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Rakı içince .. Mihailofla hakiki mülikat 
Kamil Efendi tabancası-

na :~:ı:!:~;~;:.ı:::ı:: Şim iye kadar bir tavuk lille kesmemi ! 
kavga olmuf, neticede bir kadın JI 8. •1ı •ı fi d • 
tabancaileyaraıanmııtır~ lVl.l Ql 0 Ull Q reSl şudur• 

Beyazıtta Camcı sokagında o- • 

turan tütün amelesinden Ki.mil e· "B v } d S • • k v d 
fendile karısı Ki.mile hanım, dün eyog UD a UterazISI SO agın 3 
gece Kantarcılarda Paçacı ıoke. - T • t • • t • k • • k d 
ğında outran akrabaları Mülayim IUS ini apar ıma~Inln 1 IDCI atın a 
efendinin evine misafir gelmişte~- Ismail Bey nezdinde rnisafireten 
dir. Mülayim efendi, akrabası Ka-
mil efendiyi çoktanberi görmedi- mukim Mihailof, 
ği için bu ziyaretten dolayı f evka- ' 

iade memnun otmuı, misafirleri- Bulgaristan adi mücrim diye Mih ailofun iad~sini istedi 
ne içki ikram etmiıtir. 

(Arkası 10 uncuda) 

Çocuğunu denize 
atan kadın 

Bulgar komi· 
teci Mihailofun 

serbest bırakıl

dığını dün bütün 

gazetelerden ev -

vel haber vermiş 

Muhakemesine başlandı, tik. Mihailof ka-

neler (; nl ılıyor.. rısı ile birlikte 

!ki buçuk ya · Emniyet müdür · 
şmdaki çocuğu • 
ou Kadıköy va -
purundan deni
ze atan İnebolu-
lu Ayıenin mu -

lüğünden çıkın -

ca Beyoğluna 

gitmiı, kendisine 
bir kasketle spor 

elbisesi almıştır. 
hakemesine dün 
ağrr cezada Mihailof bun-
başlanmıştır. dan sonra Ağa Mi hailofun 

Ayte, Hazira -
~ocuaunu bo· nm on ikinci Sa-

§an Ayşe h günü kucağın
daki yavruyu dalgaların arasına 

fırlatmış fakat vapur yolcuların· 
dan birinin ihbarı üzerine yaka-
lanmıştı. 

Suçlu dün ağır cezada şöyle sor 
guya çekilmiştir: 

- Çocuğun var mı? 
- ..... . 
- Hanım çocuğun var mı? 
- .... Yok .... 

camide oturan komiteci 
ve iki seneden kar1sı 
beri l.ıanbulda yerletmit bulu
nan eski arkadaşlarından birinin 
evine gitmiş, bir kaç saat oturmuş 
tur. Saat beşe doğru Mihailofla 
karısı tekrar Emniyet müdüriyeti
ne gelmiıler, yarım saat kadar kal 
dıktan sonra tekrar çıkmışlardır. 
ikinci defa nereye gittikleri meç • 
huldür. Yalnız geceliyin komiteci 
ile karısının gene emniyet müdür
lüğüne dönerek kaldıkları haber 

1 vardı. Resim alınmaması için elin 
den geleni yapıyordu. Emniyet 
müdürlüğünden çıkarken de ö • 
nünü kesen fotoğrafçılara: 

- Resmimi almayınız? Rica e· 
derim. Benim dü!!Jlanlarım çok 
olduğundan tanınmamamı istiyo • 
rum. Gazetede resmimin çıkması
nı isterim. Fakat bu zamanda de

l ğil ! demiştir. Mihaj~~ akpm üs
tü Emniyet müdürlüğüne döndü -

ğü zaman tanınmıyacak bir ıekle 
girmişti. Sabahki ütüsüz pantalo -
nu, pardesüsü yerine yeni bir spor 
elbisesi giymişti. Batındaki kas -

kette yepyeni idi. Traı o1muf, 
kasketini sağa doğru yan giymif -
ti. Bir de bıyık takmıştır. Bulgarlı 
tanda iken bıyıksız ve saçsız olan 
komiteci hakikaten tanınmaz bir 
hale gelmişti. Çok şendi, kar111 da 
neşesine iştirak ediyordu. Mihai -
)of akpm üzeri o kadar çekingen 
durmuyordu. Mihailof bu sırada. 
gazetecilere şunları söylemiıtir: 

"- Her siyasi mülteci gib_i Tür· 
kiyede misafirperverlik görece
ğimden emindim. Türk milletinin 
şıan bunu icap ettirir. Tarihte her 

(Arkası 10 uncuda) 
- Evvelce vl'l.r mıydı? verilmektedir. 
- Evet. Mihailof dün sabah viliyete ............. , ....... - ................. - ... ······-·-·· 

- Çocuğunu niçin denize at- geldiği zaman arkasında açık ~ Mülakat 10 uncu i 
tm? renk bir pardesü, gabardin bir 1 i sayıfamızda 1 

(Arka91 10 uncuda) pantalon ba!mda ise bir şapka ............................. ----···· .. ·--

PRENSES MARİNA 

.ıglll:t. Kratııuıı oğuUanııdan Prens Oorc
.ı.' Yunan PremtCSl l\lıırlnanm dükfuılerl ya -
kında yapdııc&J<tır. tkl nlşıınlı Yugoıılııvya
dan Pari&e gltml,ler, Prens oradan tayyare 
ile .Londmya geçml,ılr. Prenses Mıırlna Pa -
rl~ kalınıp.ar, gPllnllk eşyasını ıtroarlk et: 
mektedlr: Re8m)ml7. Prenses 'Marinayı "R~ 
de la Palx,. de bir m&ğa&ada etya alırken 
IGstertyor. 

. . 
iiŞt:Mi"t;;ii~~ 
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. resmi . . . =······ .. ···--······ .... ··--·: . . 

Süreyya paşa işçileri telef on etti: 

"Bir mektup imzalamıya 
mecbur kalıyoruz,, 

Bu haber verildikten 
bir kaç saat sonra, 
idarehanemize bir 

zat geldi 
Dün, matbaamızın telefonu ça

lındı: 

- Biz, Süreyyapafa fabrikası 

itçileriyiz. Şimdi, bizden imza 
toplatıyorlar. Bunun ne ıerait al· 
tında toplandığım ve eğer imza 
vermezsek artık bu müessesede 
çalııamıyacağımızı biliyoruz. O
nun için, ister istemez ismımızı 
yazıyor ve parmağımızı basıyoruz. 
Fakat, haber verelim ki, bunu ar
zumuzun hilafına yapıyoruz. Si
zin yazdığınız doğrudur. 

'Aradan bir müddet geçti. Al
tında bir çok imzalar tatıyan ayni 
mealde bir mektup aldık. 

Ve beklemeğe batladık. 
Nitekim, bir müddet sonra, 

fabrikanın bir adamı, elinde mek
tup çıka geldi: 

- Efendim, Süreyya pa§a fab
rikasının işçileri ... • diye söze bat· 
)arken, lakırdısını yarıda kestik: 

- Biliyoruz ... lmza toplatıldı ... 
Evet, bunun tekzibi, aslından ev
vel bize geldi ... Hem eğer, tekzip 
edecekler ~arsa, bize endileri 
gelsin ... Mektubu. fabrikanın ada
miyle göndermekte mana ne? 

Bugün saat on buçukta, Sürey· 
ya paşa fabrikasının üç ustabaşı
sı, altında bir cok imzalar olan bir 
m~ktupla geldi. Bize 5Öyle hitap 
ediyor: 

Haber 2azetesi tahrir 
Müdürlüğiine 

' "Biz. b'ilfıistisna Süreyya paşa 
mensucat fabrikası. i,"Çileri imza

.. · (Arkası 10 uncuda) 

_ ...... , .. ._. __________ _ 

... 

HABER 
Perşembe günü 

20 Sayıfa 4kuruş 

·····---·---... ···········-
AKDENiZ 

KORSANI 

SAHiN REiS 
Harp, macera ve 

aşk romanı 

Yazan: Kadir Can 

Perşembe günü 
başlıyor 

·--·-· .. ······-·············--·--·-
HANÇERLt 

KADIN 
Büyük ve esrarlı zabıta 

romanı 

Yazan: ishak Ferdi ................................. ---
··--···-~·-·· ... 1 ........ -

HA·BER'in 
20 ~a'Yfahk '9>er§embe 

nüshasını, müvezzilerini· 
ze §İmdiden saklamaıım 

söylemelisiniz. 
Bulamamanız ihtimali 

kuvvetlidir. 
• • uaaww .. : 



vrede 
Sovyetler daimi 
azalık aldılar 

[S~--~~~--~~-: 

11 numaralı tren felaketi Cenevre, 16 (A.A.) - Deyli 
c 

Telgraf muhabirinden: 
Sovyetlerin akvam cemiyetine 

girmeleri için tertip olunan davet· 
name otuzdQ.n fazla milletin mü· 
messilleri tarafından imzalanarak 
Moskovayn telgrafla gönderilmiş· 
tir. Sovyet hükfimeti bu daveti 
kabul ettiğini hemen bildirmi!tir. 

Mançuko muhafızları qaralı yolcu
lara yardıma müsaade etmemişler! 

Akvam cemiyeti meclisi, bu ge· 
ceki fevkalade toplantısında, rey 
verenlerin ittifakiyle, Sovyetlere 
daimi bir azalık tahsisini karar • 

Sovyet hükômeti JB Ik l Si daimi 
yeniden protestoda a an an aşma 

la§tımnştrr. 
· bulundu konseyi topl~ndı 

Panama, Portekiz ve Arjantin 
müstenkif kalmışlardır. Sovyet 
lerden bir reis seçilmesi ihtimali -
nin önüne geçmek kaygusu ile, 
akvam cemiyeti meclisine reis se • 
çimi, Sovyetlerin azalığı katiyet 
kesbetmeden önce, salı günü yapı· 
lacaktır. 

Cenevre, 16 (A.A.) - Konsey 
aşağıdaki karar suretini kabul et· 
mi§tir: 

"Sosyet Rusya tarafından mil -
letler cemiyetine girmek meselesi 
hakkında asamble reisine gön.de· 
rilen 15/ 9/ 934 tarihli mektupta· 
ki tebligatı alan konsey, misakın 

Moskova, 16 (A.A.) - Şarki 
Çin demiryolunun cenup kısmında 
on bir numaralı trenin uğramıt ol· 
duğu felaket hakkında Harbinden 
gelen mütemmim haberler, Sov -
yetler aleyhinde bulunmaktan geri 
ko;mıyan Japon ve Mançuri gaze
telE"rinin hususi bir taknn maksat-
lar güden haberlerinin tamamen 
zıddıdır. Harbin gazeteleri tre • 
ne taarruz vuku bulduğu sırada 

timendifer müstahdemininden o -
lan Sovyetlerin ortadan kaybol· 
mut olduklarını ileri sürmektedir· 
ler. Hakikat şudur ki Sovyet me· 
murları azami fedakarlık ve cesa· 

·dördüncü maddesinin kendisine ret göstermektedir. Bu memurlar, 
verdiği sallihiyete tevfikan Sovyet mütecavizlerin trene girmelerine 
Ruvyayı, milletler cemiyetine mani olmak için icap eden kati 
kabulü asamble tarafından kabul tedbirleri almışlardır. Vagon 
e'dildiği an'dan itibaren, konseyin kondüktörleri tüfek at~inin deva· 
'daimi azası olarali tayin e"der. mı müddetince methal kapulannı 
Konsey bu kararın tasdikini asam· kapamıılar ve mütecavizler gittik· 
bleye tav iye eder.,, ten sonra loliomotif ve vagon kon· 

Ce~evre, 16 (A.A.) - iki sülüs düktörleri felalietzetlelere ilk yar· 
eltseriyet fazlasile temin edilmiş dımda bulunmak üzere icap eden 
olduğu için Sovyet Rusya millet· tedbirleri almışlardır. Ancak tre· 
ler cemiyetine dahil addolunabi· nf!'! refakat etmekte olan silahlı 
Ur. muhafızlar bu memurların gün 

Sovyet Cevabmm okunmasın • doğmadan ev:el treni terketmele· 
dan sonra M. Benes, isim çağır • rine mani olmuşlar ve bu suretle 
mak şartiyle reye müracaat et • felaketzedelere yapılması lazım 
miştir. Almanya ve Japonya çık· gelen ilk yardımı teehhüre uğrat· 
tıktan sonra konseyde kalan on mıtlardır. Muhafızlar ayni za· 
üc azadan onu "Evet,, demişler ve man'da kondüktörler ,efinin ıervis 

Dört Balkan devleti Akdeniz misakının 
kısa bir zamanda akdi temennisini 

izhar ediyor 
Cenevre, 16 (A.A.) -Anadolu deleri hahıinde daimt konsey, 

Ajansının huauıi muhabiri bildiri· azasının milletler cemiyeti müza· 
yor: kerelerinde defaatle tasriha fır • 

Balkan antantı daimi konseyi e· sat bulduğu malum battı hareketi
veliıi gün ve dün M. Makıimosun ni muhafaza etmektedir. 
reisliğinde iki celse aktederek Balkanlara müteallik mesele • 
ruznameye dahil meseleleri ve bu ler hakkında, konsey bütün Bal • 
meyanda Sovyetlerin milletler ce· kan devletlerinin tefriki mesaisi • 
miyetine girmesi, emniyet misak· ni temin için çalı~mağa devam et· 
ları, ekalliyet, Balkan memleket· meği kararlqtınnıftır. Konsey, 
leri arasındaki münasebat ve Bal· Yugoslav kralı birinci Aleksandr 
kan antantının milletler cemiye • Hazretlerinin yakında Sofyaya 
tiyle münasebatı meselelerini de • yapmağı kararla,mdıkları ziya • 
rin bir surette tetkik etmittir. retten dolayı meserret izhar ede· 

Sovyetlerin milletler cemiyeti • rek bu seyahatte sulh eserine ve 
ne girmesi meselesinde, 'daimt Balkanlar arası yakla,masma 
lionsey dört devletin kabul lehin'de kıymettar bir hizmet görmelde -
rey vermesını kararlqtınnı,tır. d' 

ır. 

Mutasavver veya h"ali müzakere.de 
olan emniyet misaklarma gelince, 
daimi konsey bunları müsait suret· 
te karşılamaktadır. Bilhassa Ak· 
deniz misakı gibi mütterek bir 
denize komıu olan 'Avrupa "dev· 
!etlerini bağhyan bir misakın e· 
liemmiyetini kay"de lüzum gör· 
mekte ve bunun kısa bir zaman 
zarfında aktini temenni et· 
mekt~dir. Akalliyetler mualie 

Temeli muahedelere riayet ve 
milletler cemiyetiyle tetriki mesai 
olan Balkan antantı, 9 §Ubat 1934 

tarihinde imza edilen muahede 
ile ona merbut protokolü dört 
devlet namına kaydetmeğe reisi· 
ni memur etmittir. 

Balkan daimi konseyinin gele· 
cek içtimaı bu senenin 27 birin
ci teşrininde Ankarada olacaktır. 

Panama, Portekiz ve Arjantin telefonunu da kaldırmıtlar ve ken· Kredi F onsiyeden 
müstenkif olduklarını bildirmİ! • disinin timendifer müdürlüğü ile 

ihzari Küçük Zabit 
mektebi lerdir. temasa girmesine mani olmu,tar. kazananlar 

Reyler verildikten ıonra, asam· dır. Bu sebepten 'dolayı şimendi· Kahire, 16 (A.A.) - Yüz.de 
belenin reisi M. Sandler, büroya · fer idaresi vaktinde malumat ala· üç faizli ve ikramiyeli Kredi Fon· 

aznrtesi günü saat onda ve a· mam19 ve felaket mahalli ile tema· ıiye tahvillerinin dünkü çekilitin· 
~ambleyi saat 11 <le içtimaa 'davet sa girememi§tİr. de: 1886 ıenesi tahvillerinden 
edeceğini ve ruznameye Sovyet Harbinden bildirildiğine göre 169.007, 1903 senesi tahvillerin· 
Rusyanın namzetliğini kaydede - on bir eylul tarihinde Japon jan- den 429.672, 1911 aenesi tahvil~ 
rek, bu husustaki · rapor tanzim darması Sovyet vatandaşlanndan lerinden 305.415 numaralı tahvil· 
e"dilmek üzere meselenin altıncı on kişiyi tevkif etmiıtir. Mevkuf· ler 50.000 frank ikramiye kazan
komisyona havalesi hakkında: ka· lar, on bir numaralı trenin müs· mı9lardır. 

Anliara, 16 (Hususi) - ihzari 
küçük zabit mektebine kabul §art· 
ları ıunlardır: 

Y aıı yirmiden fazla, 16 dan a • 
ıağı olmıyacak, okur yazar olacak, 
gürbüz ve sıhhatli olacak, lüzumu 
olan vesikalariyle beraber tetrini 

evele kadar mektep idaresine mü• 
\.acaat etmiş olacaklardır. 

flilJanada 
Gene bombalar 

patlamıya başladı 
Viyana, 16 (A.A.) - Poliı it• 

tasyonda bir bomba bulmuıtur. 
Bomba müdafaa nezareti teknilC 
mütehaasısları tarafından imha e• 
dilmittir. • 

Yeni bir nazi suikast tqebbüsn 
mevzuu bahsolduğu zannedilme'li· 
tedir. ~ 

Viyana, 16 '(Jl..A..)' - Zabıta 
V aro§lardan birinde bir köprü al• 
tında gizlenmi! ikinci bir bomba 
daha bu1muttur. 

Viyana, 16 ·cA.A.)' - Dağıtı· 
lan Avusturya lejyonuna mensup 
bir çok Avusturyalı nazi timdi av• 
det etmektedir. Bunlar İ§ kamp• 
larında mahpuı kalmaktansa A • 
vusturyada: ikameti tercih ettikle• 
rini söylemektedirler. Bununla 
beraber az çok yakın bir istikbal· 
de A vusturyada nazi kanfıkhkla• 
rı tevlit için unsurlar ihtilali mev
zuu bahsoLmasından korkulmak • 
tadır. 

