de
feceğim ! 

diye sordu. 
- Hnyır ne haıta, ne ölü, doğum 

doğu um .... 
Filhakika bir doğum var! 
Fikret, parayı cebine indirdi. Hat

ta, bavulu bile kahve sahibine bırak -
h. Drınn fırladı: 

" - Buna rağmen, adamın hakkı 
vardı .. • diye yolda düşündü. • bir de 
haıta vnr.w Hem de ölmesi muhakkak 
olan bir nasta .. !' 

Şimdi, bir lokantadaydı .. 
Yedi, İçti.. O luula.- ncıesi vardı 

ki .. arada sırada zihnine: 
" - Ya yarın aksi bir cevnp gelir

se ... " diye bir tereddüt arız oluyor • 
du. 

Falt t, bu tereddüdü kovuyorduı 
" - Adam &en de .. Ali~an Bey te

min elti ya... Ya1an söylcmeğe ne 
mecburiyeti vardı! 

Fakat, birden bire, batını kaldır • 
dı: 

" - Daha doğrusu, düne kadar 
memurdum... Şimdi artık irat sahibi-

Dimağına saplanan şu muammayı 

iıte bir türlü halledemiyordu. 
- Ne münasebet?.. Hayatımızın 

günleri aayılıdırl Bir gecemi bile ar· 
Qık t... teraii aTbnda geçirmek iste • 
mlyonnn... !aaC!et ve refah lazım ba 

yim ...... 
Bu vesikayı görünce, dükkan sahi

bi, derhal istenilen on lirayı verdi. 
Fftkatı 

" - Peki amma, "ma" yı oradan 
kim kopardı? ... " 

Geç vakte kadar lokantada otur • 
dulttan sonra, kafası yan dumanlı, 

only s d 1) to be heard wa .. the 
tickinc of th~ crandfother's c!ock 
3) dowıira; 4) and somctiınes 
Jack gav little bark S) in hisslecp. 
But whcnople are nt rest, othcr 
things ıırc \wnke 6). The clock 
struck 4) t e and before it had 
finished atri~: Mary aaw the door 
of her bcdrot.;,pen. I do not hnow 
why thcy ca°nto her bedroom but 
certninly 8) thcame. ' 

First there a large hammcr 
~alkinc rnther '~ardly 9), becau:e 
ıts hcad was ao "Y· All round it 
hopped 10) and c~~d 11 ) 8 grent 
mumber of nnila !4big and amali 
and thoy werc rude to the hnmmcr 
callir.g İt "Fııt head' and \Vooden 
leg 15) with thcir tl little voices. 
The hrunmer 16) di">t ıeem to 
hcar them; at last, ho,cr, he said 
angrily: "Be quite, or ~m khock 
17) you on the hcad!." , ~ whcn 
thcy sti'I wer.t on • sureıı 0ugh he 
camc down with a tcrribl\ng 18): 
And one littlc nail, who ha~cn more 
rudc thnn the rest, 19) waa b.ıdly 
knocked on the lıead, thnt wcnt 
through the floor and could t gct 
out agrun. The otherı tried pull 
20) him out, but it wasuite 
impossible. 

Scarcely had the hammer td 
nails gonc ( Mary could not see "re 
they wcnt to) when the door 

1 
opcned ngain, l t was a ncedle ~ 

that walked in, followed by a loı 
white thrcad 22). J am nfraid th 
were quarrellinc. 

The necdle looked down on 

ıny dcar sisten. 
At Midnight: gece ytıı-ısında 
1) sound ( l!l\•nd) : scıı 

2) ticking (tikin): saatin tıktıkı. 
3) clock (klok): duvar ıaati. 
4) downstaira (davnıterz): mer • 

diven a~ağm .. 
6) bark (bark): havlama .. 
6) awakc (evek): uyanık. 
7) atruck (ıtrak): vurdu. ,. 
8) certainly (sertenli): muhnl<kak. 
9) awkwardly (okvardli): biç.im • 

.sizce .. 
JO) hopped (hopd): hop) dı. 

11) danced ( dansed) : danıctti 
12) nnils ( rclz): çiviler. 
13) rude (rud): kab."l - saygısız. 
14) Fnthcad (fnthed): kalın kaft1lt. 
15) Wooden leg (vuden lcc): tah· 

ta ayak. 
16) hnmmer (hnmer): çekiç. 
17) knocl· (nok) vurur • alapğı 

eder •• 
18) bang (bcng) gürültü 
19) reıt (rest) mütebaki .. 
20) pull out (pul avt) dıfan çe • 

ker - söker. 
21) needle (nidil) iğne. 
22) thread (sred) iplik. 
23) id!c (aydcl) tenbcl. 
24) defficult (difikolt) güç 
25) long ngo (long ago) çak za• 

mandan beri. 
26) weııring (vrin) giymek. 
27) sewing (seyvin) dikmek. 
28) pinı (pin..:) toplu iğneler. 
29) fricndly (frendli) dostça 
30) aciasors (sizors) makaı. 

the th .. ad and &aid: İ'm • 1 .. ımmıDK_ıen: _____ tZmı_ım"\ 

tired of taking you and your si&tcrs 
through holcs. 1 havc to do all the 
hard work, you only have to follow 

MELEK sinemasında 

where l lead you." 
But the thread replied: My ıistcrs 

and I arc not idlc 23) as you think • 
I hnve hold things together. 
Several of lhcrı:ı arc juııt now İn Mnry'• 
inat drc:ı:s, cıdn you don't know 'W ın 

a difficult 24) thing it is to 11tay 
thcrc, for it is her cvcryday dress nnd 
it gch pulled this way or thnt. lf my 
ısistcra wcre not so strong, it would 
hııve r:one to pieccs lo;ıg ago 25). 

"But thcn you nre at rest when 
rho ia not wenrin~ 26) the dren." 

"Well vou nı·c not sewing 27) alt 
day. Y ou have a vcry nood time in 
the work·baııket, tnlking to othcr 
necdclıı and mal<ing love to tbe' pins 
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yordu •• Türltan nkl:rndaı ıilindi bi • 
le ... Eskiden bir an olsun dimağım .. 
dan çıkmnzkcn, saatlerdir oıu düıün. 
mi yorum •• " 

Eğer ispirtonun tesiri n\n., "lydı, 
belki asabiyetten uyuyamıY\caktı. 
Fakat, yatağına girer girmez, g'ızleri 
kapandı. Kurıun ::ibi derin bir u:ku
ya daldı. 

Sabahleyin, bir l:İI sesiyle uyand 
Kapısı, öyle bir çalmıyordu k 

ıanki evi basmışlardı. 
Yüreği attı: 

" - Aman, saadetimi bozan bir 
felaket haberi olmnsrı .. " 

Bu tahmininin tamnmiyle aksine 
karırlaıtı. 

- Fikret Bey ... Fikret Bey .. Aç .. 
Sokaktan haykıran Alişan Beyin 

sesini duymuştu. Yatağından fırbdı. 
Terliklerini ayağına güç geçirdi. Ka • 
pıyı açtı. 

- I ıte telgraf.. oku •• 
- Ben İngilizce bilmiyorum. 
- Öyleyse ıana ne yazıldığım 

söyliyeyim ... 500 hine senedinin 415 
ten mukabili 207500 dolar senin na -

- Hüviyet vnrakanınutmn .• 
- Unutmam, unutmrı ... 
Alelacele giyindL 
Bir otomobile atlndıla 
Doğruca Iı llankaıınn?ittiler. 
Lakin, ikisi de Bnnka vımaJiyc it· 

lcriyle yekınd n nli.kndar oldukları 
halde, heyecandan şunu untmuılar .. 
dı: Bıınkaıun açılma zarruınıılan ya .. 
rım saat ovvel gclmişlerdi! 

Ancak kasadar, 1 ı Bnşına~elmi~, 
en dipte meşğuldü. Diğer mcnurlnr 
yoktu bile ... 

İki nrkadn§, Jr..apının ynnındai bir 
raya oturup bcklemeğe ba~ladnr. 

Bu esnada, kulııklanna bir mita " 
v~ çalındı. Bu muhavere, açık ılıtrı 
knııın yPnrndan geliyordu. ilk örı 
ce 1~arı dikkatlerini celbctmedi. !i " 
ra, 2İnleri pek me§ğuldü. 

