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Bulgar komitecisi topraklarımıza 
Maslakta ~ara betin gazino- Si ğınmış ? 

sunda hır gece kavgası 
Bir şarkı yüzünden, iki tarafın 
masalan kanştı, lambalar söndü 

sandalyalar havalandı 

Bıçakla yaralanan Ismail 
Nazmi efendiyi kim 

vurdu? Bıçak bir 
şof öriin bıçaj"ı •• 

Evvelki ıece Maaıakta Kara· ı 
betin ıaziDOMmda b.nlı bir kav-
ı; olmuı, bir otomobil aahibi ala' 
surette yaral•nmııtır. 

Saat on ikiye doğru Karabe • 
t in ıazinoauna İzmitli otomobil 
sahibi İsmail Nazmi efendi ile ar
kada9ları gibnifler ve bir mua 
bqma oturarak içmeye bqlanut
lardır. Biraz sonra aeyriiaefer me
lllm'lanndan Şükrü efendi ile bir 
l.:.ç arkadqı da .aazinoya sirerek 
~ köıedeki bir mu&J"a otar
'!lllllardır. Gazinoda çalıı olma· 
tlrimdan lsmail Nazmi efendinin 
vkadaılannclan biri ba ka bir 
~4ian birbÇ ç&ljıa P.itjl • 
meeilll ~. KataJari ~a
manlı olanlart!an bir ıoför hemen 
otomobiline atlıyarak Şifliye ıel· 
"Y'IİŞ ve üç kitilik bir çalgıcı gru· 
•n.1 bularak gazinoya dönmüıtür. 
Çal:?1cılar gelir relmez hemen 

lngi izler bir tahkik heye
ti yapılmasını istiyor •• 

(Arkası 'l ncıda) 

Adana istasyon 
müdürü 

Hapse ve para ceztuına 
uğradı 

Adana, 12 (HUIUlt)" - Zimme
tine para geçirmekten suçlu Ye 
lllnkuf iataayon müdiri Hasan 
Ley bir müddettenberi ağırcezada 
-hakeme ediliyordu. Muhue • 
lllesi bitti ve karar bildirildi. Ha • 
aan bey Tür4C ceza kanununun 
203 ündl maddesine söre bet sene 
-fır hapse ma'bkUm oldu. Ancak 
Zİlnmetine geçirdiği 1346 lirayı ö
"clenıit hulunduğundan bu cezanm 
~ biri indirilme)[ suretiyle üç 
lene dört ay bapiı yatac:U Ye 817 
1"- alır para cezası ödiyecektir. 

"Biz de silah alım ve sabmında dönen 
dolapların mahiyetini anlamalıyız •. ,, 

Amerika iyan mecliıi hum • ı muiablW olarak ıöndermek için 
dan mürekkep bir tefİtf komiteai· çalqıyorlarmıt• 
nin tahkik ettiii anlapnalı ıili.h Amerika lmmpanyumm (firek 
ticareti iti hali devam ediyor. t3rü, sorguya çekildiii mada bir-

Geçenlerde yudıiımız ribi, çok heyecanlı malumat yermittir. 
Amerikan Elektrik Bot Kumpan • Tafsilat ilerledikçe, mühim ıi
yuı ile lngiliz Vibn Annttrong yuet adamlannm da ite inni ka
kumpanyuı araamda etuh bir ti· nfbiı, Ye bu ıilih komiıyonculu • 
caret anlatması olmQfhır. Uzun iunun, anlqmalı silili Satmı ve 
aenelerdenberi, dünya ticaret aa • artımının feci bir tekil aldığı gö

bumı, aralarındaki bir anlatma rülüyordu. 
neticeei ikiye bölerek para kaza "" :Amerika'1a yapılan tahkikat, 
nıp aidiyorlarmıt. ,imdi lngiltere efkin umumiyeai· 

B arad -'h" ko~--1.: • • nm dikkatini uyandnmq ve in. 
U &, MU U l'UlllA& tçm • bö b• k 

ku 1 1... ..ı. • b" 1_ ..... ı.w:1 gılterede de aynen yle ır o • 
ru an neroangı ır ~u e • -..L!I ·..:ıı·ı k he türl" dvhe ~ ~at bu t ldriil- mıte ... ~. eaı ere , r u sa • 

•~- k d" cent' yaleri d ~:..:..: lahiyeti haiz olmak ve istediğini 
ıcnı: en ı a e n en u... ..... • 

ifta edebilmek ıuretıyle çalıpna • 
ıı, teklif olunmaktadır. 

B , .................. 

Jmlara~etı

ld1*.W ~
... IA!flA (..ada) Ye 

yenl ~ LolA 
Rıumnlan ~yor. 

1 

hele fnbn icra lieyeti, 'fi'! • 
16lün 19 unda toplanarak, bunu 
parlamentonun ilk içtimamCla or • 
taya atmak fikrindedir. Fakat ha 

'(Arkan S ncıda)' 

Gelecek 

Cuma 

Kırklarelinde nezaret 
altındaymış 
lbrahim Tali bey 
Kırklareline gitti 

Dün gece aldıiımız bir habere 
göre Bulgar Makedonya komitesi 
reisi İvan Mihailof hududumuzu 
geçerek Türkiyeye iltica etmittir. 

lvan Mihailof, Makedonya ko
mitesine k&J'§ı §iddetli bir müca • 
dele açmıı olan Kimon Görgiyef 
kabinesi it batma geçtikten ıon· 
ra saklanmıf, aradan aylar geçti· 
ii halde ve çok sıkı araıtınnalara 
rağmen izi bulunamamıştı. Miha· 
ilof gizlendiği yerden teşkilatını 

idare ediyor, hatta kabine izaıı· 
na tehdit mektupları bile gönde· 
r:iyordu. Ele geçmemesi üzerine 
Sofyada muhtelif rivayetler de 
çıkmqh, Türkiyeye kaçtığı, hatta 
lstanbulda gizli bulunduğu söyle· 
niyordu. Bütün bu ıayiB.ların doğ· 
ra olmadığı ancak kaçlığı öğre·, 

nildikten sonra anlqılmlfhr. 

Bulgar menbalarmdan gelen 
liaherlere göre Mihailof pazartesi 
günü aktamı hududu geçmittir. 
Hududu hangi noktada geçtiği 
hakkmda henüz kat'i malumat 
yoktur!'Bir rivayete göre Kavak· 
b mevkiinden Kırklareli vilayeti· 
mize geçmit, diğer bir rivayete 
göre de Küçük Tırnovadan gene 
Kırklareli vilayetimize kaçmıı • 

]!i!if"H :(Arkam 6 nada)' 

Topraklarımıza aı§ındı§ı 

aUylenen komiteci Mlhallof 

~e~ir Meclisi 
Dün son içtimaını 

•• •• 
yaptı, rey ~uııu 

uzahldı 
Şehrimiz belediye intihabmm 

bir günde bitirilemiyeceği ve inti• 
hap müddetinin uzatılması lüzu· 
mu anlqılmıt, bu müddetin tayİ• 
ni belediye kanununun otuz seki
zinci maddesine göre tehir mec• 
lisine ait olduğu için fevkalade o

larak içtimaa çağnlmqtır. 

Şehir meclisi dün saat ~n dört 
(Arkası 5 nada) 1 

DUn aon içtlmaını yapan Şehir mecllalnde naklye H. 
aöz aUylerken 

Avusturyada nazi hare
keti yeniden mi başladı 

Avusturya istiklalini muhafaza ede
bilmek için bir plan hazırlandı 

İngilizce ''Deyli Herald,, gaze-1 masmdan soma, Naziler Avuatar
tesinin Viyana muhabirinden al- yada yeniden gizli teıkilit hazır • 
dıiı bir hal.ere ıöre, Avusturyada lddanna bql&mlflardır. 
karqıkbk ihtimalleri gene bat· Avmturya hükümet gazetele-

Gazetemizin bağ ıöatermiftir. rinin iftaatma bakılma, Naziler 
İ glJnlidiir. Bu giinii Awatarya hükUmetini lleYir- ita defa Çekoelovak tabüyetinde-
! unutmayınız mek için ıeçenlerde yapılmq olan ki Almanlardan istifade ~ec:K
İ:--------------· Ye Bapekil Dolfuaun aldOriilme .. lennif. Bu Almanlar Çekoalom 

aip. ........ iapma ı..tml- ~ 1 



tuusEfC - f.\ktam Poaıaaı • e: 

Celal beq M. Hii:ler 
Bugün Zonguldağa Harici siyasetini 

Ankara~l:~~~~ -lktuat Gaziantepte top bile kullanan 
vekili Celil Bey yarın otomobille 

anlabyor 
Berlin, 13 (A.A.) - Alman i .. 

tibbarat büroıu bildiri1or: 

~;0ı:~·.:=~~!·~!: bir kaçak. çı çetesi varmış! 
cek ve Şarka kadar uzıyacak olan 

M. Hltler dtln elçiler heyetini 
bl>ul etmiftir. Elçiler heyeti M. 
Hitleria ıimdiye kadar reisicum • 

------------• bar tarafmdan ifa e•ilen yuif.,f seyahatine çıkacaktır. Seyahat 
programı töyle tesbit edilmittir: Japon va da 
lktıaat vekili Ankaradan en;ı& ~ 

El b k YaDd'ID derahteetmeaimibıuelletl71•._. e geçen u a• l!i dilerİDİD Ye hGJcGmetlerİDİn te • 

lzmire sidecek, ayın 28 inde Ay· 
dma, oradan lspartaya, Keçibor • 
luya seçecektir. Birinci tepinin 
dördünde Antalyada bulunacak, 
oradan Mersine, Erganiye, Diyan· 
bekire, Mardine ıiderek 16 birin
ci teırinde Ankaraya ıelecektir. 

Vekil Bey seyahati sırumda ls
partada ıülyağı fabrikumm, Ke
çiborluda kükürt fabrikasının te
mel atma merasimini yapacak, 
bu ciftl'dalri madenleri tetkik e
decektir. 

Antalyada hUyük su lnmıtleri 
ıörUJecek, Manavıat telileıi ıe· 
zilecektir. 

On kitilik bir heyet Celil Bey
le birlikte gidecektir. 

o 

Mülkiye 
mezunları 

Maliye Vekaleti teşkila
tında vazife aldılar 

Yeni bir ada peyda 
oldu 

Tolqo, 13 (A.A.) - Japonya· 
nın timalinde, denizde Y.eni bir a· 
da peyda olmuttur. Ada, Kuril a· 
adalarmın Aloid adasmm bir çey
rek mil f&J'kmdadır ve Aloid ada· 
sı için tabii bir liman tefkil et· 
mektedir. Bu yeni ada volkanik 
bir adadır. S..ıünkü halU.. ıel· 
mek için, tiddetli bir volkan indi
famdan sonra bet ay geçmek icap 
etmittir. Adanm iımi Taketom· 

çakçı çetesi mah- B f d b. . . mennilwini arzetmiılerdir. Sefir. 

k A ld u se er e ır ıngı- ler laeyeti D8 IDID& papaDID Tekili 
um o u ı· . . Oraeniko tarafmdan .aylenilen 

Adana, 13 (A.A.) _ Gazian· iZ gemtSI yanıyor nutka M. Hitler cevap vererek iz· 

1 
har edilen temennilere ve hilhaı· tepte çok dikkate deler bir kaçak· Kristohal, 13 (A.A.) - Pana· 

çılık davası neticelemniıtir. Top· ma - Japonyaya ıitmek üaere s• Almanların kal1'inde ehedt ola· 
rak yqıyacak olan reisicumhur 

lu ve silahlı olarak ka~bk yap· 9/9 da hareket etmiı olan 4700 Hbadenbarsan hatırası için olan 
maktan ve bir muhafaza memuru· tonluk lnıiliz bandıralı Bradlnırn 

sözlere tefekkür ettikten sonra nu öldiirmekten suçlu Darendeli yük gemisinde yanıın çıkmıttır. 
Bekir dede ve rr arkadqmm de • Gemi, hareket noktası OMn Bal· Almanya ile ecnebi dnletler ara• 

smda ııkı ye aamimt mUnuehatm 
vam eden durutmalan sommda 1-o'ya elratle dönmektedir. idameai •• ba 881'etle karphklı 
ihtiıaa mahkemesinc:e • tiç tene- N..,mk, 13 (A.A.) - "World hüraaet dahilinde k&111bklı anla• 
ye ka