Viyana, 16 (A.A.)" - Sosyal 
demokrat ceneral Şmiller ile ıu· 
bat isyanı üzerine kampa ıevko· 

lunmuş olan diğer bazı mebuslar 
ve 400 nazi köylü tahliye edilmit· 
lerdir. Köylüler hasat mevsimi· 
nin ıonuna kadar muvakkaten 
tahliye edilpıi~lerdir. 

Yugoslav Kralı Sofya ve 
Parise gidiyor 

Cenevre, 16 (A.A.) - Havaı 
ajansı bildiriyor: 

Kral Aleksandr'ın Sofya ıeya· 
hati 24/ 9 tarihinde olacaktır. 

Paris, 16 (A.A.) - Yugoslav· 
ya Kralı Alekaandr 9 T eşriniev• 
velde Pariıi resmen ziyaret ede· 
cektir. 

Vecihi tayyare 
mektebi kapatıldı 

Ankara, 16 (Hususi) - Ve
cihi Tayyare Mektebinin ka• 
patılmasına Milli Müdafaa Veka • 
letince karar verilmiş ve hu karar 
lstanhula bildirilmiıtir. 

Haber aldığımıza göre hükUmet ' 
sivil tayyareciliğin daha esaslı ve 
daha geni, ıurette taammüm ede· 
bilmesi için asri ve büyük bir mü· 
eaaese vücude getirecektir. Alaka· 
darlar bu hususta tetkikat yap· 
maktadırlar. rar verilmesini istiyeceğini bildir· tahdeminindendir. Büyük bir fe· göaterilmeıi için birçok defalar ile 

mi~tr. dakarlık ve cesaret eseri göster· ri ıürmüt olduğu metalip ancak 
Siyasi I<omisyonun, bu liusus· miş olan bu memurların tevkif e - kısmen tatmin edilmittir. Mua • 

taki mütalaasını bildirmek üzere dilmeleri şimendifer müstahdemi· mele yapılması ve kendilerinin 
sair sabahr müzakerede bulunma· ni arasında büyük bir infial uyan· her türlü aefil muamelelere kartı 

Vecihi Beye Eski tehir tayyare 
mektebinde bir muallimlik temin 

Ankara, 16 (Hususi) - lktısat edilecektir. 
vekaleti tarife müdürü ve sabık 

Hüsnü B. müfettiş oldu 

d t H b. d k. So h. d·ı • • • d d·ı • Jstanbul ticaret mektebi müdürü 
1 muhtemeldir. Bu takdirde ,.. ırmış ır. ar ın e ı vyet ce • ımaye e ı mesı ıçın ser e ı mıt ıı· · kt J 

samble tamamen mücehhez ola. neral konsolosunun mevkuf Sov· olduğu metalibin isafı için 11rar Hüsnü Bey vekalet müfettitliğine mua iM me ep e-
rak kabul kararmı verebilecektir. yetlere kar§r daha iyi muamele etmekte berdevamdD'. • tayin edildi ve iıe baıladı · l rİne talebe alınmt-
Bu program, normal bir !ekilde •--~--------------------... -...ı ____ ._ _______ _ 

tatbik edildiği takdirde kati cel- ı C'abah aazeteleri ne Ji,,orlar? yacak mı? 
se çarşamba sabahı aktedilecek ,_,,~ 45' u~ Ankara, 16 (Hususi)_ Bu 
ve Sovyet Rusya heyeti murahha· sene Kadroların kifayettizli .. 
sası asamble tarafından kabule· CUMHURiYET -Yunus Na-ı MiLLiYET - Ahmet Şükrü j müşkülat çektiği vnziyetlerin ıs- ği dolayısiyle muallim mekteple .. 
dilerek milletler cemiyetine işti - di Bey d'Sovyetler ittihadbıın mil- Bey "Ekalliyet haklarının hima- lahmı beynelmilel muahedelerde b k b 1 d'I · ... rine tale e a u e ı emıyecegı 
rak edebilecektir. letler cemiyetine iştiraki,, başlıklı yesi,, başlığım taşıyan bugünkü aramak hayal peşinden koşmak söylenmektedir. 

Sovyet Rusya milletler cemi • makalesinde son günlerin en mü- makalesinae Lehistan hariciye kadar beyhudedir;,, Bu hususta Maarif Vekaletinde 
yetine pek şerefli şerait dahilinde him siyasi hadisesinden bahset- nazın M. Bekin milletler cemiye- ZAMAN - Bugünkü baş ma- tetkikat yaptım. Aldığım malCima· 
girmekte ve böyle bir hadise hali rnektedir. Cumhuriyet baş mu- tinde ileri sürdüğü müta.lea. mü- kalesinde Makedonya komitesi re- ta göre vekalet muallim mektep· 
hazırda pek mühim bir şümulü haniri bu münasebetle milletler nasebetiylc Lehistanm taleplerini isi Mihailofun memleketimize il- leri müdavimlerinin istatistikleri· 
haiz bulunmaktadır. cemiyetine karşı Sovyet birliğinin izal etmektedir. Ahmet Şükrü ticasmdan bahseden Ebüzziya za- ni tetkik etmektedir. Eier bu sene 

Maliye müsteşarı 
Ankara, i6 (Hususi) - Bursa· 

da bulunan maliye müste,arı Faik 
Bey aynı yirmisinde Ankaraya dö· 
necektir. 

şimdiye kadar takip temiş olduğu Bey dnyor ki: '.Ekalliyet meselesi de Velit Bey Mihailofun yakin muallim mekteplerinden mezurı 
siyaseti izah ettikten sonra bu iş· bir hükt1met meselesinden ziyade başka bir memlekete kaçmayıp ta olacaklarm adedi fazla olurıa bu 
tirakin sulh lehine ve milletler ce- vaf.andaş zümrelerinin birbirl~ri- Türkiyeye gelmiş olmasının, ken- mekteplere yeniden talebe alına • 
rniyetinin kuvvetlenmesi hesabı - le olan münasebetleri meselesidir. di de söylediği gibi, Türkleıin caktır. 

na ne kadar ehemmiyetli olduğu - Hük11metin bile ekseriya nü- mertliğine güvenmesinden ileri Alınacak talebelerin miktar• 
nu anlatrnaldadır. fuz ve salahiyetini kullanmakta geldiğini yazıyor. da o zaman belli olacaktır. 
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SİYASET . 

Hapı yuttu mister Japonlann açık 
Braun 1 harp prapağandası 

Gueteıerde okudutumma aa- Holandalı seyyah hala uyuyor ın .. tia pzeteaiaia IOll plen nü .. 

'-. filmlerin, Ankarada kontrol e- halarmda okuduiumuza göre, Man • 

~~ha!: ... ~ Alman hastanesine kaldırılan ~=·=· 
~ -ı.,ı ..,.... kudılıkla seyyah neden uykuya daldı? w.!0:!~:: :ı:.ibiri,Hı::i~ 
._ bitarafhlda mahalreme etmele Sinbuncla, So.,etler hakkmcla aöyle-

sabp1mn Diinkü aayalmcla, Holaadalı Yuiyetten ıüpheleaen hizmet. J han•i doktorlarmm benüs kon· mediiini 1malanamaktadır. 
Ştıphe.ls ld, ..._,., liaDrm bel bir -lcımua Pera--1

H otelindeki ... iJer otel mtldürlüiünil n otel mi· ıültuyoa .uiyetinde oldaklanm Makaleain iami tudur: "Harbi .... 1 be- ,_. ........ 7 mek limnl" 
l '-th bir etlencealdlr. Ahali, odwncla alır 6ir aylm7a daldıtmı dürlüiii de sabıta11 haberdar et• iirendik. DGn ıeç nkte kadar lprisinO. fU aabrlar ftl"dır: "Man-
,_.perdenin berinde heliren ha· "aabahleJİD de 117U111&dıiı için mittir. hutanm YUiyetinde hali bir de- çaricle Jaf&J'Ul Japonlann onda doku· 

1allere balrarak, milfterek rüya• zabıtaya haber ftrilerek Alman Senali, lalll UfUI' ..-iyette o. lltiklik t6rillmemifti Ye 48 aaati n, harbin mükemmel bir iı olacaiı 
lara d~r ••• HOK& •akit ıeçiri- hatt•haneaine kaldmlcbtım yaz• '.lumdan indirilerek bir hatta oto- mtltecaYis bir zamandanberi uyu· fikrindedirler.• 
- ... :Aym amanda, iteberi de mıtbk. mobili7le Alman hutahaneaine makta idi. Haıtahane doktorları, Soma, ilin ediyorı 
.....,.... Hadiee liaklnnda bur arafbr- kaldmJm ... -. zabıta doktorlariyle temutadırlar. "Madem ki, So.)oetler nhıDerl, 

' au- IS~dlli at 1'eri ne- ..,_. Mançuri kapılannda dehtet aalmafa 
_..., •·-- e malar yaptık. Oirenditilllize ıa • Otuz bet lmtr )'aflarmda kadar Aldıldan neticeleri onlara bildir • uirafl70l'lar ( I?) onlara tam ama • 

dlr? •·• itte muhueheai: re nb tCSJle olmattur: olan Holandalı 1eyyahm UJku hu- mekte •e onlarınki ile kendi inti • mnda hadlerini bildirmek n •11 a'ftDA 
%70 dppelik, haddini bilme- H 1an..1-'- ah h 

o aaaı aen ' er Ml!MD• talıx.-.- tutuld··x. • .a-'enmektedir. balanm lcartılqbrmaktadırlar. Panak lbnndır!" .._lik, yorpnmdan fazla a,aimı ki •t...• ı....a_ '-• •- ,..." 7• ~-__.- bu fikrin ele H...wade 
ııuı yeme1UC11 IOma a..,..m o- Bir riYa•ete ..Jt.e, kendieiade uy• d •- ~...., .. • 

'-tmak meyilleri... datma çdamt Ye aababa kaUr 1 •v• Dün Alman hutahaneai oa • ld JaponJann fikri olmamak, Mitila 
%20 mmır propapnda. herk• ıibl ftktini lilldbaetle ıe. mnzluk hutahlr Yardır. Ve u • torlanndan biri kendiıiyle ıörü • Japonlarca kabul edilmek iktisa etti • 
%10 ıibl cılız bir niahette, ha· t'"irm'·tir. Sabahleyin kahYalb yamak için bir illç almıt fakat feD muhanirimize: iinl iJbe ediyor. 

L!I... -..a.!-l -L ..::L T .., .-be 0 0 0 ed d:~• ihetl "'' •-al dd •ı•k Japon pzetelİ, Jaarbe ç:ı?-.. lr JaaZll'o ~ 1a11ate •e Bir~•, 1'1111&n 7.-· -ıamanı, lrendlal qaiıJa inmedi. nu tuu ta11n eme .. ı c e y azı7vPe mtl el~ı. ı • lanıhnau için ianeler toplamlma.,. 
teltlc:l UD1111'1ara hurolunuyor. ti ıibi, kahnlbamı oduma p • derin•• alır bir uykuya dalmıfbr. metıal olmaktadır. Kendilermı nı taniJe edi:rorı 

Ne yank ki, kendieinden son tirmek lbrıere ıanen çatırdılı da ( DUn hutabane ııudinde yap• neticeden haberdar ediyoruz.,, de- •ffattl mektep puJdan WJe, dn-
Clerece fayda elde edilmesi müm• ıirillmemiftir. tılrmız araıtırmada, Alman hatta• mittir. deliklerinden biriktirdiklerini açıla • 
~ olan bu dahiyane icat, timdi· cak harp için ıözden pkarmahcbrl" 

)e kadar bayle bir katil netice Yel" p ) " J k y •• •• kJ cli,or. 
ialttir. "lnkiıaf etsinde bize men• ar amento ar on- -~,-ıl,Tt] un. an gumr.u e- Muharrir, barpcG,.ane huf11 lçlncl9 
faat1er getirsin!,, diye ümit '-1· f h J k ~ W d k k kendini kaybederek ilive edifOl'ı 
J.d.xrm- ta-recilffi de aynı e- er&DSJDa 8ZJf ) . 2 • n 0 e tet ) at "Hatta iç Jaf11ldaki çocuklara y. 
~ ... J J- K k k idi le, daima harp oyunlan oyutmah, on-

lhn neticeyle bizi kartı kartıya Danda itibaren, parlamento- uyra •ece Gilmrilkler ve inhiarlar •ekl· 1ara lah~ tüfek ..-meli '" f1I tshl • 
h1rakmadı mı? itte onun da am• ı... lmaferama lluırkklarila ~ Bahçekapıda Snleymanm lda· letinin ,CSıterdili !Uzam Gzerlne 

79
,i telkin etmeliclirı "Harp i,idir, ha..,. 

La.ebeai: ıal olan Tlık papa, Yddu ean,. reaindeki çöp arabamı çeken Yunaniatan •e MııD' l(Ülnriik tet- W Mftllelr lbnndırl" 
% 70 Bomba atıcı bhlliyetl. -cla --'-ıa baflaimftır. beJslrlerbı kuyrufuau, ketmek ia- killbnm muhafaza itlerinin tetki• • • • • • • 
o/0 20 Zehirli pz sdact marife- ı-B~:=-_,..1,1 __ La._:., L- . ti,_ Yatar ,.Jralanmııtır. ld için latanbul sllmrük1eri bq Scw,et ımı:: •ed.isı°WM'~ı .. 

ti "~- ...... ,...... ııı • ._. ava- Çabuk 88ndUrDldU 1 mldtlril Seyfi Be,ln riyueti al • ri netretmelrle • • ;or. ~ • 
. %10 gibi crlJZ bir nlahet dahi· ferama ..aecek maaleketl.ia Taksimde otaran MatmeMI tında bir heyet yum tehrimizden ••,:. =:'.::.. =· Bani':' 

linde de yolcu tqımaia, pottala• murahlaa.lan için otelleftle JWI' Foti Jelllek pltlrlrken JU1'!8 çr- liarebt edecektir. da, Japon emper)'a)izmi, fhnank, ar-

tı çabuk yetiftirmeie y&nJor. lianrlamnqtır. bnmt ise de etraftan yetifeDter Efe Yapmlyle ıldecek lieıet • us,• ,..Phirm Wlmez bir ~k ha- lı 
Henüz tanare beliımm 3ntine Huırlıklara O.isli meham tandGrmGtlerdir. te Seyfi Beyden maada lttanbul lincle temsil edilmektedir. 

llaaıl ıeçileceii dütünülmüyor. U Necip Ali Bey nezaret etmekte- Sabun ~ahyordu gümrük muhafaza bq mtld6rü HUseyln Faruk 
ldıı, ı~ müttaJıa]E oldulu ak· .u,. ~- ita ..... ........ g~MJ' cadcleaiıacle hak • Huan &.,. •e daha Lir memar ba· 
IGllmeli, yalnJZ bizde oirl, ıtlft. .aylemlttir: kalbk yapan Hakla efendinin dGk lanac:Ubr. 
Janm her tarafında, bilhaua, en klnmdan iki kalıp sabun .... ımak Heyet buradan Pireye tldecek. 

and •-Gnpmnua pbptekta •• re 
hribi, 1rendi vatanmda uy ır- hamrlıklar ilerlemektedir. Konfe. iltlyea Emine lwnun pbl•nmıt- Pirede npurun kaldıfı müddetçe 
lbqtır. Evet Amerikada da film- br. Pire gümrükleri tetkik edilecek 
•-- • iki • rama lftirak edecek olan murah-~e ıöıterilen züppe!" ere manı _._ Sakaı llıreıat n oradan lıkenderlyeye ıidile • 
ohnatr ı..;a .... Jr,dryor! hularla muhabereye dnam oıu- t..L! H t t tkikatmı n.-·tle 

·:y :y- DllJW• Şimdilik muhtelif memle- Kanmpqada PbaleCle çiçekçi ce1mr. eye e ....... 
Memleketimizden, ıinema te- ı.tleri tenull edecek L-ıer1a Simonun aakaılarmı çalan Hayri yapıo ayni Yapurla dlnmiye çalı· 

laehiyle, garba, ıenede kaç para _ 7._. taeaktır 
llttilini biliyor muıunuz?... Bu kaçar kftiden mflre1drep olacalı- yablamaqtır. Seyfl Beyin deCliklerine ılre: 
M6n mukabilinde, hiç olmaz•, m teapit edemiJOl'.I& IConferan- Samatyada yangın Vekiletten alınan bir emir üzeri • 
\ir manevi fayda elde etmeliyiz... ıa 270 kadar murahhas iıtirak e- Samatya ci•uı dün bir yaqm ne Yunan •e Mrıl!' muliafaza teı· 
'>efil ki manevi zarar ıihmek... clecektir. Bulana içinde ana e- tehlikeal atlattı. Y anpı, Samat· kiıllh üzerinde tetkikler yapıla· 

Sinema tahiel•ri, herhalde, An ~.nı .. Ankara11 ziJU"et için icap yada Merha1'a caidealade Clehhal caldtr. 
~a filmlerin kontrol edilme1i eden kolaylılclar ıBlterilecektir. Dimitrinin ıiıortalı nlnden ~- Na-f-ıa_V_e_k_i_li•n•in_t_e_tk-ik-ab 
>tldnclen aanmtıya uirayacakla· Konferamı, m'eclla reisi Kim mqbr. Bu e• oldukça hG,.aktnr. Nafia Vekili Ali 8q dün teh· 
.._.~-n korkmamalıdır. Onların n u_--.a.•.-! -.n.L• t...• __._,_ Yan ....... --..len --L&..x.. ani···'- • 
·-... r&f& ~ muallD uır ~w- -- .m:u ~.... ~ rimizdeki ecnebi firlretler hakkın-
~ lraybetmeaini kimse istemez. la açacaklardır.,, mamqbr. Y_.a eanaımda tid • da yapdQ tetkikatla alakadar 
~en temenni ederiz ki, kontrol, detli bir rüzslrm MDekte olma• memurlardan izahat -'--br. 
1'er ciheti 1azettci bir tekilde ol· Baıvekil Pap 11 latanbul itfair•inl telita dl • Narıa bat miihendWİ~ Oaldi· 
._ •e tedrid 'bir iıllh dilf(IDGI· BqYeldl hmet Pqa ffuretıe- ıGrmilftür. Bu te},eple Beyolla dar tramYaylariyle nhtım tirke-
'-. ri cliin liledm enel Heybeli ada· itfaiyesi de yardıma ıelmlftir. tinin YUi,eti etrafında tetlribt-
"---- ller yerinde, •İllellla, dalci ikam lhl d !...a.!--L t y • • rtal •- d 
..,yg7a.uau etı um a 1H1raua anan e"1n 11ıo 1 oamuı o- ta bulunmaktadır. Telefon tir-

"Lammnlfena züppelilderle ma· ı ı de • la • 1 tahkika h • ıa. bufUl'lllat ar, 81 e . n soma ıte yıııy e ta e emmıyet ve- 1'etleri mukaveleıini tetkike me-
•'IJ lmanlar ._,.attıtı için, umumi ki ı...:... d ,, 
ı.. ı- Büyikacla1a aiderek Yat 6bU- "rilmeue ir. mur komİl)'on bugün tekrar top. 
111111' aksillme11ıuau1e ıetinnlt; hot nü tereflendirmitlerdir. .....,_, __ ,_ --ı....a 

1
!--.____ lanacaktır. 

