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Bulgarlar hem suçlu, hem güçlü! 
T unel ücretleri iniyor! 
Birinci mevki 100 paraya, ikincisi 

iki kuruşa indirilecek 

Nafıa Vekili Ali Bey 
Osmaniye telsiz 

istasyonunu gezdi 
Dün öğleye kadar imtiyazlı tir· 

ketlere ait itlerle meıgul olan Na
fia Vekili Ali Bey öğle üzeri Os· 
maniye telsiz istuyonunu teftit et 
mittir. 

T eftit bir saat kadar devam et· 
mittir. Saat on albya doğru vekil 
Bey Y eıilköy telıiz istasyonunu 
da ziyaret ebnittir. Teftişlerin bu· 
günde devamı muhtemeldir. 

Band1rma ekapre•I 

Avrupa güzeli 
seçildi 

Avrupe4a bu.ı mmetlerln lftlraklle yapı
lan &1'r.e1Uk möaabakaamcla Flnlancllya cU-
mı Mat.muel Eeaıer Tolvonen Avrapa gtbr.ell 
9e0flnsl,U; IÜ' l'fJ8llllnl kOytıyOl'QL 

Gazi Hz. 

Zulümlerin ardı arkas~ 
kesilmiqor 

Ekalliyetimi~e yapmadıklarını 
bırakmazken, gazeteleri, halkı 

aleyhimizde hazırlamıya çalışıyorlar 
19 mayıs 1934 tarihinde bir 

darbei hükumetle mevkii iktidara 
gelen yeni Bulgar hük\imetinin 
batvekili Gospodin Kimon Geor· 

gief ve taraftarları mevkii ikti • 
dara geldikleri tarihten bugüne 
kadar Bulgaristanda yaşıyan se • 
kiz yüz bin kitilik Türk kütlesi • 

nin vaziyeti içtimaiye ve ıiyaıiye· 
ıi ile maarifinin de bu değiıme 
münasebetiyle evvelki halini mu -
hafaza edemiyeceği derhal göze 

çarptı. 

Bulgaristanda intihapla mev • 
kii iktidara gelen ricali hük6met 
intihap arifesinde Türklere pek 
büyük iyilikler yapacaklarını ve 
yardımlarda ..,bulunacaklarını bol 
bol vaadettikleri halde, mevkii 
İfial ettikleri gündenberi, bu va • 

itlerin hiçbirisi yapılmadı Te Bul· 
garistan Türkü aldatıldı, durdu. 
En nihayet yukarda zikredilen ta• 

(Arkası 10 uncuda) 

Şirketi 
biletleri 

Hayriye 
pahalıdır! 

letanbuldan Bandırmaya giden 
lzmir yolculan Bandırmada ıaba· 
ha kadar tren beklemektedirler. 
Bu bazı tikayetleri mucip olmut • 
tur. Bundan ıonra bu hatta itle- Dün iş Bankası sergisini 
mek üzere haftada iki defaya 
...b.a. ekapree trenleri ihduma 
Nafia V ekileti tarafından karar 
Terilmiıtir. Badem n latanbuldan 
giden yolcular fa: .l olarak bir ge 

Raşelin annesiyle babası 
aiılatıyorlar: 

• 1 ='d llltJor: Ba. ~ ..,_ 
......... ~· şııau ~ 1ıllet 
taretlerını faldt blJo derfltıeYe tı*anmi elma
" ve tilrlil lda.re9lzUıderl bu netkıeyl clotur-

..... 1 ___ ...,,., .. 

ltıe 1ın1r; ŞlriGl&l m p 
........ ~. Fotolrafcımts lla .....a 
llılbtrea .--.. bhhelılr ohgpp- , ..._... 

'-kat Oç kiti bir ara,.a pllMIJe ..._, ~ 
.._ ...ı Wdeme.11 mecborlyetaocle Jmlm1ttır. 

..., , <Apı.u ı.ıa. 1u"1uu'a."'a'h1 .... ı -YC li~"' 

Yl'J'Rı Bandtnnadan kalkan trenle 
......._ ederek .. bahleyin Jzmire 

(Arkası 10 uncuda) 

Senede 10,000 lira 
Şehir tiyatrosundan ayrılanların 

aidatı bu kadar tutuyormuş 

Halide ve Şaziye H.larla Hüseyin Kemal B.in 
Şehir tiyatrosundan ayrıldıkları tahakkuk etti 
Raıit Rıza beyden sonra diğer 

~azı artistlerin de Şehir tiyatro • 
'1ıııdan aynldıkları haber veril· 
"'ektedir. Ayrılanlar arasmda 
lfalide, Şaziye, Şayeste, İclal Ha
"-11ılarla Hüseyin Kemal, Zihni, 
~di beyler vardır. Bunlar Şehir 

1Yatroıunun provalarına gelme· 
~~lderi gibi dün istifalannı Şehir 

1Yatrosu Müdürlüiüne ıönder -
"'itlerdir. 
de SoYyet Ruıyadaki festivaller -

bulunmak f.izere Moıkovaya 
~~en- Şehir Tiyatroıu rejiıörü Er· 
~ Muhıin Bey cumarteai ıa· 
~ Ruayadan ıelecek Te o aün 

Nedi H. 

ıaat ikide T epebatı tiyatro.unda 
artistleri topbyarak görüetcektir. 
Şehir Tiyatrosundan ayrılan ar· 
tiıtlerin maat azlığından dolayı 

çekildikleri ıöylenmekle beraber 
bu aynlıtm daha kuVTetli bir se
bebi olarak, Şehir Tiyatro.unda • 
ki bat kadın artistlerden birinin 
dijer kadm artistler üzerindeki 
tahakkümü gösterilmektedir. Di • 
jer taraftan Şehir tiyatrosundan 
ayrılanlar Ratit Rıza beyle bir • 
letmitlerdir. Bunlar, Raıit Rıza 
beyle bir mukavele yapmıılardır. 
Mukaveleye söre ~e Te Hü • 

.(Arkası 10 uncuda) 

Şaziye H. 
HUHyln 
Kemal B. 

Rafit 
Rıza Bey 

ismet Paşa Dişçi mek
tebini ziyaret ettiler "Kızımız kendisiyle bir buçuk sene 

Reiaicümhur Hasrelteri dün • v • • 5 
saat yediye doğru it Bankasının DIŞaDII kalmış deg1Jd1, ancak 2, ay •• ,, 
C-l-.1ı.a..a---?.l.l.-: ..... .,:..;a; ,;F .. ......_ 

etmiılerdir. 
Gazi Hazretlerinin refakatle • 

rinde Büyük Millet Meclisi Reiıi 
Kazım Paıa ile Gazi Aymtap meb 
uıu Kılıç Ali, Bilecik meb'uıu 
Salih beylerle diğer bazı zevat 
bulunuyordu. 

Reiıicümhur Hazretleri evveli 
banka pavyonunu gördükten son· 
ra ıeker, ıigorta, Yüniı, Ormanit, 
Kömürit pavyonlannı tetkik bu • 
yurmuılardır. Sergi pavyonlan 
hakkında Salihattin Refik Bey 

(Arkası 10 uncuda) 

l~~!~~~ 
1 rabzonda veremle 

mücadele 
Ankara, 13 (Hususi, telefonla) 

- Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekileti bu yıl Trabzonda bir 
"Veremle mücadele dispanseri,, 
açacaktır. Vekalet diıpanser ye -
rini tesbitle meııuldür. 

Tapu ldare•lnln yeni 
te9klllb 

Ankara, 13 (Hususi, telefonla) 
,(Arkası 10 uncuda) 

Halide H. 

"Leonıın lıarelcetlerini 
beğenmiyorduk onun için 

vermek istemedik.,, 
Dün sabah T ah 

takalede Şanı 

piıküvi mağa • 
zaamda bir ci-
nayet olmuş, bir 
Musevi genci, 
bir Muıevi 
kızını aık 
yüzünden feci 
bir surette yara· 

Rafelln Uvey hyarak öldür -
anneal müftü. 

Dünkü sayımızda biz bu cina· 
yeti katilin ai • 
zından dinliye • 
rek yazmııtık. 

Bu yazımızdan 
sonra bir muhar
ririmizi maktul 
kızın ana ve ba • 
basile görüftür -
dük Her ikisi • 
nin anlattıkları • 

nı da bugün ya- Ra9elln babarı 
zıyoruz. 

Kızın anası üveydir. Üç yqm • 

öldUrUlen Madmazel Ratel 

da bu kadının eline gelmit ve on 
altı yqına kadar bu kadın büyüt • 
müt olduğu için muhabbeti, tıpkı 
bir öz ana muhabbetidir. Kan, ko 
ca meseleyi töyle anlatmaktadır • 
lar : 

Biz, bu apartımana iki buçuk 
ay evvel taıındık. Taımdığımız· 

dan bir hafta sonra Leon, kızımız· 
la konuımağa baıladı. 

Bu halleri böyle devam edip 
giderken geçenlerde Leonun ana 
ve babaaile oturduğu üıtümüzdt= • 

(Arkası 10 uncuda) 

Zehra H. 



c evrede 
üst 

Mdletler Cemiyetinde 
M. Hendersonun heykeli .. 

Cene,·re, 12 (A:A.) - Macar 
hükumeti tarafından hediye edi -
len ve küşadı milletler meclisi ko
ridorunda yapılan M. Henderso -
nun büs~ü büyük bir alaka uyan -
dırmıştır. Küşat merasimi müna
sebetiyle M. Henderson söylediği 
nutukta teşekkür etmiş ve kont 
Aponi'nin hatırasını yadederek 
demiştir ki: 

Amerikadaki silah satışı 
meselesi ve Türkiye 

"- Silahsızlanma yolundaki 
gayretlerimi bırakmamnğa kati
yen azmetmiş bulunuyorum. Dev -
Jetleri mücellah kuvvetlerini art -
brmakta serbest bırakmamak la -
zımdır. Sulh davası her §eye te -
kaddüm etmelidir. Çünkü konfe
rasımn nihai bir atalete uğraması 
gerek milletler cemiyeti için gerek 
yavaş yavaş vücudc getirilen müş
terelc sulh sistemi için ağır bir dar
be olacaktır. 

ismimizin karıştırılması üzerine 
Vaşinqton elçimiz istizahta bulundu 

Hi 
-0----

istan 
milJiyetçileri 

Gandiye tam salahiyet 
vermeği kararlaştırdılar 

Bombay, 12 (A. A.) - Milli 
kongrenin icra bürosu Gandinin 
ve kongrenin idaresine karşı olan 
tam itime.dım bir daha teyit et -
miştir. Büro Mahatmayı milliyet -
perver fırkanın başında görmek 
arzusunu izhar ve fırkanın tensi
ki için kendisine tam salahiyet 
vermef,i ltararlattırmıttır. Büro, 
nıırlnmPnto komisvonund:m bas -
ka bir inzıbat teşekkülü ihdas et-
mi~tir. Bunun vazifesi meb'usla • 
rın faaliyetini mürakabedir. Bü -
ro milliyetperver f rrka dahilinde 
tecekk;U eden muhtelif temayül -
deki eruplnrın yaklaştırılmasına 
imkan ve e"~l: bir formülün bu -
l· mrnsına te ebbüs etmiştir. Kon
grenin tarihi ictimaı teşrinievvel -
lin son hcftası içinde bir milyon 
ki~inin intirakiyle Bombayda ola
caktır. Kongrenin hakiki idaresi 
Gandi tarafı11drn temin edileceği 
n11lnınlm".'ktadır. Gandinfo sivil i
taatsizlik mücadelesine baslamal:: 
icin kon~rcdcn vazife nlmağa ça-
' :nusı mul!temeldir. Bu takdir -

d" hi.•kumctin kon,..Teyi p.ayri ni
zam; ;l·n C't'llesi rn·"'~klt"ktır. 

o 

Amerikada grev 
Vn:ington. 12 (A.A.) - Men

sucat sanayii ı;r ~vi işçi lideri M. 
Co .. man hakeme mür~:::- at tekli
finin dü:ı, saat on ı:ekize kadar 
kabul edilmemesi üzerine teklifin 

Cenevrede 
Sovyetlerin nasıl çağırıla

cağı tesbit edildi 
Cenevre, 12 (A.A.) - Sovyet 

Rusyaya yapılacak davet hakkın
da Cenevrede murahhaslar ara -
smdaki görüşmele~, usul mesele -
Ierinin halli için Moskova ile Ce
nevre arasında müz: ,_::reler inzi -
marn etmiştir. Sovyetlerin müta
laalarını ve vermeği düşündükle
ri cevabı bildireceklerdir. Bu su
retle önümüzdeki bir kaç gün zar
fında konsey azasiy]e Sovyet ko
miserleri arasında Sovyet Rusya
nrn Milletler Cemiyetine girmesi
nin senaryosunu tesbite matuf mü 
kalemeler başlamış olacaktır. 

Cenevre, 12 (A.A".) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Dün sük\inetle geçımİ§tİr. M. 
Bartu, ak§am üzeri Milletler Ce
miyetinin umumi vaziyeti ve bil • 
'•-w@u...a.:.ıa.~-__. ~,_..-. _ _...,_,...,__.., "'l"IU'ft.°h'lll -

ad, M. Aluizi ile görüşmüştür. 
Bu görüşme esnasında Sovyet 
Ruıyanın cemiyete girmesi ve Sar 
reyiam meselesi mevzuu bahsol -
muftur. 

Bundan başka, öğrenildiğine 

göre, M. Henderson, evvelce dü
şünüldüğü gibi, konferans büro -
sunun ancak ikinci tetrinde içti
maa davet edilmesine kati olnrak 
karar vermiştir. 

HeyeJi umumiye bugün umumi 
müzakereye batlıyacakbr. Bunun 
saati henüz tesbit edilmemiştir. 
Bazı şayialara göre, siyasi ve ik

tısadi Avusturya meselelerinden 
bahsedecek olan M. Şutnigin be -
yanalı merakla bekleniyor. 

• • • 
Varıova, .12 (A.A.) - Yarı 

re&mi lakra ajansı, Cenevrede 
Sovyet Rusyaya karfı gösterilen 
güzel kabulden dolayı sevinmek -
le ve Lehistanın, Sovyetlerin Mil
letler Cemiyetine iltihakına kartı 

Arjantin ve Şili 
hükumetleri de 
protesto ettiler 
Vatington, 12 (A.A.) -Yapı

lan silah satı§larını tetkika me • 
mur teknik komisyonundaki ifade· 
leri, Arjantin ve Şili hükumet
leri protesto etmİ§lerdir. 

Türkiyenin de ismi bu İ§lere 
karı§hrıldığından Türkiyenin Va
şington büyük elçisi de tahkikat 
h:omisyonundan istizahlarda bu • 
lunmuştur. Amerikanın eski Lon
dra sefiri de keza komisyanda 
bazı mülahazalar dermeyan et -
miştir .. 

Komisyon reisi beyanatta bu -
lunarak, tahkik komisyonunun 
silah tacirlerinin dosyalarında ha
kikati bulmağa çalıştığını, yoksa 
ecnebi memleketlerdeki ajanlar 
tarafından gönderilen mektupla • 
rm hakikate yakır. olduğuna Clela
let edecek ortada hiç bir emmare 

Diğer taraftan hariciye nazırı 
M. Hul, ecnebi hükumetler tara
fından yapılan yeni protestolar ü
zerine alelacele Vaşingtona dön -
mü§tür. 

-o---

Zıraat Vekili 
Ordu, 12 (A.A.) - Ziraat 

Vekili Muhlis Bey refakatinde 
Erzurum mebusu Nafi Atuf Bey 
olduğu halde Vatan vapuru ile 
fehT:rnize geldiler. 

hiç bir ihtirazi kayıt dermeyan et
mediğini bildirmektedir. 

Ajans, Lehistanın bu husustaki 
vaziyetinin, Sovyet Rusya ile o • 
lan münaıebat iyi olduğu için, 
müsait olduğunu beyandan sonra 
diyor ki: 

"Lehistan, Sovyet Rusyanın 
halisane bir arkadatı olmağı bil • 
diğini her dev]etten daha iyi tak· 
dir etmektedir.,, 

gc .. i nlın,Jıvınr .,;;~·lcmiş ve demiş- r---· 
tir _ki: Harp devam ediyor. Grev 1 -Sabah na zeteleri 
olan yerlerde çarpı~malar sıklaş- ~. 4§ ' 

ne 
mıştır. j 

VAKiT - Mehmet Asım Bey 1 zahyor?,, mevzuunu tetkik etmek-
Ba lfık devletleri arasınd~ 1 seyahat mektuplarının dördüncü - ' tediı'. M. Nermi Bey hulftsaten di-

b1r muahede siinde Orduda bu sene fındık malı j yor ki: "Tütün ihracatımız niçin 

Cenevre 12 (A. A.) _ Litvan- sulünün az olduğunu, Ordu genç- azalıyor? Buna bulunacak tedbir 
ya ve Leto~ya arasında anla§ma 1eıinin çok uyanık ve _çalışkan ol - bi.:de~. fazla .. d:ğildir. Hükümı:an 
ve teşriki mesai muahedesi bugiin 1 duklarmı anlatarak bır kaç sene Turklukle hukümran Almanlıgm 
saat ıs buçukta milletler cemiye· evvel Orduda açılan bir bar ~- doğrudan doğruya anlaşması, ve 
ti umumi katiplik dairesinde im- zünden sade Ordu ahalisinin de - muhtelif müesseselerin iki yurt 
zalanmıftır. ğil, civar köyler ahalisinin bile 1 menfaatine çok aykın gelen teklif 

borca girdiğini yazıyor. Orduya ve tavsiyelerine en küçük bir e
bir dert olan bu barın şimdi ka- hemmiyet veııniyerek anlaşması .. 
panmış olmakla beraber sebep ol- Yoksa stok teşkilatı, satış teşkilatı 
duğu borçlaıın hfıla devam ettiği-1 gibi uydurma iktisatçılrkla en u-

Doğru değilt 
Ankara, 12 (A. A.) - Sulta -

nnhmet camiinin kütüphane olup 
<ilms.maaı hakkında Alqam gaze
tesinin U/9/1934 salı günkü nüs
hasında Maarif Vekili beye atfe· 
dilen beyanat doğru değildir. 

ni kaydediyor. fak bir adım atılamaz.,, 
CÜMHURIYET - M. 1ermi MiLLiYET - Ahmet Şükrü B. 

Bey Dresdenden gönderdiği ma- bugül)kü makalesinde ''İtalya -
Kalede "tütün ihracatnnrz niçin a- Fransa,, münasebetlerinden bah -

lngiltere 
Şark misakında Fransaya 
müzaheret etmiyecek mi? 

Londra, 12 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor. Dün akıam, 

resmi lnıiliz mahafilinde Alman 
muhtırasının §ark misakı hakkın-

da Berlnide müzakere kapısını ka

payıp kapamadığını takdir etme

nin Fransaya ait bir it olduğu 

bildirilmekteydi. Bu kapı kapan· 

mamı§sa, Londra evvelce olduğu 

gibi Fransız tetebbüıüne müza -

harete devam edecek, aksi tak -

dirde İngiltere de, bu müzakereye 
kapanmıt nazariyle bakacftktır. 

Paris, 12 (A.A.) - Havas a· 
janıı bildiriyor: 

Almanyanın fark miıakı hak· 

kında cevabı münasebetiyle, Pa -

risteki Alman sefiri M. Roland 
Knd•t-'in •fl!ı,; .. ni>nsaval hM vaai-

kayı vermek için M.Bartudan mü· 

likat istediği ve müteakiben bu 

mülakatı iptal ettirdiği hatırlatıl • 

maktadır. O zaman herhalde Al: 

man notası mevzuu bahisti. Tevdi
de vukua getirilen gecikme kadar, 

bu tevdiin Sovyet Rusyanın millet· 

ler cemiyetine kabulü hakkındaki 

müzakereler neticelenmek üzere 

bulunduğu bir &ırada yapılmı§ ol -
maaı kay de tayan dır. 

-----<> 
Sovyet Rusyadaki 

askeri heyetimiz 

Moakova, 12 (A.A.) - Fah • 

rettin Paıanın riyasetindeki Türk 

askeri heyeti murahhasası Sivas -

topolda Sovyet Rusya Karadeniz 

filosunu g~zmiştir. Sovyet kuman

danı Kocanof heyet şerefine bir 

ziyafet vermiı ve ziyafetle Koca• 

nof ile Fahrettin Paıa arasında 

dostça nutuklar teati r:dilmiıtir. .. 
diqorlar? 1 
sediyor. "1ki ,devlet arasında esas
lı bir anlaşma temini hayli müşkül 
olmakla beraber A vusturyadaki 
vaziyet İtalyayı Fransaya doğıı.ı 
yaklaştırmaktadır,, diyen Ahmet 
Şükrü B. iki hükumet arasındaki 
belli başh ihtilaf mevzulannı say
maktadır. 

ZAMAN - Ebüzziya Zade Bey 
"Vekiller yerlerinde durmuyor
lar!,, başlıklı makalesinde Vekil -
ler heyeti azasının memleket da -
hilinde sık sık seyahat ettiklerini 
yazarak bunun memleket hesabı • 
na çok fay dalı olduğunu bundan 
memnun olmak lazım geldiğini ya 
zryor. 

Sar'da bir 
hidise 

Maden işçileri sandikası
nın bürosu i~gal edildi 

Sarbruk, 12 (A.A.) - Beti Al• 
man cephesine' mensup madeo 
sendikası azasından bulunan amr 
leler olmak üzere otuz kadar ıahı• 
dün Sar hıristiyan amele sendika· 
ıı bürolarım iki defa itıal etmif • 
lerdir. Bu büroların reisi Pik 1011 

defa Montrö'da toplanan hırisli• 
yan sendikaları beynelmilel kon• 
gresinde yaptıiı beyanattan dola· 
yı Alman propaganda teıkilitın111 
şiddetli hücumuna maruz kalmıf • 
tır. ~ 

Polis, büroları i§gal edenleri 
dağıtmıt ve büroları kapatmıttır. 
Bu husustaki müteaddit tefsirler 
arasında Alman radyo tetkilatı 

tarafından yapılan bir tebliğde, bu 
teıebbüsiin Almanyanın 1923 te 
maden amelesinin ıreve devamın• 
teminen para verilmesi iç.in Sar 
sendikaları nezdindeki icraatını 
ispat eden vesikalara vaz'ıyet e • 
dilmesine matuf olduiu bildiril • 
mektedir. 