1 
dar ~kki~elen mah~~pia - Telepua,, a ıöre~ ticaret neza• Yit •e l»ilit teeuiiaU haldnnda te • 

ceza anna, ı ter eme .... - •• retinia tahldMı lıomiıyonu Reisi • meımU.de buhumUflur. 
bundan batka · t30 hin lira aumlaur Dlbnon Huver - M. Dic M. Bitler demittir ki: 

o para cezasına çarpılmalarma, o- anoa - Hoover - adliyeye mil• .. _ TaaaYYUr ettllimiz Ye aizin 
•• k J• · • tuz yedi beyıir ve OD altı aH&hm racaat ederek komtlniıtlerbı Nev· de s8ylediliaiz aihi ınuftffakiyet 

dur. 

tur po IS tayy aresı müsade .... ine karar Yerihaiftlr. york •• Havaaada Morrolrutl fa· le Htladıtnnız büyük itler, eler 

Ankara, 13 (A.A.) - Poliı Uf- K • •t" ciaema .etealUlrt faaliJ9tleri bizimle dünya araımda sulhu mu• 
killtımız ordumuza "Türic poliıi,, 8DSellD 1 8CI haklaa•a tahkikat 1apıl•atmı is· hafaza edemezsek, tatlrik edeme-
admda bir tanare hediye ebneyi bulunmamıc s-i t&Jf&11 olmak prtile 131 ki· yiz. Siyasetimin aanılmaz pye-
kararlqbrarak derhal bu yolda -Y ti,.celbal bUdirmektetllr. Iİ Almaya11 hozalmaz bir 111lli 
çalıfmıya batlamıt ve keyfiyeti Parit, ı 4(A.A.) - Neırohmaa Soa rüamlar 93 il ,.lcu, G si 7Uftlı yapmak oldulunu ıiz ec· 
Türk tayyare cemiyetine bildir- bir müllkatta doktor Ş8valiyeaia ıiniD llalt ftJ'• ka,.ı.olamt ol • nehi dnletler miimeailleri buzu• 
mittir. kameri 4hınluran Ye ainlan kat'I daim ..........-1r. ruda bastın de beyan ediyorum. 

iç emniyetimizi lioruma yolun· olarak keMa bir aerom halclala Dan, adll,. m....,lan, fan • Ne kunet, ne de ılddet delil, fa• 
da harikalar yaratan poliıimizin yuılmııtır. Halbuki doktor p. makta clnam .... Morıobed'de kat hukuk mllaavah Ye diler mil• 

Ankara, l3 (Hususi) - Mali- dıt emniyetimizin konmmaaı yo· Taliye n mülakatın dolru olma. liaptaa Vibaott'ua c .... 1111 ara • !etlerin meaaiıine hürmet fikri 
ye Vekili, Vekaletin merkez ve lunda da ıatterdili IAı deierli a• dıfını alyliyerek demiftir leh mıtlardır• mil!dler arumdald mtlnuehatı 
vilayetler tefkilibnda yüksek likadan tayyare cemiyeti pek mü· "Omlt.lz hir halde bulunan Mr Alcpma dolra, bptaam oWu • tanzim etmelidir.,, 
mektep mezunlarının azlıfmı ıö· teha11iı olmuı ve polis tefkilib· liu 1 k._ h.tlll. ~ •rrll~ ~ :mrt Mim • u Yltlaw: _l.nHıa ı .... _..; • 
aças-k, \,u acuc .IU\ı~l,ç auG1uç\ı1 UU.ır.A AMlUUlll::;&. YC: fUklllDlanDf teJt• lfll' ~:= of?u]t:~8jlediiim mut ve nakliciillliittir. manyamn y;lnız kendiıine delilı 
ili kısmı mezunlarının hepsini, rarlamııtır. bir qı yaptım. Filhakika hasta • Memurlar ıemi defterlerini ve fakat bUtila clünyara hismet et• 
diier tube mezunlanndan da on Erzurumda soğuklar nın .~e bir kaç JiaftablC diter Teaiblan .. an,.ak••r • meıi •e inaaalılm refah ve terak· 
efendiyi vekalet teıkilitma al- Erzurum, 13 (A.A.) - Eylül bir tavakKuf müpliede ettim. San dır. kiıine yardımcı olman için Al· 
mııtır. Bu ıuretle maliye teıkili· biclayetindeberi müsait siclen ha· cılan ise alelade morfin tiringaai· Morrolcaatl meselesini gizli cel· man milletinin kalkmmaama aar• 
bnda yeni bir ıençleftirme hare· va birdenbire aoğumuıtur. iki ıiln le dindirdim. Eler milhim miifa• ıede tahkik eden lriiyijk jüri heye- fedecelini beyan etmlıtir. 
ketine batlanmıt olmaktadır. dür yajmur yajmaktadır. Etraf liedelerde bulunmut olaaydrm ti, mevkuf olan Alagnayı dinle· M. Mitler devlet reisleri Ye h6· 

Teşkilata alman mülkiye mek- dallara kar dütmüıtür. Y•imur bunları ilim müe11eselerine ha\;er mittir. k4metler için temennilerde bulun· 
tehi mezunlarından Muhiddin, lh- ve •oluk köylünün mahıulitma verirdim. ,.icaret nezareti talakikat 1io • m.-. ye bütün milletler içia me1Ut 
ıan, Şevket Kaya, Cahit, Ahmet, fena teıir yapmaktadır. K1evland, 13 (".AS- Doldor misyonunda dinlenilm bir çok ıe· bir istikbal dilemittir. 
Mehmet, Mithat, Sabri, Nevzat, Otuz bir kaçakçı Eliı Maellonald ttanserin inkltaft midleT, ı,ır çok sandalın, denlze, 
Sabit, Hüseyin, Necmettin, Cev· Ankara, 13 (A.A.) _ Aldıfı· mekanizmaaının k~fedildiilni ve içinde pek u yolcu oldutu Teya Ergani İstikrazı 
det, Retit Beylere merkezde vazi· mız malGmata ıöre, 7 - 9 - 934 tedavisi usulünün de bet lene zar- hiç olmadıiı halde indirildiiini 
fe Yerilmittir. Diğer altı efendi lı- tarihinden 13 _ 9 _ 934 tarihine fında bulunabileceiini beyan ey· eöylemltlerdir. 
tanbul Ye lzmirdeki mahallere ta· kadar ikisi müaademeli oı...k G· lemiftir. o On günde iki milyonluk 
Jia tdilmiflerdir. zere 22 kaçakçı Yakau olmUfbn'. ~ Ankara belediye meclisi tahvil satıldı 

Vekalet, yeniden müracaat e- Bu vüalarda biri ölü 31 kaçakçı, Pariıte grev Ankara, 13 (Huut) -Anka· Ankara, 13 (Huaual) - Erıa• 
decek mülkiyelilerin ilk defa 30 78 kilo ıümriik kaçalı, 339 kilo Paris, 13 (A.A.) - Pariı yel ra helecliye metrıai, belecli1e inti· ni iıtikruı tahvillerinden OD IÜ11 
lira maqla tamflerini brarlq- inhiaar kaçalı, 5000 drahmilik amelesinin 24 saatlik ıreYi hu aa· haplarnm deftllll müclcletini ta• zarfında Mtılan miktarın 100 hilı 
hnnftır. Bu gençler Yeklletin çek, 800 leYa, 27 kilo 500 IJ'MD bah i>qlamıttll'. Hemen hemen yia etmek üzere fftkallde olarak kadarelduia Ye bunun da iki mil· 
muhtelif dairelerinde staj yapa• afyon ile S kaçakçı lıayYanı ya • bütün amele ıre• emrine itaat et· puar ıünü saat 17 de toplamc.k· yon lira tuttulu, Merkes Bankuı• 
rak maltmatlannı ikmalden son· kalanmıp. mittir. Hiç bir hadise olmamııbr. br. Dlll Mali1e Veklletioe verdili 09 

ra hatb Yuifelere aladerilecelc· l•-------------------------------------•ı aüa1ük rapordan aalaıslmıfbr. S.-
1.rillr. s b lı d 1 7 bf )a..,.. Yill,.tlerde, la•d 

.......... vekllet bltçe a a d'Q~ete'erı· ne ı·16ıorı~ar miweMl.-de obmqtur. ffalkm 
lianunundan aldıi aal&hiyete bi· 45, ~1 ı~ 7 ErPDi tahvill.m. kartı ralbell 
naen on l&:adar ali mektep meawıu ı.a,Gldilr. 
memurin yakında Avrupaya tah- COMHURIYET - Yunus Na- spor hayatımızin bir tıeamüHi ha· yetiftirmemiz' icap etmektedir. ZonauJdak, 13 (A.A.) - Zoaplf 
aile 18nderilecelrtir. Halen veki· di bey bugünkü başmakalesinde lini aldı: Ne zaman yabancı bir Ahmet Şükrü Bey atletlerimizin dak amele Birliii Erıani iatikrd 
!et beaallıaa Anupada tahaU Y•· "Bizim memleketie de tur.ilnı sa- takımla oynadıfmım m~ta yenil- çoğaltılması meselesini her şeyin tahYillerinin C tlrtibinden od 
pan altı lciti varClır. nayii olabilmek için ne yapmalı?,, sek veyahut beynelmilel oY'un mü- başında buluyor ve bunu klüp ve- bln liralık almııtıı 

mevzuunu tetkik etmektedir. Cibn sabakalarma iştirak edip de mat- ve teşkilit işi, devlet, hflkOmet ve Tahv;llerin....., ,..._etmekte'_ . 
Parlamentolar konferan-

sına haz1rlık 

huri.yet bapıuharriri memlelcete lftp olsa~ mee'uliyetler bahsi or- fırka işi addediyor. Ve f&yle dt- dlr • 
seyyah getirebilmek için yapma- taya atılır. Uzun bir münakaşa yor: "Mekteplilerin kliplere gtr. • 
mız lazımgelen şeylerin az değjl baŞtar. Bu münakaşa dedikoduya mesi memnuiyeti kaldmlmalt, 

Şehrimizde 24 eyltilde toplana• bilikis pelt çok oldQiunu i~ müncer olur. Sonra ba3ka bir me- mektep programlarına atletizm 
cak olan beynelmilel parlamento- ederek bunlan birer birer eayı- sele unutulur. Ve bir defa daha dersleri koymalı, aonra OJUJl sa • 
lar koaferanm huırlıJdariyle met yor: Pasaport ve ikamet "1eri, ınağl1lp olunca ayni meal tekerrür halannr arttırmah. On aelds mil-
1111 Türk gnıpu idare heyeti Ne· avdet vizesi, gümrüklerde JnÜ§kü- eder.,, Ahmet Şükrü Bey bu mu- yonluk Ttlrkiyede eb'&<lı 1Mlfl olan 
cip AH, Hasan, Fe21I Ahmet, Ha· lit göst.erilmemesi, hamallar, kaddimeden IOJıı& Zagrep mağlft- tek bir aha vardır. IGttilm iti, 
lil ve Zetci Meıut heylerden mü· sandalcılar, hatta §ofijf.\er, otel- biyetinden bah8ederek fikrini eaelı bir devlet iti; .~ mil· 
nkkep olarak dün toplanmııtır. , ler, yollar, gezip görülecek yel'· söylüyor. Ahmet Şükrü Beyin mü- letl ~ fil t.illdtl ... 

ler.. taleası şudur: Balkan olempiyat- zamanmr ki ~ ---lçtbaada konferanı nmıame
ıbıe dahil meaeleler hakkmda 
Türk heyetince tanzim edilen ra• 
pc>rlar ve meraaim proıramı arii
zakwe ..... olmuttur. 

MiLLiYET - Ahmet Şükrü lanna i§tirak edecetns ft etmeli· setir.,, 
Bey bugünkü başmakalesintie yiz. İştirak et1iğimiz vakit de ka- ZAMAN - ~e Ve
"Spor işlerimiz,, den bahsetmek- "1-nıpız ,muhakkak birinci gelmek lit bey bugUnldl makalesin;!e im· 
tedir. Akmet Şi.U<rü Bey makat&.. olmalıdır. Binaenaleyh bu vaziye- tihanlar meselesln&n ve maarif . -

Amerikadalci ır• 
Vatinatoa, 13 (A.A.) - M_. 

ıucat ıreYinin heli .. ame•bll 
c1a11a .-,111 ır dd.llr. 

Tı •• ,,..,._, .... ...... 
- .... are-alsta ..... ...,_. 
Füat YUileei igi •T Ir ınllJ'rbl 
ıddlmeleri ..................... 