~ _. vaa, ~ A11111r- Pi:&..&- lrıendilerim Dalall'- J... b k 1 c__ 1 • ~kadar çoktandır t1oı.t- n.au....,. ·ı- Esnar- an ası Nar1& •ebe ediye ııwmiaer en 
....... H.halde mütenebltih ola· Vekili Şiiri Kap Bey millld ol- Şehir meclifl ha tef etki içtima· ile ılrket. mura~hul1trİndan mü • 
~--·, war etmemek için, llfeo'. muttur. Pqa Hazrederl alqam d af S.nh •• U __ , rekkep hır komuyon hu ar batın • 

&zeri tekrar Heybeli adaya dan- m • em n 111 e lllef•ua da toplanarak tramvaylar icin 
ft snk terbiye edici filmler lacakbr · 

~·---Llardır. 8eferiyet- Ye _m=Gt~le=rd=ir=·~~===~==m~~~ı 0 
• daimi ücret tarifeaini tespit ede· 

u7__. n. .. JL = Haber aldıtmuza 16re banka. ceklerdir. 
• ..... : ... ill taflarmda da, TU111> ·ı · L.. i ·ı L--- ı ek 

L;.-· J ~- cı erm ua yen meyı •e anumaza nm tufiyeaine ........ Yeri ec •e Tünel ılrketine, ıimdiye kadar 
....-. _ 'bu Yadideki filmlere JJ-- ene1 intibak ederlene me- • • da L 
.... .111.._. etm-•....a-n ıen" d·--.. ---1-. ,. .. _ heyeti umumiye içtimam uir tatbik etmedifi bur mukavele ah· 
·••ueı aaw ... -ı~ aele kalmaz ... Buradaki 9inema .& kom tefldl ed lecek 
'-'· &iplerinin •uifelİ, Tüılriyeden tufi1e laJOIUl i • klmım yerine ıetlrmeai tebliit e-

- H-'L ille -.np--ı:ı..- L-Ja• tir. dilmiıtir. Şirket teahhütlerini ifa 
- •u paua-.- UU9 yilbelen aaleri - müıterek men- Bir lifin davası etmezse hükamet kanuni ealihi· 

-... ••• Onda aklı telim, anki telim faatleri naauaa - aıcalı ııcalma haki • 1 d ı..: 
w..... --·'-- Aleyhinde açılan bir daftlllll yet ve arını iıtima e ecea• :~ ••• Hakiki eanatle 7~ A~erikaya bildirmeleridir. '--~~- f 
~i •e yübeltici filmleri iste- Tl ld, ttltıolu, abGllmelln neticainde beraat wanm kati· ır. 
....._ -dmıek bühtan olar. ya'n~ Amerika •e Avrupanm di· yet k•petmeden yudıiı için Bir- Orta mekteptere tehacüm 
L... 3hndiki yaziyette, yeslne mit- ler memleketlerinde delil, blsde lik aazeteai aleyhine tekrar bir Bu ıene ilk mekteplerden fazla 
~. llnema mityolarmm Ameri· hutule ıeldiibıi ilrenerek yeni e- dan açılmııtı. Dün ha dayaya talebe mezun oldulu için orta 
'dppelili umuru Gzerine çalq aerlerimilletleria anamna sire ha ikinci ceza mahkeme.inde hakıl· mekteplere ralhet fazladır. Bu 
~ 't'e içlerine bir takım lmt he- zırlamama çare.ine babınlar... miı,Birlik aleyhine ıiyul nepipt yüzden byit mnddetleri •ekllet· 
•'illi Japma he1Mkler Uf{lftiirm«t Anla§ıMı mr Mister Braun? yapmak mpmdaıa açılan da•a U. çe Tetrinlenele kadar uzatıhmt 
'-1ı1am1rr. Stityolar, artık ~ Hapı da yuttu Misb~,. '8raun ! hlrtettirllmetl lrarariyle malııkw •e ha haeuıta allbclarlu& tehll· 
~-- Dlallala diJen Ws _,.... (VN., ...... talllr •ilı•"ttir· pt yapılmqtır. 

Tekrar imtihan 
edilecekler 

Gazi Oıman pata orta mekte
binin ton ımıf riyaziye imtihanın• 
da bir ıualin yanlrf taylenmetl 
yibünden yetmiı iki talebenin ıııa 
nıfta kaldıiı Te maarif Yekileti• 
nin bu talebelerin yeniden imti
han edilmesine karar Terdiii ma• 
IAmdur. Bu talebelerin ikinci im
tihanı önümüzdeki Ç&rf&lllba gG • 
al yapılacaktır. ilk imtihanda 
kazaaan dokuz talehe Mı imtiha • 
na tirmiyecektir. "1 

ikmal imtihanlan 
Orta mektepler ile liselerde DC

mal imtihanlarına Clnam etlilmei 
tedir. Şimdiye kadar alman ne
tice eyliil deweıindeki lmtilum• 
lardan pekte farklı delildir. Ta• 
lehe bu imtihanlarda "da muvaf· ' , 
fak olamamqbr. 

Bununla beraber Oaldldar orta 
mektebi bu ıene yirmi altı mezun 
yermittir· Alakadarlar bu mikta· 
n diler mekteplere nazaran çolC 
fazla görmekt; Ye huna hir mu• 
nffaldyet addetmektedirler. 

----------------------Ôz dilimizle ilk roman 

SavaŞtan Barışa 
Yazanlar: 

ÇUrUkaulu Mezl,.t 
ile 

(Vl-lt8) 
28 EylGI Dil Bayrmnmcla çı

kacaktır. Atlatan, herecanlan • 
dıran, ıöial kabart.an bir mlllt 
mnm içine, Oz Türkçe nlofh· 
nlmııtır. On birinci tahifeclen 
öteainl • 111>i okuyacakmm. 
Ba romanda tek yabancı kelime 
yoktur. Fiatı SO kuraf. 8uan 
"V AKIT,, Y ardu. 



4 HABER - Alef•m voataaı 17 E~ID l 'T8~4 
ı=::=====-=========================~====~=======~-=-"'"'=======~~~::::ı:==.m-=~===-==a~:-======~=======""====~=-:-!"'"o::=~~--

Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 88 

Niçin beğırac.aktı? 
Necmiıeherin menfi hareketi 

liu mülhit iıkenceciyi büsbütün 
çileden çıkarmaktan batka neye 
yarayacaktı? 

Nuri Bey k ·durmut bir sırtlan 
gibi sırıtarak, ~.·:rurı ıeyrek diıleri· 

ni gösterdi: 
- Necmise'1er .. Seni ne kadar 

~k ıeiyorum . Bilsen ... 
Nuri mütemadiyen sırıtıyordu. 
Ne~mischer: 

"- Seni ıevmiyorum.. Defol 
yanımdan!,, 

Diye haykırmak istediği halde, 
bu kelimeler boğazında düjümle· 
n!p kalıyordu. 

Nuri Bey bir az daha yaklat· 
muı, biraz daha kudurımuttu .. Genç 
knd rnı yiyecek parçahyacak gibi 
~ıkışhrıyor, ,,e kollariyle kucaklı· 
yar~!:: 

- Sen beni hiç mi ıevmiyor· 
sun. N~m;seher? 

Diye aoruyordu? 
Necmiıeher yavaf yavaf bu 

muhteris adamın kollarından kur· 
tulmağa çahııyor: 

- Asabım çok bozuktur, Nuri 
!Bey! Beni hürriyete çıkanruz .• Si· 
zi herhalde seveceğim! 

Dıtardan akseden ayak sesleri 
Nuri Beyi genç kadmın kucaiın· 
0an ayırmağa mecbur etmiıti. 

- Beni bu gece burada yalnız 
l:;ırakmıyacaksınrz defi) mi, Nuri 
8ey? 

Diye seslendi. 
Nuri Bey arkasına l>Nimadan: 

- Zannederim ... 
Diyerek kapıdan çıkmrıtr. Nö· 

lietçi derha1 demir kapıyı dıtmdan 
ldlitledi. 

Abdülhamidin sadrk ve feda· 
kir mabeyinc=ıi odasına döndüğü 
zaman dizlerinin üzerinde dura· 
bnyacak kad.ar sarsılmıf b.. Kalbi 
koparcasına çarpıyordu. 

Nuri Bey Necmiıeheri sahiden 
mi ıevmeğe ba,lamıtb? 

Şefika Hanım, Fehim Pa~anın 
"-ki metreslerinden biri idi.. Ni· 
.-ntafında T eıfilriye camii arka· 
amdaki 11ra evlerden birinde otu• 
nıyordu. 

Şefika Hanım, vaktiyle Taife 
.Urülen bir kaza kaymakamının 

karısı idi. Kaymr.kam Kemal Bey 
Bican nefyedildikten ıonra, Şe· 

fika Hanımın bot kiiıdmı gön· 

Tefrika numarası: 8Ô 

Yaz:an: ishak Ferdi 

dermitti. Şefika Hanım yedi yıl· 
dan beri babadan kalma evinde 
dadısı Hacer Hanımla beraber o· 
turuyordu. 

Şefika Hannna üç sene evvel 
Fehim Pqa muaallat ollliuftu. F e· 
him Pata sevdiği kadına çam 1&• 

kızı gihi yapıfrr ve yakaıınr kolay 
kolay bırakmazdı. 

Şefika Hanımı da, kocuı Ke
mal Beyi tevkife geldikleri zaman 
ıönniit ve aevmitti. 

Şefiılca Hanımın bot kliıdı ıel• 
dikten sonra, Fehim Pata hu lıanı 
mı evlenmek kaıtiyle ark ıık evin· 
de ziyaret ederdi. Bu ıuretle üç 
ıene beraber yataımıılardı. 

Fehim Pata günün birinde bir 
baıka kadına tutuldu ve Şefika 
Hanımı unuttu. 

Şefika Hanım o günden sonra 
hayatını bir kaç erkeli idare et· 
mekle temin eden orta malı bir 
kadın olmuftu. 
ŞefikaHanmıın, kendisini sık ark 

ziyaret eden üç dostu vardı. Bun· 
lardan birisi Şefika Hanmım çok 
aletli itrlilarından bahriye zahiti 
yüzbaşı Cevat Bey idi. 

Cevat Bey bir aktam çok aarhot 
olarak ıelmitti. 

Şefika Hanını, Cevadı üst kata 
güçlükle çıkarabilmitli 

Cevadm cebinde bir yıfm albn 
vardı. Cevat oturduğu koltukta du 
ra.mıyordu .. Elini cebine sokarak 
çıkardığı liralan Şefikanın kuea
tma ıerpti: 

- Bak, Şefika r Ben lMmdan 
sonra daima altınla oynıyacafnn •.• 

Görüyor muıun bu liralan. Al .. 
Bunların hepıi tenin! 

Şefika Hanım yere yuvarlanan 
altmları topladı: 

- Kim 'Yerdi aana bunları? 
Cevat gözünün ucuyla Şefika· 

nın yüzüne baktı: 
- Orasını sorma, yavrum! Ya· 

rm, öbür gün .. Bundan sonra her 
gün ıana avuç avuç altın ıetirece· 
ğim. 

Ve gülerek bağırdı: 

- Ben altın madeni 
anlıyor muıun 1 

buldum, 

Şefika Hanım hayretler içinde 
kalmı,tr .. iki ayda bir defa ayldc 
yüzü gören Yüzbatı Cevat ömrün· 
de ilk defa bu kadar çok para ile 
oynuyordu. 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili: 

- "-al hilmem efendim.. Ben M• 

t,ep oldum.. Ah, ellerim lunba1clı da 
o mektubu yazmasaydım. 

Hansi mektubu? .. 
- Sizin ıu üç bin lira meselesini .• 
- Vallahi hiç bir t•J' an1emrJo • 

nam .• 

- Ewt, efendimi Swn, Şadiye 
Hanımefendi ile aynlmanıaa 1ten ae • 
]tep oldum. 

Fikret, Türkandan bahaolunurken, 
Şadiyenin mur etmesine ptllUftı. 

Sorduı 

- Nasıl aebep oldunuz? 

- Efendim, biliyonunuz ki, henim 
plııtıiım oda, müdürün odasının ya• 
111ndadır. Sizin ıu üç bin liralık pua •r d•lnl ... cllrfe lronuıtufunuz JGn, 
hn, •endi odamdan muhavereyi din • 
)edim. 

- E. 

(Vi - Nu) . 

1 

1 

- Kızmayın •• O uman düpnaıu • 
nadan. Şimdi, dottunuz oldum.. lı· 
te, yapbklanmı haber veriyonqn... Bu
nu, hnat bilelim. Derhal lralımle sarıl· 
dım. Sizi seven Şadiye Hamına \,ij. 

tün olup bitenleri bildirdim. Makaa • 
drm, ıizi kötülemek, onun sözünden 
dütünnekti ... 

Fikret: 
- Bunu bana halter verdiğiniz için 

çok tetekkUr ederim! ·diyerek, ta· 
jrden aynldı. 

Artık, nazannda, bütün tablo ta • 
mamlaıuyordu. 

Bekir Efendinin kim olmak lbım 
seJdilini anlıyordu. 

Karamu verdi: Burada fula bl· 
nuyacak, lıtaMula ıfHoekti. Oıün • 
den tal yok, ı.aka mücllrilne side • 
relr, itlerini halletti. llk hareket eden 
vapara WnclL 

• " • ' • • • 

Şikagetler, 1 emenniler: lagUlzce dersleri 
Bir yol için 500 imzalı 

-38-mazbata 
"Eyüp NifADCuında Kemal" im • 

zasiyle aldıfmuz mektuptur: 

"Eclirnekapıdan Münaevi1e ve E· 
yfip NifUICUlllll siden INmak ,-ollana 
yapılması için o civar ahalisi taı teda· 
rik edip ora7a naklettikleri halde 1tu 
bozuk yol hail yapılmamıı, o civar a
halisini llüıündürmeie baılamııtır. 

Çlnkü kıt 1.Jd•pmfbr. Xıpn bu yol 
latan1tulun en berbat yo~lanndan 1tirl 
ba1iai alır, seçilmek imkinsızJaıır. 
Hele akpmclan sonra aeniler arasın
daki bu iılek cadde tarifin fevkinde 

bir benah kesilir. Halbuki ltu 
yolun tamiri için bet yüz liralık hir 
tabsiat ta apılmqb. Fakat 1tu tahıl· 
sat batka yere aarfedilmittir. Eler bu 
yal bu kıt yapılmazsa yiPlerce yolcu 
ve 1tilhasaa mektep çoculdan tahsile 
yolauz kalmıı demektir. Bandan dola
t• timdi MiinseYİ, NifUICI" Eyiip •· 
halisi ahalisi bu yolun tamiri için 
ltet yüa imaab 1tir mubata hazırla • 
mıtlardrr ki, 1nı mazı.tayı 1'u sin • 
lerde 1telediyeye takdim eclecei& 
Muhterem suetenizla ıiain de 1"ı yol 
hakkında belediyenin dikkat nuannı 
ce~betmenizi rica eclerim efendim." 
Şirketi Hayriye •lklyet 

dlftle111ez111lt• 
"Kuzsuncukta Eman,, imzaıiyle 

fU mektubu aldık: 
ttGuetenlsde Şirketi Hayri,. ._ 

retlerinin Eulabiından bahsediyor • 
sumaz. 

Bu fazlalıimdan ı.ıka ltlr ...... 
murlana lııir sıolc müıkülit çıkardılr • 
lannı; Boiaziçiada otana her hansi 
hir 70Jcuya ıoranana anlanum. 

Bendeniz askerim; bir ....ı.an 
dolayı ıikiyete sittim: Miifettlı hey· 
efendi bana hakaret edercesine: "Me
murlarmm yolsuz Wr hanıUtt9 1Ma • 
Junmazlar, 1ü ıikiyet clinlwıizt" 
tlediler. 

ihtimal haluızclnn; fakat ne c1e ol· 
sa müracaatim uıulen dinlenmeliydi. 

Böyle yolsuzluklann her zaman teker .. 
rür etmemesi, ıirketin nuan dllcbti· 
ni celbedebilmeldlfinis iıin, fU bir 
kat satın pntenlzin Wr köt•i- u· 
kııtırmaldıiınm, Boğaziçi halkı nauu· 
na rica ederim." 

icradaki bir it 
B.,.oilu ikinci ilk ..._ ~indi 

11ndta 131 numaralı Melwüre Mukad· 
der Hanım, 1tize sönderditi hir DMk· 
tupta hüliaaten ıunlan aöyliyor: . 

"Babam Muzaffer Beyden 1-flan· 
m11 nafakant nrdlr. Bu parayı maa • 
tazamen alamıyorum. H.U..ld, ....... 
mın hali vakti yeriade delildir. icra· 
ya müracaat ettik; aylardan ileri it hir 
tUrlll dü2"lemecH. Ewalmn lıtanltul 
yecliael icra daireıinia 33 • 78 " Ur· 
fa iaunun 33 • 90 nlllDUÜ dol78ia· 
rmdadır. 

Allkaclarlann nuan clildcatini cel· 
1tetmenizi rica ederim." 