Proteeto 
Cenevre, 12 (A.A.) - Sar'da• 

ki Alman cephesi reisi Milletler 
Cemiyeti konseyine bir nota ıön" 
dererek hükumet komisyonu rei • 
sinin beynelmilel polis teminine 
matuf t .. '-1...;ni protesto e•ımiştir. 

----o----
Milli Müdafaa 

Vekili Tekirdağda 
• 

Tekirdağ, 12 (A.A.) - Milll 
Müdafaa Vekili Zekai Bey ref a• 
........ o. ınatPIU .. .., .... L&Cl LJU ıaDl!ll 

Çorludan hareket ederek ıehr'imİ" 
ze gelmiıtir. 

Zekai Bey tehir metbalinde 
kendisini istikbal edenlerle hasb;• 
hal ettikten ıonra hükumet daire• 
sine gitmit ve bir miid .:et istİrZl • 
hati müteakip aıkeri hastaneyi ,,e 
piyade alaylarımızı teftit etmiştir· 
Belediyede Vekil Bey terefine bit 
öjle ziyafeti verilmiıtir. 

Zekai Bey öğleden sonra ref ıı• 
katindeki zevatla Malknraya git· 
miştir. 

1 1 \ • 1 ı"fti.h'!Jt ta ya, genç erıy e "' 
ediyor 

Roma. 12 (A.A.) - M. Mu. 
solini, 23 bin gens: f aıistle 7 biı' 
zabit ve fatiat be~en terbiyesi •• 
kademisinin 600 talebesi tarafı11• 
dan yapıla.., bir geçit reıımindf 
hazır bulunmuftur. 

Duçe, irat ettiği kısa bir nu" 
tukta, milletin çocukları ile ifti • 
har edile::eğini, zira bunların fi• 
sist inkılabının müdafileri ve •• • 
tanın istikbali olduklarını söyle • 
mişt;r, 

Beynelmilel tayyare 
müsabakası .. ., 

Varıova, 12 (A.A.) - V~I'. 
. ih 

saat 11 den 13 e kadar yirnu 
. · tir• tayyare Tunusta yere ınmıt .• 

Bunların sekizi Lehistanlı, ıek•~~ 
·•ç\J 

Alman, Uçü Çekoslovak ve u -
de İtalyandır. Buıün Palert11°>' 
hareket edeceklerdir. • 

kjşt Almanyada 32072 
affedildi 

R . ·,uı11-Berlin, 12 (A.A.) - eııı 
., # 

hur von Hindenl-·ıı·gun vef•t• , 
dan biraz sonra ilin ediJ111it 

0

1 
lan umumt af m~cibince y•I"~ 
Berlinde timdiye kadar 32 biJ\ 
kiti affedilmittir. 



a 

~eKi,,.,_ qö.dişiim: --.......,..... ~ .-, _.. -
kabalaş havuzu 
Vakıa bu mevzuun yeri bu ıü • 

tiin değil gibi görünüyor ..• Çünkü 
l•zetemizde it bölümü vardır. 
''D. uenim ıörütüm,,e indi, tahıi mü· 
t.laalar yazılmak gerektir. 

Ukin, bir bakıma da, Kabatq 
lıa~, benim•için, pek indt, pek 
~sidir. Zira, evimin lmrfqmda 
bwunuyor •.. Ço1' g(hel olması ica
Lederken milstekreli manzarasını 
llıaaleaef her gün seyrediyorum. 
ifan UJ"111111UZ esince de kokutun 
11an burnumuzun direği kınlıyor!.. 

Bütün mahalleli de, bundan Clo 
la11 tiklyetçidir. Gazeteci oldu· 
hınu bildikleri için, bana geldi· 
ler .•. Belediyenin bu havuzu mut· 
'-ka. temlzletmeıini rica ediyorlar. 

Burası, ıandallarm barınması 
için, liayrat olarak yapılmıt··· Hat 
tl, gemiler tatlı au alam 'diye üze· 
tiııe bir ae çepne tll§a edilmi, ... 
ltrhtmılan blli da sapasağlam 
~llnıyor •.. Ancali, çeımesinden su 
llönadığı gibi içine de •andal gi-
1' .... :.. -.. ~,.or .•• 
. Hayi:U, çeımesinden vnzgeçtik.. 
F'akat, önümüz kı§tır ... Civarın bü 
tun kayıkları ancak bunda barı
llabilir ... Halbuki, havuzun içi, ka
)'d( giremiyecek derecede dolmuş· 
tur ..• Hem <le ne doluş ... Dip tara
fa otur&n pisliklerden maada, su 
aatlamda yüzen leıler, karpuz ka
~n kabukları ... Çöpler ... 

Bu havuz, Kabatq islielesinin 
'-ın yanınd&dır. iskelenin üzeri, 
tfT.r lıalkm mesiresidir ... Sefaret
ler1n olsun, e~hasın olsun motörle
tl lNraya yanqryor ... Şirket ve a
l'aha vapurları da, keza uğnıyor ... 
l4ihayet, tramvayla, otomobille ge 
~~-·-· ... _ -~ -- 1. • - .. ! -! " ---..-

okluyorlar ... 
Arkada koskocaman blT ma

li.ne vardır ... Diğer cihetten İspir
tolu ickilere t it asri bina ... Dolma
~ sarayı da yanm kilo metre 
tl!önlıktachr ... 
L ~Utün bunlan g8z ISnünC.te bu
•qadurarak, muhterem Belediye· 
ilin, ICıaa bir zaman içiıKle fu dur
lılıı ıuyun pisliğini temizleterek 
0 temtte oturan lan memnun etme· 
•hıı, hem kendi namıma, hem de 
~İm vasıtamla bu yazıyı yazdı
~lar namına rica ederim. 

(Vl-nO\ 
"' .,_ •'""!Ut"111-·~'""""" 

kat'i hesap raporları 
._ 1_!~1 tenesi kat't liesap raporu 
~ Millet Mecliıinde ka.bul e
-~~ '" tasdik olunmalr bere 
~elte ranClerilmittir. 1932 ve 
"~ senelerine ait hesap raporla· 
~da ~aimt encümence tetkik o • 
~dır. Bundan sonra heıap 
~arının vaktiyle tanzim olun 
~ dikkat edilecektir. 

Su ihtiyacı 
-. .. ~lediye yeniden 80 bin lira 
~f ederelC Büyükada nhtmıı
~ hnlıletmeye karar vermiftir. 
""''arın 811 ihtiyacı iti Jialledil • 
d le iberedir. HUkilmet tarafm • ,,i' Adalara ıu vermek: için icap 
" teıiıat maırafma ittiralC o • 
~ ı..~ktır. Belediyece hazırlıkla· 

~ 
..,...lanmıttır. 

leymaniyede su deposu 
~UleJ1Daniyedeki ıu deposunun 
~lhı..! hitmittir. Şimdi depodan 
~pıya kadar boru dCStenerek 
~" konacak bir tulam'ba naı· 
~ depo tleniz auyu ile doldu· 
ltt;r lctır. Depodan yangm1ard& 
'>ıa·'de edilecek ve bota1dıkça 

1 1\U'etle doldurulabilecektir. 
... 

· Rakı masası başındaki cinayet 

üsküdarda Enveri öldüren lbrahim 
on seneye mahkôm oldu 

932 yılı teırinisaniıinde Oıkü· 
darda Enver iıminde birini öldü • 
ren lbrahimin muhakemesi dün 
ağır ceza mahkemesinde netice • 
lenmittir. Cinayet fU tekilde ce • 
re yan etmiıti: 

lbrahimin de <lahit olduğu bir 
eğlence aleminde birkaç arkadat 
rakı içerlerken, Oıman efendinin 
kansı gelmit, kocaımm fazla İç· 
tiğini ileri sürerek götürmek iste • 

_,,. .. 

mittir. Orada bulunan arkadat· 
lar, ejlencenin tataızlqacağmı 

söyliyerek Osman efendinin git • 
meıine mani olmak iıtemitler, bu 
yüzden bir kavga çıkmııtır. Bu a • 
rada Enver isminde biri dişçi ibra· 
hime bir tokat vurmuttur. ibra • 
him yerinden sıçramıt, Enveri ta· 
kip etmit ve kendisini odada ıuı· 
talı 'çakı ile vücudünün muhtelif 
yerinden yaralamıttır. Enver, der· 
hal Zeynep Kamil hasathanesine 

Ticaret odasında kaldırılmıt burada aldığı yaraların 
tesiriyle ölmüttür. 

toplantı Müddeiumumi Kitif Bey suçlu· 
nun ceza kanununun 448 inci 

Ticaret Odaaı mecliıi dün liİ · maddesine göre tecziye edilmesini, 
rültülü bir içtima aktetmittir. yalnız tokadı ilk defa Enver efen• 

Dünkü toplantıda bazı azanın dinin vurması dolayısiyle kanunun 
mezuniyet talepleri, yeni kazanç '""""""" ___________ _ 

kanununa göre, kanunda zikre • 
dilmiyen ıan'at erbabının vergi 
mikyaslan, zikredilenlere göre tan 
zim ve kabul olunmuttur. 

Bundan sonra elektrik reımi 
hakkında ikt11at vekaletinden ge
len cevap okunmuf, Görele Tica
ret odaımm fındık nizamnamesi 
hakkında mütalea serdedilmit, ni
hayet çuval ağırhklan hakkında 
ticaret bonumm nizamnamesi 
kabul olunarak toplantı bitmi,tir. 

Ticaret mektebi 
mezunları 

Yüksek ticaret Te iktisat mek· 
tebinin ıslahı bittikten sonra bu 
mektep mezunları tercihan veka • 
let tetkili.tmda kullanılacaktır. 

Hazırlanan talimatnamede bu 
huıuıta bir kayıt mevcut olacak· 
tır. 

Tahran sefirimiz geldi 
Dün Yeni Tahran Sefirimiz E

niı Bey, Romanya vapuru ile Ati· 
nadan tehrimize gelmittir. 

Enia bey bundan bir müddet 
evvel lran Şahentahı ile beraber 
Tahrana gitmit ve oradan veda 
etmek için Atinaya dönmüt bu • 
lunuyordu. 

Kurşun hırsızlan 

Ampul Cjalarken 
Fatihte oturan Orhan, dün ge

ce Saray sinemasından 6 ampul 
çalıp kaçarken yakalanmıttır. 

ICjk 1 yUzUnden 
Arna vutköyünde, Alöntı J;ur • 

nunda eilenen Hüsamettin ile 
Ahmet içki yüzünden kavp et • 
mitlerdir. Neticede J\.hmet, Hüsa
mettini batından ağırca yarala • 
uncı1 Ahw.o" ye.l~e.lonnn!lı11"-

nurl yakalandı 
Eminönünde Y emitçi hanın.da 

oturan hamal Süleymanm, Nuri 
isminde biri 14 lirasiyle bir takım 
elbisesini çalmıttır. Nuri yakalan• 
mıthr. 

Denize dUttU 
Oıküdarda Patalimannıaa mav 

nadan ıaman botalt&n lmıail iı • 
minde biri kazaen 'denize düt • 
mütıe de bilahare kurtanlmıftır. 

Araba altında 
Haydarda oturan Yasin 'dün &• 

rabasiyle Çarıamba pazarından 
eıya tatırken arabanın un te • 
kerleği kmlmıt ve Yasin arabanın 
altında kalarak ağır surette yara • 

lanmıt ve hastaneye kaldırılmıt • 
tır. 

Bir ziyaret 
Dün vali muavini Ali Rıza bey 

İran Jeneral konıoloıu tarafın • 
dan ziyaret edilmittir. 

51 inci maddesinin ilk fıkraımm 
nazarı dikate alınmasını istemit • 
tir. 

Maktulün &nnesi Fatma hanım: 
- Oğlumu öldürdü. Ben mah· 

kemeye ilk defa geliyorum. Ne ka· 
rar verirseniz razıyım, demiıtir. 

Mahkeme heyeti müzakereden 
sonra lbrahim efendinin on sene 
ağır hapse mahkUm edilmesine 
karar vermittir. -
Vecihi beye tak

dirname verilecek 
Tayyare bayramında bet tay· 

yaresiyle beraber merasime işti -
rak eden ıivil tayyareci Vecihi 
beye, Tayyare Cemiyeti tarafın • 
dan bir takdirname gönderilme -
si, ve ıivil tayyare mektebine nak
ti yardımda bulunulması, cemiye• 
tin lstanbul fUbeıinin Clünkü top
Jantıımda karar verilmittir. 

İtalyan üniversitelileri 
geliyor 

Piero Faacari vapuru ile 18 ey
l61de ıehrimize İtalyan üniveni· 
telilerinden bir grup selecektir. 

ltalyan talebeler ıehrimizde 3 
gün kaldıktan sonra gidecekler • 
diT. Kcn.di\eYinin gnıp helinde ve 
meccanen müzeleri gezmeleri te· 
min olunmuıtur. 

Türk heyeti gidiyor 
Bu aktamki ekıpreıle, Belgrat 

Beynelmilel parljmentolar iktısat 
llonf eramına ittirak edecek olan 
1 ürk heyeti, Belgrada doğru yola 
~ıkacaktır. 

Heyette reis olarak Mustafa 
Şeref (Burdur) bey ve aza ola. 
rak da Zeki Mes'ut (Edirne), Ali 
Rıza '(Mardin) Adnan (Aydm) 
Beyler bulunmaktadırlar. 

Vilayetle belediye binası 
Vilayet binasmm timdiki bu -

lunduğu arsada maırafı belediye 
ile vilayet tarafından yan yanya 
verilmek üzere miltterek bir bina 
yapılması tasavvuru mevkii icra· 
ya konmak üzeredir. 

Florya plajında müsamere 

13 EylUI 1934 
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Sovyet Rusya mil
letler cemiyetine 

• • 
gırıyor 

Oç gün evvel Cenevrede toplllnQI 
milletler cemiyeti konseyi Sovyet Ru .. 
yayı milletler cemiyetine davet etmei• 
ekseriyetle karar verdi. Konseye 1•1"' 

ri daimi aza olarak iıtirak eden Arjan-ı 
tin ve Portekiz Rusyanın davet mesele
si reye konulduğu vakit müstenkif kal· 
mıılardır. 

Sovyet Rusyanm milletler cemiyeti
ne daveti ve bu iıte, yukarıda bahset· 
tiğimiz, iki devletin müstenkif kalma
lan meselesi günün en mühim siyasi 
hadisesidir. 

Sovyet Ruıyarun milletler cemiy .. 
tine girmeıi Fran11z - Sovyet dost • 
luğunun neticeıidir. 

Fransa, büyÜk harpten ıonra Al· 
manyanın etraf mdaki devletlerin ekıeri
ıiyle müttefik bulunuyordu. 

Verıay muahedesinden büyük isti• 
fadeler temin eden Polonya, Çekoslo
vakya ve Belçika bir çok defa Franı ... 
dan mali yardım gördüler. Bu devlet· 
lerin ve küçük itilaEa dahil Romanya 
ve Yugoslavyanın emr.i- -•'eri Fran~ 
emniyetiyle müıterek olduğu için mev
zuu bahis ittifaklar sağlam esaslara i .. 
tinat etmektedir. 

Yalnız geçen senedenberi Polonya 
Fransad:m yüz çevinp Almanyaya dö""' 
müı bulunuyor. 

Şarkta Polonyayı kaybeden Fransa 
kendisine daha çok kuvvetli bir dost 
bulmuıtur. O da Sovyet Rusyadır. 

Sovyet Rusya yeni rejimi kabul et. 
tikten ıonra Fransaya olan borçlarmı 
tanımamı§b. Milli servetlerinin dokuz· 
da birini Rusyads batıran Fransızlar 

bir daha bu milletle dost ohrııyacaklan• 
nı uzun uzun ilan etmi,lerdi. 

Siyaset cilvelerinden olarak bugün 
eski Rus - Fransız dostluğu tekrar ih· 
ya olunmuıtur. 

Bu dostluk ıark hudutlannda bir 
Japon tehlikesi bulunan Sovyet Ru .. 
yamn da 1e,ıinc o\muıtur. 

Milletler cemiyetine Sovyetleri da • 
vet için Fransa bet rolü oynamaktadır. 

Japonya ve Almanyanm çekilme • 
teriyle zayıfladığı söylenen milletler 
cemiyeti de dünyanın en büy\ik n 
kuvvetli devletlerinden biri olan Sov• 
yet Rusyanın kendilerine iltihakiyle 
hayli gençleıecektir. 

Sovyet Rusya milletler cemiyetine 
girince kendisine konseyde daimi u... 
lık nrilecektir. 

Uzun zamandanberi daimi azalılC 

istiyen ve bu talepleri is'af olunnuyan 
Arjantin ve Portekiz bu noktadan do
layı danlmıılar ve Rusyanm daveti 
bahsolununca müstenkif kalmıılardır. 

Retli ŞUkrU 
wwwııanı: hiMWiiMNllMhidlliiiWUWWWW~ 

Belediye fen işlerinde 
Belediye fen itleri müdürlü • 

ğünde mimari ve beton arme tu • 
heleri bir1ettirilmit ve intaat ,u • 
besi namını almıştır. Ayni ıuretle 
tasarruf ve intizam temini maksa• 
diyle imar ve harita şubeleri de 
hirlettirilmi,lerd ir. 

· Dün Hırkaiterif camii kubbe
sinden 420 kilo ku11un atırmakla 
suçlu Ahmet, Mehmet, Muıtafa, 
Ali Abbaı iımindeki tahıalann 
duruımalan bitmif, Ali bir ıeneye 
Muıtafa iki g(ine mahkQm olmut· 
lar Ahmet ve Mehmet beraet et -
mitlerdir. 

Deniz yolları da vapur 
alıyor 

Hililiahmer cemiyeit Bakır • Konservatuvara müracaat 

Tahkikat devamda 
Dün sekizinci ihtiaaa mahkeme· 

si iatintak hlkimlilince, bundan 
üç ıene evvel Köstenceden bui • 
day yüklü olarak gelirken karaya 
oturup, batmadriı halde battı di· 
ye gösterilen ve bu ıuretle 15 bin 
liralık gümrüJC resmi kaçırılan 
Andreaı vapunına ait t&lıkika • 
ta devam olunmuıtur. 

Tüccarlarla görüştü 
Bir müddettenberi ,ehrimizde 

bulunan iç ticaret umum müdürü 
lımail Hakkı Bey dün Ticaret o
dumda bazı tüccarları davet e • 
a.ıelr lieıMflleri,fe 19rGpnGftar. 

Denizyollan idaresi elindeki 
npurlan yenilettirecektir. Bunun 
için çok eıkimit sefer masrafları 
fazla olan vapurlar tedricen kad· 
rodan çıkanlacaklar ve yerlerine 
yeni vapurlar almacaktrr. Bu me
yanda Gülcamal vapuru da var• 
dır. 

Aynca ihtiyat olarak yeniden 
iki vapur almacaktır. 

idareye Fransa ve lngiltereden 
bir çok teklifler vaki olmu!tur. 
Bunlar bir bey'et tarafından tet· 
kik olunmaktadır. 

ZA YI - Kadıköy lisesi üçüncü 
sınıfından aldığım tasdiknameyi 
zayi ettim. Yenisini a1acağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

K. köy lisesi S: 3 No. 982 Muı· 
tela Nemli '(3088)' 

köy ıubeıi yarın Florya plajmda 
bir müsamere verecektir. Müsa • 
mere öğleden sonra ba§lıyacak, 
muhtelif kotular, eğlenceler ter • 
tip edilecek ve hediyeler verile • 
cektir. 

inhisar istiyor 
Gaz, benzin cinıinden madde • 

)erin mu haf aza depolarını in,a et· 

mek üzere bir zat belediyeden bir 
nevi inhisar iıtemiıtir. Müracaat 
tetkik olunmaktadır. 

lran da iştirak edecek 
Şehrimizde 23 eylulde topla • 

nacak olan beynelmilel parli.men· 

tolar konferansma f ran murah • 
hasları da ittirak edeceklerdir. 

Bu sene konservatuvara pek 
çok müracaat vaki olmaktadır. 
Bunlarrn içinde üniversite ve yük· 
ıek mektep talebeleri büyük bir 
yekun tutmaktadır. Konservatu • 
var bir te§rİnievelde derslere bat• 
lıyacaktır. 

Vefat 
Uzun müddettenberi lstanllul 

adliye ba§müfetti§liğinde ve ad • 
tiye vekaleti tefti§ heyeti reisli • 
ğinde bulunmuş ve son z&manlar
da temyiz mahkemesi azalığına 

tayin edilmiş o1an Yusuf ŞülCr\1 
Bev Eskişehirde vefat etmittir. 
Adliyeciler arasında çok sevilen 
Yusuf Şükrü beyin irtinali ·dostla· 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
ı:-.rih1 tefrika: 64 

f eh im Pata, Nuri Beyden ıefa· 
at umuyordu. 

- Bu dertten naııl kurtulaca· 
ğım? 

Diyerek Nuri Beyin yüzüne bak 
tı . 

Artık Fehim Paıa c!a Nuri Be
yin eline düşmüş demel<ti. 

- Meral< etme, Pa,am ! Sana 
bir fikir vereyim, dedi, derhal e· 
fendimize yeni b:r jurnal hazırla 
ve bu jurnal da de ki: 

"Bu giditle lstanbulda hiç kim· 
seyi tevkif etmek imkinr yoktur. 
Çünkü saraya gönderdiğimiz ra
porlar Bat Mabeyinci Bey tarafın
dan ya val<.it ve zamanıyla zatı 

tahanelerine taktim edilmiyor, ve 
yahut yırtılıp aepete atılıyor.,, 

Fehim Pata tataladı: 
- Nuri Beyciğim, siz beni Ce

lal Beyin ayağını kaydırmağa tet· 
vik ediyorsunuz amma .. Ben ko· 
lay lcolay böyle çürük tahtalara 
basmam. 