Fl\t, biraz sonra, artık dikkat~ 
deıncrr.j kabil olamadı. Zira bir kJ· 
CJın ıesı.:oşkun çoıkun, hararetli hı• 
rnrctli d'lrdu ki: · 

- Beyim size ne oldu? •.• niçin bu 
kadar ukııdıntz? hastanızmı var? •••• 

na. •• 
Hemen evine girdi. 
ElbQe, eaat, biblo, ne IMıJduysa, 

tıktr. 

" - Tuhaf ıey ... • diye düşünü • 
J 

mına telgrafla r, bankasına gönde • 
rilmi§ •• Gidip alabilirsin .. Yalnız .• 

- Ah, ur... Size prestiı ediyo 
rum... Şiir.İnizi dür. gece mehtııb:ı 
karıı okudı.. Ne nefis, ne nefis ... 

(Devamı var) 
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karısını satan adam 1 
'Son sayı fadaki resme bakın! -

""'- Barle vu lrame; 
...._ Vıy, ön pö ... 
""'- Mua jö sui franıez ! 
...._ Yok canım! ... Burada ne an-

~°"unuz?... Bu harem dairesin• 
e ... Eınir Hazretlerinin )Qrk 19dl 
~ceai araıında? 

- Ben, Emir Hazretlerinin yİr• 
illi Gçüncü zevceıi olmakla müıer• 
l'efbn ..• 

-Yok canım ... Nasıl oldu bu? ... 
&·· Tunuı'da seyahat ediyordum. 
"

01le arap ıivesiyle, "P,, harfini 
b 8,, olarak te]af fuz eden kadm, 
l l~ikaten bir Fransız kadınıydı. 
btıyarlamı§h... Ellisini geçkin· 
d' 1••• Otuz senedenberi hu harem 
.t.iresinde yafamıf ... Ancak arap· 
~ konuşmu§ ... Ana dilini afzma 
tle almamı§ .. Elbette Fran11zçayı 

llrıutur ... Dil yabancıya çalar ... 
'Maamnfih meramını anlatıyor· 

~. 
Sorduğum son suale ıu suretle 

te\rap verdi: 
• • • • • • • • • • 
kocamla yeni evlenmittim ... 

il de, o da meteliksiz denecek 
~erecede fakirdik. . 

Artür: 
- Müstemlekelere gidelim ... O 

~da zengin olmanın yoluna ha· 
alını ... -dedi. 

l Filbalcika, tanıdıklan araımda 
~s altı sene Cezayirde, Tunuı'da 
~aldıktan sonra bir servet yapa• 
i'e.k geri dönmüşler vardı. Hatta, 
C) da altı ay kadar Tunus'da bu
lul'Uııut. 

- G8rüTı'1n ... Naııl refalı •e 
''-.dete kavuşacatız ... • diyordu. 

Gençlik .. lnandtm, aldandım, 
lcandım ... Hot fena da etmemitim 
)a ••• 

U zatmıyahm; Tnnuaa geldik ... 
llurada son kalan paramızı kasa• 
1'lard~ tüketmiş bulunuyorduk 
lci, bir gün, kocam: 

- Meşhur Emirlerden Abbaı 
\teliyyüddin Hazretleri bizi davet 
}diyor ... Ziyarete gidelim ... Hatta, 
'lrem dairesini bile bize göstere• 
"le! ·dedi. 

Şa§tım: 
- Böyle mühim bir adamla na· 

lal lıanııtm? 
, - Elbette ... Biz Fransızız ... O 
~, lnüstemlekeli bir araptır ... lı-
~diği kadar zengin ve aail olsun, 
•ılın amelemize bile hürmet et· 
~'Vazifesidir ... Göreceksin, ko• 
~tında ne iuet ve ikrama kona
taıız ! ·dedi. 

lia.kikaten de, oturduiumuz kü· 
~tl'k otelin önüne, ertesi gün, hecin 
d~lerl yanaıtı. Üzerlerine bin• 
•it. Yedi sekiz saat kadar gece 
~nliğinde yol aldıktan ıonra, 

&rap kasabasına veTdık. 
~ &.ıranın en büyük konaimm 
d 'lıa doğrusu ıarayının önünde 
lltduk. 
.._ Tefaddal! Tefaddal! ••• 

'1 \'ani, "buyrun, buyrun !,, içeri 
iıldik 
le • 

~ Kocamm da mapllah ne 
bL._ k itiban vannıı !,, diye ıe•İ· 
,.J'Otdum. 

~akikaten, kara sakallı, nafis 
' ~' ... ~evrk hareketli ıeyh, bize, 
" 'clıgı ikruru koymuyordu. ffe
)~iın önümde kıvnlıp ilökülii· 

.._ 0.-n içindi" ki, ne yalan IÖy· 
"'t9ti.ın : 
'lfarem daireıine ıirelim! ••• 
'-lcıı Ortamı aaat•eyim... -diye 
~_-f etlifi zaman korktum ... 

' bu adamm bana arzu ve it-

tiha ile baktığını •ezmittim. Koca 
ma, istemeden, hıyanet etmeıine 

ıönlüm razı olmadı. 
. - Eğer kocam da beraber ge· 

line maalmemnuniye! -dedim . 
- Aman efendim ••• Harem, da

ireaine erkek naııl girer? Bilhassa 
yabancı erkek ..• 

- Yok .•• Ben kocamdan ayrıl· 
mam •.. O nerede ben de orada ... 

Şeyh, bir müddet dütündükten 
aonra içeri gidip geldi. Orada bazı 
tenbihatta bulunmut olacaktı. Av· 
detinde: 

- Tefaddal! -dedi. 
Hayret ... Kocamı, erkek yerine 

koymadı... Harem dairesine, karı· 
larının yanına soktu. 

Burada, türlü kılık kıyafette, ki
mi örtülü, kimi Yatmaklı, kimi ya· 
rı çıplak kadınlar vardı. 

Beni görünce, Tunua'da öğren· 
diiim nadir arapça kelimeleri ıar· 
fa baıladılar: 

- Aman, ne ıüzel kadın! A
man, ne ıirin kadın ..• 

Cavıl cuvul etrafımı aldılar ... 
Beni öyle oyaladılar ki, koca

mın arayerden •ilİnip gittiğini ne· 
den ıonra öğrendim. 

- Artür nerede? ... -diye hay· 
kırmağa bqladığım vakit, kadın· 
lar, bana, kafeslerin öteyanında 
uzayıp giden ufukları ıöıterdiler .•• 

- lıte, deveye bindi, gidiyor •.. 
N ? N' . ? - ereye. ... ıçın. 

- Fransaya... Paraları aldığı 

için ••• 
- Ne paralarını?· ı. 
- Seni •ttı ... 
- Naıd 9ey bu? ..• 
- Efendimiz, saraym'da bir 

Franıız zevceıi de bulundurmak 
istiyordu. lşte bu adama beşyüz al
tın verdi ••• Sizi aldı .•• 

Evveli yalan sandım .•• Ailadım, 
bafırclım ..• 

Fakat, hareme ilk giren yaban· 
cı kadına daima böyle yaparlar· 
mı§ ... Nihayet, susmam, kadere 
rıza göstermem lazım geldi. 

Bahuıuı, Emir, bana, kocamın 
imzaaıyla, beni sattığma dair hüc
ceti de göıtermitti. Artık onun al
ç&klıfını öğrenmİ§, kendisinden 
ııtkım ııyrılmııtı. Hatta, dahası 

da var: Meğerse, Tunusa ilk geli· 
tinde böyle bir aipariı almıf. Be· 
ni de bu maksatla k"ndırarak pe· 
tine takmıf... · 

Yant yaY&f harem hayatı ha
ne tirin görünmeğe batladı. insan 
neye ahımıyor ki ... BUTaıını fev
kallde rahat ve makul bile bul· 
mağa bqladım ••• 

Hatta, timdi, madam, bana 
hiirriyetimi iade etseler, Franıada 
bir de 9ato verseler gitmeni. .• Çün 
kil buraya temesıül ettim. 

Ve arap tiveıiyle ili ve etti: 
- Bariıi bile istemem ... Bolan· 

ya ormanmı bile göreceğim gel· 
ıoedi. .. Bunnua ce tre bien isi ma· 
elam! 