Bir karllmlzln arzu• u 
Dün mat ... nma, Bomonti falııri • 

kumda etiket ıuheaiıule çabıtılım " 
isminin Ali Arif olcluianu aöyli,.. 
malGI Wr zat p!di; •JIÜ yerele çalı • 
ıan diler alb arkadaıı namına da ko-

Fikret, Şadiye Hanımın kapla ö • 
nüne varcbiı vakit, hayrette bldı 

Zira, polisler, ltakçifer n huı al • • 
vil adamlar, kapıyı çalmaktaydılar .. 
Bu sivil adaınlana memur otlluk • 
lan, hem halleriad em de ellerin· 
deki unn ~ helliycli. 

o ela, aralanna katıldı. 
SiYilin hiri, kaplJI azun uaadiyı 

. çaldıktan sonra, kanat açıldı. 
Fikretin yüreği atıyordu. 

Her halde, bir felüet olınuıtu 
amma, neydi? Olüm haberi alaeafnu 
dUıünerek yfireil abyorda. 

Aralıkta, Wr hbımetçl ıörflnmit • 
tü. 

Bu ...ı-ı.na maa.,...ı kartıım • 
ela: 

- Cene mi?· dedi. 
- Ne yapalma, 1r6çllr hanım? •.• 

Vail.UZ ... Haydi, hanımefendiye ha· 
1Nır ver ••• 

- E•de yok-
- Buna rajmen, maalesef, hac • 

ntmeie mecburu .. 
- Beld ... ydiniz ltari ltelcl...,.dl • 

..ı.... Ah, ne •dar Gzfllecek... Pan 

....... çalıııyor iıte... Her ,._ .... 
pnı 't'1ll'UJ'OI' .. Bqün d!t. PM o __. 

MUelllfl: timer Rıza 
When Mary wOka up DUt 

JDOl'lliq, ahe looked about on the 
floor and she aaw the head of a briıht 
Jittle nail! So of coune her dream t) 
mast have heen true. She told it to 
TGm • hut be oa17 laupecl 2). Jane 
who slept in the same berdroom had 
not tbe Nails aayinı things to the 
Hammer. Jl'Mleed. ahe dld not want 
to talk about anything. She did not 
Jook at all 3) well, ahe wob up with 
a hudacbe 4) ancl had to ıtay in bed. 
Her cheelu were nther pale and even 
her appetite 5) wu not sood as 
uıual 6) She thoqht she was very 
ili, &ut it vas really notllinı serious, 
7) and in the after noon she was up 
aıain and could even go for a walk 
with the others. 

Fortuaately, tbe ahoe maker had 
not forgotten hiı promise, and had 
aent her boots. 

They were all very happy, ltecause 
ırand father had ıaııeıted 1) the 
walk. T om fetched his hat an stick 
9) for him, Henry callecl hiı dom, who 
waı harkinı at the cat next cloor, 
ancl aoon af ter two they left the houae. 
it wu a very hot day aad the sirls 
were ılad of their straw hat 10). 
!oon they had left !landy Bay 1tehind 
them and were in a couatry ıa... 11) 

Tbere the shacl~ 12) waı cool and 
it waı 'V9ry pleasant. 13) To walk .... 

Rain had fallen the day Wore and 
ıe iM road wu not Y97 •aslJ'. They 
aaw manJ &utterflieı 14), ancl Henry 
wanted to catch oae wlth Mı cap; 
hat the htterfly •d not aUow Mm to 

do '°• it was too quick ffw him, and 
ıoon O.. mtrrİIT over hiı head, 
where he could not po11ihly reach it. 

After a wtıile th.,. came to a 
hrook, ti) and they ali •t down on 
the ı.nk 16) and watched the little 
fiıheı in the shady 17) placea. When 
Jack entered 18) tbe water, howner, 
tı.., acattered 19) ia all dinctionı. 
20) Of coune Jack clid not clo 
lhmt any hami. 

Mr. Rohinaon and the elıilclren 
croaaed 21) the 'brook lty nwana 21) 
ol a wood• hritlıe; 23) • the either 
mde then wu a little wood aad hue 
it wu delisht fully cool. Now and 
ti.en a ıunlteam 24) fouad ita way 
thougb, hut not often. The leues 
wen ao tbiclr, :-oa aee. Granlath• 
foancl a nice spot und• a tne, he 
leaaed 2&) hiı back against it, pulled 

his pipe and ltesan to ımoke. Tcd 
and Henry went to look for a nesi 
which they had seen two yean qoS 
but thouıh they tried very bani, tM 
failed to find it. Howenr they aa• 
aome aquirrelı Jumpins from 
to branch. 

Mary and Jane picked aome sweet 
ımelinı 26) flowers lor home-n 

Soon they all gathered 27) ro1111ll 
their Grandfather and bessed 28) laİl9 
to tell than anotluır atol')'. 

"Do you think", "he aai&i witla • 
amile, "that l have a ıtOI')' for ewat 
day in the year?" Well, Jet ıne atari 
another pipe, and 1 will aee what 1 
can do then.,, 

So they watched hün mHns hlı 
pipe with tobacco out of • tin. 29) 
ancl th• ıtrack • match, 30) Uıhted 
his pİpe and waı ready. 

Luıatlar •• 
1 - Dreaın ( -drim): riiya 
2 - laughed (lafd): ıüldü. 
3 - at ali (et ol): uld. 
4 - head • acke (hedek): ı.ı afw 

nıL 

1 - appetite (apitayit) a İflah. 
6 - us;ıAI (ujvel): mütat üzere. 
7 - aeriouı ( ıiryos) : ciddi. 
8 - ıuııested (aeccested) ı Te 

liE etti. 
9 - stick (atik): ı..ton. 
10 - Straw hat (ıtro het): ....., 

.. pka.. 
11 - iane (len) : yol. 
12 - ahade (fed): sölie. 
13 - pleaaant (plueat) hoı. 
14 - hutterflieı (bater lyayi.)t 

keleltelder .. 
ıs - 1trook (bruk): mnalr. 
ltl - 1.ank (beak): layı. 
17 - ıhacl,. (Şedi) ı söllelL 
18 - enterecl ( enterd) ı sirdl· 
19 - ac:attered (akatt•d) ı claiıl 
20 - direc:tions ( dayerekıem) ı 

İstikametler. • 
21 - c:roued (kroıd): ceçtl. 
22 - hy meanı (hay ınimı)a waı

tuiyle. 
21 - lwidse (t.ridf) köprü. 
24 - aun lteu (san bin)s süılef 

ıaaı. 

25 - leaned (lind) ,..1aac1ı. 
26 - ıweet ımellinı (ı.11 

ımellin) sfu=el kolnala. 
n - ıatherecl (pzerd) topla ... 
28 - beıged (beıd) ,..ı....m • ıfı. 

ca etti. 
29 - Tin (tin): teneke. 
30 - match ( metç) : ıirdi. 

tl ISABETH lll!RGnl!R ve DOUGLAS FAIRBA"KS 01111 

Pek yakında •• e •••• sinemasında 
GÜZEL KATERINA 

Şaheserinde :262~j __ 

nuıtuluna ~li= bL IÖYC de- Biz tirkette çabpyonaz '" _. 
di: malUllere lrartı 1tilllds s•Jel iyi __. 

- Körojla sueteliDde bir fiüyet mele ebnekte oldaluna aörii,_..., 
çıkb. Aakaratla hir aalUlü Wr bahçe· Litfen haau yamuz". 
ye almıılar diye Bomontl ıirketinden Kariimizin arzuıunq yerİM ptid-
tikiyet ediliyor. yonaz. 

aatıaiökaia çıktı.... panJ'I vereyim. .. Otomohille .;O.. 
Fikret, derhal abldı: Y orulmannm.. 
- Bu horç kimin? Eh, bunda mahzur yoktu 
- Şadiye Hanımefendinin. Bunun üzerine, kafile ikiye 8'-"" • 
- !.... dı. y an11, ıitmemeie, yarası da, rill • 
Haynt etmifti... Bu lraclar ..asin ret S-.,.le 1'irlikte, hankaya si ..... 

lradmm ma1ua mı haaecti,.-.7.. karar verdi. 
- Kaf para?... C:eçen hir talaiyi ~. 
- Niçin aonıyonwuuı? •• Siz, nesi- Hizmetçinin haynti, 10111111 lıl' 

sinin? Nddeyi habnuıtu- Bu nldıpa ı.ft 
ketin, höyle, ansızın datıb ......... 
hir mana veremiyordu. 

- Ben, onun horçluıuyam.. Daha 
doiııaıq, Bekir Efendi innincle biri • 
nbi Şadiye Hanımefeadiye horcu var
mıt ta, ltenimle söndercli.. Bu parayı 
tam -aında ıetlrditimi ıörl10 • 
l'Ulll... V ereltilirim.. ,, 

Memurlar, aralarında l&onaıtulu. 
- Peklli- • dediler. - ,.eli yüz 

yirmi bet lira... 

Halt.aki. Fikretin üzerincle altmıı 
y9hnİf liradan fazla bir para yoktu. 

- Çek ~tim .... dedi. 
Memurlar, her nedense, 1'una Jıa. 

inal etmediler. 
- ...... ta:nnı itimat Wr ............ 

lıte, hüvi)'et .. ra1cmm da l(ÖIW.7Üft. 

c .... lsahul etaü,..... l 
- ÔyJeyae IJenlmle Wılkte ._ • 

lraya bdu -1unet edin ... Onda ıiu 

Ciclenleria vkaamdan bir an """ 
tıktan sonra, "Allah al!ah!" diJe W' 
Dl salladı. 

Sonra, UplJ'I kapadı-

Hızla, yulcuı planala llaflacko 
Yrldırnn ıiiratiyle Pfi"""8· 
N.ı.. nef ... Wr odaya ıirdi. 
Burada, yan 1-ypn bir hal• t/I 

kadın yatıyordu. ,. 

- Cintiler mi? .. Aldılar .1 .. • 
,. inledi. 

- Hayır .. haJ'll'.. ~tt.-
- HllA, lcapmm öalncleler .,,.. •. 

Benim aYdethni mi heldl,.._... fiil' 
- Ycılr, Haaımefeacli, ,.._ 

•lide ftl'IMje plclbn. 
CD...-_, 



• 
Haricige Vekilimizin beganatı 

Türkiyenin gizli hiçbir 
taahhüdü yoktur Galatasarayla F enerbahçe 

Hariciye Vekilimiz beyanabnda 
akaıliyetler meselesine de temas etti bu cuma günü karşılaşıyorlar 

Cenene, 11 (A.A.) - Anado
hı Aj•NJDm hm1181 mahaMri bil
diriyor: 

Aewblenin ...... milukere
leı; eanaamda Terilk RUttü Ber 
&tafldaki mıdaa taylemiftir: 

•- Reis efendi, seçen uam• 
bledenheri mürur eden dnrenia 
•aafı mümeYJiai, Tlrkiye için hll· 

tiin memleketlerle tefriki meaai • 
niıı deTUDJ, Te mlh •e miisalemet 
faaliyethıln t&fili o~. Bu 
........ yabua L .. n komfulan 
ile olan yeni muahedelerle taı4d 
Akdeniz kOlllflllaı-mmla aktedi • 
len muahedeleri Te orta Arta dn
letleriyle sıllı bir mukarenet için 
teahür eden fuılauz faaliyeti 
aikredecetbn. 

Bu mtlnuel»etle, TürkifenİD 
lletreclllmiyen, ı.-.. maltm ol· 
llU)'an Te milletler «*Diyeti tara· 
fından 111Ul6 nçhile bydedilme-
lllİf Tey& edilmek üzere Jnıhmma. 
.... olan hiç bir ta•ldrilt aktet • 
lllemİf oldatmm .CSylmneldiiime 
llriiaadenisi rica edsim. 

Hemsin mateaddit ftailelerle 
tihan mathaatmda obya1rilclili 
\hı f81f liurada tekrarı aaretiyle 
't1aldinin &Pettiımelden içtinap 
etmek isterim. Y abm, dBDyada 
laiç hir memleketle hayati Teya 
lad ............................ . 
\iç hir ihtilaf olmadıimı teyitle 
İktifa edecelim- BiWriı herkeale 
lllukarenet yohmda uimle ilerll • 
Jorm. Bir memleketin siyul ic • 

raatı, kompdan ile olan münue • 
1-tıına ı&re talcdir edilebiline, l>i· 
ze taalluk eden knmula, ıerek 
.\'t'J'Upa •e ıerek Aaya 1romtW& • 
tnnam hl1mdinü kahal •e ha bu· 
IQlla iahar edecekleri noktai na • 
...._ memmmiyetle mutaTaat ede· 
eetimizi 18yliyel>iliriz. Biae p · 
lince, onlara kartı en halisane Te 

.._ do.tene hiuiyatla muttanfa. 

Her dnletin, en ai,.de he11H 
· ._hmcluju meteleleren Mri hu • 
dutlanna taalluk eden meaele de
lil midir? itte o kadar nuik olan 
1-hudut tahdidi m...ı..i hülnn
"- ln.n ye Afıenletan, Tüıki19 • 
... doltlarımn h..._liti& mi· 
l'leaat etmiftlr. 

Onlara, 1>a ltlmatı.mdan do
._,., 1>anda derin mbmettarlıp • 
llıaızı bildlrmeli bir ftsife addede
..... Baadan ..... milletler ce
~ ıfrmeden eTYel Ye o •· 
.._danberl dtıima ha milletler &• 

._.. •• eni..- " tepuiki meaai 
hhmda ulmle Jilrilmeti bir te • 

"'f addediyona. Bu cemiyetin 
'-•li olan fikrin en iyi tatbilra
'-dan l>hi de bu olduiUIMI. bl· 
"- b!Mmale emin 1nılunaro • ..... 

Sulmm mntnui amilleriıadm 
'41 olarak, lnıra,a halli icap eclen 
~imi t..di icin delil, &bt 
~ kattetimble, l>isim piti 
..,.._lmilele ahenk .e mflaaleme-
~ artık müphem bir emel delil, 
.... 1'9ailte olmamı iatiyenJ.ia 
~ laaclm olmak için ıeld._ 
~ cemiyeti illldlainün ta • 
~ilen ... .......... • lra· 

dar ona hadim olmak için olan 

::..m-:::!:ec1=:! kavfa qü:ıünden qarıda kalan Şilt 
=:.ıra:;::::.\::: marı nilıa,,et bu hafıta lJapılıyor 
tneccUhünüe ll:rık olabilmek Y ~ 

iddtanm izhar etmeli d&ıfbl~~ n.I!! .,., ••Al•A•~ı: .. • 'Ankara Güci ile Fener-
nur. Çünldi daha da J'&P"'M ıs· JJf.taaua ~,J 
tiyorm. .Milleti~ cemiyetinin, bahçe berabere kaldılar 
tecriil>elerinden iatlfade eder• Meyhaneler 
kaide n uaullerinin ialalu yolan • • • 
da inlripfı sarm1 Ye ue.mbJede gıttikçe azalıyor! 
ba •llha matuf muhtelif teklif • 
leri ma..kereye ko,..ak S111'8tİyle 
ba inldpfı temde 1>iJtik menfaat 
mncat lnıhmmalda l>eraber, lla 
inlcipfı &Dal'fİye dotra inkipf 

ettirehileıcelC " Waat mo.eaeyi 
T&him l1B'9tte •JlflataMlecek lm
...r· Te hir en için olan mlllhua· 
lann teairi albnda kalıaemaklıim 
da ltGyük lrir ehemmiyeti hais 
oldafanu zannetmekteyim. . 

Mfilhet pyeler takip etmeli Te 
onlara yapıcı ..Wler ienesiyle ft• 

111 olmak anu1U hemen hemen 
wamnt oldulanu annetmek itte-
rim. 

Bu itlt.rla, an uamn millet

ler cemb'etlndm planuma eeef 
etmekte herdeftlll olduiumuz bir 
sırada, memleketimin her zaman 

iyi doetluk münuebah idame et· 
............ ...,-.ilet s....,et dm • 

hariyetlerinin tefriki mesaisi te • 
min edilerek mtleaeeemizin cihan 
tümulletmeti yolunda f&JUU kayıt 

bir adım ablmıt olduluna ıörmek 
&enim için halıtiyarlrktır. Bu hü • 
yük memleketin, dostlarmm Le· 
histan, Romanya Te diler komtu
lanmam tefriki mesaisiyle, Loml
ra muahedelerinin tahakkukunu 
mümkün lalan mütecamin tarifi 
suretiyle Taki müeuir hizmetini 
hatırlatmaktan kendimi menede • 
mem. 

Muhterem meslektqım M. Beck 
tarafmclan ortaya ıürülen Ye en• .... 
tereuan mbakerelere yol açan 
ekalliyetler meaeleaine plinoe, 
Türk he,eti murahhuuı ba meee
leyi daha ziyade heferiyet zaTİ'9-
alııden miltalea etmektedir. Ahtl 
hOkümlerin tesirlerini 1>azı mem • 
lebtlere tahdit ebllek mreti1le 
hanlara heıeasiyetler teTlit etme • 
ie müsait Teciheler manara11 ye

rilecek yerde, lnml-" l>ütiin mil • 
letlere tetmil etmekte hekild w 
icll menfaat meTCUt olduiu ffk • 
rindeyiz.,, 

Vekll beyin nutku sürekli aDDt
larla bitti. M. Bartu, Jon Saymen 
Ye hirçok zeTat Tekil l>eyin yam • 
na 11elerek hararetli surette tebrik 
ettiler. 

y etila,.alarm lmlaldarr, tıpld' 
iyi mlarm .wbereldi ÇlllluM
lan ıi1ri, çmlaam 1 l•nhnlan .. 
çok yerlerinde m97haneler uab • 
JOr• 

-Ne malGm?. 
Mu di,.cehinls, lfte else ...,.. 

truı: Etkiden, J&Dİ ~yıl ... 
ce Sultanehmet - l>İftnJOla -
C-berlitq arumda telds on 
meyhane Tardı; timdi ha metale 
içinde ya bir, ya iki meyhane 
TU'dır. 

Emden Be1udla Kotb ara • 
amCla, yani bir iki JÜ metrelik 
meaafe dahilinde dart bet meyha
ne ftl'Clı; timdi harada iJ&çlılr Wr 
m.,.hane ,oktm. Elldden Diıe1i. 
lerarur - Şehzadel.tmda het 
altı merliane Tardı, timdi hun.da 
bir ufek meyhane kaLnqtır. 