- Basmazsmız zanniyle biraz 
' aaha bekleyiniz! Çok yakında zin 
<tan!\. dü~tüğünüz zaman görüşü· 

rüz 
Fehim Paıanm hayreti büsbü

tün artmıştı. 
Nuri Bey neler söylüyor'du? 

- Allah aşkına !U ağzınızdaki 
baklayı çıkarın da beni meraktan 
kurt~rın ! Ne demek istediğinizi 

anlryanuyorum ! 
- Ortada anlatılmıyacalC ne 

var?! Celal Bey ötedenberi ıizin 

hasminizdir. Çalı9hfınız aahada 
ı\Z\ 1nuvnff-a\..~;:r"''-~ ... \':.p,c;- .ı11,u. ,._\. 

için elinden geleni yapıyM. Siz de 
hala uyuyorsunuz! 

Fehim Paşa gözlerini açtı: 
- Doğru mu ıöylüyorsun, Nuri 

Bey? Demek ki Celal Bey benim 
dütnıanım ha?!. .. 

- Bunu §İmdiye kadar anlaya• 
madığınıza hayret ediyorum. Ce· 
lal Bey kimin doıtudur? 

Fehim Pata dütünmeğe batla· 
eh. Nuri Beyin aözleri pek de mi· 
nasız değildi. 

Celal Bey, zaman zaman, Fe
him Paıayı az mı atlatımıttı ! 

Nuri Bey, Fehim Paşanın mu
hakemesiz ve uzağı görmekten a· 
ciz bir adam oldufunu biliyordu. 
Onu kendi tarafına çekerek Celal 
Bey aleyhindeki cereyanlara kuv
vet verecek ve Paditahrn gözün• 

Tefrika numarası : 76 

Yana: ishak Ferdi 

den dütürerek Baı Mabeyincilik 
mevkiine kendiıi geçecekti. 

İtte Nuri Beyin çevirmek iste· 
diği dolap bundan ibaretti. Fakat, 
Fehim Pa~a bunu keşfedemezdi. 

- Pek ala, Nuri Bey! dedi, siz 
çok akıllı ve durendiı bir dost aı· 
tatiyle beni tenvir ve ikaz ettiniz .. 
T e§ekkür et'.-;·im. Şimdi ne yap· 
mak lazım? 

- Söyledim ya, a pa~am ! Der· 
hal Zatı Şahaneye bir jurnal tak· 
tim edersiniz! 

Fehim Paşa, Celal Beyin oda
ımdan ayrılmıştı. Yaveran daire
sinde bir köşeye çekildi .. Uzun bir 

jurnal yazdı .. 
Bu jurnalm içindeki sözlerden 

Nuri Beyden başka bir kimse ha
berdar değildi. 

Fehim Paıa jumalı kimseye sez 
dinneden Nuri Beye gösterdi ve 
reyini aldıktan sonra, Bat müıa

hip Cafer ağa vaırtasıyle Abdül
hamide gönderdi. 

O gün Yıldız Sarayında çevri

len bu danıtıklı f ınldak Fehim 
Patanın lehine dönmüıtü. 

K12ıl Sultan Jumalı okurken, 
Mabeyinci Nuri Bey de bir it be· 
hanesiyle Abdülhamidin yanma 
ginnitti. 

Paditahm (hüniyctperverler) 
hakkında en tiddetli tedbirler it
tihazına hatladığı bir ıırada, çok 
itimat ettiği Celal Bey aleyhinde 
bir jurnal gelmesi Abdlhamidi dü 
siintliirmüıtil. 

Celal Bey ruban müstebit bir 
adamdı .. Padişahtan çok iyilik gör 
müt, mabeyin katipliğinden adım 
adım terfi ederek Bat Mabeyinci 

olmuftu. 
Celal Bey bundan sonra ne o· 

labilirdi 1 Paditaha nasıl ve niçin 
ihanet edecekti? 

Celal Beyin Paristeki hürriyet
pervcrlerle arası açık olduğunu, 
onlarla münasebet tesisine manen 
ve maddeten imkan olmadığını 
herkeoı gibi Padişah da b:lirdi. 

Abdülhamit, Nuri Reye sordu: 
- Fehim Pata ile Celal Beyin 

arası açık mı? 
- Hayır, şevketlim! Araların

dan ıu 117;maz .• Kardeş gibi geçi· 
nirler. 

Abdülhamit katlannı kaldırdı: 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili: 

Fakat, elbette, böyle sürmiyecek
tlr. Yalanda, çabuk yazmasını da öğ. 
reneceiim- O zaman. para kazanaca• 
ğmı.-

- Benim de iki ay sonra borcum 
bitiyor-

- Ben de iki ay sonra maaıa seçe· 
ce~im. .. 

- O zaman evleniriz .. 
- Şimdi, niıanlanalnn. 

- Olur ... 
Birbirlerinin ellerini tuttular ... 
Artık memurlar geliyordu. Aynl • 

malan lazımdı .. 
Şair: 

- Ah... • dedi. • toplu para olarak 
bir iki yüz liramız olsa da kuracağı • 
nuz yuva için mobilye de alsak ... 

Kız: 

- Sahi, o da var .. dedi. 
Pabt, Mrden birer 
- Daire müdürümlb rörllndü .. 

!len gidiyorum.. Haydi nonoıum, ak· 
pmal-

(Va - Nu) 
Aradan bir çeyrek l'eçmiıti ki, 

Fikret, bütün muamelesini yaptınruı 

olarak, bankadan çıktı 
lı Bankasında bir hesabı cari aç • 

brmıfb. Şimdi, hakikaten yanm mil· 
yon sahibiydi!.. Bu servetini kendi 
bankasına naklettinnek istemiyordu. 
Zira, lı Bankasını bütün bankalardan 
daha sağlam addediyordu. 

Aynldıklan zaman, Aliıan Bey, 
itiraf etti ı 

- Bu iıte sade ıiz değil, ben de 
kazandım.. Sizinlo yaptııitm, muameJe 
ler aayeıinde, iki senelik ev ve yazı • 
hane maaarifim mükemmelen temin e
dildi •• lnıaJJah bundan sonra da be • 
nimle iı görürsünüz. 

Delikanlı. yüksek sesle: 
- lnıallah .•• df'diyse de, katiyen 

bu niyette olmad•ğım yukarda da söy

lmıiıtik. 

Kendi vazifeıi baırna döndü •• 
Kapıcu 

- Yarım saat lraldmız, beyim ... 

~yeller, 1 ~nn.:.!er: Tarihten Önceki çağlarda 
PostaJardan şikayet H h 1 kJ d Şehir içi Ve §ehir dt§I poııtalarında angı· asta 1 ar var 1 

birer eazete düıkünü türedi. Gazetele· ' 

rin abonelerin~ halkın tnrudıklanna d k ı k 1 d ? 
gönderdikleri gazetelerin postada ziyan o tor u nası ı. 
uğradrirnı görüyor \'e jıitiyoruz. 

Gazete düıkünlerinin bu yolda ha· 
reketleri biı çok defalar yazıldı. Fakat 
bunların bulunup ortaya çıkanlmaın ka
bil olmadı. Poııta umum müdürlüğün· 

den, postaya tevdi edi!en gazetelerin zi· 
yaa uğramaması için \5.zım gelen ted· 
birlerin alınmasını rica ediyoruz. 

Akşam Sanat anektebi 
"Fatih Ni anca5.nda 3 nuı-1aralı 

evde Ay l'"'n" İmzı-sivle g '"- · ~-='en 

mektupta şimdiye kadar Şehzade

başında b:.ıhınan "Akşam kız sanat 
mektebini" Beyoğluna nakledilmit ol· 
masından şikayet edilmektedir. Eski 
hinaya kira olıı.rı:lc yılda bin lira veril· 
mektcyl<en ş~mdikine iki bin lira 
verileceğini de işaret eden okuyucu • 
muz mektebin Beyoğlu tarafına cö • 
türülme.sinin doğru bir teY olmadığı
nı .aöyliyor ı 

"Mektebe devam edenlerin çoğu 

fakir kimselerdir ve hepsi İstanbul 

tarafında otururlar: bunların akşam 

&abah tramvay parası vermelerine im
kAn yoktur" diyor. 

Kartalda elektrik 
Dün Kartalda oturan karilerimizden 

beı, altı imzah bir mektup aldık. Bu 
mektupta ~yle deniliyor; 

"Biz Kartal ahalisinin büyük bir 
derdi vardır. 

İatanbulun hemen her köşesi elek-
triğe kavuşmuşken, Kartal kazası, elek
trik kablolan, yanı başından geçtiği 

halde, h!Ua hücra bir köy gibi elektrik
siz yaşamaktadır. 

Elektrik şirketinin başka yere niçin 
cereyan vermek istemediğini bir tilrlü 
anlıyamıyoruz .. 

Hat, nasıl olsa dötenmiı ve ta Pen -
diğe kadar uzatılmıştır. Kartala elek
trik vermek her halde çok kolay bir iş 
olsa gerektir. 

Gazetenizin bütün bir kasaba halkı
nın arzusuna terci.iman olmasını diler 
ve kıymetli Nafia Vekilimiz Ali Beye
fendinin, bizlerin bu derdini halletmek 

'7'l51n uırıın cvvereıeınnıc şırxennc emır 

vermesi:-ıi rica ederiz efendim.,, 

- Acayip!.. Fehim P~a. Celal 
Beyin ıon günlerde vaziyetinin 
çok ıüpheli olduğunu, verilen ra· 
porları imha ettiğini söylüyor. Bu 

ne rezalet? Sen böyle bir fey ıez· 
din mi? 

Yazan: Pr. A1ustafa Santur 
Şimal medeniyetinin kullandığı 

muhtelif ıilfıhlar ve a!at zayif bir ci • 
layıı malikti; bunların oturduk!arı yer
lerde balık kılçıkları kemik par· 

Tariht.!n evvel orta devir az zamnn 
ıünnüıtür. Yani laadan 8000 den 
7500 sene evvel. 

Tarihten evvel bilhassa yeni devir 
hu devir çok sürmüştür. lsadan evvel 
7500 den 2500 ze kadar ki tnhminen 
5000 sene kadnr tutar. lnaaniyetin 
en mühim medeniyetini yaratan bunlnr· 
dır. Şim-fiye kadar tesadüf ettiiimiı 

cen.iş ve müdevver ka!a taıı yerine 
( Brnkisefal) in·an tipi l.:aim olmu;tur; 
bunlar .ı\ "yachn gelmi!jlerdir. 

Alp ırkı - Bu yeni ırk esmer küçüle 
ad.-mlard~n mürekkep o!up çehreleri mü 
dcvver vücut.an kıaft ve kıılın. bacııkla· 
n kısa ve etlidir. Alplılar kuvvetli fo. 
ıan! r o1up :ı:eki ve çalı§k n ve y~-e 
merbutturlar. 

Açık fikirli ve bu~t insanlardır. Uza. 
ğı görürler, muktesittir!er. Sulh tıı.rnf· 
tarı o'm: '.da berr:ber mc~bul'iyet hnlinde 
mallannr ccsarct!o müdn!aa ederler. 
Kimıeye emniyet ebniye:ı inıanlardır. 

Batıl bir takım itikatlara malik olup 
tabiatin her şeyine, ağaçlara, menbala· 
ra, taşlara aJlahlık vermeğe meyyaldir· 
ler. 

Bu Aıyahlann bazılan Karadeniz. 
den diferleri de Anndoludan gelmigler· 
dir. Tuna nehrine dahil olunca oradan 
yaylaya girdiler ve Bahri Sefitliler ile 
timal ırkı arasında ahzı mevki ettiler. 
Bir çok muhaceretler neticesi olarak Av· 
rupanın merkezini ve bilhassa dağlık kı· 
sımlannı İ§gal ettiler, ki Alp ırkı ismi 
buradan geliyor. Sonra bütün Avrupa-
ya yayılmıılardır. · 

Şimdiye kadar insanlar avcı ve ha· 
lıkçı idiler. Alp ırkı gelince her şey de· 
ğiımeğe bagladı. Bunlar ziraat ve hay· . . .. . --~ .. -
insanlar ormanlan temizlemeğe batak· 

lıklan kurutarak arazi kazanmağa bat • 
ladr. Bilhassa buiday ekti. Y avaı ya· 
vaı Avrupada geniı ve zengin bir mede· 
niyet devri başladı. Hayvanlar ehlileı· 
tirildi. Beygir, öküz, keçi, koyun insa· 
nın hükmü altına girdi. Beygir ve ö • 
küz yükleri tqıyor, koyun ve keçi in· 
san yiyeceği oluyordu. Ke~i ve koyun 

yünü kadınlar tarafından örülüyor ff 

elbi'e, kumaş yapılıyordu. Köpek insr 
nuı aynlmaz bir dostu oldu. Ve 0111'1' 

yardimiyle ayı, yabani domuz, ceyli" t' 
ıaire avlandı. Ticaret başladı. Mamı.ılt 
tı baıka yerlere götürebilmek için yal' 
lar yapılma~a başladı. Irmak ve nehİf" 
ler en lcolay vaıııtai nakliye cılduğu i~İll 
bunlardan istifade edildi. Tahtalar ff 
kutülcler yan yana baA"lan.arak suJ"" 
üzerinJe ylizdürüldü. l~te artık inıa11' 
lar cemiyet halinde yaşamağa başladı. 

f nıınnlar bu devirde baıan yerler-" 
tında yaşıyorlardı. K~üb~ler ~Öy h• '. 
linde yapılıyordu. insanlar kendi!eriıı' 
müdafaa edebilmj!k için köylerini dıl' 
ların tepesinde ve yahut ıuyun üstünd' 
inşa ediyorJardL Bu z.a.-nanda İnsanla" 
daha taş üzerinde çahıırlardı. f akl1 

bunu cilalamak için vasıtaları daha çolr 
tu .. 

Eski yumruk darbesi, ıatrr ha1i1" 
geldi. Ve İgte bu devre cili.lamnıı lif 
devri denilmesine sebep ta,lann ı•>"1 

iyi bir surette ciliılanmış olmasından ;.. 
lcri geliyor. Önce ıayet baıit bir tetcil• 
dE: olan satır yava1 yavaş daha mülıeıs" 
mel bir hale &'eldi. Sapı ortadan deli) 
olup buna i&tenildiği kn.da.r uzun 1ıİ' 
ıap takmak kabil oldu. 

işte bu zamanda taı üzerinde ~lf 
mak pek mükemmel bir hale seldi. 

Balçık ile yapılan tabaklar, çan-t 
lar artık herkes tarafından kullandıyot" 
du. 

Eski zamanluda başlamış olan ölİi' 
lere hünnet bu zamanda daha mükert' ' 
mel bir hale gcldiğind~n dn!ayı taaccit 
etmemek lazımdır. Ölüler ya9ayaıı1" 
kadar iyi yerlere gömülmeğe baıladı
Li~e geydirildi, en g'Ü:ı:el zeynet!eri ~ 
zerine konu1duiu gibi ihtiyacı olabil•' 
cek her şeyi de etrafında hazırlandı. 

Tabii olan mağaralara bir ve da~ 
- - -- ---- ·- •-••• u vııw.ıı'O 

duvar örülürdü. Ekseriya bu gibi ttt' 
zararlar umumi mezarlardır. 

Eier tabii mağara buluıvnazsa, 1' 
kayaları delerek veyahut büyiik bf ~ 
çalannı birbiri Üzerine koyarak ,.,11 
mezarlar yapılırdı. lşte Dolmen desıi' 
len me7.arlar bunlardır. 

Maden devri başlangıert 
<Devıtmı nrı 

Nuri Bey çekingen bir tavrrla ı .. -------------ır.:ı-----·----------. 
önüne bakarak: 

- En sadık bir bendeniz hak· 
kında aöz söylemek haddim değil
dir, ıevketlim ! 

Dedi. Padi~ah bu cevaptan büs· 
bütün şüphelenmişti. 

- Bildiklerini ve duyduklarını 
açıkça ıöylersen, gozume girer· 
sin! Sana herkesten fazla itima
d)m vardır! 

·(Devamr var) 

Y evmiyeni:ı kesilecek •• dedi. 
Batka zaman olasydı, bundan do

layı müteessir olurdu. Şimdi iıe, bu, 
vız geliyordu, 

Bir an: 
.. _ Bankadaki vazifemden derhal 

istifa edeyim ••• ,, diye düşündü. 

Sonra: 
"- Daha ilk gününden saçmala • 

mağa baılnmamalı... diye karar verdi. 
tik önce, hariçte daha muvafık bir İf 
bulurum, yapacağmu sonra yapanın. 

Şapkasını yerine astı. Pardösüsü
nü çıkardı. Kiıenin baıında bir müı· 
teri bekliyordu. Gülümsedi: 

- Geciktiniz ... Sizi bekliyordum. 
- Affedersiniz •.• Emriniz?... diye 

sordu: 
- Oç bin lira mı istiyorum ... 

- Peki efendim •• isminiz? 

- Bekir ••• 
Eğer bu muhavere, bir gün evvel 

olaaydr, ıüphesiz ki, Fikret, heyecanın· 
dan arkası üstü düşer ve bayılırdı. La
kin, artık parası vardı. Zaten bu Be· 
kir efendiyi bularak Üç bin linmn1 ia· 
de etmek ltwm gelmez miydi?.... A -
dnm, cidden Hrztr gibi yetiımi§tİ. 

Çek defterine davrandı: 
- Buyurun efendim.., Derhal tak -

Bu SARAY (Eski <ilorya) 
Akşam Sineması 

Mevsimin ılk kü~ıt programında: Bilyük "e dehak~r artist 

Duglas Fairbanks 
Eransızca milkAlemdı UNITEO AHTISTııı bü\•ük ,e alı\ks bahş 

ASRi ROBENSON 
tiln inde temayilz ctoıi~ ve s ddetle alliı$1anmıştır. lilh·cten; 

ZEVCEM Mümessilleri LAUREL ve HARDY 
Seanslar : saat 3 • 5 • 8·9 da 

(<'ivatlarıla tc:n.ıilat: 311 ,.t' :lO IU , 9 hal kon 70 kuruştur 

dim edeyim_, 
Müşteri, hayretle bakıyordu. 
- Bu ne olaak, beyim? 
- Oç bin liralık bir çek veriyorum. 
- Canım, sizden evvel burada bu· 

lunıı.n tef, muameleyi cebir.den çıkar· 

dığı çek defteriyle yapmıyordu. 
Fikret, uyandı. 
Siz, bu bankanın müşterisi muiniz? 

- Öyle ya ..• Aksi talcdirde bora • 
ya niçin gelmiı olurdum J.:? .•• 

- P.-ki... Bekir efendi oldufunuzu 
söylerim. 

- Evet... 49652 numaralı hesabın 
sahibiyim .•• Uç bin liram ur... Onu 

çekmek istedim. 
Fikret, tesadüfün bu garabetine 

ta~tı. Muameleyi yapb. Bekir efendi, 
parasrnr alıp gitti. 

Şimdi, zihnini kurcalıyan bir mu • 
ammayı halletmek İstiyordu. Zile baı -

tr •• 
Hademe, İçeri girdi: 
- Oğlum, sana geçen gün bir n:ek· 

tup vermi~tim. AHıan beye götürme
ni söylemi,tim. İtimat ettij;im için, 
mektubu zarfa koymamııtım. Halbu
ki, bu mektubu Ali§an beye tamam o

larak götürmemİ§sin. 
Hademe, aar:sıldu 

- CötürdÜffit efendim. 
- Fakat bir parçası kopmuıl 

- Kopmuı mu?-· ~J 
- Evet.- Kelimenin bir ~ 

kopmuı·- Bu yüzden tamam.iyi• , 
manft ç1lanıı-· Benim sat dediiint " 
hnmı ıatmamıılar .. Bu iı, nasıl olcl0·,... 

- Aman, beyefendi.. Af buyurı' 
Bu i§i ben yapmadan ... 

- Kim yaptı ya? ... 
- Nuri bey yaptı, 
- Nuri bey mi?. 
- Evet ... Şair Nuri bey." f 
- AlJah Allah... Ne münaıe1'11 ,. 
Hademe, ba§ından geçenleri ıısl' 

hı ~ 
- O gün, ıizin verdiğiniz rnelctıl ,ı' 

alarak dışan çıktım .. Nuri beyil'I "' •M 
na~ık olduğunu bi!mezsiniz-. Sf•I ,,I' 
~abat bırakmaz .•• Gene de üzeri01;._,ıı 
dırdı.... "O mektubu ver, oku,. 1, 
dedi. Ben, bırakmadan.. Nuri , S~, 
saldırdı .. Elimden kapmak isted1• 1 ı 
kin, kağıdın mini mini bir par?'' .,1 
tinde kaldı. "Vallahi seni gidip :'J". 
..-eririm, ,ik&yet ederim!., dedi1'1· .. ~ 

va vurmak iıtedi. Ah, efendim, ~'~ 
yüzden zarara lt'İrdinizııe me•'" •ol 
değilim .... Belki kabahatim. Nııri rıti'' 
ıize vaktile selip haber evretf'I" 
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..... ft 9llma Rammlarm) 21,20 Ajana 

" .... Jlalıer!erL 21,ao Bedrt7e R&llm Ha· 
..__.......,..euvetlıllP•lmtrUr· 

- .... TAlllJOVA, 1111 • 
• All1ml ~ 20.• Jftlababe. 21 

orbRra 1llUIUdlıl. 21,25 Haberler. 
JRah&be, ....... konllert. 21,llO 

U9. •.:> h\IJJ.OtU.ll ı'--AlUUUGl • 16.rU,_.o 

~ ..,.,., mbah&be. 24,0G Dau IDUllL 

mns.•--.•-. 
11 • 11 (JtbM!Qs DeptJatı. 11 Rad10 or

...._, ıt J!ab9rter. 11,20 RadJo cneetrur. 
_, ~te. 20,115 Pllk. 20,"5 lıfme Bar • 
.... • l'Slclllteuu tanımdan tapmd. 
-.ıs Keman Jrouer1. 22,45 Haberler. 23,15 
~kcıuerl. 
~ DL BtJ'DAl"lllt'JS, UO m. 
11,10 CUbud, 20 ım....- 21,10 Net

......... 21,'8 l'l1edlba ld&nllade opera 
"'-tıuı. 23 Haberler. 2UO Kurtna Sıpn 
1'lanu. 2' l'ruı.mca lmnttl'&llfl. !f,20 Badı· 
~alon ork~. 

aoJIA. - NAPOLI - llAlll: 
OM PIAk. mD•ba'be, n.ıo Pllık. 11,a 

~partden nakfl. 22,4ft KO.ahabe. n Var-
~. 

