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1 
On iki senede 3500 kişiyi 

- -----..-.....---------
Anadolu Ajansı, 

Mihailof meselesi 
ve Gazetemiz 

Flrar1 hakkında Mlhalloftan 
izahat alan Vall Muhittin B. 

öldürten adam ! 
Evlenmezden evvel karısına 

şöyle demiştir : 

" Düşm~nımı vurursan seni alırım •• ,, 
Genç kadın bu vait üzerine Operada çantasından 

tabancasını çıkardı , ve •.• 
------- Istanbulda kalıp kalmıyacatuu üç 
IAnkara telefonuf --· -·-· .. --·-·· ........ .__. gün içinde bildirecektir 
Matbuat kongresi 

Bu sene içinde Ankarada 
toplanacak 

Ankara muhabirimiz telefonla 
bildiriyor: 

Bu sene içinde Ankara' da bir 
Matbuat kongresi topla.nu:aktır. 
Bu konareye bütün memleket mat 
buat mümessillerininj tiraki mu· 
JaUTerdir. Kongrenin içtima tarihi 
henüz tespit edilmemiı ise de bu 
toplan.ııın Belediyeler koft1'1'98iyle 
a.ynı tarihte yapılmuı muhtemel· 
'ir. 

(Arbsı 6 nada) 

Fakat, Milıailof lıerlıalde 
lstanbalda kalmıgacak, 

gidecektir 
Bulıar Makedonya komitesi

nin reisi Goapodin Mihailofla zev 
ceai dün •kpm 7,50 treniyle Kırk· 
larelinden tehrimize setirilmiıler
dir. M. Mihailof ve zevcesi trenin 
arkasındaki vagondan indirilerek 

~ • :on dıamdakL ~ .. 
mobile bindirilmiş ve emniyet mü· 
diiTlüiüne götürülmüılerdir. 

Makedonya komiteai reiai, u -
zun hoylu, zayıf, elmacık kemik .. 
leri çıkık, kıaa bıyıklıdır. Arka • 
smda siyah bir kostüm ve yakala-

n kalkık bir pardösü vardı. lıtu· 
yonda resmini çıkartmamak için 
yüzünü saklıyordu. 

Mihailofun kanıı lCoyu bir JCoa. 
tüm giymiıti. Jkiıinin de yüzle • 
riu.de memnuniyet uan vardı. 

Bununla beraber hallerinde bir 
çekingenlik de •öridüyordu. Ma
kedonya ihtilil komitesi reisi 1-
van Mihailof Burgazda bir ıimen· 
4ifer :mmnı .... ....a~ılitl'ir1• L•c· 
ma plinmı hazırlamıştır. 

Mihailof, yelGlün yediainde 
zeTC88iyle birlikte Barpza ait • 
mit ve !İmendifer memuru kendi· 
lerini bir otomobille gece saat 11 

(Arkam 6 nada) 

Büyük harp insanlara 
neye mal oldu? 

Yeni bir harbe karar vermek, bu rakamlar karşısinda, 
milletler için müşkül olacakbr 

.~üyük harbin 20 nci yıl dönü· ı tinat eden bir bilinço.mıclan iba· ı milyon, Türkiye ile Balpriat:anC)a 
~-bundan bir ay enel geçti. Bu rettir. Aynen biz de n&klediy0= cem'an 2,5 milyon, ltilifm küçük 
-....ebetle birçok ıuete ve mec nız: devletlerinde cem'an ı mil 
~·_bu büyük felik~ insan- "Harbin bqlanpc:ma. Merke • aaJrer harp himaetine al1D1mtt!:m 
L. \izerinde yapbp teaırlerden zi devletlerin 120 milyonu brtt= 
~ ... l.unun imanlara kaça mal ol· smda İtilif. devletlerinin 278 mil- Alman Ordusamm :lasneti l a-
:"IUnd d baQed" • bulun iutos 1914 te 3,9 milyon, 8 eyltl 
cl_;d an umıı uza ıya ıp yon ıDMnı uyordu.. 1916 da 8.2 milyon, 11 tepiniaani 
~ ular ve hali. da bu habia üze- 1918 de hir milyar 344 milyon 1918 de 

8 
m='--- balig .. idi. 

e yazılar neırediyorlar. nüfuslu yİrİm bet devlet Alman- u,-v,,_ 
.._~imanca Pari'c:~ Tageblatt yaya kartı hali harpte bulunuyor- Almanya için zaJiatı en çK o-

Mlhallof 

Ajans kimi ve neyi 
tekzip ediyor? 

Anadolu ajansımn aruıra, ıa• 
rip marifetleriyle karıılaıınz. 

Kendi zavallılığına bakmadan 
herhangi mühim bir meseleyi 
kendisinden iki gün evvel haber 
(Arkası 2 inci sayıfamızdadır ' 

K1rtehlr Vali Veklll 
Ankara, 16 (Huıuıi) - Kır

ıehir Vali Vekaletine tayin 
edilen mülkiye müfettiılerinden 
Şevki Bey bugün hareket etmiıtir. 

Bulgarların yeni bir 
marifeti! 

· Sırplarla 
ltalyanlar 

Araları bozulugor 
Venedik, 15 .A.} - Deyli 

Te)sraf mahahirinden: 
Yugoslavyada aon zamanlarda 

ltalya aleyhine sık ıık tezahürler 

olmuıtur ve iddia edildiğine göre 
Yuıoalavya büldmıeti, ui An11· 
turya nazilerine yardım etmittir. 

M. Muaolini "Aurora,, yabnda 
A vulbırya nazilerile uzun uzun 
görütmüttür. Bundan bqka M. 
Muaolini, lngilterenin Jon Turn-
un da ziyaretini kabul etmit ve 
sonra, London gemisine giderek 
bu ziyareti iade etmiıtir. 

iki Türk köyünü 
daha ateşlediler 

Bulgaristan Türklerinin feci 
vaziyetleri, giirdülderi salümler 
Jıanmda her gun yenı bir lıabcr 

geliyor. Bugün fU haberi aldık: 
Şumnu kazuma tabi Göç~ 

köyündeki Türkler geçen cuma 
günü namaz vakti Bulgarlann hü· 
cumuna uğramıtlar, köyden dıta· 
n kovulmutlar, köylerine ate, ve • 
rilmittir. 

Ayni saatlerde gene Şumnuya 
tabi lğridere köyünde buna ben
zer hadiseler geçmit, bu köy d~ 
yakılmıf, Türkler koğulmuılar • 
dır. 

Yanan köylerint!en &çan Z.
(Arkur 8 ncıda) 

Bağ Eğlencemiz 
Davetiyelerinizi hergün öğleden 
sonra ikiden itibaren alabilirsiniz 

Gazetemizin, Topbpı haricinde Remzi Bey Amerikan Nü
mune baimda tertip ettiii bai eilenceaine ait davetiyeler tem 
edilmeje bqlandr. 

Tevziat öileden sonralan Nat 2 den sonra yapılacakbr Te 

Pertemi»eye kadar devam edecektir. 
Daimi oıcu,ucular1mız: 

Daimi okuyucumuz kartlarını himil olan o1'uyucalarmm 
1iem bu kartlan, hem de Eyl61 ıs tarihine kadar toplamq bahm
daklan kuponlan getirerek bunlar :yerine bir daimi kartla, aynca 
bir de davetiye alacaklardır. · 

Daimi okuyucularım121n davetlllerl: 
Daimi okuyuculannuzm yanlarında getirecekleri azami 8 ki-

tinin her biri için 8 kupon bedeli olan 32 kmut nmlmMlinde bi
Nr daTetiye verilecektir. 

Bir ayhk kupon tophyanlar : 
Bir aylık kupon toplamıt olanlar '(10) liupon beCteli olan 

~ lanut mukabilinde davetiye alırlar. 
Kupon toplamamıt bulunan okuyucular1mız: 

. Gazetemiz kuponlarını topl•mamq bulunanlar (20) kupon 
liecleli 80 kurut mukabilinde davetiye alacaldan:hr. 

~uumın son nuabalarmdan du. Almanyada 13.25 milyon u- lan zamanı cihan harbinin ilk haf. 
;:de de buna dair cidden alika ker harp hizmetine almmqtı. A· talan Te· 1918 in iJkhehar taamı

Balda, caz ve saz hahmacaktır, büfe de mevcuttur. 
Kupon defiıtirmek ~n acele ediniz, vaktimiz pek Claftlır. 

ct_ .~rrarak okunacak ve üzerin- vuaturyada 8,3 milyon, ltalyada zu idi. Bu taanıız, JJIU't, haziran 
~uıtınülecek bir yazı çıktı. Bu S,2 milyon, Romanyada t milyon, zarfmda 114.251 ölüye Ye 73.470 L ••w mt iharbin nbmlara ia- BelpS.de 0,4 milyaa, Rm,acla 10 ' .(Arkw G DCllk); ____________________ _. 



16 f:yllil 1934 

Anadolu 
Ve tekzip 

Ajansı 
hastalığı 

(Baş tarafı 1 incide) 

veren bir gazeteyi doğrudan doğ· 
ruya tekzibe kalkışmıya dili var· 
masa bile bir yolunu bulup, ikin • 
ci bir noktadan tekzibe yeltenir. 

O ajans ki, Türkiye toprakları 
içinde vukua gelen bir haberi, çok 
def gazeteler ondan ogreneceği 

yerde, o gazetelerden öğrenmiş· 
tir. 

O Ajans ki, Hariciye Vekilinin 
Cencvreden hareket ettiğini bil· 
dirdiği gün Tevfik Rüştü bey Sir· 
kecide ls~nbula nyalt basmış bu· 
lunur. 

O ajans ki, meşhur lrtsulün, 
İstanbul limanında bulunduğunu 
Türk g zetelerinden öğrenir. 

Bu.ğdaq 

ye usya, Mi et er 
Satış faaliyeti 

çoğaldı 
Ankara, 15 (Hususi) - 15 A:· 

ğuatostanb ri buğday ıatıtları ve 
alış faallyeti çofie.lmııtır. Şimdiye 
kadar 31 bu day lım merkezi fa· m ·ye ine resmen çağırıldı 
liyete. gcçirilmittir. Malatyanın 

Gölba ı, Meninin S rt köyünde 
mübaya t batlam k üzeredir. evfi üştü B. mem-

n niyetim ·zi bildirdi 
Sovyetler, çarşamba günü Milletler 

Cemiyetine girmiş olacaklar 

Fi m er·n 
kontrolü 

Antaly , Bab ski, Baladis, 
Bandırma, Bun , Çanakk le, Çar· 
dak ay, Çivrlk, Corlu, Cumra, Diki 
li, llgm, Sar yönU, Soka, , T rsuı. 

Ankarada bir ko- 0

Uşak, Kar biga, Karaman, Göllült 

mİ yon kuruluyor Lüleburgaz hm merkezlerinde 
hazırlık) r bitirilmiştir. Bunlar 

Ankara, 15 (Hususi) - Sinema yakınd f liyete geçeceklerdir. İşte bu ajans, Mihailofun Türk 
topraklarına ayak bastığım, gene Cenevre, 15 (A.A.) - 30 Dev· 
HABER gazetesinden öğrendi ve let tarafından imza edilmit olan 
buna dair olan yazımız içindelti davetname fransnda bulunmakta 
lbrahim Tali beyin Kırklareline olan M. Litvinofa saat 14 te gön • 
gittiği haberini, bu uyku hastalı· derilmiştir. Sovyetlerin bu akıam 
ğın~ ugramış müessese tekzip etli- cevap vermeleri beklenilmektedir. 
yor. Milletler cemiyeti konseyi Sovyet· 

Sovyet Rusy nın kıymettar müs .. filmlerinin göıterilnı zden eve) Şimdiye kadar iki buçuk milyon 
takbel mesai birliğinden dolayı Ankarada matbuat umum müdür- liraya yakın buğday satııı yapıl .. 
Türkiyenin bahtiyar bulunduğunu lü§ünde tetekkül edecek bir ko • mıştır. Bu sene mUhim miktard 

İbrahim Tali bey bir idare a • 
1 

lerin cemiyete girmesine milte 1 • 
damıdır. O, bugün Kırklareline, lik &on tertib lı k rarlathrmak 
yarın Çorluya, öbür gün, hethan· üzere ıaat 18,30 da gizli bir celse 
gi bir yere gidebilir. Ve bu gidi· aktetmittir. 
şinde de bir fevkaladelik göze D vetn me metni kıa dır. Sul-

bildirmiştir. misyon tarafından kontrolü karar· satış yapılacağı umulm ktadır. 
Cenevre, 15 (A.A.) - Küçul< J fmı§br. Komiıyon1 vekCil tler Almııny , Norveç, Avusturya-

itil8.f daimi meclisi dün öğleden mümessillerinin iştiraMyle teıkil dan ve diğer yerlerden yapılan ta· 
sonra tekrar toplanmış ve aonra olunmuıtur: yakında faaliyete ge· lepler anlatmıya bağlanırsa 50-60 
sonra tekr r toplanmııtır. çecektir. bin ton bu~day satıl bilecektir. 