•• ... vıw. ~ 
tire pwc11_. ;.!* 
malda ............ "-~~ 
ler tarafmdaa aplaa ateele 111 

d 
el 
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~;~~:-
Botaziçi tram

•aylan ve cakaeıhk 
Dünkü aüah1mıscla törle bir ha

laer oım,..k ~ bldıiD: 
't uneı biletlerinin birinci menli 
1iiz paraya, ikincisi ise iki kunı· 
ta İniJOl'IDUf· 

Ilkmektep muallimlerinin kadroları 
hazırlanarak ve~ilete gönderildi 

Diltünün: Oç otuz paradan yils 
hraya iniyor ••• Yuıi, elli para bir• 
41eıı... Yani yüaae elli! ••• 

Elbette, iN terait altında bile, 
ttaa.ı tirketinin .. etmiyeceli, 
l.ar edeceli tespit edilmit ki, ba 
n...iye nn ıa.tennif .•. 

Bu yıl kadrolarda mühim değişiklikler yapılmamışhr. 
Yalnız taşradan elli muallim lstanbula naklolunmuştur 

' 'Öyleyse, etkiden ne kazam· 
J'ordu dütünün t,, Dütünceıi, ken· 
eli kendiliiinden dimallara ıeli· 
J'or... Dojnııu, Nafia Vekili Ali 
~e, bu alet ıibi icraabdan do
ı,11 lttanbul halkı tarafmdan te· 
telckür etmemek elden ıelmiyor. 

Llkin, batka bir noktaya daha 
leınu etmek iıteriz. Bu, yalnız 
-.ıı deiil, ayni zamanda manevi 
~r cihettir. 

Reaml, huıual ilk mekteplerle 
ecnebi ve.akalliyet mekteplerinin 
muallim kadrolarını hanrlamak 
iizere Haydar Beyin reiılifi altm • 
da toplanan komiı10n faaliyetini 
bitirmit ve dün Uf&JD kadrolar 
taıdik edilmek üzere nİaarif veki
letine ıönderilmittir. 

Bu yıl kadrolarda mühim detit
meler yapılmamııbr. Yalnız 11hhl 
sebeplerle nakillerini lıtiyen bazı 

Türk- Yunan 
ticareti 

villyet muallimlerinden elli kada
nnm lıtanbul ilk mekteplerine ta· 
yinleri yapılmıfbr. Bu yıl hi, bir 
ıaaallim açıkta lcalmamıtbr. Mer
lcnde balaman buı ilk mektep 
hocalarından yb seksen kadan 
civar kaylere 18nderilmi9tir. 

Tetkik edilee ıörülür ki, Betik· 
\at, Ortaköy. tramvaylarının itle
dikleri hat üzerinde, t•hrimizin 
ıeaain kıamı delil, daha ziyade 
•rta halli imanlan oturur. Meae
ll kotlcocaman Betiktatı ele ala· 
lın.. Buralılar, el1'ette, Şiıli, ya• 
laut Taksim ahaliıi aibi delildir. 

Türk • Yunan ofitl inümüzdeki 
hafta içinde fevkallde bir toplan- . 
h yapacaktır. Bu toplantıda mem· 
leketimizle Yunan hük<lmeti ara• 
11nda yapılan ticari anlatmanın 
eaularma UJPD ,.kilde Tfirk • 

Talebe mevcudu Uç yüzden &f&• 
iı olan ilk mektep hq muallimle
rine de idari vazifelerle beraber 
bir de amıf bocabiı 'Nl'ilnaiıtir. 
Şimdiye kadar her ilk mektep be
cuı haftada 20 • 22 ... t den o • 
lmta,.-da. Bu yıl her muallim 
yirmi alb saat derı okutacaklardu. 
ilave muallimler münhal bulunan 
diler mualimlilclere t&JİD edilmit
lerdir. 

Yarından ltiltuen lliitün ilk 
mektepler yeni den seaeai ~in 
talebe yazaııya bqbyacaklardır. 

Yaaan ticaretinin artmaaı ~ sti- ı---------..--
Buna ralmen, lütfen köprü U· 

._inde durup dikkat edinb: Bo
hziçine lıHren tramvayların hep
tinde yalnız arka vagonlar ikinci· 
dir. On vaıonlar, klmilen birinci· 
clir. 

Çek ta.., böyle hir tram~a .. 

riifüleeektir. Müzakere menala • 
n henüz teıbit edilememittir . 

Kitapçılann iıtef i 
Mekteplerin açılmuı pklap 

iı için •1° f!Cmr mll111,lı91a W. 
tap .................... J ,..,..... 
veealr itlerle ufra,mak mtınue· 
betiyle dükklnlamun ıeceleri de 
açık hwundurulinalı için beledi • ,. ........... ~ .•. 
imi ellCUmeD, IUt OD dolcaaclu 
IOllr& aabt 7&PID&md prtile ki· 
tapçılarm 'bu müracaatını kabul 
etmiıtir. 

-o-

Katil tevkif edildi 

Acl,...ak almıt 
Kaeapqada oturan ZiJ& E

fendl, Wr-, ....... ı .... .a•ı 
fi fakir bir lwlmı ...;u.ıc ..tine 
götürmüf, kadm bir kaç gün otur• 
duldan aonra evde bulunan altı 
Mrl ımdl19. al .. w hir IMtilNr • 
yerdeslni ~ a..harl,et 'ftlN • 
riyle kaçarken yakalammftn'. 

motllr perv•n•I 

Jln arka vaaenuna binmeli ltlr ıs• 
'-*\ ~fiı me .. ı..ı yapmaktadır. 
ltrewıwa hosulmunuını iıtiyen 
1ai, dutdrAacı, .......... qaii Jral
"-ldaıı çekinen bir küçük haa1111, 
~iwaa &la olmak f ıtra.tmdalri bir 
..._tepli, bu iti ıer~f meselesi ya• 
laatı bir küçük me~ur, - ceple· 
tiı.de para olmamasına, ikinci 
'-evki; qüphetiz tercih etmelerine 
"-iaıe - birinciye biniyorlar. 

Eaıaen, ikinciler, ihtiyaca klfi 
hlaıeclii;nden, iSyle tıklun bkhm 
iti, l»irinciyi bu set,eple de tercih 
'd" 

Y edikule ıimendifer f ahrika • 
amda çalıpn amele Sabri arb • 
daıma ait hir motör pervı1neaini 
çalımı iıe de bili.hare 1akalanmıt· Tahtablede aevıiliıl Rqeli af. 

düren Leonun dün adliyeye Yeril· br. 

dilini yazm11trk. Leon dün mücl· Dlklrln• ~..,,.. 

ıyorlar ... 
deiumumilik tarafmdan mlltan• Şoför Hilaünin idaresindeki o-
tikliie verilmiı Ye müatantildik- tomobil, Edirnelrapıda maraqoa 
çe de tevkifine kuar verilmiftir. Salih ....,.. cffikklnmıa çar-Söyledilimiz ıibi, Boiaziçi 

'-ttıada İflİJen tram'Ya7larda iSD• 

'lcı her arahanm mutlaka birinci 
~ası, yalDJZ tramYay ıirketinin 
"'asını dolduran Ye halka zarar 
'-Mr keyfiyet delildir. 

Alman koaıoloıu 
Y ~ni Alman cea9ral konlOloeu 

Her T oepkenin dün tehrimi&deki 
Ahun konaolollaawbıde yeni 

Ayni zamanda, halkımızı ma· vazifeıine "-tlamuı mtinueMti• 
~ zarardide ediyor. Pek çok le bir retmi kabul tertip edllmit-

lerin pteriKi, cakaeı da· tir. 
''ını kaabrtıyor; halkı, yorıa· --o--
'- ıöre ayaiını uzatmamala Azgın manda yavruları 
~iyor. Bu cihete de •ynca Dün. Tophanedeki deniz 70lla· 
,~ti celbederiz. n nhbmmda Mr hldlae olmuttur. 
"-., (Vl..ftG) Kemal iıminde birine alt Ye GUI· 

- cemal vapuriyle Bandırmadan ıe-
8ir cinayetin davası tirilen ikl manda yavruau ealaile 

ı..._~l._bat&f liaeai önünde s.bri1e çıkanldıiı ıırada ürkerek hamal· 
.~e 'ltir kadım öldürmekten lan11 elinden brtulm111lar, kur· 
' Alinin mabakemeaine din tulur kurtulmaz oraya buraya ..ı. 
'L.. -.da lııalnlmqtır. Dünkü dll'&D l.u ya'Yl'lllar, sabıta memm-
~-ede iddia makamını it • lan tarafmdaa tabanca ile ,_.. 
~ eclen Klfif hey tarafından lanmıtlar Ye ltu suretle ele ~ri· 
~-- Sabriye hanımı tehdiden lerek keıilmlılerdir. 
~ lca.ten aldürdülUnü tayliye • o 

~ !'idiıed~ eıhabı mubaffefe ol· 1 1 b. ı·.-,: .• ·mı m· 
:.~1ı dikkate almarak a e ır •a• reısı ı a e 
~ İaci =e ile teçzlyeai iaten- Milll Türk Talebe birliii reiti 
~'· Muhakeme müdafaa için Zeki bey Siirt hüktmet doktor· .,._itin hınlnlmlfbr. lujuna tayin edilmittir. Zeki hey 

e Galatuaray liaeaindea mezun ol--o-

Senelik sergi 
t1r1ı kadmlan biçki dikit 

in 1e11ellk el iti serıW 
laat on llette Veznecilerde-

duldan toDra Tıp fakülteaiai ik· 
mal etmifti. Zeki bey Tala~ 
liiinin reiıi idi. Bu ftSlfeclen İa• 
tif a etmittir. Birlik idare heyeti 
lnOmiizdelci hafta fenl hir reia 

parak harap olmaftar. Şoflre bir 
fe1 olman11jtır. Salih astaam dük
klmnın bir çok yerleri ile ltarap 
oldutunda toför haldanda tahtd • 
kat yapılacaktır. 

A,.tı kll'ıldı 

Aaiz otlu Ali İIİllİnde hiri'1İn 
Kunaçefmede ayaima Yİ~ demi· 
ri dllfmüt ,.. ayaimı lmmlfbr. A· 
li Beyoflu haltanesine yatmhnıt-
br. 

A§ll'ca yara lanclı 
Sirbei i.tu,ommcla çallf&D 

IWnal Sait, Neİo iaminde biriyle 
kavıa etmiı, ye eline pçircliii bir 
demirle Nelo,a 1-fından afırca 
yaralamıfbr. 

Bir ~ocuk bo§uldu 
Kalamrfta yilmnelcte olan Ham· 

di Nafiz isminde bir çocuk deniz· 
de akmtıya kapılarak boiubnuf, 
cetedi çıkarılmıtbr. 

-o-- -
Hava seferleri 

Erfrans ıirektl, yaz hava sem
ai tarifeıini bir eylGlden itibaren 
tatil etmiıtir. Erfrans tayyareleri 
puarteai •e çarp.mba sünleri ta• 

ltah 7,15.te hareket eclecek l1taa .. 
bul • V17ana Hferini ayni tinde 
hitlrec:ektlr. Ocretler yaz meni • 
mindelci tıcretlerin ayni olarak 

Bu ıene 927 doiumluları alınacak· 
br. 

Mekteplere li.zım olan bir ıe· 
nelik lmtaai1e Jeyamnı dinden 
itibaren bütün mekteplere ıöade
rilmeie batlanmqtır. 

Her HDe olduju •ibi ha Mile de 
ilk tedriaat müfettitlerinin teftit 
mıntakalan deiiıtirilmittir. Deii· 
tiklikler yakında alikadarlara bil· 
dirilecektir. 

iş Bankasının 
• • 

sergısı 

lı Banka.mm onuncu yıl ıer • 
ılai bu alqam kapanacaktır. Ser· 
si açık bulunduiu on bet ıün zar• 
frncla 1'1,uk biT ralbet görmüttür. 
Bu müdclet içinde yanın milyonu 
mütecaviz halk ıergiyi ıezmittir. 

Bir gezinti 
Betiktat Halk fırkatı tarafın• 

dan Boiaza bir denb tenezzühü 
tertip edilmiftir. ŞirketihaJriJe • 
aUa 71 a-aJı ft)lal'G eylt1ün 
)"inal ........ sllia lhtildattaa ha· 
reket edecek Köprü ve Kadık&y 
iıkeleleriyle t,ütün boiaz iıkele • 
terine uirıyacaktır. 

o 

Polonyalı izciler 
K&tencedea yelkenli kayık

la tebrimiae ıelen on doku Po
lonyalı isci, nli Ye f»elediye reial 
Muhittin heyi sl;vet ederek Ka
ralmvi heledlJMlnln hatıra ye he
diyesini vermitlerdir. Bu hediye, 
KrabTi tehrinin mu\telif manza· 
ralarmı ;htiYa eden lttiyük ltir al
lteimd&r. 