1&1mas.BDIJN,117 .... 
•.ıo Jmab&be. 20,fO Haberler. 21 Ha. 
~. 21,ıs (Dle Vart'burl> !abn1I mnn nq
"'-t. n KanpJr nlfl'fY&t. 2us Pllk < şı • 
~ llalk mullk'tıl). 21 (Der Tedolvoa'el 
~ radyo ıem.uı, balMııter. 28,l'IO 

havalar. 

- mı.. Yt'rAJr&, lll'f .. 
... Budo mmlb. 21,11 lcım'IAI& '1111 -

;:;.:. 21,80 llmmertch lfünu'a wr -
tıı.:: ...... 22,llO u.t'1D prkdanndan. 
.._... »ms mmıDdlıl. ı,ıı PWr. 

20,25 TapmdU kemer. 11,11 v .... ·
san takımı. 22,,S Haberler. Yaylı AZiar lnı· 
artetf. 2•.ıs nua mulld& 

KOllA • NAPOLI - B.Utt: 
21,10 Pille. K'bahabe, 21,415 Glordaaonun 

''llue martnano,. lalnill operuı ve (!\ Re) 
fırlmU gene bir perdelik operur. 

su a.. mı.iN, UT m. 
20,fO Aktoallte, hallerler. 21,ıo TUll!l 

.,n atbllm. CPl&J>. 21.ss m0n nttrf:Y*t. • 
ÇaykOYos1dnla uerlerlndla 8ellfonlk koua*. 
22,llO Kllababe. 23,20 Haberler 28,SO •• 
1f nnulld. 

20 Bylll P....-.be 
11.ao Pl&Jr ~ ıt.20 A3aU MM • 

ı.rt. 19,IO 'l'Ork mwıllıW msd,.tı (ır.-t 
Nlyul. . ASiDi BeJter .... ~ 111 .,. 
Haınm'V t•r•*4•) 11 ..._::.:al 
ratmda .. ası ı n.ao Dmaa 
<!ataıllıal keelsc oatwsuı m 
AU Sezal Bey "N lftlı1:ro Ollratraa). 

211 Klas. V~A. 11'5 m. 
20 Vfln•"•" naklen earkt1ar. 20,20 Muhtt

Uf bahtaler. 20,SO Pllk. 20,,5 lıluJateltf tıa • 
w. •.llO Bpro. n Jlaftt.......,. ..,._ 
il. ... ...... ......... ıaıa.r. 

11,!1 Dlıllll mmlldll. ta,'8 lllab•be. 2',08 
Duma dnam. 

lllKl&llDa:&ll$.•m. 
ıs - 115 GOndGs Defrl1atr. 18 Poptller Ro

men muuatldal. 19 Haberler. 19,20 Stell&n 
Katla ora.trur. 20 'Onlveslte. 2(1,lS Konfe
ram. 20,30 Pllk Ue Rlchard Vagner1D Oc; 
perdelik (Tum!uıeU81r) operul. 

M5 Kii&. BtJDA.Pl:fDll, llO m. 
20,20 Budapette kouer orkeatruı. 21,IO 

Hutae 1ılr büq. olft ,.,.., ımn.rs. 21 Ha
va raporu. 23,20 Pllk. 2' Sf&'uı muıdkfıd. 

ltOMA - XAPOLI. BAKI: 

21M Kanii kkcıotıer. 21.30 Du mUllUdlL 
24 Haberle,.. 

Ml IDız. a-· ·~, M a 
20 Ya,11 .... ~... AJrtbllte. 

21 Habe!W IS.21 ... tıp .... 8-IJd par-
çalan. IUO RA ı sMıı\ ... .... 1 t M. ........... 

•.ı• Rrtuw, ... ...._. ,........_ 
tra& l1M t• '"' l1,ID Onaı4 ...,. _ 
tama .._,. Zı 'VIJW ~ ıo un.. 
eu 111 ı 70"lllt at1Dw1'etll• ır..r. 23 
llcbt .. l8Ullldll. 2l,IO Baberter, 11,llO 
lıılıııı--1 kcınwtnla devum. M.to :o.na 
muırllı:llL 

Qt Bvııı Cum• 
lll'l'Alf9VL -
18,80 Pll1l ~ ı• ~ llaberle

rt. 1uo TDrlı m.adlt ns '* <Dernı, 
R1J18D Cevdet _..., ft v-. Nedime, 
Nazan Feridun R_..,. Oft'IJr Efendi). 
21,20 Ajana ve Bora '9b rrı.L 21,30 Radyo 
ork..trur tuwe 1aa 1llftf 9lllkL 

111 Ds. TAJaflWA, U. & 
20 Salon takrmr Cbaftt mUUd). 20.20 

.Alıtlallte. 20,30 PWL (Koro nnuıDdal.) 20,"5 
lmMhabe. 20,llO Bpor. 21 Jlbahabe. 21,05 
~ 21,11 lleDtcıaDı atld10 .......... 
n.ao Ktluhabe. :zs,t0 Rek"tm" 1rmuıer. 2' 
Kbahabe. 24,0G n.u mUllJdll. 

m maz. BtnomJ. iM .. 
U,15 OOndGs ftefl'l1atı. 18 lmılcl&DU or

kutruı tarafmdan llaftt IDUllld. 18 Kai1plr 
tcmeer. 19 Haberler. 11,IO Oıbltrlllm de
•amı. 20 'Onlvenlte. ıG,11 Pl&Jr. 20,'8 Konfe
rana. 21 (SrJı:Mtra refakat.De tapnnt. 21,20 
Radyo orbatrut. 22 Konferans. 22,15 Rad-
10 orkestrur. 21 Haberler. 

... Ds. ll17DAftllpnl, - .. 
21,2S XGl'O b lllTL 11,11 Spor. ft,80 Ktl· 

çtık n4" temllll. ta.ıo Balılder. 21,40 
P'rtedlln ldareıdade opera orkutrur. 

SOllA - NAIGU - 11&&1: 
21,"5 "Fanfan 1a 'Nlpe,. lalmll V&rDeJ"bl 

operet temdl. 

- mı.. ViYANA. H'I-. 
•.20 Memleket 'Dlfd,atı, 1lafta 11ütr1er1, 

21,01 Yeni opentlerden parça)ar. 22,llO aeq. 
bert.lln e8tl'lerlnda p!Jlno lı:cıa.aerl. 28,IO 
Habnllr. 11.111 n.u mwınrtll ı.a ııaa, 

Reaimde ıörd6iiin6z sakalb tik
- ...... Paüin -.Jıv moda lnlı 
Polht•e6. Blr••w•'*" ...... la 
~-.... .. -- •• 1 ...... i-
den ve çok -.la olU 1ia adam, timdi 
fakir düpnüt ve lııizlere yardım tahıi
•tmdlm para iatemittir. Bu, 'büi kim· 

........ ilıtlM.8 ._..w twivblw ....,. R~~ er~~ ve ~ lrir sJ1t. kur bafa I~· Bu resmi çekmelı: 
brp .-W ....., .... ............ l!iin btz; t.li,u beldenm•tı nillayct ımıvaffa k bir enıtantan• elde edilmiftir. Xurba-
._ ~ ..,.,.. ............ lalar bir mantarm altında oturmu .. yu giln .. e clSJio temin eden yerde, .. 
cleki ........... Tifiyorlarl 

Maıdeburıta yapılan ıpor mUaa -
babtarmda, y(1zme birinclai gelen ka
dın, resimde görlDUyor. M'Gaabakadaıı 

aonıa onu öpen yabancı bir erkek 4.,. 
fil, Jı:-..r. x.ııı. ... bı .. ~~ 
dan Yenıtir. 

nan ,_e vanr varmu, ı>eıi 11ra yetl. 
ım seyircilerden bir Jm, ona bir de -

met siçok vermiftir. Bu kızın da ya
rıp c1ahl1 obm,arak o~u takip ettiJi 
ye h•nan erkeğe pek u ftrlrla ye • 
tltdli g6rillınUftUr. Fakat. nımen 
)'atıp iftlrak etmediti isfll Pdacl ... 

' 

Hanlburgta V.ıter" Noyzeli aeki -
sinci Jemdda yeaenk pdiki dünya 
J>ob pmp11Gn11 llm Birle dövilı • 

melı: imlrt'"' pide eden a1d .c1UnJa 
...., ıikietı W. ttmpı,.mı Mab 

"8elinı, goCuk dostudur. 8&ı lrf yan 
•daaıı • ...... iki Hsilk .... folafj 

bir lmrühk olc!u. Rayvanlan beslemek 
e mmlan 6,650 hayvanı kurıuna dizdiler. 

yekOn tutuyor. Rt1imde bunlarm m· 

A. ...... ba; ............. ..... 

-~ .... ··-~d ... aeld.i..brtı ................. 
konuwk için, - pre dütümniif, m. 
ba,..t ...... ..ıoalarmd.a. ... 

· rW ~· Jt-.taloıl airen atla 
........ v.,.. IObklarmda itte retr: ... pp.aı.,~ ... .., 2 ....... 1 

• ken c~. o, ftdrl resim 
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Amerikada kimsesiz çocukları sokaklardan toplayıp mekteplere ve ıslahha

nelere gönderen, talim ve terbiyelerile meşğul olan bir çok müesseseler vardır. 
Yukarıda resimlerini gördüğünüz çocuklar iş ve oyuncak atelyelerinde meşğul 
olurken terbiye mütehassısları tarafında n günlerce istidat ve kabiliyetleri tetkik 
edilmektedir. Bu çocuklar bilahara göst erdikleri istidada göre muhtelif meslek 
ve sanat mekteplerine yerleştirilir. 

"Emel,, in çay ziyafeti 
Yaıh batlı bir hanımefendinin ça· 

yından bahsediyorum zannetmeyin 1 
Emel henüz ıekiz dokuz ya§larında, 
fakat çok zeki ve büyüklüğe özenen 
hir çocuktur. Anaıının, babasının bu 
biricik kıymetli yavruıu, annesinin 
rniıafir k<ıbul gününü kıskanarak, bir 
gün babasına: 

- Arl<adatlarımı çaya çağırmak 
istiyorum b:ıbacığım, müsaade eder 
miıin, gelsinler? 

Diye ı:ordu. Babaıı Emelin üstüne 
titriyordu. 

- Peki, yamrum, dedi, fakat faz. 
la yaraımt<:l•k yapmamak ıartiyle. 

O gün Emelin dokuz mektep arka
dqa birden c:ay.a clavetlivdi 

Emelin bir zayıf tarafı vardrr: Ca· 
~etelere dayanamnz .. Başından sonu • 
na kader okur. O gün Maidenin elin
deki gazetenin i!k sayıfasında (Harp 
tehlikesi büyüyor!) serlevhalı bir ya
zıyı gören küçük diplomatın birden 
bire öfkelendiğini gören arkadaılan 

köpürdüler: 
- Sen bizi eğlenmefe mi çağırdın .. 

Yoksa siyasi konferanı venneğe mi? 
Emel gazetedeki yazıya fena hal • ı 

ele ıinirlenmitti. 
- Çocuklar, diye bağırdı, ben harp· 

[ ~y~~lı =Ma~u~CI 
Yarasa 

Yansa, günet battıktan sonra uç· 

mağa batlıyarak bütün ıeçe havada 
dolqır. 

Kanatlan yoktur, fakat parmakla • 

rının araları İnce bir deri ile örtülü ol

duğu için, bu deriler kanat vazüeaini 

ıörür ve bu suretle uçabilirler. Bazı 

yerlerde bu hayvana kut nazariyle ba

karlar. Halbuki yarasa kut defildir. 

Kutlar yumurtlarlar ve aj'lzlan saaa 

,elrlindedir. Yarasalar yumurtlama • 

dıiı ıibi, ağızlan da aasa biçiminde 

deiiJdir. Çeneleri ve ditleri YUdır. 

Yanalanm cloiurur w emzirirl ... 

ten korkuyorum. Yalnız memleketi • 
mizde değil, dünyanın hiç bir yerinde 
kan dökülmesini iıtemiyorum. Fakat, 
harp olurıa ve biz o vakte kadar biraz 
daha büyürsek, hep birlikte askere gi
debilir miyiz? 

Emelin arkadatlan sırtlanndaki 

dantelli entarilere bakarak gülüttü • 
ler: 

- Bu kıyafetle mi asker olacafız? 
- Hayır •• Erkek elbisesi giyece • 

ğiz. Sırtımıza silah, belimize kasa • 
tura takacaj'lz. Ne gülüyonunuz? Bi
zim erkekten ne farkımız var? 

Bu esnada Emelin baba11, küçük 
misafirlere bir ıür:priz olsun diye, e • 
linda budıibJ.iıı.ı J.a- ı.:.: 'C' 1 

.:._ 

çeri ginniıti. 
Emel, hamam böceğini go nce 

sapsan kesildi •• Buz gibi olduğu yer
de donup kaldı .• Ve sonra birden bi-
re: 

- Anne .. Neredeıin? Beni kur • 
tar! 

Diyerek, kendiıini odadan 
attı. 

Emel Hanım artık o günden son· 
ra, büyüdüğü zaman, ev kadım olarak 
ya§aJDBğa karar verdi. 

Küçük Anketçi .. 

DUtUnen ~ocuk 

Vilayetlerimize bağlı kasabalarla 
buralarda çıkan meşhur 

mahsullerimiz 

ANTALYA 
Kazalan: Akıeki, Alanya (Alai . 

ye), Elmalı, Andefeli, KurkuteJi, Ma
navgat, Serik. 

Mahıuller:İ: Hububat, susam, seb
ze, kereste, portakal, limon. 

AYDIN 
Kazalan: Bozdugan, Çine, Kara • 

caıu, Nazilli, Söke. 
Mahsulleri: incir, üzüm, zentin 

yağı, tütün, pamuk, miyan kökü. 

BALIKESiR 

Kazalan: Ayvalık, Balya, Bandır
ma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, 
Gönan, Zındırgı, Susurluk. 

Mahıulleri: Bal, zahire, kavun, ıu
ıam, hububat. 

BEYAZIT 

Kazaları: Eletkrit, Diyadin, Iğdır, 
Karaköse, Tokat, Klüp (Tuzluca). 

Mahsulleri: Hububat, pirinç. 

c:g~~h~ıt::J 
KAN LEKESl 

Kanla lekelenen kumaşı önce so • 
ğuk suya batırmalı, iyice ıslattıktan 
sonra, ılık su ile iyice yıkamalıdır. 

ÇiMEN LEKESi 

Çimen lekesi beyaz kumaşta fse, 
kumaşı gaza veya ekşimiş süte batır
malı, sonra neft sabunu ile ılık suda 
yıkamalıdır. 

Eğer çimen lekesi renkli kumaılar
da ise, lekesinden üstüne teker §Uru

bu sürmeli, bir kaç dakika bırakmalı, 
sonra kumaıı ılık suda dikkatle yıka • 
malıdır. 

YAC LEKESl 
Yağ lekelerini çıkarmak için, ku • 

yıkamak lazımdır. Bu lekeleri ispirto 
ve benzin de çıkarabilir. 

Telebenln dertleri: 

Sinema ile coğrafya dersi 
verilemez mi? 

Geçen pn Almanyadan selen 
akrabamdan bir çocuk anlahyorclu: 
Münih eivanndıki mekteplerden hi • 
rinde okumuı.. Mektepte cofrafya 
deninde meıhur dailan, volkanlan, 
denizleri, burunlan, boğazlan, kanal • 
lan adalan ve meıbur memleketleri 
ıinema perdeainde canlı olarak göıte
riyorlarmıf. Doğruıu bu derse •im· 
mm ıuyu akh. 

Bizim coirafya deraleri ile oradaki 
coirafya derslerini mükayese ettim. 
Akrabamdan olan çocuk dünyamn her 
tarafım gezmiı gibi, öyle güzel anla
tıyor, o kadar doiru ve canlı malu • 
mat veriyor ki ••• 

Bizim memleketimizde de koopera
tifler, spor klüpleri ve sair tetkil&t • 
larla uiraıanlanmız bu ciheti nazan 
dikkate alsalar ve mekteplerde bir 
küçük ıinema perdeai tedarik etseler •• 
Maarif idareıi de bu filmleri ihzar et
ae fenamı olur acaba? .. - - - -
Halkevleri 

Almanyada Hitler rejiminin teessü sünden sonra çocukları hin1aye miıesse' 
seJeri faaJiyete geçtiler. Hamisiz çocuk lar ilk tahsilini bitirdikten sonra sanat 
müesseselerine yani dikimhane ve kundura, cJbise, el işleri yapan küçük fabri· 
kalara verilerek çalıştrnlmaktadır. Çocuğunu boş gezdiren baba hükumete karf 
mes'uldür. Resimde gördüğünüz çocuklar (Fakirleri himaye yurdu) nun el ir 
leri atclyesinde çalışıyorlar. 

... 

-
- - - --- -- - ___ ... - - ..-. _,,,, 

( Bugünkü Bilmecemiz ( - -- - - --- .. _..........~ - - -

Yukardaki parçaları muntazam kesip yapıştırınız. 
[Y apı§tırdıktan sonra toparlak bir daire içinde bir kut 

gö\"eceksiniz ! J ,----·---·-·--·-.,.········ ........................................... ~ ......................... . 
1 Doğru yapışt~:!::~!=~~':~~k iıe yünlü, kız iıe 
1 İpekli) bir kat elbiselik kuma§, ikinciye bir yazı takımı ve 150 

ı.::.:~'.~~;_;;~~;~;~~:;.;.:;.;~~;;~:::.:::.~~.:::: ........................ . 

Güıen c;ocuk 

ı: fJn~an Bu-;;!!~ :ı 
Balina 

Balina balığı bütün deniz hayvıı~ 
lannın en büyüğüdür. 

25 • 50 metre uzunluğunda balirıl" 
tar vardır. 

Büyük bir balinanın ağırlığı 70.~ 
kilogram gelir. 150.000 kilo geleni~ 
de görülmüıttür. Ağzının yükseklil' 
4 • S metredir. Halbuki bu koca )laf 

vanın b'oğazı çok dardır •• Ve ağzıııci' 
parçalamadan hiç bir §ey yutam~ 

- - - - -
Balinalar deniz altında ancak ~~ 

çük balıklarla, yengeç ve iıtakoz 11 
hayvanlar yiyerek geçinir. 

Y.....alar böcek yerler, fakat bö • 

cek yiyen dijer ha)"Yanlar gibi, yem

i.ini yerde ve toprak altında aramaz. 
lw; banda uçarken tuadül ettikleri 

böcekleri yakalar ve yerleT. Bilhaı .. 

simainelderi çok snerler. Bat par -

malı lriiçük hir çeqel teklinde oldu • 

landan, uçmadığı ve istirahat ettiii 

zunanlarda onu bir damın kenanna ta
m .... lııa suretle istirahat eder. 

Köpüklü baflariyle konuıuyor dalgalar .• 
Esen hava ne temiz, ne tılıaımlr, ne serin. 
Yurdun dört bir yanında canlı bir kaynaıma var, 
Ba§ucunda toplanmıı, gençlik, büyük eserin. 
Dağınık incileri biT ipliğe dizen el, 

Hız.. yılmamak.. inanı§.. kuvvet.. hepsi içinde. 
Yer yer mcı'alelerin altından alevleri. 

--ı 
{ Koıkocaman bir hayvanın bÖ1~ 

küçücük mahluklarla nasıl doydui" 
na ta§tınız, değil mi? 

Balina ağzını açıp ilerlediği z--::. 
dilini kaldrnp damağına dayar ve • 

Itıklann kaynağı bir ufka uzanıyor. 
Hür dağlardan kopmuıtur alınlara çarpan yel, 
Yaratmanın humması gönüllerde yanıyor. 
Tue kan dağıtacak kalplere halkevleri, 

Yazıaız hlklye 

HABER 

Parlıyor iç ülkenin her parça kerpiçinde. 
Bir gün, yolcu .. genç yolcu, hakimi olacaksın 
Toprağın, tabiatin, gökün binbir katının. 
GUzel, yeni h.cr §eyi orada bulacaksın, 
Koı, yüreğin çarparak, altına bu çatının. 

Ülkü • Ankara Server ZIYA - - - - - - -Her•ız Kaplumba~a 

' lar tekrar diılennin arasından ••~,.. 
lıp akar. Bu 11rada ağzına girmit 0 • 

b. •· ·· k"" ··k bal kl d·ı· • ve dır ır ıuru uçu ı ar ı ının . , 
lennin araıında kalır ve dilini indil' , 

dikten ıonra, ağzında biriken bir. f' eli' 
w bal w .d ·ne •" grn ıgı yavaı yava§ mı esı 

nr. ~ 
- _..A 
...-!" 

·---8ii;;~~·;;~~f i;;;~7·i,~-· adr" 
se gönderiniz: 

HABER gazetesi , • 1 ... ·.,e ı 
Çocuk sayfası muharrır ıgı 1 

lstanb~ --·----...................... _ ..... ... 



Bir Rekor 
Gen«;lerin 
en eskisil 

J nni ve resmi son zamanlarda aak uk iıi

tilmeie •e söriihneie bafhyan aarttm A.;;;:i. 
lran yıldrzı Meri Kar1ayl A.....nlıan .,tiatleri 
•rumda yaıının küçüklüiüne rajmea olduk:-

ça eskilerden sayılır. Meri karlql henüa ~

ıni het yaıındadır n ilk dela 1920 senesinde 

Çeki Kupa ile birlikte "El- Kral oluy

dnn?" filminde oynanuıtır. O zaman daha ço

cuk olan Meri Karii~ hu film tecribeaini 

IWi..Wa bir atüdYoda çalqu amcası aaye

tinde yapmııtır. Aradan bir kaç :JJI seçtilrtea 
IOIU'a Meri Karlayl oa bet yapnda tekrar 
hir film tecrübesi yapmq, ....... mavaffU o
lanca Univenal pketi h...ı.ma çevrilen 1a. 

aa spor filmlerinde qynmmia 'bqlamqtır. Fa· 

isal o )'afta bir sencin mektebi lxralaırak si

nemacılık yapması Ameftka kanunlanna ay • 
.lan oldağu cihetle Maarif i.,... pnç kızın 

filmler4e oynadıinu öp.nince huma menet -

DÜf, Meri Karliyl telaw mektel>e döamüıtür. 

