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Bir Türk köyünü yaktılar · Deniz faciası 

Tahkikat ehemmiyetle 
ilerligor 

Bulfar komitecisi Bulgarların bu hareketi 
~~~------------~~-

T ·ürk topraklanna girdiği tahakkuk 

Vltall ve kaneı bter 

Bu yahudi, kan
sından mı kaçb 

Mada11ı Ester kendüine 
bı~akılan 'O lira ile 

EVYelki ıün Beyoilunda Kule 
dibi ciftl'IDcla hir muant ail .. i a· 
rumdan ıarip bir firar bldiae9i 
C)Jmuttur. O civar muıevtlerini 
hayrette bırakan bu tuhaf hidies· 
yi yazıyoruz: 

Kule dibinde Mürekkepzade 
•okaimda Bahtiyar apaıtnna • 
nmda kaprc:ı Vitali üç çocuju ve 
lcanııyle beraber oturur. İki aene· 
Ye yakm bir zaman bu aparbma • 
ıun be~iliiini yapan ve oldukça 
iyi ıeçinen Vitali, son zamanlar • 
da Avrupaya ıitmek hevesine düt 

. (Arbır 6 ncıda) 

Balkan konferansı 

etmiş gibidir! 
Bugünlerde geni malfl.
matm gelmesi beklene 

bilir 
Dün Makedonya komiteıi reiıi 

Mibilof'un Trakya hudutlarımıza 
iltica ettiği haberini vermiftik .• 
Bu mesele etrafında Edirnede tab 
kikat yapbrdık ve ıece yarısından 
ıonra telefonla ıu maliimatı al • 
dık: 

"- Makedonya komitesi reiıi 
Mihailofun hududumuzdan ıeçe • 
rekKırklareline iltica ettiii haberi 
burada ıayi olmuıtur. Bu mesele 
etrafında Umumi Müfettif lbra • 
bim Tali bey ıu malGmab vermit· 
tir: 

"iki üç atindür bazı müsellah 
Bulıarlar hudutlarımıza iltica et• 
mekteydiler. Bunun üzerine Bul· 
ıar h6k0m.W. nclatlarda bazı 
tabi ..... lla .. ••• ••il' l!Ut • 
tür. 

Dün de bir karı kocadan mü • 
rekkep iki ki i lıududumuzu geç • 

tarından henüz isticvap edeme • 
diJr. Onµn için hüviyetleri henüz 
..Wtm delildir. Ttılddliat yapılı· 
yor.,, 

lbrahim Tali beyin beyanatın· 
dan sonra tahkikata devam ettik .. 
Aıılaııldıima ıöre; iltica eden 
kan koc•nm Mibailof ve zevceai 
olduiu-~k muhtemeldir. 

MihailoFun zevcesi ıeÇen se· 
ne aldıfı emir mucibince Mihai • 
lofun muhalifi olan diler Make -
donya komitesi reiıi Paniçayı Vi
yanada öldürmiiftü. Bu katilden 

(Arkaar 6 ncıda) 

ltalyanlar 
·, 

1'oplanmaaı için kuooetli Belgrat iktiaat konfe-
bir ceregan fltlr ranaına girmiyor 

Atina, 15 (Huaual) - Balkan Venedik, 1 4(A.A) - Yuıoı • 
lconferanımda Yunan murahhatı )ay matbuatının son zamanlarda 
heyeti reisi eıki baıvekillerden M. İtalya hakkında ittihaz ettiii hattı 
Papamıatuyu Lokamo sulh koa· hareket aebebiyle Belıratta topla· 
lr'etinden dönmüf, dün Korfoya nacak parlamentolar iktisat kon • 
lelmiftir. Toplanb11 tehir edildiii feranıma İftiralı edecek olan lta-1-
l>ildirilen Bafka~ konferan11. h_ak • fan heyeti murahhasaıı Venedik
lnnda sorulan bır ıuale verdijı ce- J te iken ..,alıatini tehir için emir 

(Arkuı 6 nada) almıfbr. 

Dünkü yüzme 
müsabakaları 

otla Mola )'llsme lı&walarmda ftrlclye 

yüZJM blrlnclllklfln yapddı ~·e neticede ı.. 

tanbul ta:kmu blrlncWlf aldL Be9lmde atla· 

malarda Türkiye Mrlncı.I Nefo llaıumla yilz 

......... lıOlllelll Le7'A JlamlD ........ 
70"· Tat.nM....., r > ı .... 

Şimdige lüıdtir mealelc
lerinde,ı 256.3 noter ve 
wukat uzaklaştırılmıı 

Milletler Cemiyetinin muhacir
le:-i iıkin feTb.llde komileri 18 
aıcfanberi bili yerleıtiremediii 
4~ 000 muhacirin vaziyetine da • 
ir, lnıiliz gazetecilerine beyanat· 
ta bulunmuıtur. 

Bundan 18 ay enel Almanya· 
:fen çıkarılan ve hepıi yahudi ol· 
mıyan bu muhacirler için, yalnı:: 
Amerika.ıa 7.000.000 lira toplan• 
111'Jtı. Milletler Cenüyeti muhacir 
1'C'n< iıyonu faaliyete batladıim • 
danberi yalnız 25000 muhacir 
verleıtirebilmiı, bunlardan çoiu 
Fili1ıtine ıitmiftir. Bir kıımı ilk 
kaçtıktan yerde kalmıt ve diğer 
hir kıımı ile, cenubi Amerik.a ve 
A fı ikaya yerleıtirilmittir. 

F evkalide komiserin izalıab 

tu tekildedir. 
"Her memlekette görülen mil· 

li biııiyat, muhacirlerin büyük ka· 
fileler halinde o memleketlere tir 

(Arlca11 6 ncıda) 

llt-..ıkUi, '" Fenermllçe tal;unlan cll1n Fe- J MMkaamcla kutd-.tı1ar. Netkıecle Fener· J tafallAtı .,., aUtunlanml&da 
......._ -.......c1a l}Ul...,._ a..1 mi- ...,._ 1- 1 pllp pılıMler • .......__.. al& W lattlıu ıe.pll edl,yor • • 

bir vahşettir 
Kendilerini kurtaramı
gan lar yandılar, kurta

rabilenler Varnaga 
iltica ettiler 

Bugün, Bulıariıtandan kaçıp 

gelen bir muhacir bize ıu tüyler 
ürpertici haberi verdi: 

"Yamaya tibi Deniz köyünün 
Türk mahallesine bf4 sün evvel 
Bulıarlar tarafmdan ate, v.eril· 
mit, Türk evleri qyaıiyle bera· 
ber kimilen yakdmııtır. Bu sui • 
kut o kadar ani ve ate' o kadar 
tiddetli olmuf ki karıatabk ara· 
11nda kendiıini yangmdan kurt&· 
ramıyanlar, bilha11a çocuklar a • 
tt-~ler içinde yanarak can Termit· 
}erdir. 

Kendilerini kurtarabilenler 
Varnaya iltica etinitlftdir. 

Deniz köyü nktiyle yalnız 
Türklerle mealdbıdu: Son zaman· 
larda bura1a Do1'ruc& ve Trakya· 

(A....-... • ma ..,..,...). 

Tahkikat. idare eden Mr. 
Dlkenun Huver 

Deniz ortaımda 583 kitiyle a
teı a1mıt olan Transatlantik ıe -
iniıine ait tahk.ika~ Nnyorkta ha• 
raretle devam eC:liyor. 

İtin içinde ıuikut oldqu lie • 
nüz anlaıılmıı deiilae de, 1-zı 
tevkif at yapdmıt ve bu meyanda 
ıeminin ikinci telıiz operatŞrii 

tevkif edilmiıtir. Tahkikat ku
men gizli yapılmaktadır. Kurtan• 
Jabilen yolcular, teker teker ifa • 
delerini vermiıler ve ı•i tayfa• 
ıının yolculann hayatına kartı ne 
tekilde hareket ettiklerini anlat • 
mqlardır. 

Umumi kanaat fu merkezde • 
dir: 

Gemi taJ'faaı, kaptan •• •ltit• 
ler, kendilerini dütünmitler, yan· 

(Arkam 6 nada) 

HABER'in bağ eğlencesi 
Okuyucularımız yarından itibaren 
Perşembe günü akşamına kadar 

davetiyelerini" idaremizden alabilirler 
Gazetemizin, T opkapı haricinde Remzi Bey Am Nü-

mune balında tertip ettiii bai ejlenceaine ait davetiyelerini ya· 
rından itibaren idarebanemizden alabilirler. 

Daimi okuyµcumuz Jrartlarını himil olan okuyuCul&rmm 
hem bu kartlan, hem de Eyliil 15 tarihine kadar topl&mlf INlun· 
dukları kuponları ıetirerek bunlar yerine bir daimi kartla, aynca 
bir de davetiye alacaklardır. 

yanlarında ıetirecekleri azami 8 kitinin her biri için 8 ku
pon bedeli olan 32 kurut mukabilinde birer davetiye almak· 
lardır. 

Bir aylık kupon toplamıt olanlar da (10) kupon bedeli olan 
40 kul'U! mukabilinde davetiye alırlar. 

Gazetemiz kuponlarını topl•ma•ıt bulunanlar (20) kupon 
bedeli 80 kurut mukabilinde davetiye alac•klaTdır . 

.B.tda, caz ve saz bulunacaktır, büfe de mevcuttur. 
Kupon deiiıtirmek için acele ediniz, vaktimiz pek dardır. 



15 Eylül 1934 HABER - Aktam Poataaı 

Lehistan 
Ekalliyetler mesele 
sinin hallini istiyor H 

-'Vartova, 14 (A.A.) - M. Bu arbe karşı Sar meselesi Al
manık davasıdır 

Amerika da 
grevler dün Milletler Cemiyeti · umunıi 

toplantıaında bir nutuk söylemi§· 
tir. M. Bek'in mühim nutku fU· 

dur: • 
"- Lehiltan hük6meti geçen 

ilkbaharda yaptıjı teıebbüsle e· 
kalliyetlerin beynelmilel himaye
si me5eleıine ~t Ye Asamblenin 

bu içtimaındi. ~&fhyacak olan mü 
zakerelerden muul bulunmakta • 
dır. işte buna binaen hük\imeti -
min bu m~sele hakkındaki noktai 
nazarını biltiirmekle ıeref bulu -
yorum. 

Tamamen ıayri kifi olduiu 
sabit olan ıimdiki ıiıtemin tatbi -
kinden ekalliyetler istifade etme
mit, fakat fena ve muahedeler 
ruhuna yabancı bir •urette tatbiki 
yüzünden bu sistem, ona mecbur 
tutulan devletler aleyhine hayıi -
yeti muhil bir propaıanda vaııta
ıı ve, bızzat kendileri bağlı ol -
makuzm, kontrola İflİrak ihtiya
rım kullanan devletler tarafından 
tatbiJ< edilen bir siyasi tazyik ol· 
muıtur. 

lıtiına rejiminin paradokıal 
vaziyeti, Milletler Cemiyetinin 
1919 da üzerine kurulduğu mane
vi temelleri çare bulmaz bir ıu • 
rette tehlikeye dütümıeden de -
vam demezdi. Bugün yükıek a -
sambleye acil bir hitapta buluna
rak ondan, mazinin hatasını ve 
niıyanını düzeltmeyi ve ekalliyet· 
lerin beynelmilel himayesi siste -
temi kati ve devamlı bir surette 
üzerine kurulabilecek •ilam, a -
çık ve yeknesak bir temel. ihdasını 
iıtiyorum. 

1 - Ekalliyetlerin himayeıi 
hakkında umumi bir mukavele 
lüzumunun derhal tanınması, 

2 - Bu hususta beynelmilel 
bir konf eran11n içtimaa davet e • 
dilmesi. 

Lehiıtan hükumeti, bu iki ıuale 
açık ve her türlü iki manahhk· 
tan i.ri bir cevap bekliyecektir. 
Eier cffap müıbet olursa umumi 
mukavelenin metnini ihzar için 

harp! 
Von Nörat .son siyasi faa
liyetleri böyle görüyor 

Stuttgrat, 14 (A.A.) - Harici· 
ye nazırı Yon Neurath Alman ens· 
titüsü huzurunda söylediği bir nu
tukta, Almanyanın ıulh taraftar
lığını tekit ettikten sonra buna 
rağmen bazı ecnebi hükumetlerin 
ileri sürdükleri sulhu tahkim usul
lerine Almanyamn i§tirak edemi
yeceğini söylem it ve demiştir ki: 
"- Biz sulhu istemekle bera

ber kuvvet politikasından doğan 
ve harbe karıı harp hazırlamak 

gayesini takip eden karıtık mua
hedeler sistemine ittirak edeme· 
yiz. Biz ittifaksız, grupsuz, hü· 
kUmetten hüknmete samimi an
laımalar istiyoruz. Zıt menfaat
lerin açıkça görüıülmesini v~ 
yekdiğerine karfı hürmet ve hu • 
kuk müsavatı eaaılarına müstenit 
itilaflara bailanmasını istiyoru'l .. 

Pariste umumi 
meclis intihabı 

Sarda yapılan bir top- . . ,.. .. .. .. 
lantıda böyle söylenildi Bır vılayette butun komu-

Saarbrüken, 14 (A.A.) -Ror- nistler tevkif edilecekler 
bah katolik papası A1man cephe- Providence, 14 (A.A.) - Va· 
si mensuplarının bir toplantısında li, son dokumacılık grevindeki iğ-
demi§tir ki: tiıaılardan mesul ıifatiyle bütün 

"- Sar meselesini karııtırmak komüniıtlerin tevkifini polise 
teşebbüsleri karıısında bizim dai· emretmiı ve asayi§İ muhafaza i· 
ma söyliyecek tek bir sözümüz çin 500 kitilik bir askeri kıta ta -
vardır. O da şudur: Bu mesele ne lep etmiıtir. 
katoliklik, ne de proteatanlık me· M. Ruzvelt kendisine telefonla 
selesidir. Sar meselesi Almanlık verdiği cevapta, vaziyet lüzum 
davasıdır. Biz Alman olarak rey göıteriue federal askeri kıtaların 
vereceğiz. Evet biz katoliğiz, fa· muavenete hazır oldukların bil -
kat her feyden evvel Almanız. dirmittir. • 1 

Zıraat Vekili 

Orduda bir numune 
fidanlığı yapılacağını 

bildirdi 

Sayleıvil, 14 (A.A) - Milli 
muhafızlar, süngü tak vaziyetin
de, bir fabrikanın önünde toplan -
mı! olan grevcileri dağıtmıtlardır. 