Konsey, Sovyet Ruıyanın ka· Ziraat bankasının buğday aerviai 
bulü lehinde rey vermegw e karar Tuluat kumpanyalarının tem· f. S 1 h · B l b ld 

ıil edecekleri eserlerde 29 birinci fe 1 a a attın ey, stan u 81 

vermiıtir. şirketlerle kumpanyaların salın a-
Orta Avrupa meselesinde, kon· teşrinden itibaren matbuat umum lacaklan buğday İ§iyle me§ ul ola· 

müdürlüğündeki komisyonun kon· 
çarpmaz. hun menfaati namına Rusyanm sey, Tuna havzasındaki bütün dev- cakbr. 

• 1 ı k trolUnden geçecektir. 
Biz, mevzuubahis yazının çıl<· cemiyete girmesi temenni olun· letlerin tam istık &li, bun arın i · Dört bin tonluk Ankara iloıu 

tığı günün abahı, malumat al- m ktadır. Sovyetler cevapların- tıaadi sahada yaklaşma} rı ve a • Pariste bir zabitimiz .öldü muvakkat kabul bu gilnlerde y • 
mak için Edirnede kendisini ara· da namzetliklerini koyacaklar ve lakadar bütün devletlerle teıriki Pariı, 15 (A.A.) _Dün p ris pılacaktır. Bu silo takriben üç 
'dık. Telefonla bir çeyrek saati bu· cemiyet mukavelesini kayt ve şart· mesaileri hakkında kararını yeni• camiinde baytar yüzbaıı Kemal yüı bin liray mal olmuştur. 
lan bir araştırmadan sonra bize: ıız kabul elen devletlerin aza o· den bildirmittir. A •k d • Cemil Beyin cenaze merasimi ya· merl 3 8 greVCI• 
"lbrahim Tali Bey Kırklareline lacaklarını natık olan mezkUr mu· Konseyin noktai nazarmca, mil· 

h pılnııttır. Mumaileyh dört sene • 1 l h 1 gitmiştir.,, cevabı verildi. ltavelenin 16 ıncı maddesini kabul Jetler cemiyeti lüzumu alinde, er e arp var 
den beri Paris pastör enstitüsün • • lbrahim Tali beyin Kırklareli· etmekte olduklarını 1] yan edecek- sulhun ve muahedelerle ihdu edil· 

ne gitmesi hadiaeıini Mihailof i i lerdir. Bundan sonra Sovyetler mit olan nizamın muhafazaaı için de çalıımakta idi. Türkiye büyük Nevyork, 15 (A.A.) - Corcİ• 
ile karıştırarak bizi tekzibe yelle· milletler cemiyeti mukavelesi ile en uygun teminattır. elçisi cenaze merasiminde hazır ya ve Cenubi Karoline milli mu· 
nen ajanstan, beklediğimiz bu de- Parla ve Briyan .. Kellog mis akla . bulunmuıtur. Enstitü müdür mu· hafız takviye kıtaatı gönderilmit· 

Netredilen tebliğde, ıiyaıeti bi· 
ğildi. Uyumaması icap ederdi. rının hem henk kılınması için uk l"l fril4 bütün .ı,,,..,1.ll rl doat ne aTini profeaör Ramon, müteveffa- .tir. 
Çoklan göz k p ki rım biribirine sık ileri sürm k e oldukları fikir. ya, ölümü'Dden sonra tafCClir n .. , enubt 1u·ottntte l:rtT-mU t:-nnl"' 

münasebetler t ıiıi olan Konıe· h f ~ k k k d 
perçinliyen çapakları temizlemiı, ler hakkında izahat vereceklerdir. anesi olarak ecnebiler irin olan a ız, oir arıtı h esnaıın a 

yin Fran11z - it lyan yakl ıma • :r b ~ 1-1 J M·11& 
Mihailofun toprakl rımıza iltica Cevapname Sovyet Rusyanın Ce - biiyük madalyayı vermiıtir. Ke. IÇa.K a yara anmıştır. 1 1 mu• 

. .. . . .. w . l I" d d d. d 1 l 1 • sının, bütün noktai nazarlardan hafızl r itfaiye boruları, labcı 
ettıgım ogrenmıt o ması azım ı. nevre e ığer ev et er e samımi şayanı temenni olan küçük itilaf mal Cemil Bey ruam basili hakkın- bombal r ve ıüngü kull nmıtl r. 

Eğer, bu meseleye dair gazete· bir teıriki mesai zihniyeti kabul _ ltalya yaklatma mı intaç ede. da laboratuvar tecrübeleri yapar -
mizde çıkan haberleri, kendi bül- edileceği ümidini izhar edecektir. 1i k k 1 d dır. . cek mahiyette olduğunu müşa e· en Y an ığı h ıtabktan öl· F•yet -.ehrı"nde bir fabrı"kaya 
tenlerinden nlmıt olsaydık, böyle ""' ~ Usule ait muamelenin salı gü • de etmekte bulunduiu bildiril- müttür. Cen zesi muvakkaten bomba atılmıthr. Kimıe ölme • 
bir tekzibe hak kazanmış buluna· •k l S R nü ı ma ve ovyet uıyamn çar· mektedir. Pariıe gömülmüıtür. Sonra ht n· mittir. 
bilirdi. · şamba günU cemiyete kabul edil • bula nakledilecektir. 

Fakat o, bir kere teltzihe karar mesi ümit edilmektedir. Arnavut kralının geleceği Corciyada Muilartda hadise • 
vermi~tir; ne olursa olsun, hava· İngilterenin ihracah ler olmuıtur. Gr vdenberi ilk 
Clis doğru vey yanlı, bulunıun, Cenevre, lS (A.A.) - Havas haberi teyyÜt ediyor azalıyor defa ıöz .. ~yliy n M. Jonaon, gre· 
muhakkak ·"tekzip!,, edecektir. ajansı bildiriyor: Dün M. Kan· Ankara, 15 (Huıuıf) - Mev· vin, men ueat kanunu yapılma· 
Tekzip etmeğe karar veruiği ha - tilo (Arjantin) ve Mayard (Hay· suk bir memb dan ldıion maltı• Londr ' 15 (A.A.) - in iliz li· dan evvel, itçiler sendikal rı re· 
vadisi okumak onun için lüzumlu ti) den sonra milletler cemiyeti a· mata göre KTal Zoğonun memle- raıının ıukutun ra men ihrac t iıle•i ile yaptıkları ani ım aley • 
bir §ey değildir. HABER gazetesi sambleıi H. Kalirodamattayıı din- ketimizi ziy ret edece~i haberi hafif bir azalm öatermektedir. hine oldu~unu &öylemittir. " 
yalnız Mihailofun iltica ettiğin - le~i,~ir. Mum~i~eyh Mill~l~r ~&- do rudur. Seyahat kar rl mı aa Ağuıtoı zarfındaki ithalat 60 mil· Silah satışı 
aen bahsetmiştir. Aj nı için e· mıyetrne olan ıtımadını bıldırdık· da tarihi henüz teıbit dilmemil· yon 27.000 e baliğ olarak temmu • 
hemmiyeti yok, Haber gazetesin- ten sonra M. Simon v M. Bartu 1 tiı·: za nazaran iki milyon sterlin art· meselesi 
ae Mihailoftan başka bazı Bulgar nun ıözlerine tamamen iştirak et· y . mıt ihr cat ise bir milyon 139 
ikomitecilerinin de hududumuza tiğini bildirmittir. anan vapur bin eksilerek 32 milyon 90 bin ol· V&§inaton, lS (A.A.) - Bre-

Müteakiben söz alan Tevfik Londra, 15 (A.A.) - Mora - muıtur. zily , Meksika, Arjantin, Şili, 
iltica ettiği yazrldığmı, bunun B ı· d• Rü§tü Bey, Türkiyenin beynelmi· kasti vapuru vangmı hakkındaki o tvY& ve ığer milletler tarafıır 
ao'ğru olm dıgııu bildiriyor. lb • '1 1 

Jel mesaiye iştirakini hatırlattık • tahkikat, bazı rivayetlere bakılır- çıkarmıı olmakla maznun olup A- dan yapı an tiddetli protestoların 
rahim Tali beyin Mihailof hadise· 

tan onra herkese tar«r "Ok dosta• sa lngiltereye teıtmil edilecektir. merika zabıtasınca aranılan tta. silah ta.\ıkikat komisyonunu dü • 
ıi münasebetiyle Kırklareline git· ı: = :ır 1 ~ · 

ne hislerle muttaıtf bulundugu"' nu, Deyli Meyi gazetesinin yazdıima hıılann eıkalini ö~enmf• bulun· ünmeğe ve ihtiyata aevk ettiğı 
tiğini ynzmo.ınışızdır. Bizi böyle ıs• :ır d·ı k -~ 

bu yolda devam arzu ettiğini ve nazaran polis müfettiıleri yangını makt dırlar. zanne ı me t~ir. Bununla bera· 
yazını! gibi göstererek hemen •w • ı her M. Hull ve komisyon reisi 
"tekzib,, i yollayıverir. 1 Ny~ bu sabah yaptıkları mülakat· 

Maamafih biz, gene onu, Miha· : abah <1ıazeteleri ne Jiqorlar? tan sonra bu h1Jıuıt hiç bir ıeY 
Uof ve dana buna benziyecek bir ' 1 U4 söylememi§lerdir. 

çok haberleri bizden öğrenmesine iiıııııı1m1Sö1••ııs:ıaı-m:1ı::mıı--=-..----~-----11m---------------lllllİll-llİlll-ra Filhakika komisyon, Düpont 
bırakarali, lbrahim Tali Bey COMHURlYET- AlAettin Ce- programı,, ru izah eden küçük ki- yatı hesabına büyük bir hizmet şirketinin Çindeki ajanı tarafın· 
filan yere "gitmemiştir,, yahut da mil Bey "Halk işleriyle alakaya tapçıklar ve onun tatbikat netice- gönnilş olacaklarnu izah ederek dan gönderilen mektupları gör • 
"gitmiştir,, gibi tekzip haberleri iyi bir misal,, başlıklı makalesin- leridir. ''Minderinizde, koltuğunuzda, kö- müftür. Bu mel tı;plarda 1932 ta• 

vermekle baş başa bıraltalım. de "Fırkamızın bütün memlekette Alaettin Cemil bey bu prognı- şenizde müsterih otunnak istiyor· rihinde içlerinde b zı cenerallet 

lngilt re istilaya t.a köylere kadar giren te§kilatmm mı uzun uzadıya izah ettikten son- sanız, gece1erinizin rahat ve tatlı de bulnan Çin rumt §ahıiyetleri· 
v ehemmiyetini ve gün geçtikçe ça- r~ memlekette böyle t.eşkilAtm arı.. bir uykuda geçmesini istiyorsa- ne komisyonlar veıildi~i bildiri1 •. 

"'arşı açık! hşma ve randnnan vermek husu- ması temennisini izhar ediyor. nız; Ergani tahvillerini alınız. İs· mekledir. Bu çnhıiyetlerin iıiın -
sunda ne kadar ileri gitmekte ol- tihsal edil~cck bakır, memleketin ~eri gizli tutulmakt dır. 