Genç kız ertesi ... t ........... hap· 
bna döonriif, M. G. M. ıirketi heaUlna çevri-

1- filmlerde uhk roller abmıtır. Böylece ait· 
tide kendisini tanıtan Meri Karlayl sonralan 

dalaa mühim roller alnu1t nihayet uzun nriid· 
4ledi Wr makanle ile p.kete hatlawlqbr. 
Soa bir ;Jll içinde çnintiP. filmler onclan faz

lam. Şimdi de eUi konanlar denine ait bir 

..__ filmiad• rol almıtbr. .. ., 
I 

~n~et yeriıe fellke.t! 
"7 rader Horn,, filminin yıldızını 

bu film mahvetti/ 
er Horn fi1minôe gÖt'· nema ıirken aleyhine liu 'haa-
E~ But - • ~..._., oı...k cJola)'laiy· 

..-.et ... iıiM8t • • ..... ..,_ ........... 
Maket ve hastalık llalmat • •e ziyu daYMS apnqlanlır. 
tw. Yddmn aineımda kazandıiı 

Trader Hom filmi Afn"ka
cla çemlditi zaman hath üs
ltha memleketlerine malıauı 

lıir hutahia ya1calammt, ltu 
laatlabim - aldaia ... türlü 
anlqıl•rnam•fta'· Za..U. yd • 
dm yirmi üç aydan heli bu. 
tadır ve yataktan çılmıamq • 
tır. 

bütün para mahkeme mura
fına verilmit, fakat dava he -
nüz neticelenmemittir. 

Edvina k•diaini zİ)Wet 
eden bir sazeteciye fÖyle de-

- Sinema Wr çolclanna 
ıuclet, töhret ve servet l'e • 
tİrinİftİr. Bana ise hastalık, 
feliket .. Nfalet ptircli. Be
ni - pir idea .. ,. İle ...... 
tulmak" tır. 

.. 1 - - ·- - - - _.., 
( KJSA HABERLER 

L._ 
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• Kolambia tirketi tara • 
fından anpje edilen a.rhara 
Kid çocuklar mÜ9teına, Ho • 
lindan en pnç aıtiaticlir: Ba 
süzel )'Ildız 16 yapadacbr. 

* Greta Garbonua ÇPİI'· 
meje batladıiı yeni filmin •· 
dı "Boyalı peçe" dir. Filmde 
rolleri olan diier artistler 
,unlardır: Jan HeJ'!olt, Her· 
bert Marw-1, Seaily., Puker. 

* Mıall'll) en methur ko • 
mik artisti Ali ıca..... Mısır
da hir sinema kumpanyası 
kurmuıtur. ilk filmde bat ro
lü keadiai yapacaktır. 

* Romld Kolman ile Vil • 
ma Banki'nin oynadıldan "Si· 

ı yala Melek" filmi çok muY&f· 
faki7et b:uımmtb. Amerika • 
da ba menua bu sefer ...U 
olarak tekrar filme alacaklar· 
dır. Artntler henüz belli de -
tiWir. 

·~ 

• Gloria Svamon en eski 
linema artiıtleriadenclir n 
hi1i sinemayı bmakmmuıtır. 
Y eniclen çeyinneie hafladılı 
fihDde Klark Ge,bel ile ...... 
ber o,.........ktadır. 

• .AmeribJılar Anapanın 

>'etittirdilderini Holi..W. 
toplamaktadır. "Mektepli kız. 
lar" filmini., rejilöri Madam 
Leontin Sqan da Ameıikap 
çasmlmııtır. 

* Vılli Friç Wr Alman ci· 
gara fahrikaaı aleyfıine zarar 
ziyan da•aaı açmqbr. Sel.ep; 
fahn"kanm çıkardılı cisara • 
lana paketlerine Vi1li Friçin 
resmini koymaı olmuıdır. 
Vılli Friç ha resmi çok fena 
•e kendisini karikatürize eder 
mahiyette halmaıtar. 

*Mec Evam •e Helen 
Heya "Her kadmm hildifi ı 
,.,,. filmim çe•irmei• bati•· 
mqlarmr. 

Cin Parker 
Sinemaya 
nasıl s;!irdi7 

Cin Parker Amerikan yıldızlan anamda 
sinemaya en yeni baılıyanlardan biridir. He
nüz )'inni yapnda olan bu sevimli artist IMr 
tesadüfle sinemaya batJamııbr. 

1932 de Los Anselos Olimpiyaclmm apt. 
ma ~ çiçeklerle aüalii bir anba ile 
Olimpiyat sahasından seçecek güzel kızlar se
çilirken Cin Parker de ilanlar anamda intihap 

edilmitti. Bu arabanın ----•elerde çıkan lııir 

fotojrafmda Cin Parkerin saf ve meemn SÜ· 
zelliii bir rejisörün nazarı dikkatini celbet • 

mesi neticesinde senç laz ticaret tahsilini bı°7 
nılmut ve Holivuda gibnittir. O zamandan 

beri talih petini bınkmamıf, küçük Çeki Ka
nen'le birlikte çevirdiji ilk filmi muvaffiıkiyet 
kannmıttır. Cin Parker timdi Ameribda 

"Masum ıenç laz" rollerinde ltirinci derecede 
aayllan artiıtlerclen biridir. 

Cin Parkerin çocukluğu pek mesut pç
memittir• Fakir ailenin kızı olduğu Ye 1-lııur 
da o ufakken öldüğü için genç kız küçük kar
detine bakmaia, annesine yardım etmeie 
mecbur kalmıt, sefalete yakın bir clerec:ecle 
parasızlık çelımitlerdİT. Cin Perker: 

" - Talih bana çok yardon etti" demek· 
te ve illve ebnelrtedir: 

" - Fakat !imdi yalnız talihime süven• 
menin doiru olısrnıyac:ağnu çok iyi biliyorum. 
Çok çalıpnak mecburiyetini duyuyorum; ma· 
vıdfak olmak için çok çalıtmak limn- Ba M

beple bilmediklerimi ölrenmek makuditle 
ellinden seleni yapıyorum." 

Uer erkek oluy~ıı! 
Mey Vesi dünyaya erkek 
gelseydi boksör olurmuş/ 

Mac Vest bu, yiiz kiloluk pek nahoı bir ıeY. , oı.cak\t, 

.. elli y ....... )aatun, Amerİ· Mamafih 'el*° Mtek ol • 
bldUm ....,.,.. • .ılacWd ma- saydım zannederim ki, baı.. 
baretl.-ini söatermek için • 

bütük bir delildir. laıni etn-
fmda yapılan reklam ve gÜ· . 
rültü ile kendisine - mabak-

kek seçici - bir töbret temin 
edileD bu "artist" Amerika -
da teriip edilen bir ankete 

vercliii cevapta hüliaaten di· 
yor ki: 

- Eier erkek olaaydan ne 

mm izini takip eder, boksör 

olarclum. Hansi tipte hir er-
kek olmağı söylemek benim i-
çin imkinaızdır. Kaclmlarm 
ekserisi esmer, uzun ltoyla 

ve zarif erkekleri heienirler. 
Ben de öyle- Fakat hanlaim 
aksi tipte olanlan karp ela 
nefret duymam. Bunun için • 
dir ki, baqi tipte bir erkek 
olmak iatediiimi söyliye • 
mern. 

iyi amma niçin erkek ol • 
1 

mi yapah!un? Ben bir erkek 

olmeiı bir dakika iNie dtifiin
memiıtiin. Hem buma niçia 
temenni edepm? mü iatiyeyim ! . 1 

Şimdiki halimden pek 
lllW'™M• Eler kadın ol • 

••Q-~ ........ 
........... tlebulunnu

,.aaıktı ld, ... da llenim i~ 

* "Kamelyalı kadın" yeni. 

den fibne alm•caktır. Fran

Ada çeYrİlecek olan bu film. 
de Marpit Gotye rolünü IYOD 
p.._ntaıı yapacaktır • 
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Pamuk Herekeliler Adapazarlı
.ları 4-1 yendiler Çukur 

Oyunun neticesine .on beş dakika kala koltesi 
ovanın re
ne kadar 

Tarsusun cenubundaki 
bataklık kurutuldu 

Bataklık yerinde yeniden 150 şer 
hanelik iki köy inşa edilecek Adapazarlılar sahadan çıkhlar Adana, <Huıu•O - Çukurcna 

mmtakamım bu 111 ekilen pamuk 
aa!iuı ile elde edilmeai umulan Hereke, 8 .(Huauat) - Bugün f cular nuatı dikkati celbetti. BU

Hereke aahaımda '.Adapazarı İd • haua ŞefllC, Faik, Sabaliattin, pamuI< miktarma ait ta.lımin bn • 
man Yurdu ile ffereke İdman Yur Mehmet, :Akif çok güul oynadı • ı'Oıunun 30 Ağuıtoı 934 te neti• 
da arasm"da bir Ciostluk maçı icra lar. Buna mukabil :Adapuan ld • celen'Clirdiği tahmin ra~ s&
etilldl. Matat meraaimtlen IODJ"& man Y.UJ'dU OJUDCUları arasında re: 
Tahain beyin idare .. inıCle oyun bq- Hmtit, Hidayet, Kimil, Şarlo te
ladı. llk hücumu Atialılar yaparak mayüz ettiler. 

Ad•ne, {(Hmuıt) - Tanaaun f :Yeni lakan hnmı++ llJ&Wi o-
C:enabunda btlyQI< bir bataklık laralC Toroelann eenap çe11•m • 
Tardı. :Yıllardanberi dökülen pa • deki Tüft qlretlerinl temelli kir 
ra " liarcanan emekle o bataldrla: lere 'b&llamu Td artrit illi Clnlt 
kurutuldu Te timdi ,Us bin dönü- imanlarına yUqan ı~fflt 
mU ıeçen bu topraklara yepyeni TürJi cemlye~nln ~lntfen .akOp 

Herelie blesine ia'dar aoımİdu
lar, iakat Herelie kalecisi Şefiğin Ur lada l(lzel bir tutuıu ile uzaklaıtmldı. 
:A.aablaım sıok C!üzg(bı ve liakim 
~ ltarfıımtla HerebIDer bir 
az bocalamaya batlaClılana aa o- Kır bekçileri 
'~un 17 ine{ tfaln°kaım<!a y&T&f k 1 1 d 
:Jaftf liendilerini toplıyara]C açıJC- teş i ah yeni en i 

' lan 'VtWWliyle yaptıkları !liOcam- U l '(H I)' ux..-·..ıı•--
lari ı 'Ad ı=-·ı .. ., bi ._..__ r a, 1 UIUI - •• wu nnı 

Y e ""' a ıKa eaını r .gem:"* m beliçilerf tewkilltmm kayma -
.Ibna aldılar. Oyunun 22 inci ('la- ı.:....__ ekli" • ~A fi 11.--:_ h" o-&1l 
t-!1: '-' H 1.: ·Ad 1.::_·ı • K1UD v ı :a..ut ı 'JIG' uı ımm~ı e KIKasmua ereKe ""' a ~ eaıne • • • • 
indi. Bu akını :A.aalılar gQçf Ulde ı. ~JQlden ıtibaren !enıden teıki· 
maklattırma'IC istedilerse de topu h, ıdare heyet.ince ~ar ıaltma a-
9.:.... H ı.: :1::: __ 11.·-L. B lmmIJ ve teıkil!ta bqlanmı§tır. 
mmpan ereKe merımz ıuan ay - • 
~ ollu kar§ımidata müdafii at- yeni im ne)(çileri süvari ve 0-

latuati bom'b~ lfbl blr fQtld He • 1Rır yazarJarClan intiliap edilmiı-

menüı ılli rolünü attı. J\aahlar tir. 
· &ı ırolü telafi ~e'IC için liemen 
"liücuma geçtiler. ()yunun 37. inci 
' ClaKibsmCıa Here'ICe IWeaine in· 
(tiler. Herelietller tin aJanı favl
tfi aurdur"dular. Here'lfe ~leyhtne 

' l>lr fn'kiJi otdu. ~-dalılar fia hr-
ialtan istiEa'Cle e'derelC lieraberliği 
temin ettilet". Oyun mmtlan son• 
re: Cialia tieyecan içhide geçti. O -
yunan 4S2 inci aaki&mıaa Here
lie ~aa Kalesine intıi ve sai iç 'Ji... 
liifln litnvetli blr ,utnnü ~da lia
leciıi bfiyiıJi bit meharetle avuaa 
ataralt mulialdaı.1C b1r role mlni 
o1Chı. J\kifin atmq oldügu fena· 
itae bir lionıer~en iatifaC1e ~en 
Herelie merıiez liafr TO!eal'll7. lm
~la Here&nin ik1ncl sro1ilnü 
•lt:r wt ihiraz llO.nN hirhd Clene 
He:relte'nin 2 • t' ralelieliyle !bitti. 

Be1Cçller, receH gtıntf0%1U va .. 
zifeleri batmtla bulunmakta'dır • 
lar. Bulummyanm liaklmida ICa .. 
nunt takın at yaprlmakta<Irr. 

Bu Jiaôar sıliı liir inzıoata raf· 
men ıilril tabipleri mütemat-liyen 
ziyan yapmalda ve mntemidiyen 
ceza vermeliteCIİT'ler. 

• • • 
Urla, '(ffusust)' - Urlanın Kı· 

zıl Baliçe natiiyesi tıahilin'de tin • 
vlyeti !ienbz tes,;it e'dilemiyen bir 
1<3yJO, k""öyün'den çilCaraI< palamut 
toplama'ğa ~ Te palamut top. 

lama1da: oldu'fa ağaçtan ~---
O~. . • ""rJ: -1".i"' .. ~ 

Chr. 

Adana merliez 66,914 hektar, 
11,955 ton, 59,775 balya, Kadirli, 
Kozan, Karaiıalı, 21.832 hektar, 
3,600 ton, 18000 balya, Ceyhan, 
Osmaniye, Dörtyol 24.541 liektar, 
4.395 ton, 21 ,975 balya, Menin, 

TOrk k8yleri lmnılmaia batladı. atmali sunam l"lmlttf. 

lzmirde 
Tarauı, Sili&e 46.000 helitar, 7480 J • 
ton, 37.250 balya ki cem'an büttln ncır mübaya mer

kezi tesis edildi 
mmtakada 159.68'1 liektar ekil • 
mlf, 27.400 ton, 137.000 t;alya pa· 
mul< elde e'dileoektir. 

.lsmir, 9 ~(Haamt) - lnbiarlar 
iclu.inin iapbtoJ11 iPUer, "illUmf 

mOdGr m•Tinl Hllnw tie1, Clln lı 
tanhula litmiftir. ffGmrv tiey, in
hisar idareebıin incir mnbayaa it-

itte t;u maaatla, weçıen ilin , .. 
çel Ta1iıi Hazmı " nhliat lıled 
mOCllhil aolitor Remzi J«mfl .. 
Cllfer allliah memurlar, liw uta • 
lan 6ataEdC ~lerint!e M ,ad 
ldsyiin liunılmamn liuatlaıJbrwır 
lar TtJ tiun-tamn pro]elere llf' 
Clerlial .. ıertn .,..pılmar ftt..e üe 
mOsaalle "11emlt1erC!fr. 

Bu ilD 9yif en 4'lriı!M 1490 alle 
Clen mGrekJCep t>lan ''lt8tenmH,, 
aıireti, ~ilerlerim! CJe tM liatW 
ailetfen iliarM "Baliflı,, aıl*1 'lflf 
leıeceJdir. K3y e.1eri ILlrt bir tarr 

Bu 137.000 balyanın !(j.055 
balyası iane ve ekspres 810 balya
sı k1ev1ant ve müte1;aki 86,135 
Da.lyaaı yerli pamuğu'dur. 15 tem· 
muz 934 tarihin.de intaç edilen illC 
tah'minde 'bu mildar ~53.096 ,;aı- terini yerine ICoymuı; mübayaa da olacali, ve k&yde liöy DMy°da • 

mm.-'=-ta-·..ıa m•c ___ , merJCez. nr, metdep, 1Cara1'o1, umun\t '6ati-
'4Ka ama .uu..,- Çff, ~ jJitiyar fİeyeti Clalre.i T(f ya idi. 

Çutmrovanm OTa mmtaliala. feri teei• etfilmiftlr. 

rm'da: 11cax 4!algaıı pamuli fianla· MO&yaa Odemiı, Reıa'di,e, 
tmm illC taliminin aununa CIQpne- lzmir, Selçuli ve Germencilde l;q .. 
ılnl mucip olmuftur. 1&1H§ pamu • lanmııtır. 
'ğu top]anmaga baı1andmııaa C:la 

..Huraa inciriıatlan '.A:tunc•li 
v';;.1 e~i~o;~Ç;:f~ifn~n~a- iıtuyonun"da teslim liesabiyle ~ 
aliyete geçirilmif olup pamuli pi • Kuruftur. MüJ;ayaa merliezi lzmir 
yaaumtla alım satım 11araretliCUr. 'den ne ndar mali oluna fiatlar 

o atlar ualmaldaClD'. Şimai1i1C Yalmur ıg5rme'dili 1çin pamu· 
lun ren)! parlalitır. liasr mmta1ia1ar'da ~ ifunıt 10 pa• 

r«, 6ut1armda 3 Kunıt 20'paraya 
Bu ~hmtn 30 ~iusb 1~ mM;ayaat yapılmald:at!ır. lnliiaar 

tarihin'de yapılmıftır. Ye pamulC iCl&Nli, ilitiyaç niıpetin()e müba • 
toplanıncaya Dda.J' yıL'ğıfllZ PJe- yata mmim tonuna Jia(lar Cle .. 
celine ~ lieaap ~dilmiıtlr. .,.. IClecetdfr. - " , .... 

G6çeıl yrlm lklnıc! t.alimfn n: -
~wKfa'ln -.u ~ I0.008 !elçai ~an alman 
W,. fdi. hti:lra 200 ıaıo ohi- 7tJOO Jdiaur tillolu1i mc pmtl incir 
ıü tlesap eelilmiıtir. • atin lmrire ıelmiftlr. 

mma l>enzer m~'dent Hitt,açla!S 
ceınp TereD !;Gtün tesiaat t;ulana-
catrbr. ., ...... -q- - • ...il 

Her atiret, ti8yÖntl, !rlJ1i<lme • 
tfn lennt liontrolti ~1tmCla Te f eıt 
memut'larımn ~ığı ifelriiae 
projeye uraım olara1C ,.pacUtir. 
Orman, taf rocaJı 'Yt! kiTeÇ ocaJı 
:rlbi malzem"Men liülCGmet nabo 
ahmyacalCtır. • I l 
Yerlettirilece1' olan tia ~ 
ldfayet eClecelC liatlar arilsİ a ..... 
nz &J'l'.11mıt Tli aralan:Ma W• 
çeliilereli lieriff tna.lne Clllflll , 
tarlaya ta"'1; elmatlm. 

. Bualn Tam11 e11na~ tiıJt' 
flJIUI &ı yerleftlnrıe iti, YINllftl' 
Cf• 'de tatln'lC olmweü Ttl •htt4 
nlll*tea ,.&. •e mlla!t JWI«• 
fef lettirileceli 'ntrti 111lıedea ... , 

·ı t.:.:..!- ( verı ec.e&TIT. 

Otobüsle tren 
lklııcf \ifm"e(Je HereJie!iler o -

miain fevkin'CJ«' 6ir oyunla J\aa 
D.leat ~ııthıCle mekik: gibi cfo'liumı 
ya baılaaılar. Herekenin 6u til
kUn oyunu ilmrtısmaa J\Clahlar ı&>. 
caLumya baıladılar. Here1Celilerln 
t>a fırsattan istifade eaereli mUte
mal:lt ve müeuir hücmnlar 1ia111 • 
ımda :Adapazarı İdman Yurdu 
Xenaisiıiden &klenilmiyen bir o -
yun oynamrya bqlac:h Te bu an"de 
Herekeliler flçüncü ve 'dördüncü 
gollerini atmıya muvaffali oldu • 
Jar. Oyun asabt bir liava Clahilinde 
cereyan e'derken bir liaıtı mahıuı 
olmıyara]( J\dapazan muhacimle
dnden birinin HereKeli arlia<lat -
]arından birine vurmut olduğu bir 
tekme esasen gergin olan sinirler 
(}zerinde Clerhal tesirini gösterdi 
ve eyun telmiğini kaybetti. Oyu -
nun bitmesine 15 dakika kala A
Cla idman yurdu umumi kaptanı 
talCımım sahadan çekti ve bu ııra• 
<ıa bir halka halinae toplanan He· 
relieliler sahayı terke.den misafir· 
lerinin !Crcfine 3 defa yqa nida· 
raffY'e taflayr bire kartı ~ ile ga • 
IJp olarali terkettiler. 

çarpışhlar 
lmür, 9 :cHaamO:-c....a1 

1aqam 7,40 ta lzmm!en liare1iet r 
Okuyuculanmızdan "SarıAslan,,a cevap: lnatcıdır, müna e1.Bomontrea1BomonJa_. 

Herekeliler arasında jyi oyun· 

K k d •• b h TU&latmCla 1o1iamotlf -~ kaşadan, sefahatten hoşlanır. ara terin e mus et ta av- yape.rl'-tr911Mfdmct ..... smJ 
vüller husule gelmesi için muhitini değiştirmelidir! :::;. 3::'~: 

Maddi iılerde muftffak olaması LU- liomotif Cfe,lial ftn.rak feci '1t 
zumundan futa Jmbnç ve nhamlıdır. lrazanm ~ almllllfbr. Oto'tid' 

9 - (Ni-•••) :AH Narettiıu U-

1 - (Ankara) M. N. 666: :Asabi 
ve daima mUtehayyiç tiplerden. DU -
ıUndWderini taylemekten çekinmez. 
Fikhleıinde insicam yoksa da mantık -
11Zhfa dOpnekteıı de korkar. MOnif 
delildir. :Muıikiye istidadı Yardır. 