Vali Ye belediye reiıi Mu1ıittin 
Bey dün •kta• Taktim Daicılık 
ldübüacle izciler terefine bir çay 
aiyafeti Termiıtir. Ziyafette bir· 
çok milb prkılar töylenmif, raka
lar yapılmıfbr. Polonyalı izciler 
lıtanbula bir cmaile olmak üzere .-..--........ -. ..... ,.... 
mıılardır. Bu mart dün ak.-mki 
ziyafette Polonyalı izciler tara -: 
f'?d~ o ..... .,.. ~ hie~-
mıttır. ıt 

• 

Yeni tip çakmaklar 
Kibrit inhiaan tirketi, hüldl • 

metin bt't karar Ye emri Ozerine 

kendiaiDcle mevcut pbwk ·~ • 
kanu yeniden d......... w 
hunlan IOD tünlercfe •hfa çıkar
mlfb. 

Kibrit tirketi eski tipte Ye ka· 
çak tat iatimaliae mllait hlr hal
de 'balanan ça1analdarm, takRdı 
bhiJ olnuı,an Ye ancak inhiaarm 
tqlariyle yanabileıı y.U bir tip 
ç.kmakla deliftlıilmeai için hü • 
kametten mtl.aa.le iatemektedir. 
HUk6metçe 1m teklif kal>ul edil • 
diii taWirde ıirket, halkın elin • 
deki...... çakmaldan, .... 
hiplerine hiç bir muraf tatn.il .t
Jtıeden topl11arak, yerine teni tip-
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Sİ~'ASET 

Almanyaaaki ma
vazen•izler ve 

ırkçılık nazariyesi 
"İl Pop.do 41taHa· guetm, Al

manyadaki dolUer, sar'al,tlar ve Nire 
hakkında gayetle ali.kap calip maıa
mat vermektedir. Bur · okuyunca. 

Almanlar arasında ırkın taafiycal ce • f 
reyarunm %\lhurunda sebepleri anla • 
malr lro1ayJapyor. Aynen dercecliyo - 1 

ruz: 
"Alama ..... taı!",:eai yai ,.... 

v• ilmi ..-it ile yapılmaktadır. Al • 

1 

man ırkı bozuktur. dejenere olmuı • ! 
tur. Almaayada neıreclilea son ıtatis
tikler dahi bu noktai nazanmm ilbat 
etmektedir. 

1931 senesinde, Alman timarlıane
Jerinde dimaii butalıta m6ptela o • 
lanlann adecli Ud,.üz yirmi hin ldıiyi 
...Wa ebniıtir. Deliler, ..-ıtar, Ü• 
maklar ve sar'aya müptela olıaPler 

iman lalllll a,nlmıılarclır. 
Son zamanlarda Alman1a'mn alaJ. 

baıtalıiı mütehastgı Prof. Oıterman
m netnttili kitaha nazaran Abnan1 .. 
da dimal hutalrima m&ptell olanla • 

nn adedi altı yilz bin ldflyl buJmuftur. 1 

Bu sibi hastalar içia ~ yiiz 
elli ~ meYCUttur. Bu 18ie11e
Hler isio her r "A yüz 1etmİf mil.Joa 
mark sarfedİllSlektedir. 

Sıhhi7e Jlezaretl hu mesele haldan· 
da tetkibtta 1nılunmaımı Prol. Brur· 
ger'e teklif etmiı ve mum.n.,la ~ 
ii hutalıia hltalaıiluıa. ti7lenilen 
rakaaıdan daha fula olchılunu iabat 
ebniıtir. 

Nuizim acüa &itin Aım. mille
ti• kuırla,tınna kanununu kalnaJ et• 
tirecek mi? Yoksa 1Mı kanun Wr pa • 
çavra balincle mi kalacak? 

PNf. Febeher, AJmn,.daki tlolr • 
....... ftllyete ... ..... •ı' ''" .. ........................... 

Hallan, malUU.. tatbik edilecek 
olan laıırlaftınna kanununa lrüal e
d_ip etmlyeee1derini ,.ı..tndaleııinden 

aonn•ıtur. 

Dokaan "9 ftlb9lia • llıüi h 
..... ~· .... ..,..p tlMzziil 
Wle etmmüı .,. JMi Yila,et h ...... 
ı. laaldanda mc w.. cevap ~ 
iiaü Wldinniıtir. On yedi villyet tec
riiH ıunıdJfe lla prenalpl lra1Mıl etfe.. 
celiai. eDi ~ •,et te 1la hauna 
muhalif olduıa- ...,._ •IMtllr'. 
Bunlar meyanmda yalmz yedi vilayet 
kuırlqtınaa ......... _ _,. lla1 • 

...... 1 

Harbiye deki kazanın 
davası 

Harbiyede Mualla iınıinde hir 
çocuk, Şerif efendi ilminde bir 
toförün otomobilinin çarplDUiyle 
yaralaDllUf, Hamidiye Etfal hu
taneaine kaldmlmıı, fakat hir haf 
ta ıonra hastanede ölmiiftü. Bu • 
nun üzerine Şerif efendi aleyhine 
bir dava açılmqtır. 

Dün ikinci ceza malıkemeain'de 
bu davaya belnllliıt, ıelen opaer-
uyonl~ da lialhlfa tatuıoa ti· 

rmıa,aıaıa • z•m• fllltblli edildi· 
ği ~lajılamadıimdan bu cilıetin 
tahklld için muhakeme bqka ıü• 
neı..lulmqtır. \ 

Bir dejirmen hakkında 
tahkikat 

Balatta buhman biF deiinne
nia deftere&; tetkik edillrlıen 912 
33 Ye 34 ıene1eri muamele Terıhi 
olarak biri otu, diieri otu Clokuz 
l:tia lira Yerli borcıu RIQIM!Wt" 
tur. Fmt detirmMia ..miti .,.... 
ilden bçmak _....iyle detiT
meni oiluna terbtmlt Ye firma • 
ımı da dell~iıtir. Maliye m~ 
mmlan Yerli ~ilatnıa pttilde • 
ri Yakit ...ı aahibini bulıma11111 
.... " ..... nine Pi.ek .. ,. • 
ama 1ıaciz koymuılardn-. BU ille 
1»an ,olstmlaklar daha ""61müı 
n 81GtGlea 'bufdaylar 1iaklan4' 
htr ihbar yapılmıttJr. 1ahkikata 
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Kitap tabiinin kapın pattadak l mermer kalÇalarile ıevgiliıinin 

. , 

ardına kadar açıldı. İçeriye mu· vücudunu görür gibi oldu. Birden ? 
barrirefendigirdi:Alıalma,mo- bireheruzvunuiıpamıozlar tar· deseler nece· vap verı·rsı·nı•z e 
ru moruna, pürtelq, pürheyecan dı. Kendiıı~ tutamadı ve genç ka -
ve pümeıe idi. dmm üzerine abldı.,, 

Girmeaile beraber: Tabi bu sefer aaam akıllı yüz 

- Ver aftDlı! -diye hayJmdı· fRmıtturdu. Pashrma yazı ve muhterem pastırma - güz mevsiminde ne 
buldum!! - Nafile .. Hikayelerin hiç. biri b d } ? 

Töi hayert etti: bir teYe benzemiyor. yemeli? -Çökelek ve toramanlar-tarhana çor asın a mo a. 
- Nedir buldufun? - Niçin efendim niçin... Fena 
- Menu. mı bunlar? ••• 
- Nuri mevzu. - Azizim, yolun uğur ola. Ken 
Muharrir efendi, lif lif yailı u- dine bqka. tabi bul. Ben bu herze· 

zun uçlı bqmı "seni gidi ıeni ! ••• ,, leri baaamam. 
mi.nasında salladı. - Şa, tayet .. Bun, bunları .• Ki, 

- Mevzu bulduğumu itilince kifi derecede makaada muvafık 
gözlerin hemencecik parlayıverir. bulmadınaa bende daha ne hikaye 
Fakat parayı az vermek için eıer • Jer var, ne hikayeler.. Meıeli, 
lerim~ aankı aldırmıyor ıibi bir ta genç. bir darüllünunlu, deniz ha· 
vır takmıram. -dedi-. Lakin bu ıe- mamında yqını batını almıt bir 
ferki hikayelerim enfeı mi enfes... hanımefendi ile karıılqıyor •. 
Vakıa henüz hepsini kaleme alma - Malôım, maliim... Neticeyi 
don. Fakat en cazip noktalarmı biliyorum! Bu hikaye: 
yazdım. Okuyayım da bak! 0 

•• Birdenbire vücudu titremeie 
Cebinden bir san defter çıkar • bqlıyarak kendini tutamadı ve Ü· 

clı. Okudu: zerine atıldı.,, diye bitiyor! değil 
" •... Maden ocaimın bet yüz mi? 

metre derinliğinde idiler. Sanki Muharrir efendi fena halde şa· 
kara toprak, karanlık ağzını aç• ıaladı. 
mq ve bunlan simsiyah mideıine - Hakikaten netice öyle! Fa • 
indirmitti. Maden li.mbaımm ha· kat bunu nereden bildin? Nasıl 
fif ziyaıı altında, genç kadmm anladm ! Daha ben bu hikayeyi 
"dolgun ve tqkm göğsü nazara çar hiç kimse~in yanmda okumadım 
pıyordu. Müdevver kalçaları o ~~ ki ... 
~ar kıvrak hareketlerle lanılıp bü Tabi ıözlüiünü alnma kaldırdı 
külüyordu ki ... Delikanlmm göz • ve muharrir efendiye f(>yle naıi· 
leri bu manzara ile dumanlandı. hat verdi: 
Şehvet Te ihtiras bir kızıl alev b~- - Efendi oilum ! Ben tenin 
linde bütün vücudunu ıardı. V ecıt bu neviden palavra yazılarını ta• 
•e heyecan içinde idi... Tiuiyor- hede ede •• hunları za..Ilı ahali • 
ifa ... Kendini tutam•dı. V • ıenç ye Juttuıa yattara zengin oldum. 
kadının üzerine atıldı ••• ., Fakat, yapbiım ite, ahar ömrüm· 

Muharrir efendinin pek fazla de, ned&met hissediyorum. Artık 
ehemmiy,et atfettiği bu tabrlar, ta beteri harıa ciddi surette hizmet 
l>U o adar eumadı. ·~ li.- ....... air•..le:Jim; Eier Dundan 
kayt bir tavırla: böyle milletin irfanma faydalı ya• 

_ E ... -diye sordu.· Daha neler zılar getirirsen ne ali. Bunlan ba-
•ar baka hm? ıarım .• Fakat böyle fesat ahlakı 

_ Okuduğum hikaye, yerin di- tahrik edecek saçmalarla matbaa· 
binde cereyan ediyordu. Şimdi o· !arı i11al niyetinde değilim. 
kuyacağım iıe ıemalarda .•. Dinle! Muharrir Efendi sordu: 
Bu da enfesünnefaistendir ! "••• Bü - Ne gibi ve neye dair yazılar 
yük "Dirijabl,, (1) bulutların bir istiyorsan söyle. Ben de ona dair 
hay1i yukarııında idi. Aıaiıda, yazayım!. .• dedi. 
Küreiarz yafa portakalı kadar u • - Meıela tarihe dair ... Ulumu 
falmıflı. Bir mavi botluktan öbür tabiiyeye dair ... 
mavi boıluğa uçuyorlardı. Dümen - Hayhay! Benim elimden Öy· 
batında otur.an delikanlı, genç ka· le ıeyler de gelir .. Öyle yazılar da 
dının heyecanla inip kalkan tq· yazanm .•. Fakat, ıen avanstan ha 
ktn göğsüne baktı. ince belinin al· her ver yolua .. Şimdi bana bir 
tında, ıeyahat külotuna iıyan e: miktar avans verir miıin? 
"den genit kalçalan zaten dümenı -Tarihi yazılar için veririm .•• 
jdare edecek halde değildi. Pusla· UIUınu tabiiyeye dair yazacakla • 
y1 çoktan ıaşırmıştı, kendini tuta· rın için de, baıımla beraber, a· 
madı. Balonu gökyüzünde kendi vanı hazır! 
batına serazat bırakarak genç ka· Muharrir, avansı aldı ve gitti. 
dının üzerine atıldı.,, • • • 

Tibi dudak büktü: Tabi, bir hafta aonra, muhar· 
_ Daha ne cevherler yumurtla· rir efendiden iki müıvedde aldı. 