Eskiden Saraçhane il~ Fatih 
--·-. _,liaaa ........ 
di harada ifri küçük meyhane .a. 
rGnüyor. Eskiden Kara,ümrilkte 
6ç meyhane ftl'dı; timdi harada 
hiçbir meyhene lnılamaumız. 

Elkiden, yani hlr ilri yıl ince 
Edirnekllpıımda t.m alb merha· 
ne T&l'clı, timdi iee burada l>lr tek 
meyhane Tardır. Birkaç Jd enel 
Topkaprda tf8rt meyhane nrdr, 
timdi orada da bir m.,.hane imi • 
llllfhr. Lkfden EJlp ,,. ~ 
darda Cllrt meyhane 'f'U'dr. Şimdi 
burada ;ralna Defterau. lable • 
ıinde l>ir meyhane llahmu,.or • 

~-yıllarda X.11111pe••aa 
Perapalua çıkan :rolaatan alt ba· 
tmdalri küçücGk Kolta1.çular '° · 
bimda dart meyhane ftl'dr. ŞU.. 
di l>u sokakta iki meyhane Tardır. 
Ealriden Habcloflanda Uç meyha· 
ne Tardı, timdi harada l>ir mey
hanecik kalllllfbr. 

Birbç yıl ance yalmz Haliç 
Fener iskeleainde tam yedi mey • 
hene nrclı, timdi burada yan ah
çı, yan meyhae olarak 1:rir mer· 
hane ftl"dır. 

Eeldden Cibali ile Unhpam 
arasmda Uç meyhane 'f'&l'dı, timdi 
tade Clhalide bir meyhane imi· 
mqtır. iki yıl &ıce Beyoitunda 
Auna1ımeaçitte 1>et meyhane Tar

dı, timdi burada küçük bir ...,.. 
hane kalmlflır. 
Füat eald deJince aldnm çolE _. 

Dün Modada sonbahar kürek ve 
yüzme müsabakalan da yapıldı 
Ebik ft artık imlan fathol 

maslan bbw birer OJDUllJOI'· G.. 
pa ama Betildat - Fenerı.h;e 
1la MMDln bir çok tealıhlrlerle 
OJllUIAllUJ&D ıilt finalini J&PID ... 
larclı. ÖnGmbdeki cuma da bir 
ıilt maçı f"ınali daha seyredeceii· 
miz en19f'lmelctacbr. Geçen aene 
bTp Jibünden panda kalan Ga· 
latuarayla Fenerhahçe arumda· 
kl seçen ...,. ait ıilt finalinin 
ha cama oynamaeıı futl>ol ..,._ 
tince karar a1tma alnunqtır. 
Ankara gUcl • Penerbah~ 

111a~ı da yaptldı 
ı i ·-..... Mlrma alt ...... J'.0-• Mlrma.......... ı.-...ı tllt 

tamPlJona F......_. De diba Kamlci7 
ıtadmda Wr maç pplL Ba maç Wr • 
denbire kararlattmldıiı için Fener • 
..... .............. ,.'+.._. • .. 

Tam Mat 18 • ld talam ~ 
plddar. ,........,, Anbrasl • 

.dinin fİnllul da -- hrmalanmr 
ayni oldala iPn. mbafir1eriM Wr .. 
miJelrirhk ......... KlllDm .... 
ya farmalar ........... TelmaJ.n 
-- tim ............. 'hayli •• 
...., tl,le tefelddil 91mitti: 

Ha..-ttla - Necdet, Fud -
Nec.W, AH Rla, Şüan - S6ı.,..n, 
N1,a1, Namık, Maaffer, Fikret. 

aa. nnabWI Alllmrasücl c1e p 
flldl .... , 

N.n, - '.AB Rl.a. 8eldr - o.un, 
c...let, IWlr - M•llıfa ~ 
F.W, WIU, s.,fl. .... , .... ....,.,. ......... 

o,.- tak Plc1edl Wr ...... 
...... ........... aıiyetUe ...... 
1wr1Der ........... Hlcam ..... • 
- beilcl ft Anbra1dar ...r Wr .. 
kmlaFwrlllerlaw..m...._ma. .... ~ ........... ,..,., .... 
Wriaci Mıede , ..... P.lllaw11 • 
ii canlı Wr nrbk 71ftbJarlarclı. tki 
talam .. pi ~ OJ'.1IU ... 

..... ..a,oılar. Ellerlae ~ flMt • 

... byMbnekte llirWriae tat pbna 

.A-... ft ,....... Plt pmpl,onlan 
••ua Wr 0111D plranyorlar. Netice .................... 

o- ı.,.ti amamiıeti ib~ 
.......... (AA) 

Sonbahar deniz 
111laabakalar1 

(lıtaaJ.lS.apoılmııld&I) ..... 
.... ...... Wtw din ......... tir. 
OfW.. enei ..... ft öiw.. IOD• 

ra 7tbme .......,,_ Modada ,. • .......... 

kldlrle) ~ 
M11ale: ıa. Hnaı ıc.m- ._ 

Riqılrı Mrt. 
Tebltlerı Ekrem lllft6 (klnlste 

t inci). Zamaa. 4:16. Şlmai (d...._. 
de). 

Müptedi: Kemal (kürekte) 1 iacL 
Z..... 4:19A. 0mer H..mt <•......_ 
de.) 

Sut ..... (ldinlde) 2 inci. 
Zuawn. lıOl.9 Şiaui (ll811w•). 

Moda 7Gzme havuaaı• im ft 
erkek .... hlg Wr ,iaici ....... 
ittinıld1le ft Wbik Wr iatj19mle p. 
pdaa :ribme)..m telmik aetice1eri: 

ı .• M. Krwl 10 - 12 .... ı 
ia Bst.ıttia ..... 1,21. 

2. IO M. KNw1U-14.WS1 
inci Rolf a..... o,n.ı. 

2 1acı1 Şlnui O,IU, 3 inci Mmf· 
fer Nlmn 57.2, 4 inci Glltlldn 
1,02,2. 

3. 100 M. ....... L .... 14 --16 
1 lilci Md L S.-.~.... ...... 
Hlmi 1,22- 3 inci Raif H.uer. 
1 :30. 4 6ndi Necc1et c-at 1,37,2. 

4. tOOM. ..Mt. l8-18elaık. 
linci llkender Şefti 1,23,1. 2 iaci 
WDly ~ ı.47,1. 

1. 100 M. ..n..t. 18 - 18 lmlar. 
l inci Jale Hur Bekir t,12,3. 2 inci 
Jale Hlml l,IS,3. 

.. 100 m. ........ 18 - 35 erkek • 
tinci Geork Biriikaff 1,19,1. Şefik terli 
Fedan t.lr. 

7. 10 m. KmJ.lama 10 - 12 .kek 
1 inci Fehhnan lııwa o,59,0. 

1.IOm.~10- 121az. 
ı.r. 1 - Jatta ~ 1,13,3, 
2 inci !nim Eaat, 1,17,4. 

9. IO m. ........._. 12- 14 .... 
Wr. l iDci Rolf H_. o,12,9 dillsa • 
life. 2 - Hw RticlaenlMıclt 1,01.0. 
diahlih. 3 inci iŞnui 1.01,2. Dil • 
blife. 4 üncü Muzaffer Nhan. Dil • 
blife. 

10.IOm. ............. 12-14 
lmlar. 1 inci Hale Hl.mi t,Ol,4. 

ıı. 100 m. lmrl-talama 14 - 18 
erkek 1 iacl Necdet CemlL 2,40,0. 

12. 100 m. ........... 14 - 18 
1m1ar t. Unala DoM.._ 2,11,0. 

13. 100 m. ............. ti - 11 
..... t iacl WDl7 Mam1'aa17 2,03,3. 

14. 100 m. ...... 18- 30 Ham
- l hlel ı.,ta A. Twpt 1,11,0 

ti. 100 .. ~ • - 7almn 
erWr. 1 iaci Eknm M. Rlftl. O:S.O. 

tS.•m...-.t.ErWE. llad 
!illa. 3.01.S. 

2 IDci Şefik Hl-. 3a4. 
, 

Nutuk Asaml>le berinde fn
lrallde iyi tesir Te intiba l>ıralmut
br. Türkiymıin Jakm Te uzak bil· 

Klnll ..... Mtlul.-i: (lllrlik 

ki, yani IJandan on on bet yıl &a-ı----------

17.IDO m. ~ Jlannnlıno. t ... -
el Jale Hini 4ı13.3. 2 W .W. Ha· 
• ........... .3. 

la.1eo-.-.1a11.-.. ıw 
.... 1AU 1 iMi Rw Msrnı....., 
1,41,3. s ... WDly Mqnta.....,. 
ıo.•-.-•ııt .... timi 

Gmum hüktmetlerle dostane mü • 
nuebatta bulunclalu " milletler 
cemiyetine hir ihtilifmı hallettir
mek için delil, fakat cihan ıulhu· 
mı hayle dostane siyuetiyle bT • 
Tellendirmek &l'ZUl1l ile ıeldilini 
tlfleJlll pJet Mt,ak...... ... 
takdirime • 

cetine ıitmeain ! Bu declitimis ea-
kiden malCaat hep l>irbç yıl in • 
celeridir. Daha eaki )'&ili on, on 
bet yıl hcelere relince, o zaman
lar nerelerde ne adar meyhane 
olduiana ralpnetli Ahmet Rulm 
lioeamız ftktlyle mttlremmelen 
yumqtı. 

Şimdi Mslm fa yubr1d 1'8ç8lr 
lltatiltik da • 

JOI' ki latıenbalan lriıçok temtle
rinde meyhanel.. ademelnllı mi· 
maktadır. Ulda bana mub1ril i· 
çenler de ualıyor mu?. Onu ayn 
ltir yanmada ~. Şbn

dilik meyhanecilerin - aa1ıtt 
brpamda y etilaycdamı kulakla· 
n iyi mcalann zeml>ereldi zilleri 
ıiM papa çmlum ! 

Fi11Nt H .. ~11,2.1 W Makamt. 
...................... 1-. 

ci V ... t 11...t 1,ot.O 
aı.a-. .... ut•· ' .ıw 
~ Tmpt 1,11,2 2 isi Jale Hla
aG. 

22. 10 x ... ,... ..... t .. ...._.t Tebar S,43,8 
2S.4XIO~ ........ lW 

ı..,ll ..... 1,17... (u.,.)' 



r B~~!ct~~E.Q/ 
Dostlar nem kapıyorum! 
Düşmemek için dile, 
Defteri kapıyorum! 

İlfn sonu ne ola? 
Bakmadan sağa sola 
Her gün yeni bir yola 
Durmadan sapıyorum 1 

Gönlüm seferber gibi, 
Kılıç çekmiş er gibi, 
Sana bir Allah gibi 
İmanla tapıyorum! 

Yapacağım bir akın, 
Gelsene biraz yakın. 
Sözüme kanma sakın, 
Hep şaka yapıyorum! L_ _Fuat HulQ~ J 

Kansı gece yatısına mi.sa • 
fitliğe giden Şakir Bey bula
şık yıkıyor 1 

Nükte, nüktecik 
Muharrir "Toplu iine" 

nin o ak§UJl nqesi pdıt yerin
de idi; nükteleriyle yaıimda
kileri neıeye boğuyordu. S. 
Bey de bir nükte savurayun 
dedi: 

- Amma tuhaf, sen zeki 
biı adammıısın, yahu! 

Toplu iğne cenbı yerlet • 
tirdi: 

- Tuhaf olan teY senin 
bunu Earkeditin ... 

Saç ilacı 
Yü~sekkaldırnnda 

kuvvetli bir vatandaı 
çeneıi 

ıokak 

ortasında taç ilacı ıabyor • 
du: 

- Beyler, efendiler! Duy. 
duk, duymadık, itiltik, işit • 
medik demeyin! Bilenler bil
miyenlere öğretsin, itilenler 
iıitmiyenlere söylesin! Bu ilaç 
saç dökülmesine kartı bire bir 
dir. Misal mi iıtiyonunuz: 
Bu ilacı kullanan bir kelin 
ıaçlan üç gün içinde iki miıli 
olmuttur! 

iş 
- Sizin dairede ne İ! ya

pılır? 

- Şakir Bey hatalan tas· 
nif. Mehmet Bey kaydeder. 
Veli Bey ise hatalan bildir -
meie memurdur. 

- Peki siz ne yaparsınız? 

- Hatalan! ... 

Ogle amma 
Çıtktnldım zade Mualla 

Bey bir otomobil merakına 

düıtü. Son ıiıtem yeni oto -
mobiliyle Jıtiklal caddesin -
den seçerken bir poliı onu 

durdurttu: 
- Jıminiz? 
Mualla Bey bu ıuale ce -

vap vermeğe tenezzül ebni • 
yerek hiddetle ıordu: 

- Niçin otomobilimi dur
duruyorıunuz? 

- Çok hızlı gittiğiniz i -
çiıı. .. 

Mualla Bey isb"hfafla du
dak büktü: 

- Hızlı gidiyorum amma 
otomobil kullanmasım de iyi 
biliyorum. Benim otomobil 
kullanması hakkında bildik • 
lerim iki cilt kitap doldurur! 

Polis cevap ver;Ji: 
- Evet amma bilmedikle -

riniz de iki hastahane doldu
rur! 

Soğuk kanlılık! 
İngilizlerin sogukkanbbğı 

methurdur; miıal olmak Ü -

zere !U hikayeyi anlabrlar: 
Bir Jngiliz seyyahı sabaha 

karıı odaaından çıkarak gar. 
ıondan biraz ıu istemiı. Gar
son bir bardak ıu vermiı. Beı 
dakika sonra seyyah gelerek 
tekrar •u iıtemit ve bu, böy
lece, bet dakika fasıla ile ya
nm saat devam etmit.. Gar· 
son nihayet dayanamıyarak 

ıonnuı: 

- Bu kadar suyu ne yapı
yorsunuz? 

- Odamdaki musluk bo -
zulmuı; yangını söndürmeğe 

çalıııyorum! 

Ecke~ - Seyyahate çıkıyoruz diye neye ortalığı alt ..... , 
lrlıdm - Htrınz gelll'IC kcnd:1indcn evvel batka bir 

Unu Ccldi NDalD. cliY.C~ 

Velınimet! 
Mide hutalıklan mütehassısı 

Doktor Kani Bey, arkadaıiy
le sokakta giderken bir kadı
na ıelam verdi; sonra arkada
ıma: 

- Bu kaaın sayesinde se
nede en az bin lira kazanı • 
mn, dedi. 

Arkadaıı ıordu: 

- Zengin bir hastan mı? 
- Hayır, :zengin bir has • 

lRmın aıçı11t 

Taze yemek! 
Lokantada müşteri garso

na söylendi: 

- Bu nasıl Çerkes tavuğu 
böyle.. Ağıza alınır §ey de • 

ğil .. Halbuki on beş gün ev

vel yaptığınız Çerkestavuğu 

çok güzeldi. 

Garson cevap verdi: 

isterseniz ondan geti-
Telim! 

Kadın - Kar deşiniz sefalet içinde, niçin yardım etmi

yorsunuz? 

Erkek - Kar deşim amma çok uzaktan... Ben ailenin 

birinci çocuğuyum , o, on birinci. .. 

• 1111111111ıı11ı111111ıınııu11ııııııııııııııııııııııınııııııııııııııtııııııııılflııtııııııımtıı111111ıııııı111111ııını111111ııı. l Kadın çantaları j 
( 

Bazı İpek bağlıdır bazı kemik kapaklı, ==--_-_-= 

Türlü türlü biçimde kadınların çantası! 

l Bu güzel mahfazanın içinde durur saklı, =_§ 

I Sahibinin kanneni, pudrası, lavantası! ~ . . ~ 
i s J Aynasına bakarak, kadınlar nerde olsa, ~ 
1 Ederler yüzlerinin renklerini kontrol! § 
~ Tenlerinin üstünde boyalar biraz solsa, ~ 
E E t Mahir bir ressam gibi, gene sürerler bol bol! ğ 
= c = 
~ Bir güzel kız daima kokulu mendilini, ~ 
j ~ 
~ Mrınikür takımım onun içine tıkar! § 
j Yabancılar sokmasın bu çantaya elini, ~ 
i Korkarım ki küçücük bir aşk mektubu çıkar! § 
= i F Şeytan ~ 
.1111Ulllttllfl'lil..._lllllll"'61lllll~llllll&W11llllll1W1llllllU~lllll6Mlllllllll11111ılıllltı1ulllllll1M. 

· Eıbiselik kumaş 
Hüseyin Efendi yeni bir 

clb~selik kumaı almıştı. Ak • 
pm eve getirdiği zaman pa • 
ket açıldı, herkes kumaıa ha· 
kıyor, fikrini söyliyordu. 

Hüseyin Efendinin küçük 
oğlu kumaşı aldı ve tersini 
çerirerek baktı. 

Babası seslendi: 
- Oğlum orası .ters, ku -

maım yÜzÜne baksana .. 
-Evet amma baba, ben\ 

alakadilı' eden taraf kuma§ın 
ters tanifı .. Sen yüzünü giyip 
eskittikten sonra ters tara • 
fından da bana elbise yapıl -
mıyacak mı? 

Çünkü .. 
Doktorlanmız kızmaım • 

lar, nakledeceğimiz fıkra Çin
ceden almmııtır! 

Adamın birinin kansı has
talanmıt ,doktor çağırmıılar • 
Doktor hastayı muayene et • 
tikten sonra bir reçete yaz -
mış. Reçeteyi eczahancde yap
brmı§lar.. Fakat hasta bir 
türlü ilacı içmek istememi§. 

Adamcağız sormu§: 
- Canım efendim, madem 

ki ilacı içmiyecektin ne diye 
doktor çagırdık ta bu kadar 
para verdik? 

Hasta cevap vermiş: 
- Ne olur canım? O da 

yaııyacak! 

- O halde niçin ilacı yap· 
tırttın? 

- Ec7.acı da yaııyacak de
ğil mi ya! 

Adam dayanamamış, hid • 
detle bağırmış: 

- Be kndın övlcvse sen 

ı--7 a~g-;; -1 
) Kalpten kalbe bir bağdır 

Aşkımızın Tangosu! 
Gönlü saran bir ağdır 
Aşkımızın Tangosu 1 

Bir yay gibi inliyor, 
işte bizi dinliyor, 
Haydi sevişin diyor: 
Aşkımızın Tangosu? 