2- (Djyanbekir) H. Muhnnı Mll
tereddlf ve mUveıvis tiplerden. ZekAsı 
halızaam4an sayıftrr. LAkayt n ihmal
cldir. Kadmlarla !azla alfi.kadar olur. 
İsraf ve e'ğleneeye meyli vardrr. Maddt 
itlerde muvaffak olur. 

3 - (Balıkesir) A'. C. 5. S. K. : 
Hafızası nyıftır. Uzağı görü§ kabiliye
ti yoktur. Yalnız bugünU düşünür. İh
tiyatkAr: defildir. MUlrtesittir. 

4 - (Bebek) Nermin: Kısl:anç ve 
milvesviı tiplerden. Kimseye itimadı 

yoktur. '.Asabi ve heyecanlıdır. Musi
kiye geçici temayUJJeri vardır. V cfa
klrdrr. Eğlenceyi ıever. 

S - (Şiıtt) San Anlan: inatçı tip -
!erden. Aldatma kabiliyeti inanma isti
dadından fazladır. Fikirlerinin kabu -

ilinde fsrar eder. MUnakapyı ıever. 

Sefahat ve e~lenceden hoılanm Kadına 
dU§kUndilr. (Meıguliyetini defiıtmti
ği takdirde karakterinde büyük Ye .mı .. 
pet tahavvüller huıule gelebilir.) 

6 - (Fatih) Yıldız: Mübalagaya 
meyli vardır. İnatçıdır. Fakat maku
llt karoısmda teslimiyet gösterir. • ts -
rafa mUtemayildir. Musikiyi ve e~len • 
ceyi eever. Dostlanna ka111 t!adık ve 
vefaklrdrr. 

7 - (Büyükada) Macide: Sinirli 
ve mUvesvis tiplerden. Çabuk hiddet
lenir, fakat kindar değildir. Musikiye 
istidadı vardır. İsrafı ve riyayı sevmez. 
Evine ve ailesine merbuttur. Çabuk İ· 
nanır. 

8 - (Konya) D. S. 122 B. : (Mek
tup metni değiıik harflerle yuılımı. 

imzanızın tahlil ediyorum!.) Asabt ve 
kıskanç tiplerden. Bazan inzivaya çekil
mek, bu:~n cemiyet içinde yaşamak 

ister. Yapacağı işlerde milteredditttr. 

.--. yolcu ile Cfola oldulunClan 70lctr 
nğı g8rl11 bbDlyetl meziyetterinln ba- )ar arumaa 1iGyUk liorlia n lid' 
pnda sayılabilir. lzzeti nefsini koru- can u--".2,_ .. .__• Nnc..-- sa1' -
masnu bilir. Ye labaıbu.tan hotlanmu. 7auu .. __..u.- ·~ 
Cesur ve azirnlrlrdrr. tdealiıttir. MU• at 701itur. Otol»Uliln imi 1iaflft' 
rlf C!efttdir~ liuara uframqtır. 

ıo - (Mudanya) c. s. R. soı: 'Ji.. Merzifon ı•n4;1•rl çoruntd' 
celeci ve evhamlı tiplerden. SUratle b· Çonan '(Huuat) _ Mersifo'' 
rar verir. Çok ıMSyler, az dinler. MUba· a' a -x 1° - -__ ._,_,. 
lagayı ve istihrayı ıever. spor 'JUr amm eaer 1 ~ 

11 - (Ankara) :Ali Rıza Refilu Ç~ ıe!erek Mze snle" ftf,.. 
Cesur ve irade sahibi tiplerden. tnat • can Clo)u hır pce ,_..ttı)ar. 
çıdır. Meziyetleri ara1111da bU.nU nl· samere, lm1c1&1 martı ile tiafl~ 
yeti ve zevki ıeliml g8ze çarpar. Ba· tı. Bunu takip Hen epor 1c1Up1 ..1 

zan mUsriftir. Te hilliuaa plrunit liare1Cet11f' 
12 - '(fzmir) Şaziye Biilent: Kıs- emaalıiz mu•affa10,.etler1e :nth• "1 

kanç ve mütereddit tiplerden. Fikirle- 1 cU 
rinde ittlrat yoktur. Korkak ve Jcavp. yet en · .. , • · 1 • 
cıc!rr. IAlzumundan faz!a mUsrtf '"mtl· Merzifon tençlen 'Vasıyeltr 1 
balagaeıdır. ılmH, yerli, Mf per4f eli1C ••'~~1' 

Dr. W. hlr piyeei temsil ettiler. BUY" 
nnnaFfaliryetler '1Cazantlı1ar. 



HABER - Akpm Poetuı 9 

Mademki beni seviyorsun J 
- Beni MYİYor muaun, baba? 1 zatına... Ha1atta öyle vak'alar 
- Yaftalll,· wllc:bm, Feritei· vardır ki ..• 

"a:..ı. Bey, nelmhtıt haUndeld - Bili:r~ram, baba •• .-
-%_m ,,_ .... _:_.... ı·1m· . r- - Öyle ıae auı ... ,.. hill ..-.-uuır e ı ıfti. ...--.-
ha 1.11 t..i ne kaclaT toluktu. Ferit, kendiıine verilen emri, 
O. le )'afmda olduia halde an· 1erine ıetirdi. Ukin, yattığı yer
... clolaaunda ıfbi ,anhıiyorda. de, kederden eriyor, küçnlüyor ıi 

- 8-1 aahiclm mi anerain, biydi. Ramiz, odada aaabt asabi 
..,.., ilab.cıtım... dolqıyordu. Ferit, sanki "hani .öz 

- C-mm, hl1le aaalleri niçin vermittin, duılmıyacaktm?,, de
llr&)cww? Ben, u.na k&r1r dai· mek iatiyordu. 
111& ...t.ahhetle hareket etmedim· 
1111? 

Dolaaıdu: Haftada hiT iki ke-
r. aiJU'etfne ıittili Feride kartı, 
'-a mlnuryle miltfik bir baba 
•1-tta. Ollamn anneai Hadiye, 
~ ~lik hataama kapılmqtı. 
-.111m, bir arkaclq11la aldatmıt
b. Delib!llı, ona yakalıyarak bo
~- Bu, serçi, kadmın ilk ha· 
~ Fakat, ne de olsa hata 
lat .. 

Hadiye çok üztllmilf, çok atla
-.., faı.t, kabahatli olduiu İçin 
... çdraramamıf; aynbia "atlan· 
lllıttı. 

Sabık zevcinin olluna kartı o
J.a blht rabdaamı keamemeaiyle 
~ordu. Ramız, bu nl>ıtayr 
~ aklından hile geçiımemit 
'l Ferit, kendisinin çocuğu deiil
'-İJdi? Anneainin suçunda onun 
'e takıiri olabilirdi 1 

Ramiz, F eridin maiptlni der
.. etmitti. Her hafta, ona, zarif 
'-tiyelerle ıelirdi. 

- Mademki beni aeri)Olamı, 
....... bir tey iatiyecefim, baba ... 
b.thn•aın, delil mi? 

Sekiz atin nı6cldetle &k dere
._ 1-.raretle yatan timdi de otuz 
~·-•ıııllelrnwı.açaıı ... 
-...ı asarlanahUlnllT 

- Haydi otlum, haydi ... Fula 
~ yonılma... Senin için 
~t lazım. .• Uyu ... 

- Yok, baba... Hemen timdi 
~ konupnalıyız... Batbqa, 

erkek gibi ... 

''bd erkek gibi ••. ,, Bqka bir t;:: olsaydı, Ramiz kahkahayı 
erirdi. Ukin, oilunun he.

'-a oldalmm bilirdi. Böyle bir iı· 
~ oaa çok IU'IU'CIL itte onun 
~lr ki, Ramiz, ciddiyetle: 

.._ Anlat bakalım ••• Seni dinli· 
~. aisim! -dedi. 
~ Öfle iae nvell beni &p ... 

ta79t ricamı bbul etmiye
'-1.: olanan. .• 

._ Kahil mi, otlum ... 

"' Sldmcı kesmiyecefine, ye
~ ~iyonun, deiil mi? Ben ko
~ pencereden tu •laca 
~ Ben a. dertli oldulam za• 
~. hep oraya bakarım. 
~i olduiun zamanlar mı? 

de derdin olur muymuı? 
"'D.tlerim yardır, baba.. 
~l1et uıcık komikti. Ramiz, 
-...:._.-;- pencereden dqarıdalri man 
~ çnlrip oturdu. 

\ ".\ilah .-e de fU dalribda o
~h. ldmae rirmeee,, diye diifün· 

~ rleamı llJICyorum: An· 
ali 

'P.;ıı 
' Baha. .• sazamcı keamiyece
~ CJat.. liana .az Yerdin... Elini 

~--·· Ben meaelenin ne ol-
Mlmifor 1PIYlm anki? ... 

.. l""ll_ let.tfer. aynldıf t için natrl 
"tlan "81dlyer ..• 

'~Lanı, ıen de heni memnun 
'-hh= ... Bu hahiei ... 

G~ adam, birdenbire çocu· 
iun önOnde durdu: 

- Bunları aana kim anlattı? 
- Hiç lrimae ••• Fabt ben fam· 

na vardım ... Şu duvar ne kadar İn· 
ce, ıörilyor mutun 7 lçeriki odads 
komıtulanlar buradan ititiliT ••• An 
nemle teyzem lconUfUrlarken il· 
bdıları kulaiıma çalmıyor! Tey• 
zem: "Erkekler böyledir, kendile
ri yaparlar; bizim ayaiımrz biraz 
aiirçerae böyle olur!,, diyor .•• An· 
nem de "Ramizin kabahati yok ..• 
Ben auçluyum ! .•. ,, Cevabmı veri· 
yor ••• Ailıyor ... Ah, nuıl •ilıyor, 
bilsen ••• 

- Ferit!. •• 

- Baba. .. Mademki beni aevi· 
yoraun, mademki beni evlidm te
likki ediyoraun, bu utançtan kur· 
tar .•• Herkeain annem hakkında 
dedi kodular yapblnu duyuyo
rum ... "DUtmÜf kadm !,, diyorlar .• 
Halbuki aiz tekrar e•lenineniz, 
khme bayle alylemiyecek... Şim· 
di, hastalandım. .. Fakat, bana 
memmmam. •• Zira, Hdnisi bir ara• 
da a&mek nulp oluyor ••• Bab.uo 
lan. .. Annemi affet ••• 

Ramiz, ne tayliyecetini hilemi 
yordu. 

Ba çocak onu .. ,.,... lmak-
llllfb. 

- Mademki beni aevlyonun, 
baba, dütün C>yle iae ... Likin, dü· 
fiinmen uzun aürmeıin ... Hem suı, 
auı timdi. .. Bak, annem geliyor ... 
Ayak ae.ini iıitiyorum... Haydi, 
onunla konuf... Ben, uyuyormut 
ıibi yapacağan .•• 
naklll · (Hatice SUrena) 

Suzan Adil Hanımın 
• • • 

resım sergısı 

H~ bir hocm•n d ... sörmeden bir 
çok Nil ltop tablolar ppaa Sazan A· 
dil hanım çok yalnnda Beyoilunda J .. 
tikW caddesinde S.11ah n JonJ,. fo. 
tofnfhaneti salonlumda .. a-.i il(• 
at.tır. 

!usan Adil Hanım heaü oa dört , .. 
pndacbr, koasenatuftl' tal.ıhsinclmclir. 
Yapbfı tablolar arumda metlıur m.W. 
kiıinularm puantİJ• resimleri ve Va· 
li Muhiddin, lrarilratoriat Cemal Nadir, 
kowww tatuftl' maaUim1erindea Cemal 
Retit n Muhiddin Sadık Be,len ait 
p muvaffak olmaı taYolar nnbr. 

Hocua J•tİftlD Sazan Adil Hannma 
....-leri san'at aleminde ümit edilen aJi. 
1ıa,. UJ&Ddırac:afmdan eminiz. 

-o- -

Teşekkür 
Manisa YİliJeti merkezinde Mani· 

salı merhum lelriuzi efendinin YUİJetİ 
mu&ı.ince ppdn lıutane en son tarak· 
kilere ... ricada aetirilmiı bir aihhat 
.......... olınaıtur. 8q hekim Ye 

opsatir Necdet Be,le dahili baltalık· 
lar miitebasıw doktor Cafer, ec:zac:ı 
Müair &qler n diler hekim arkadafla
riyle hasta Wacı hanfireler Wiyiik bir 
vazife atkil• çahpnaktadırlar. 

Zatiilc:enpt• nhataalanan oflum 
Fahir ha tefbt 111vumda ~ uh· 
hatiae lınupaaıtur. Hutahane men
tuplanna minnettarlıinm bildirmek i
cin pzetenizin tavanutanu rica ederim. 

Kırlralaç Ka)'llllb"": 1. Fuat 

Senenin ilk büyük maçı Yaz::;:;::a:::~a maç 
Beşiktaş-Fener geçen senenin şildi Pazar günü, Kocaeli lik final 

ı ~açının hakemliğini yapmak için 
İçin yarın karşılaşıyor ar Adapazarma çağrıldım .. 

Senenin ilk büyük maçı yarın 

oynanıyor. Geçen mevıimde Ruı· 
ya aeyahati dolayııile bitemiyen 
latanbul ıilt finali, Fener bahçe -
Betiktat takımlarmm yarınki kar
tılqmaıile, kat'i neticeıini vermit 
olacaktır. 

Bu muadele, ancak yarnı aaha- Trene bindiğim zaman, doğru• 
da halledilecektir. su Kocaeli maçları hakkında ıim

Pek le beklenmiyen bir anda, 
b&yle mühim bir maçın yapılmaaı 
futbol meraklılanm daha timdi· 
derı heyecana dütürüyor .. 

Fakat acaba yarmki maç, ay
lardır futbola haaret çekenleri tat· 
min edebilecek mi?!.. 

Bunu ıimdiden keıtirmek im -
kinıız olur. 

Bir ölü mevıimden tonra, doğ· 
rudan doğruya çok mühim ve ha
yatr bir maça çıkacak olan takım· 
lann vaziyetlerini kim bilebilir?!. 

Herhalde, iki tak11D da böyle 
mevıim bqmda normal vaziyetle
rinden oldukça a.-iı bir kıymet 
arzedeceklerdir. B..na raimen, u • 
nutmamak lazımdır iri, bazı mev -
sim batmm ilk oyunlannda, hiç 
idmansız olmuma rağmen, uata 
oyunculara malik takımlar fevka· 
lide maçlar çıkarırlar. 

itte yarın da böyle bir fevkall· 
d,:lik olmazsa, Betiktat - Fener 
maçmm, pek te zevkli olacaiı tüp 
heli sBriinebilir. 

Takımlar bu maça nasıl bir 
lradro ile çıkacaklar, bu da biline
miyor? 

itte, yarınki maç, meçhulü bol 
bir muadele,e benziyor •• 

1. M. 

ihtilaf nedir? 
Y armki maç huılatmm taksimi 

huauaunda bazı ihtilaflar çıktığı 
hakkmda bir rivayet dolqmakta • 
dır. 

Y apbfrmız tahkikata nazaran, 
Beıiktqldar, maçın Fener bahçe 
stadmda yapılmuma itiraz etmit· 
ler ve buna ıebep olarak ta, huı • 
latm yüzde 50 - 55 ini ıtadın a· 
lacağına ve diğer kımımm klüp· 
ler tarafından paylqılmuı lazım 
geleceğine, buna nazaran da Be • 
tiktatm ancak huılatm dörtte bi· 
rini alabileceğini, halbuki ıtadın 

uf ak bir kira ile tutulmau ve o za· 
man elde kalacak huılabn iki 
klüp tarafından taksim edilmeıi 
doğru olacağını iddia etmiılerdir. 

rau ıabah aalihiyettar bir zat. 
la ıörüttük bize aynen tunları 
söyledi. 

"Elde bir mukavele vardır. Ve 
maçların, hasılatı ancak bu muka
vele mucibince takainı edilebilir. 
Kimıenin bu mukaveleye itiraz et 
mele hakkı olmadıiım zannedi • 
yorum.,, 

Bu YUİyet brpamda, bilha .. a 
Betiktatlılann, arzultn yerine se
tirilmezıe, maçı oynamıyacakları· 
nı iddia ettikleri şayiası dolaştığı 
bir anda, vaziyetin ne tekil alaca
lı merakla beklenmektedir. 

Avrupa şampigonaJı, 
Balkanlar ve biz 

ltalya atletizm federuyonu • hitin al&kaımı heyecanla ve ko • 
nun teıebbllıll ile bu aene ilk defa laylıkla atletik ıporlara bağ layı -
olarak Torino'da Avrupa atletizm verdiler .. 
f&mpiyonaıı tertip edildi.. Bu heyecandan iıtif ade etme-

lıminden anlatılacaiı veçhile ıini bilen Yunan' idarecileri feda· 
bu müsabakalara Amerika ve ln - kirlıklardan çekinmiyerek Avra
ıiltere hariç bütün Avrupa ve Bal panm bellibqlr atletlerini Atina 
kanlar davet edildi.. ıtadmda kofturdular, kendi atlet• 

ltalya atletizm federaıyonu bu lerini laviçre ve Praıa da gönder· 
müsabakalara davet ettiği millet• mekten geri kalmadılar .. Sıkı tu· 
lerin yalnız birer atletinin masa• tulan itler Yunaniıtanda. atletiz • 
rifini de üzerine aldı. mi kurtarmııh. Yuıoılavlar Bal -

Torinoda 7 eylGlde baılryan kan müaabakalarmda tam beı ıe
mllıabakalar üç gün devam etti ne Yunanlılarm yakaımı bırak -
Te nihayetlendi.. mıyacak surette peılerini takip et· 

Balkanlardan Yunanlılar iki, tiler. 
Yugoılavlar iki Romenler bir Bul· Bu aene oyunlann Yugoılavya 
garlar da bir atletle bu müsabaka· topraklanna geçmeıi için çalrtb· 
larda yer aldılar .. Biz davetli ol• lar ve netekim cidden azimkar 
duiumuz bu müsabakalara Ama• meaailerinin çok parlak ve o niı· 
vutlarla beraber ittirak etmedik... pette yükıek derecesini Yugoılav· 

Dört aenede bir icra olunan o· yaya tattırdılar .. 
lempiyat oyunları bize çok ağır Büyük bir gaflet eıeri A vru • 
geldiği için yavat yavat oradan padan uzak kalan Balkanların İ· 
uzaklaıtıiımız sıralarda, Allah ra• lerliyebilmek için çırpmdıkları 
zı olsun Yunanlılar Balkan oyun• bu kavr.aşmada bizim halimiz ne 
larrru hazırladılar da biz de hem olacak? .• 
ayar komtularımız arasında mü • Olempiyat oyunlan fazlaca a· 
aabaka yapabilmek imkanlarını ğır geliyor .• Balkanlarda cereyan 
bulduk. eden müsabakalarda batta giden· 

Biz Balkan oyunlarının kıymet lerle aramızdaki fark da çok yük
ve ehemmivetini takdir ~dinceye ıek .. 
kadar kendini tophyan Y unanlr • Bizi çok geride bırakanlan ya· 
lar ile Yugoılavlar aramızdan ko- kalamak için aarfedeceğimiz za • 
!aylıkla ııvnlarak Avrupa iderine man zarfında onlar uyumıyacak • 
yayılrverdiler.. Yunanlılar Los lar. itleri bugünkü gibi oluruna bı 
Anceles'te vapılan olempivat oyun rakırıak komıulanmız bugünkü 
larına r:ö~derdiklPrİ ilr atle•in A· farkı beter kuvvet ve kudretinin 
merikada yapacakları iti gazete • ' telifi edemiyeceği kadar yükae • 
lerde takip ede ede halkın Ye mu· Je çıkaracaklar •• Kendi liendimi-

diye kadar iıittiklerimi düşünü• 

yor, ve bilhassa bir çok ihtilaflar· 
dan ıonra oynanacak olan bu fi. 
nal maçında kimbilir ne kadar 
mütkülitlaTla karıılaıacağımı tah 
min ederek üzülüyordum. 

Yolun yansında baılıyan ve 
son iıtasyona vardığım zaman en 
hid devresine girmit bulunan 
ıağnak teklindeki yağmur, ıinir • 
lerimi büsbütün genniıti. 

Adapazarma hiç te iyi olmıyan 
böyle bir haleti ruhiye içinde çık
tım. 

Adapazarmda bulunan Kocae
li futbol heyeti baıta reisleri Zeki 
Bey oldufu halde beni çok iyi kar 
tıladılaT. 

Yağmur dindi. Ve oldukça iyi 
bir sahada maça baılandı. 

Oyunun ilk dakikalan, epeyi 
ıert bir hava içinde oynanmafa 
bqladr. Bfrbirinin büyük rakiple
ri olan lzmit kümesi fampiyonu 
lzmit idman Yurdu ve Adapazar 
kümeıi ıampiyonu Adapazar fd -
man Yurdu takımları çok sinirli 
görünüyorlardı. 

ilk dakikalarda az olan ıeyirci· 
ler de gittikçe artan büyük bir ka· 
labalık teıkil etmeğe baılamıılar· 
dr. 

Artık hidiıeler çıkmaaı ırn11 
yaklaıtığını zannediyordum. Bir 
arahlc: oyunculara bir iki ihtar ver• 
dim. 

Fakat hayrettir. Gittikçe heye
canlanmuma raimen, oyun, bu 
ihtarlardan sonra her an güzel· 
leıti. En ufak kaıtl hatalar bile 
yapılmıyordu. Sahanın etrafını 
dolduran yüzlerce insan, göz ucu• 
ile bakıldığı zaman, hepsinin ıa • 
rarmıt olduğu ve heyecandan ktv· 
randıkları görünüyor. Fakat ağız
lardan tek bir kelime, tek bir ya -
fa nidaaı bile çıkmıyor. 

iyi hareketler, yalnız coıkun 
alkıılarla teıci ediliyor. 