( Hatice SUreyya) 

Yeni n•!rlyat 

Holivut 
Holivut'un 12 E,.lul nüıhaıı bu 

hafta ~cak ainemalann film mev
mlan ile bir çok ainema haberlerini 
Ye çok güzel artiat resimlerini havi 
olarak intitu' etmiıtir. 

HABER'in bağ 
eğlencesi 

21 Eylül Cuma 
ıüniidür 

$eftiuk fle~Hlitec: 

Çobançeşmesine giderken 
aldı da bir yağmur !el, 

Veli Efendi ile Çoban çeşmesi arasın,da bir enstantane 
Istanbulun en güzel yerleri - Bir kaç av hikayesi 

ile Yedikule arasında İfliyen arabalar 
Hava bulanıktı, ağırdı, sıkın- ve ç:akır gözlü mandalar bu deko-

tılıydı. ru ne yahıi tamamlıyorlardı. 
Yer yer, parça parça ve kalın Sağdan gelen be! inekle iki dü-

kalın bulutlar haylı alçalmı§tı. venin kısa boylu, toplu çobanı; 
Küçükçekmece açıklarından ve soldan gelen dört inekle üç dana· 

oldukça derinlerden gök gürültü· nm uzun boylu, yampiri çobanına 
leri geliyordu. Parça parça kalın seslendi: 
kalın bulutlar yavaı yavaf birbir· -Yağmur geliyor lbraham! 
leriyle birleşip büyük kitleler ha· - Allah vere, gele de ... Ortalık 
lini alıyor, Veliefendi ağaçlıkları biraz yeıillene ... Hayvanların yü
eamerleşiyor ve onlar eımerleıtik- zü güle! 
çe gece ku§larına benzeyen bir ıü· Kısa boylu, toplu çobanm dua· 
rü mini mini kut tepemde bin bir sı hemen kabul olundu ve ben Ak
cıvıltı ile harman savuruyorlardı. au ile Çobançeşmesi arasına doğ· 
Tren yolunun biraz ilerisindeki ru yollanırken, elA gözlüm de 
kenarı ay çiçekli bir tarlanın çit· damlamaya ba~ladı. 
leri dibinden isteksiz geçerken çi· Bereket versin, Veliefendi ya· 
tin a dmdan orta yapılı bir bos· nş yerinin giri dura "'mdaki kır 
tan köpeği ır adı. kahvesine ... Amanın bir görmeli· 

Yaz aonlarmm bCSyle elektrikli siniz bu eski köy kahvesi ıimdi nt'! 
günlerinde lüzumundan fazla te· §İrinleşmi,, ne dilbt!rleşmit··· 
tikte olan sinirlerim büsbütün ye· Zaten son g'tinlerde buraların 
rinden oynadı. V AKlT gazetesi- neresi şirinleş.memi§, nerese dil
nin yüzme yarışlarından sonra berleşmemiı ki... Hele Aksu ile 
büsbütün azan sağ bacağımdaki Çobançeşmesi arasında ve çok 
kan çıbanından ürküyordum. Gün yüksek bir sırt üzerinde çardaklı 
lerdenberi ağrı, sızı içinde beni yeni bir bahçe açılmış ... Burası ha 
kıvrandıran bu çıbam bir de şim· kikaten görülecek bir yer... Zan· 
di Velief endi bahçelerinin bostan ne derim ki burası ileride lstanbu· 
köpekleri di,lerse diye ödüm pat· lun en namh, şanlı bahçelerinden 
lıyordu. biri olacaktır. Çünkü yerinin gü· 

Aksuya geldiğim zaman tepem· 
deki bulutlar daha olgunlaşmıf, 
daha kalınlaşmış, daha siyahla§· 
mıfb. 

Soldaki yüksek Osmaniye kö
yüne çıkan kireçli ve iki tarafları 
ıaylandüılü bayırlar bu ıimıiyah 
bulutların ve ıittikçe yakından 
çakan şimteklerin altında ne ka· 
dar güzelletmİftİ. Hele inekler •• 
Sağdan, M>ldan öile ıularını Akıu 
çetmeıinin buz gibi .suyundan iç· 
mefe gelen koyu sarı zemin üze· 
rine yer yer yamalı inekler; Ode .. 
ıa ve yerli kırması, kadife tüylü 
nazlı inekler, ortalığa yarı gece 
manzaruı veren.bu pırıltılı tabiat 
lotluğu içinde ne sevimliydiler. 

Aylandüıler altında ve kireçli 
topraklar içinde durmadan eıinen 
Osmaniye köyünün tavukları ve 
çeşmenin biraz öteıindeki ıu biri
kintisinde boyuna başlarını suya 
daldırıp kanat çırpan ördekleri, 
sonra Aksu ceşınesinin etrafını ku 
ıatan ineklere doiru baılannı u
zataMk: 

- Suyu bitirmeyin, bize de bı
rakın, biz de ıuıadık ! Der gibi 
Çobançefmeıi yolundan böğüre 
böğüre ve iki tarafa ıallana ıalla· 
na yürüyen Hoşkadem bacı renkli 

zelliği lstanbulun hiç bir tarafın· 
da yoktur. 

Hazır Çobançeşmesine gelmiş· 
ken size biraz da avdan ve avcı· 

Irktan bahsedeyim: 

BİR KAÇ AV HtKA YESt 
Geçen Cuma avcılar burada 

bir bayram ve bir ziyafet yapmış· 
lal'd~. Pazar günkü bulutlu ve yağ 
murlu havada ise ben burada bir 
tek avcıya rast geldim ki o da F et 
hiyeli Agah'tı. Kendisiyle avdan 
ve avcılıktan konuşurken bakınız 
bana neler anlattı: 

- Sarı imamı bilirsin hani .. Bir 
gün o, ben, Cümhuriyetteki f İ§· 
man Sabri, Fenerli Yani, Çiçoz 
kırlarında avlanırken ayağımızın 

dibinden koca bir köstebek fırla· 
yıp biraz ilerideki çukura dalma· 
sın mı ... Hemen koştum, silahı çu· 
kurun ağzına çevirdim, tetiği çek· 
tim ... Bir de ne görelim, ıaçmayı 

yiyen köstebek on metre ilerideki 
batka bir cukurdan ok gibi fırla· 
yıp hava.da beş ort perende attık
tan ıonra kartı yamaçtaki Ferhat· 
pata çiftliğinin havuzuna dü§me-
sin mi? 

- Amma yaptın ha! 

- Ne zannettin ya! Hem bu hiç 
azizim, bn: defa da gene ben, ha· 
fız Jımail. timdi odun tüccarlılı 

yapan Vasfi Bey, Paıaçayırı il 
Cebeci arasında dol .. ıırken bak 
tık, leyleğin biriıi koca bir yılan 
yakalayıp iki yüz metre kadar ha 
valandı, sonra yılanı a,ağı bırek 

1 tı. Derken biz hemen çifteleri doğ 
rulttuk, baıladık ateıe ... e;r daki 
ka sonra yılan afağıya lmç parç 
olarak inse beğenirsin? 

-Kaç parça? 

- tamam 49 parça ... Bunun Ü 

zerine leylek te yere indi ve za 
metsiz, eziyetsiz yılanı lokma lo 
ma yedi. ı 

- Oh, afiyte olıun t 

- Bu da bir ıey değil ... Bir gü 
gene ben, Eyüplü Büyük Necm 
ve rahmetli kuıçu Arif Efendini 
oğl? İsmail Bey tıpkı böyle bulu 
lu, şimıekli bir havada Çekmec 
ile Ekıinoz arasında ıeziyord 
Benim (alaca kız) ismindeki S 
teri bilirsin hani, hayvan, orad 
ki böeü. tlenlerin dibini koklarke 

Fethiyeli A§lh Bey ev 
hlkAyelerlnl anlat.yor 

birden ortaya bir tavtan fırla 

ve tavf~lDın fırlamaııyla berab 
hemen bir f imıek çaktı. Derke 
bizim köpek taıırdı ve arkaımda 
bir ıimtek daha çakınca bizim a 
ca kız tavtanı unuttu, timıeğin · 
zerine atıldı. Ben tatırdım, sif 

elde aleıta dururken haydi bir ıi 
şek daha parlayınca ben de teti"' 
dokundum ve dokunur dokunm 
azizim yukardan qalı bir ya 
murdur bo,andı. 