Londra, 15 (A.A.) - Havaya duğunu,, anlatmak için fırkanın MiLLiYET - Mecdi Sadrcttin içtimai ve iktısadi hayatına hare- Ke%a mezkur ~irketin cenubi 
hakim bir şimal devletinin lngil • Bakırköy kaza merkezini misal O· Bey Ankaradan gönderdiği ya.zr- ket, bereKet, refah ve saadet tc- Amerikadaki ajanından 1933 te 
tere sahillerine asker çıkamıak Iarak göstermektedir. 'Alaettin smda Ergani bakır yolu istikrazt- min edecektir.,. 'diyor. gönderilmiş telgr flar da okun .. 
mevzuu etrafında cereyan ·eden Cemil Bey Bakırköy Kazasının ça- nın maksat ve gayeleriyle bu is· ZAMAN _ tmzasrz oaşmakale mu tur. Bu telgraflara nazarstt 

gilis manevralarından alman lışınasındaki muvaffakıyeti de tikraza tahvil almak suretiyle işti· ae ecnebi şirketlerin vaziyetlerin- tirket bir barut fahrikaıı inşası İ" 
ticeyo g6re Jngiltere bugünkü gene bir misalle gösteriyor: Bu rak edeceklerin hem kenai şahıs- öen bahse.dilerek bazr şirl{etler'de çin bir Alman firmasile yapıhtı•f 

ılfah şıırt!arı içinde böyle hir dev· misal: "Bakırköy kazası srtma ye ları namına büyük menfaat göre- yapılan yolsuzluklar e{rafm"da olan mukavelenin Ariantin hükO" 
Jetin istila ma aç.ık bulunmakta· sağlık koruma savaşı çalışma cekleri hem de memleket iktısadi- mUtalea ileri sürlilmektedir. meti tarafından ipt~line snuvaf" 
dır. fak olmUflur. 
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!e_H;~-~ 
lstanbul tGrkçeal 

~IYA5ET 

Eskl ve yedi valll~r 
ve 

bütün Tilrklerln 
türkçe•i 

Nüktedan bir zat f11le d•it: 
-lnıan, konuıtulü ıihi tüma• 

lıdır ... Dotru ! ... Fakat, bakiltm 
ll•ıı l koll\lf1170r T ••• 

!\~ ~iy~ ~ntihabatı f~aliyeti , il~r1Jl9!, 

Şebır hududu dahilindeki 367 
y rde 734 defter asılmıştır 

Ta N eotero auete11nde çıbn 1tlr 
makaleyi Jılatbüt trmum MUdGrlllll 
tercilme ederek cöndenniftir : 

Yeni Türkiyede husGn idari vuİ· 
yeti it " ftZitti .... ietiil illi • 
niyeti tetkik eden bitaraf bir plıit ft 
halqlnaı bir münekkit, yeni njimia 
bapa dnlet faaliyetinde hunle s• • 
tirdiii memnnnfyetı.iı, lıareketin ap • 
~çık al&metletifii hemen ietllm Mit 
ve bu teslimden dıN ıı1a dil Sirilti 
nWki""81 ft 1Mi .... ,..... t.irt.i
n- .... dine.,. liiadar at elan faltl 
kendilifinclen t9barüz ed•. 

Evet, ya yanlat nlUif'&JWta t ... 
lanhı mı yaamaiMlır? ... 

Dil lnkillbmıaı hamlelerine ltl• 
raz edenler de, boyUlll bu "komi• 
tuldutu ıibi yazmak,, noktai na• 
2arını ileri ıtitilyorlar. 

Bunlar, lıtanbullu olmatı, Jil" 
but dilini buranın ıive ve lıhftıl• 
ile yatırmıı bulurnu.t• Tırkterl 
İyi konuımanın bir .. hadetnamül 
telakki ediyorlar. F&ltat, bin, bre 
iıpat edildi ki, ıu lıtantnil tthna• 
de, biribirinden aykırı tUrlü türln 
lttahalle aiızları vardw. Öyleyıe 
lıtanbul konutmasını tıpatıp "ör· 
llek alarak yazmak,, hiç bir tef İ· 
fade etmez. Kimi mwt, 'kitnl ltısa 
metrelerle kumq ölçmeie benaer. 

Şehrimizin bir aktakhiını daha 
•öyledikten ıonra, iyi tarafı.nna 
aeçeyim: 

Bia htanbullular, eakidea (pek 
o kadar eakiden delil! Daha on 
on bet serıe enel) hiç de konuttu· 
tuınua ıibi yumak eevclauncla 
deiildik. Ancak arlcaclqllll'müS 
Orhan Seyf ilerle ve O.er Seyfet• 
linlerle bizim neılimls bu yolu tut 
tu. Orta tahıllli hlr adamm, ıue
telerimi•i okumuı btle, anaalc il· 
tat ldtaplarma ba-..- 1-1~ 
dı. Mektep ye medreeelerlmls, -
harrirlerimiz, aıemurlannuı lilıat 
~llanaaa aevdaıı çıkardı'ldan I· 

Dün Rbahtan ltlbar•.d ilkmek· 
teplere talebe kayıt ve kabulüne 
baflanmıtpr. Bu eene ilk mektep· 
lerin birinci ıımflanna 827 clo· 
fumlular alınmaktacltt. Geçen ıe
ne ilkmelcteplere on bine yalcın 
talebe kaydedihnifti. 

Galata..,ay lia.incle 
yeni muallimler 

Galataıaray Hıeıt Fraıı•ız mu· 
alllmlerloden bazıltrı deliıtirU • 

---o-

Bu nasıl uyku! 
Beyoilundaki büyük otellerden 

birinde mİRfir bulunan M. Her • 
<linı, otelde uJuınıya baılamıı ve 
kencliıini u1andırmak mümkiln 
olmanuıtır. Keyfiyetten zahda 
hal»e.rdar edllmit ve M. Herdlng 
Alman haıtanetine lcalduıfmıfhr. 

Gümüı paralar # 

Yeni rimüt paralarda kulla • 
nılacak aWDUtltrin isalMtine ve 
çabuk haline ifraima tle'f'Un ..lil· 
mektedir. 

ce cUnde takti aıremuk mecMlrf. 
yetlnde kalacaku, hlı lttan&ullu· 
lar, lNnun ond.ı biri niıhetlnde 
.ı..-clıjmu:ı kelime ve cümle 
İekli wı...- aarurethü de..,._ 
cafd. Hoı, ..-, W.,......., 
gayrı me'ftUI lcellmelerl en.rı .. 
mel• ahıik delil mı,tz1' ... Edehl-

l ... _Hakikatı olduiu ribi ıörüp •· yatı cedide, fecri ad eclipleri hlll 
~lnnızı aandıiıma için, n Ya• aıwandaclır. Oa 1-t ... ernlki 
~etten ıu neticeyi çıkarmak illi- ...._...ld.P sibi 1"••k,, ._... 
~: yam fdatrtr mralanla, l.,..U. 

Biz lttanlNHular, dil inldllbı· lann ekHi'ltl oalarm ~, 

f&i~eLlıt!ıJ 
Duvardan dU9tU 
Büyükderecle piyasa caddeain· 

de Murrlı Azize hanımın yalıım
da bahçıvan Abdürrahman bahçe
de duvardan düterek yaralanmıt· 
tır. 

OtobUa prpb 
Cibalide tütün depoau bekçile

rinden Bekir çavuıa toför lımai • 
Hn idareıindeki 3247 numaralı 
otobüs çarparak yaralamııbr. 

Taramvaydan dUttU 
Bebek • Emiaönü hattında it • 

li:r• &7• nuaaralı traurray ara • 
batmdan atlamak lltlyen bakkal 
Todori dütmiit ve mulıteHf yer· 
lerinclen yaralaımıııtır . 

Otomobil prpta 
Horhor cadde1lllıde ottıran iz

zet efendiye toASr Talımn ku'llan
dıiı 2237 numaralı .otomobil çar • 
parak yaralanuftır. 

Rapt Rıza trupu 
faaliyeti 

dütUp eylete, ttdiAt~hiplere datt • 
blmuiyle meıgul olacak1ardır. 

intihap ıandılc:lan eyltılün ıon 
ınnn kata1arda 1>üyüle meruimle 
belediye ıuhe merkezlerine götü· 
rülUp kol\ütacaktır. Sandık: alay· 
lartntn mutantan bir ıure'tte yapıl· 
maaı için tertibat alınacaktır. 
Halkmıızda llelt!dlye intltlabatına 
alik'.a ve 1ieyecanla f;tiri.İC etme'lt 
için büyük hlr iıteli gcSrülmekte • 
dlr. lntihabatttı 'Miyük Mr canlılık 
içinde g~ecell anlatılıyor. 

Fırtta, mektep Te ıinema bina· 
lariy1e hali< künülerindeki l<onfe· 
rarlı~r ila !ylOIUtı yirmisinden i· 
tibart!tı 1'atlf1&tlktn'. 

8a m11byeee, llaslnüa TWJ~ 
. .mia istipc1at w.e.ine eldaiu bdar 
meputi:pt idaresine de pek büyük 
bir rüçhanla faile oldujunu söaterir. 

Mnkayese edilecek umarlar v• 
misaller Plık ~. M.nleltethi da • 
blıt ıautilnae -'Ki• lillmUfii ana o
lan zihniyet, iıtipdat umanmda da 
bupakü rejime müncer olan dnrede 
de idarei maalahat ıiyasetini ortaya 
çılranmıb. lir taraftan verilen Wi • 
yetlirl cİi1ıUinc1ekl Hillyetl, 4ll't fa ' 
rlftah l)bnJaim ~ liiilimtlôla • 
n nezaretleıU dlia illhUehltlen .. 
idarei maalahat ıi:raaetine iıtinat e • 
eler; devletin en hüyğk idare &mirleri 

-munın mı nıııaııııııt1-•••-1------. mevkiincle bul•nan 1ııa p'bi memurla-

G öz çıkaran nn tem. nakil, teı.cıtt "uı11eri c1e 

garson 
Muammer i••illile lfü• mUfte • 

rinin kahve paraımdan dôlatt 15-
zünü çıkaran ıanen Muzaffer 
dün atnuıa Mahkemetlnde lki 
ıen• altı •y h&l}H at.tlktil edil • 
nılfllr. 

O ıu z" t ı ı 

Seyyar esnaf hlla 
bafinyor 

Gürültü ile mücadele bqlacbk· 
tan sonra ıeyyar eınaf nbali ye • 
diden evvel baimnıyacaklardı. 
Bazı mahallelerden belediyeye 
tikayetler ıelmiıtir. Bairranlar 
yahlanmaktadır. 

---0- ~ 

Hayvan serrisi 
T eırinievelde açılacak olan 

liayvan aerıiai i,İD viliyet baytar 
müdürlüğü ça1ıımaktadır. Serıi • 
ye birçok köylüler hayvanlarmı 
yazdıracak ve ıöıtorecektir. 

süe lidna 11UüC1en ;apıhrtli . . 
Etlddeft Wr nllnln ~ Yal

fetl AYttlt WilitHlt .ıt1afit tlY 
nttıaNtl• brtt elan ftzifelh'inlle dt 
idani maslahat liyuetini tatWk et· 
meldi 

IUni maalehatta uıta olanlar idari 
hiç Wr dira7•t söateremediii .- hatti 
vlJayetini m6lunel lmakb:imn halele 
t.nccühe mazhar, ~ M hbt 
....... w.attl ...... illıdar 
-tdw el_._.. Bqhti enelllide 
.... .... ... ... llilmi:rati; ltltri 
Witllütila deiiftirdi. 8asüa Till7•tle • 
rin dahili idarelerinde valilerin f..ti- ' 
yellerini ıöatetetekleri mİnhkadakl 
icnatlan etatlanni kanun ·~ koy• 
mut •• 1Nr valinin keneli mmbkaaıncla 
............. ıöet.neeii Mnat 0-

- liyakat ... Sticlamun bııWiriM ye. 

aile olmakta 1'aluamufhır. Valı1eria 
mmbkalanadaki haliyetletl idari ve 
he1M ltl_..eltl alleıik, beleaiye '" Wr· . 
lefia lclutil, tıhaliaha ldıhl wMywtı .. 
rİt --- itletlhbeti Ye ... ,... ye
tiıtinneniıa en çok mahsul -.ereeek te
kilde yaptmlmur, vilayet münakali
bnm teı1ıtıini temin sı"hi feyterdi. 

OalılU,.. Veklletl maltftdan 1911 
--o-- ,........_ 1Jılzr ftJiJe;la twfl; WMlil ft 

Saat kiralan iniyor vüllet -n- a1mma1an Mldmacla 
ventiii karar, auan Bııllati mlip llir 

HaTqazİ, Terlcoe ıaat lclrala· mesele leflôl etmiftir. 
nnm vaziyeti ahkkında Nafıa... Valilerin söaterecelderi yliliaeli li

kiletinin emri il•erine ltelediye 1D•t " ,üuf demi elıHyet, 1Ju atM 
tahkikat yapmıf, bir llltt hamlı· lraru1ann lttlltazma lietlfea hnJ e1*· 

yarak wk&lete rladmnlfti. V elci- eütlt. 
let el.tdrik eaatlerhule oltlup rl· 1--====ıı:=:==-..__.._ ....... _ 
bi bu saatler kiralarmm Cla uea•· Üniveraiteye kayıt bqladı 
lablmuma hrar ftt'lnlttlt. Bu • Onivenite fakültelerine talel;e 
günlerde ucuzlul< hakkında emrin 1'ayclına clBniea itlNNll baf lan • 
ıeleceii tahmin ediliyor. •,., mııtır. Kayıt ve 1Ca1*1 tS t.frİnie-

o _,., •ele bdar IOreceli ._ tG t.frinie-
Yeni arabalar velde tedrisata baılanaealmr. 