--r. --

abidesini Kubilay 
ziyaret Ordu, 14 (A.A) - Üç ıünden· 

beri ıehrimizde bulunan Ziraat 
V cKHi Muhliı B. memleketin zirai lzmir, 14 (A.A) - Şehrimizde 
inkitafı huıuıunda kıymetli öğüt • bulunan Ankara Halkevi heyeti 
ler verdikten sonra bir nümune ve dün Menemene giderek ıehit Ku • 

Paris, 14 (A.A.) - Vilayet iıtihsa1 fidanlığı letisi, meyYeciJik billy'ın ve fedaklr bekçilerin me
ve kaza umumi mecliıleri intiha - ve yaban domuzu mücadelesi için zarlarını ve henüz in§aaı ikmal e· 
bı 7 ve 14 biri~i teırinde yapıla· mülehaasıılar göndermeİi vadet • dilen Kubilay abideıini ziyaret et· 
caktır. Bu meclisler milli itlerle mittir. mitlerdir. Heyet Menemende kay· 
menııl olmakla beraber ayan a· Vekil Bey binlerce halkın sami· makam belediye ve C. H. Fırkası 
uıınrn ikinci derecede olarak in· mi ve içten gelen sevgi tez~hürle- reiıleri tarafından kartılanmıılar
tihabına da karııtıkları için bu ae- ri arasında Karadeniz vapuru ile dır. Belediyede hir müddet iıtira • 
ferki intihaplarımn ıiyaıi ehem. şehrimizden hareket etmittir. llat eden misafirler kaymakamla 
miyeti de vardır. . ---o----.- birlikte abidenin bulunduğu Ay-

intiha~ Qlücadeleıi, be anna • iman Milli Snayali yıldız tepesin~ ~ıkmııla.r ve.ıh~nü,z 
meler netri ıuretiyle başla.mııtır. kongresi iknial~dnen"'lbtdeye llk .~eıc!'g~ 

Radikal sosyalist partiıi neıret· lioynıuılardır. Misafirler araıında 
tiği beyannamede diktatöre ve :Nuremberg, 14 (A.A.) - Mil· bulunan Ankara belediye baı mü-
her türlü tiddet politika.tına mu • li sosyalist kon,aresine iıtirak e • fettiti Kemal Bey hararetle alkıt· 
halif olduiunu liyık hükGmet denleri yerlerine iade için ıon lanan bir nutuk irat etmiıtir. Kubi 
pro,ırannnı, liyık mektep pren _ yetmiı iki hususi tren buradan ay· liy abidesinin kurulması teklifini 
ıibini müdafaa ettifini bütçe mu· rılmştır. Kongrecilerin nakli 524 ilkönce ortaya koyan Çığır mec
vueneıine ve frangın kıymetini husuıi trenle yapılmıt ve en ufak mua11 bat muharriri Hıfzı Oğuz 
müdaf uya tiddetle taraftar oldu- bir kaza bile olmamııtır. Kongre Bey bütün ziyaretçileri bir dakika 
junu, kimaeye meydap okumak emaıında Nurem,berı istikame • sükuta davet etmittir. Sükutu mü· 
ıayeaini takip etmiyen ve 11rf em- tinde 2.297 tren hareket etmit • teakıp kaymakam Bey abide hak· 
niyeti temine matuf bulunan hir tir. &nliyo katarları da bu raka· kında izahat vermi,t \'e Fanık Be-

tam manasile müzaharetmi arz •illi :müdafaa ıistemiai arııııu etti- ma dahildir. yin idaresinde bir heyet Liriıe ha-
edccektir. . ı..ı ı.. __ • i iini, ilrtııadl aabada nuyonaliz- -o-- rabelerini ziyaret etmiıtir. 

Geçen aeneki aaamu eden DVI me muarıs bulundujıınu ve Türk- lzmir borsasında satışlar lımire avdetlerinde iz.mir Hal-
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Anıerika 
Çinde milyonlarca 
açı besliyormuş! 

Vaıington, 14 (A.A.) - .Silah 
aatııı hakkında tahkikat yapan a
yan komisyonundan reiı, ayan
dan M. Rye, hirleıik Amerikanın 
Çine Amerika buğdayı ıatın al • 
ması için on milyon ve pamuk al • 
ması için yirmi milyon dolar ver • 
diğini söylemittir. B~ suretle, A
merikadaki fazla buğdayı satmak 
ve Çindeki milyonlarca açı besle
mek ümidiyle Amerika ticaretine 
yeni bir hız verilmiıtir. 

M. Rye, resmi Japon mahafi· 
linin, bu paranın hakikatte Ame
rikadan mühimmat ve tayyare sa
tın almak için kullanıldıiını ıöy
lediklerini ilave etmiıtir. 

Santiaıo dö Şili, 14 (A.A.) -
Yat inıtonda, aillh ve mühimmat 
satıfı hakkında tahkikat yapıldı
ğı eınada ileri ıürülen iddialar, 
Şili memurlarının hayıiyet ve 9e
reflerini kırıcı mahiyette telakki 
edildiiinden, hük4met, Ameri
kan hava t irketleriyle bundan son 
ra mukaveleler yapmamaia ka
rar ermiıtir. Milli müdafai\ na· 
zırJ bu huıuıta hava kumandanlı
ğma talimat vermittir. 

o 

Almanya ve Memel 
arazisi meselesi 

Kaunaı, 14 (A.A.) - Elta a • 
jansı bildiriyor: 

Alman matbuatı, Memel ida • 
rerini gözden dii!Ürmek makıa • 
diyle Diyet meclisinin 6 - 9 -
~._._ .. ;1-1: ft ... 1 • ..; .. ~. ilclidar m•"· 

kiinde bulunan Direktuar aley-
hinde protestoda bulunduğunu 

neıretmittir. Halbuki o gün ek -
aeriyet nisabı olan 20 mebus ha • 
zır qulunmadığından hiç bir tak • 
ririn reye konulması kabil olama • 
mı§br. 

-o---

Bulgaristanın Sovyetlere 
ilk sef;ri 

Moskova, 14 (A.A) - Bulga• 
ristamn ilk orta elçisi M. Mihalçef 
bugün Moskovaya muvaıalet et• 
mittir, duyduium :halterler, ~:ikin· lerle Yunanlılar ve Bulıarlar, ve lzmir, 14 (A.A) - Eylulün se • kevinin akffm ziyafetinde bulu· 

lik verecek vuiyette eli ir. u• RuıJa :ıe mı'lletl•r cem·ıyetı• ara _ k' . d k nan miaafirlor gece "Tırtıllar,, pi- -o --
hük ı d ' .. ızın en on üçüncü günü a ıamı • 

rada teımil edilen .. Otnet er en ıında oJduiu ıibi etili muhasım - na kadar bir hafta zarfıntla borsa· yeıini oynamıılardır. Fransız ayan azas1 
ekteriıinin efkirı i•tihaleye ufra- lar araımda vaklaımayı •1°ddetle ~ 

ld b . d'I .1 ':f da sekiz buçuktan yirmi kuruta E k. f l d • mamıt o uiu ana temın e ı - alkı .. Jadıg"ını beyan etmı· •t'ır. M B . k•t• R ı ı ranaız nazır arın an v ... 
f
'h l d :: .. kadar 26.510 çuval üzüm ve he• acar aıve 1 1 omaya - - M R t M . · mittir. Maam• ı ana ıftmı Ad d t h~ .. :ı ayan azası , us an eıa1er• 

d Z h ana a ayyare ucum kuruıttan on dört kuru,a kadar gı·decek mı'?. k p · ıönnek arzusun ayım. ira er .. ,. - umpanyaıının aterya vapuru •" 

U J b·ıd· ı..: d .. d .. k 10.558 cuval incir aatılmttlır. ) 5 l ı nd b' M C · halde bir sureti hal lazımdır. - arını 1 ıreceK u u BudaJ>etle, 16 (A.A - a a - e, yanı a me uı . ratıerı 
pıumi ve yeknaıak bir himaye sis· Adana, 14 (A.A) - Belediye Sabtlar hararetli olmuıtur. hiyettar mahafil, Baıvekilin .:ya· Candauce olduğu halde şehrimize 
teminin meriyete girmesine inti • encümeni her ıün saatleri ve harp -n- kınd• Romaya seyahat edeceğine gellJlek üzere Man!lyadan hare • 
zaren, hükUmetim, bugünden iti- esnasında tayyare hücumlarını bil Adanada Gazi heykeli dair Macarsai -Magyarsaı- ga ket etmi§tir. Kendileri lstanbuld• 
haren l,;ehiıtan tarafından ekalli- direc-ek bir düdük alm.rak ıaat Adana, 14 (A.A) - Gazi hey- zeteıi tarafından verilen haber toplanacak olan beynelmilel par· 
yellerin himayesi sisteminin tat • kulesine konulmasına karar ver- keli kaidesinin inıa~ı mimar Ah· hakkında ademi malumat beyan limentolar konferansına ittiralc 
liikini kontrol husuıunda heynel • mittir. dullah Ziya Beye ihale edilmi§tir. etmektedirler. edeceklerdir. 

milet tetekküllerle her türlü teıri- r--.-·---------.... ------.. •llm!l~-ml!lll-................ -.--.-..---..-.. Tur yolu 
ki mesaiden imtina etmek mecbu· ı 
riyetinde bulunmaktadır. Bu ka- 'C" b h a t l • J • lar? Büyükadanın senelerdenberi 
rarın ekalliytlerin menfaatleri a-l ~a a 'aze e erı ne UllJOr • tamir görmiyen Tur yolu, beledt" 
leyh~ ~la ~üteve~ih olmadıjı )~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! ye tarahndan yeniden asfak ol~" 
lieyandan mü•tajnidir. Bu men· COMtlUR!YET - Yunus Na· ı olup olmadığını t~tkik ediyor. nezaket hudutları içinde kaldık- rak inıa edilecektir. 
faatler, dil, ırk ve din ekalliyet- di Bey hUıstinkü makalesinde Be- Vaktiyle Osmanlı İmparatorluğu- ça beyhude yere üzülmemize se- Derincede silo 
!erine serbest inkitaf ve müsavi lediye meclisi seçmesinden bahse- nu ~şkil eden arazide şimdi yir- bep yoktur.,, 
muamele temin eden Lehistan e - d~re]\ hemşeriiçrin hu intihaha mi kadar müstakil devlet bulun- ZAMAN - Bugünkü makale- Derincede bir buiday ıiloı\I 
aaı kanunlariyl himaye edilmek • gösteııneleıi Jazımgelen alakaYl duğunu işaret ettikten S(}nra "Biz nin imza kullanmıyan sahibi Kay- yapılma11 için tehrimiz tüccarl•r' 
tedir ve atiyen de edilecektir. anlatıyor. bu memleketlerden çoktan çekil- serideki meşhur dağın ismi türlü ziraat veklletine müracaat et111İ!" 

MiLLiYET - Ahmet Şükıii dik. Bu memleketler halkı hakkın- türlü yazıldığmı, irtifaı hakkında lerdir. 
ZAYİ - inkılap Lisesinden bu bey "Zafer yıl dönümleri11 başlık- daki alakamız kendi hudutları da muhtelif rakamlar ileri sürül- Bu teklif vekilet tarafınd•" 

Iı makalesinde uzak dostlarımız içinde inkişaflarını ve refaha ka- düğünü işaret ederek bundan kabul olunmuıtur. Hali hasırd~ 
ve yakın k9mşularıınız geçmiş za- vuşmalar:m temenniden ibaret- "Türkiye coğrafyası henüz tan- orada bulunan Anadolu deınirY0 " 

manlarda Osınanh lmparatorlu- tir. Binaenaleyh milli bayramları· zim emlmemi§t.ir,, manası çıktığı- larına ait lmiday ambarlan taırsit 
na karşı kazan'dıkları askeri ve nı kendıileriyle beraber kutlula· nı yazıyor ve meml'?ket coğrafya- edilerek 10 bin ton buiday alwt1

1
" 

siyasi zaferleri kutluladıklarr va- makta hiçbir mahzur görmüyo-ı sının tedvini lüzumunu hatırlab- ya müsait bir silo vücuda ıetirİ " 

sene birinci devre bakalorya: imti
hanlarına girmek üzere aldıiım 
hüviyet varakamı kaybettim. Ye • 
9ıtef çılaraca'fnadan eıkisinin 
ltükmU yoktur. 

lnlollp Liseleri 'birinci devre 
talebeainden 196 Muzaffer(3070) 

kit bir iğbirar duymamız doğru mm:, diyor ve şöyle devam em- yor. Iccektir. 
yor: "Bu bayramlar terbiye ve 



Canlanan güzel öz 
Türkçe kelimeler 

28 E7hil, ltirinci Kuruıı.,.. 111 
clintimtlne rutlıyor. Bu ....... 
betle pzetelerin ilk aayıfalan yal 
iliz Öz Türkçe olarak çıkacaktır. 
!Senim de, bir arlcadatımla: l»irllk· 
te, o ıün için "aavqtaıa banp,, 
İıimli bir kitap haınrladılsm 
Jazmıftm. Saftflan 1Mmta, Ha· 
'-''de l»ir kaç •'J eTYel tefrika et
tifimiz "kaybolan •evıili,, rmaa• 
IUnın Öz Türkçeye nakledilmltl· 
clir. Mevzuu milli mücadelt haya • 
tnınzdan, yeni milli ülkiihrimi&• 
den alnmHf olan "k~lan MYJİ· 
li,, okuyueulanmız111 ratltetin• na 
il oldulu için, onu, MltGn eserle
rim içinde, Öz Tür1cçeye naklolun 
lbaia en ll11k addettik. Eauen, 
''Kaybolan sevpi,, yi, -qnu Öz 
Türkçeye çffirmekte Maden da • 
ha büyük 4'1n'Sii seçen arkada· 
tım Çürükıalu Meziyet Haamala 
'b~rlikte bir sinema romanı olarak 
tu&rlamııtık; kanavasını da bera 
--~ yapmııtık. Gene lı?r ıün, eee • 
rimizi fibnde ıörmeji Mk arzu e
de,iz. Vak'&11 Ye nı••auuna te-
1elıülü ve tni iti1MıriJe ıiaemaya 
çok elveriıHdir nl'aatindeyis. Bil 
hasaa, "Savaıtan knp,, haline 
ıeldikten aonra, ı8aleri de · Oz 

, 'I'ürkçe olmuflur. l!k ' Oı TUrlcçe 
roman olan "SRu.~tan bar11a,,, 
eter, ilk Oz Türlccc film de olur· 
aa, hize ne mutlu! 

.. . . . . . . . . . 

Poetaeı 

Musevi Kültür Cemıyetinin 
beyannamesi nasıl karşılandı 

"Memleketimizde Türkçe bilmiyen musevi yoktur. 