Ve bütün oyun baıladığı gibi, 
böylece bitiyor: 

Ne bağıran var, ne küfür eden, 
ne sahaya giren, ne de uf acık bir 
itiraz eden. 

lfte o zaman lstanbuldaki maç
lan dütünüyorum. 

Değil böyle mıntakanm en mü
him maçı, bizde idman diye yapı· 
lan en ehemmiyetsiz oyunlarda bi 
le olanlan dütünüyor ve utanıyo
rum. 

Diyorum ki, Adapazarlı ıeyirci
lerden, Kocaeli futbolcularmdan 
biz, lıtanbul ıporcuları, ve ıeyir • 
cileri den alalım .. 

Bari onlar bize nümune olsun • 
lar .. 

rzzet Muhittin 

ze dövüneceğiz ama it itten ge • 
çecek !.. Bugün bir ve Arnavut • 
lardan maada diier milletlerin 
ittirak ettikleri T orinodaki müaa· 
bakalardan da uzak kalmaklığı • 
mızın ne kadar pahalıya mal ol • 
dulunu bugün düıünmiyenler o -
nun brrakt1ih acı izleri varın ko -
lavlıkla görP.rPlclerdir .. Torino mü 
sabakalan Bnlkanlardaki aukt•ht· 
muzu bize ihtar eden şayanı dik· 
kat bir atletizm hareketidir! .. 

ISmer B•lm 



z • e n 
(Baş tar3fı 1 incide) 

rihte 16 rnaddelil< bir beyanname 
ne~rederek mevkii iktidara gelen 
19 mayıs hükumeti sekiz yüz bin 
Bulgar Türkünii unutmakta gecik
medi. 

1926 senesinde teııekküI eden 
"Rodnazaştita,, mn Müdafaai va
tan cemiyetlerinin Deli Orman 
Türklerine yapmadıklan zulüm 
kalmamı§h. Fakat, siyasi ·sebep · 
ler dolaymyle bu zulümlerin önü· 
ne geçildi. l§te bugiin yeni hüku
metin bütün memurları mezkur 
cemiyetin azalarıdır. Bunlar vazi· 
feye başladıkları vakit ilk icraat 
olarak Deliorman Türl<lerini ta • 
kip etmeğe batla<ltlar. Muhterem 
Türkiye matbuatı bu zu1iimlerden 
'da.ima bahsetmektedir. Bulr.aris • 
tanın Yenipazar kazasının "Göçe 
ci, T n vşan, Kozluca. Geri dere, 
Muğla, Atmababa, Şumnuboza • 
lar ilah köylerinde yapılmaclık re
zalet ve vahtet kalmadı. Mesela 
G5çece köyünde 108 hane Türle 
vardır. 16 ağustos akşamı otuz 
milıclleh Bulgar, köyün eşrafm • 
dan Osman ağanm evine baskın 

yaµar, kapılar kırılır, ıilahlar pat· 
lar, bereket versin Osman ağanın 
kansı cesur bir Türk kadını oldu· 
ğundan duvardan avcı tüfeğini a.· 

lır ve o da mukabeleye hatlar. Bu 
arada dört Bulgar yaralar, çapul· 
cular arkadaşlarından bazılarının 
yııralandığmı görünce kaçarlar. 
Göçece köyünde 1912 senesinde 
Türkiyeden hicret eden Bulgarlar 
bulunmaktadır. Tavtan Kozluca 
kariyesinde 9, 1 O, 11 ağustosta 

Bulgarlar üç akfam kapı, cam 
kırmışlar, masum Türk kadınla · 
rmı pis pis söğerek tehdit etmit · 
Ier, hatta altmış ya!ında blr \htı· 
yarı da döğmüşlerdir. Şumnu Boz
calar luıriyeıinde ise necip ve ma· 
ıum bir Türk kızının iffet ve na
musunu bu uğursuz haydutlar p 

yimal etmitlerdir. 
2 eyllılde dahiliye nezaretinden 

bir müfettiş tahkilmt yapmak üze· 
re gelir. Halbuki 2 eylul ak~amı 
Yenipazar etrafından Saraç Hüs • 
men efendinin evi basılır, kapılar 
kırılır, kadınların, kızlann fer • 
yatları, köyü kaplar, komtular du 
yarlar ve tüf ek sesleri kasabayı 

kaplayınca herifler kaçarlar. Sa· 
hahleyin müfettişe şikayet edildi. 
Şikayet hiç nazarı itibara alın • 
madı. Bugün Göçeci köyünden 
70 hane hicret etmek üzere mal 
ve mülklerini yok pahasına sattı· 
lar. Eğriclere köyünden 17 hane 
Viranlar köyünden 40 hane, mal· 
larını sattılar ve bugün onlar ana 
vatana gelmek üzere bulunuyor • 
lar. 16 ağustos tarihinde Yenipa
zar Ti~rk cemiyetine namı müs • 
tearla bulgarca yazılmı' bir teh • 
dit mektubu gelir. Mektupta: 

"Biz TürkleTİn idaresinde bet 
yüz gene in!edik, hala mı inliye -
cc.ğiz. Eğer Turan cemiye!İni ilga 

etmezseniz sizinle mücadele ede
bilmek için biz ele bir cemiyet ku
rarak sizi buradan defetrr.ek üze
re e1imizden gelen mezalimi ya· 
pacağız. ilah .. 

Bulgari~tanda ya§~yan sekiz 
yüz bin kişilik Türk kütlesinin, bil 
hassa Deliormanda ya§ıyanların 
bıılleri tehilke knttsmda hulun .. 
maktadır. Deliorman Türkünün 
mal ve mülkü muhtekriler tara • 
fm dan yok pahasına alınmakta • 
-lır. Dcliormanda Türk mekteple
) kap nmaktadır. Yenipazar mek 
tebini kapamak için gayri ııh~i 
~lduğu behnnesiyle minimini yav• 

HABER = Akşam Posta•• 
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ardı ar ası. 
ruları üç Bulgar muallimi ile tes • 
lim alıp gene ayni mektepte 
gayri aıhhi dedikleri halde okut • 
mak istiyorlar. İ§le bu sayılan 
vukuat gösteriyor ki maksatlan 
Bulgaristan Türkünü hicrete sev· 
kedip bazı açık göz Bulgarların 

mülklerini yok pahasına almala .. 
rını temin etmektir. 

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

ASLANLI HÜKÜMDAR .. 
SULEYMAN N OGLU 

Tefrika rto. 34 

- vazgeç .. Bekliyelim. büyük bir çatırdı ile ikiye böldü. 
Kırklareli, (Huıusi) - Zariya 

gazetesi son sayılarından birinde 
küçük sanatlar kanununun Türki
yede ikamet eden ve hiçbir sanatla 
i~tigal etıniyen Bulgarlar hakkın
da da tatbik edildiğini yazmakta 
ve misal olarak ıenelerdenberi 

Yer leşmiş bulunan Yankoviç iı· 

minde bir Bulgarm menkul ve 
gayri menkul emvali zaptedilerek 
Türkiyeyi terke mecbur edildiği
ni zikretmektedir. 

Bu sırada, Blanş yanlarına yak Süleymanla Blant ne yapacak· : ................ . 
latmıt bulunuyordu. !arını fa§ınnıt bir halde gözlerini !Yazan: İ 

Hergülle Süleymanın münaka· yılanın üzerinden ayıramıyordu. i R 1 
•ala b b. · l S ·· D l t d d ·· : 1 za i )' rmın ae e ını an ayınca, u· a ça ır ısı, yere uşen lafın ! I 
leymana taraftar göründü. Ve: gürültüsü, hayvanı birdenbire ha· ; Şekip i 

- Ha.yır Alfert ~edi. Yapma.. rekete geçirmit ve ;ayanı hayret :.. ••••• _. .•• _: 
•imdi nerdeyse gider ve bize de bir süratle ileriye doğru kayıp git-
yol açılır.. mişti. 

Hergül ekmeği elinc!en alın- Hayvanın kaçıp gittiğini gören 

- Yok, dedi. Evveli ıen yUriJ 
Biz, Süleymanla seni takip ederis 

içinizde hala mı korku var?. 
- Hayır .. Senin önden yürüm Zariya gazetesinin bu münase

betle Türklük aleyhinde yaptığı 

netriyata cevap vermiyeceğiz. 

Yalnız bir kısım Bulgar gazete • 
lerinin ulu orta neşriyatı arasında 
Zariyanın ilk dcf a olmak üzere 
isim zikrederek aleyhimizde neş· 
riyat yapması, memlek~!imizde 

senelerce oturup servet sahibi ol· 
duktan sonra kendi arzuları ile 
vatanlarına dönen Bulgarların o • 
rada aleyhimizde nasıl propagan
da yaptıklarını göstermesi itiba • 
rile de dikkate şayandır. 

mal< istenen bir adam haline gel- Hergül mağrur bir tavırla Blanşın 
di. Dişlerini sıktı ve daha elinde önünde durdu ve sol eliyle yol 

b k ni istiyoruz. 
tuttuğu üyü taşı birdenbire ken· göstererek: 

Zariya gazetesinin kendisin • 
den bahsettiği Y ankoviç, küçük 
sanatlar kanununun tatbiki neti • 
ceıinde Türkiyeyi terke mecbur 
edilmit değildir. Merkum kendi 
isteği ve altı nüfus ailesile birlik· 
le vilayetimizden ayrılmış ve 
menkul e~yaamı kamilen berahe· 
rinde götünnüftür. 

Kırklarellnden ayrılmazdan ev· 
vel tapulu bir evini 310 lira mu
kabilinde Aslan ağa isminde biri· 
ne aatmıf, bedelini de tamamen 
almr§tır. Hatta tapuya kayıtlı 

bir dönüm miktarındaki tarluı· 

nı da alıcı bulamadığından mu • 
vakkaten Hayri Efendi namında 
bir ıoföre bırakmıştır. 

Hakikat bu merkezde iken Za
riyanın, Yankoviçin emlaki zapt 
edilerek Türkiyeyi terke mecbur 
tutulduğundan bahsetmesi Bulgar 
gazetelerindeki neşriyatın mahi • 
yeti ve hedefini ~österir. 

Dünkü cinayet 
(Ba) tarafı 1 incide) 

ki odalarında bir gürültü, bir ba
ğırma i~ittik. 

Hemen fırladık, bir de b'.'lktık 

ki Leonun anası Menahem Bay~a 
bayılmış, ağzından kö::>ükler geli
yordu. Bir çok çarelere baş vura· 
rak kadını güçlükle ayılttık. Ara· 
elan bir saat kadar geçtikten ıon· 
ra kadın, odamıza geldi. Oğlu· 

nun, kızımızı çılchrasiye sevdii=!ini 
apaçı~< anlath ve hemen evlendi· 
rilme!erini, olmazsa nişanlandırıl
malarını teklif etti. 

dilerinden on beş metre kadar u· - Buyurunuz, dedi. Yol açıl· 
zakta duran hayvanın üzerine fır· mıştır. 

!attı. Blan,, Hergülün, bu fecaat de-
taş, hayvanın hemen yanında koru it;indeki komik vaziyetine 

kuru bir dal üzerine düştü ve onu / gülmekten kendini alamadı: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••• 

Gazi Hz. 
fBış tarafı ı incide) 

Reisicümhur Hazretlerine izahat 
vermiştir. Gazi Hazretleri Ergani 

Tünel Ücretleri 
ind· riliyor 

(Baş tarafı 1 incide) 

bakın nümuneleriyle fazla alaka- varacaklardır. 
dar olmuşlar ve altı, yedi asır ev- Tünel Şirketi 
ve) çıkarılmış bir maden parcnaı· Tünel şirketinin vaziyeti tetkik 
nı tetkik etmişler ve Ergani ba · olunurken ücret!erin yüksek olma 
kır ocaklarının bizzat müşahede sı nazarı dikkati celbe~mi~tir. Mu
buyurdukları zenginliklerinden vafık görülen tarife birinci mev· 
bahsetmişlerdir. kiin 3,75 kuruştan 100 paraya ve 

Gazi Hazretleri sergiden mem- ikinci mevkiin 2 kuruşa indirilme· 
nun kaldıklarını beyan buyurmuş· 1 sile elde ecliJebilecektir. Esasen 
lardır. mesafe çc '; kısa olduğu için hatta 

R__.;.;c.ümbu .. l-la:z.r~tl .,; •erai~ bU ucrct\er c.ie yu ~ ayı1ab1Hr. 

te§rif buyurduk arı smlda ve av· Hükumet, şebekenin bir kısmın· 
dette halk tarafından candan al- da arttırılan tramvay seferleri 
kışhmmış!ardır. miktarının uzak mıntakalara da 

Ba~vekil ismet paşa hazretleri teşmilini şirkete emretmiştir. Tef· 
dün sal\t beş bur:u <ta Beyazıttaki tişlerin neticesi yeni ücret tarife • 
Diştnbabeti mektebine gitmişler sinin tramvay yolcularını çoğalttı· 
ve di,Ierini tedavi ettirmi~lerdir. ğını meydana koymuştur. Bu hu
Basvekil PM!\ m'"ktepte Oniversi· susta, daimi tarife hazırlanırken 
te Rektörü Cemil. Tıp Fakültesi müessir olabilecek istatistikler ha 
Dekanı Nurettin Ali ve mektep zırlıımmaktadır. 
müdürü Kazım Esat, Profesör 
Ziya Cemal heyl 0 rle diğer hoca • 
far tarafından irıtikbal edilmi~tir. 
Mektebin protez mualHmi Rüştü 

Bev. Başvekil Paşanın ~işlerini 

tedavi etmi"llerdir. ismet Paşa. 

vakit geç olması müna5ebetivle 
mektebi gezememış, başkll bir 
gün gelere!< mektebi gezeceğini 

vaadetm iştir. 

yonız. Leon odamıza geldi. iki 
yüz em liranın az olduğunu ve üç 
yüz lira vermemizi söyledi. Biz de 
hnyır, c'erlik .. işte bu ~özümüzden 
sonra C!a dün r.-ı.bah r.icHp bu ci • 
r.ayeti yapmı~. Onun bunun anlat 
tığmll f:!Öre. g\ıya kızımızla bir iki 
ııene nişanlı durmus. Halbuki biz 
bu apartımnna geleli İl}te bekçi -
mizin yanında ıöylüyoru:ı, daha 
iki bı•çu!< AY olmuştur. Bu, sene 
meselesi nereden çıktı, bilmiyo • 

Şark şimendöferl eri 
Şark Demiryolları tarafından. 

fiyatlnrın idirilmesi hakkında mer 
kezle devam eden muhabere an· 
cak on gün kadar ııonra kat'i bir 
netice verebilecektir. 

Anlaşıldığına göre Şark Demir 
yollan için tanzim olunacak tari • 
fede devlet DemiryoJlarmın ücret 
tarif esi esas tutul:ıcaktır. 

Ankara telefonu 

Üç yüz lira drahoma verilecek 
ve ni•an merasiminde ele bu pnra-'J' ruz. 

(Ba~ tarafı 1 incide) 

- Tapu Umum Müdiriyeti tara· 
fından hazırlanan yeni teşkilat 
projesinin tetkiki bitmek üzere -
d:r. Bu sabah Tapu umum müdü· 
rü Cemal beyin reisliğinde teşek· 
kül eden komisyon toplantısını 
yapmı.ştır. Meclisin toplantısından 
evvel teşkilat layiha11 projesi ha· 
zır1anarak meclise verilecektir. 

nm elli lirası pe§inen ödenecek. iki yüz elli ile üç yüz lira ara· 

Bizde on para olmadığı için smdaki elli lira gibi cüz'i bir far· 
buna yana~amadık. Yalnız, kefil kı vermemekteki maksadımız kızı, 
bulursak bir bankadan iki yüz el· bu c.;ocuğa verme!< niyetinde olma 
1i lira alacağız ve bunun nişan gü· mamızdan ileri gelmiştir. Çünkü, 
nü yirmi beş lirasmı pe~in verece- hareketlerini beğenmiyorduk, 
ğiz dedik. O, buna muvafakat el· Katil Leonun anaııı Menahem 
ti. Bize bu muvafakat cevabını Baysa, daha dün ıabahtan evden 
verdiği gün hızla yukarı fırladı, çıkmtş ve bir daha göziikmemiş
biraz arası geçti. Anasiyle bir tir. Polisçe yapılan tahkikat dün 

kavga daha yaptılar. Anası üç bitirilerek katil, adliyeye teslim 
yüz lira istiyor, o, gene hayır di • edilmi§tİr. Krzm cenazesi bu gün 
yordu. Bir aralık naaıl oldu bilml· 1 ebeveynine teslim olunacaktır. .. 

Musiki muallim mektebine 
mUracaatlar 

Ankara, 13 (Hususi, telefonla) 
- Ankara Musiki Mullllim mek
tebine on iki gece yatısı ve mec • 
canen talebe alınacaktır. Mektebe 
girmek için şimdiye kadar yüz 
yirmi müracaat yapılmıthr. Mek
tep idaresi bu vaziyet kartHında 
mclctebe alınacak talebe adedinin 
f azlalaşlırtlması için Maarif Ve -
kaleti n""clinde teıebbüsatta bu • 
lunmuftur • 

Süleyman, sesini çıkarmryorc! 
HergiiJ ikisini de istihfaf ed 

bir şekilde öne düştü. 
Biraz evvelki kahrnmanlıiı1' 

hatırlntmak is~ermiş gibi, yolu 
üstünde ~uran büyük ta;ı tekr 
l<aldırarak, daha öteye çalıları 

arasına attı ve yürüdü. 
Hcrgül, bu 1torkunç hayYan! 

karşıln.şmaktan ı:;ekinmiyor da d 
P,ildi. HRyvanın kaçtığı yere ya 
}aştığı sırada gözlerini onun ıitti 
ği tarafta dolaştırdı. 

Fakat nasıl olduğunu bilmedi 
ğj dehşetli bir darbe ile karııla9tı 
Dev gibi adar:ı, sendeledi ve yer 
yuverlandı. 

Gürültü üzerine kaçıp kendisi 
ni otlar arasına sakhyan yılası 
Hergül geçerken üzerine hücudl 
etmİ§ ve onu uzun, !oğuk vücudir 
ı t'tn lnl"""''!'ft'r"" 

Hergü) bu ani hücumdan tam• 
miyle şaşırmı~ ve sersemlemiş ola 
caktı. Biran hic bir hareketa:z kal 
ması, hayvana .kafi derecede bi 
fırsat ve onu iyice ıarmnsma mer 
dan vermişti. 

Süleymanla Blanş da fatmıılf 
bir haldeydiler. Ma!.mafih Süler 
manın heyecanı çok sürmedi. 14' 
sonra kend!sini toplıyarak Her 
gülün yardımına ko~tu. 

<nevamı var' 
-----~ 

Senede 10 bin lir 
(Üst tarafı 1 inci aayıfada) 

seyin Kemal beyler ortaktrr1ar. 
Rafit Rıza bey şimdi Bursa ' 

eladır ve birkaç temsil vermek il' 
zere anp.njman yapm::ık adır. R~ 
şit Rızn bey yPni teşkil edeeelJ' 
trupun kuvvrtli o1m<.".ııma t;alr .. rn~ 

d S• d'1 • • ·• n .;t ti\ ır. ıM H<ı va~ıvetr ~ore ı-."-

Rızanı~ kl\clrosu t15~r1edir: !';ehli 
Tiyatrosundan Halide, Şazi1" 
~ayeste. lrlal h"'•'u""'larla Hüıe1" 
Kemal, Zihni, Hadi. ve Süreff' 
operethı rlen Reşit, Ra~it Rna bl" 
yin eslci heye!bden lbrabldl' 
Mehmet hevlerle RaJ1il Rıza ı,e,ı
rcf1ka11 Lebibe hanım. ~ 

Bundan b ... ka Hn.!kevi tedldl 
~ubesinden Samiye harumrft ., 
Raşit R•zcı trupuna girmesi nıulı • 
temeldir. 

Evvelce gebir Tivatrosund•
1
fl ,.. 

çıkartılnn~ ,,lan ~TP.d\ ha~f11' ~ 
son rrür~' .. rr'.e vnzifesine nıh~ 1"' 
veril,..., 7 ... '~-"' l-.,n1_,\..,rın ela , 
• .. ~~kkHle <lnhil olac kl:"rı ı8Y1~ 
nivor. R~1\it Rızl\ bev kadm ~,. ~, 
kek nma Ö'" ,., .. ,. .... -..,ktadır. t(t' 

' 

t,.f"' 
roı' tP.mnm o1 r'•·',•a:rı sonra 8 ti 
J..n'c'"' lı~r tP....,l1:t verecek, • 011 

~ ... :ıy,hda J?icl .... "?ktir. ,,_, 
A ' 1 • o•, ..... Truo'\ 1"""'11 •• .. -· .-.,.," r-

bl' 
cak zat. LebibP hanımın nkt'a 
ımClan BaAdatlr bir tüccardır• 



.. 
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•-l!l!ııı- Berlinde, Tempelhof'da G.M.B.H. ROT-BUHNER Evi, kendi müteferrik traş bıçakları fiyatları üzerinde ~- . 
Biyd z li~ 

Yapmış olduğunu müşterilerine ilan etmekle kesbi f<•hreder 

1 O adedi 200 kuruş iken 1 O adedi l 50 kuruı iken l O adedi 125 kuruş iken 1 O adedi 75 kuruş iken 1 O aded.i 50 kuruş iken 

1 Mez~~:~:.,~~~e ~:i~~;.de ol~ib:~: ~~~.::,~.~. ;. :cul~n~~;:,? ~k~~ç~:.: ayar~dio:~:.~~5 ~:~~;ecrüb~:.:.~:lo~~ d~~~.::dür. 
~- a.... Bu fiyatlarla heryerde satılır. Toptan satış: PıYER PıRıMYAN, Kurkçulerbaşı han No. 4 Galata -<llll•••ll3 

Kı~ ·Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi Leyli· nehar' 

H.1-\. YRiYE LiSELERi 
Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 

Resmi liıeleıin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif Vekiletince MUADELETi musddaktır 
Tedrisatındaki ciddiyet ve intizamiyle talebenin sıhhat ve gıdasına itinasiJe tanınmış olan 
mcktcbiınizde kayda baolanmışhr. ilk kısımdan itibaren ecacbi lisanı başlar. Talebe mektebin 
huıusi otomobil ve otobUslerile nakledilir. Cumadan maada her gUn 10 dan 17 ye kadar 
mllracıat edilebilir. isteyenlere tarifname gönderilir. Bakalorya imtihanları lEylülde başhyacakhr. 