Kadıköy • Oıküdar tramvay 
liattı için getirilen arahalana t.. 
rü1'elerine dOn 1-flanmıfbr. Yeni 
arabalar matlup netiee,i Termit " 
tir. 

o 
Firdevainin yıl dönümü 

Şair Firdevat'nln hlnlnci yıl 
d3nümti lranda Lüyak meraıimle 
kutlulaaacafı aihi teltrimizdelri ı. 

o 

Şehit yetimleri 
leyofluA.-.ulı: ....... r 

lunu w elyema maa~'m B.,olt• 
Beyoilu kazan 1111nı ... ....a. ... • 

........_ almakta ft on ..ae1ik 
mMflanm aJanlr haine De ..... .. 
k ....... 111 ... ı.. byHh .... ..... 
telJt "tlmlerlnla tll • T~ • 
934 tarihine lmclar ....,. ........ 
leri illa olaaar. 

ru lmmoloıbanetiade tle..,. • ı·-----------. ıim yapılacaktır. Saa7fcl: 

~ lıtanbul dııındald 1'izim IHI· nadide ve naticle1tıptlar paralan Şehir tlydı"Otunclan ayrılan,.. 
-..diğimiz Öz Türkçe kelimeleri masnu laterleraL Y abaı eçılma- Rqit Rıza beyle mulaı•ele J&PIL• 
\"ı diline .okmaımı hem tabii, mıt •abl, faril! kelimelere naza• rak vn çalqaClk olaıı 7eni ti)'&t
... ~ de hot ıöımeliyis. ran ıehrimizde h.aUs duıuhaMDll ro ...,_ dilad• itibana fuliye
~i takdirde, clolnuu, pek hot· fakat diier Tüıkleroe Mliam az te 1-flamrttrr. Hefete almauk a• 
itt ik olur. Zira, biz on milyon- Tilrlrçe lrelhaelmi qı .... ek illan ınatörlerin imtihanı dün Tabim Ak1&m slnat mektebi 
i..· C. nufusu olan mllletlmizin dili butlular için,~ claha kolaydır! bahçesinde yapdmqtır. ••il k '- L-- ,_ taflnıyor 

Yaptlim mallama ... ilinin, Mi· 
Jamhimm Ml,.ak ,...rclammml her ta. 
nfmcla 11D'" •• isin ea sa.J pl'e 

bQik ..._ ...nnimW. 29 'ı L.. .. , endi ıehrimizin nufuluna Fakat, Dun& ....-,ılık, hütün Tilr&· s· b. - t • ıd· 
~••la. zaten pek fazla kendi mal lerin müfterek dili ol• O. Türk· ır ecne 1 gaze eeı ge 1 Maarif veklleti •ipm b ean-
-... "'eınizi veriyoruz. çe yaratıı.c.ktır. KaYUt&caPaa Prqda ~ U Pöti Aaıtant at mektehi Tepehqmda Perapa • 
L...lli .. Vanlı, bir Konyalı, bir aa.. nimet, katl,nacaimus Oı Ttirkp ıu.teai auharrirleriıaden Dinüt • laa oteli JaDIDclaki elki latanlnıl 
~· •11' Ba~eara7lı bir Filibeli, yarablacaldrr. K•ftfAC&fımts ni. ri T....nç memleketimiz haJrkin. klibi biauau tubaufl'm'. 

............. k Mrli" ..... 
tir. 
.. _.... ıi•ılic1• .. .,. ... 

....... ...... ... ifa,. .... ... ~tlcçe yazı dilini öğrenmeie kal· met, katlanacağımız külfetten da tetldbtta 1mlunmak &zere ph· Nitantatmdaki bina dar oldu· 
~.kendi evinde .konuıtuiu çok büyüktür. rimize ıelmittir. fundan tedriıata 22 eylGlden iti· -------•M•. =1.=v•ellTlll. lc••. 111 
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4 HABER - Akt•m Poataaı 

Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarlhf tefrika: 87 

Evrakı muayeneye koyulmut· 
lardı. 

Bu sırada Nuri Bey, kendi eliy· 
le, bir takım evrak bularak, ıürat· 
le açtı .. Ve sayıfalara §Öyle bir göz 
gezdirdikten sonra: 

- .Aman efendim, dedi, bunlar 
define .. Define ... Hele bakın ıu ve 
sikaya .. Ahmet Rıza Beyin imza· 
sr. Ya öteki ..• Aman yarabbi! Şim· 
di aklımı oynatacağım.. İstanbul· 
da bomba imalatahanesinin başka 
bir yere naklini tavsiye eden bir 
kaç maddelik bir talimatname. 

Fehim Paıa cali bir alaka göste 
:rerek: 

- Botuna kürek çelanemiıiz, 
dedi, !Unlan iyice bir tasnif ettik
ten sonra, derhal Zab Şahaneye 

arzı malUımat edelim. Her feyi el· 
de ettiğimizi söyliyelim. 

• • • • • • • • . . . . . . . . . 
Bir haftadanberi ~evam eden 

takibattan hiç bir netice elde edi
lememiıti. Ne bomba imalathane· 
sinin izi bulunmuı, ne de gizli ko· 
mitecilerden biri elde edilmifti. 
F ebim Pata gerçi ihsanlara gark 
olmamıı değildi. Fakat, aradan 
günler geçince Abdülhamit tek
rar Sfnirlenmege, önüne geleni hat 
lamaga başlaml)tı. 

yin elinde demekti. Kazım Bey 
mevkufken Necmiseherin ona gön 
derdiği bir mektup Nuri Beyin eli
ne geçmitti. Bu mektup Necmiıe· 
herle Kazım Bey arasındaki müna 
sebet ve :aamimiyetin derecesini 
gösteriyordu. 

Nuri Bey de az fll'Sat dütkünü 
~eğildi. Necmiseherde zaten uzun 
zamandan beri gözü vardı. Böyle 
güzel ve sevimli bir kadm bir da
ha onun eline nerden düıecekti? 

Fehim Patanın Padi,ahtan il
tifat gördüğü günden beri, Nuri 
Bey de zindanda Necmiseher ha
nımla mefgul oluyordu. 

Necmiseher padiıah karısı ol
ma'ktan ~oktan vazgeçmiıti. Bü -
tün emeği zindandan kurtulmak • 
tı. 

- Hele ıuradan · bir kurtula -
yım .. Yapacağımı ben bilirim. 

Diyordu. 
• Necmiseherin yapacağı it ma -

lumdu: Saraydan kaçmak. 
Abdülhamidin sevgili gözdesi 

bunu akhna sokmuttu. Fakat, zin
dandan kurtulmanm çaresini bul • 
mak kolay değildi. 

Nuri Bey yola gelmiyordu. 
Necmiseher bu katı ruhlu itken· 

ceciye çok mülayim ve müsaade· 
kir davrandıİı halde, Nuri Bey 
bunu kafi bulmuyormuı gibi, du
dağını bükerek: 

- Biraz daha eğil bakalım, kü
çük hanım! 

Diyor ve her gelit inde genç ka
dının izzeti nefsini kırıyordu. 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he ... 
diye kazananların listesi 

98 - Kadıköy Cevizlik 1 Nuri B. 
99 - Oaküdar 21 Muamer Hanım. 
100 - Unkapanı 56 Cevdet B. 101 -
Şiıli iki Handan H. 102 - Büyükada 
Marıel B. 103 - Sultamelim Muzaf
fer H. 104 - Adapazarı 2 Reıat B. 
105 - Ankara 7 Sami B. 106 - Lüle· 
burgaz 66 Adnan B. 107 - latanbul 
erkek lisesi Mehmet B. 108 - Bey • 
oilu Katina H. 109 - Fatih Sultan
aelim 2 Nuriye H. 110 - Karagüm • 
rük 89 Ahmet Suat B. 111 - Kan • 
dilli kız liaeıi Nezihe H. 112 - Hey • 
beliada 2 Sadi B. 114 - Haydarpqa 
120 Cevdet B. 115 - Beıiktat 61 
Ahmet B. 116 - İstanbul 26 Feruh 
Mehmet B. 117 - F erikör Berber 
Salim B. 118 - Büyükada flamdi A· 
dil B. 119 - Büyükdere 2 Meli.hat 
H. 120 - lıtanbul tnlnli.p kütüpha· 
neıi Kirkor B. 121 - Üsküdar 26 
Ekrem B. 122 - Beıiktaı 9 llyas B. 
123 - Mustafa oğlu lımail B. 124 -
12 inci ilk mektep Cemalettin B. 
125 - Zincirlikuyu 1 Hayrüniaa Ha
nnn. 126 - Tavpnlı Daktilograf E • 
min Sıtkı B. 127 - Fatih 1 Nuri Bey. 
128 - Meyvahoı 69 Leon. 129 -
Beyoğlu 14 Osman Bey. 130 - Aksa· 
ray 13 Süheyla Nuri H. 131 - Ka • 
ragümrük 6 Cevdet Bey. 132 - J\cla. 
na 10 Meliha H. 133 - Samatya 3 
Eteni H. 134 - Haliç Fener 2 Maz • 
har B. 135 - Kaaımpqa 5 Şükrü B. 
136 - Fatih 37 Meli.hat H. 138 -
lzmir Akif B. 139 - Unkapanı 24 
lımail Bey. 140 - Beıiktaı 18 Mu • 
azzez H. 141 - Eminönü Belediye 
poliıi 1943 Cemal B. 142 - Osküdar 
22 Feriha H. 143 - Be,iktat 105 
Salihattin B. 144 - 24 Necmettin B. 
145 - Aluaray 64 Şükran H. 146 -
Kumkapı 29 Belkıı H. 147 - Fener 
Şahizer Hamdi H. 148 lıtanbul Cüm
huriyet orta mektep 275 Hüıeyine H. 
149 - Ortaköy 39 uncu ilk mektep 
249 Viktor H. 150 - Beyoğlu 31 in
ci mektep 37 Nermin H. 

- Hediyelerimiz her hafta Per • 
ıembc günleri matbaamızda tevzi o • 

Abdülhamit, Kaznnm evinde 
bulunan (evrakı muzırre) yi o
kuduktan sonra, büsbütün telaıa 

dütmüttü. Zaptiye Nezareti me· 
murları mühasıran (gizli tetkilat) 
r meydana çrkarmağa çalıııyorlar 
dı. 

O ıijn ikiıi de ta.ıkın Ye taham··~ll! ___ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!m,..._~----

Saraya mensup hafiyeler de ge 
celi gündüzlü uğraşıyorlar, sağa 

aola saldmyorlardı. 

Bu hadise, Yıldız Saraymdaki 
tq odalarda yatan (Necmiseher) 
in vaziyetini mütküllettirmekten 
b&fka bir ite y.aramamııtı. 

Pari.ten gelen mektupta ma· 
demki sarayda bir kadın parmağı· 
nın mevcudiyetinden bahsedili· 
yordu. Bu kadın Necmiıeherden 

bqka kim olabilirdi? 

Abdülhamidin gözdesi tevkif 
edildiği günden beri hiç kimıe ile 
konutmak fırsatını bulamamıttı. 
Nuri Bey Necmiseherden adama• 
ktJlı intikam alıyordu. 

Necmiseherin hayatı Nuri Be· 

Tefrika numarası: 79 

mülsüz<lü. 

Nuri Bey Necmiıeberin boynu • 
na sarılıp yanaklarından öpmek 
istiyordu. Abdülhamidin gözdesi 
de zindandan kurtulmayı düıünü· 
yordu. 

Nuri Bey kapının önünde dola· 
şan nöbetçiye: 

- Sen biraz ileride bekle!.. 
Diyerek, Arnavut askerini ba .. 

şından savmıftı. 

Necmiseher o gün bu gözü dö • 
nük adamın bakıılarını beğenme • 
mitti. 

- Tahliye iradesi mi getirdi • 
niz, Nuri Bey? 

Diyerek, itkenceciye §Öyle bir 
iltifat savurmuftu. Nuri Bey gülü· 
yordu. 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili: 

"Onun N)'esinde ailemizin kurtul
-.ma naal bil olabilirdin?.. Bu • 
ma i.temiı olman bile, senden ıoiu • 
ımıma aebep teflöl etti. 

"Fakat, çok memnunum: Aynldık
tan soma, demek ki, müvazenenin top • 
lmuıun. Zira. bu parayı iatemiyec:e • 
fine dair, bir telgraf çekmiııin.. Av • 
detimi dütündüğüne de teıekkiir e • 
derim. Fakait bu, kabil olnuyacak. 

"Acı tecrübeleri, beni akıllandırdı. 

Canal Beyle burada uzan uzadıya 

konuıtum. Doğnııunu iıtene~ onu, 
hiç te eskiıi gibi manaaız bulmıyorum. 
Bilikiı, çok ince bir adam... Kendisi
ni terkehneme rağmen, ailemden e • 
ıiriemediği yardımlar, az centilmen • 
Jile midir? •• Doğnııu, hayran oldum .. 