'dm bakalım? •.. -diye sordu. Açh, okudu: 
Bu ali.kaıızhk muharrir efen • 1 - TORK - RUS HARBi 

diyi çileden çıkanyordu. "Deli ' Petro,, muhasarada ka • 
Se9i titriyerek: Jıp itlerin sarpa aardığIDJ farke-
- Daha bir çok güzel yazıla· dince, kanır "Ka.terina,, yı telle

l'lm varl -dedi.· Okuyayım da din· di, pulladı; Baltacı Mehmet Pqa
le: " •.. Delikanlı ile genç kadm, ya ricacı gönderdi. Pqa, ipek ça -
<l.lgıç elbiaeıi ıiymif ve denizin dınnın ipek sedirlerinde ipek yaa
dibine inmiılerdi. Baılannda aca· tıklar üzerine yayılmıt oturuyor -
ibüttekil bathklar vardı. Bu aca• du. Kart11ında, mermer vücutlu 
ibünekil baılıkların gözlüklerin • Ruı dilberini görünce genç ve a • 
den tehevi nazarile birbirlerini ıilzade kadının atef in göğıüne, i· 
•üzüyorlardı. Baılarının üzerinde ri, fakat iriliğine rağmen çalak 
Yelken ve islim gemileri mekik kalçalanna şehvet ve ihtiraı dolu 
dokuyor; elli bin tonilatoluk tran· bir nazarla baktı. "Gerden ıüpür· 
&atlantikler, devaai dretnotlar geai,, ıtlakma ıeza genit ve beyaz 
denıir atmıt duruyordu. Fakat on sakalı titredi. Ve çadır kapııında· 
lar hiç birinin ağırlığını hi11etmi· ki nöbetçilere, perdeleri indirme· 
J'ordu. De1ikanb, genç kadınm tor leri için iıaret etti. 
\an andıran hol dalgıç elbiıesine 2-T ARIHJ T ABll TETKlKATI 
f»1.1ctt, baktı dn bu ,ekilsiz elbiıe • (Haıaratın hayatına dair) 
ilin albndan, turunç ıöiiialeri, Sülün gibi ince mevzun bacak· 

Sucular, serbetçiler, dondurma
cılar, bilmem, yaza doyabildiler 
mi? Ben doyamadım! Ama diye
ceıiniz ki: 

- Meraklanma yahu, daha ö
nümüzde bamya, domatez bqağı, 
bağ bozumu, kut geçici, putır -
ma yazı, kasım uvertürü var. 

tırma ile ıucuğa içten pek bayıl -
dıklarr halde dıttan onları hiç 
sevmez, hatta paabrma ile ıucuk· 
tan nefret ediyormuf gibi görü· 
nürler. Neymif, pastırma ile ıu· 
cuk yiyenin ağzı sarmısak kokar· 
mıt! 

Fakat, ıizi naııl inandırayım, 

bir deniz kenanna çekilip has ek
mek, taze tulum peyniri ve kınalı 
yapıncak üzümü ile kendi kendi
ne bir öğle ziyafeti çekmektir. 

Taze pasttrma, gUzlUk aalatahk ve ~iy domates 
ziyafetinden dönenler .. 

Meaela Beylerbeyi iskelesinin 
ıamatasız kahve bahçelerinde öğ
le vakti bu hu ekmek, taze tulum 
peyniri ve yapıncak üzüm ziyafe
ti bu mevıimde öyle bot kaçar ki, 
insanın yedikçe yiyeceği gelir •• 
Kapalı çarııdaki lokantada, Sir • 
kecideki kebapçı, Beyoğlundaki 

yan aıçıda bir dilim ekmekle bir 
tabak eti ve yarım tabak pilavı 

zorla yiyenler şimdi Beylerbeyi 
iskelesinin ıerin yosun kokulu ve 
Üzerleri tenteli ve şamatasız kah
ve bahçelerinde, bir oturuşta ya • 
rrm kilo ekmekle iki yüz elli gram 
tulum peynirini üç dört ıalkım kı
nalı yapıncak la ferah ferah siler 
süpürür ve ıonra: 

- Daha da var mı? 

Der .. Yalnız Beylerbeyi iıkeleıl 
mi ya? Şimdi Kandilli de öyledir. 
Hiıar da, Kanlıca da, Paıabah • 
çe de .... Boğazın zaten durğun, 

solgun, aeasiz Anadolu kıyılan, 
hele timdi eylül ortalarında, bi • 

Var unına, hali yaza bel bai· 
lamanın sonunda da tabii kannca 
gibi ağuatoı böceğine kartı fal.o 
olmak var •.• 

Eğer kırkından önce ol1aydı, 
daha önümüzde (Kut keçimi) var 
diyip limon iskelesinden hir dea
te ökıe, Y enicamiden kutÇU batı 
lımail beyden de bir kapanca ile 
makarası temiz bir filorya, çifte 
:liiiMietli 7111 • ....., İr -- uy • 
durur, ver elini Çiçoz çayın di • 
yip yallah ederdik kut tutmıya ! 

Lakin .kırkmdan sonra biz, de
ğil ökıe, kapanca ile hatta ağzı· 
mızla kut tutsak kaç para eder? 
Pastırma yazına gelince: Ne ya • 
lan söyliyeyim, mübarek yazı 

sevdiğim kadar paıtınnayı da pek 
ıever, hele gevrecik tarafmdan, 
matalık doğranmıf, san yağlııma 
bayılırım. 

- Ona bayılmıyan kim var'? 
Diyecekıiniz. Amenna, orası 

öyle amma bizde bir çoklan paı· 

lı, parlak tenli enfeı bir sinek, na· 
rin ellerini pencerenin kenarmda· 
ki tozlara ıürerek yüzünü pudra • 
liyordu. 

Birdenbire, perdenin aralığın • 
dan, kara ve kıllı ikinci bir sinek 
ortaya çıkb. 

Birinci aineğin önünde niyaz -
kir bir tavırla elleriin birbirine ya 

pıftırarak: 

- Sizi ıeriyorum, hammefen· 
di! decli. 

Birinci kınttı: 
- Ah, ah ... O nasıl aöz .• 

ikinci ainek adaleli kollarile bi· 
rinci ıineğin ipek kanatlarma 1& • 

nldı. 

- Siz benim olacukınız hanı· 
mefendi ... Siz benim olacaksmız .• 

Birinci ıinek: 
- Bırakın beni ... iğne hatırı· 

mn: Cizzz .• Cizzzz ... -diye vızla· 
dı. 

Likin ikinci ıinek bu tehdide 
aldınt etmedi. Birinci ıineğin ü -
zerine atıldı.,, 

• • • 
Şimdi siz, tabiin yerinde olun 

da çatlamaym. 

ftakali (Hatice SUreyya) 
(l). "Dirijabl = Seyyar balon. 

fU reıimde gördüğünüz fık hah -
çenin tık gezicileri daha on da • 
kika önce bu kibar bahçenin kuy • 
tu bir köteıinde ili, taze Kayıeri 
paatırmaıı ile bal kutuıu Kırka • 

Beylerbeyi iskelesinde tulum 
peyniri ve yapıncak Uzumu 

ile can bealiyenler 
iaç kavununu öyle atıftrnyorlardı 
ki, demeyin gitsin! Ayni bah • 
çenin batka bir kö§eSinde bir bat· 
ka tık ve kibar grup ta bakkaldan 
kese kağıdı ile getirdikleri tuzlu 
aardalyanm yanı ııra yüzlük kör· 
pe 1alatalık ve çiğ domateıi bir 
yuvarlayıt yuvarlıyorlardı, az kal 
sm, acelelerinden küçük dillerini 
yutacaklardı. 

Dersem, belki inanmazıınız .•. 
Fakat inanm, inanın ki, artık her· 
kes ağzmın tadını bilmeğe ve ha· 
harda ne yenir, yazm ne yenir, kır
da ne yenir, salonda ne yenir öğ
renmeğe baıladı. 

Baharda, yazda ne yenirse yen• 
ıin, fakat benim için bu mevaim· 
de, yani güz mevıiminde en gü· 
zel yiyecek, bir ağaç altına, yahut 

zim gibi yorgun ve durgunlar için 
ne kadar ıargmıdır. (Caziptir) 
Şimdi biri çıkıa da bana dese ki: 

- Dile benden ne dilerıin? 
Ben de ona derim ki: 
- Bu 1aydığım iskelelerden bi

rinin serin, yosun kokulu ve ta • 
mataıız kahve bahçelerinden bi • 
rinde dört batı mamur bir haı ek
mek, taze tulum peyniri ve kınalı 
yapıncak ziyafeti dilerim! 

(Urumeli kebabı) denilen kı • 
nalı yapıncağın, oldukça iyileri • 
ne rasgeliyorsak ta, bilmem, lı • 
tanbulda Jimdi benim o dediğim 
tereyağ kokulu, kaymak gibi tu• 

lum peynirleri var mı? 
Geç.en akşam Bahkpazarmdan 

en iyisi ve en yağlısı diye biraz al
dım, bir de eve getirip baktım ki, 
halis çökelek oğlu çökelek! 

Fakat, ıiz o çökeleğin tadını tU 
toramanlardan sorun! Mahalle a• 
ralarında hiç durup dinlenmeden, 
kofup atlıyan, hoplayıp zıphyan 
bu külhanilerin saatte bir karmla
n zil çalmıya baıladikça anneleri 
ellerine bir dilim ekmekle o çöke
lekten tutufturdular mıydı alimal
lah onu kaymaklı, paıta gibi lih· 
zede gövdeye indirir ve gene ko· 
ta, atlıya, hoplıya, zıphya lahze
de eritiverirler. 

İşte! Pastırma yazından açtık, 
tulum peynirinde karar kıldık ••• 
Bir daha sefere de belki yapraK 
dökümünden tutturur da tarhana 

,çorbasında mola veririz! ... 

Osman Cemal 

mahalle •alarında ~lclar 
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' Maslakta bir gece 

HABER'in büyük 
bağ eğlencesi 

kavgası 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

, fasla baılamıtlardır. Bir aralık la
l mail Nazmi efendinin arkadaıla • 
1 rmdan Sami efendi çalgıcılara: 

- Yalnız benim ol ıark11mı 

söyleyin demiıtir. Buna Şükrü e• 
fendinin grupunda oturanlardan 
birkaçı itiraz etmif, "Ömriim ar
tar,, ıarkısmın daha evvel söylen· 
mesini istemiılerdir. lsmail Naz· 

~1 Eylül cuma günü mi Efendinin arkadaıı çalgıcıla. 
l 1 rın kendi gruplarına ait olduğunu 

<;J~uyucuları~ız nası 1 ve kendileri ne . emr_e~ene onu 
ıştırak edebzlecekler? çall\cağını söyleyınce ıkı grup ara-

Gazetemizin okuyucuları için aında !iddetli bir münakaşa bnt • 
Topkapı haricinde Remzi Beyin le-.mış, biraz sonra da havagazi ve 
Amerikan Nümune bağında teı·- lambrı lar sönmüı. sandalyeler ha-
tiJ> ettiği büyük bağ eğlencele- vaya fırlamıftll'. iki grupun biri· 
ri bu ayın 21 inci cuma günü birine girdiiini gören gazinocu 
yapılacaktır. hemen Zincirlikuyu ve Maslak 

Bütün lstanbul okuyucuları· jnndarma karakollarını haberdar 
mızdan eğlence~ize ittirak et- etmiıtir. Jandarmalar hemen 
mek istiyenler aıağıda yazılı ıe· vak'a yerine gelmiıler ve kavga -
kilde hareket ederek birkaç gün cıların bir kıamını yakalamıtlar· 
sonra ilan edeceğimiz günden dır. Bu sırada lımail Nazmi efen· 
itibaren, davetiyeleri idareha· dinin yerde kanlar içinde baygın 
nemizden alabileceklerdir. vattığı görülmüf, hemen Şitli Et· 

lıtirak 9artları ıunlardır: fal hastaneıine kaldll'ılmıftll'. Jı • 
1 - Daimi okuyucu kartımı· mail Nazmi efendi polise "erdiği 

zı hamil bulunanlar, bize gös- ifadede : 
terecekleri daimi kuponlarımız· - Beni seyrüsefer memuru vur 
la alacakları davetiyelerle.. du, demi~tir. Hnlbuki vak'a yerin· 

2 - Daimi okuyucularımız de kanlı bir auatalt bulunmu~, 
yanlarında en çok (8) davetli tahk;kat yapılınca bunun bir şo -
bulundurabilirler. Ancak bu da- före ait olduğu anlaşılmıştır. Jan· 
vetliler ayrıca (32) kuruş mu· darına ve zabıta tahkikata devam 
kabilinde null)araları idareha- etmelrtedir. 
nemizde mazbut 8 HABER ku· 
ponu alacaklardır. 