Musevilerin batka lisanla konuşmasını muvafık bulmam.,, 

• 
Birkaç da enel, Balatta bu· çok muaevllerle ıiriiftürdük. Mu· 

lunan Maaevt Ktiltiir Cemiyeti ta- hanirimiain ıörilttUtü kimHler 
rafmdan Türld.,ed• yqamakta o- diyorlar ki: 
lan musevl vatandatlara hital»en ••- Jıpan1ol liunmdan mem • 
bir beyanname neıredilmit ve tek· , nun dejiliz. Bu liaan biae ana ve 
mil muteYtler artık lspanyol liıa· ! ~daa kalmıpır. Y o1ua 
nnıı bırakarak türkçe koauımı7a çok ••-•'- türkçeclen bqka Ji. 
davet olWMDQflardı~ Bu \eldifin san konuımayona.,, 
muaevt vatandaılar nazarınd• u· Bunlar arumda Balatta De • 
ııl kartılandıimı •nlapwk ••k1&· mirciler çarıwnd• Hayim Reofa
diyle bir 11111huriılaabi, munt • ıü efeııcli ueüQale cleaaiıtir kl: 
lerin eberiıinln mesken &uhm· "- Beıı l..,avol liaannaa Türk 
duklan aemtlere ı&nclerertk bir· liaanmı tercih ederim. Türkp,i 

mi&de bia ~utevilırin baıq li· 
sanla konuımqw ben de hiç 
dojru IJulmam. 

luacl•p ..._ada 8-ıet~ kara· 
kol kutıtacl. Samoel 8emo • • 
fedi ••....._,el• ,.I..-ı f9yle
mektetiirler: 

"- Biz lmn koca biç mUMYi· 
ce ıörüımeyis, aözleriwıis daima 
türkçedir. Görüyoraunm ki türle· 
pJİ dala İJİ ıöriitüyorııs. Bisim 
kültür cemiretimiain "'1 h•..ı. · 
ki tefebltüaü çek 171 oldu. 

-·· - · ·-•••
1
• 

1 • •
3
""_" _ "' nobaaıız 1lrü9Uriim. Tanıdıpm __ ._. ....... .,..._.,.....,...,....,.,.. __ 

Din ile dünya işi kw1eıer1e akraba ve taalllitmı Yumurta ihracah 
ld türkçe bilirler ve ekler z.ınanlar ) ) 

ayn 1 türqe konuturlar. ko ay aşb 
Patrik Nara1u eflQCfiaia rin· 

seti altıatla teplamo Tlrklye er· 
menileri mediıl dsmaalıl, Türld· 
ye c6mh11ri1etlnln ilik kanunlan· 
... ıel»tM cemaatin din ve a0n1a 
itlerini &J1111Q1a Piar vermit ve 
iN karardan -.ra kendi kendili· 
ni fe•hetmiıtir. 

Su hale ıir• meaaleketi· 
mime türlrçe bilmiyea maH.t 1•panya hükdmeti yum"rta it· 
yoktur, dlye&ilirim. Her k&te1in. halitındaki mütküllb kaldınnıt • 

tır. Yeni kontenjan liıteıi._de Mı· 
de türkçt: konuıulan m•mleketi • 
--------------· sır ve Suriye için mühim yer ay • ' j rdmııtır. Alakadar tüccarlar Tür· 
M !?'. f 8L l ./T 1 kofiae lopanyanm Tilrklye plya • 
~ : : _ ıuma kartı alacaktan "ftzlyet 

Otomobil 91ptı C..Ut mtiln-Uleri ........ 
O. T .. ilk -.aaı .u,. ,.i. ~-.. ., -wıwı.-. loflr Alinin liareaintleld oto-

d .. Wr me'f&\I aeçip Y8r""•k 4u. ••u.I nm.-llltll'IDI --. S• •hm.ete ... ,... 

hakkında müracaatlarda 1'u1un • 
maılanbr. 

Türkiye ile lepanya arumda 
mibauel:tet fulalqına, Türki,.e 
limanları ile ispanya limanlan a· 
rumda muntazam aef erler tertip 

ı.ı."•• • .,....,, .ı .. r.ıt. e~ ..,.itfeidir. c...·ı ,.tn•• ,.. r1 ••~......_. ,.... .... , 
kü, bu Y~5yette, muharrir, alıtıl· ni intihabım yapacaktır. şoför yakalamnlfhr. 

~ıJ kelilae ~~!\!.•tık b7 · Badema Narayan efendi Patrik çı..-n _.ıf '' 
-.., .... ~~~~""""""~,....., .... .,...~ ..... ~~...,._ ... ~ltfit .. ijll'.3~.ıatlillliiht R1M• lcftr. 
ele ıuya yazar ; yahut o amb .. çh uğraıacak, mekteplerin, yetirnha· 
Ciiınl•l•rtleu ittifacle eder, Hal~- n,ıeria, hattaaelerltl .. illh .. idare
isi, ~elccı yuı11m, Wr --' 'Öa ıl ~M CNmantye ait olaeak w 
l'ürkçeye geçirmek mevsuu balı • meeliıi ciımani'ye ............. 
.. ıunca, it hqkalqır. O zaman, seçtikleri bir reiı n.,... ••ıtılls • 
her mefhumun kartıbiını arayıp ti 
L ~ 
ıuulmak zarureti Tardır. Bu .. 11ep-
le, biz de, bütün kitapta iki yiiae 
'akın kelime kull&11111ak aseclnı· 
l'İyetinde kaldık. Bunları bulmak 
İsin, Tarama derıiıinden iatifade 
•ttik. S.zan tek kelime üzerinde 
tarım aaat durdufumuz oldu." Çtm 
lcu, tarama derıiıiade, ayni •ef • 
~un kırk kadar llfısla lfacle e· 
tliJdiii ve bir 1ifı:na Jrırk mefhu· 
.._ 1-rtrlık tetkil ettili nlridir. 
'-uıların arasında en anlqılıldı o

ı..ıarmı, bilha11& hem eald T&rk· 
S. kitaplarda, hem de lıtanhul cl1-
'-dalri mlUettqlarlmn: arnmda 
'- faala kulJanıla•lanıaı 1fP1ek 
"-ce miifldll ifti. 

Beienip ald._n Uli•ılw· 
"-Mr ~ ~i a.,abm. 
~- hotmnıza pleeelı mi' 

Aap (•maktan) hatıra, Bul-
~=1:1si o .. u ..... ..... 

) ipnt, ...... lwk, 
< .. , 'bark tözünde ıeçer) aile. •· 
._ 0..mak, tahetmtlıten) mat· 
'-aat. Çekilim, ricat. Dikilitaı, ahi· 
~si, (pJJDek, p1191eJdeıa) 

GQllÇ (pb ..... ) .. . 

o i s 

Ankaraya gittiler 
Umum ticaret mldBri lamaH 

Hakkı •e '61aelr lktnat M tiea • 
ret mektebi mGdirl Nihat &eyler, 
yapılmakta olan yeni pr~ 1 • 
serinde wlliletle ._..ta ~ • 
....ıc Uare AalmtaJa ..-.ı •• if. 
-.la C•••ldaıa) lı1'rafe. Tura • 
Jaıaak (halkçılık deninde, lıer 
kiPate keıı4'i ll•minia ..-diphı 
cbr n ı ... la•alJ. (Ma.afih, t\a· 
ra, etkiden, padi,.blar devrinde 
de iw .aıa•tma ı.ıbmit !) U· 
Wır (el ulalı 4i:re ahndii•, JMi, 
M...t 1f1ıa el akmtla IRalaa•ura· 
lana derler) -lrlier. Ulattkbk, 
irtıD&t. Oren, nNlt, Oıtak (U.te 
ıi,Utıa) ,.,.-..u. Toru (hayra, 
terre ,_....) ••••· Y .Wsran 
(Oı•ı"l•u lata kartsbil 70k • 
ta) •erdi-ten '-tL Yalı (Türk, 

tekerci Fikri efendinin -çıralı AH 
çekmeceden lmk lira çalarak ka • 
çarken yakalanmııbr. 

8ud• b .. k•• 
Aksaraycla, pazar mahallinde 

kMap Cemll efendinin diikkinm· 
dan l 1 yqlarmda im.Ur W. ~ • 
cuk dün ~6) lira çalmıpa da ya • 
kalanmııtır. 

Arka•llhl•n vllftlu 
Kalyoncada amelelik yapan A· 

liyi DYp netfcetl tnçakla uD • 
ımdan yaralıyan Cafer yablaa • 

Ham idi ye suyu Bebeğe 
indirilecek 

H&J1ıidi1e suyu az bir muraffa 
Kuru,eıısa~den borular ftlıt&lly· 
le AmaYUtktyGae indirUecektir. 

lııp.at, 1ı•lkın da yardımı Ue 
1akında iaf lıyacak ve Hamidiye 
suyu Arnavutköyüne indirildikten 
sonra Bebeie kadar ıız-blacaktır. 
Bu t•isat jki köy balJmım btitün 
ıu ihliy-.cmı tenıbı edecektir. 

o 

mııtır. Mürettipleri• topı.11bsı 
-IClllp , .... 

Karaı&mrükte Ter~ Yu • MGNttlpler C.ml1et1 dibi ele 
nuı ıoka.mda oturap Muammer 1ıeyetl 'llMUmi1• ~timaı aktecle • 
efendinin cljln tramvayda verdili meml1, ,.ı.ıs idare heyeti tep1a. 
on kurut paranın kalp olduiu an• narak cemiyetin vaziyeti etrafın-
1atıı.ıt. M.ı•ıqar efoadi 1.ıw.. •a llen..-attar. Neticede .., .... 
aarak tahkikata ltatlaaufbr, ıma kadar cemiyet için bir bina 

bubu111ıa,ına ve bundan ıonra fev 
Ça191lık randı kalı .. bir J.neti .....W. ~ · 

BiiJiiiw:lac1a A1aıükolaala bir maı ya,>ılmasftlk kllft.r 1'eftlliflİ•· 
~ilk diaiim ~ar çualık JaD • --o-

Wf .. dala fula ,. ........ ., • ld kt 
da wrihiaeden .an~ürülmüftiir. Bır tramvay yo an çı ı 

-o- - - Din Sbılreeide bir tramnf ma· 

Onivsıitecle 
hafladı 

le ayıt kunun bozuldulu ytlzlnaen Wr 
hidite olmuttur. 

18 BylUI t884 

Birleşik Awaerikada 

"İl Corriere della Sera" ıuetnl 
yazıyor: 

Anlerikacla i• ..,.._. z.-.n. 
.;.vkileri oldukça eıa-...ıadqo. 

Zenciler son zamanlarda, :ra}nq 
ziraat sahaıınclaki meııuliyetleaiyle kal· 
nuyorlar; ayni zamanda, Ameftkanm 
ruhi ve içtinfai bayahnda nrillalm Wr 
•m1r_.._,..,... 
~4Ja ıeacilu ,_... si• 

9'>i.ıı..Mta ~· "JQlar ela ........ 
tadır. 

~de Zençl eşirllloİıa ticue" 
kalclmlmıı ise de lnm. cfair ı.u eter• 
lere t~düf edibnekteclr. Madanlak 
mevkii zaman He ortam tamamiyle 
kalkaaıkbr. 

AmerRramn mi yalyetl Zenel • 
leria ..... baluawılıtta ... Zeeclleria 

... ikili ...... ~--· , •• 
9'1Ut.. JJ.ild• etu yecliU, buJN,.. 
yüzde yirmisi n patatesin ri&tle en 
albaı Zenpler tarafnıdan iatihaal .mi· 
mekteclir. 

Birletik ~ devlftleri Ulare • 
sinde Zencilerin intUıaP hakla Jok • 
tur. Bana kanuna ... ai mani'tlr. Soa 
...... -. -- ZwDeria lelilaap 
Ulda Birletik Awib •llaimetlm • 
nin fırkaJan ......... hir ,. • .q, ... 
selesi teıkil ecl...-tti. hria 1111 hak, 
bir fırkanın esas prenaipi olaaaıtur. 

Zenciler Cünıburiyet fırbıma da7a· 
nıyorlar Ye t.a fırka Zeıacilerin mücla
fil YUl,.tia ...... 

Z•cilerin lidefleri de vvdn- ve 
proınmJan tesWt ~tir. 

Meıhar Zenci Beoker, Umumi 
........................ ta. 
..... .. ,....aPt.-...h 
futıanm liclerl.-i bü:rük bir töhnt bot 
.............. ~ ...... Zen· 
ci Ji ...... , md.-a Xencl Mmı ........ ......... 

Bu liderler yalmz intiMp hakkı İçİal 
çabfmıy~; ıenci ~ la).et" 
aiı ıtiai, ls"-i ve be,..Jmile( .. • . . .. -- ..... ..,....... 

A...a..wd z...aı.m lleyalar • 
dan tecrit edilmeli hüyik hir .... .ı. 
........... '-it. 1ıir cıiuin, ...... 
bir cinain haaale plmesiae laİmlet et· 
miftir; Zenciler mittefik n müttehit 
bir unsur olmafbar. 

Esaretin ilruı ilin eclilctiii ""' 
içbade z..u.nn ~ 1air 1dliwi ~ 
••· .Am..ikad.ld z...aı.r ...- 1ar1c 
bir ldli1e7e tnallrtUler. Ba ldlhelW 
bet milyon müntesim mncatt.. 
1814 .. , ...... - Zmai ............. 
.......... Zenci~ ..... 
aattur ............ aı. ............ 
torlak itlerini ~ • 

Zeacilerin rirmi .em ....... ... 
kredi ıirketlerl ~. Yeı.alt ... 1aia 
kadar amumi ......... eleri - ldlte1e 
ya,.bmım ....... ...._ Zncilerin 
dört yüa ~ .. meıı:••• •• 
yirmi f•llİ ve ...wd ...n,... IMY-

Bir1""' ~ Zea91ıria 
aWi- ............ luuJarm 
karpamda müttefik ,,. mi~t, acle
q ,. lir ..... sib! ...... ........ 

Fillrika ..ıüpWt Ze amelel.-i 
iıtil,.,... ...... mecbur oluyorlar. 
1915 MDeaindenberİ bir milyon Zenci 
amele ...... Hmlr ............ Det· 
riot, 1111acia, Neat, \1lrsinia, Chlcqe, 
Pittbt.ars ,. ........... Ph..-lda • 
chrlar. Palwibt8rler Zenci .-... • 
den uami santte iıtifacle ~ 

Amerikabı.rm mütefekkir .-...... 
n Zencilerin tenkkiaiae tarUtanlır • 
lar. 

~, '( ... ekten) ......... ı .. 
'11, (wm-rl•ın) .. ,... iti • 
~ ltkll, (ft1dllenmelaten •• lluı 
~eseHerden) veMm. itlik, 
~ KQl'Ultak (kuru1...-ktan, 
fL._---'J ~bi) DeYlet. Xa'fl'aiı 

el&• l1a, 4ilfm*lllanm t.-..ı 
yaJlanut 4f1.Si'J8lh ılrdqtl için 
olacak!) düflPD· Yolak <•a1atta 
10SUıtn 70J J11Uaım&) ıııeıleJr. 
Y ••ık, cep. Y tPemaak (Y .ı re· 
peNlc .,.. .... lı-.kl d., .. ,) telif 
.-.k. 