Beni yalnız sevensin, 
O arzumu bilensin 
Senden bir vat dilensin 
Aşkımızın Tangosu 

Elemleri koruyor 
Aşk diye haykınyor, 
Aşkımızın Tongosu 1 
Gönülden fışkırıyor, 

Fuat HulQsl 

- Ahmet dayı, kimse işit
mesin ,sana gizli bir şey aöy

liyeceğim I 

Niçin? 
Bir aslan mürebbiıine bir 

arkadaıı sormuı: 

- Benden zayıf, çöp gibi 
adamsın, aslanlann seni ye " 
mesinden korlanıyor musun? 

Aslan mürebbisi hazır ce
vap bir adammış, §Öyle de " 
miı: 

- lıte onun için korkmı" 
yorum ya! Aslanlar beni za • 
yıf görünce biraz ıiımanla " 
mn ümidiyle bekliyorlar! 

Kadın ve yaş 
Kansiyle beraber bir ti ., 

yatroya giderlerken bir oto .. 
mobil kazası geçİr.ni§lerdİ· 
Polis merkezinde memur sor
du: 

- Size çarpan otomobiliıt 
numarasını biliyor musunuz? 

- Evet efendim, garip bir 
tesadüf; otomobilin numara .. 
sı kanının doğduğu tarihti. 

Kadın tclaıla müdahale 
etti: 

- Şikayete ne lüzum var? 
Zaten kaza pek ehemmiyetli 
değildi! 

Mektup . 
Sinema artisti Pola Negrt 

kocasına şöyle bir mektup y,J' 
mıı: 

"Yapacak iıim olmadığı i• 
cin bu mektubu yazıyoru~ 
Yazacak bir şeyim olmadığı 1"' 

çin de mektubu kesiyorum_::.., 

ne diye içmiyorsun? 
Kadın: 

- lyi amma, demi§, be" 
de yaııyaağım ! 

- İncileriniz sahte mi, hakiki mi? 
- Ne için soruyorsunuz, efendim? Sizinle alakası 

ne? 
- Benimle alakası yok. Gerdanlığınız ltopmuş ta "" 

nun için ıordum 1 
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Beş senelik sanayi 
plinımız 

Eski idarelerin bilbuaa iktiaadi 
cephede atalet ve cehaleti yüzün
den Osmanlı lmparatorluiu Garp 
•anayi memleketleri tarafından 

bit- müstemleke gibi açık pazar o
larak kullanılıyordu. Siya.si, adli 
ve ikti•di kapitülisyonlarla dev -
letin hakimiyet ve iradesi elinden 
almmıfbr. Memleketin mevcut ik· 
tisadt tetkilit ve müesseseleri ya 
tamemile ecnebilerin elinde yahut 
onlann kontrolü altında bulunu
yordu. Memleketin, bir kaç zirai 
mahsul müstesna, ihtiyacmı kartı· 
lıyacak bütün maddeler hariçten 
temin olunuyordu. 
Açık pazar siyasetinin tatbik o

lunduiu memlekette ikti•di mah 
kUımiyetin ergeç siyasi mahk6mi • 
Yeti de te.lit ettiği bir hakikattir. 
Çünkü bütün ihtiyacmı hariçten 
temin eden memleket dqanyaı 
aldığma müsavi kıymette mal sat· 
nıak imkinmı bulamıyacağı için 
yabancı milletlere kartı her zaman 
'borçlu vaziyetindedir. • 

ilk zamanlarda bu borç memle
kette mevcut menkul ve hatta gay 
..; menkul kıymetli et}'& paraya 

tahril edilerek ödenebilir. Müte· 
11ıadiyen fakirleşen millet bu au • 
retle ancak mahdut bir müddet va 
zİyeti kurtarabilir. 

Memleketin varmı yolunu aata-
1"&'k fakirletmeti devlet maliyeıi· 
ne de tesir eder. Bu vaziyet kartı· 
ımda hariçten yaptığı istikrazlar
la alelade itleri görmeğe kalkqan 
deıvlet te alacaklı yabancı devlet
lerin büsbütün vasayeti altına gir
mif olur. Harice brp ticari ve •i
yasi borçların artması memleket 
•e devlet itler.inde ecnebi müdaha 
laini bir kat daha çoğaltacağı 
için millet bir daha kurtulmak 
im.kim olmadan bir uçuruma sü
riiklenmi, olur. 

Böyle bir memleket için harp 
?Ukuunda hariçle alakası kesil
lllek ve bu suretle en lüzumlu mal 
lardan mahrum kalmak ihtimali 
IDevcut olduiu için ekseriyetle ve
aaitaizlik yüzünden mağlubiye\ 

ınukadderdir. 

Osmanlı lmparatorluiu anlat • 
bğımız acıklı vaziyete düf!Düttü. 
Fakat Gazi mucizesi yeni Türkiye 
Yi kurdu. 

Siyasi varlığı kurtarılan mille· 
tin iktisadi varlığını da korumak 
lizmıdı. Ueri milletlerin tarihi 
aöateriyor ki iktiaadi kalkınma 

ı-.tangıçta ancak devlet himaye
•ile ve bir çok mütkülit yenilmek 
IUretile mümkün olmaktadn-. 
°fürk milletinin iktisadi iatiklil sa· 
'Y&fmda kar1111na bir de buhran 
derdi çıktı. Fakat Gazi Türkiyeıi 
için onu da yenmek güç fakat ka
bil olacaktn-. 

lktiaadiıavatmıızın ilk iti mem
leket için elzem aanayii kurmak
tır. Bu suretle hem mübrem mad· 
deler memleket dahilinde istihsal 
edilecek hem de harice kartı tica· 
ret müvazenemiz mühim bir yük
ten kwtularak dahr~ ziyade lehi· 
llıize dönecektir. 

Bugün Türkiye bu iti halletmek 
İçin bet senelik 'bir iktisadi tef er· 
berlik ilin etmittir. Bet ıene için
de nıenaucat, §eker, kömür sana· 
)'İiınizi büyük nisbetler dahilinde 
ilerletecek ve demir, kiğıt, cam 
•e daha batka istihaal tubelerini 
hrıiden t~is edeceğiz. Bu saydığı 
llırz maddeler için son dört ·tene 
-..,aacla ~ memlebtlere ne 

kadar para verdiiimizi bir fikir 
vermek için ataiıya yazıyoruz: 

Pamuk ipliği ve menıucah 

1930 da 32,3; 1931de33,2, 1932 
de de 20,5, 1933 te19,-. 

Demir, çelik ve mamulatı 1930 
da20,2, 1931de16,2, 1932de 10,5, 
1933 te 9,-. 

Yün ipliği ve mensucatı 1934 
da 10,5, 1931 de 8,9, 1932 de 5,7, 
1933 te 5,5. 

Kağıt ve mamulib 193Ö da 5,2, 
1931 de 3,7, 1932 de 3,-, 1933 te 
3,5. 

Şeker ve mamulatı 1930 da 
9,2, 1931 de 4,9, 1932 de 3,-, 
1934 te 2, - (Milyon lyira baea· 
bile). 

Cam ve mamulitr (Vaıati ıene· 
de iki milyon lira). 

lthalabmızm (1930) dan itiba· 
ren azalmaımın iki sebebi vardır: 
lthalatrn tahdidi ve kurulan fab • 
rikalann piyatatınm ihtiyacmdan 
bir miktarmı t~min etmesi. 

Şeker için memlekette Alpullu, 
U§&k ve Eskitehir fabrika lan fa
aliyettedir. Turhal fabrikannm 
iD§aıı bitmek üzeredir. Gelecek 
seneden itibaren artık hariçetn te 
ker •tm almıyacağız. 

Pamuklu ve yünlü mensucat 
için memlekette bir kaç fabrika 
faaliyetedir. Bu mallan daha bü -
yük mikyasta memleket dahilin • 
de istihsal için bet ıenelik planda 
yeniden büyük iki fabrika açılma 
11 ve mevcutlarm büyütülmesi ka
rarlattmlmııtır. 

Tatbikat sahasında da i, hayli 
a,rlemit KaY.serideki f abrikanm 
intatı ve faaliyete geçmesi bir 
kaç ay meselesi halini almıttır. 
Aynca Bakırköy bez fabrikası 

büyütülmüt ve çok modem tesisat 
ilive olunan bu fabrika senede 
dokuz milyon metre kumaf imal 
edecek vaziyete geçmi!lir. 

Demir ve çelik f abrikalarmm 
kurulması için aratbrmalar yapıl· 
makta ve projeler hazırlanmakta· 
dır. iki, üç sene sonra ilk demir 
madenlerimizin itlemeğe baıla • 
muma tahit olacağızr-

Sumer Bank tarafından lzmit· 
te yapılmakta olan kiğıt fabrika· 
smm temel atma merasimi Ağus • 
tosta yapılmıttır. Fabrika önü· 
müzdeki sene içinde faaliyete ge • 
çecek Te günde 35 ton kiğrt yapa• 
caktır. ithalatımız günde vasati 
70 tondur. Bu suretle ihtiyacımı· 
zm mühim bir kıımı dahilden te • 
min olunacaktır. lzmit fabrikası • 
mn ilk seneler istihsali tu neviler
den terekküp edecektir: 

Ton 
Her nevi karton 2.000 
Sargılık kiğrt 4.000 
Yazı ve baskı kağıdı 4.500 
Sünıer kağıdı 40 
Yek<in 10.540 
İt Bankası tarafından Paıabah 

çede yapılmakta olan cam fahri· 
kası iıtihliki mahdut bir kaç nevi
den maada Türkiyenin bütün cam 
ve mamulatı ihtiyacını tatmin ede 
cektir. Fabrika senede dört b. 
ton cam maddesi istihsal edecek 
tir. 

Memleketimizde mebzul kömür 
madenleri mevcut ve istihsalitı· 
mız ıon senelerde mütemadiyen 
arttığı halde kömürden yapılan 
lüzumlu maddeler hariçten ithal 
olunuyordu. 

it "Bankasının Zonguldakta te
aiı ettiği aun'i antrasit fabrikuı 
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Avuaturyada Şarki Tiroide Liyo nez civannda bir müddetten beri toprak kazılarak eski bir şehrin harabeleri ara
nıyordu. Anna tehir, eski Roma tehir lerinaen Agustundur. Esaslı surette yapılan hafriyat neticesinde, ıehrin hara
belerinden büyük bir Jasmı bu yu mey dana ~nlmIJtır. Yukanda bir Gaınam la başka bir bina görünüyor. 

Dört sene evvel Bulgar Miralayla rmdan Merinopolski casusluk ve vatana 
hiyanet auçlanndan harp divanınca mu hakeme edilmek lizere tevkif edilmit ve 
mevkuf bulunduğu sırada, kederinden ölmüttü. Sonradan bu miralayın casusluk 
ve vatana hiyanet etmediği anlatılmııtrr. Resimde, Bulgar hariciye nazınnm 
Miralayın mezarına ordu namına mera- simle çelenk koyduğunu görüyonıunuz ı 

Bu resim, Arnavutlukta bir EylW de yapılan milli t.ayram<L.n bir iı•tiba
dır. Resimde Kral Ahmet Zogonun anne siyle üç hemıireıini, Tiranda saray ka
pısında, merasime giderken görüyorau nuz. 

A vuaturyamn kadın ylizUcWerinden 
Ernma Faber, Ermel kanalım yüzerek 
geçmittir. Kendisi, bu mühim muvaf
fakiyeti elde edenlerin yedincisidir. Bu 
geçişi, on dört saatte tekmillemittir. ...... ,_,,_ ....... _ ......... __ ,.. --

bu maddelerden bir çoğunu da· 
hilde imal etmek imkinmı hasıl e
decektir. 

Bu fabrikada senede 54.000 
ton ıun'i antrasit 500 ton tayyare 
benzini ve 3.000 ton yol katranı 

istihıal edecektir. 

İtalyan Riviyetasında Nevide ya
pılan en güzel mayo müsabakasında, 

resimde gördüğünüz §irin kız, birin
ci gelmi§tir. Bu kız, çiçekten bir ma
yo giymi§tir. Mayosu, yüz on iki pa

patya ile üç tane kırmIZI renkte ekzo
tı"k bir çiçektendir. Kız, on altı yapn
dadır. Adı, Rina Rinaldinidir. 

l 

Resimdeki bir Hazreti Meryem 
heykelidir. Bu heykelin önünde kan -
dil bulunuyor . 

Heyk~ Viyanada "Baıvekllet dai -
resinde Temmuzda yapılan baskında 

Naziler tarafından öldürülen Avustur
ya Baıvekili Dolfusun son nefesini 
verdiği yerde, duvan merasimle yer
leştirilmiştir. Altındaki madeni levha
da da, bu kanlı vakaya dair izahat ya
zılıdır. 

Orada, Hayreti Meryem heykeli 
önünde, kandil, devamlı surette yana
caktır. Bu, öldürülenin hatırasına hür
met, ruhunun istirahatini temin mak
sadını ifade ediyor. 

Yapılan heykel, fevkalade muvaf
faktır. Bir sanat şaheseri sayılıyor. 
Hakikaten yüz, gayet manalı ve can -
hdır. 

Amerikada yapılan grev ıuraamda, 
iki çocuk, grevcilerin bulunduğu sa • 
hada ve onlann elinde kalan babalan-
ru görmek istemi§ler, bunun üzerine 

Bütün bu fabrikalarm kullana· 
cakları ham maddeler yerlidir. 

Bet senelik plan tamamile tat· 
bik olunduğu zaman ithal ettiği· 
miz malların kıymet bakımmdan 
yüzde 35 i memleket dahilinden 
tedarik olunacaktır. Bahıettiği· 
miz ıanayi ıubelerine ait bütün 
fabrikalar memleket ihtiyacını tat 
min ı:ttikleri gün itlı&latmuz ;r.üz-

- .. -·-·· 
de 50 ili 60 azalmıt olacaktır. 

• boyunlarına isimlerini, adreslerini ve 
istediklerini tcsbit eden birer levha 
takılmıf, çocuklar bu suretle yola çr
kanlmıttır. 

Bahsettiğimiz sanayi inkipfma 
ait meseleleri (maliyet, tabf, 
ilh ..• ) ve bu inkipfın memleketin 
umumi iktiıat vaziyetinde meyda 
na getireceği aalihı batka bir ya • 
zıda tetkik edeceğiz. 

R. ş. 

Grevciler, çocuklann üzerine pek 
tabii olarak atq açmamışlar, levhalan 
okuduktan sonra ikisini de babalannı11 
yanma götürmüşlerdir. Resimde, ço • 
cuklan, babalannm kocağında görü • 
yora unuz, 



Ziraat bankası Adana- Adana 
dan nekadar buğday aldı Mektep muallim

Yakında üç 
•• • 

munasıp 

milyon kilo buğday 
fiyatla satılacak 

Adana, 15 (Hutml) - Mev· ı ·~<lan beri tatbik edilen libre u • 
ılm bqlangıcmdan timdiye kadar ıuliy'8 alman bqfdaylarm fiyatı 
Ziraat Bankası Adana tubeainin en fula üç kurufbı. 
aabn aldıiı 'buiday yekOnu Pazara selen bufdaylar ve ea • 
15,000,000 kiloyu bulmuftur. Ban lif vaziyetinde djkkatimizi çeken 
b on bet g6n eneline gelineiye en mahim fe1 tudur: 
kad..,. pazardan aiinde tahminen Ceyhan, Kozan ve Tanutan 
150 - 300 araba kadar buiday aelen bufdaylardır. Enelce pze
almakta idi. Fakat 90D günlerde telerle illn edildili ünre lııulclay 
liararetli bir tekilde 'bqlıyan ko • komiaJonu ha aene yeniden Wr 
• •e pamuk, bu miktarı azalbmf· çok buidaıy aabn alma merkezleri 
tır. Şimdi günde pazara gelen hui teıiı etmit Ye bunlu arumda 
Clay arabalarmm adedi 25 - 30 Ceyhan Ye Tanus ta halcJay ..tm 
arabayı ıeçmiyor. Bu vaziyette :ılma merkezi olmuttu. HalWıi 
pamuk Ye koza aonuna kadar de- bu yeni talimatnamenin Gserjn• 
vam edeceği zannoluyor. den bir ayden fazla zaman ıeçti· 

Eauen pamuk batlamadan ev· ii halde henfb bir fey çıkmadı. 
Yel de mahsul bol olduğundan Ceyhan ve T anus çiftçileri sün· 
çiftçi buğdayım pazar• getirmek leMe bu hayırlı haberin tahkikini 
için nakil vuıtaımdan zorluk çe· bekledi. 
kiyordu. Aradaki meaafeyi ve çifçinin 

Bankanm buğdaylarından 700 verdiği kirayı ve katlandığı zah • 
bin kilosunun da bu ayın yirmili· metleri dütiinecek olunalc: v•iyet 
ne kadar harice gönderilmek üze· apaçık bndiıini göaterir. Ve mese 
re Menine gönderileceği duyul· la: Ceyhanblarla gelen ve pazar· 
1D11flur. llk parti olan 200 bin kilo da eatılan bafdaylann kilom bel· 
fU bir iki gün i,inde vapura yük • ki de bir lmnqa diifer. Tablt çift· 
lenecektir. çi •ıkıntı içinde oldaiu için ne pa• 

Bu ilk satıttan bqb. pek ya· hUma oluna olaun lroidaymı e • 
ICmda 3,000,000 kiloluk bir sevki· lind~n çıkannak mecbmiyetinde 
yat yapılacağı eöylenmektedir. Bu dlr. 
suretle benkamrz 'buğday)armı Buğday mevıimi arbk geç.mit 
milaait fiyatla elden çıkanyor de- demektir. Gün tayan ve haretle 
mektir. ıatın alma emrini 'bekliyen bu yer 

Bu ıene huiday fiyatları çift- ler çiftçisi timdi hakikaten aeddı 
çinin bek1ediği gibi çıkmadı. Bir bir vaziyettedir. 