- Desene bulutları delmitin ! 
- Hem de ne delit birader 

Az kal11n b~ dakika aonra alay 
mızı sel alıp Mannaraya götür 
cekti ! 

Aaah Bey, daha çok anlataca 
tı, fakat vakit geç olduğu için b 
kadarla kesti. 

Osman Cemal 

ikmal imtihanlan 
Lise ve orta mekteplerde ikm 

imtihanlarına devam edilmekte 
dir. Haber aldığımıza gCSre b 

devrede imtihanlarda muvaf fa 
olamıyan talebenin adedi ekıeri 
yeti teıkil etmektedir. 

Gazi Oıman paf& orta mekt 
binde rıyaziye imtihanlarında m 
vaff ak olamıyan 81 talebeden 7 
sinin itkiyeti üzerine açılan tah 

kikat neticelenmit ve mektep id 
. reıine bildirilmi,tir. Tahkikat 

mektep id&NSlnin kuıuru olmad 
ğı anlatılmq ve talebe smıfta 
mıfbr. 
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Nasıl ölmüş? 
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( B:ış tarafı 1 incıde) 

ha.taneye yatırılmasını ilave et • 
mittir. 

Şirk~tihayriye 
biletleri uculatmalı 

(BaJ tarafı 1 incide) 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASL:ANLI HÜKÜMDAR O gün doktor, kadıncağızı mu· 
ayeneden sonra bunun, urdan iba· 
ret olduAunu, ufak bir ameliyatla 
bir §eyi kalmıyacağını ıöyl_emit 

ve ameliyatım yapabilmek ütere 
hastaneye yatmlmasmr söylemi§ • 
tir. 

Genç kadm hastahaneye geti
rilmit ve doktor bir ba§ka müta
hasus operatörün de hazll' bulun
ması p.rtile '(325) liraya pazarlık 
yapılarak hasta yatmlmııtır. 

Ertesi günü :ameliyatı yapılmıt -
trr. 

Şaziment Hannn, ameliyat gU

nünü baygın olarak geçİrmİf, er· 
tesi ve .daha ertesi günler de iyi -
lepn.İf gibi görünmüş ve fakat, a • 
meliyatrn dördüncü günü kendi· 
sinde delişetli bir ateş ba1lamış· 
tır. Son dakikalarda hararet de -
recesi kırkı tecavüz etmİ§tir. 

Tedbir olmalC üzere yapılan iğ· 
neler zavallı kadmrn ancak üç 
gün <lalia ya~ayabilmesine yardım 
etml§tir. 

Kadm 6ldükten sonra doktor 
bey Şaziment Hanımın ihtikanr 
reeden öldüğüne dair bir rapor 
hazrrlamakla meıgul bulunduğu 
sıralarda Vahit Bey bu ölüm ha • 
dlseıi iizerine kaymbira.deri Çor • 
lu askeri Cloktorlarmdan Nazmi 
Beye hadiseyi anlatan bir telgraf 
çekere1C kendisinin cenaze mera • 
ıiminlle bulunmasını istemi,tir. 

Nazmi Bey ·derhal gelmi§ ve 
yurtta, kardeşinin cenazesine ye • 
tipifth'. Nazmi Bey llkönce ame
liyatı yapan doktor beyi görmü§ 
ve alüme ael:i'ep olan liastalıiı aor
muftUT. Doktorun ihtikanı reeden 
81dU"iü yolundaki cevabı 1iem,ire• 
ıinin liastalianeye yatmazClan ev· 
vel hiç bir hastalığı bulunmadığı 
için Nazmi Beyi tatmin etmemit 
ve tiutanane müdürüne müracaat 
ebnittlr. Müdür Bey aepti semmi· 
den, yani kan zehirlenmesinden 
öldü, tıemif. 

Nazmi Bey ölüyü dahiliye mü· 
tahuanlarmdan 'doktor miralay 
SUreyya Beye de muayene ettir· 
mif, Silreyya Beyin verdiği rapor 
da hastahane müdUrünUn ileri aür 
'"1i1Ai} teıhisin C!o'ğnılu~unu teyit 
etmi§tir. Fakat bu mUnakaşalar 
de.am e·derken 'de Şaziment Ha· 
nnn •&nülmnıtür. 

Boğaziçinin .öndüğünü lÖrmek 
isterseniz, §öyle bir Boğaziçine ka 
dar vapur seyahati yapmak ki.fi· 
dir. Büyük yalılann bot dmduğu· 
nu görürsünüz. Bunun sebebi ne • 
dir?' Bir kaç Boğaziçiliye ıoru· 
nuz, verecekleri cevap bilet iicret· 
lerinin pa.halı olduğudur. Boğazi· 
çinde evi olanlar senelerdenberi 
Boğaza kıtlık değil, yazlık için 
bile rağbet edilmediğini, evleri· 
nin bomboı durduklarından dai • 
maı !ikayet ediyorlar. Bundan ev· 
vel yazdığımız yazılar Boğaziçin • 
de oturanlar taraf mdan alaka ile 
kartılanmıı ve gazetemize gönde· 
rilen mektuplar da netriyatımızda 
haklı olduğumuz bildirilmiıti. 

O zaman, Şirketi Hayriye mü• 
dürü Yus~f Ziya Bey bize cevap 
vererek halkın evvela Boğaziçine 
raibet etmelerini, bundan sonra 
bilet ücretlerini indirmenin kabil 
ola.bileceğini ıöylemitti. 

Yusuf Ziya Beıin bu c.evabm
da ne kadar haklı oldufunu oku • 
yucularımızm inıafma bırakmıf, 
ıirketin muliakkak •urette bilet 
ücretlerini indirmesini ve miktar
ların vatandaşların bugünkü öde
me kabiliyetleri ile mütenasip bir 
surette tespit edilmesini istemit • 
tik. Aradan aylar geçti. lstal)bul 
tramvay ~irketi, Oıküdar tramvay 
şirketi bilet üaetlerini indirdiler. 
Yakında Şark Demiryollan da ay· 
ni tekilde indirilecek ... Faliat Şir
lieti Hayriyenin hiç bu taraflara 
yanaıtığı görülmüyor. 

Halk mUtanıadi surette Boiazi
çi ücretlerinin pahalılıimdan ti· 
kiyet ederken ·bir de baktık ki 
Şirket vapurlarmdan ikisini Akay 
iiaaTeılne sattı. Ve paT9.911n da al-

dı. Şirketin Boğaziçinin ıef erleri· 
ni çoğaltacağına: bayle vapur ıat
ması hayli iarip bir surette karıı· 
landı. Fakat !irket daha büytik 
bir garabet gösterdi. Müdür ile 
bir kaç aza vapur tezglhlarmı 
gezmelC üzere lngiltereye gitti. 

İngiltere ve Avrupa.da tetkikat 
yapılacak, yeni vapurlar ıipari§ e· 
dilecekmi!? 

" 

SULEYMANIN OGLU 

Tefrika rto. 32 

Budinin evvela 11ğır sürülerini l kıznu da ele geçirebilseydik, kav· .............. .. 
aıırttı~arak bu çıngan çıkannıya ga neticesini bile _ beklemiye lü· lvazan: J 
çalıftıgı halde muvaffak olama· zum kalmadan, hemen dönüp gi •

1

. R i 
mı§, nihayet onu, Budinin kanımı debilirdik. ıza 1 
kaçırtmıya kadar ileri vardll'mı§· Çiti~·a'~n .. ~~y~z ~~dmlara E Şekip I 
tı. karşı duşkunlugunu bılıyorsun. : ..... _ ••• : 

Şilokların çok müteaaaıp bir ka· Ah .. Ne olurdu, daha becerikli ol-· 
bile olduğunu iyi biliyordu. Hele saydın... - Tehlikeli bir yerden geÇ~ 
genç ve o-özde karısını kaçırtmak- Abdül Faki dudaklarını büke· cekler. Burası, vahıi hayvanlsr•. 