Jqüadu itibare.- üaiveraiıe-
ye talebe kayıt ve kabulüne M, • 
lanacaktır. Kayıt, fakülte ti.kan· 
lild'anaea delil, lal•enite rektör• 
ıup tarafından yapılacaktır. Oal 

Sirkocide, timeııdif '' iıtu70 • 
nımn .. çdgı kaaıtı önündeki sua• 
kutan, $itli • Sirbci aeferini 7&• 
pan ın numarab ltlrlnei mnki a· 
raba geçmekteyken MrdenMre ı==~~=!!;J:;=1::::::;;k=-a=n=un=-=u~ıs111~~ 
yoldan çıkmııtır. 

~~) blMr•.Ma <---~ .Jılm•da ka1-) ı.fif. O-. 
~ llsel kelime) kitap. Ölmek 
::; ....... o1-.n da aı.ek ·~in 
............ ?; -1tetm~.Oden, (ide 

.. ) mnliFat. SünJÜfme 
den) muharebe. San (adı l-- . 

· • ve,aitıye talebe kaydı JS tepipie· 
Bu fe•kallde ıflzel ketn..lerm vılda nilaa1•t bulacaktır. 

hiç biri biziaı ta.rafımSS'lan µxdu· 12-ı .. aklann tamiri 
rulmamııtır. Cümleıi, lıta.ıbul .;;ıp& 
TiirklMi .... el• 1~ır· 
)ar. Yazı Türı.c-i9e .. e11Mt .W.-
ceklerdir. 

Bunlann dua nice nbleri 
var.,. F.1sat, lie,ıW hrap ·~· 
lar1&m, sonra, merak edtp te "!a· 
•attan barqa,, J1 al.-aumıs .•. 

Bazı belediye ıubdlerQıia Jc.., 
dl •Jlllakalan dalriliauWd 80kak 
tunlrahnı ltenb Mtb medtlderl 
naıarı dikkati celhetaalıtlr. 

Bo1e.i7e, havalar talll'!Qeıl bo. 
zulmadan evvel tamirabn hitiril • 
muini allkadarlara tel»lii etmit-

hctnat Veklletl it ı.tlroau tara· 
Aralaa~ itlue eda .,.._,P fından yeni lı Kanunıa layihası 

Rilıtem efeadl iyi bir ma...,..a ile tetkik edilmekteclir. Bu arada A· 
arabayı durdurnn19 Te tramTayın merikallaki ... lı Kanunu U. dev 
devrihneaiııe mini olmuıtur. Bu Jetle patron" amele ihtillflanna 
yüzden yarım aaat kadar müıaa • olan midahalen hakkında çı • 
bl&t ıeriye kahalfbr. kan nlsamnaıneler de '8••en ıe• 

0 
' ' çirilmektedir. 

Rem 21 Salta Bey Muhtelif it mmtalCalarmdaki 
l~tıat V.Wa.&i Sirk.ta... mü· wle ücaretleriain mildaıal .... 

diri Remzi Saka HJ Ankaraclan teren bir de iatatiatik tanai .. ecli· 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 66 

Fehim Pata sigarasını söndür
dü .. Ayağa kalklt .. Kamçııını al
dı. 

- lradei Seniyeyi derhal tat
bik etmeli. 

Diyerek adamlarını yanına al
dı. Kendisi bir arabaya bindi .. Fa
tihte itfaiye karakolu önünde bek
liyecekti.. Diğer memurlar da pa
§ayı Fatihte Hafızpaşa caddesin
de bekliyeceklerdi. 

Fehim Paşanın uydurduğu ve
sikaları Servet Efendi, Kazım Be
yin evini bastıkları zaman, kitap
lardan birinin arasına sıkıştıracak 
ve Fehim Paşa kitapları araştırır· 
ken bu evrakı bularak saraya gö
türecekti. 

Hafiyeler taHmat dairesinde 
derhal faaliyete geçmişlerdi. 

Fehim Paşa arabaıiyJe itfaiye 
karakolu önünde bekliyordu. 

Servet efendi evvelce karşılaş
tırıldığı gibi, Kazımın evini sar
dıktan sonra, kapıyı çaldı. 

1htivar bir kadın: 
- Kim o .. ? 
Diyerek kapıyı aralamı§tr. 
Servet cf endi birden kapıya da-

yanarak: 
- Evi taharri edeceğiz .. Saray

uan geliyoruz. 
Dedi.. Önden Servet, arkadan 

Cla dört sivil memur içeriye girdi
ler. 
Kazım beyin karısı çok sinirli 

hir hanımdı. Koca~ının kaçtığı 
günd~nberi yatakta yatıyordu. 
Evd~ biiyük hanım, iki kalfa ve 

iey.ze...h~ınıdan başka ayı·ıca iki 
de çocuk vardı. Bunların çığlığı 
Kf zır.ı beyin karısını büsbütün ıa
tırlmı§tı. 

Gen,. kadın kalfalardan birine 
seslendi: 

- Aman, şu karyolanın altın

daki ba·•ulu yukarıy3" çatı arasına 
götür ... Ele geçmesin. 

İşte hafiyelerin aradıkları (Ev
rakı muzırra) bu bavulun içinde 
idi. 

Cerkcs kalfası bavulu sırtına 
aldı ve yukarıya çıkarken, 'kendi
lerinden evvel sofaya çıkmıf olan 
Servetle karşılastı. 

Kalfanın yüreği ağzına gelmif· 
ti .. Dizleri titriyordu .. 

- Evladım, bu cantada küçük 
hanımın çamaırrları var ... 

Diyerek sırtından indirdi. 

Tefrika numarası : 78 

Yaı:1n: ishak Ferdi 

Servet cebinden, evvelce hazır· 
lanan kağıtları çıkannı§tı. 

- Hele §Öyle bir kenarından 
bakalım .. 

- Dedi .. Ve kalfa alnının teri
ni silerken, Servet efendi i§İni bi
tirdi. 

Servet koynundan çıkardığı ka
ğıtları çantaya yerleştirdikten son 
ra, sivil memurlara: 

- Çantayı aaığıya götürünüz! 
Dedi .. Evin üst ve alt kattaki o

dalarını birer birer dolattıktan ve 
bir yığın kitap ve defter aldıktan 
ıonra, kapıda duran arabalara 
bindiler .. Çıkıp gittiler. 

Fehim Paıa, Kazımın evme 
girmemişti .. 

Servetin yaptığı fenalık bir aile 
ocağını yıkmağa kafiydi.. 

Yolda efendisine anlatıyordu: 
- O kadar kolaylıkla yerleştir

dim ki .. Kimseler görmedi. 
Kazımın karısı baygın bir hal

de yatağa serilmişti. 
Servet kap, dan çıkarken: 

- Kocanın yaptığı alçaklıklar 

yetişmiyormuş gibi, sen de ona u
yarak bu muzır evrakı yatağının 

altında saklıyorsun, değil mi? 

Diye bağırmıştı. 

Fehim pa!a arabacıya sık sık 

sesleniyordu: 

- Atları kamçıla ... Doğru ıa -
raya .... 

Ve o gün akşam olmadan Yıl 
dıza gelmitlerdi. 

Fehim Pata, son günlerde doıt
luguna ço guvendigi mabeyıncı 
Nuri beyin odasına çıkmıfh. 

Hafiyeler de paşayı takip ede
rek, mahut çantayı Nuri beyin ma
sasının önüne getirdiler. 

Bu muzafferiyetten Nuri bey de 
memnun olmamış değildi. Çünkü 
Kazımın evinin basılmasında is
rar eden kendisiydi. Mademki ev
de yapılan arattırmada bir bavul 
(Evrakı muzırra) bulunmuştu .. 
Bu muvaffakiyet Fehim aıayı ol
duğu kadar Nuri heyi de "ihsanı 
şahane,, ile taltife vesile olacaktı. 

ikbal ve mevki dütkünleri fa
aliyet sahalarını genişlettikleri 

günden beri, Yıldız sarayı bin bir 
i!kence ve entrikaya sahne olmut 
tu. 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili: 

Fikret, gülerek, Şairin omuzunu 
okşadı. Ayrıldılar. Delikanlı, bir 
müddet, mü,terileriyle me,iul oldu. 

Bir:ız aonra, kendisine yaldızlı bir 
zarf getirdiler. Y ırth. İçinden yaldız. 
lı bir kağıt çıktı. 

İçinde ıu satırları okudu: 
Ey benim değerli velinimetim! 
Doğrusu kötüyken benim nimetim 
LUtfunla pek mahcup eyledin beni! 
İhsana garkettin aciz ben deni! 

Çok alicenapsm, mükrimsin diye 
Tam sana layiktir. Türkan. Şadiye 1 
Dünyad akumrak, Japiska ,sarı 
Hasılı bilcümle Havva kızları 
Sana gönül verse gene ycridi-r ! 
Erkekler içinde teksin, birsin bir! 
Evsafın saymakla bitip tükenmez; 
Dilerim, hayatta mes'ut olup gez 1 
İfte Wur •na benim methiycm 
life o!abttrr Jd başka hediyem? .. 

(Va - Nu) 
hiyesini gülümsemeyle geçittirdi ise 
de, dimağı bir mısrağa takıldı. Bura -
da, Türkanla Şadiyenin iımi yanyana 
geçiyordu. 

Kalbi burkuldu: 
" - İnsanın, hayatta, bazan, ne 

büyük hatalan oluyor .. • diye düıün
dü. - ben, kendi ıevki tabiilerime de, 
Türkanrn !İmarıklığına da, irademin 
kuvetiyle karıı koyamadım.. Bu çek 
tiklerim, hep o yüzdendir.'' 

Şimdiye kadar, bir çok kereler, 
Türkan hakkında !Öyle düıünmüıtü: 

" - Ah, para11 çok bir adam ol -
sam da, Türkanı, istediği gibi geçin
dirsem ... " 

Fakat, gariptir, !U anda şöyle dü -
,ünüyordu: 

" - Türkimn ailesinde, eskiden, 
benim servetimin iki misli varını, .. 
Hepsini yeyip kül etmi,ter.. Karım, 

heni de ayni neticeye ula,tıracaktır!" 
Fikret, hiçte para canim 'bir adam 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he· 
diye kazananların listesi 

Defter kazananlar 
61 - Beylerbeyi 27 inci ilk mek

tep 212 Suat B. 62 - Sultanahmet 
40 Ahmet Kasım B. 63 - Sirkeci Mu
zaffer B. 64 - Ticaret mektebi 1081 
Sadi B. 65 - lstanbul Erkek lisesi 
844 Cemal B. 66 - Dökmeciler 11 
Sadık B. 67 - Aksaray 4 - 6 Emine 
H. 68 - lstanbul erkek liıeıi Cevat 
B. 70 - Fatih 101 Süzan Hanım. 

Kart kazananlar 
71 - Erkek muallim mektebi Dün· 

dar: 72 - Adana 102 Adil B. 73 -
Büyükdere 13 Faruk B. 74 - Gözte
pe 33 Güzin H. 75 - Sultanselim Sa
diye H. 76 - Edremit 45 Musa Bey. 
77 - Büyükada 88 Bedri B. 78 - Ed
dirne 11 Fatma H. 79 - Aksaray 
366 Hüseyin B. 80 - Çartamnda 
3 Nebahat H. 81 - Kadırga 61 inci 
ilk mektep 160 VJodimir J:I. 82 - E
ciirnekapı 52 Fadiridis, 83 - Sirkeci 
20 Melahat H. 84 - Bakırköy 45 
Asüman Şemsi Bey. 85 - Açık tür
be 12 Turgut Cemal B. 86 - lstan
buJ erkek lisesi 830 Sami B. 87 -
Maltepe 2427 Ömer B. 88 - Kasım
paıa 43 Zehra Hanım. 89 - Adana • 
da 22 Şükrü B. 90 - Samatya 41 Ka
tina. 91 - Kasımpaşa 151 - Ali B. 
92 - Kadıköy 56 Kazım B. 93 -
Feri köy 26 Muzaffer B. 94 - Pan • 
galtı postahaneıinde Hüsnü B. 95 -
Beşiktaş 58 Emine H. 96 - Kumkapı 

Feriha H. 97 - Beşiktaş 61 Hamdi B. 

Daktilo aranıyor 
Ankarada çalışmak üzere ıyı 

yazı yazan bir hanım aranıyor. Üç 
gün zarfında Şahin Pata otelinde 
berber Hasan Efen diye müracaat. 

ZAYl - 4728 sicil numaralı 

!Oför vesikamla muayene cüzda -
nımı zayi ettim. Başkasını çıkara
cağımdan esksinin hükmü yoktur. 

Kemal 

cüzdanımı kaybettim. Y eniıini a • 
lacağımdan hükmü yoktur. 
Üsküdar iskelesi sandalcılarından 

Osman oğlu Rıza 

Evvela odanın kapısını örttü
ler .. 

Fehim pa!a, Servete: 
- Aç bakalım,·ıu çantayı! 

Diyerek, sigarasını tüttürdü.. 
Nuri bey, çanta açılırken, göz

lerini evrakın üzerinden ayırmı • 
yordu: 

- Paşacığıın, bu defineyi na11l 
elde ettiniz? Desene, yıllarca Ka
zımı sadık bir hünkar ya.veri diye 
içimizde beslemit durınu§uz •. ! 

(Devamı var) 

olmamakla beraber, tesadüfün kendi -
ıine bahşelmit olduğu bu serveti, 
Türkana çok mu görüyordu? .. Yoksa, 
hissiyatında bir tebeddül mü olmuı -
tu?. Türkanı, kendisine zevce olacak 
ahlakta bulmıyordu... Genç kadın, 

bir tecrübeden ıonra, ondan nasıl 10• 

ğumuısa, o da ondan ~oğumuş muydu? 
Aklına birden bire ıu fikir geldi: 
- Türkana servetimin yar111nı 

versem.. Ondan bu ,artla aynlmağa 
kalkışsam, her halde "serveti" i "aşk" 
a tercih edecektir! Böylelikle de, ben, 
hayatta, hür kalırım ... istediğimi ya -
parrm. 

istediği neydi? .. 
Bunu, §İmdilik kendi kendine bile 

itiraf etmemekle beraber, her halde 
bir şey kuruyordu. 

Ertesi gün, onu görenler, hiç te, 
büyük bir servete konmuş bir adamın 
neşesini yüzünde farkedemelerdi. .. 
Düşünceleri altında ezilmit, bunal • 
mı! gibi gezdi. 

Türkandan ayrılma çarelerini araş
brıyordu. Daha ertesi gün, karannı 

verdi. Masanın bafına geçerek, önüne 
bir mektupluk bloknot ve eline bir ka
lem aldı. Sayıfa sayıfa mektup yaz .. 
dr. 
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laglllzce dersleri 
-37-

Müellifi: ömer Rıza 

What more die needle and thread 
said, Mary could not hear, there was 
such a noise! What could İt be? 