"Hülasa, azizim, senden aynlarak, 
tem.J Beyle evlenmeie karırr ver • 
~. BaM "•k -.erec:efini umarım .•. 
Rem ele .. na tavatye ederim: Beni 
taklit etmelisin; bir servet izdivacı 

-

(Vi - Nu) 
yapmaluın •.• 

" Fikret! Hatta senden ayrılırken 

töyle demiıtim, hahrlaram: 
" - iyice düıün bakalnn ... Bq • 

ka bir yerden bu parayı bulman kabil 
değil midir? •• 

" 5en, her nedense anlamadın, ya· 
but anlamamazlıktan geldin. 

" Anlamamıt olmana imkin görmi
yorum. Zira, naııl olur da ıana bun • 
ca vaitlerde bulunan Şadiye Hanım 

aklıma gelmez.. Her halde, ona müra • 
caat ederek parayı bubnut olac:akmı... 
Eh, A11ah seli.met venin.. Demek ki, 
ikimiz de servete doğru koıuyoruz! 

.. Maamafih seninki de fena defil •• 
Jyi bir izdivaçtır. Tavsiye ederim •• 
Zenıin bir kad~ seni müreffeh eder. 
lzmirdeki o kokmuı evden kurtulur • 
ıun! 

" Demek ki, benim yaptığımı sen 
de aynen taklit etmiı oluyorsun .• Be~ 

- O da olacak, ıultanrm ! Bu • 
radan tahliye edilmek ıizin eliniz 
dedir! 

- Sahi mi? •. AUah atkma be • 
nimle alay etmeyiniz! ... Ben bura
da ne vakte kadar farelerle koyun 
koyuna yatacağım?. 

Nuri Bey ıon sözü ilkönce söyle 
mekten çekinmiyen bir adamdı: 

- Benim koynuma gireceğiniz 
güne kadar, elmasım! 

Diyerek, zindanın kapıımı ört
tü .. Ve içeriden kapıya dayandı. 

Şimdi ikisi kartı karşıya kal
mıtlardı. Necmiseber birdenbire 
ağzmr açarak bağırmak istedi. Fa
kat, bunun beyliu"de ve manasız 

olacağını çok çabuk anladı. 
·~Devamı var) 

Cemal Beyin servetine... Sen de Şadi
ye Haıumın .. ikimize de açık kısmet 

temenni ederim.-
".Maamafib, ıana tekrarlıJOt um ki, 

katiyyen ıırf servet için Cemal Beye 
vannıyonun.. Söylediiim gıDi, senin 
akaaklıklannr gördükten sonra sana 
kartı baiblığım gev§edi, tavsadı. Şiın
di onu, çok sevimli bulmağa baıhyo
rum. 

"Seni bıraktığım için üzülmiyorum 
da .• Çünkü, Şadiye Hammla tetelli 
hulacakıın! •.• Onu sevmedijini oto • 
mobilde ıizi dinliyerek anlamııtım. 
Vapurda gerçi hunun aksini iıbat e • 
den bir manzara oldu. Liki~ o ela, her 
halde kendisinin ıenin üzerine düt • 
mekliği neticesi oldu. 

" Eminim: Onu delil, beni ....,;. 
yonun. Likin, serYet, aıla ~
Şadiye Hanmın parası da seni avuta • 
calrtır. 

" Haydi Fikretçiğim, yene, uzak. 
tan uzağa birbirimizin saadetini te • 
menni edelim ... 

• • • 
Mektup bu tonda devam ecliyordu. 

Eğer baıka bir uman olsaydı, deli • 
kanlının yÜreii burkulurdu. Kendiıİ· 
ni epeyce tahkir ve istihfaf eden sa • 
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Mektebin bu seneki mezunlarandan bir grup 
ve sergiden bir görünüş 

Veznecilerde Türk kadınlan biçki 
ve dikiş mektebi sergisi 

Veznecilerd~ "Türk kadınları 
Biçki ve Dikit Mektebi,,nde bu se· 
neki mezunların yaptıkları iıler· 
den mürekkep bir ıergi açılmış· 
tır. 

Dün saat 1 S de bu serginin açıl· 
ma. meraıimi yapılmıı ve aynı za· 
manda mektebin yeni mezunları

na diplomaları dığıtılmııtır. Me
rasimde mezunlardan Semiha ve 
Saliha Hanımlar güzel birer nu· 
tuk söyliyerek mekteplerinin faa
liyetini, hizmetlerini anlatmıtlar, 
müe11esenin müdür ve müessisi 
Nesibe Hanıımla mt\~llimlerine te

zun vermiştir. Bunl~an 140 ı bu 
gün Maarif mekteplerinde mual• 
lim, Sanat Evi sahibi, mnaltar, 
terzi ve mektep müdürü olarak ça 
hşmaktadırlar. Bu Mme DJezuD o
lan hanımlardan ikili de claha tim 
diden y alovada bir terzihane av 
mak üzere davet edilmitlerdir. 

ekkUr etmi lcrdir. Bundan ~onrc. l~Mı_...•.-.;.;...w.......,.......,. 

Belediye Reisi muavini Haluk 
Nihat Bey k11a bir nutukla mezun· , 
ları tebrik etmit, kendilerine dip· 
lomalarınr vermittir. 

Müteakiben mezun hanımların, 
her biri çok güzel ve zevkle itlen· 
mit birer ıanat numunesi olan, e· 
serlerinden mürekkep sergi gezil
mit; beğenilip, takdir edilmiştir. 

Bu yıl mektepten 21 hanım dip- . 
loma almıştır; isimleri ıunlardır: 

Semiha, Nebahat, Sebahat, Fat 
ma, Cemile, Kamile, Cahide, Sali
ha, Bedriye, Fatma, Hatice, Seba
hat, Muazzez, Muzaffer, Nazike, 
Nezihe, Nimet, Münevver, Fatma, 
Fevziye, Nebiye Hanımlar .. 

1926 yılında kurulan bu kıymet 
li müessese şimdiye kadar 314 me· 

brlan okumakla beraber, aıla üzül • 
miyordu. Bilikis, ıırbndan bir yük 
atnuı gibi hafiflik duyuyordu. 

Nihayet: 
" - Oh •• • dedi. • bu mesele de , 

halledildi.. O beni naııl tecrübe etmİ! 
Wenmemİ.fse ayni neticeye ben de 
vardım... Her halde, beraber yap. • 
mamız kahil değildi. Bedbaht olacak· 
tık .. Akıbetin böyle olması ikimiz bak
landa da bayırbdır. Uki~ kendi ha • 
reketini baldı çılr&nnak içi~ Cemal 
Beye kanıbk Şadiye Hanımı koyma. 
ıı ıariptir ... Do~au, benim aklım • 
dan ondan ~ istemek geçmedi •• 
Geç1eydi ister miycJim, bilmem. .. O 
zamanki buhranlı halimde belki.. La
kin ıimdi. ıakin kafayla düıünüyo -
rum da, bunun ne utandıncı ıey oldu
iunu takdir ediyorum.,, 

Bir an düıündü: 
"-Cemal Bey benden zengindir .. 

Karnının refahını temin eder.. Her 
halde, 250.000 lira da ben de kalıyor .. ,, 

Türkana o da uzun bir mektup 
yazdı:Birlikte ıüzel ve fena günler geçri 
diklerini, aynlmalannı mukadderat ta
yin ettiiini anlattı. 

"İıtedifin avukatı intihap et. iki -

Amerikada iki yüz seneden 
ayni yerde oturan bir ailenin nl ya 
nına belediyece bir tak yaptmlamf. 
suretle bu çok eski aileye bir h 
gösterilmiştir. Resim, bu aileye men 
sup bir kızın, en küçnk toronun. çi 
çeklerle bezenmiş talmı altından be 
yaz bir ata binmiş olarak g~erken 
lırumştır. 

miz de ona vekalet Y..&m.. a.. 
ıız olayım .• Ne §ekİWe iatenm a,.s 
lalnn ... " diye mektaltaa içim a1•~ 
ne cümleler kattı. 

Bu mektubu göndenl. 
Ayni akp.m ~ 

çıkarken: 

., - fzrnirdeki itim•• iltifa 
te lıtanbula gitsem mi acalla? .. • 
düıünüyordu. • v-., ..... llıiır 
buluncaya kadar bıMrüa blnwla 
yet ebniıtim. Li.kİ11, 'l1hMa .. 
Şadiye Hannnı ta..ı,. et..._ 
mesele kalmıyor ... " 

Bu eınada, ta ,_........_ Wr 
yak ıeıi du,....U ._., 

- Ne o, Şair? 
Nuri, yanıbaıına.jocb. 
- Vicdan buhram De blWm 

yor ... Siz, bana o bdar .,... 
Halbuki, ben, sizia •ıawıla 
i• çahıbm. 

- Zarar yok, ..._. ,-.. 
geçti. 

- Hanımefendi De arama 
madı ya ••. 

- Ayrılıyoruz .. Fabt, m 
den 'bı1iyoraunuz? 
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hlklyeal 1 _ Kiıdın ve Moda 
-SOn sayıfadaki resme balan! -ı mı? •••• lıte, atımı oraya yaklaıtın· 

' yoru.m... Bak. ••• 
Siyah saçlı ıüvari: - Şakayı bırak... Rica ede-
-Geri dönelim, kardeıim ! -de- rim •.. Hatırım için. •• 

di. -Ah... • 
Sarı saçlı ıüvari ise, alay etti: - Gördün mü iıte, hayYanm 
--.. Deli miıin sen?... huylandı ••• 

- Kardeıim ..• Geri dönelim di· - Jonki !.. Jonki !. .. 
Yorum sana .. Bu gece bir rüya gör- San saçlı adam, uçurmmm deh· 
düm. ıetinden huylanan atını nafile ye-

- Tarihteki mqhur kumandan re teskine ufratb. 
lardan biri, ne yapmıf, haberin Beygir, taba kalktı... Bir iki 
•ar mı?.. Muharebeye sidecek· aillrindi ••• Çifte attı... SiiYarisini 
ıniş .. Bakalım, bugün harbe hafla· kündeden atar sibi, uçunımun de
trıak için uiurlu bir gün müdür rinliklerine yuvarlandı. 
diye remil attırmıı. Remil, ulur· - lıte, dü§tün ••• Söylemedim 
•uz çıkımı ... Halbuki, yanında bu· mi? ..• Söylemedim mi? ... Söyleme 
lunan müıaYir ç.rldmr; hiddetin • dim mi? ..• Düıtün i§te ••• 
den küplere binermi9... "Aman, Bu hikayeyi, timdi, timarhane
Jahu, efendim... Bugün dütman, de bulunan san saçlı ıüvari anlat• 
'lc&r§ımızda pek azdır; hücum e- mıtbr "Rüyamda gördüiüm ayni
denek yenmemiz pek mümkün • le çıktı! "diye ısrar edip duru-
dür •.• Fakat ihtimal yarm yardım· Artık b·ı · yor... , ı emeyız: 

cı kuvvet alır. O zaman halimiz Sahiden böyle müthiı bir rüya 
fenalqır ••• Gün buaün, saat bu sa· gördü, ve o rüya hakikat olarak 
attir ... Hemen hücum ... ,, fakat, ku tecelli etti de onun için mi çıldır-
lllandan: dı; yoksa çıldırdı da bayle bir rü· 

"Remil atbln da 1"911111 attan ... ,, yaı gördüğünü onun üzerine mi fd
Cliyerek ayak direr, durmmuı... d" d" 

ıa e ıyor •.• 
Nihayet, onun söylediği dinlen· (Hatice SUreyya) 
IDİf, miipvirlifi nazan itibara a • l=============I 
lnnnamıf ... Fakat, düpana yar-
dmncı kuvvet gelmit··· Tabif, mah· 
~lmuılar ••• 

San eaçb aüvari bir kahkaha 
•ttı. 

- Sen de bizi mahftttinnek 
İatiyomm aaliba ••• Eter basün 70 
la çıkmazsak, yarma kadar miit• 
lait bir kar yaimuı ve ortalıim 
ltapanmaıı muhtemeldir ... Onun 
İçin, mahmuzla bakalım ••• Deeeb .• 
bir, tak, tak •.• 

Dai yolunda çıkıyorlardı. 
Siyah aaçb süuri bir müddet 

'-t111: ~'8jfealfr ôAa, 
lllakul gibi görünmü§tü. 

Az IOlll'a, sinirleri ıene bozul • 
41u: 

- Bu yoldan ilk defa geçiyo
l'ılln... Fakat, buralamu tanıyor 
tibiyim .•• 

- Ne münasebet?. 
- Rüyada gördüm... 
- Asıl timdi rüya ıa..Gyonan 

hliba ••• 
-Yok, hayır ••• U)'alllp .. Bi· 

l&Jriı, bütün hiı]erim ayakta .•• Sıh 
hatim tamam ile yerinde •.• Y alna, 
tiiyamrn dehıetinden hili ürkiYo 
l'-lam ••• 

- Rüyan neye dairdi laman? 
- Sana dairdi. 
- Bana dair mi? 