• ' b d" kld bı· la meramına muhakkak ereceğine rek Gata'nm kendisine karşı hak- çok ulun ugu mınta a ar an 
kanidi. İ§te nihayet, arzusuna er- sız hareketini anlatmak istedi: risidir. 
mit ve bu iki kabileyi biribirine - Evet; haklısın .. Ben elimden - Parçalanmalarndan mı kor 

tutufturmıya muvaffak olmuştu. geldiği kadar çalı§hm. Birincisin- ı kuyorsun? . . bf• 
Bunun için az mı uğraşmııtı?. de muvaffak olamadrm. Fakat i. - Herhalde, hepsı değılse 
Çitima'nın kendilerine tahsis kinci bir fırsatta elimden kurtula· le, içlerinden kıırban vennit 01'' 

ettiği k'ulübede karşı karşıya otu- mıyacaklardır. caklardır. 
rurlarken ağızları kulaklarına Abdül Fakinin bu cümlesi üze- Abdül Fakt sözüne devam edl' 
varacak 'derecede zevkliydiler. rine, Gata 'daha hisli davrandı: cek gibi görünüyordu. Fakat içi' 

• • • • • • • • • • • _ ikinci bir fırsahn eline geçe- riye giren uzun boylu, geni~ 0111\lj 

Gata, Bli.ntı da eline geçirebil- bileceğini sanıyor musun? diye lu bir haber~; önlerinde bir m,_-
•eydi, aevin~i iki !kat olacaktı. Bu sordt,ı. gibi durdu ve Gataya: 
itte Abdül Fakinin beceriksizliği- - Muhakkak.. Gittikleri yol, - Reis Çitima sizi yanına ç' 
ni bir çok. defa yüzüne vurmu§tu. nihayet beş gün sonra onları aya- ğırıyor, dedi. 
Ve fırsatını buldukça vuruyordu ğımıza getirecektir. Yalnız bir Gata haberciye hiç bir §ey ıö1' 
da: korkum tahakkuk etmezse.. lemeden ayağa kalktı .. 

- Abdül Faki, dedi, !U gavur - Ne korkusu? Abdül Fakiye: 
- Bakalım niçin çağ1rtryof1 

Dünkü yağmur 
(Baş tarafı 1 incide) 

ler akmıya başladı ve seller ıeh • 
rin çökük yerlerini basarak gelip 
aitmeyi aüçleıtirdi. Seller, Kasım 
paıa, Fındıklı, Ortaköy, Aksaray, 
Samatya semtlerinde bir çok evle
re girmittir. 

Kaaımpaıada. Gazi mahallesini 
Beıiktqta Köyiçinde Çelebi so· 
kağmdaki yirmi evi ve aynca Has 
fırın aokağında Camcı çıkmazını, 
Fmdık1ıda bazı Clükkanlan ve Ni
!antaımda Metrutiyet mahallesi
ni ıu basmııtır. Bu vaziyett-:n it
faiye haberdar edilmif, arozözler 
evlerdeki sulan boıaltmıılardır. 

Meırutiyet mahallesinde üç ev 
yıkılma tehlikesi gösterdiği için 
tabliye edilmİ§tir. 

·:siY'AS·ET 
t. ., ;.· :~· .• • • 

(Ba§tarafı 3 ncü sayfada 
İngilizcede nümune olacak lisan i 

le çok güzel ve mükemmd ya.zar, 
canlı ve heyecanlıdır. Daily Telegraph 
gaaetesi de ayni. 'YeçhHe, fakat blnm 

da ıola mütemayil muhafazakar bir 
gazete sayılır. 

Bu gazete her şeyden evvel lngiliz 
orta ımıfma hitap eder. 

Baskı adetleri ise: Foreign affairı 
mccmuaııınrn ııon nüshasında Herald 
E. Scarhor oughs'in yazdığına göre 
Timeıı'in takriben 200 bin. 

Morning Post'un 150 bin. 
Daily Tclcgraph'ın 300 bindir. 

Almanyaya karşı 
(Baş tar:ıfı 1 incide) 

nin, Bari panayırında söylediği nu 
tukta bir cümlenin yanlış anlaşıl
masından çıktığı söylenmektedir. 

dedi .. Sen burada bekle .. Az soo • 
ra gelirim .. 

Gata reiıin yanına vardığı zı• 

man, onu kabilenin ileri gelenle' 
rinden üç ki,iyle beraber buldu. 

Üçü de kalabalık içinde aya~· 
ta duruyorlardı. Gata fevkaJide 
bif haberle karşıla9acağmı tah• 
min etti .. 

Reis, Gatanın geldiiini görüll" 
ce· 

. - itte, dedi.. Nihayet bekledi
ğimiz oldu. Haberci Şilok1arm .,.. 
vaşa hazırlandıkları haberini ge' 

tirdi. 
Gata memnuniyetini belli el

meğe çahşarak el1erini oğuftut' 
• du: 

- Haberinizden memnun 
dum, dedi. 

Kime ve ne için? Botalan Bo -
ğaziçine vapur ne yapacak? Yok· 
sa yeni vapmlar zarafet ile müfte
ri mi celbedecek? Bunu anlıyamı
yor ve heT!eyden evvel !UDU isti • 
yoruz: 

Şirketi Hayriyenin bilet ücret
leri inmelidir. Kıymetli Nafia Ve· 
kilimizden bunu "da bekliyoruz. 

Kuaköy, Eminönü meydanları 
ile Ortaköy Fındıklı tramvay yol
larını da ıeller basbğından tram· 
vaylar bir müddet işliyememiştir. 

Çitima çok telith bir h&l 
görünüyordu. Gatanın cevabmı 
şitmedi bile. . . . 

Abdili Faki, Catadan, Dinı 
lrlar sava§a giderlerken ayrıldı 

Nu:ml !Bey, mkardeJinln ka. -
nmın zehirlenmesi suretile öldü • 
IDnü iki tfoktorun verdiği rapor 
"f'e tien"disine gelen kan_aatle tes· 
pit eder etmez müddei umumiliğe 
bir istida vererek hangi zehirin ve 
ne suretle kana girerek ölüme se· 
bep olduğunun tespit edilmesi ve 
m\lsebhiplerinin tecziyesini iste • 
mftir. Müddei umumilikçe göste
rilen lüzum üzerine cenaze mezar 
dan çıkartılarak morga nakledil • 
mi§ ve fethi meyit ameliyesi yapıl 
mrıtrr. Falcat, cenaze morga ölüm 
den ç.ok sonra getirildiği için an .. 
cak kan zehirlenmesi neticesi ola· 
rak öldüğü te~pit edilebilmiştir. 
Rıaporda hangi zehirin kana gir -
diği sabit olamıyacağr zikredil
mektedir. 

satiye ile Elektrik Yağmur eınaamda Beıiktafta 

Serence Bey yokutunda 24 numa· 
ralı Abadi Efendinin bahçesinde-

Bu rivayet Romada da !ayi ol· 
mu§ ve Fransa • ltalya arasında 
bir "müzakere cereyan ediyor,, 
yerine, bir "anlaıma yapılıyor,, 
şeklinde yay.ılmıştır. 

Fakat Fransa ile ltalya arasın
da konuşmaların devam ettiğini 
İngiliz "lnuhabirleri teyit ediyor. 

O, yanına aldığı üç reh 
Süleyman ve arkada,larmın P-ll 
ne dü§ecekti. Bir taraftan ke .... 
hesaplanna iki kabile birbiritl' 
çarpı~maya giderken, öteya114' 
da kendisinin bo! durmasını dot 

' Şu suretle de anla§ılıyor ki Şa
ziment Hanım bir zehirin kanma 
girmesi auretile ölmü§für. Fakat 
bu zehiri Kana kim ve ne suretle 
ıokmut veya bu zehir kana ne su
retle girmi§tir. Bunu adHye tahki
katı tenvir edecektir. 

Şazinıent Hanımın efradı aile -
sinden bahriye kaymakamlığın • 
dan mütekait Fehmi Bey de §Un· 
İarr söylemektedir. "Cenazeyi al • 
~ali üzere hutahaneye gittim. 

(Baş tarafı 1 incide) 

tiyaz.a dahil olmıyan i,lerle uğ • 
ra,mıya batlamııtır. 

Satiyenin yapbğı itlerle ıirke· 
tin imtiyazı araımda hiçbir mü • 
naıebet oimadığmdan muamelatı 

tetkik eden heyet bunun doğru ol· 
madığını ve Satiye idaresinin !İr· 
ketten ayrılmasını ıirket müdürlü 
ğüne tebliğ etmittir. Bunu şirket 

idaresi kabul etmittir. 
Şirket ay batına kadar, Satiye 

ile muamelatını tasfiye edecek .. 
tir. Ve Satiye yeni bir §İrket lıa • 
linde çalıtacakbr. 