Clattcr, rattle! Rattle, clatter! 
F or the third time the door opened, 

and who should wa!k in but a great 
round plate 1), a knife 2) a fork 3) 
and a spoon 4). They were quarelling 
too! "Really 5)" thought Mary, these 
poor things. have a good deal 6) of 
trouble İn their lives. 

Tbey have to work for us by day, 
and at night tehy do not enjoy 
themsehes but ıpend theİrtime in 
quarrelling. 1 wonder why these four 
are İn ıuch a bad temper 7). 

She soon found out (3): lt was 
because they could not decide whİch 
one of them shoud go first. Think of 
their quarreling for such ıuch a 
trifle! 

Said the plate: "I am the biggest, 
and 1 believe t am the most beautiful. 
Look at ahe lovely 9) bluline that 
runı aJI along my edge.!" 

Said the knife "Size 10) is not 
everything. 1 thing 1 have a much 
beitter figure 11) thankyou, just 
consider how useful l am! l can cut 
meat or bread, and peel 12) appbs 13) 
and pears, 14) and even potatoes; 
15 though 1 do not tike doing that." 

Said the fork "W eli, ıuppose you 
have cut and peeled theıe thingı, 

what is good of you without me? 
r take the food from the plate to the 
mouth and l am the real helper of 
man. You are not allowed 16) to 
come near his mouth. Mr. Knife you 
know that!" 

Said the spoon: 1 am man's oldcst 
friend. 1 l.elp baby to his porridge 
17) and when he gets quite old l am 
stili the onc he uses most. He uses me 
for every meal, and won't even drink 
his tea or coffec with out me. 1 am 
his dearest friend, and 1 ought to go 
first." 

Just ashe said that Mary heard 
the clock strike again. And in the 
middle of the room, where the moon 
casts its rayı 18) appeared a sweet 
little mouse lt stood on its hind 19) 
legs and waved the other two in the 
air softly and ılowly 20). 

5 - Really (riyeli) hakikaten. 
6 - deal (dil) hir aürü. 
7 - tcmper (temper): huy. 
8 - found out ( favnd avt): buldu. 
9 - Jovcly (Javli): sevimli. 
10 - Size (sayiz): hacim. 
11 - figure ( figer): şekil - biçim. 
12 - pee1 (pil): soyar. 
13 - apples (ape!z) elma. 
14 - pears (pirz) armut. 
15 - potatocs (potetos) patates• 

ler. 
16 - to allow (c!Jav) müsaade et• 

mek. 
allowed: müsaade etti. 

17 - porridge (poriç). 
18 - rays (reys) §Ualar. 
19 - hind (hayind) arka 
20 - slowly (ılovli) yava!?· 

Lugatler: 
1 - i>late (plet) tabak 
2 - knifc ( nayf) bıçak. • -
3 - fork (fork) çatal. 
4 - spoon (ıpun) kaıık. 

( Dcv&mJ nrJ 

Avusturya yüksek tahsil mekteple
rinde disiplin nasıl terµin ediliyor? 
"Neues \Viener Journal,, yazı- yüksek mekteplerinden müebbe--

yoı_··~~~~~~~~~~~~~-ı 

Dün Baş vekil Doktor Schus
chnigg'in riyaseti altında nazırlar 
meclisi toplanarak cari muamela-

tı ikmal ettikten sonra yüksek 
mekteplerde tahsilde bulunan ta
lebeler arasında disiplinin muha
fazası hakkında bir kanunu kabul 
etmi,tir. Yüksek mekteplerde in
zibati salahiyetleri, ahval ve şe

raiti mahsusanın icaplarına uy
gun olarak kuvvetlendirecek olan 
ve meriyeti - muvakkat istisnai 

bir tedbir olarak - bir sene müd· 
detle temdit edilmiı bulunan bu 
kanun, memnu bir fırkanın ırıak· 
sat ve gayelerine hizmet için ta

lebe tarafından ika edilen her 
hangi bir cürümden dolayı, müc

.d .. n •'hu• a•a•r; iki Söm••ll'!!' 
müddetince tardı suretiyle teczi· 
yesine salahiyet vermektedir. 

Bu kabil cürümler hakkında ad
li hükümler vermek salahiyeti, 
bütün yüksek mekteplere şamil ol 
mak üzere (Yüksek mektepler eli· 
siplin muhafaza komiserliği) iı• 
mindeki hususi bir teşekküle ve• 
rilmiştir. Mezkur kanun bu ko• 
miserlik makamına, mani ted • 
birler i~tihnzı icin ve inzibati sıı: 
lahiyetler dahi bahşetmiştir. Ni• 
tekim nizam ve intizam için tehli• 
keli olan unsurların mekteplerdet1 
tardı salahiyeti bu kabildendir. 

Bundan maada, üniforma imll' 
)i ve satışı hakkında da bir kano~ 
kabul edilerek bu yüzden vaki sıJ' 
istimallerin bundan sonra önü11e 

rim talebenin bütün Avusturya geçilmesi temin olunmuştur. 

Bunda, izdivaçlannın temelsiz ol -
duğunu anlatıyordu. En fena günün
de, Türkanın kendiıine yaptığı soğuk 
muameleden bahsediyordu. Her hal -
de, Türkanın kendisini hakiki bir mu
habbetle sevmediğini, bir kapriı ne • 
ticesi doğan aıkın dar bir hayat ortasın· 
da silinip gittiğini anlatıyordu. 

Fakat bu fikirler, ancak satırlar 

arasında okunmaktaydı. Genç adam, 
neticede, tasavvurunu da yazıyordu: 

u Her şeye rağmen seni müreffeh, 
mesut görmek isterdim, Türkan - di· 
yordu .. -bi1iyorum: Para11z mes'ut 
olamazsın. Gerçi, şayet Cemal Beyle 
evlenecek olursan senin için servet ha
zırdır. Fakat, katiyen buna kail olmı
yacağından eminim. Onun için, sana 
iki yüz elli bin lira veriyorum... Sen, 
hayatını, istediğin gibi tanzim et; hen 
de öyle yapayım." 

Bu mektubun arkannı devam ede -
cekti. 

Fakat, buna imkan kalmadan, Is -
lanbuldan mektup aldı. 

Türkan yazıyordu.. Hem öyle bir 
yazış ki, şayet, Fikretin hayatında bu 
maddi ve manevi değişmeler olmasay
dı, zavallı çocuk, belki de çıldırırdn 

Bakınız neler yazıyordu: 
"Uzun mukaddemelere lüzum gÖI" 

meden acı hakikati aana söyleın•" 
mecburiyetindeyim, Fikret. 

" Biz, beraber yaşayamayız! AY ' 
rılmak mecburiyetindeyiz!.. L~I~ 
peynir gemisi yürüyemiyeccği gib•• 
aşkla da bir ailenin devam edemiyece" 
ğini anladım .. Parasızlık, aşla da h• • 
rap ediyor •. Netekim, bende öyle ol· 

du. "Seni, her müşkülle pençeleş~ce~ 
ve her ıeye rağmen, aervet sahibı :ıc 
mağa doğru ciddi adımlar atabiJeC . 
bir kabiliyette sanıyordum. Halb\I~'. 
servet sahibi olmak istidadmdan J1111 

rummuşsun, yazık... Beni nerede>'" 
evinde hizmetçi yapıp çıkaracakt111"' 
Oh, !İmdi, kendi evime varınca, 11r• ; 
daki farkı görerek dünyaya ka,•ut111ıı 
gibi oldum... eJI'• 

" Zaten oradan ayrılırken, gııY •
1 

, ... 
lstanbula giderek para bulmak de!l .• 
di ..• Babama bunu sövlcmekten ~~11 
cap ederdim. Küçük düşecektil11·· • 
bunu iclrak edemedin diye şaşıY~ef' 
clum ... :"1ra. bijtiin nar,..,r.ın Ccnı~1 

den geldiğini pekalıl h:ı: .• ,.,rchı1'· · 1·r' 
• pi 

"'Daha bıt111e 
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(HABER'ın 1 Miras kalan fındıkc_ılık )/ 
hikayesi I 
- Üıtadım .. Sizi genç ve (Üzel 1 lemiılerdir, üıtadım. 

bir hanun arıyor .. Elinde eıkiden 1 - Garip bir ıurette ona benzi· 
yazdığınız bazı mektuplar var- yonunuz .. Jıte, burada onun lehva 
mıf .. iade edecekmif.. ıını yapmııım .. Okuyayım .• 

Bu sözleri, meıhur muharrir Seai, tatlılqtr. Meharetle oku· 
Saffet Ali heye, huıuıl kitibi aö1· du. Ktraati bitirdiii vakit: 
~emiıti. - Tam manasiyle sizin taıviri-
Çalııma oadsında çok günef niz ! · dedi. 

varclr. Fakat, üıtat, srrtmı tiinete Ve, elini genç kadının omuzu-
dönüyordu. Masaya dineklerini rA koydu. 
dayamııtı. Alnını sol avucu içine Genç kadın, bu okıanııtan 
almıftı. Bir kurfUD kalemin ucu korkmuı görünmedi. 
ile, beyaz bir ki.f'ıt merine miha· - Beni anneme benzetmekle 
niki darbeler indiriyordu. Katibi· :mi~tehaısis oldunuz! • dedi. • Fa
ne: kat, siz de, o zamana kıyasla de-

- Yor:1Unum oğlum, çok yor· ğiımemitsiniz ! 
gunum ..• dedi. Bu sözleri esrarengiz 'bir suret-

Hakikatte ise, hiç yorulmuıa te söylemiıti. 
benzemiyordu. Bilakis, kuVTet ve - Ne? .. Ne demek istiyorau
kudret ifade ediyordu: Genit o- nuz? .. Hakikaten pek az deiit· 
muzlar; saçları dökülmemit koca- tim.. Annenizi çok sevmiıtim. 
man ve muntazam bir 'bat; hariz Şimdi, bütün hatıralar, gözleri
çizgiti ince bir ağız; küçük ve ze- min önünde canlanıyor .. Eğer is· 
ki gözler.. teseydi, ikimizin de hayatı bam-

- Kadın güzel mi bari? .. • di- batka olurdu. 
ye ıordu?. · - Bizim hayatımız batkala-

1 Kitip alayeı: tırdı. 
,. - Güzel .. Cevabını verdi. - Sizin hayatınız h~tkalaıır 
· - Öyleyse kabul edeyim .. La· mıydı? .. Yani, ne demek istiyor· 
kin, ziyaretinin sebebine bak he - ıunuz? .• Betbaht mısınız?. Bana 
le .. Bana, eski mektuplarımı geti· ihtiyacınız mı var?. 
riyormuf.. Hayatımda binlerce - Betbabt da deiilim, size ih
mektup yazdım .. Bunların ehem· tiyacım da yok! Yalnız, hen de 
miyetli bir k11mı da aıka dairdir.. annemmitim fibi hatırlıyorum ... 
Sen de benim gibi elli yaıma gel- Çok üzüldü idi. 
diğin zaman, çocuğum, eıkiden - Şayet razı olsaydı.. ·Lakin 
yazdığın aık mektuplarmın üılG· bunları size anlatamam .. 
bunu gayritabii bulmıya hatlar- - Sizin anlatmanıza hacet 
ıın.. yok .. Kendisini kaçırmak iıtemit· 

Yüksek seıle gülerek pencere· siniz. 
nin r~ı~ına doğru yürüdü. Oradan - O zaman lier teY ham),qka 
'biraz dııarıya baktı. içeriye misa· olacaktı. Kendi iıtemedi .. Çok he· 
firin igrdiiini itilince, geri dön· yecanlandırdınız beni, Saliha .. 
meden: Şimdi kollarımda tuttuğum odur 
~ tu.-• .&.IMIU... i . 
- Üstadım .. Sizi rahatsız etti· 

ğir.ı icin aff mızı rica ederim. 
Saffet Ali, birdenbire geri 

döndü: 
- Nedir istediğiniz?. 
Güneı, gözlerini almıfb. Oda

nın losluğunu iyi göremiyordu. 
- Sizinle ve annemle alakadar 

hir it için geldim .. 'Anneme ait o· 
lan bu mektupları nasıl bulduiu· 
mu anlatmam uzun sürer. 

Bir tomar uzattı. Fakat, pence· 
reye yaklaıırken de bol ziya altı· 
na girmit oldu. Edebiyatçı, hayret 
ve takdirini ifade için katlannı 
kaldırıp batını salladı. 

Kağıtlara göz atar atmaz hattı 
deıtini tanıdı. Fakat, bunları ki
me yazmııtı: 

- Çok eski olduklan anlaıılr

Yor. 

- Çok eski olmakla beraber, 
evimize gelip gittiğiniz tarihi ha
tırlıyorum. 

- Durun bakayım.. Kime ya • 
~ılmıt bunlar? .. 

Birdenbire haykırdı: 
- Ay, ıiz Saliha mııınız?. Şa

!ılacak fey .. Ah, bilseniz: vaktile 
•ize ne lanetler yağdırmıtbm. 

Genç kadın~ te'be11ümle: 
- Lanetler mi yağdırmıttınız?. 
- Niçin olduğunu öğrenmenize 

lüzum yok.. Bu mektupların hep· 
•İni okudunuz mu?. 

- Büyük bir huıu ile .. Cidden 
~ükemmeJ ıeyler.. F evkalide 
teyler .. 

- Çocukça ıeyler .. 
- Çocukça olutları hoı ya .. 
- Naııl? .. Evet .. ihtimal.. 
El yazılarını okurken, göz· 

lerini arasrra kaldırıyordu. 
- Annenize ne kadar da ben· 

~İJorsunuz!. - dedi. 
- ETet, bunu t.na daima a6y· 

....,,........ 
- ihtimal ki odur. 
Şaıırarak, üıtat, kadmı bırak· 

tı. 

- Demek betbaht değilsiniz?. 
Demek bana ihtiyacınız yok?. 

- Sevdiğiniz zaman annem ne 
vaziyetteyse, timdi ben de aynen 
öyleyim. 

- Anlıyamadım.. Anneniz he· 
ni severdi. 

- Belki ben de sizi seviyorum. 
Evet, ihtimal.. Bana sizden o ka· 
dar bahsetti ki.. Bu mektupları, 
kilidini kırdığım küçük bir çekme· 
cede, onun ölümünden iki sene 
sonra buldum.. Kokularınm cazi· 
besine kapılarak size kadar gel • 
dim .. 

- Kocanız?.~ 
- lzmirde .• Ailemiz bili. iz. 

mirde oturuyor .. Mahıuı seyahat 
edip buraya geldim.. Daha doğ· 
rusu, sürüklendim .. 

Bu sırada, katip içeriye girerek 
ihmal edilmez bir misafirin gel· 
diğini haber verdi. 

- Ayrılmak mecburiyetinde -
yiz, Saliha .. Öğle yemeğini benim· 
le birlikte yer misiniz?. 