3 - Son bir aylık kuponlarla 
ittirak etmek istiyen okuyucu· 
lanmız, gene numaraları idare· 
hanemizde mazbut (40) kuruş 
mukabilinde 10 HABER kupo· 
nu alacaklardır. 

l - "=-~ctor.ıiz okuyucusu o· 
lup ta şimdiye kadar hiç kupon 
toplamamı§ bulunanlar da (80) 
kuruş mul·d,ilh-ic idarehane· 
mizden tedarik edecekleri 20 
ktspoı;la davetiyeleri alabilirler. 

EiJlenccmizin çok samimi o· 
lacaiından hiç ~üphe ctmiyo· 
r.ı:ı. 

Dnvetlilerimize da.vetiyeleri 
tevzi edilirken ayrıca bı-.ğda pa· 
rasız üziim yiyebilmeleri için 
kartlar verilecektir. 

Her okuyucumuz bunlarla Ü· 

.. "i-n yiyebilecektir. 
Eğlcntemh=in yapılacağı bağ 

T opkapıdan yaya olarak azami 
l:e~ dak;ka meıafededir. 

Kendilerini Topkapıdan bağa 
•. ôtürebilmek için nakil vasıta
: ı teminine çahııyoruz. Bağda 
incesaz, caz bulunacaktır. 

Okuyucularımızın azami İs· 
tirahatlarınr temin için bütün 
tedbirler almmıtbr. 

Bağda, çocuklar için salın· 
cak ve büfe mevcuttur. 

Rıhtım şirketinde tasfiye 
HükUmete intikali takarrür e

Clen rıhtım ıirketinde tasfiye mu· 

amelatma başlanmıtbr. Şirkette 

l>ulunan ecnebi memurlardan on 

kişiden vazifelerinden ayrılmıt •· 
lardır. 

Komiserlik, ıirket muamelat 
ve mevcudatın tadat ve kontrolü 
ile meıguldür. 

Rıhtım tirketi müdürü bu ay ni· 
hayetinde Ankaraya gidecek ve 

adliye vekili Saraç oğlu Şükrü 

•eyle Gölcükte ana hatları üze· 

ılade uyutulan ve'parafe edilen 

mukavelenin teferrüabnı müzake

.re edecektir. 

lngilizler bir tahkik 
heyeti istiyorlar 

(Bat tarafı 1 incide) 

temayül yalnız amele fırkasında 
değil, liberal, hatta muhaf azakir 
partilerde de görülmektedir. Hü -

kiimete, böyle bir tahkik komite • 

sinin teıkili için 11rar edilecektir. 
Halkın da dinliyebileceği bir 

iıticvap tribünü teıkil etmek dü .. 

tünülmektedir. 
Şimdiye kadar Amerikada ya• 

pılan tahkikat, İngiltere müeısaeıe• 

lerinin de "Rüıvet üzerine mües .. 

ıes,, bir işle uflı·a~tır.ı neti~ini 
meydana koymut ve bu henüz tek· 
zip edilmemittir. 

lngiltere hükumetinin böyle 
biT teklifi nasıl kartılıyacğı belli 
olmamakla beraber Deyli Herald 
gazetesi, reddedildiği takdirde 
halkın kendi hükmünü vermit ola 
cağını yazmaktadır. 

Mihailof 
(Baı tarafı 1 incide) 

tır. Makedonya komitesi reisinin 
Türkiyeye kaçtığı, Sofyada, ancak 
dün duyulmu~tur. Sofyadan ıelen 
malumata göre Mihailof Kırkla· 
relinde hükumetimiz tarafından 
nezaretimiz altına alınmıttır. 

lva~ Mihailofun Bulgaristana 
iade edilip edilmiyeceği meselesi· 
ne gelince; hiikiimetimizle Bulga· 
riatan arasında mücrimleri iade 
mukavelesi mevcuttur. Fakat bey· 
nelmilel kaideler mucibince siya· 
ıi mücrimlerin iadeıi mevzuu 
bahıolamaz. Bu itibarla Mihailo· 
fun iade edilip edilmemeıi meıe· 
leıi kendisinin siyasi ·mücrim ıa· 
yılıp sayılmamasına bağlıdır. Mi· 
hailof siyasi mücrim addedildiği 

takdirde Bulgaristana iadesine 
im kin yoktur. 

Edirne, 14 (Hususi) - Trak· 
ya Umumi Müfettiti lbrahim Ta· 
li Bey Kırklueline aitti· 

HABER - Akf~'!' ~~~ı 

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

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
'I: Tefrik• no. as ,,;,_ ,,., 
!{~,, 

Herj'iilün yılanın çenberinden Süleymana botuk bir ıeıle: 
kurtulmak için yaptıjı hamleler - Tabancanı beynine botalt, 
botuna gidiyordu. Yalnız, mey- diye baiırdı. , .............. .,, 
danda kalan sağ kolunun kuvve- Süleyman filhakika daha evvel : Yazan: 
tiyle yılana kartı koymaja çahtı· den tabancumı kullanmaia karar 1 Rıza 
yordu. vermiıti. Fakat çıkacak kurtunun • 

Yılan bütün dehtetle, adelele· muhakkak surette, HerıUlü yaTa· 
1 
Şekıp 

rini çatırdatarak sıkıyordu. Her· lıyacaiında ve belki de öldürece- • 

14 !ylUI 1!24 

gül, yılanın kendi arkasında kalan ğinde hiç tiiphe yoktu. va11ndan kurtulmut bir zenherek 
batını aağ eliyle yakalamaia çalı- Burada tabancadan ziyade hı- ıibi bopldı ve bu boplqla Süley· 
fıyor, fakat muvaffak olamıyor- cak kullanmanın daha .akıl kln mana çarpma11 bir oldu. Yılanm 
du. olduiunu kestirdiği için onu çıkar kuyruk kıamı, Hersülü aarmakta 

Süleyman yılanla beraber, yflf- dı. Ve Blanıa da: • devam ettiği halde, yan. yukanıı 
de yuvarlanan Heraüle yaklqtı. - Blanı ıen de yardrm et, dıye Süleymanla uinflDafa karar "er-
bu yaklatııtan kutkulanan hay- seslendi. mİ.f ıibiydi. 
van, azametli batını Süleymana Süleyman, keskin bıçağını önce yarım saatten qlim bir müc:a· 
çevirdi. Herıül itte bu çevriliıten hayvanm vücudundan geçirdi. Fa· delede ijçü de baygın düftilleT, fa• 
istifade ederek, batı avucunun dı- kat kemıek kolay olmamııtı. Ne- kat yılan da ikiye bölünmüt "e ba 
tında kalmak üzere yakaladı. iki- den sonra hayvanın vüc~~u ikiye 11 ezilmit olduiu halde Jerde up
de birde, dıprıya uirayan çatal ayrıldı. Buna rağmen hala çenbe- uzun yatıyordu. 
dili, tekrar göründü ve diıleri ara· rini ıevıetmiyordu. Herıül tamamile kendinClen 
ıından keakin bir 111ık bıraktı. Herrül, zaten avucu içinde, ka· ._.. 

k d. . d 1 ı .. .. .. :::ıı •• k .. l"tl leçDlly••· Hergül, hayvanın en ııın en ın ıgı yuzun11en muı u a a mu- 8 müthit "e korkunç çarpıt. 
biran bile ayrılmıyan gözlerinin hafaza ettiği bqmr, hayvanın tid· a :mm kahrunuıhimdan etel" 

korkunçluğu karıııında irkiliyor- detli bir silkinmesiyle bırakmak : ~ lfb. f 
du. mecburiyetinde ka.Jdı. Yılan, yu· 11' Ned: eonra Süleyman ICenill • 
.......................................................................................... ~ 

d N ıine geldi. Heyecandan yüzü tap-
Şehir meclisi 1 Avusturya a az1 tarı kesilen Bianıa yaldqh ••o· 

(BaJ tarafı 1 incide) hareketi nun ayala kalkmuma yardım et-

buçukta vali "e belediye reisi Mu· ti. Dalia aonra da yardımmı Her-
hiddin beyin reisliği altmda top• (Ba1 tarafı 1 incide) 
lanmı•tır. Muhiddin bey celıey_i pasaportunu haiz oldukları için güle sarfetti. Oçü 'de bir tek keli• 

:r mahzunuzca Avuıturya hududun• me aöyliyebilecek halde Cleiiller • ' 
açtıktan ıonra içtilnam sebebini d jc . • eb' • di. ı 
ınyıemt,-ve~muddetttı =ıaj1ıt1nt Eski Alman sosyal demokTat 1 aye eyman: 
istemittir. Azadan Nakiye H. söz fırkası lideri Her Vels'in hütün - Alfret yılan bir yeriai ı11r-
alarak dört ıene evvelki intihapta, malları Almanyada hükOmet ta- madı yat. •• 
intihap encümenlerinde çalJ!mıt rafından müsadere edilmi!tir. - Hayır .• Senin?. 

d b 1 f ,__ - Hayır .. Hayvam tqlamamıt hu sefer de ayni vazifeye ayrılmıt Şimdi Prag a u unan ırKa 
Al olsaydın batnmza bu tehlike ıel· bir arkad&J ııfatile ve tecrübesi· reisinin ayni zamanda man ta-

but biiyetinden çıkarıldığını "Deyli miyecekti. Söz dinlemedin .. 
ne istinaden bir teklifte unaca- HeroUI cevap vermiyordu. - "1 

Herald,, yazıyor. •- ı 
ğını ıöylemit ve demiıtir ki: ,,. 4 • Balnı: -" 

"-intihap günü, kanunen bir Avusluryanın istiklalini tehli - - Haydi Süleyman, Y&lrit by-
gündür. Bu aünü, Teırinievvelin lieye dü~ürecek herhangi bir va - betmeden yürüyelim .. Şimdi ner • 
birinci günü olarak tayin edelim.. ziyette, kendisine komşu devlet· deyıe, günet çekilecek .• Gece vaJC• 
Kanun, bu müddetin uzatılması lerin askeri yardımda bulunma· ti bu ormanda yol bulmamıza İm• 
hakkını da mecliıe vermittir. Ka• 11 için, Cenevrede bir plan hazır- kin yoktur. 
nunt müddet olan bir güne on bir !anmaktadır. . - Eyet yürüyelim! 
gün daha ilô.ve edersek, on iki gün Fransa ve İtalya buna tlaha Üçü de konuımadan yGriidO· 
eder. intihabın bu müddet içinde timdiden tsraftar görünmekte • ler. Orman gittikçe ııklaııyor, rit· 
biteceğine kaniim. intihabın, Tet· dirler. Küçük itilaf Devletlerinin tikçe yürümek imklnıızlaııyorclu. 
rinievvelin on ikinci günü bitiril• de bu planı muvafık bulacakları· • • • • • • 
mesini ve rev atılmasının da saat nı Jngiliz gazeteleri yazıyorlar. Uzakta, düzlükte, Üzerleri man 
21 e kadar k"" 1 ul~nü teklif ede· Plan fU yoldadır: tara benziyen föyle bir yüz kadar 
rim.,, "Avuıturyamn istiklaline her kulübe görmüılerdi . 

Nakiye Hanımın bu sözleri mu• hangi bir tecavüzde, Çekoslovak· Süleyman, bu çok uzaktan ı& • 
vafık sesleriyle karıılanmı,, önü· ya, Yuıoılavya ve ltalya bütün rünen kulübelere yaklaımazdan 
müzdeki belediye intihabının hu kuvvetleriyle yardım edecekler .. evvel, bunların hanıi kabileye ait 
tekilde baılayıp bitimi kabul edil· dir.,, olduğunu anlamak lüzumunu dur· 
mittir. . . . muftu. 