- Evet ••. itte, bu yollardan hir-

Atletik sporlarda 
söz, ayağa düştü 

Sonbahann serin gUnlerhıae hafif 
bir manto altına giyilebilecek elbiae 
amefi.. tnce yUnIB kumaftandır. Ku
mq, bej rengindedir. GöğaU yelek 

Albncı Balkan oyunlarına tam tatmıda Te çift düğmelidir. Dilğme -
on aw. kaldı. Bu o-•arm latan- ter, beyu renkte deri kaplıdır. 

.1_ ,-uau Bu aonbahar elbiaelinin allaleri, 
bulda icrası arbk bir zaruret hali- dUğmelerden batb koyu renkte deri
ni al~ıimdan önümüzdeki mev· den bir kemer, beyas ipekten bir yaka 
sim İçin yapdacak ve yanlacak ve eflltun renkte iDCe kadifeden bir 
çok it var. • boyunbağı •.• Boyunı-tmm anuma 

AJtmcı BallCan OJUDlanna ha- da telı: taflı bir iğne 10kulacak. Diler 
taraftan, çok uyfun lnitli paatalan 

tünden itibaren bütün memleke- da, aynca endamı derli toplu göster -
tin alikumr celbedebilmek, bü- meğe yanyan birer aUstür. 

tün naazrları ora a ~evirmek, bu- a. .ıw.. ~il ..... .ıe .a. .. 
ili& o ~!İare ete iznn ofan nacak çantanın timuh derisinden ve 
ehemmiyeti vermek için belki geç yahut ooun taklidinden, koyu gGmtl • 

bile kaldık.. ıt renlıcte olmalı, muvafıktır. Resim-
de ıörüldUğU pbi, bu, umum! göril -

Her ne kadar Zagrep oyunları nüt itibariyle ahenk teminine yan -
Ye onun netayici henüz temizlen- yor. Şapkaya gelince, o, sade, koyu 
memiııe de o sahadaki söz o ka· renkte, kenan u olmahdır. Mor b -
dar ayaia düttü ki, arbk bize SÜ• difeden bir kunlell. eflltun boyun • 
kat etmek )'akıfacak.. balı ile imtizaç üade eder. 

Atletizm itlerini yazanların iskarpinler, 90!lbahar modnmda 
kendilerini tanımamakla beraber yer tutan timsah derisinden oluna, 

bu da gerek renk, ıerek desen nokta
fikirlerini çok parlak bulaym um. 1anndan çanta De uyiunlulı: ga.tere -

llezılan artık seyahate çılan,- ceği için. annbfti tam olur. Sonbahar
mak auretiyle bu itlerin kmtala· da serin havalarda hafıf bir manto al
cajmı o kadar kunetle söylü;or tma giyilebilecek olan bu elbise, ıh1c 
ki, adeta inanacaimı geliyor.. havalarda mantosuz da giyilebilir. Bu 

Yunanlılar ha.m. Balbnlar- &nek, Viyanada sonbahar fçhı ortaya 
•- Jconulaniar arasında en pklannctaıı bl-

dalri hile imiyeti, _,.ı.te çıkma- ridir. 

malda delil, it bilenlere kıymet Peki, bu elbilenln herine alma • 

vermekle, nepiyatı da ba iti anlı- caJı: manto nasıl oluna. elbiseyi a • 
yanlara hınlnmılrla elde edebil· çar? .. Manto, elbileyi açık lmalamJa
mİftİr •• En kestirme terakki yolla• caP, billkia bpatacaiz için, bu hu -
rmm dahil Ye hariçte ba ite ehem- SUita futa takyit gö~etmete ltızum 
miyet vermekle mümkün oldaiu olmadıiJnı, Viyanah bir moda mGte -
ba devirde kendi kendimize hir ha1111r .eyliyor. Bununla beraber, ha-

Resimde görülen ,keten üzerine i§lenmit bir maaa örtüsü kenarıdır. Za· 
rif Mine çiçekleri 8mek almaTak çizilen buitleme desenleri. kenan biribirlerine 
pek yakın olmıyarak, örtü Uzerinde yer tutmu§hlr. Ortaya yakın olan ltleme. 

kenarda olanla bir örnektir. Ancak, kenarda olan, daha iri görilnU§lil bir i§le
me halindedir. içeriye, dıpnya doğru keskin girintili ve çıkmtıh olan örtü ke
nan ile kenardaki bu i§lemenin arasın da, yer yer tek ve büyükçe Mine çiçekle
ri ıekillendirilmİftir. l§leme, beyaz lıce ten Uzerine mavimsi ipekledir. Yaprak· 
la galfeyi andırır knmılarda, itleme rengi yqiliımiclir .Bu tarzda mUa örtll· 
lerl, hem tık. hem kullamflıdır, hem de qlemeaiyle uğrapnak, ev bdmma di

ğer ev ifleri araamda hot bir it, eğlence mahiyetindebir it gibi gelir. Hiç ev iti 
olmıyan kadın da, arada böyle bir itle meığul olursa, can sılantnmı duyma.si 

Sonbaharda 8r· 
me ctimlelı:lerler bir· 
tikte atıaıann da mo-

da oJacqmdan ev
velce bahsetmitt:ik. 

Burada, file bir atla 
ameli cörilyonu • 
nus. 

Viymla modelle
rinden olan bu atla, 

beyaz yünden örül • 
mil§tür. Uzuncadır. 0.,,,.1,,. 
.zaman, iki ucunda-
ki uçak uçak plll-

lrilller, diz kapakla • 
nm bulur. Sade gö
rilnUıUne rağmen, 

bir çok deseni var • 
dır. Uca dofru iki 
tarafı, bir amektir, 
Orta yer, mllteva • 
zin olarak ufak u • 
fak delildi. bundan 
sonra gelen iki ta • 

raf önce sık örillmilf sonra gene ortası 
gı"bi, daha llODra ıene tnk ve sonra da 
tekrar ortalı cibidlr. Bunu mGtealdp 
çapraz 3rğil, ıenit delikler, yelmeakh
iı gideriyor. Bu ıenit delikler mumı, 
yeniden ortası gibi örillmiif kamı ta

kip ediyor. Nihayet çiçek ve yaprak tar 
zmda desenler .,e bunlarm ucundan sar-
kan pUüOller, atlanm ıüaOnU tamanıh yorl • 

Bu tarzda atlalar, burada da gezin tiler eanumda omuzlara almıyor. Şimdi-

den bithaaa Bflyilbdada muhtelif çqit leri tabah, akpm g8a önUncle cesit n.
mi yapmap ba§ladt. Bapa bafka dil% renkler de ve renk renk ylinlerden bn
pk olarak örUlmiif olanlan da g<Sze çarpıyor. Burada tercitı edilenler, fimdild 
halde daha ziyade lıpanyol atlalarmı g6 a önüne getiren çeıitlerdir. Llkin, rm.... 
deki cım dilz renkte olanlan daha kibar bularak tercih edenler de ~k delil 1 

lilde reçtik ... Atlarmuzı ıürdGk ... 
3'.raya, fll UÇUl'UIDUD J&Dma ıel • 
dile ••• Orada birdenbire atmm aya 
lalJl asabiyeti tuttu. UÇ11nDDdan • 
--aı J11Y&rlandm ••• 

San .açh adam: 
~apma, canım ... -diye bir 

a daha attı. 

fif, .a4e, mbm omuzdan dit~ raı· 
14'1 yapac:aionm zannetmek ni- lan tamnda bir ınantoaun. elbdeden ? 
:=.:=:~:::ı: ::z;:deoı::;:,-- Çinliler nasıl evlenirler. 

- Rüramda da ba,le bir W · 
~ a~nıclL.. Dönelim, dllae • 

ta-::- Sen çrldınyonun ..• Böyle lrir 
....._İlenin vaki olam.P,caiısu sa• 
"- İspat edecetim ••• Ben, dünya
~ en usta biniciıiyim ••• Atım da 
'-' talimli, en usta, cins bir hay • 
~... Bak, sana bunan böyle 
~u ispat edeyim •• 

- Gitme •.• Allah qlnna ıit· 
~.~.üyamda da tıpkı böyle ıöy· 
~ H~di, haydi ••• Öyle feY ol
l': ·· Kaç ıGndGr yorpnaun. .. 

°"hn1u1c 1'afma wrmuf ••• Han • 
ti lloltadan ~nana düttüğümü 
~ t&'diin?... Şa noktadan 

nmcla nılrorlannmn la,metinden l!::!!!lll~=~~===~==~ı Usalc ·-..ı.1.1 .. -Ja Avnı .... 1.1 ... arumdakil bilmif, nlkth 1ayıhmı. dUfUn yapıl • 
d 1 • .........._, _ __._ -'-x.-.. mr Ye aablır bir meta olmadıit ,_AAU9& a-a-

niçin o erece erm UHUIUllllCU•ur evlenmeler, gittikçe ınldapyor. Artdc mqtır. 
duı büyük bir bilsi ile l.htedit)e- için heyecanın haddi azamiyi hal- eski nnyet yok... Buna rağmen, ba Niklh ve dlllün, umımiyle Çin l-
• d ,_ ,...._ du~ .. yerlerde isabma hakim ola· d . ğun _, __ ._ -:. rı e PM'lalRll"•• •- memneler gei'ek Aayada, gerelı: A.,- etine uy ~ cereyan .. .._,, 

Rekor denilen en yüksel( tlere- bilmek aJl'I bir haslettir.. napeda hldiae müi,etinde cörillil - binanın içerisi .,e cbprm bqtan beta . 
cenin her IÜll Ye her zaman ya- Atletik sporlan o kadar bislne yor 1 çiçeklerle donatılmqtır. Aile mensupla· 

1-...;. ___ _ bekli • .-ı. .. -=--: takip ediworuz, ki bu~e kadar rmm oturduiu koltuklara, kıymetli pıllllUllll ·yenlenn ~.-.,,v..ı .1 Geçende Londrada iki Çinlinin ev- halılar <SrtWmiiftür. Gelin. PirJanta • 
hizim memlekette toplanmqtır. yapılan itlerle baaünkü alakamız tenmesi de, bir Alyalı ile bir Afrika- larla itlenmit bir elbise glymiftir. 
Dört senedir Balkan f&IDpİyoılla arumda bir nispet halabilmek ham evlemnainden daha u atab u • Avnıpah misafirlerin en çok hay • 
olan Yunanlı Frangudisin Zar- "imkim yoktur.. yaıuhrnq deiikHr. Londrad& maaild retinl uyandıran py, gelinle g(lveyi-
repte iki Jb metrede 1içGııcli ıe- On ay sonra yapılacak altmc:ı tahail eden ve timdi diplomamı alan nln birbirleriyle tek kelime konuıma • 
liti hiÇ zannetmem ki o çok düfiik Balkan 0 -lan için timdiden Çinin eski İngiltere aefirinin oflu Dr. malan oJmuttur. Çin nağmtleri, Av • 

.JUU& Se. Ming - Se orada Tıp tahsile- ... 1. -=-a-ıerin kulaklarnu -.:p dereceye raimen Yananiatanda yazar, m derin noktalara kadar ru.,... ~ • """& 
den Yo - Şung • U De tanqıp aevit- gelen napıelerle oqarken, gelin bir 

"Yahu, naul olar, bizim Fransa- etrafa uılatmıJa çalqabilinek ıe- miflerdir. Bu ım, Pekin bankam di. ~e, gtıvey bir k5fede, hiç atız aç-
diıin derecesi daha yüksekti, ne lecek aene dilfiilecek niyet karp- relı:t6rOnOn landır. ikisinin de yaılan madan o~ıtardır! · 
oldu,, teklinde gülünç bir netri· nncla bizim gibi herkse daha aa• klçGk olduğu bydiyle, aileleri bir Çinliler, garp memleketlerinde ev· 
yata veıile olmamıfbr. bU'lı ve hazımlı olur.. kaç aene kadar evlenmelerine millaa- lenirken bile, kendi Adetlerine göre 

Rekor denen en yüksek 'derece 'Jm• a.lm de ctmemitJer, ~ müuıde alma· hareket ediyor, bunlann ~ 
MMraJdan peJDir ahmr 111'1 ah• 11111 1llD1ll'Wili).Uı, 
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HABl!R - Akşam PostaS1 

·nı antafında • Tramvay ve Şakayık caddelerinde 

Şişli Terakki Lisesi 1Nehari1 
ANA - iLK,. OR1 A -LiSE 

56 Sene cHCI , el~nlkte te is ve 1919 da lstanbula na ledihni~. TOrklyenin ~n eıkl husust mektebidir 

Re mf il ter muaa ietl ve mu melltının dUzgUnlU§U Maarifçe musaddaktlr. 
Kız v tk it taleb l~in yanvan ve genit bahçeli iki blnada ayrı leyll teşkllltı Yardır. 
Mevcut Fr n•ızta, Almanca, lngllfzce kdtlar1nı dokut yaınıdan itibaren her talebe iştirik 
eder. Resmi mUfrcdat programlirma eor \alebesint ciddi ve muvaffak bir surette bakalorya im· 
tih n1arma hatırlayan mUessese 'lO kl ilik bir Maarif Encllmeninin nezaret ve himayesine mazhar· 
dır. Mektep hergün aat 10 .. l1 erıs.nda çı\chr. Kavıt iılerine Cumart si • Pazarte 1 ·Çar· -

Kız ve 
Erkek 

Ca§alo§lu: Te efon: 23880 

Ameli B 1at 

7 

Ticaret 
Lisesi 

3 senelik orta ve 3 ~dik Ticaret Lisesi kısımlan vardır. Orta kımıa ilk 
mektep mezunları, Ticaret Lisesi kısmına orta mcktCP, mezunlan kabul edilir. 
Ona ve lise kısımlarında resmi müfredat prograıl11arılc birlikte mektebin tesis 

gayesine uygun ayrıcı tneslek ve lisan dersleri kuvvetli bir tarzda okutularak 
mczunlan Ticaret ve iktısat sahasında ve şahgt ıeıebbüsl~rdc nıunffak olacak 
şekilde hazırlanır, 

U •• cretler • Ortt kwm 4 taksitte senede 30 ıira Ye Ji e 
• kısmı 4 taksitt enede 40 lira. 