Kadın, reddetti. Fakat öğle ye· 
rine aktam yemeğini kabul etti. 
Bir barda buluımak üzere sözleı· 
tiler. 

K ,. ·1c .. t t - at ıyeyn gecı mem, uı a ... 
Saffet Ali, bütün gününü ha· 

yal içinde, rüyada ıibi geçirdi. 
Yirmi bet yqının i.tkı vücudunu 
ve dimağmı sarmı,tı. Büsbütün 
masum kalmamakla beraber neti· 
ceaini bulamamıt olan o atkı dü· 
ıünüyordu. Salihanın anneai, ar • 
zularrna mukavemet edemivece • 
Rini anlayınca, kendini Saffet 
Aliye vermemek için ondan kaç • 
m~ı.. lzmirdelci evine gitmİf, 
mektuplatmıya da nihayet ver • 
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F enerbahçe Beşiktaşı yendi 
Yüzme birinciliklerinde iki 

1 ürkil}e rekoru kırıldı 
Dün iki mühim ıpor hareketi · Muzaffer (Kocaeli) 1,56. 

birden oldu. Evveli Türkiye yüz· 
me birinciliği müsabakaları yapıl· 
dı. iki Türkiye rekoru kazanıl· 
dı. Sonra Fenerbahçe ile Betik· 
tat tilt ıampiyonluğu için kartı· 
lqtılar. F enerbahçe bire karıı 
iki aayı ile tilt tampiyonluğunu 
kazandı. ' 

Yüzmeler 
Yüzme birincilikleri Ahmet 

F etgeri Beyin riyaset ettiği bir 
hakem heyeti önünde ve tam bir 
intizamla yapıldı. En sıkı müca
dele tahmin olunduğu gibi Koca
eli mıntakamu tetkil eden Kara· 
mürsel gençlerile İstanbullular 
arasında geçti. Bu müsabakalar· 
da Karamürselli gençleri İstan· 
bullu arkadaılarına biraz daha 
yakınlaımıt görmekle çok sevin • 
dik. Buna mukabil bilhaua iz • 
mir yüzücülerini umduğumuz gi • 
bi bulamadığımız için üzüldük. 

Neticeler ıunlardır: 
100 metre serbest: Birinci Or· 

han (lıtanbul) 1,7,6. ikinci Sıt· 
kı (Kocaeli) 1,14,2. Üçüncü Şa• 
kir (Bandırma) 1,15. Dördüncü 
Rasim (lzmir) 1,18,2. Betinci Sü· 
Jeyman (Ankara) 1,42. 

100 metre hanımlar: Birinci 
f.19yft (fitanfNI) t,44,8. ikinci 

mitti. Yirmi sene evvelki bu hadi
se, edebiyatçıya, dünkü gün gibi 
geliyordu. 

Barda, Saliha, Saffet Ali tara· 
f ından hazırlatılan huıuıi odaya 
girdi. Büyük bir macera mı batlı· 
yordu?. Üstat, kalbi çarparak, bu
nun böyle olacağını dütündü. Ze· 
kiar, bir nevi behimiyet içinde 
kaybolmuıtu. 

- O mu bu? ... Ben miyim bu?. 
Diye, genç kadın onu itti.. 

- Madem ki beni sevmiyorau• 
nuz, isteıiıiyorıunuz öyleyıe bura· 
ya niçin geldiniz?. 

- Seviyorum, istiyorum.. Li. • 
kin, annem gibi .. O atka, ben de 
tevarüs ettim.. Fakat, benim de 
bir kızım var .. Ben nasıl annemi 
yanıma çağırdımaa, ona vazifesi
ni ihtar ettimıe, o da bana, tıpkı 
öyle yapıyor. 

Edip, sarardı. Bu, hayal miydi? 
Mazi, yeniden baılıyordu. Sa • 

liha, hali. yanındaydı .. Müte'bes • 
sim .. Muamma alut .. 

Erkek, birdenbire: 
- Sizden naııl nefret ettiğimi 

bilemezsiniz! • diye haykırdı. 
- Hakkınız yok .. Hatta çocu· 

ğumdan nefret etmeğe bile .. Hay• 
di, bırakın 'beni gideyim .. Ben de, 
bu maceradan, aşkı anlamak ya• 
ıına gelince, kızıma bahsederim .. 

- Li.kin, o da ayni ıeyleri tek· 
rarlamak yatına gelince, beni ha· 
yatta bulması pek az muhtemel • 
dir. Öyleyse, mezarıma çiçek 
koymak suretiyle itvekir1ık yapa· 
cak. 

Saliha: 
- ihtimal.. • dedi. - Niçin ol

ma11n?. 

nakdi· (Hatice SUrena) 

100 metre sırtüstü: Bir!Jıci A· 
gi.h (1ıtanbul) 1,25,8. ikinci Ali 
Haydar (Kocaeli) 1,36,6. Üçün· 
cü Şamil (Bandırma) 1,40,5. Dör
düncü Huaamettin <lzmir). 

200 metre kurbağalama: Birin· 
ci Yusuf (Kocaeli) 3,13,2. İkinci 
izzet (İste:nbul) 3,36,8. Üçüncü 
Cevat (lzmir) 3,46,5. Dördü~cü 

Şakir (Bandırma) 3,56,8. Beıinci 
Mehmet (Ankara). 

200 metre serbest: Birinci Ha
lil (lstanbul) 2,40,5. ikinci lsmail 
(Kocaeli) 2,43,6. Üçüncü Rasim 
(İzmir) 3,3,6. Dördüncü Mehmet 
(Bandırma} 3,20. 

400 metre: Birinci Halil (Is
tan bul) 6,2,2. ikinci İsmail (Ko· 
caeli) 6,30,8. Üçüncü Rasim (iz. 
mir) 7,18,2. Dördüncü Ali Os· 
man (Bandırma) 7,28,2. 

4 X 200 bayrak: Birinci lstan· 
bul 11,33. ikinci Kocaeli 12,06,8. 
Üçüncü Bandırma 13,18,4. Dör· 
düncü İzmir 16,37,8. 

1500 metre: Birinci Saffan (lı
tanbul) 23,39,2. (Yeni Türkiye 
rekoru) ikinci Mehmet (Bandır· 
ma) 27,2. Oçüncü Ekrem (lzmir) 
31,57,6. Dördüncü Abdullah '(An· 
kara) ~,16,8. 

Bu-,..nıa .. İren Ye l.tah~ 
en mühim rakibi bulunan Ihsan 
Bey (Kocaeli) bir krampdan 
müteenir olarak müsabakayı ya· 
rıda bırakmağa mecbur kalmıt· 
tır. 

Türk bayrak yarıtı: Birinci 
(Kocaeli) 5,58,4. (Yeni Türkiye 
rekoru). ikinci (İıtanbul) 6, 1 O. 
Üçüncü (lzmir). 

Bu müsabakayı lıtanbul kur· 
bağalama kısmmda kay'betmit ve 
açılan meaaf eyi ıon yüz metrede 
kapatamamıtlır. 

Bu müsabakalardan sonra yüz
me kısmı bitmiı ve 115 puvanla 
İstanbul bap. geçmiıtir. Diier 
mrntakalann puvanları ıöyledir: 
Kocaeli 87, lzmir 42, Bandırma 
37. Bundan sonra atlama birin• 

Atlama müsabakalarmm neti • 
celeri ıunlardır: 

Tramplen: Birinci Fahri (1.
tanbul), ikinci Rasim (lzmir). 

Hanımlar: Birinci Mabnazel 
Nefo (lıtanbul), ikinci Muzaffer 
Hanım (Kocaeli). 

Kule: Birjnci Behcet ( lstan· 
bul). 

Huıli.tın tevzi ıekli yüzünden 
çıkan ihtilaf dolayısile BeıiktaJ • 
Fener bahçe maçınm yapılıp ya· 
pılmıyacajı dün öileye hatta sa· 
at üçe, dörde kadar halledilme· 
mit görünüyordu. 

Yüzme müsabakalarının yapıl· 
dığr havuza telefonla akseden ha· 
herler nahottu. Betiktaılılann ge
lip ıelmiyecekleri hili malUnı de
iilmiı. F enerbahçe seremonu yap
mıya hazırlanıyormuf. Falan, 
filin .. 

Futbol 
ihtilafın naıd hallediğini bil

miyoruz ama, yüzme müaahaka· 
larmdan aut dörtte çlkarak Fener 

bahçe stadyomuna geldiğimiz va• 
kit iki takımı sabada bulduk. 
Tribünlerin hemen hemen yarısın· 
dan f azlaar doluydu. Demek ki, 
maçın yapılmaıı füpheli olmasay· 
mıt maç dikkate değer bir seyirci 
kütlesi önünde oynanacakmıf, di
ye dütündük. 

Sadi Beyin idaresinde maç baı· 
ladığı vakit iki takımın kadrosu· 
nu ıöyle saydık: · 

Betiktaı: Mehmet Ali, ·Adnan, 
Nuri - Feyzi, Fahri, Muhterem 

Eıref, Şeref, Nazım, Hakkı, 
Hayati .. 

Demek Betiktaı takımı bucün 
"Hüınü,, süzdü. Bu itibarla mü • 
daf aaar zayıf sayılabilirdi. ' 

Fenerbahçe: Bedii, Fazıl, Ya· 
ıar - Cevat, Ali Rıza, Esat -
Süleyman, Niyazi, Namık, Fikret, 
Şaban. ~ 1 . . . -~--....., 

Maç. evvelce tahmin ettiğimiz 
gizi zevkli ~lmadı. Uzun müd • 
dettir maç yapmıyan iki takımın 
da, üç ay evvelki vaziyetleriyle 
'aralarında mühim farklar oldu • 
ğu derhal gaze çarpıyordu. Bil • 
haaaa Beıiktaı takımında form· 
suzluk daha fazla görünüyordu 
ve birinci devre siyali beyazlıla • 
rm, rüzgaraan da yarehbı gDrU\e • 

Jerine rağmen 11fıra sıfır bitti. 
Bu devrenin belli batlı hare • 

ketleri ıunlardır: 
llk mühim tütü, on dördüncü 

dakikada Şeref çekti. Top Fener 
direğini yalayarak geçti. On al· 
tıncı dakikada Namık mükemmel 
'bir fırsat kaçırdı. Yirminci da • 
kikada gene Şerefin sıkı bir ıü· 
tü Fener kalesinin direğine çarpa· 
rak geri döndü. Yirmi 'birinci da
kikada fener muhacimleri çok 
mühim hir fırsat daha kaçırdılar. 
Yirmi beıinci dakikada Hakkı 
önü boıken topu kaleye sokama • 
dı. Arkaıından F enerbahçe iki 
firikik tehlikeıi atlattı. 

ikinci devre biraz daha hare • 
ketli geçti. Beıiktaı kendi nısıf 
sahasına çekilmiı, F enerbabçenin 
tazyikin karırlamak için çalıııyor· 
du. Dördüncü dakikada aŞban, ar 
ka~mdan Süleyman birer fırsat ka 
çırdılar. Fakat on ikinci dakikada 
Cavadıiı firikikten Beıiktaı kaleıi 
önüne dütürdüğü top, Fikretin ka 
f aaile Beıiktaı kalesine girdi. 

Yirmi betinci dakikadan sonra 
Beıiktat biraz canlanır gibi ol· 
du. Muhacimler Fener ıahasına 
girdiler, fakat kaleye sokulamadı· 
lar. Otuzuncu dakikaya doiru 
iki Fener ıütü daha kale kenarla· 
rmdan ·geçti. Otuzuncu dakikadaı 
Namık sıkı bir ıütle topu ikinci 
defa Beıiktat kalesine soktu. 

Maç tekrar müsavi ıekle girer 
gibi oldu. Fakat aayılann müıavi• 
leımesi pek mümkün olamıyaca • 
ğa benziyordu. Bununla beraber 
maçm bitmesine dört dakika kala 
ııkı bir Betiktaı hücumu eanasm· 
da top Hakkınm bu hkuma de
ğer bir ,ütü ile Fener kalesine 
girdi ve maç bu suretle, yani 
1 - 2 Fenerin ıalibiyetile bitti. 1 
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Kaçan yabudi Belediye intihabı Her parçası ayn bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

{BıJ tarafı ı fnçidc) 

müt •• hu heYeıini karıaı Ester 
hanıma her fırsatta söyleyip dur· 
muttur. Vitali birkaç gün evvel 
karııma: 

"- Ben bu apartımanın hek
çiliğini bir bafkasına ıatacağım, 

bundan aldıiım parayla Avrupa • 
ya gideceğim demif. Kanıı da: 

' "- Avrupada ne yapacaksın. 

Benim babamın ve kız karde9le • 
rimin bulunduğu Kudüıe gide· 
)im, orada babam sana İyi bir it 
bulur ve rahat yaıarız. Cevabını 
vernıittir. Vitali buna muvafakat 
etmiolir. 

Vitali, bu aörü,meden sonra 
doirnca apartımanın "'bibi Av · 
ram Eskinaz1 efendiye giderek 
artık kapıcılıkta çalıımıyacaiını. 

Ye bunu satarak kainpederinin 
yııı.nına ıideceiini söylemiıtir. M. 
Eıkinazi de buna nıuvaf akat et· 
mi!. Y alnız .. kapıcıhiını kimseye 
satmamasını, kendisinin Emine 
hanım isminde bir kadın tanıdığı· 
nı. bu kadının kocasında da para 
olduğunu, kapıcılıjı ona satması· 
nı, ancak iki yüz liradan fazla pn

ra veremiyeceğini söylemit ve .§a· 

yet bu parayı kıı.bu1 edene kendi
si ödiyebileceğini ili.ve etmİ§tİr. 

Vitali de buna peki clemittir. M. 
Eskinazi, Vita1inin bu muvafaka
ti üzerine iki yüz liranın yüz lira· 
sını ç1karıp Vitaliye pefin vermif· 
tir. 

Vitnti yüz lirayı alır almaz 
"derhr.l caı·!ıya gitıni§ çamaıır ve 
saire Qldrktnn sonra evine döne • 
rek meseleyi karıaına anlatmıf • 
hr. Bundan sonra Vitt'\li paıA.por\ 
muamcleıini de yaprıtmıthr. Vi -
tali bu itle uğrn~ırken lum11 Ma· 
dam Ester de k~asiv1e Kudüs{! 
gide::efinden ve dünyll p,özüylc 
habaıını ve kardc~ler;ni görece • 
iin-:lcn se,•İl'tÇ içindedir. 