Bütün bu geçenlerden batka cid • 
den acı bir hidiıe ile karıılattnn. 
Kar!mıa. elinde hesap puılaıile 
bir kadın çıktı. Hesap ödenmeden 
cenazenin bir yere çıkardamıya • 
oağmı ıöyledi. Yanık yüreğimle 

bu puslanın karıııında durakla -
drm, Zira eeaa-w nWm ..... 
yuyor)ardı, 

Fransız hariciye nazırı M. Bar· 
tu, gelecek ayın ortasında Roma • 
ya gideceğini söylemiştir. 

ru bulmuyordu. l 
(Denmı .a~ 

9'mirt ........ atflll'"llllUHlftlmlll'tl __ , ...... ,. - o 

ki çınar ağacına yıldırım dü§mÜ§, 
ağacı dört parçaya ayırdığı gibi 
bahçe dıvanru da tahrip etmiştir. 
Bundan baJka yağmur yüzünden 
bir de kaza olmuttur: 

Çarııda Uzun sokakta 71 nu • 
maralı dükkinda bukıcı Ohanes 
oğlu Pandeli yağmurdan sonra, 
dükkanının dammr temizlerken 
müvazenesini kaybederek yere 
dütmüı, yüzünden ağır surette 
yaralanmıttır. Pandeli Cerrahpa • 
§& haıtanesine kaldırılmıştır. 

,l_H_A_B_E_R_" Ankara(Ba~~!~f~c~~ 
leyh bekarlar tevziattan iıtif•d' 
edemiyeceklerdir. _.;lı 

Çankırı, 10 (A.A) - Dün ya -
gan yağmurlardan yolların pek 
çok yerleri bozulmuş ve Ankara
Çankın treni 13 saat teahhürle 
gelmiıtir. 

Çorum, 10 (A.A) - Dün öğle
den sonra yağmurla karışık yağan 
dolu civar bal Ye Jaahselerde ha • 
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iki ıenede imar edilmek taT._.-,_ 
aile batma iki dönümden bet.~ ... 
nüme kadar toprak verilece.iP .. _ 

Bu müddet zarfında verilen .r:. .. 
ziyi imar etmiyenlerden topra1' ti 
n geri alınacaktır. imar edeol• , 
d d- ·· · eril• e ayrıca on onum arazı v 
cektir. lll 
lnhlsarlar1n hesabını t•f:. 

Ankara, 11 (Hususi, Tele , 
la) - Divanı muhuebat 1118,.,, 
loplarından Mukbil Bey lnhi::.fjı 
far hesabatmr tetkike memur . 'IJ' 
mi§tir. Mukbil Bey bir kaç ::,.,, 
kadar lstanbula hattket ed 
tir. ' 
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..._ lıadannm çıkarılması IUNtiyle yDs ciltlik bir kütüphane 
~~a ıetirilmeai temin ecfılmiflir. En kudretli kafaların, 
..._lerin yardımlarına müracaat olunmuttur. 
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HABD - Akpnt f'09tul 

Ka .. ı 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümh uriyet 
BANKASI 

AKTiF 

619 ı 1934 vaziyeti 
PASiF 

UN UN 

~~=~-~~~-~---~~~-~~ .. ·.~ 1 ~ :~:7::. ~ Sermeye ·······----······················-·······-· 15 000 000. -

Ufaklık ...................................... ~ .. 700.228. 14 

Dahlldekl Muhablrter ı 

~=~ s~!.~~.:::=::=: .. ~ .. ~.~~~~ 1 ~ ~=;~:::; 
Hariçteki lluhablrler ı 

.\ltın: Saff kilogram 3.801· 059 ı S.354.943. 99 
'.ltına tahvili kabil Serbest dövizler 4837.714. 87 

Ha zlne Tahwlllerl ı 
ı)enıbte edilen cvraln nakdye 1 
<arşılıfı L. 158.748 :>63.-
Kanunun 6 ve 8 lncı mıd· 
delerine ıevfilıan vıkt tediyar ., 9.484.929. -

leneclat CUaflanı : 
Hazine bonoları •· · ······· ... · ····· ı L. S.749.330 -
ficar1 senetler •····· · ·· ·· ··· •• 2.J25.609.7i 

l!altam ve Tahvlllt CUzclanı: 
Deruhte edilen evrakı nıttiye 

karttlılı esham Ye tabittr 
idbarf kıymetle]-······················ ., !7.748.68! .!! 

l!':ıbım Ye TabYiltt .. .... .... ..... .. f.874.287.03 

Altan ve flllvla Uawln• avana ·············· 
Hi-4arlar·······-·--····· ······· .............. . 
muhtellf 

YekOn 

Ibtfpt akçesi 0
-··-.. ----·····--
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00
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37.207.780.74 

Teda wUldekl Banknotlar: 
Deruhte edilen evraıu naktiyc iL. 158 748.563 -
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 

3326.95~.<32 terirıe tevfık~ vaki ıediyıı 9.484.929.-
• Deruhte edilen evrakı naktiyt 

bakıycsi .• ..... . . ... .......... ... J 49.263.634- -
1 O J 92 658 86 Karşılığı tamamen altın olarak 

tedavule vazedilen. ... ... iL 8.688.000. - 1 S7.95f 634.-

TUrk Lirası Mevduatı : 
Vadesiz _, ................... ·-··· ı 21.773 868.4i 

149263634.- Vadeli -···00
············-· " 21.773.868.47 

Döviz Mevduat. : 
Vadesiz ................ ·-···-······ ı l 1.662.238.60 
Vıdelı -···--·--············ 1 033.956.04 12.696 189.64 
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·
72 M•htellf -..................................................... -- 45.951.599 25 
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iM.037.~~.66 YekOn 
2 mart 1833 tarihinden itibaren: 

l•konto haddi ıUzde il 1·2 - Altın Uzerlne avana yUzde 4 1·2 

lstiklAI Lisesi Miidiirlüğiinden: mı~"'mf 
= 

1 - ilk, Orta Ye Liae kı11mlanna kız ve erkek teyit Ye nehari talebe kaydına devam olunmalchldır. J 
2 - Ka11t için ber tBn ... t oadaa oa yedi1e kadar mllracaat edilebilir. \ 
3 - Yeni talebenin Jraydma denm edilmekte el~aa, eaki talebenin yerlerini mubaf•za için ! 

W.... eWftl ka)'ltlalW ,..U.meleri llamchr. J 
4 - ı.tf,.ıere, mektebin lra,.t prtlar1111 biWlrea tarifname glnderiUr. 

1 Adres: Şehzade başı, polis merkezi arkası. Tel. 22534 s 
sın s r ı 5 n u- , .. .......,.._....._._111111...,,. 11..,. "114nt__. 

Knı·Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlannı havi Leyn-neha~ 

En Nefi• \ 

Limon çiçeği kolonyası 
HAYRiYE LiSELERi 

Şiıesiz sabı fiyah 
Fatilı-Scuaçhanebaıı Horhor caddesi Münürpaşa Konalı 

Litresi 100 Kuruş 
160 

Reaal liaelerin bUtllD imtiyaa Ye hukukunu haiz ve Maarif Vekaletince MUADELET! mU1ddakbr 
Tedriatmclaki ciddiyet Ye intizamiyle talebenin 11bhat Ye gıdasma itinasile tanınmJf olan 
mektebimiıcle kayda bqlanmıfbr. llk kwmdaa itibaren ecnebi liaanı baılar. Talebe mektebin 
bUIU8i otomobil ve otobklerile nakledilir. Camadan maada her glln 10 dan 17 ye kadar 
mllracaat edilebilir. iıteyealere tarifname g6aderilir. Baka1orya imtihanlara lEyllllde baılayacaktar. 