Telefon: 20630• .. ~. l • • • . • .... . • ' . . . 

- .. ···~"---.. -~ 

Kahve ve Ciazlnoculara 
Hukuk Dairesinden: 

ncü 

ikramiyeli en 
ve nefis 

11

1 

İstanbul Aıliye Mahkemesi 3 

a"' )a"' M. Doranın hruen ikametgfthı meç-
hul Antuvan Efendi aleyhine a~tığı 
934 - 561 No. ya mukayyet boıanrna 
davasının tahkikatı bilikmnl evrakı da

' 

Savo piksin saçların 
halaskarıdır. 

Satıı: Bahçekapı Zaman ecza dt'pn-

ıu. 

Yenipoıtahane htiaalinde 17 numa· 
rada ıtriyat mağazası. 

Ankara: Şark Merh:ez ecza depoıu 
ve bilWııum ecztiliane ve ıtriyat mağaza· 
lanndan iıteyjni7.. 

{fPA 

HUBUBATUtflARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

va heyeti ınüçteminya tevdi olunmu! -----------------------------
ve müddeanleyhin suiniyetle hanei zev. Avukat Mustafa Arif B. Yazı· j 4 ncü kat 15 numaraya nakletmi§· 
ciyeti terkcylediği lüzumunun iıpatı hanesini İstanbul 4 ncü Vakıf han tir. (244) 

1 Anadolu kuvvet macunlar1 1 
~:m-ai çeşitleri tavsiye ederiz. Erbabı bilir lezzetini 

Adedi 1 kuruşa kadar verlllr 

" 

" 
== irkeci Mühürdar zade hanı no. » 

19 Şükufe Itriyat imalathanesi \ 
Telefon : 23074 I 

llılMıı 11nı1Uıtı." .... tt1 ... ı.. E ..,ı"11ıH1ı--~,_.."'' 'muı;ııuı1nıı11MW1111t11111fıı1ıuıtıır.ıııı1111111uırıııııııu:ııı 111 11ıtıııııı11ııııı111ııııııııu111111ııııııuııı1~ 
Nik' t i 

Ca~aloğlu: Telefon: 23630 

~~:: Ameli Bayat ri:ı:s~t 
3 senelik orıa ve 3 senelık Ticaret Lıscsı kısıml3rı \'ardır. Orta kısma ilk 

llıc~t mezunlan, Ticaret Lisesi kısmına ona mektep mcıunlon kabul edilir 
Orta ve lise kısımlarında resmi müfredat progrnmlarile birlikte mektebin tesis 

~rcslne uygun ayrıcı meslek ve lisan dersleri kunctli hır tarzda okutularak 
eı.unlan Tic3ret ve ikusat sahasında ve şahsi teşebbiislerdc muvaffak olacak 

Şekilde hazırlanır •• • Ucretler • Orta kısım 4 taksitte senede 30 lira ve Jise 
' kısmı 4 taksitte senede 40 lira. 

Kaylt gUnlerl: Cumartesi, Pazartesi, Çarşrmba 

!~~-------------~~~~ ıstarıbuı E:.elediyesı ilanları ı ............ 

için ıahit dinlemek üzere muhakeme -----------------------------·---10 - 10 - 934 aaat 14 de bırakılmıt· • 

tır. Davn hüküm derecesine gclmi! .ol· ÜTIJVefSİte ffiUbayaat komİSYOllUDdan: 
duğundan gıyabında yapılan muamele-

lere 'b"cı gün zıırfında itiraz etmekle be - Üoiver ite Hu u'k F aklillesi okuma sa\oau mobilya 

Akşam Postası -
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 
reıırııt Adre.sl: ISTANBUL llAB&H 
Telefon Yazı: 2!872 idare: 24870 

ABONE ŞERAiTi 
ı ıs 8 l! aylık 

I'tlrldyc: ııo 350 660 l2SO &re. 
Er.ııebh 160 440 840 JBIO 

iLAN TARiFESi 
rıcarct U4nlano111 ntın U.6~ 

l?esml Wlnlar 10 L'llrustur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RAS1M 

HaıııJdığı yc.rı (VAKiT) l\fntbaa11 .... & 

HABER 
El yazısı tah!il kuponu 
isim. 

iılerİ. 
2 - Tıp Fakültesi Bakteriyoloji laboratuvarı tamir ve tadil 

işleri. 

Yukarıda yazıh iki iş olbaptaki şartnamesine tevfikan ayrı 
ayrı olarak kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talipler 
şartuamelerini görmek için her gün Mübayaat Komisyonuna 
müracaat edebilirler. Münakasa günü olan 3/10/934 Çarşamba 
günü saat 10 da teminat mektuplariyle Mübayaııt Komisyonunda 
baıır bulunmalara ilan olunur. (5530) 

l 
....................................... ·--==· .. -· .. --.......................... ......__. ___ ...... i 

"V AKIT,, refikimizin gezintisi 1 

14 Eyhil Cuma günü yapılacak olan bu 
gezintinin bütün hazırlıkları bitti 

Epey müddetten beri hazırlanmakta olan ''V AKIT,, ge• 

~intisi öbürgün yapılacaktır .• Kupon toplıyanlara davetiyeleri 
verilmektedir. Davetlilerin beraberlerinde götiirecekleri arka· 
daıları için hazırlanmı~ olan biletler V AKIT idaresinde satışa 
çıkarılmıştır. HABER okuyucularından ellerinde daimi kuponu 
bulunar' -··ın refikimizin bu gezintisine 7 VAKiT kuponu mu· 
ko.bilindc V AKIT davetiyesine sahip olabilecekler ve gezintiye 

1 
iştira}, edebileceklerdir. Biletler azalmıthr. Güzel bir sonbahar 

: günii ve mehtap gecesi geçirmek iıtiyen okuyucularımız dave-

1 

~ tiyelerini bir an evvel almalıdn·lar. f 
; Gazetemi:ıin büyük bağ eğlencesi 21 Eylulde yapdncaktrr. İ 
~ Yarınki nüshamızı okuyunuz, tafsilat bulacaksınız. : : . 
i. __ ............................................. -....................... -.................... - .... - ......... j 

Nişantaştnda • Tramvay ve Şakayık caddelerinde 

Şişli Terakki Lisesi 
ANA - iLK- OR1 A -LiSE 

'ak ~atih yangın yerinde Nevbahar mahallesinde Nuri dede camii 56 Sene ev\·cl Selanikte tesis ve 1919 da lstanbula n:ıldedılm•ş Turkiyenin en eski hususi mcktc:bidır 
)' a.gında 137,5 metre murabbaı: Beher metre murabbaı 225 kuruı: Resmi liselere muadeleti ve muameHlbnın düzgünlüğü Maarif~e musaddakt1r. 
trnınat akçesi 31 lira. ı~ Kız ve erkek talebe l~in yanvana ve geniş bahçeli il~ı binada ayrı leyli teşkilat. vardır. 

'" Aksaray yangın yerinde 70 inci adada kain 25 metre murabbaı - Mevcut Fransızca, Al manca, ingilizce kurlarına dokuz yaşından itibaren her talebe iştira!( 
''\'beher metre mure.bbaı 250 kuru§: Teminat 6,5 lira. == eder. Resmi m:ifredat progr~mtarına göre talebesini ciddi ve muvaffak bir surette bakalorya im
"5 ukarda yazıl~ arsalar satılmak üzere açılc müzayedeye konul- =- tihanlarına hazırlıyan müessese '20 kişilik bir Maarif Encümerıin"n nezaret ve himayesine mazhar· 

th· lllr. Talip olanlar §eraiti anlamak üzere her gün, müzayedeye ;:. dır. Mektep hergUn saat 10 · 17 arasında açıktır. Kavıt işlerine Cumartesi - Pazartesi • Çar-
9~ rtleJc İçin de hizalarında yazılı teminat akçesi makbuzu ile 15 9 şamba günleri bakı'ır. Telefon: 42517 _ 
~~-~Utnartesi günü saat 1 4e kadar Fatih Kaymakamlığı ve B. Ş. / üllk~mıı1llllinllı ıııılillı.lllfüill~ ili 'lllılllırnııı illi lllı liııilllfülllı~lffi~~ ıııııııı ııı~mmırnııınııınooııımııı~ırawfü ııınıımnı~ııı lfı ıınııııı m Ilı 111 ılı il ·ıı IU lıııılll il lıı 'il lıillllı luwlllı ilıllilı ılü 1.ı lııP 

Urtıenine müracaatları. "5107,, , 



Reisicümhur Hz. 
dün iş Bankası 
sergisini gezdiler 

Şe~~-n ___ J 
Birbirimizi ancak gözlerinin panl 1 tımı bir papaz gibi ıeçirmİftim. 
tısı belli olan birer karaltı halinde Kolumda, titrememek için ken· 
ıörebiliyorcluk. Yüzlerimizin çiz· dini zorluyor; fakat bir türlü bu· 
ıilerini, biçimini, reqini farket• nu beceremiyordu. 
menin imkinı yoktu. Eli yavq yavq atalı kaymıı, 

Adam da beni battan ayala ka elimi avuçlamıfb. 
dar ıüzdü. Neden sonra cevap ver Fmndan yeni çıkan bir ekmek 
di: kadar sıcaktı. 

- On lira... Ben de bir elimle onun elini 
KadJn ona bakb: tuttum: 

- Aaa ..• Oç lira değil miydi? - Siz çok haataımız, hemen 
-Oç 1ira yalnız dün verdiğim.. evinize ıitmeli, yatmal111nız ! ... 

Daha ene) aldıklamu unuttun· Dedim. 
mu? Hafifçe ııyrılarak kolumu da, 

- Onlan öd etmedik mi? elimi de çektim. Cebimden cüzda· 
Cüzdanımı çıkard1111• On lira • nnnı çıkardım. Oradan on liralık 

hk bir kiiıdı adama uzattım. bir kiğıt çıkardım, elini tutarak 
-Alımz!... avcuna koydum ve parmaklarını 
Aldı hiç bir tef söylemeden paranın üstüne doğru kıvırdım. 

bizi yalnız bırakb ve ıttti. Almak istemiyor, bana sokul • 
• • maia çalıtıyordu. 

Yan karanlıkta onun ancak göz 
)erinin Ye ditlerinin parrltı11nı ve 
biraz da yüzünü görebiliyordum.

Kim bilir kimdi? 

- Siz de geliniz!.. 
Diye kekeledi. 

Aptıcla; Yeni JeTWıy açaklanncla iken 
~ bir J'UPI ........,nde yolealann
dan 1ıı1r ~ De 1llrlUde ıaaan ıım ton. 
hak llorobzll vapunmua facia ...... do 

tanweden almm11 bir nemini slrtıyor· 
.mıas. Satclald reelmlerde; cemlde skif'. 
rt JU11U1 bir kaptanın ft 'bir yolc:ıanun 
'*YPI 1ılr luılde 1arclnDa kopn Stımldt-tı 
..ı.oe ~ emuıncla almımttır. 
8ıai' kltelle, ...... 'bir mat lnee bip 

danmml ... - Semi 9harW VDmo-
4118 :r-1 c1r9it1Yor. 

KUPDrl 

255 
~~-~934 -

Buna iiirenmek ve onu tanımak 
arzulUllda deiildim. Sadece has· 
ta bir kadını hodgi.m bir erkelin 
OJUDC&iı olmaktan kurtarmıtbm. 
Kendim aibi bir dertliye destek 
olanq, ona hiç olmazsa bu ıece 
keneli derdiyle bafbap kalmak 
fmatmı YenDİflim. 

Yalvarır gibi yüzüme bakıyor• 
du. O ıırada önümüzden bir oto· 
mobil ıeçiyordu. Se.lendim: 

- Şoför! Dur! .• 
Otomobil durdu. r : ESNAF ' .. 'E iŞÇi 1 

Zaten onu hiç tannnadan ta· 
nnnıt aibiydim: Hepıi de atalı 
yukarı birbirine benziyen satılık 
bdmlarclan J,iriydi. 

Kadının koluna girmek, araba· 
ya kadar ptürmek için elimi u • 
zattım. Fakat o benden enel be • 
nim iki kolumu da dirseklerimin 
yukarıımdan yakalamıt, yüzüme 
sokuluyor, ıözlerimi aralıyordu. 

S.tımı çevirince bakıtlarnnız 

çarpıfb, 
Benim de sözlerim bir miıli a· 

Esnafm Nafıa 
Vekilinden ricası 

Geçenlerde bu AY.fada yazdan 
bir araba imalathanesinin elek· 
trik tirketinden tikayetiui, buıün 

Elektrik Şirketin
den şikayet 

Mahmutpaşa • 
da - Mengene 
meydanında 14 ı 
nu~arada tes-

ıyor 
l· ·A.ı'ms, ....... lımaia wa .W- \. _c!llGJı..J&Jılll\.151'1~i9111fıl!Jı~~;.+ı._IMl..tıılıllill.-..-... .-..--....-.~.._,-

iunu bilmefe ne lüzum vardı? dı, eski bir atıra, aran ıgm ıçm· diyor .. Dükkinlarmda motör olan 
Bir adım aralıkla, göz ıöze ba· de ağır ağır açıldı ve parladı. Çok ların hepsine ıidiniz: Ayni dert-

kıyordum. iyi tanıdığım bir yüz, gittikçe be • ten yanık olduklarını ıörecebi· 
Tibiyordu. lirdi, çizıilendi, gölgelendi, Ye 

- Beni nereye götürmek iıti· canlandı. 
ikimiz de hemen hemen ayni yorsunuz? 

D .J! zamanda tu sözleri söyledik: ew. s h ., 
Seıi daha çok kuılmıtb. - s~n .. Hayrettin!.. en a · ··· 
Ben de ütümiftüm. - Sen .. Zehra .. Sen ha? .. 
Nezlem büıbütün azmıttı. Bo· Ditlerini sıkmıttı, yüzünün de-

iazım yanıyordu. Bumum tıkan· rileri gerilmit, bembeyaz keıil· 
mıftl, onunki kadar kısık bir 1e1le mitti. Göğıü bütün kuvvetile inip 
ceTap Yerdim: kalkıyor, artık titremiyor, sadece 

- Sizi evinize kadar ıötürmek di9lerinin gıcırtııı duyuluyordu. 

merdim. Fakat törüyonunuz ki Gözlerinde korkunç bir kin var-
lim de hastayım. dı. 

Biraz telqla sordu: _ Hayır! Zebra öldü. Zehra 
- Fakat hesabıma Yerdiiiniz delilim ben artık!. .. 

para?. Onu ademek lizım... Dedi. Elimi yakaladı, demin 
- Eler bu yola düımeseydiniz, verdiiim parayı avcuma koydu, 

mmmlu hir tüccar olacakmıpı· tıpkı benim yaptığım gibi parmak 
na? )arımı paranm üıtüne doiru kıvır· 

-Gene de namu1111Dla çalqıyo· dı. · 

niz ..• 

Biz tome.cmın tikiyetine birteY 
iliYe etmiyeceiiz. Onun lhlerin· 
den vaziyetin fecaati bütün çıp· 
laklığı ile ıözüküyor. 

Elektrik tirketi, ıöz giire ıöre, 
zaten fakir olan esnaftan fazla 
para alıyor .• 

AcaN eınaf bu parayı ılazana· 
l»iliyor mu? Şüpbeeiz bunu elek· 
trik tirketi dütünmez. Diitünme -
meeinde de haklıdır! 

Fakat artık, onun J;u hak112h· 
ima müsaade edilmiyecek devir 
ıelmiftİr. Çelik iradeli Nafia Ve • 
kilimiz huna artık fırsat Yermiye
cektir. 

Elektrik titlleti ancak iıtibbk 
ettiii parayı alabilir •.• 

,,. 
Hamdi Ef. 

"Bizim bir bu· 
çuk beyıir kuv -
vetinde bir mo • 
törümüz vardır. 

Elektrik tirketi 

ile yapılan mukavele mucibince 
ıenede üç yüz kilovat mecburi e • 
lektrik sarfedeceiiz. Şirket limba 
nm sarfiyatını da motörden verir. 
Ve onun için de aynca ıenevi yüz 
kilovat ıayar. Bu hesaba göre her 
aene 400 kilovat yakmamız, ıar· 

fetmemiz lazımdır. 
Halbuki biz senede ancak 200 

kilovat, hatta daha az sarfedebili
riz .• Sene bqı olduğu zaman elek· 
trik 9irketi bizden 400 kilovatın 

parumı alır. Bundan bqka da 
her ay ,net lHzden lamba, saat 
parası 'diye aynca 210 kurut alır ..• 

Velhaııl, açıkçası bu elektrik 
tirketi bisi mutazarrır ediyor. 
Ah .. Bu kumpanyalar! 

nım. 

Bu prip bir düfünüttii. Batka 
J;ir zaman Ye batka ajrzdan duy· 
saydım, ıtılerdim. Fakat o, bunu 
lyle Yakur bir sesle söyledi ki ıa· 
yet tahit buldum. 

Sonra ıilkindi. Aklına çok mü• 
him btr !ey t(elmit olacaktı. Cad • 
dt:nin iki tarafma göz attı. Rut· 

Bütün itlerinde halkı sevindi • -----------

- Şüphesiz •• Yalnız, aceleye 
lüzum yok. Elbette ödetiriz. Daha 
iyiai bunu ben baiıflarnn, ıiz de 
litfen kabul edeninis! ... 

- Hayır, ben ödepneyi herhal· 
de iatfyomum. Beni iıtediğiniz ye· 
re aötürünüz, butalıiım çabuk 
~r. Yalmz ııcak bir yer olsun!. 

Koluma girdi. 
Caddenin aydmhiına doiru 

Jitüdük. 
Onunla beraber pansiyona ıit· 

meJi istemedim deiil. Fakat ben 
... ~ kaclmlardan her zaman 
prip !tir ürküntü duyardım. Za· 
ten itte ı. yGzden bekarlık haya • 

gele bir kaç adım koftu. 
- Nereye gidiyorsun? Zehra! .. 
Diye tutmak istedim, fakat bu

nu yapamadım. 
- Bir kaç defa arka arkaya 

batırdı: 
- Ömer! .• Ömer!.. Ömer! .• 
Bu sefer deminkinin aksi tara· 

f" koıtu. Gene baiırdı: 
- ömer! .• Omer! ... Omer! ... 
Cevap yoktu. Yoldan ıeçen 

bir iki kiti ile toför ona bakıyor • 
lardr. 

Belki de: 
- Delirdi.. 
Diyorlardı •• 
Eski karım bir ileri bir ıerl 

kotuyor, Ömeri çaiırıyor, fakat 
cevap alamıyordu. 

ren Nafia Vekil imiz Ali Beyin, 
eınafm derdine de Yaktinde !İfa 
ıunacaimı ümit eder ve bekleriz. 

A. Rı. 

Fınn iıçilerinin 
canı can değil mi? 

..,.. 

Kadıköyünde, 
Yel değirmenin -
de 40 numaralı 
fırmda Rama -
zan Efendi di -
yor ki: 

"Belediyenin 
verdiği karar 
mucibince timdi 
dükkinlarm bir 
kısmı alrpm aa • 

Raınuan Et. at yedide diler 
bir kllmı da doln.zda kapanıJO'f, 

Dmıdan bütün müatehdeaün mem 
nundurlar. Biz fırm ameleleri iıe 
ı«e ve gündüz bilmez ufratır 
dururuz: Bizim için erken kapan· 
mak yoktur. 

Hemen ekıerimiz birer aile 
111vuı reiıiyiz. Böyle olmakla 
beraber, bir saatimiz bile çoluiu • 
muzun çocuğumuzun yanında 

ıeçmez. 

Belediyeden rica: ediyoruz: Hiç 
olmazsa eskiden olduiu gibi fınn 
ları Cuma günü öileden sonra 
kapatmak için emir vene... Esa-
sen halkm alacağı ekmek öğleye 

kadar tamamlanmıt olacaimdan 
bundan hiç kimse zarar ıörmiye • 
cektir. Belediyenin Yereceii bir 
emir, istirahat nedir bilmiyen biz· 
leri sonauz sevindirecektir. 

Makine işi ~ işini 
harap ediyor! 

Kadıköy 

Haydarpaşa 

tım caddesin 
kunduracı Sey 
f ettin Efendi 

sebep ayak 
makineıinin, 

Seyfettin Ef. tün itleri ucuz 
çıkarmasıdır. Ben ayakkabıcı ol 
duğum halde, ayağımdaki •Y 
kabı makine itidir, çünkü 2,5 r 
ya veriliyor. 

Yatadığımız devir ar yılı de 
icar yılı olduğuna göre, herkes i 
iyisini değil, ucuzunu arıyor •• 

Sonra önüne gelen bir lnmdd 
racı dükkinı açıyor. San'attan 
beri olan da, olnuyan da hu ip 
tılıyor. Bu sebeplerdendir ki iıı' 
likten tikiyet ediyonız. 

Makineler bizi 
mahvediyor 

Usküdarda marangoz Halil 
ta ne diyor: 

"Marangozluk ta, kund•.-ePP" 
gibi sönmeğe mahkUmdur. F 
tutulursa, tutan oluna kurtarıı. 
bilir. 

Makinelerin, fabriblarm 
tısında bizim san'atımız da 
miz de kayboluyor... -"" 

Artık bizim için fabrikalarv- • 
itçilikten batka yapacak tef 
tur. 

Serbest •n'at yapmamıza 
9erait dahilinde imkin kaim 
tır. , 

Biz bugün hali yqıyab~1~1' 
ıak, bu ümidimiz olduiu ıçi1l 
Elbet hükiimet bizi de dütiiDÜ1"; 
Ve bizim gibi küçük •n'at er111-
bını da koruyacaktır.. ~. 

Bugün yalnız "ekmek,, d ~ 
nüyoruz.. Yarın belki ima~ 

1
, 

ıamavı da hükUmet bize tearitl 
decektir. 

Ve bütün ümidimiz, eınel" 
Cümlim i)et hükOmtıtimis ........ 