Bir aralık Vitali eve gelerr.k 
kanıma, elinde kalan paranın iki· 
ıinin gitmesine kUi ıelmiyeceği
ni söyliverek yalnız ıitıneıinin v~ 
çabfıp ka:ıanıdıktan sonra da ken· 
disinin ,etmesinin muvafık olaca· 
iını aöylemittir. Eıter hanım bu· 
na kederlenınelde beraber koca • 
unın babasının yanına ıııideceğiri 

zannettiii için kendiıinden bir 
müddet evvel ıitmesindc bir mah 
zur ıörmemiıtir. Fakat kocasınıi\ 
telaılı halinden ve aldığı paıa • 
portu kendisine ıöıtermek ide· 
memesinden !Üpbeve de dütmÜ! • 
tür. Evvelki giln Vitali acele eve 
relmit ve: 

"- Bu ıece teyzemin kızının 
Huköyde ni9am yapılıyor. Ora • 
da bulunacaijmı, ıayet rece dön -
mezaem merak etme .. 

Deyip çıkmıt ve itte ondan son• 
ra da bir daha gözükmemittir. 

Maadm Eıter kocasını dün öi
leden ıonra1a kadar beklediği 
lialde ıelmediiini görünce itin 
farkına vararak, Galatadaki a· 
centelere ve poliı beıinci ıubesinıe 
batTI&rmut ve nihayet Vitalinin 
yanında bir kadınla beraber is
panyaya gittiiini tesbit etmi9tir. 

Vitalinin beraberinde götürdü • 

iü kadın teyzeainin kızıdır. Bu 
kadmı da kocası evvelce, dört ço· 
cuju ile beraber burada yalnız bı
rakarak 1apanyaya ıitmit ve ora· 
da İf buldu. Bir müddet çah9tık· 
tan ıonra kansını yanına istemit· 
tir. 

Vitalinin de fikri belki böyle· 
dir. Fakat karııı madam Eıter, 
ilocann111 bu dolambaçlı yolu tut· 
maıından dolayı mütee11irdir ve 
ıayet yanma iıtemit olıa da kat· 

İJ ini aö7lemekte • 

Bugün defterler asıldı 
Belediye intiba bat faaliyeti 

ilerliyor. Şehir Meclisine aza inli· 
hap etmek ve edilmek hakkını ha· 

iz olanların iıimlerini l&fıyan def· 
terler bu aabahtan itibaren tehrin 
he.- tarafında aıılmııtw. Defterler 
20 Eylul Pertembe günü saat on 
sekize kadar aıılı duracak ve son· 
ra indirilecektir. 

Kanunen intihap etmek ve edil
mek hakkını haiz olup ta defter· 
lerde iıim ve hüviyetleri yazılma • 
mıt olanlar defterlerin asrlr kala • 
cajı altı gün içinde mensup olduk 
ları helediye tubelerinde müteıek 
kil intihap enci.~enlerine müra· 
caat derek itirazlarını aöyliyecek
lerdir. 20 Eylul Per,,embe günü sa 
at on aekizden ıonra intihap encü
me~leri itirazları dinlemiyecek • 
lerdir. Bu tarihe kadar yapılacak 
itirazları intihap encümenleri din· 
liyecek ve kararını verecektir. 

itiraz eden zat, intihap eneli· 
meninin kararma da üç (Ün zar• 
fında mahalli ıulh mahkemesinde 
itiraz edebilecektir. 

intihap her belediye ıubeeinde 
Teırinievvlin birinde ba9lıyacak 
ve on iki Tetrinievvelde bitecek· 
tir. Rey sandıklarının bulunacağı 
yerler de teıpıt edilmittir. 

Sandıkların bulunacaiı yerler 
belediye dairelerile camiler ve 
mekteplerdir. 

Bulgar komiteci 
(Bat tarafı 1 incide) 

ıonra, o vakit ıenç bir kız olan 
ıimdiki Madam Mihaiİof Viyana• 
dan kaçıp kurtulmıya muvaffak 
.ı-vt - · uu .... u.,ı... ....ı.--&,,i.. .. 
Bu mesele etrafında yarın daha 
tümullü ve kat i netice alınabile· 
cektir. 

Bulgarlar bir Türk 
köyünü yaktılar 

(B:ış tarafı l incide) 

dan hicret eden Bıılıarlar yerle! · 
tirilmiJlerdi. Y aRılan bu yanım 
köyü tamamiyle bir "Bulıar kö· 
yü,, haline getirmit bulunmakta· 
dır. 

Verilen bu haber mevıuktur, 
fakat bir türlü inanmak iıtemiyo· 
ruz. Bulgariıtanda Türklerin Ta· 
hat ve huzur içinde yaf&Dlalıkları 
acı bir hakikattir, bununla bera· 
her Bulıarlarm tasyikı eier bu 
dereceye vardıysa buna "Vah9et,, 
ten ha9ka bir 9ey denilemez. 

inanmak istiyoruz, ki Bulgar 
ı,ukOmeti böyle hadiseleri örtbas 
etmek değil, mes'ullerini en tid· 
Jetli cezalarla tecziye etmek ve 
tekerrürüne en ııkı tedbirlerle 
mini olmak ıiyasetini takip ede· 
cektir. Böy1e yapmak her 9eyden 
önce Bulsarların lehine olacaktır. 
Çünkü Afrikada en vahtl kabile• 

ler tarafından yapılsa bir derece• 
ve l<adar tabii görülebilecek olan 
böyle hadiseler Bulıar milleti için 
!erefli bir 9ey olmaıa gerektir. 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 

Süleymanm adı bir daha tek· 
rarlanmamıfb. 

Bu esrarengiz vaziyet kartııın· 
da Herıül'ün yardımını istemek 
mecburiyetini duyuyordu. Fakat, 
onu çağırmazdan evvel, oldukça 
yüksek bir sesle: 

- Blall§ ! Blanf ! diye bajırdı. 

Kulak kesildi. Süleymanın hu 
sesine cevap veren bulunmadı. 

Nihayet: 
- Hergül.. diye seslendi. 
- Ne var? .. 
- Gel buraya.. Beni çaiırdı, 

timdi de ortada yok .. 
- Ne zaman çağırdı? .. 
- Biraz evvel .. 
- Ben kimsenin seılendiiini 

• 
i§İtmedim. 

- Kulağıma hayal ıelmedi 
ya .. Öyle bile olsa, Blanf nerede?. 

- O önde değil mi?. 
- Hayır .. Ona ben yol açıyor· 

dum. 
- Yolu kaybetmit olmasın .. 

Deniz faciası 
(Baı tarafı ı incide) 

eır 'ıllculara geç haber verilmiı 
ve lisiye kayıklarının hemen 
hepıine azami miktarda ıemi tay• 
faıı binmiıtir. 

Bir tahliıiye kayıiıııda 20 tay· 
fa ve ancak 2 yolcu aörülmüttür. 

angını, ır sao. sonra liaJ:>er 
alan yolcular da olmuıtur. 

Doktor F elpo isminde bir yol· 
cu vaziyeti §Öyle anlatmal<tadır. 

"Saat dörttü, karım kabineye 
duman ıirdiiini ıöyJiyerek, her 
'halde bir yerin yanmakta olduiu· 
na ip ret etti. Fırladık. Güvertede 
yolcular bajrıyor, çairıyordu. Fa· 
kat kendilerini kurtarmıya çalı • 
ıan tek kimse yoktu.. Kendimizi 
denize attık. Bili-.harc kurtulduk. 

Batmakinist Alot ıor111ya çe • 
kildiği sırada, kendisine fU sual 
sorulmuf tur: 

"- indirdiğiniz kavakta niçin 
daha fazla yolcu;yoktu?. 

Bu suale birinci makinist töyle 
cevap vcrmittir: 

"- Biz tahlisiyeyi indirdiii • 
miz zaman süvenede yolcu na .. 
mına kimse yoktu .. 

- Kurtarmıya teteb'büı etme· 
diniz mi?. 

- Ortada kimse ıörünmüyor • 
du ki.. 

- Pek ali., nicin bulmıya kal· 
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- Seılendim.. Kimae cevap 
vumıyor .. 
Herıül fatırmıı bir vaziyettey· 

Ji. Neden ıonra ıesinin bütün 
kuvvetiyle o da aeslendi.. Gece 
vakti orman içinden yükaelen bu 
seıin, ıinirler üzerinde yaptıiı le· 
sir korkunçtu. 

Herıül'ün bairıtı da cevapsız 
kalmıftı. 

- Herıül ! Bak bakalım .. Belki 
ıen daha iyi ıörürıün, dütüp ba
yılmıı olmasın .. 

- Niçin bayılabilir?. 

- ihtimal yorgunluktan .. Ay· 
lardır ıüren ıbu aefalete hanıi ka
dın tahammül eder. 
Herıiin daha ileriye yürüdü. Ka· 

ranbk o kadal'\ kahnlqnufti ki, on 
bet adım ateıini ıtinnek kabil ol· 
muyordu. Nitekim, Süleyman, itte 
Herrülü bile kaybetmitti. Onu 
tekrar, gözü ile yakalıyabilmek İ• 
çin ilerlemek mecburiyetinde kal· 
dı. 

Balkan konferansı 
(Bat tarafı 1 inçide) 

vapta M. Papanaıtaıyu bu mevzu 
üzerinde Romanya Hariciye Nazı 
rı M. Titüleıko ile görilttüğünü, 
M. Titüleskonun bu hususta Yu
ıoılavya hükmeti nezdinde teıeb· 
bu.lerde bulunaralc lconfuaaem 
T t'§rİnievvel içincle btanbulcla=top 
)anmasına çalııacaiını vadettiii • 
ni aöylemittir. M. Papanastasyu· 
nun söylediğine göre Romanya 
hükUıneti Balkan konferansına bü 
yilk bir eh~mmiyet atfetmektedir. 
Bet inci Balkan konf eranıında Ro 
manyayı içlerinde ayan ve meb'u· 
ıan mecliıleri reisleri de bulunan 
kalabalık bir murahhas heyeti 
temsil edecektir. 

Alman yadan 
çıkarılanlar 

(Bat tarafı ı incide) 

metine mani oluyor.,, 
Yersiz muhacirlere, pasaport 

tedariki de hayli güç olmaktadır. 
Bundan ıonra dünya muhace • 

ret itleriyle uiraıacak komiıyo • 
nun Lozanda değil, Londrada ça· 
hımaıına karar verilmiıtir. 

Alm•nyadan ka~ yahudl 
c;ıktı 

kışmadınız?. Alman hükOmetinin ırkçılık 
- Artık orasını bilmiyorum. nazariyetini takip ederek Yahu• 

Bana tahlisiye indirmek emri ve· dileri itlerinden çıkardıtmı biliyo 
rilm itti. ruz. Bu kararm tatbikatı hakkın· 

:fabkikat derinletmektedir. da lt&lyanca "il Corriera della Se· 
Gemi tayfasının yanımı yolcuya ra,, ıaazeteai ıu dikkate deler ma• 
haber vermiyerek valnız kendile • lilmatı veriyor: 
rini kurtarmıya çahttıkla.rı anla • "Malum olduiu üzere ıeçen 
şılmaktadır. Manıta Pnısyada icrayı san'at e· 

Panamaya 4 UncU bir vapur den 10,815 avukat mevcut olup 
- ----------- daha yanarak döndU bunlardan 2009 u Musevi idi. Al • 
dir. Vitali ıitmezden evvel karı • Kriıtobal, 14 (A.A.) - Kaı • man hüktmetinin Yahudiler hak· 
sına on lira bir para hırakmııtır. sel isimli Alman yük vapuru kö • kında neırettiii ahkama tevf~ 
Kar111 bu firar hldisesinden son- mürlüklerinde yansın çıkmıt bir 1364 Yahudi avukat bu meılekten 
ra bu paranın bet lirasiyle bir o • vaziyette buraya ıelmi,tir. 1 çıkarrlmııtır. 1933 ıeneainde net • 
da kiralamıftır. Madam Ester ge· Bununla son günlerde Panama redilen bir iıtatiatije ıöre Prusya• 
riye kalan bet lira ile hem çocuk· kanalına yanarak gelen ıemilerin da bulunan 6226 noter araaında 
larını ıeçindirmeye çalıtacak, ıayısı dört olmuttur. Ötekiler 2051 inin Yahudi olduiu anlatıl· 
hem de bir it çaresine bakacak· Japon bandıralı Venismaru, A • mııtır. Şimdi bu noterlerden 1199 
t~r. Burada kencliıini üç çocuiu merikan bandıralı Santarita ve kiti meıleklerinden uzaklaıtırıl • 
ile birlikte barındırabilecek kim • lngiliz bandıralı Bradburn ıemi· mııtır. Kayıtları terkin edilen Ya· 
aeıi ~r leri idi. hadilerin mecmuu 2563 tür."· 

................ 
Yazan: 

Rıza 

Şek ip ....... _ ... , __ 

- Kimaeyi ıörüyor muıun?. 
- Hayır .• 
- Nereye ıidobilir?. 
- Bilmiyorum. Elbette bulaca• 

iız, dur bakalım .. 
On bet dakikadan fazla ıürtn 

araıtırmaları bota ıitmitti. Süley· 
man, Blanfın, muhakkak bir yer
de dü9üp bayıldığına kanaat ge· 
tirmitti. Yoksa, bu kadar aeslen· 
meye kartı onun dilıiz kalabilece· 
iine mikan taıavvur edemiyordu. 

Az ıonra, Herıül ümitsiz bir 
halde Süleyman& yaklaımııtı. 

- Yok .• dedi. 
- Muhakkak bulacaiız .. Ara· 

ınııdaki meeafenin en çok kırıl 
metreden fazla olduiunu zannet· 
:ııiyorum. Fakat, bu meıafe içinde 
nt: olabilir? .. 

Az dütündükten sonra: 
- Muhakkak dütüP bayıldı, 

rHy~ hükmünü verdi. 
- Etrafı kolay görmek kabil 

dejil, kibritiıniz yok ki yakıp ba· 
kalım. Sabahı beklemekten baıka 
~· ..... Ü~-·-,,...,~-~~~---------.. 

- Ben neticeyi öirenmeden 
sabahı bekliyecek kadar ıenit 
dejilim .• I>ur bir de ben bakayım .• 

Süleyman, ilerledi. Herıül de 
onu takip ediyordu. Evvelce bu· 
lundukları noktadan elli metre 
kadar uzaklqmıılardı. 

Daha evvel, buradan ıeçerken, 
yol üstünde boylu boyunca yatan 
bir aiaç kütüjünün üzerinden at• 
lamııtı. 

Süleyman, ayajınm temasından 
ıene bu kütüiün bulunduiu yere 
ıeldijini anladı. Bir teY ıörmedi
ji için, üzerinden atlamaktaııaa, 
ağacın kenannr takip ederek öbür 
tarafa 141Ç1Deyi tercih etti. Bu ıe· 
kilde hareket etti. Fakat daha kü· 
tüğün batına gelmemitti ki, 1&1 
ayajının bir bofluğa ·ıittitini his· 
setti. Kendisini güçlükle muhafa• 
za edebildi, Ataiı yukarı, beline 
kadar bir boıluia sallanıyor, elle· 
riyle de kütüğün kuru dallannda11 
ııkı 11kıya tutuyordu. Setimn bü• 
tün kuvvetiyle haiırdı: 

- Herıül! Herıül! .• 
Uzaktan Herplün ıftİ cnaP 

verdi: 

- Buldun mu?. 