Kastamonuda feci bir otomobil 
kazası oldu 

Kutamunu, 13 (Hususi1 - ı üzerine toför, makinenin ,.Orü • 
Şebremizde feci bir otomobil ka· meıine maal olmak için ona ö 
zuı olmufbır. Şoför Sabahatti • nünden mukavemette balunma1' 
nin idare etmekte olduğu bir kap· istemit, fakat zayıf olan tof6r o

tıkaçtı, ticaret odaıı azalanm, tomobilin yürümesine mani ola • 
teftiı için "Ağlı pazarı,, na götür· mamıt, makinenin hareket kolu 
mGttUr. tofCSrün çaketine takdmıt ve onu 

Dönüp, daır bir ıeçide ıelin· da ıüriiklemeie bqlamqtır. 
ce, yola meyilli ve bozuk olmuı Otomobil bir hayli bu tekilde 
yhünden makinenin bir tarafa aitmit 't'e ileride bir yamı hqma 
yatın•muı için yan çamurluklara gelmit durmu, ve içindeki yolcu· 
bir kaç kiti bindirilmit, fakat bu tarla beraber denilmiıtir. Kan· 
mrada makine istop etmi,tir. Şo· neticesinde toförün yüzü ıözil be
far, makinenin marti olmadıtı relenmit ve kulaimın biriıi par • 
için, otomobili, içinde iken itlete- çalannııı, fakat içindeki ticaret 
memlf, mı..n çlbralC liareliet ko- oduı heyetine hir ter olmam19br. 
lunu çeviımeie bqlamıftır. Tam Şoförün parçalanmıt kulalı hu • 
hareket Jiolunu çmrince makine tanede kesilmittİI'. Şoförün ha • 
harekete gecmit, bu ani hareket yatı tehlikededir. 

Köylülerin yollarını 
kesenler mahkiim oldu 

lzmir panayın 

kapandı 
Giretun, (Humst) - Piraziz pa 

zarından kaylerine avdet etmekte lzmir, 16 (A.A.) - ~mi· 
bulunan 'boatanh köyünden Uim· Jel dördüncü lzmir panayırı dUn 
lu ollu Mehmet Sicilli köyünden kapanmııtır. Bu münuebetle bir 
çoban oğlu faik ve Huamn gece-
leyin Ye müaallihan Sarıkaya de • çay ziyafeti verilmit ve ziyafete 
nilen mahallede yoUarmı keserek vali Kazım Pata ile müatahkem 
ilzerlerinde bulunan para ve tü· mevki kumandanı, belediye reiıi, 
tnnlerini zorla almaktan suçlu Sü· bankalar ve panaytta qtirak eden 
me köyünden Kanlı oğlu lbrahim müesseseler müdürleri, panayır 
ve Veli oğlu Ali ve Yılandil oğlu komiteıi, matbuat erkanı ve bazı 
Emin haldannda icra kılınan du • 
nıtma 80DUnda heter ıene on ay zevat hazır bulunmutlardır. Bu 
müddette alır hapse konulmaları- panayır üç yüz bin kiti tarafmdan 
na karar Yerildi. ' ziyaret edilmittir. 

leri arasındaki 
değişiklik) er 

Adana, (Huaual) - Maarif 
V eıkiletinden mektep idarelerine 
yerleri deiiıtirilen muallimlerin 
kararnameleri gönderilmiftir. 

Kız muallim mektebi mGdtirii 
Murtaza Bey SiYu erkek m.Uim 
mektebi mOdflrlQGne; im mual
lim mektebi miidür maaYini Ye fi. 
s• muallimi Hayriye Hamm kız 
liaai f9ısik mualimliline, 1m: mu 
allim mektebi içtimaipt maalllmi 
Ye midir mua'YİDİ Hidayet Ha· 
mm laz liaui Jmt hilsiai mudJim. 
liline, im maallim mektebi edebi 
yat maallimi Ane hanım im Jİieti 
edebiyat ...Uimliline, im maal· 
lim mektebi mmiki maallimi Mü· 
811et hamm im Iİleai mutBri mual 
limliğine, kız muallim mektebi 
Fn.mızca muallimi Kolet C.lll 
Hanım kız liaeıi Fransızca mual • 
Jimlifine, kız muallim mektebi rİ• 
yaziye muallimi Muhliı Bey orta 
mektep riyaziye muallimliline; 
m muallim metkebi tedrn mulü 
muallimi Akif Bey erkek muallim 
mektebi tedrit utalü muallimlili • 
ne, kız muallim mektebi colrafya 
muallimi Sadi7e Gani Hamm orta 
mektep colrafya muaUimlitine, 
Telrirclajı orta mektep resim mu • 
alimi TtıWDBep •kek .,.ııim 
mektebi reıim muaHimliiine, im 
muallim mektebi it deni muallimi 
Remziye H. Buraa im muallim 
mektebi iş deni muallimliifne, 
Mihriver Hanım orta mektep fen 
bı1vili mua.Uimliiine tayin edil· 
mitlerdir. 

Gelen kararnamelere nuuan 
Kız muallim mektef>i muallimle • 
rinden biri eıkek muallime, beti 
m lheline, i~i ele Orta mektebe 
Yerilmitlerdir. • 

Kız muallim mektebi talel:tetl
nin vaziyet; meçhuldar. Nerere 
nakledilecefi belli delildir. Kız 
muallim mektebi idare IDelllQl"J.. 
n henüz bir yere tayin edilmemlt
lerdir. Dikit muallimi Refib Re• 
cep Hamm açıktadır. 

Kız muallim mektebinin llfvi 
lieyfiyeti muhitte derin 'bir teeuGr 
uyaııdmmttır. MnkOr mektep 
binunun kız liaesine teıkedileee
li pyiuı vardır. Veklletten ba 
IMmnta kat't1»ir m.ıtm&t ıelnıe • 
diii için bu f&yiayı ihtiyatla tellk 
ki etmek lizımdır. 

Y akmda Orta tetlriaat mektep
lerine muallimJerin kaç Aat clcu· 
tacaklan ve hangi sınıftan denalı
te edecekleri hakkında Maarif Ve 
klletinden tebligat vaki olacaktır. 

15 sene yatacak 
Gireımı, (Hus1111) - Kaya di· 

bi köyünden Bekir çavuıun hane
ıine geceleyin airmek, karw Om· 
mehanı kurıunla öldürmekten IUÇ 

lu '.Atık oilu Mehmedin yapılan 
duruımuı sonunda on bet MDe iki 
ay müddetle alır hapse konubna· 
ıma karar verilmit, hükam Jiizüne 
açıkça anlatılırken itlediii ıuçtan 
dolayı ıördüiü cezaya llyık oldu· 
ğunu anlıyan munun yübek .... 
le tetekkür ederim allah amürler 
Yertİn efendim, diye baiumıfbr. 

Bartında Halkevi 
Şubatta açılıyor 

Fırka reisi şerefine bir ziyafet verilmiş 
samimi hasbuhaller yapılmıştır 

Ba.rtm, (Huıuat) - Geçen haf· müzahereti eairıemiyec:efini be
ta, Cumarteai ıünü aktamı tehri· yan ettikten sonra, Bartmda Halk 
mizi tetrif eden Fırka Reiıimiz Evi tetkilltma kafi UlllUl'larm 
Dr. Mi tat Bf ., dört gün memleket mevcudiyetine kani olduiu cihet· 
itleriyle metrul olduktan tonra, le, önilmiisdeki Şubatta Butmcla 
geçen Per,embe aünü öileden ev· Halk Evi çalıflllaaı için Fırka U· 
vel gene mot&rle Zonguldaia av· mumi kltipliii nezdinde iltbham· 
det etmit, itkelede bir çok zevat da hulunacaimı vadebnit .,.. bu 
tarafmdan uiurlanmqtır. iatirhamın kahülünden emin ol· 

Fnfca Reisimiz terefine, Genç· dutunu töyliyerek, bet ay IODI'& 

ler Birliii tan.fmdan, 5 Eyldl Çar- ''Battın Halk EYi,, nin mat1ab 
ıamba ıUnü öileden aonra, Fırka açdacatım müjdelemiftir. Bu mGJ 
talonlannda 100 kitilik bir çay 2İ• de, sürekli a1kqlarla karfılannnt
yafeti verilmiftir. Toplantıda birli tır. 
iin idare hey' etinden KemalB. bir 
nutuk eöyliyerek, ıençliiin ülkü 

Çay ziyafetinden .ama, Fırka 
Reisimiz, Gençler Birlif için Fır
kanın büyük odaamm tıamiti tia
ıuaunda Fob kua idare he,.'etl
ne emir Termit Ye müzaheret ......
d0 • t-2-- .._,;.,.: 

ye baıilantıımı ve çalıtma arzmu
mı anlatarak Fırka Reisimizin mü 
zallaretJerini rica etmit,eonra mem 
leketin iktiaadl vaziyetine göz ıez 
direrek bu hususta ıençliiin dü· 
tündüklerini kısaca izah etmiıtir. 

Fırlia reiıimiz, çok mühim ve 
canlı bir nutulcta cevap vererek, 
Bartmda hevecanlı ve ülküye bai· 
lı bir. ıençlili kütlesi ıörmelde 
memnun olduiunu ve h~r huauıta 

mı earar v--swr. 

Fırka 1rinemun mtiaa<lemll· 
iini ıaren Fırka Reiaimtz, bina'J'I, 
üzerine bir icat daha çıkılmak _. 
retiyle ıenifletmeyi brarlqtır
mıt, temelleri tetkik için Zonıal· 
daldan bir mühendis '6---.ı 
vadetmiftir. 1 

Denizlide bir kadının kamından 38 
kilolul<c ur çıkanldı 

Denizli, (Huaual) - Ylll,.et 
dahiline hutalık mikroplarmm 
airmeaine ve onların yapmaıma 
meydan verilmemesi için her ne 
limnaa J&Pdımtbr. Hutalıkların 
bldmlmumclan ziyade hutalık· 
larm içeri airmelerine ·meydan 
vermemeie çalıfıbyor. Vili,et 
nhhat müdürliliü Ye bilbaua vali 
bey buna çok ehemmiyet veriYor. 
Viliyetin her nere.inde oluna ol• 
aun halkın eamimiyetle allbdar 
olacak tesieat Yiicude ıetirilmiftir. 

Memleket hutahaneainin mü• 
kemmeliyeti niabetinde doktorlan 
da mütehauu ve hazık hekimler
dir. Bana hastahanede ıCSttenlik· 
leri bir valcaya hayret ettim! Gan
derdilim fotoiraftan da belli 
olacatı veçhile bir kCSylü kadının 
karnmdalri 36 kiloluk kocaman bir 
uru doktor Burhanettin Bey çıka· 
rarak bu bdma hayabnı kazan· 
dD'Dlıtbr. " 

Vilayet dahilinde haıta düten 
vatandqlarm memleket hutaha· 
neıinden vakit ve zamaniyle nakil 
edilebilmeleri için 933 tene1inde 
Yiliyet bütçesine konulan tahıiaat 
aayeainde bir huta nakliye otomo
bili tedarik olumnuıtur. Hutaha • 
nenin halk üzerinde yaptığı iyi te
ıirler dolayııiyle memleket zen• 
sinleri bu ıefkat müeıseaesiyle a• 
llkadar olmakta, mühim teberru-

da bulunmaktadırlar. 

Viliyet bütçesinden verilen 
tahtiaatla frengi mücadelesi ve ki· 
nin teniatı ehemmiyet ve ciddi
yetle yapılıyor, zührevi haıtalık· 
lar ve fuhutla mücadele itleri de 
muntazaman lakip olunuyor. 

Vilayetin birçok metıuliyetle
ri araamcla hastahanenin en küçük 
ihtiyaçları da ıaz allÜDde bulun. 

dunalmaktadır. Bu •Jed• birçoli 
lftUllD tedarik ol111111111f, ... • .. 
yaada riSntgen altraYi10le, diJ&ter 
mi, Pantutta, milbmDMt bir 8ttl, 
termoaifonlu banyo, pmaprha• 
ne, prap, odan Ye kamer depo
su, 1111alhaıne Ye otopai mahalli w 
aynca da bir halapkhane yapm. 
mqtır. Hutahanenin içi lrlmll• 
yaib boya ile hopmnq, danrla· 
pna yanım dhaslan uılmq, aat
reai, bahçeti tarhlar Ye çiçeldd 
cazip bir hale koaalmuttar· 

Maarif mldlritetinin ka7m4'1 
yardriliiyle her l6n terakki ed• 
bu müessese tehir paıbun bir kl
tetindedir. KOtiiphanecle 2781 ki• 
tap vardır, flit katı eski ,.mir ki• 
taplara aynlmqbr. Barur on ... 
ne evet kütüphane teklincle idare 
olunurken 6ç 1eneclen'beri Wk o
kuma oduı yapılinqbr. Gerek_. 
ki Tali Halit Bey, prekae ,..a 
Tali Fuat Bey harası için 1lolca 
tahıiaat ayırarak ldltlphaneaht 
terakkisine yardımda balcmmat • 
tardır. Bu müesseseyi a,kiz HDr 
denberi muvaffakıyetle idare r 
den musiki muallimlerinden Nahi
de hanım isminde bilsili Ye 1d1'at 
bir kadmdır. 

Okuma oduıua devam Meal., 
çoktur. Buraya ısıemleketimacı. 
çıkan ıazeteler, mecmualar .,. 
ritaleler abone edilmiftir. Y abuS 
altı ayda 7641 okuyucu ıeJmlt, 
bunlar münhuıran kitap okumat • 
tardır. Geçen eene kütiiphaaeP 
devam eden 3534.1 kifiden tt311 
ıi ıazete, dilerleri kitap okuanlr 
lardır. Banlar uumda SZ07 -
mur ve nLit, 4212 •Dk •;!.; 
lim, 1198 hanım muallim, 1 
erkek talebe Ye 5073 im taJd9 
ftl'dır. 
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"-Ah ... Aman yarabbi ... 

tize) kadm •.. , 

L. .. , 
Ne Hayır, hayır .• Genç adamın pek 

Ahmet Seyfi, Leman Hammı 
&arür ıörmez böyle haykırmak 
iatedite de kendine bakim olup 
'1aatu. 

Teaaclüfleri, Seyfinin eaki bir 
'1altabı olan Halide Hammefen• 
diain ziyafetinde olmuıtu. 
ı. aahlbeai: 

- Leman Hanun aofrada ıizin 
~da oturacak, kendiıiyle 

-..ıa1 olan! -demitti. 
- Kimin nesidir. 
- Bundan Uç aene enel znci 

tefat etti. Hal ve vakti yerinde
dir. O zamandan beri, hiç ortaya 
$dan.yordu. Bu da, kendiıinin ne 
dereceye kadar etkile riayetkar 
olclulunu gösterir ... Bu hanımı aon 
dtrece ıeverim. Kendisiyle neı'eil 
._.'ell konutun! Gayet zekidir. 
4'e!&de muhaverelerin fevkine 
Mbelmeaini bilir. 

Ahmet Seyfi, derhal 9unu dü· 
tlndth 

.. _ Kendiaine yeni romanlar
dan bahsederim. Flirt için en mü· 
lreaunet baılangıç budur. Roman· 
cdar, kendilerini ıade edip sanır· 
ı... Halbuki, böyle bir rolleri de 
.... dır!,, 

Y anekte hakikaten hoı zaman 
teçirdiler. Leman Hanım, zeki ol· 
dutunu her fırsatta ıöıteriyordu. 
Uzuu uzun cevaplar veriyordu. Fa 
icat, delikanlıyı, kadmm manevi 
'-raflarından ziyade maddi cihet• 
leri cezbetmitti. 

Muhatabının ıüzelliiine bakı· 
)ordu. Öyle dalmııtı ki, Leman 
lianonm ne MSylediiini bile ara· 
da kaçırıyordu. Ancak buma ka· 
lap cilmlelerle karfı!ıldar Tel'ffor
clu. Kadm tekrar aöze bqlaymca, 
., ıene dalıyordu. 

Tabii dalgaları olan ıiyah MlÇlı, 
"1t &ibi beyaz ~naeU, zarif ıövdeli 
olan Leman Hanımın uzun, ince 
•e atef dolu ıözleri vardı. 

Aizı, azıcık büyükceydi; likin 
tok ifadeliydi. Teni manolye te
tlrl yeriyordu. Bu akıamki ziyafet 
lerefıne beline kadar dekolte bir 
tlbiae sf1mitt1· 

H., lıaıeketi muıiki napıeaiy· 
• , aankl. •• 

Çorhayı ~p de balıiı yedikten 
lonra, Ahmet Seyfi, ıenç kadına 
ltıJE oldutumı hiısetti. Şimdi artık 
~d açılmanm lizım geldiğini 
~UnGyorda. Acaba izdivacı mı 
s.tihdaf ebeydi, yoba ateli.de bir 
fllrtl mi? ... 

Uldn ya ret ediJirae? ••• 
O,leyas Bu harikullde kadm, 

~lnn, onu tatiyecek miydi? ... 
lfem, onun Gç eeneden beri aakin 
\tr dul hayatı yqamaımaı, matem 
~e lavraemaıına itimat edile
~ miydi? ... Herlıalde bir ltda 
'-la- de, kimbilir, belki bir kaç 
ltıJa- olacaktı. 

Bu &tıklar kimlerdi? .•. 

'!~et Seyfi, ~alinde canlan· 

\it Geçkince, kı"bar taYırlı, zengin 
~ adam mı? ... Buna galebe ça· 

dı ••.. 
Tahıilaiz fakat yakqıklı bir 

~mi? Herhalde, Leman Ha· ..-lft para'lma göz ko}'DlUI olaca· 
~için, tehlike teıkil ederdi. Li· 
'- • Seyfi, onun da hakkından gel 
-.::- \anetini kendinde buluyor • 

._, l!ter çocuk denecek bir yafta 
Liz. dellbnlı ile HYİfİyona 7 ... 

çok faik meziyetleri vardı. Ezcüm 
le, kadmları elde etmek buauaun· 
da tecrübeliydi... Bunlardan isti· 
fade edecekti ... Mutlaka, mutlaka 
Lemanr ele geçirecekti ... 

• • • • • • • • • • 
Gün ıeçtikçe alika ve merbuti· 

yeti fazlalaııyordu. Müsaade is
temİf, genç kadının evine hile de· 
n.ma bqlam19b. Hattl bir iki ke
re birlikte ıezinmeği rica etmiı, 
Beyoilu putahanelerinden birin • 
de çay içmiılerdi. 