" 
" 220 " 

irkeci Mühürdar zade hanı no. 
9 Şük6fe Itriyat imalithane•i 

Telefon ı 23074 

latanbul Dördüncü icra Me
murluiundan: 

Yeminli ehli YUkuf tarafmclen 
tamamına (on dokuı bin ıekiz 
yüz otuz) lira kıymet takdir ec:li· 
len Beyoilunda Firmaia mahalle 
ainin Sıraseniler caddeıinde eaki 
45, yeni 18 No. lı maabahçe kiıir 
hanenin tam.mı açık arttırmaya 
konulmuı olup l - 10 - 934 ta• 

H I• L A L )• A H ·M E R rihinde ıartnam•i divanhaneye 
talik edilerek 13 - 10 - 934 ta• 
rihine müaadif Cumarteıi slinü 

Merkezi Umamiaiaclem 1&at 14 ten 18 ya kadar lıtanbul 
Eılciıebir Hdlliahmer ambanada Forcl, Garford, Braliya Dirdüncü icra Da1reeinde aatıla • 

t'!:~~a. otomobiller 13 EylOI 1934 tariblade aatdac:aimcl•• ,caktır. Arttırmaya ittirak için yüz 
-.ıeena mDnceatlan. (2391) de yedi buçuJt teminat akçeıi ah· 

m.-•--1111!'-----------.ı nır. Müterakim verıi, belediye, va 
t kıf, icareai müıteriye aittir. Arttır 

'ih..~ _alnlarmclan ameli,U· Müsamere ma bedeli muhammen kıymetinin 
~~ak iıteneniz, alç.: yüzde yetmiı betini hulduiu tak • 
'1\pqlnnız aon ıiıtem fennf Türk Hanımları Eairıeme Der· dirde ihaleıi yapılacaktır. Akıi 
Q.~larrmızı kullambz. neli menfaatine Eyhllün 13 ncü halde en çok arttıranı., taahhüdü 
~ ~ Karakiy, pofaçacı Perfllllhe ıünii aktamı Suadiye baki kalmak üzere arttırma on 

hnmda No. 38 pzinoaunda verilecek, müamere bet ıün daha temdit edilerek 28 • 

:poneridi 
•, banak Ye karm ltor 

~. (11U) 

pek parlak ve eflweli olacaktır. 1 O • 934 tarihine müıadif Pazar 
tünü ayni aaatte muhammen kıy· 
metinin yüzde yetmlt betini tut. 
muaa taht pri 1'ıralcı1ır. (Kanun 
-2280). 

Bir lira mukabilinde iJI lrir ıe
ce pçirmelerilll okulQCU)armma 
tavtiye ederia. 

Telefon: 2osao•••••••••••• 
nunun 126 ncı maddeıine tevfi· 
kan ipotek aahibi alacaklı ile di
ler allkadarlann ve irtifak hakkı 
aahiplerinin dahi ıayri menkul Ü• 

zerindeki haklannı vebuauaile fa· 
iz ve maarafa dair olan iddiaları· 
nı evrakı müıbitelerile yirmi ıün 
içinile icra dairuine bildirmeleri 
ilamıdır. Akıi halde hakları tapu 
ıicillerile aabit olmadıkça aatq 
bedelinin payla9maıınden hariç 
kalırlar. t9bu maddei kanuniye 
ahklmına röre hareket edilmek 
ve daha fazla malıimat iltiyen)e • 
rin 934 - 711 Nu. it dosyaya mü• 
racaat etmeleri ilin olunur. (239) 

tktisat Vekaleti Ticaret t. U. 
müdürlüğünden: 

30 ikinci Tetrin 330 tarihli ka· 
nun hükümlerine göre tescil edil· 
nıit olan ecnebi tirketlerinden 
(Kredi F onciye D' Aljeri eda Tüin 
zi - Credit Foncier d'Algerie et 
de Tuniıie) tirketi bu kerre miıra 
caatla Türkirede1ri faaliyetini ta· 
til ettiiini bildirmiıtir. Mezlrilr tir 
ketle allkuı olanların tirkete ve 
ical»ında lıtanbal valilitine müra· 
caatları ılln olunur. 

23 Temmuz 1934 

Fatih Sulh Birinci Hakuk Mah· 
kemeıinden: 

lfakat Hanım tarafından o .. 
küdarda ~limiye caddesinde 
Binbatı mütekaidi Hemdi Bey 
zevceıi Saadet Hanım aleyhine 
açtığı izaleyi fUYU davaımm cart 
muhakemeıinde meibarenio ıöı • 
terilen mahalde bulunmadıiı Te 
ikametgahı hazırasrnın meçhul ol 
duiu bildirilmit ve talep üzerine 
kendisine on bet gün müddetle 
ilanen tebliıat icraım• karar ve· 
rilerek muJıakemenin devamı 29 
Eylul 934 ıaat 14 de talik edilmit 
olduğundan müddeialeyhin yevm 
ve saati mezkurda mahkemede 
hazır bu1unmadığı takdirde hak • 
kında gıyaben muhakemeye de
vam olunacaiı teblii makamma 
kaim olmak üzere ilanı keyfiyet 
olunur. 

ZAYi - Yenicami maliye ıu· 
beıinden almıt olduiumuz 2 nu· 
m-.ralı buğdayı Jtoruma defterini 
9 Eylul 934 tarihinde zayi ettim. 
y eniıini alacatnndan eakiıinin 
hükmü olmadığım ilin ederim. 

Yılmaz bisküvi fabrikuı 
Oıman Nuri '(3058)' 



Bursa bu gün kur
tuluşunun yıldönü
münü kutluluyor 

Ali Bey Hatice iamindeki 
metre.ini aekiz aene enel Eiir
dirde iatuyon memuru olarak aa· 
kerliiini yaparken tammqtır. O
radan lzmire ıelmifler, habumm 
iıtememeaine rajmen beraber ya· 
f&ID&ia batlamıtlardır. • 

Ali Bey babumm ölümüne ka· 
dar epeyce zorluklar çekmiı, fa· 
kat her 19ye raimen Hatice ile ne 
evlenmiı ne de ondan aynlmqbr. 

Hatti babaımm, oilunu miru· 
tan mahrum edeceiine dair yaptı· 
ir tehditler irile teairini ıöaterme· 
mittir. 

Bir aene enel bu iki aeTıilinin 
araama yeni hir bdm daha ka· 
blmııbr. Bu, Haticenin kız karde
fİ olup adı Zehradır. Kocuryla 
ıeçinemediiinden bof&Dlllıf Te 
ablumm yanma 11immııtır. 

iki kardq birbirlerine çok ben· 
zemektedirler. 
~- ıayet iyi aeçindikleri 

halde aon zamanlarda Ali Beyle 
metresinin aramadaki ah bTp• 
lan 11Jdatmlfl1r. Bumm sHeW Ali 
Beyin Zehra ile pek candan olQfU 
ve hatta MYİfmek ---- ael· 
meleridir. 

halde laill balun•m•mıtbr. Yal· 
nız komtulardan biriai ıilih seale
rinden bir kaç aniye 80Dl'a Ali 
Beyin bahçe.inden ve arka kapı· 
dan ıi:rah bir hayalin çıkbimı, a• 
cele acele karanlıia kanttıtmı 
ıirmüf. 

Hatice haatahaneye ıötürülür
ken ölmüı, Ali Bey de tevkif edil· 
mittir. Zehra aranmaktadır. 

• • • 
1Cabuklanm19 bir yaranm ince

den inceye zonldadıimı, ıızladıtı 
nı duydum. 

Kiraz habçeleri, bereber kot· 
malar, hatbata kendimi onun kol· 
(arma bıralmtım çocakluk zaman 
lan, rüya, derili ıibi vücuduna ya 
pqan kırmızı parlak ipekten elbi· 
seli teJtan, birer birer hayalimden 
ıeçtiler. 

Uçurum kenarındaki derin tat, 
karanldr, alevli, korkunç boılukla 
ra JUYU .. Dlt .. 

Bunları aanki yeniclen yqada. 
Sonra bir llüm aoiukluju, ya· 

maa hir h...etl.,,.a yana, içimde 
eati. 

. 

Dün ıece Hatice hiru rabataız 
olduiu için erkenden odaama çe
kilmiı, Ali Beyle Zehra salonda 
kalmıılardır. Çok ıeçmeden on· 
lar da kendi odalanna ıirmiıler, 
fakat zaten Haticenin beynini b
gajren füpheler rahabnlık Is · 
b6t u f, ıece yaruma 
dojru y&Yqça alona çakarak Ali 
Beyin ve Zehranm odalarını ayn 
ayn dinlemiıtir. 

Blin atbk ltirııçunmun dibin· 
de iG•. OrUm lnutUit plda. 