Vali ve belediye reısı Muhıd • V f• R 8 Etraf, sık ve yüksek alaçlar yU• 
din Bey içtima mevzuunun böyle as 1 ıza ey zünden birdenbire kararmıttı. 
bitme!i Ü"":crine ruznamede konu- Sabahları çıkan bir akıam ıa· Zemini kaphyan ıık ve yolıuz ça• 
tulacak batka ıey kalmadı~ı~ı, zeteıi ıehir tiyatrosu artiıtleritı- lılardan da kolayca yürümek ka • 
fakat ce!Genin kapatılması ıçm den bazıları ile birlikte Vasfi Ri· bil olmuyordu. 
zaptın da yapılıp okunması lazım za Beyin de tehir tiyatrosundan Arkadan gelen Blanım oldulcç• 
geldiğini ıöylemittir. ayrılacağını yazmıfh. Vasfi Rıza yüksek seıle: 

Zabıt ve muamelat !ubesi mü- Bey bu gazeteye bir mektup gön- _ Süleyqıan !.. Süleyman! 
dfüü Zi.ihtü :Rey hemen zaph ha- dermi~tir. Mektupta diyor ki: dediği duyuldu. 
zırlamıs ve okunmu~tur. - Bütün önümüzdeki ayda oy- Blanı yeni bir felaketle mi kar 

Azadan fsmail Sevket Bey, za· nıyacağımız ilk operetin muzik ıılqmııtı?. 
bıt münaıebctile söz almıf, günün provalariyle metıulüm. Şehir ti- Süleyman, bu aeae, ıüratle kor 
kanuni tarifine göre saat yirmi yatrosundan ayrılacağım haberi tu •• 
birde bitemiyeceğini, gece saat yalandır. Aklımdan b;Je geçirme- Neredeydi?. 
yirmi dörde kadar rey verilmesi diğim gibi, riiyamda bile görme- Bütün dikkatine rafnıen killl..,.. 
lazım geleceğini söylemiştir. Na· dim. yi görmüyordu. Blanım, böyle bit 
kiye Hruum. teklifinin on iki gün Bütün feyzimi şehir tiyatroıun· denbire ortadan kaybolmuı ~ 
olarak değil, falan giinün falan dan aldım. Beni ondan iki teY a• hayra yorulamazdı. Karanlıiı del• 
saatine kadar olduğu cevabını yırır: Ya onu ortadan kaldırll'lar, mek iıtiyen hir baluıla tekrar et· 
vermi~, kararlaştırılan ıJe'klin de· ya beni kovarlar .. Gönül rızasiyle rafı taradı. Gölgelere dikkat1• 
ğiıtirilmeaine lüzum ıörülmemiı- çekiJımiyeceğim bir yer varaa o da baktı. 

tehir tiyatroaudur. 
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X~e:.ere Fosfatlı Şark Malt Hulasası 
Kullanınız. Sütünüzü artbrır. 

Çoculdanp kemiklerini 
kuvvetlendirir. (IMe) 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden 
ı - Kıa •• erkekler için ayra tetldllta maliktir. Aaa. Dk, Orta, U.. ..auma ı.,11, • .._. 

talebe kaydına b"lanmııbr. 
'l - Kayıt için her rDa mektebe Yeya Y •i poeta•• ark .... cla Baıiret laanm.ıa 0.101 i.,...._ 

neline •Dracaat edilebilir. 
:i - Lteyenlere •eklep tarifaımui g6nclerillr. 

Arnawtkiyincle tnm••J cacl-.W. • Çilteaara11ar• melrtebla telefonu: 3&210 • ~aa telelemaı Mili 

F otogral meraklılarına 
Mubtelif gazetelerde çllsaa rlaGa hadi8eluiae ait fo· 

tograflarla spor mecmualarında prdOillnOs apor hare· 
kellerine ait fo:orraflar yalnız lıt•nbuld• VAKiT 
k Ot0pbane11inde ıtthlm•"' adar 

Kadıki1 icra claireaintl•: 
Bir borcun temini iıtifaaı zım· 

mnda mabçuz olup atılarak para 
1a cnnlmeai mukarrer bulunan 
muhtelif cim ey et1uı, 22/9/934 
cumarteıi silnil eaat 10 dan 12 ye 
kadar Erenlcö1de açık arttırma ile 
utılacatmdan J(bde iki buçuk 

resmi telWiye ve ihale paha milt· 

Fenni ---KASIK BAm.ARı 
BlçU Uaere en gUCj fltık 

clhular1 

Tıbbi -KARIN KORSALARI -
Mide, B8brek, Baiıraak 
ve ••lre ellkaclar ol. 

crutunuz cihazın hu• 
auai katololunu 

poata ile lateylnlz 

A. Kifidt1: Beyotla lltilrll1 
caddeıi Po ıta ıolrak No. 1 

Bankası 
teriaiM ait olmak bere taliplerin ------------~----------

Tesis tarlblı 1888 

Serıiıeyeıl: 30. 000. 000 frank 
idare merkezr : IS1 ANBUL 

TDrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul C Galata ve lstanbul ) lzmlr. 

Samsun • Mersin • Adana 
Yunaı. :standakl Şubeleri : 

SelAolk. Kavıtla. Atlna. Pire 
BiUimum Banka muameleleri, Kredi mektupları. Cari heup• 

ları k ütadı. Eıbam Ye T abyiflt kaular ic1rı. 

1~1 e ,, t u ı E. eledlyeeı llAnları 

Keşif bedeli 441 lira 55 kurut olan Sarıyer Gümüı dere köy 
~l.i tamiri • _.,.. • .,. llo-.lt : ı•• Ta:lijat ••••'• liiilf. 
e.rakını görmek ve 9eraiti anlama k üzere Levazım MüdOrlfltone, 
ı.a&nakaaaya girmek için de 33,5 liralık teminat makbuzu ile 1'7/ 
1;934 pazarte.i ıünü ıaat on l:tete kadar Daimi Encümene miracaat 
lbrıeHdirler. "5187,, --
Nafıa Vekiletinden: 

lr 
u dur ve lıparıa tube batlar1 etDt •e aplilca1yon ameli1ah 

ap l ı zırf uıu!ıle mloılc111ya çıkanlmııtu. 

Münakesı 1 TeırinieYHl 1934 taribiae mDHdıf pııarteıl 
IÜnii aıat 15 te Vekllet Mftateprhic makamında icra edilecektir. 

Taliplerin Ticaret oda11 •e ebliyeti fenniye •esikalan Ye 650 
liralık muvakkat temiaatlır1aıa Merkez •e Mabaıebecilitine ya• 
lardıtına dair o'an makbuz veya Banka teminat mektuba ile 
birlil;te aynı ıün ve uatte kamisyoada bulunmaları llzamdar. 

Bu huauıtaki ıartaame ve teferruatı ( 2) lira mukabilinde 
~alzeme MüdOrltiiündea tedarik edilebilir. (5~86) 

°Clr1 

\'1. 

meslctr ıln Ye saatte mahallinde 
bulanacak memura mlracaat ey • 

lemeleri ilin okmm. (2147) 

lıtaaltul altıncı icra mı ımlu· 
iundanı 

1 Bir borçtan dola11 ...... Ye 

paraya çnribn•i mabrrw .m · 
telif Jcadm, erkek Ye çocak ı.aJc 
ve bulblan Ye fanill maldneleri 
17 /9/934 tarihine miaadif puar· 

t•i ıünil saat 9 • 10 ela Mahmut· 
patada Manubr hanında 7 nu • 
maralı diiWnda aablacaimdan 
talip olanların mezktr ıün Ye ıa· 
atte ınaballinde bulunacak .... u. 
nana müracaatlan ilin olama'. 

(3869) 

Hali tasfiyede Fen ika Tat ve 

Haruiat -t.M.t tirket tufiye 
memarluiundan: 

F enika tq ve hurufat matbaa· 
11 ,irketinin tufiye memurların· 

dan: 
Galatada Topçular caddeıinde 

104 No. da klin olup mabbme 
karariyle mecburi tasfiye dolayı· 
ıiyle açık artbrma ile aablıia çı • 

. kanlmıt olan F enikı tq ve huru· 
fat matbaasının 16 Aiultos ve 1 
eylfil tarihlerinde yapılan açık 
arttırmaları neticeıin,sle verilen 
bedel haddi liyıkını bulmamıı 
olduiundan ihale yapılamıyarak 
pazarlık ıuretiyle ıatılmuma ka· 
rar verilmittir. Görmek iıtiyen)e
rin her sün ıaat ondan on ikiye 
ve almak iıtiyenlerin de pazarlık 
etmek üzere taıfiye memurların • 
dan Galatada Yüksek kaldırım 
bqmda lımirlioilu han 2 • 4 No. 
lu yazıhanede avukat Ahilya Moı 
hoı efendinin yazıhaneıine mü • 
racaatle fiatlannı v.ermeleri lazım· 
dır. Kat'i ıatıtın 17 Eylul 934 pa • 
zarteıi ıünü ıaat 16 da matbaada 
yapıl~eaiı ilin olunur efendim. 

(2552) 

Yavuz 
Kadın ve erkek terziıi atöl· 

yeaini Y enipoatahane karıuın • 
ela Letafet hamnda açbimı 

muhterem mütterilerine arze
der. 

Sablık Hane 
Fatih tramYaJ durak yeri ile 

F arih parkı araımda yeni yapıl· 
mıı tramvay caddeıine nnareti. 
elektrik tertibatmı ha•i ~ odal 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
Habıtlf, Ankara caddesi No. 60 

Telef en 22566 

klrıir hane tahlıktrr. G8rmek il- •111ımııw••ıı:uuı ıuıı • •• 
tiyenler içindekilere mUracaat e· 
del;illrlet-. 

Fatih Dülgerzade mahalleılndl' 
Küçtmeydancık numara11z han~ 

HABED 
Akşam Postası 

dareha .... ı 
- lSTANBUL AN 

KARA CADDESi -l'elsraı Ad,.., ISTı\NBOL BAllEIC 
l'elefoa Yaa: U811 lcJareı ı.&110 

r , , , 
ABOnE 'ERAIT• 

l 1 .... .,..... 

l'llrld.reı ııo 111 8IO 11141 a,.. 
Ceaelıh IGO Mo MO 1910 

ıLAn TARIFE&ı 
l'laaft& ........... •lan •iM 

H8ml UAalu .. blnlftur. 

Sahibi •• Netriy•t Müdürü: 
HASAN RASiM 

AKBA 
Ankarada A K 8 A kitap 

evinin birinci tubeai modern 
bir ıelcilde M•ırif Veklleti 
kar1111nda açdmqbr. A KBA 
kitap evleri her dilde kitap, 
mecmua, a•zele ibtiyaçlarnıa 
cevap vermektedirler. Gerek 
kitaplarınızı gerek k1rtaai1e· 
nizi eq ucuı o!ırak A K B A 
kitap evleriaden tedarik ede
bllirsioiz. Devlet Matbaaiaı 

kit•pları ve V AKIT' ın neıri· 
yatının Aokarada sahı yerı 

A K 8 A kitap ev:~ridi r. 
AKB:\ Mcr'ıtezi Telefon 3137 
Binnci Sube . 1761 
licni Şube ; Saman Pazaı 

• ·- 6. : ·-11111 •• 
rtakoy 

Şifa Yurdu 
, ... _.Kimyager -~ı .. _llu_ddl•"-re•'•' •4"•.u-"., ............. _ .. , Sahip ve mUdUrU 

Dr. AHMET ASIM 
lıtanbalun en aüzel, en temiz 

ve en acu:ı huauıl haıtaneıidir. HUSAMETTiN 
T aın idrar tahlili 100 kunıftur. 
BflGmum tahlillt. Bahçekapı1 
Emlak •• Eytam Bankaaı icar· 
ııuncla luet Be1 Hanı 

HABER 
l!I Y•zıaı tahlll kupon~ 
lalm . . . . . . . 

Yatak fiyatları: 2 liradan ie 

tilluen. Dolum Ye hettOrll bdıa 
ft erkek ameliyatlan: 10 ailnlilk 
ikametle heiaher 40 Uta.,, 

Telefon '2221 



Makedonya komi
tesi reisi türkiyeye 

iltica etti 

.r 
- Acaba ne tarafa gitti? Ah, 

ya onu bulamazsam! .. Şimdi ne 
yapanm ben 1 Onu bulmalıyım, 

bulmalıyım onu! .. 
Diye söyleniyordu. 
Orta malı bir kadın için •bu ka

dar namuılu olmak gülünçtü. Ya· 
nma gittim. Kolundan tuttum. Sil
kindi, fakat bırakmadım. Anıızm 
hatırlamıt gibi: 

- He~halde bara gitıniıtir. 0-
Tada bulurum onu! .. 