Kayıt gUnlerl: Cumartesi, Pazart si, Çarşrmba . 
•a~b• ~nle~ ba~dı~ T~efun~ 42517 L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

1 """"'"""""'.....,,~"""' ....... ,_,,,,.,.,._,.,~,"""""~'"""mf"."1:"""'111lnııln :ııtınıırıılllllllmtDuı- mnıırıııırıı~ 
Ei 

-

ı'I ·Erk U Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi Leylf • nehar" 

YRiYE LiSELERi 
~atih - Saraçhanebaşı Horlıor caddesi Münürpaşa Konağı 

esmt lı eletin bütün im\iyat v hukukunu haiz ve Maarif Vekaletince MUADELETl mu ddakbr 
Tedrisatmdoki ciddiyet ve intizamlyl talebenin sıhhat ve gıdasına itinasiJe tanınmış olan 
m ktebimi1.de kayda baılannıı hr. llk kı11mdan itibaren ecntbi lisanı başlar. Talebe mektebin 
lıususi oloınobil '-'e t)\ob\iılerile nakledilir. Cumadan maada her gUn 1 O dan t 7 ye kadar 
mUrac:1at edilebilir. isteyenlere tarifname g&nUerilir. Bakalorya imtibanlar1 lEylillde baılıyacaktır. 

T tefon : 20530 

~ ~~··:.t -~ .. :. _:·> ', : • ~· ., ; ~ Leyli - Nehari ~ 

Kız - Erkek - A•• Jnkılô.p liseleri ilk - o.ı. - u •• 
MUessisl: rtebi Zade Hamdi 

Kuvvetli bir talim heyetine malik tir. Resmi mekteplere muadilitı musaddakhr, Kayıt için her 
l 3-17 otasında mUracaat blurıabilir. isteyenlere mi\fassal tarifnam'e gönderilir, 

~ CağaloğJi\ - Yanık Saraylar caddesi. Telefob: 20019 .... 

!:~··· ... · .. ···-········ .. ···· .... - .. -·--·--·--.. - .......... _ .............. ---··Hizmetkarlık yapmak isti-:; ........................ -........................... - ........... - ..................... '" ....................... fi yen bir karıkoca aranıyor 

!ı 00 000 ı · • ii İ§leri muntazam bir aile nez· 
ıi; ' erce ınsan n dinde ev hizmetleri görmek üzere, 
. : ii hamarat, temiz, terbiyeli, namus· 

i! • b • s E N DE ~i lu, ııhhatli, eli işe yatkın, iÇki kul· 
fi gı J fil lanmaz bir karı koca aranıyor. 
H ii' Kendilerini ziyarete gelecek hiç 

li y ld H bir akrabaları ve mi$afirleri olma· 
:j . ) ) m ii matı prUir. İkis ne birden ayda, 
fi :: muntazaman, ön beş lira verilecek 

il Tra bıçakların l'ull n i~ tir. Yat~c.a~ll\tı ()da, yiyec:kleri d ) .~ a i! yemek ıyıaır. Arzu edenlerın bu 
il ti Uc gün 1çirtde Kabalaşla set üstün ,::::•··············· ............. ,... .... ........ .. .............................................................. _-:- .. .......................................................................................................... ,,.,_ .... : de Çürüksulu Mahmul Pa~a aparlı 

, ............... ::r.···· .. ······ .. ·· ... ···· .. ·····-·:cm::::L-ı····::ıı:::ı: .. ···:••rı;--ıı·-·--... ::ı, manıncla Mahmut Pa~a ail~sine 

fi ........ H "i"f :··A··ı:ı A ... H ıVi" E" R....... il bi~:::;:~:~:~:: .. lstanbul Şu· 
~ El besinden: 

I! Merkezi Umudıisindıenı !I 17 Eylül 1934 Pazartesi günün· 
,! Eskişehir Hilftliahmet ttietl<eı ambarında düz, kafeı ve diken\i :: dl en itibaren gİ§elerimizin sabah· 
~l !! eyin saat 10 dan-16 ya kadara· 
!; teller mukavves baraka le•Uımih dtmir ve kereste ı 7 De· e: ı;, 

1 
.. 

ı' · "! çıK bulunduru acagı müşterilerimi 
I} dionboton marka itfaiye ve Fiat marka oth~obillcr 18 Etüvler i: ze arzolunur. 

I! ve 'Çama ar makinel ri 20 yUU 934 hribinde satılacağından il -----~-----~---...... ....:.....-! tallpletin mfü'ıcaatı- rı: fi lstanbul Dördüncü lcra Memur· 
"ı •· lugu"' ndan: ·• : : :ı: ::: : : h: ::ı:: :: : : ~c ı: ::: : : :::c ı ı. :ı:u::::::::::: :::::::ı::::: ::::::::::: :::ı::::::::::::::::::::::::::ır::::::i 

Fıtık ağrılarından ameliyat· 
aız kurtulmak islcr.-eniz1 ülçt' 
ile yaptığımız ıon sistem fefitii 
it sık bağlarımızı kl!llanılı~. 

Galata, Kanık6y, poğaçacı 
f rram yanında No. as 

l<aponeridi 
Mide, barsak ve karın kor 

•eleri yapılır. (1558) 

'[ 5 ' 

HABED 
Aıtşam Postası 

ldareban~alı -lstANBUL AN 
KARI\ CADDESl 

l'elirfn.I Adnıel: l$TANUUL UAınrn 
retdon \•ttıı 1t ldıifeı ı-iıno 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen 800 lira kıymetinde 
ki gayri mübadil bonoları 18 -
9 - 34 tarihine müsadif Salı gü • 
nü saat 10 da İstanbul 4 ncü Vakıf 
hanında borsada ikinci arttırma 
ıuretile satılacağmclan taliplerin 
yevmi muayyeninde mahallinde 
hazır bulunacak memuruna mü· 
racaatları Han olunur. (~577) 

En Nefis ~ 

Limon çiçeği kolonyası İ 
Şişesiz satış fiyatı ı 

i '"""'''-*'''·~~- Litresi 100 Kuruş j 
\ 
L:: 

f --.-~·-~ " 160 ,, ; 
220 " s 

E = !E 

~ e 

" = E 
E1...,;~:11o:o.1 

\ Sirkeci Mühürdar zade hanı no. 
İ 19 ŞükUfe ltriyat imalithBnesi ~ 
= Telefon : 23074 = 
lınm111111ıddll•ı .. .-.... u .. n••-llllllit_.ır•, .. a1111111~mııııHuıııı111ıınwııHnı11ıuRJ11f1UlHllı~ 

reni Kitaplar 

(DÜN ve YARIN) Tercüme Külliyatı 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, ikttaadi, mali ... en muhal· 
let eserlerinden aeçıne kitapların tercümesi ve "DON ve YARIN • 

tercüme külHyatr ismi altmda, yılda muntal!ant fa&ılalarla, otuz 
cilt ~adarının çıkanlmast !Uretiyle yüz ciltlik bir kütüphane 
vücuda getitilmeai temin eelilmiştir. En kudretli kafaların, 
kalemlerin yardımlarına mtiracaat olunmuştur. 

8 inci kitap ı: 

Rohi Hayatta Laşuur 

1 
Dr. G. Yung -
Fiyatı: 60 
Tevzi Merkezi: 

Prof. Dr. M. Hayrullah 
Kurut 
V AKIT Matbaası 

BASILANLAR: 
l - t)AFO, Döde - Haycıar•ltUat 

2 - AİLE ÇEMBERt, Monı - l. R. Altpn 

8 - TlOARET, BANKA .., BORSA. lkttut ~oktôıü 

&luhlla Etem 

' - DEVLET ve tıhti.AL, Lenln - IJ4Yd,ar Rl!&t 

6 - SOSYALİZI\lı Kaut.;kl - &blııa ukttl,.a 
6 - 1\0LLIYAT IJ, RASİN, B. Natıfu 

'7 - iŞÇi SINIF'J iuTliJ\ıJ, Lenln - Haydar Rlfat 

100 

100 

'115 

'16 

'75 

f& 
60 

8 - RUHi HAl'A'lTA IAŞUUR, Prot. l'un - l'iot. Dr. 

M. Hıı.ynıllah 

BASILACAKLAR: 
1 - 1 AKANA DOGRUı PJycr LotJ - J. H. Allpo 

Z - KVLl.ıtl'R.T f, UASlN D, iL Nuım 

1 ::.. OORtO BAJJ ı Biı1Z2Lll - Ha ttar RUal 

60 

ıırınaa 

• 

•• 
• • 
• 
• 
• 

• ..J 

' - lLKBAHAR riı.umt, tvan TurgcnJev - Samtrade Sllttn'a 
5 - OEM1YET, iıhJttln 

" - KAPlTALlZM etlımA.Nı, Prof&ör P1ro - Ahmet Hamdi 
'7 - P •n&uzı "" KABA. taıiW, 

8 -tSA: Parla Ruhiyat fuekt.ebUid Profesör doktor Ulnc S:ın~le - Haydar Rıfat 

9 - t:'l'lK 1 : Kr potklü - Atii>tlo Ahmet 

10 - tÇTJM..\t ILWUNLAR, Oreet - Raut Ahmeı 

il - ÇOOUK DOŞORTEto."LER H. Gonmlve, IUcııuaıeı - Prot. Or. M. Ba1· 

nıllalı 

12 - SAı.AMBO, Fl<>ber - t. R. Allşaa 

18 - SAMtMI SAADET, ı'obto7 - t. B. Alişan 

14 - \'ERTER, G6te - A; KAml 

15 - DtzRAELININ HAYATI, A. lonıa 



Makedonya komi
tesi reisi Mihailof 
Istanbula getirildi 

r-------------------~~~;;; 
l __ M_ v~.~~K~ı. !~ Şe!~~-n __ 

Genç kadın sözünü bitiremedi. 
Çünkü kırmızı perde açılmıf, biri 
erkek diğeri kadın iki artist, apq 
daruı yapıyorlardı. 

iki çocukla baba, anne ve kö
pekten ibaret bir canbaz ailesi pe· 
rendeler attılar, oyunlıLr gösterdi· 
ler. 

Gerdanlı göbekli iki kadın ağır 
ağır bir ıarkı söylediler. 

Masalarda sabırsızlık vardı. 

Sahneye bakanlar ve dinliyenler 
pek azdı. Perde kapanınca: 

- isteriz, şeytanm ıarkıamı 
isteriz! .. 

Diye bağıranlar oldu. 
Herkes ayaklarını yere, ellerini 

de birbirine vuruyorlardı. 
Bu gürültü ufak aralrklarla on 

dakika kadar ıürdü. 
Seyircilerin: 
- Hoıumuza gittifini bilirler 

ae hep böyle bekletirler .. 
- İyi ama çok naz, ltık uaan

'dmr .. 
- Burada usandırmıyor, büs· 

bntün çıldırtıyor. 
Diye konuftuklarmı duyuyo

dum. 
Bu "Şeytanın tarliısr,, nı herhal

Cle kapmm önünde resmini gördü· 
tüm teytan elbi.eli kadm söyliye
cekti. 