Gizlerim aulandı. 
Gazete okudaldanmı tartakla • 

mıya ft1rit halduimn saman b· 
funda ıiltlmse arta hir haJNt 
Yardn 

Me.terse, kocanı, ni bu har.e111 dairesine niçin geti 
bili1er mu•llll•?... Arap Emirine satmak içn.L .. 

Ali BeJin oclumda hiç hir ha· 
reket yolma111, fakat Zebnnm o
daamdaa iki kitinin koDaftuimu 
anlatan sealer ıelmif, kesik keıik 
aealer ••• C..Ç kadm bulum Ali 
Beyle Zehra olduklarını hemen an 
luut. Büyiik bir hırsla kapmm 
tolanaima 1ar1lnıı1, çeYirmit, fa· 
kat içerden ıürplü olduiu için a• 
p1M•qbr. 

itte o zaman kıyamet kopanq
tar. 

Hatllse ali11ııl W1e ıö• utlıra· 
c:ak bW kı.Unç_ olabilirdi, ı • 

anlattrlclanna l>alnlıraa '8,te \lr 
cinayeti yapabilirdi. Fp.t Zu· 
ra.. O pumk, mızmız, lumltıl ·~ 
molla yaradılqlı zayallı kadmcla 
ile aisellik Yardık~ J;i iltın• ... 
bep oldu? Buna akfmt~rd 

- A.._. sen i., iazaa .öyİi 
miakinleri seven ıarip erkekler de 
huhaaa1or. Ali ., &le onlarda 
hiri ot.cak! .•• 

Diyortlum. 
O zamanı...: 
- Sen de onu telirar Ye çıldıra· 

ıiye aeYeceluin. Onun uiruncla ö
lümü hile ıöze alacaklın! •. 

De.elerdi, kim inanırdı? •• 
HizmtıtçUer toplanmqlar Ye n.. • • • 

den aoma kapı açılarak Ali Bey GüaJer. haftalar, aylar ıeçti. 
ıecelik Ja,afetiyle IÖrÜDIJliftür. Ha,._ "P-.iyOll, la...._.... 

Hiwetcileri •Tllllf, içmi sir- da " ikilioia .......ıa seçiyordu. 
melr, lrardetine hücam etmek iate- 8-hot Wr &çı sibit&m. O 
1ea Hatice:ri kitap 04iuma aötür- kadar ibıiitaa Dlldiaüt Ye arnau 

•ittir·· Ja11Jorclmn. , °"da Jii)uek ~le birhirlerine . Etra&mclaki ._ ... fena, her .. 
elvmifler, baimiutlar ve dl..- ~ bra, " yana da bqüaden 
..,.. YUf&D ayak aealerinclen, da· dalla bNahktı. Bu Jiiaclen bir 
ha 1-tb prültiilerden aalatıldı· iki defa ortatımla ela iateaaebi• 
ima ... cliititmiiflenlir. - •t.t' ... 

itte lla macla Haticenin: Bir namka,u tablnna elaya· 
- y etifia! Bmi TUraC&k, beni ..ıs, ltir lltili parmajaDla çek· 

ilclirecek ha adam!.. ... ihti,.am .... thaydum. 

Diye haJlanlap ititilmif. Gene lllJle Wr aüaclü. Her ak· 
Hizmetçiler JeBiclen :rukarı fır- ..- olclaia ıihi linet hattıktan 

lamqlar fakat; o aırada arka ar- IOlll'& hemen drf&l'IJa çıkmadım. 
kaya üç el ailah patlNDJf. ~-=.ıe hirllllllit heaap itlerile ul· r-- a'dımn: .... ,,__ 
~ rafbm. 

-;:-Alsak!- .... ainfonlu. 
DIJ'• laa~ yere JdDWıiı· s-te ı..Jdım; dokau oa ıeçi· 

m.: iaWiliai cla,mutlar. fOI'· . 
Kapı eç•lmq, Ali Bey eliacle. K.Jldn. Dlprı saktma. ~ 

s P1mDdan m-n tiilm taı... bpıulm. ICepensi iaclirdha. •ir 
es ırsla slriimniit '" hima~e- 1iaftaüUeri feaa bir nalem 

- • Yanlı. ....... 7UUJorda. Saim 
- -. ..... ..._ Yerin ı anıttı, ittiham JQ1ctq. Doita· 
lte:lllt... IOlll'& Ze1aramn oda· ca AleaacaktaJd JIPti,._ pde-

"8ün'11ü nüJI •ızdit ç~n y.. kendilerini himaye e&1*ık için ~· 
zdUclan ıu anfqılryor: lier emııf ırl teıkilitlanc\ıklarmr, hangi ınea 
lık ıubeıinjıı faal ve doiru olar4i leırı.t!]pih .. tıiıf.*ı-.rd• ~-
çalrfall bir cemiyete ihtiyacı va tifler yaratbldar~ı •ötterme1' d • 
Hattl--en ldiçik bir ".derece tayi sere, Halkevlerı f'aafiyete eçme-
ni,, itinde hile 1-a. llbma dayu li, köycülük fQI> dığı 
• .,.... ıib~ ·~ ~-- .... _ 

FU.t hitbaila, emlf eemiy '1r ! Küçük eınafm Ye 
t.I, makine yalnd ltüJlillr Hnlla lann ne terait el 

IÜD küçük mülkiyetlerinden bira· 
zmı kaybeden aan'•t veya dükkin 
aahiplerini, kuvvetlendirmek ga • 
,.... takip edecelrlWdlt. 

0.tdlClarlı marapıoz 'Halil 111 • 

ta, eli.inin ~l111aaını b.üko· 
metten bekliyor. Lakin, hükan)eti 
de ikü ,decelc, eınafrn mütterek 
ihtiyaçlarını ona anlatuak olaıa 
hir ma.ranıozlar cemiyeti defi! mi 
clir? BU birHfin faaliyete ı~esi 
ne ıGne dllJ'.UYor? 

bbil olduiu ·gc;.··eı .. ""ıta 
propaıadla, zibuı" lllr~Aı!i"9tm 
Jldir. Herkes, kurtqjlUf'lllıP~ 
larda olduiunu Öıil"' Nil 
nihayet, ~naf pma 

ıı icap edip te yapepıadı" ı it kuv· 
'8d• 
Dletllalllf~ltıt~~ftllilln 
{»&t e en aan a .: 8f 
... edi açılmalıdır. 

,. ... ıe'ih'*1n• ı.;a _. 
M:ret sdftil ladifatllw.tiıiS'lliF: 
kin il 

M&raqozlar ,:emi7eti, ayni za· 
...-nda, tan'J.tkirlenn lriİ5iik ye 
miifterekr ıermayeJeriıe makiae iti 
yapabilmelerine de relıbeı-lik ede
hilir. Bu aayede, aan'atkirlar, el 
kap,ımd• icretle ç.lıtq1a1-na 
keı;ıdi mU,terek maldnelerinde it 
yaparlar. Hem~ .aan'attan yetifme Kavafo§lu 
ad~lann Jmrduklan müeuetede ----·~'~RJ1"'f :~• '~' f.~''"tt..,.ıP---· -
çıka,ılen jtler, e1'ette diier19'ine Dr • Hafız C..,...I 
faik olur. Binnetice, raibet ıarer. ~ h""'•kh.- - ~•lı·••• 

Ancak, takdir ederiz ki, küçük ~ " .-..w ~ eT 1 ı lill 
aan'atklrlann birleıerek iatihaal ıw.. ........ , 2i c1r 6 ,. w. 
kooperatifi yapmaaı da mütkilJ· ı........aı. ~ (tlfl) ... 
dir. Zira, Lu, ha71i ~erin b!r bilsi _.... ı.imi • '' tı;" • iı Js '• • · 
itidir; bir fena..-. bllal eder. Mua,......._ .,. • t,.• • 

r-ı213id. 

ama a.ır. ıltmif. alr, J"dac•k••·· 
Falıat z.tu..11 polia de aradıiı 

TfbJdyeciQ cWıa. evvel üıkj.-f y~ ._.,....,. tdlfı• ~i 
ebnİf Garp memleketlerinde. .Uıi 38 - ...,..... 41., 

aan'atlrlr~ ~- W!ı 

Jı bilmiyen adaml 
kolacı diye ahyor 