- Hanr .. Gel buraya, nurad• 

bir boıluk var, yardım et de kur• 
tulayım .. 

Herıül, Süleymana yaklaıtıl• 
zaman, onu bulmakta adeta miit'" 
külita uiradı. Sül•ıman kurtul• 
mak için hareketler yapmamlf ı,o• 
lunsa ve bu yüzden dallar ve ai~ 
parçalan ıes çıkarmamıf olsaydı 
göremiyecekti de. 

Süleymana kollannı uaattı ~· 
onu kolla yukarıya çekti. Süle1"' 
man: 

- Blanım bu çukura dÜJIP••1 

ihtimali var. Bur .. ını vahti h•f • 
van avı •çln vabf iler yapmıt ol•• 
c1tldar .. 
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Her yurtdaş Be
lediye intihabına 
iştirak etmelidir! 

Etrafın neıe ve kaynaıması in· 
sanı kapıp götürüyor; berrak bir 
dereye kapılan minimini çiçekler 
gibi yeıil sahillere, mehtaplı kır· 

)ara ıürüklüyordu. 
Bunları düşünüyor, duyuyor ve 

yavaı yavaı Taksime doğru gidi. 
yordum. Önümde bir kalabalık 
gördüm. Duruyorlar ve yolun ke· 
nanndaki bol ıtıklı bir kapının ö· 
nünde, resimlere bakıyorlardı. 

İçerden §en bir muzik işitiliyor 
du. 

Seyredenler mu7.ikle beraber 
güzel, kıvrak bir farkı mırıldanı
yorlar, arada bir içlerinden ·, irer 
çift içeri giriyorlndı. 

- Nedir? 
Diye baktım. 
Kapının üstünde §U iki sözü 0 • 

kudum: 
"Şeytan Barı,, 

Numara yapan, ıarkı söy)iyen 
artistlerin resimleri, kapıyı boy· 
dan boya doldurmuıtu. 

Onlara uzun uzun bakmadan 
yürüyecektim. Fakat orta yerde 
diğerlerinden daha büyük ve bo-' 
yalı bir resim beni olduğum yere 
çaktı. Bu, kara bir fon üzerinde 
kıpkırmızı ve daracık, vücudun~ 
yapıtmış gibi duran elbiselerle bir 
kadını, dah:ı doğrusu bir feytanı 
göıteriyordu. Birdenbire uzak 
yılların arkasından bir hatıra tah
landı . On üç yaıımın güzel rüya
ıını bir saniyede baıtan bata ya
ıamı§ ı.adar oldum. 

Ben de girmek 've görmek iste· 
dim. 

Fa kat sakin bir ses içime ıunla
rı üfledi: 

- Sen artık bir yuva kuruyor· 
ıun. Yarın İzmire döneceksin, ni· 
~anim seni bekliyor. 

Bu sesi dinledim ve yürüdüm. 
Lakin yüz adım gitmeden geri 

Clöndüm. , 
Barın kapıaındaki reame daha 

'dikkatle baktım. Bu sefer onda 
Claha batka hatıralar, bana çok 
yakın, benimle uzun zaman yaıı· 
yan bir kadının yüzünü sezmit· 
tim. 

- Acaba o mu?. Kabil değil.. 
Nasıl olur?. Hayır, hayır .. Bu bir 
rüya.. Her halde benzetiyorum. 

Diye söylendim. 
O halde kim? .. 
Girip girmemek dütüncesi ara· 

sında belki yarım ıaat geçti. Her 
'dakika bu· kadını yakından gör
mek arzusu içimde alevleniyordu. 

- Adam sen de, görmekle ne 
olacak. Hiç olmazaa merakım ge· 
çer. Haydi gireyim. 

Dedim ve yürüdüm. 

Daracık bir koridor, kiiÇük bir 
1Tf'ıtiyer, ıorira kırmızı renk per· 
dt-li büyük bir kapı. 

Yürüdükçe çalgının ıesi yakla
!ıyor, bir tarkı duvarlarda akisler 
yapıyordu. 

Ş:ıpkamı ve pardösümü bırak
tım. Kırmızı perdeli büyük kapı 

açıldı. içeri girdim: 
Ba11k tavanlı, oldukça genit bir 

salondu. Duvarlar, boydan boya 
çeıit çetit kırmızı feytan resimle -
riyle dolmuıtu. Tavanında kübik 
kmbalar, kübik ~killerin resim -
leri hlril>irine kan,ıyordu. Kartı· 
da iki tarafta birer sıra loca var· 

dı. Ortaya masalar konmuıtu. Lo
calarla mas~larm hepsi dolmuf • 
tu. 

Garson: 
- Yalnız mıaınız efendim?. 
Dedi. 
- Evet! .• 
Bunu hof görmedi. Olmıyacak 

bir şey karşısında kalmı§ gibiydi. 
Belki haklıydı: Zira etrafıma göz 
~~ttığım zaman benim gibi tek ka· 
lan hiçbir erkek yoktu. 
Aldırmadım ve kenarda boı 

kalan biricik masaya oturdum. 

Çalgı bir tangoyu bırakmı§, 

rumbaya batlamııtı. 
Baıları hafif dumanlı çiftler, 

vücutlarını titreterek dansediyor· 
lardı. Bele kadar açık kadın sırtla· 
rı, çıplak kollar, ipek tuvaletlerin 
içinde çizgilerini ve gölgelerini 
besbelli gösteren nefis vücutlar, 
beni baıka bir aleme sürüklüyor 
gibiydi. 

Ol bir salon gelini, 
Kıvır ince belini 
Ver elime elini, 

lngiltere Kralmm küçük oğlu 

Prens Corc ve yeni nişanlısı pren
ses 1\farina, prenses Marinanın ba 
bası ve annesi ile birlikte Münih -
ten Parise geldiler. 

Prens Corc, ertesi sabah tayya-

rcyieLondraya geçmiştir. Njşanlrsr 
da gelinlik tuvaletine ait biitün 
eksikleri Paristen tamamladıktan 
sonra Prens Corcla buluşmak ü
zere Lonôraya gidecektir. 

Yeni nişanlı1a11n Parise gelme-
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si ıperasimsiz olmuştur. İngiliz 
Kralının oğlunu ve mi.istakbel ge· 
linini istasyonda yalnız jki Fran· 
sız sivil polisi karşılamıştrr. Res
min;jz nişanlıları Paris istasyonun 
da gösteriyor. Kalplere vur bir znn ba, 

P.nmba da rumba ıumba .. 
Kı: ndilerini zorla yakalanmıt 

gibi ~rkeklerin kollarına bırakan 
~u güzel mahluklar, sahiden kal
be yaman bir zımba vuruyorlar • 
dı. 

[ VE iŞ Ç i ] 
Üçüncü kadehi içtikten sonra 

ben de olduğum yerde, içimden 
dansediyordum. 
Şurama saplandı ok; 
Seni sevdim hem pek çok. 
Artık tahammülüm yok, 
Kalplere vur bir zımba, 
Rumba da rumba l'ttmba .. 
Dönen çiftler daha çok sarma· 

şıyor, masada kalanlar da kendi 
)erini çalgının kıvrak nağmeleri

ne vererek gülümsüyorlar, ıoku • 
luyorlardı. · 

- itte hayat! .. 
Dedim. 
Rumba bitti. Fakat oturanıar 

da, ayakta olanlar da ellerini bi-
ribirine vuruyorlar: 

- Biz! .. Biz!.. 
Diye bağrıyorlardı. 
Çalgı bu sefer: 

Şoförleri haksız yere sey- Kalaycıların işi Ra .. f "k" . mzaan 
ıuse ere şı ayet etmeyın ! münasebetiledir 

Nişanta§ında 
3791 sicil numa
a ı oma ya 

Salih Ef. şu sa
tırları yazıyor: 

Tahminen bun· 
dan dört ay ev· 
vel idaremdeki 
1759 numaralı 

otomobille Ka· 
raköyden geçi· I 
yordum. ltaret-

Sallh tf. çi memur efen· 
dinin "geç,, emri üzerine, ıol ta· 
raf ımdan ani olarak, bir beyefendi 
le bir hanımefendi çıktı. Muhte· 
mel kazaya karşı firen yapmayıp 
manevra yaparak hem kendileri
ni, hem kendimi sürünmekten kur
tardım ve yoluma devam ettim. 

cep ve Ramazan 
ayıdır. Bu za· 
manlar gece sa· 
at on ikiye, bire 
kadar çalışmak 

MazlOm Ef· lazımdır. Çün-

kün it çok gelir ve hepsinin yetİ§• 

tirilmesi lazımdır; aceledir.. Bu· 

Bugün vanz yann yok; Bir de ne olaa iyi? ... Meğer ken· 
· dileri gazeteci imi§. Milliyet gaze

Diye haılıyan ba§ka bir rumba teıinin tahrir müdür muavini Na· 
çalıyordu. fiz Beymif. Derhal beni Seyrüse· 

nun için de mütemadiyen çalıı

mak mecburiyetindeyiz. Buna mu· 

kabil yazın itimiz çok azdır. Saat 

yediye kadar çalıımıya bile lüzum 

yoktur ... Binaenaleyh, açılıp ka· 

panma zamanlarımız da buna ıöre 

tespit edilmelidir. 

Kendimi etrafımdaki coıkun, 
ıen havaya ve seslere o kadar 
vermittim ki, hiç dans bilmediğim 
halde ayağa kalkmak, en yakın 
kadını kollarıma alarak ortaya 
çıkmamak için kendimi zor tut • 
tum. 

Neden ıonra çalgı durdu, her • 
kes maıasma çekildi, ayakta hiç 
kimse kalmadı. Y anıbaıımdaki 
maıada genç bir kadın, erkek ar· 
kadaıma fısıldadı: 

- - - Numaralar batlıyor. 
- Canbazlar hoşuma gitmi · 

yor. Göre göre usandım. Fakat, 
"Meral,, in ıarkılarına doyum ol
muyor. 

- Sen de o kadının nesini be· 
ğenirain. Erkek gibi bir ses, vahşi, 
yırtıcı hareketleri var. 

- Zaten bütün güzelliği de bun• 
dadır ya .. 

- Zaten siz erkekler .. 
(Devamı var) 

fer merkezine !iki.yet ebnif. 

iki gün sonra yakalandım. "Git 
Nafiz Beye tarziye ver!,, dediler. 
Ben de kabahatli olmadığım için 
vermedim. Zira, yerden göğe ka· 
dar haklıyım. Bunun üzerine ben· 
den 302 kurut ceza kestiler. Bu 
parayı verdim. 

Nafiz Beyin tikiyeti yüzünden 
iki ıün sürünmeme yanmıyorum. 

Fakat ben çok fakir bir adamım .• 
Ödünç olarak bir elden alıp bir e· 

le verdiğim şu 302 kurutumu Na· 
fiz Beyefendi bendenize veremez 

mi? Ben, o üç lirayı kaç günde Ö· 

diyebileceğim, biliyor musunuz? 
Tam on heı günde! ... 

Bu münuebetle, ıerek Nafiz 
Beye, gerek diğer vatandaılara §U• 

nu tavsiye ederim: Kimseyi hak· 

sız yere tikayet ederek cezalan· 
ıhrmasınlar "" 

lıte bizim bütün günümüz ve 
nihayet hayatımız fU bakır kaplar 

üzerinde dönmekle ıeçer ... 

Ayağımız kumla~a gömülerek 

mütemadiyen dervitler gibi döne· 

riz. Fakat timdi kafi miktarda ka· 

zanamıyor~z. Yani eskisi gibi her 

dönütümüz para etmiyor. 

Bizim bir cemiyetimiz de yoktur. 

lstiyen kalaycılar, bakırcılar cemi· 

yetine yazılırlar. Fakat işini bilen 

faydalı bir cemiyete ihtiyacımız 

vardır. 

=------ ...... .-...... .__..___..,_ ····--··· 
J Bütün esnaf ve bütün işçiler! i 
1 : i Meslek .v: hay~t şartlarınr.ıı dü-i 
i zeltmek ıçı!1 nelE~re ihtiyacınız! 
i varsa, bize yazın, sütunlarımız i 
1 • • 'I 1 emnnıze açıktır. Fotoğraflanmz1i 
ı da yollayın. ! 
1 • ............................................ -···--··-·~ 

Kömürcülerin de kendi
lerine göre ·istekleri var! 

Yerebatanda kömürcü Hüseyin 
Efendi diyor ki: 

ız şım i ü ,~ .. ~n-ım~ız~ı-7__;.d-e-=-k-a....,• 

pıyoruz. Yaz günleri için bizce bu· 
nun ehemmiyeti yoktur. 

Fakat herkes bilir ki bizim iti .. 
miz kıtındır. Ve biz aatııımızı kı
tın yaparız. Onun için kıtın hiç 
olmazsa bakkalların kapanma sa· 
atine kadar açık kalmamız lizını• 
dır. 

Çünkü nihayet bizim i,imiz de 
bakkallara merbut sayılır •.. 

Sonra bizim yüreğimiz bu, aeY"' 
yar satıcılardan çok yanıktır. On· 
lar kazanç vergisi, dükkan kira•• 
falan vermedikleri için kömürii• 
bizden iki kuruş noksanına satar 
lar. El arabalariyle ıokak köıele• 
rinde dolaşırlar ..• 

Halttuki bizim masrafımız d•• 
ha çok olduğu için ucuza ıatanıı• 

yoruz. Ve onun içindir ki bu se'!"' 
yar satıcılar bizi çok mutazarrır e
diyor. Hatti. o kadar ki, böyle gi• 
derse, bizim de dükkanlarunıj1 

kapayıp seyyar satıcılığa bati•• 
maktan b:ııka çaremiz kalmıyı: 
caktır. Böylelikle kazanç vergitİ 
vermiyeceğimiz için hükumet t' 
zarar görecektir. 

Prenses Nazlı Hanım 
A vrupada bir ıeyahat yap•" 

Mısır kralı Fuat Hazretleriııİ" 
akrabaaından Prenses Nazlı h•,,.ı• 
mef endi evvelki gün Alman yad.ıs 
ıehriırlize gelmiştir. Nazlı han• .. 
mefendi, ıadrazam Sait Hal~ 
pafa merhumun hemıireleridit·· 
Şehrimizde on gün kadar ka1dı1' .. 
tan ıonra lskenderiyeye avdet e • • 
decektir. Kendisine Perapal .. ~ 
telinde bir daire tahsis edihııİitif• 

Mısır sefiri İbrahim Haır'jl 
bey dün prenses hazretlerini si>''• 
ret etmittir . 