Bunu .ezdikten ıonra orada 
bulunanlann en sabırsızi fÜphesiz 
bendim. 

Zira uzun senelerin adöıamda
ki bir habra gittikçe derleniyor; 
bamta entarili, pısırık bir kadın 
yavaı yavaş soyunuyor ve derisi • 
ne yapı~mış gibi duran kızıl, dal'a· 
cık bir elbiseye bürünüyordu. 

• • • 
Muzik ağır ağır bir tango çal -

mağa ba!ladı ve perde açıldı. Re
simdeki kadm, orada olduğundan 
bin kat daha güzel, daha oynak 
ve alımlı olarak tanoda canlandı . . 

- lıte o ... Meral.. Meral ... 
Diye sesler duyuldu .. 
Sonra sürekli bir allnı salonun 

havaıını çalkaladı. 

Siyah hir fon üzerindeki kızıl 
vücudu, çıplak gibiydi. Çizgiler 
ve gölgeler o kadar belli oluyor· 
du. 

Dolgun bir göğüı, omuzlar, in
ce bel, kalçalar, düzgün bacaklar 
Ye küçük ayaklar .. Hepıi de ayrı 

birer güzellikti. 
Hafif hiT bat eğmesi ve zoraki 

bir gülüt, Mlondakileri çileden 
çıkanyordu. 

'Alkttlar durup durup yeniden 
baıhyordu. 

Bu yüzden çalgı dunnufhı. 
Arkamda iki kiti konuıuyorlar· 

dı: 
- Nneden çılmııt bu? Türli 

mü? 
Bunu soranın onu yeni gördüğü 

anlatılıyordu. Arkadqı cevap ver 
di: 

- Hem de öz Türk. Anadolu· 
BUD küçük bir baabaımdan gel· 
mit diyorlar. Zannedersem lapar • 
ta yahut Bordur taraflarından .. 

-Öyle ise ıiveai bozuktur. 
- Bir latanbulludan da-ha gü· 

al konuıuyor. Şimdi göreceksin ,... 

ya yeniden baılamııtı. Etraftaki· 
ler, arkamda konutanlara biraz 
sertçe baktılar, onlal' da ıustular. 

Fab:t onların bu kısa konuıma 
lan benim kafamm içini bir perde 
daha aydınlatmıttı: Isparta veya 
Bordur taraflarmdan gelmiı; kü· 
çille bir kasabadan .. 

Şeytanın tarkıaı bati adı: 
Eskiden bir melektim; 
Lekesiz bir çiçektim ; 
üzüldüm keder çektim. 
Şimdi ben bir şeytanım 
Fıkırdıyor hep kannn .. 
Bu, o zamana kadar duymach· 

ğım, bambatka bir sesti. Y ontul· 
muf, iılenmif, incelmif, elenmit 
bir erkek .esi, timdi bir maaal an· 
latır gibi hzlı hızlı söylüyor, sonra 
bir ninni gibi alçalıyor, y&T&flı· 
yor ve yalvarıyordu. 

Korkaktım, pısınktım, 
Bir gün cannndan bıktım, 
Kızdnn yuvamı yıktım; 
Şimai ben bir şeytanını; 

' Var ne isterse canım ... 
Bu bize kendi hayatını söylü· 

yordu; takındığı haller, yaptığı 

jestler, .eıine verdiği perde perde 
tonlar, realiteye tıpatıp uygun §ey 
lerdi. 

Kırdım paslı .zinciri. 
Sahneden öne doğru kıvrak bir 

hareketle yürüdü. Uç dört basa· 
maklı merdivenden inerken prkı· 
ıına de-ram ediyordu: 

Oldum çapkın bir peri ... 
Deminden beri toy bir çocuk si 

bi duran yüzü birdenbire sahiden 
çapkm bir hal aldı. 

Gazlerinin bakışlan, dudakla· 
rınm bükülütü, ellerinin iıaıretleri, 
vücudunun lovnlıtlan, hep bir a· 
ğızdan sanki §Öyle diyorlardı: 

- Gel, beni sev! .. 
, Zaten kendisi ölçülü bir güzel 

değil, aadece alımlı ve bambatka 
ic11. lıte bu bqkalığı, herke.e ben· 
zemiyiıi, ona çeşide susayan gö
nül kapılarını ardına kadar açı· 

yordu. 
Artık salonda ve ön maaalarm 

araımda idi. Tangonun en zarif 
figürleriyle parmaklarmm ucuna 
basarak dolaııyordu. Birdenbire 
durdu. Gülütü büıbütün çapkın· 
lqtı. Ağzı açık, hayran hayran o
na bakan bir genci parmağıyle 

gösterdi: 
Şu erkeğin gözleri, 
BaKıyor nasıl bana; 
Uysam diyor şeyt.ana.. 
Genç adam kızardı, yanındaki 

kadınm yüzü kanıtı. Etrafta gü· 
lüpneler oldu. 

Kendi kendime: 
- Nasıl olur? Kabil değil.. O, 

böyle ıeyler yapsm! Fakat olcadar 
benziyor ki .. 

Diye dütündüm. 
Yeniden onun 1e1ine ve hare

ketlerine dalmca hepıini unuttum. 

Gönül aşka gelince 
Eğlenmek isteyince. 
Müfterilerin araamda -yi~ilik 

bir delikanlıyı, sonra ııraaiyle o 
tuzunu geçmiı bir erkefi, uzun 
boylu enine boyuna geliımit bira 
damı, narin bir genci göstererek 
tarkııma devam etti: 

- Rual dütıniit buralara? .. 
Buna enap vem1efe vakit kal· 

madı..-Çinkü çal11 deminki taıııo· 

Genç, olgun, iri, ince 
Herkes ean atar bana 
Uysak derler §eytana .. 

'Deftml .... , 
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Sana söylemedim mi? •• Rüyam çıkb ... senin 
böyle uçuruma. yuvarlandığını gördüm ... 

.(YazISI hikaye sütunumuzaaaırJ 

[ ESNAF VE ış·çı 

Manavlann kabzı -
Belediye müşterek mallann şikayeti 

1 b 
• Hasanpaşa karakolunda ma-

Hileli cuma tatili 
Küçük Ayasofyada bakkallıli 

eden fakat isminin gizli tutulma
sını istiyen bir dükkancı bize biz .. 
zat müracaat ederek şu mektubıl 
getirmiştir: 

arzu ara e emmı- navEşrefefendidiyorki: 

yet vermelidir! Dükkinlann erken kapanma 
ıma karar verildiği günler epeyce 

Aylardanberi bütün berberler· 
den ayni !İki.yeti Te dereli duya· 
rız: "Bizim de çahıma ıaatimiz 
niçin tahdit edilmiyor?,, 

Bunun için berberler vilayete 
geçenlerde iıtida da vermiılerdi. 
Fakat istidayı vilayete veren 
berberler, birkaç gün sonra .Pek 
müteessir olarak bize geldiler ve 
iıtidalarırun müspet bir netice 
vermediğini gözleri yqararak aöy 
lediler .• 

Biz bu muammayı bir türlü 
halledemedik ve akıl erdireme
dik. Acaba belediye, berberlere 
niçin istirahat zamanlan ayırma· 
makta 11rar ediyor?. 

Düıünüyoruz: Berberler bu f İ· 
kiyetleimde haklıdırlar. Berber • 
ler de insandır. Çalıtkan, namuı
kir ve çok lüzumlu vatandaılar
dır. Onlann da, bugünkü hayat 
icaplarmdan olan "insanca yqa· 
mak,, haklan vardır. Eınafm Ye 
itçinin hayat ıartlarmı düzeltme
ye uğratan, bunun için de umumi 
talimatnameler, kanunlar hazırlı· 
yan hükametin, berberlerin de 
hayatlariyle alakadar olmumı iı· 
ter ve bekleriz. 

A. Rı. 

Berberlerin çotu 
ayni fikirde! 

Maçkada. berber Salihattin e
fendi ne diyor: 

Bizim bütün derdimiz, hala in
sanlığımızı anlatamadıfımıs için 
duyduğumuz yeiıtir. 

Bizim bu intizamaız hayatımı• 
za ne vakit nihayet Yerilecektir?. 
Her zaman, her yerde en yüksek 
makamlara sCiylüyoruz. istida e • 
diyoruz. 

Biz de insanız, bizim de herkes 
sibi yapmak hakkımız ftl'dD'. 

11kıntı çekmittik. Faka\ ti.ındi 
mü§teriler vaktinde işlerini bitir· 
meye alııtılar. Saat yediden seki· 
ze kadar alııverit kalabalığı de • 
vam ediyor. 8 den sonra artık 

mü9teri kesiliyor. 
Bizim kazancımız ve ıtımız 

hiç belli olmaz. Mesela; bugün pi· 
yaıaya patlıcan az gelir ve bize 
pahalıya mal olur. Tabii biz de o• 
na göre satarız. Fakat ertesi gü • 
nü birdenbire piyaıa patlıcan 

dolar. Bu ıefer fiatlar düter ve 
biz de mecburi pahalı aldığımız 
patlıcanları ucuza ve ziyanına sa
tanz. 

Bir Cuma tatili kanunu yapıl • 
dı. Buna, herkesin itaat ebnesi la• 
zımdır. Fakat, Cuma günü, bit 
çoklan, dükkanını kapıyor. Ufak 
bir camekan içine bir kaç paket 
tütün koyup sokağa iskemle atı

yor. Müıteri geldi mi, hemen dük
kanmın kapısını açarak istediğirıİ 
veriyor. Sonra, gene !kapatıp iı
kemleye ! ... 

Bizler, bittabi, bundan çok m\J .. 
tazarrır oluyoruz. Çünkü, evvelle' 
ri, herkes, Cuma günü dükkaıı• 
kapalı bildiği için kendine ne la
zımsa Perteanbe ak,amından alı
yordu. Böylelikle, Cuma günü y• .. 
pamadığımız satışı Pertembedeıt 
yapıyorduk. Halbuki, ıimdi, Per .. 
feıDbe ak§&IJlmID sab!I durdu. ıi
ra, herkeı, Cumaları bu gibi döl<' 
kanlardan mal alabileceğini bili• 
yor. 

Sonra, tatlıcı ruhsatiyesi a1•11 

bazıları var. Dükkanlarına bakl<'' 
tiye e!yası dolduruyorlar. Serbe11 

serbest alıt veriş yapıyorlar. J-IİÇ 
bir memur da: 

Bizim ve hemen bütün manav
ların mütterek derdimiz, kabzi· 
mallardaki mallann üstlerini 
''Yaldızlamak,, adetidir. Bir küfe 
üzümün üıtünü kiloıu 15 kuruş· 
tan aatanak, alt tarafını ziyanma 
filan ne olursa mutlaka 7,5 kuru· 
fa satanz. Satmaıak turşu olur .• 
Belediyenin müdahalesiyle, bu al· 
tı kaval üstü tiıhane küfelerin ih· 
tikarma mani olunmalıdır. Bir kü
f enin üstünde ne iıe altmda da o 
mal olmalıdır. 

- Sen, ne yapıyorsun? Tatlı" 
mısrn, bakkal mı? -diye sormuyot· 

Bir kıamı da, dükkanının üstii" 
Bizim de evde bekliyen ailemiz, de ohıruyor. Dükkanının ir kaP' .. 
çoculdarnnız yar, diyoruz. Fakat -:r aından giriyor·, sözde evine geletl .. 
nedenes makul görülmüyor. 

Niçin biz de bir cuma günü lere, istedikleri malları satıyor· 
olsun iıtirahat etmiyelim, gezmİ• HükUmetin emirlerine harfif' 
yelim?. Öğleden evvel gene çalı· yen riayet etmek iıtiyen bi:zle'' 
ıalım, fakat öğleden sonra da ar- bundan mutazarrır oluyoruz. ~~ 
tık dükkinda kapanmak manasız· hilekarlıklann önüne geçilmelid~t 
dl!'. ki, yapılan kanunlar, zarar del' 

Sonra, neye gece yanlarına ka· ~ fayda temin etsin ... 
dar dükkanda kalıyoruz?. Herkes • • - J .- ı 
vaktinde tra, olmıya gelemez mi? 1 Bütün esnaf ve bütün işçiler dU· 
Birçok esnafın 'hayatını tanzim e· : Meslek ve hayat şartlarmrıı __..tf 

den belediye, bizimkini niçin et· 1 zeltınek için nelere ihtiy~ 
mfyor?. itte, gazetede çıbn yazı· 1 varsa, bize yazın, sütunla -_f'll 
]ardan da bütün berberlerin ayni 1 emrinize açıktır. FotoğraflarJI ... ~ 
dütüncede oldui_U anlqılıyor. !?a yolla~:.. • .._ ___ ......... .....-/ 