Bar, bulunduğum yerden ancak 
iki yüz adım uzakta idi. Yeniden 
silkindi, bıralanadım. 

- Ben timdi gelirim, burada 
bekleyiniz! .. 

Diyor, hali lrurtulmağa çahtı· 
Jordu. 

·-Haydi beraber gidelim, oto
mobille! .. 

Dedim. Hemen hemen zorla o· 
nu arahamn içine attım. 

- Sür, toför! Alsancak! .. 
Zehra atıldı: 
- Barın önünde dur! Y okıa 

kendimi atanm aıağı ... 
Motör homurdandı, otomobil 

aar11ldı ve gitmeğe baıladık. 
Bir köteye çekilmif, yüzünü 

caddeye çevirmit, nefeı nefeae bir 
fey'ler mırıldanıyordu. 

- Gideyim, Ömeri bulmalıy1111. 
Paranızı vermeliyim .. Ah, neden 
-.erdiniz onu! .. Bana neden aor
madınız? Şimdi ben ne yaparım? 

Seıime bir tatlılık vererek de· 
Clim ki: 

- Canım, neden ·bu kadar üzü· 
lüyorsunuz? Borcunuz olsun! El
bet ödersiniz ... Yanma sokuldum, 
omuzlerından tuttum. 

titriyordu ve sarsılıyordu. 
için için ağlıyor gibiydi. Zaval 

lıyı göğsüme çekmek, eski bir ar· 
kadat gibi avutmak iıtedim. Bir 
kaç taniye için, uysal durdu. Hat· 
ti kendini kollarıma bırakacak 
sandım. 

Fakat birdenbire silkindi: 
- Bırakınız beni, rica ederim! 

Şoför, dur!.. . 
- Nereye gidecekıin? 
- Şoför, dur diyorum sana, 

timdi kendimi dıprı atacaiım, 

timdi bağıracağım .. 
Gelenler, ıeçenler bize bakı· 

yorlardı. 

- Delilik yapma, Zehra! .. Se· . 
nı ... 

Yerinden fırladı. Şoförün omu· 
zundan yakaladı sarstı. Direksi· 
yon ıaia sola oynadı, otomobil u· 
fak bir zıkzak yaptı ve durdu. 

Kapıyı açb. 
Yeniden tutmağa, yalvarmaya 

vakit bulamadım. Dııarı fırladı, 
ıeri döndü, gözlerini yüzüme dik· 
ti: 

- Borcumu unutmıyacağım, 

ilk fırsatta ödiyeceğim, ıöreceksi· 
niz ki ben namuslu bir kadınım: .. 

Dedi. 

Acı acı güldü. 
Kısık, titre!c ve hıçkırıklarla ka

rıtan bir seıi vardı. 
Mavi robunun genit ve uzun e· 

tekleri, dainık saçları, rüzgarla 
savruluyordu. Yan sokaklardan 
birine saptı, kotar gibi kayboldu. 

• • * 
Kendimi yokladım. Bu zavallı 

kadına kartı içimde hiç bir aevgi 
yoktu. Fakat acıyordum. Teaadü· 

fün tanıttıiı eıki bir dost f elik ete 
uğradığı zaman nasıl bir his du
yarsak ben de onu duyuyordum. 

Sadece yard1111 etmek, onu düt· 
tüğü çamurdan bir kenara çıkar • 
mak ümidile ayni yerlerde çok 
doJo.ıtım. Likin göremedim. 

- Belki de hastalığı ıavutlu • 
ramadı, büsbütün fena oldu ve 
yatıyordur. 

Dedim. 
Ölmesi ihtimalini de dütün• 

düm. 

Halbuki o zaten ölmüt değil 
miydi? ... 

Yirmi gün kadar sonra idi. 
Poıtacı ıehir dahilinden gelen ta· 
ahhütlü bir mektup getird.i. 

Açtım. içinden on liralık bir ki· 
ğıt çıktı. Bir de tezkere: 

Efendim, 
Borcumu ancak timdi ödiyebi· 

liyorum. Kusura bakmayınız. 
z ... 

• • • 
Aradan 4 uzun yıl geçti. HerteY 

ve herkes unutulmut gibiydi, yal
nız kızıl elbiaeti derisine yapıfftll! 
gibi duran fe~n, vakit vakit 
hayalimde canlanıyor; iritilmesi 
kabil olmryan parlak bir hulya ri
bi kalbime ağrı döküyordu. 

Lakin ümit olmayınca, o da ya· 
V&f yavaı silinir gibi oldu. 

O ınratıa ortal'nn bana-ktt ktlr

deıini vermek istiyordu. Onu gör
müttüm; oldukça güzel ve ıevim· 
liydi. Zaten ne olursa olsun bir yu 
va kurmak ihtiyacını duyuyor· 
dum. 

Ortaiım: 
- Çok hoıuma gidiyorsun. 

Kardet gibi geçiniyoruz. Birbiri • 
mize daha yakın olmak, benim i • 
çin batlı batına bir kaaznçtır. Sen 
de eminim ki bu itten zarar rör· 
mez, mes'ut olursun .. 

Diyordu. 
Doğrusu benim de ondan tiki

yetim yoktu. Namuslu, terbiyeli, 
candan ve ıevimli bir arkadaJtı. 

Düıündüm ve söz verdim. Ça • 
bucak nitanlandık. 

Düğün hazırlıkları için latan • 
bula gittim. 

itte bu gidit, hayatnmı o zama• 
na kadar hiç ummadığım bir yola 
ıürükledi. 

• • • 
ftlerimi hitirmiı, dönmek üze· 

re idim. Bir aktam "Tunel,, e bin· 
dim, Beyoiluna çıktım. 

Saat onu geçiyordu. 

Caddeden lükı otomobiller ge· 
çiyordu, iki taraft!t.ki yaya kaldı· 
rımını belki dünyanın en güzel ka 
dın ve erkekleri doldurmuf tu. 
Kol kola, birbirine yapıtmıt gibi 
yürüyen çiftler, cıvıl cıvıl konup· 
rak hızlı hızlı giden genç kızlar, 

ağır ağır gezinen bazı yabancı er· 
kekler vardı. Burada hayat, ta§kın 
bir ıtık ve nete ile sarhot gibiydi. 
Bu saatte dünyanın her tarafında 
sefaletten inli yen milyonları, me • 
zar se11izliğine ve karanlı~a bürü· 
nen zav"' Ilı kasaba v'!' kilvlcri ha • 
hrmamak mümkün değildi. 

(Devamı var) 

[ F 
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Geçenlerde Londra şehrinde büyük bir rad
yo sergisi açıldı. Radyonun ne derece tarakki etti
ğini bariz bir şekilde gösteren bu sergide en son 
model yeni radyo makineleri teşhir edildi. Re
simlerimiz bu sergiye aittir. Solda, iistteki büyük 
resim serginin umumi göıiinüşüdür. Sağda, üstte 
büyük bir radyo makinesi, onun altında abajur 
şeklinde diğer bir radyo göıiilüyor. En altta, sol
daki resim çok küçük bir radyo malônesini gös
teriyor. 

'E ıscı l 
Maraugozl 

"Belediye cuma ,ruhsatiyesi 
varidatına tama, etmez!,, 

yeti bir sabş mer 
kezi açmalıdır! 

Mahmut paşa. " 
cami avlusun " 
da 17 numaralt 
dükkanda ma" 
rangoz Halil ::B· 
ne diyor: 

Kadıköyünde Y eldeğirmeninde 
Karakol caddesinde perükar Bekir 
Sıtkı bey, berberlerin hayatından 
ve maruz kaldıkları sıkıntıdan 

bahseden bir yazı yazıp bize gön
dermiştir. Bu yazının diğer kısım
larından, sonra istifaae edeceğiz .. 
Bugünkü nüshamızda, sade, u
mum berberlerin şikayetine ve te
mennisine pek yaklaşan kısmını 

alıyoruz: 
Jilet taammüm ettikten sonra ber 

berlerin hali fenalatmıttır. Buna 
kartılık, "kadınlar da berberlere 
devama baıladı !,, deniyor. Halbu
ki, onların saç kesmelerinden an· 
cak itlek yerdeki dükkanlar istifa· 
de ediyor. Umumiyet itibariyle di
ğer perükarlar çok fena !erait i
çinde geçinmektedirler. 

Pek sıkmbda olmamıza rağmen, 

ne cumamız, pazarımız, ne de bay· 
ramımız varaır. Bütün halk ge· 
zerken, biz zavallılar, sanki zen• 
gin olackmı§ız gibi, geceyi gündü
ze katarak, it olsun, olmasın, ge
ce yarılarına kadar, yekdiğerimiz
le rekabet dolayısiyle dükkanın 
dört duvarını bekleriz. Bundan 
yalnız elektrik tirketi istifade et
mektedir. Ne yazı'.'11 güzel günle
rinden, ne de aile saadetinden kim 
almaktayız. Küçük çocuklarimız 
bile vaziyetimizin fenalığını an • 
lamakta, mesleğimize lanet et • 
mektedir. 

Şimdi, bütün sanatkarlar haf • 
ta tatillerinden iıtif ade ettikleri 
halde, bizler bundan mahrum kal
d ıık. 

Biz de azıcık nefes almak, cu· 

ma günleri, çoluk çocuğumuzla, 

peynir ekmeğimizle bir kır gezin· 
tisi yapmak isteriz. Bu ihtiyaçla
rımızı cemiyetimiz nazarı itibara 
almadığı için vali ve belediye rei
si Muhiddin Beye müracaat edi
yoruz. Cuma tatilimiz kabul edil
diği :takdirde cuma kiğıtlanndan 
alınacak varidatın ekıileceği dü
şünülüyorsa, bütün meslekdaşla
rım namına söylerim, bu kağıtla
rın ücretini vennekle beraber, cu· 
maları gene açmağa razıyız. El
verir ki, atağıdaki §artlara riayet 
edilsin: 

1 - Perıembeden maada gece· 
ler de, bütün dükkanlar gibi ıaat 
yedide kapatalım. 

2 - Cumaı günleri saat on ikide 
kapatalım. 

3 - Bütün ihtiyaçlarımızla 

doğrudan doğruya belediye met· 
gul olsun. 

4 - Belediye, tatil esnasında 

gizli çalııanları kontrol edip ceza· 
landırsın. 

Balkan belediyeleri bile orada
ki esnafın hayatını tanzim etmif, 
berberlere teneffüs etmek, rahat· 
lamak imkanını vennittir. Türk 
milleti, bütün diğer milletlere ta· 
kaddüm ederken, elbette bizim de 
bu iti batarmamız lazımdır. 

·-Büınn;;~;;~-;;;ütw; ;n;ıı 
Mesl.ek ve hayqt şartlannrzı dü-İ 

zeltmek için nelere ihtiyacınız: 

varsa, bize yazın, sütunlanmız,j 
emrinize açıktır. Fotoğraflannızıı= 
da yollayın. 

••-••••••••n•nn-.n .. •••••••--••••• .. •H•-.•--

"Bizim bir ce' 

miyetimiz var• 
dır. Fakat çalı 
1ükür henüz f aY" 
dasını görme • 

Halil Bey dik. Cemiyet iyi 
para almasını bilir .. Bizim bura-dl 

bütün ömrümüz tüccarın hesabr 
na çalıtmakla geçer! ... 

Marangozlarda ıermaye kal• 
mamıttır. Bunu bilen tüccar ıııii• 
temadiyen bizim dalımıza ba•1" 

yor. 100 liralık bir iti 80 liraya•" 

hr. Bir vermiyoruz, iki vermiYo' 
ruz. Nihayet vermeğe mecbur o" 

luyoruz. Bu yüzden itlerin kıyıoe' 
ti düştü, gündelikler indi. 

Bu vaziyet karııaında ıan'•tı" 
mız maalesef ölmüttür. Artık eıJ' 
lanamazdı ... Zaten bizim itiılli
fantezi bir ittir ... Eğer cemiyet )Jii 
yük bir a&tıf merkezi açsa da 1•!: 
tığımız itleri orada tethir etse, ıt 

.. b' d b':ı d• le o zaman tuccar ız en, ı 

tüccardan kurtulurduk ... 

Süreyya paşa f abrikaS1 

işçileri 

iki büyük aayıfalık bir ıne~ .,. 
la bize müracaat ederek bazı 111 

him noktalara temas eden sure11" 
Pata fabrikan dokumacılann•= 0~ 

Verdifiniz izahat pek yaklfl 
gazef.emizOe y~r bulacaktır. 