Kurşun işlemez, ·kılıç kesmez 
Mehdi Ahmet! 

Cellat "Göster Mehdiliğini!,, diye atıldı; bir saniye sonra 
serseri, burunsuz, kulaksız acaip bir mahlôk olmuştu 

Amk, a,kmm dayandmaz bir 
hale girdijini ıören Seyfi, niha· 
yet Halide hamma gitti. 

- Leman Hanıma son derece 
g8nül verdim! -dedi.- Kendiıine 
bunu aöylemezden evvel vaziye· 
tini öirenmek istiyorum. Herhal • 
de aiz bilecekain;z. Söyleyin: Biri· 
sini aeviyor mu? Hayatında bir er• 
kek var mı? Böyle bir kadının kö
tede kı ln' olmaıı muhtemel de
ğildir. 

Halide Hanım: 
- Lemanın mı itıkı olacak? ... 

-diye bir hayret nida11 kopardı.· 
Yok efendim, yok ••• Ne münue • 
bet? Ben onu kendim gibi bili
rim ... Zavallıcık, yürekler acısı· 

dır. Bir erkelin kendiıiJe alika
dar olmumı pek ister, doinmı ..• 
Bana itiraf etmiıtir .•. Uldn, tali· 
sizliğe balan ... Muvafık biri, kar • 
ıısma çıkmamıfbr ... Muvafık ol • 
mıyanı çıkacak ta batmı nara ya • 
kaca diye kcmcu7orum... Aman, 
aman. •• Sizin, kendiaile alakadar 
olufUDUZ, pek laal'et··· Haydi, açı· 
im ... Tereddüt etmeyin ... Meı'ut 

olacaliımız ..• 

• • . .. . . • • 
Erkekler, ne ıarip mahlUklar· 

dır • 
Lemanm ba kadar buit, bu 

kadar kolay elde edilebilecejini 
öğrenir llrenmez, Seyfi, artık, o
nunla al&kadar olmamaia batla· 
dı. Zaferin bu derece tehlikesizi o 
nu cezbetmiyordu-

Yavq yavq, sörütmenin arka· 
ımı kati. Onu artık ıazleri bile 
bulmuyordu. 

Kua hir zaman aonra, hatka 
bir kadma zihnini verdi . 

(Hatice SUrena) 

Lehistanın ekalli
yetleri müdafaası 

Cenewe, 16 (A.A.) - Havas 
ajanu bildiriyor: 

Yahudi heyetleri komiteai ei• 
han Y ahw:li konıreıi reisi M. 
Goldman ıu beyanatta bulumauı· 

Tarihte "Mehdilik" idcliaımda ba· J du. ihtiyar kadmlu ~: 
Juaanlarm .. ~.. ha:rlidir. Bqiia de - Ahır zaman seldi nladan. Meb· 
bunlardan birinden babsedeceiiz. diye yanbm et Son günlerimizde dü~ 

Ilgın kaPbumcla halka iyi bir ı.. yanın cünahlanndan kurtulalım.. di -
ıv bıralamt ihtiyar bir Şeyh, bir cün yorlarclı. 
eceli ile ölmGıtü. Halk, meruimle Bu serseri Şe:rhin üzerine ilk akı. 
Şeyhi ıömdüiü günün ertesi, halife- nı Ali Pqa yapmıfb. 
ai, Şeyh A1httin :rerine ıeçti. Halk aıker ıelditini duyunca Ko-

Ba unacla Ahmet imıinde biri, c:aeli, Mudurna n civar nabi:relerden 
bir iki deniti kendine inandırclıktan sekiz bin kiti Şeyhin etrafında top~ 
IOIU'a: 

- Ben ahir xa..,.nda dinyaya a• 
lecek Mehdiyim.. di:re ilin etti. 

Ba iddia cabı1 halla, çok çabuk 
.....tı. Yalan olac:aimı kimse aİs1m • 
dan ıeçiremiyordu. Ahmet, etrafına 

toplaclıiı adamlan ile Şeyhlere hücum 
etti. Onlara c1a: • 

- Artık ltenim Mehdi oldaiuma 
ıiiphenb olmua aenık.. Bütün ma • 
kamlannın terkedecelniniz •• dedi. 

Uzun ydlar diz çGr6terek huma• 
kamı alan ş.,hler, Wttahi ıaedirlerinl 
ba çapulcu " :ralwı:ra vermnl•di. 
Halka lyetler oka,.- "Mehdi" nin 
dinyaya ne tekilde pleceiİ1Iİ izaha 
1eltendiler. 

Fakat Ahmet, hunlan fazla si:rlet
medi. Peıini 1-almuyaa adamlarına 
emretti: 

- ŞeJbı.la bap .......... 
itirazla me•aı yolda. Mehcli an

retb1den IODI'& dunalar mu idi? Yüz. 
!erce ıeneri b6cum etti. Şeyhler, .. ç
larmdan uka)lamıdan ıürüklendi Ye 

............. Olllrdh~ .... t 
balac:alduma inanan ,.azı..çe cüil 
halk Mehdiye: 

- Bapma yolunda feda ot.un.. 
Baıka 'bir emriniz nna JerİM seti • 
relim.. Diyorlardı. 

Ahmet, mitemadiJen bldile çıkar
mak :rollanm anyonlu. Bi:rük Şe1h· 
lerin öldGriilmelİ hir çok Şeyhleri kor
lıutmatbl. Onlar da Ahmedin tarafta
n .......... Bir sün "ehdi f1I em

ri ..-di: 
- ~- kiti kadar ElkiteJdn 

pdip badiıe ~t 
Emri alan ..,....;ı.., c1oina EsJD. 

tehin Jfirldiller. BalmJorlar, Pil • 
nyorlardı. Mehdinin .mi )WİDe ... 
tirileelkti. s.r..iJer kadmm dine ait 
i.-UW müdahale ecleceldercli. Halk, 
birikti. Senerilerin dileklerini anla • 
mak İltecli. Onların biç bir dec1iii ol • 
madıjı için amılaatlanm •nlamalr bti· 
yen1_.. törip IQIJOl'lanb. Elkifehir
Bler bu delileri lr.oYmaia tet.w.üı et• 
tiler. Batlatmr Mehdinin atruna feda 
etmif sözü kanblar, döritten korkar
hır mı biç? Hemen IİWdanna danan· 
dılar. Sokak ortumda lranb bir ma • 
harhe betlaımıtı. 

mııh. 

Bunlar, Mehdinin :rotunda canla • 
nnı fedaya hazırdılar. Her neye mal 
oluna olıan Mehdiyi ele pçirmek 1-
zere ıelen ordu derlW harbe bqlaclı. 
le bile ölüme atılm:uma mukabele et· 
Diier taraftan binlerce ..-..ri de m· 
tiler. Harp çok ıiddetli oldu. Mehdi • 
nin adamları saldmyor, korkmadan 
ölüme ahlıyorlarclı. Yüzlerce iman il· 
teıi :rerlere 1erilmiıti. Fakat onlar da 
öldürüyor, larryorlarclı. Turhal Beyi 
Haun Pap, Kanbim Be:ri, n bir 
çok emirler bu e1nada öldürüldü. Yüz
lerce :ranh ~ ..Udi. Seferi ida
re eden Anadolu Emirüliimera Var • 
dar Ali Paıa bu ıözü kaalr adambıra 
kartı danmacb. Çünkü onlar korkma· 
J'OI', MYe .... ölüyorlardı. Ali Pap, 
........_ seri ~clis Matlup o1 -
lllllfhL 

Jıt• ı.a -tıtW:retten ...... dör -
dindi Murat Çiftelerli Omıan Pqa~ 
Mehdinin üzerine göndermi§ti. Oıman 
P..-. lauple plip p1,,...i• i-kbuw 
oldufaau peklll biliyordu. K11Yftti 
ne kadar çok oluna ollllll bata çıka • 
mı:racaktı. Onun için bir hileye müra
c:aatten mıka çare 'bulamadı. Bunan 
yoluna anmaia 1-flach. 

Osman Paıa. bin bir bile ile Şe,ta. 
le muharebeye ilqladL Ona JU gÖ • 

riinmep muvaffak olcha. Bütün pllm 
lruraldukten lom& .... pce hulam 
....di. 

Mehdi, çachnna dolan ,.ahanc:dan 
ıörince mueleyi anlamııb: 

- Boıuna zahmet di:re ıelenler# 
Jf1r ı&terdi. SopJrlranhlıfnu biç kay• 
ı.etmi1orda. Soma ilin etth 

- Bana kid'f11n qlemeditini, la • 
bç kesmediiini Wlmi:rar amıanaz? .. 

Alkeder emir alımtlarch. Ne de 
ol• ona :raJrahyacaldanb. Mehdi:yi 
kıskıvrak beflaclılar. Bu haberi duyan 
Mehdi taraftar1an. liJiblanna unla • 
ra1c uldırdılar. Fakat it iıten ıeçmiı
ti. Harp çok azan ıiirmedi Mehdi mai• 
h\ptu. 

Ş.,h Wr daicla on iki en yalan•· 
clamlariyle 'bailanclıktan ıonra Kon • 
yaya getirildL Acnnadan pnahsız 
eanlan yakan bu lel'Ml'İ Padiıahın 

önüne çıkarıldı. Dördündü Murat IOr

du: 
- Baka.. Sen Hazreti luyım der 

imiııin. Gerçek midir? 
Mehdi, arbk kurtuluı yolunun ka-

pandığını anlamııh: 1 
- Evet •• dese idi. 1 
Halep orada ise arf111 baracla diyet 
- Gölter bakalun maharetini.. de-

necekti. 
- Haıa diye cevap verdi. Ben 

Hazreti laa delilim. 
• • • 

Obüraün Kon:ra .okaldannda da • 
vullar ıümbiirdemeğe baılaclı. Kur • 
ıun iflemez, bıçak kesmez denen MeJıi. 
dinin idam edileceği ilan edildi. Yilz. 
)erce, binlerce halle merale iç.inde idL 
Ya .. hiden Mehdi ise!. Bir çok kim
seler ahırzamanm geldiğini aöyliyor, 
evlerine kapanıyordu. 

Meıhur cellat Kara Ali Mehdi:rl 
Baıtan ayağa kadar liizdü: 

- Ulan 1en mi Mehdiıin.. Göster 
bakabm bana Mehdiliğini.. dedi. 

Mehdi, korku asarı gösteriyordu. 
Bir teY söylemiyor, yere bakı1orda. 
Kara Ali Mehdinin ellerini avuçlan 
içine alclı. Mafaallannı oynatb: 

- Kesilmiyen parmaklar bunlar 
mı? Diye 10rduktan ıonra bir bıçakla 
pannaklann maflalJarmı ayırdı. 

Mehdi sene ae1 çıkarmıyordu. 

Seyirciler hayretle bakıyorlardı. 

Mehdinin yalancı bir ıeraeri olduiu 
anlaırlm•ıtı. Şimdi herkes buna kanan· 
lara aayorda. 

Meydanda uyuz bir eıek dunıyor • 
du. Kara Ali keskin bıçağım Mehdi • 
nin )iizünün muhtelif yerlerinde ıür
atle aıezdirdi. Bir saniye sonra Meh
di, borumuz, kulal11ız acaip 'bir mab· 
luk olmuıtu. Bundan sonra uyuz eıe
i• bindirildi. Etek bir iki aclım yürü· 
dükten ıonra Kara Ali: 

- Mehdi Efendi, bu kollar una 
bar oluyor galiba .. 

Dire yaklaıb. Satmm bir defa 
havaya kaldmp indirdi. Mehdinin bir 
kolu yere JQvarlaamrfb. 

Bira IODra hu hareket hir daha 
tekrar edildi. Mehdinin ikinci kolu 
yere )"UvarlandL O, hir defa: 

- Of .• bile dememiıti. Yüzünden 
akan kanlar, onu uyuz •telin Gıtiin • 
de inu.n lobğından çıkaTlllJf, hir kan 
kümeıi haline getirmitti. 

Mehdinin göğdeıinde kalan iki a • 
yaklarmı Kara Alinin satın ayırdık • 
tan IOnra öJmü~tü. 

Tarihte belki ilk defa bu l:takmağa 
tahammül edilmiyen manzara me • 

1 

ralcla ve korkuıuz seyredilmiıti. 1 

ft lyazl Ahmet 
tur: Her iki tuaftan ela ha:rli kiti öldü. ........................................................................................... 

Kadı biç hir sebep olımdan plcan bu 
"- Lelıistan htiktmetinin her hldi..,l Baldat eeferine aitmekt• o -

türlü Yahudi aleJhtan temayülle lan Paditaha bildirdi. Eter önüne ı• 
mücadele " ekalliyetlerin hukuk çilmezH "bir fitaei aüne zalaanma 
miaantmm muhafamım ıiyut beiı olacafı" m da ilin etti. 

Haber, Hizama derecainde aJab De 
bir premip olarak tellldd ettifini brplandr. Vakit seçirilmeden SiWa • 
memmmiyetle prüyorum. Fabt dar Pqa kethüda•• çiftelerJi o ..... 
ekalli•et muahedeleri, ekalliyet Aia dört beyl•be:ri •• ha:rli askerle 

1 Eıkiıebire Jirüdü. 
hükümlerini kabul etmit olan bil· Mehdi bir çok defalar muhasara e-
tün memleketlerde ekalliyelterin dilmiıti. Fakat çofunda kaçıp kurtal
himayeaine dair daimi bir aiatem mata manffak olma" fakat gün geç· 

kabulü için ihdas edilmiftir. Ebl· ~etrafında toplananlar çofahmt

liyet himayeai ıilteminin umumi• tL Soma: 
- Ona ne IPırtun itler, ne eti ke

leıtrilmesine dair olan Lehiıtan Iİlir- diyorlarclı. Bu haber etrafa ,... 

teklifi haklan da milletler cemiye- :rWrken, 'bin bir efsane de uydurala
tinin karan ne oluna olaun, dün· yordu. Bunlardan biri ıu idi: 

y ahudilerinin IUlh muahedeai Bir pn padiıah askerleri samuı • 
~l .. • l be l il I lar, on adan ...Ueden üzerine a • 
ı e teea1uı etmıı o an yne m e ,__ ---• . ..L_ 

teı açmq...-, 7 ..-erce menm mu .. • 
ıilteme mutlak IUJ'ette nayet de- rek(!) ricudünii yalayarak g~ 
nm lehinde bulunmalan liizumu l hiç bir tellrl olma"* 
f.tiklrdır.,, Arblr, bdm nelı ona daa ecliı..., 

Bedava ders Hizmetkarlık yapmak isti
Cumhuriyet ıençle>r mahfilin- yen bir karıkoca aranıyor 

den: 

Mahfilde her ıene olduiu gibi 
bu sene de dil ve hayat biliiıine 
ait meccani dersler açılmııtır. 
Denler her gün betten aonra mah-
filin Beyoğlunda Tokatlıyan arka· 
11ndaki Cumhuriyet Halk Fırkası 
Beyoilu kaza merkezi binaaında· 
ki dairesinde Yerilir. Kayıt her 
gün aaat 14 ten 16 ya kadar mah
fil idare müdürlüğünde yapılmak· 
tadır. Uç adet vesika fotoğrafı 
ve hlviyet varakalarile müracaat 
olunur. Deraler; Türkçe, Alman
ca, Fransızca, lnıilizce, İtalyan· 

ca, Rusça, ve muhasebe k11mıla· 
nna aynlmııtır. t teşrinienele 

kadar kayıt dnam edecek Ye 1 

lıleri muntazam bir aile nez• 
dinde ev hizmetleri görmek üzere, 
hamarat, temiz, terbiyeli, namus
la, ııhhatli, eli ite yatkın, içki kul· 
)anmaz bir kan koca aranıyor. 

Kendilerini ziyarete gelecek hiç 
bir akrabalan ve misafirleri olma· 
ması f&rltır. lkiaine birden ayda, 
muntazaman, on bet lira verilecek 
tir. Yatacaklan oda, yiyecekleri 
yemek iyidir. Arzu edenlerin bu 
üç gün içinde Kabataıta set üstün 
de Çürükaulu Mahmut Pqa apartı 

manmda Mahmut Pata ailesine 
bizzat müracaattan. 

teırinienelden itibaren dertlere 
bqlanecaktJr. 
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Süreyyapaşa işçilerinin Her parçası ayn bir heyecanla okunacak macera, 

kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

bir şiki yeti 
.-. (Ba~ tarafı 1 incide) 

mIZI liavi olan şu mektubumuzun 
muhterem gazetenizde aynen der
cini rica ederiz. 

~Sl:A~EI HÜKÜMDAR - - - ... ' 

SÜLEYMANIN OdLO 
Tefrika no. 37 ·ıf~· ,., 

!/'"~ 

Fabrika hakkında gtıya bizim 
tarafnmzdan yazılıp gönaerili
yormuş gibi imzasız veya lealet
tayin imzalarla muhterem gaze
tenize müracaatlar vuku buldu
ğunu, 14 - 9 - 934 tarihli nüs
hamzdaki (dokumacıların gön
derdikleri izahatın yakında gaze
temizde yer bulacağı) fıkrasını o
kumakla anladık. 

yor; bu, müeueıenin eline!e, bin· 
lerce~ lira teıkil ettiği halde karıı
hğında ne faiz, ne de temettü ah· 
yormuııumız diye yazdık. Bu, ya· 
lan mıdır?... Üzerinde tabanca 
bulunan bir itçiden otuz lira ceza 
kesilmi§, bu para müeaaeıeye mal 
edilmi§, tabanca da, keza, miles· 
ıese tarafından mündere edilmit. 
Biz, bunu, ıayri kanuni bulduğu· 
muz gibi müesaeıenin i!Çiden dok· 
tor paraıı kesmesini de "eUi ame• 
leden fazla İKİ kullanan fabrika.· 
nın doktor bulundurma11,, mad· 
desine muhalif telakki ediyoruz. 
zira, bu, müesaesenin, doktorunu 
kendi tutacağı manasınadır ... Çr· 
raklardan da, kendilerine i! öğre
tildiği için, neticede ücret alındı· 
ğı doğru değil mi? 

- Seı1en t;a1Calnn İçenye.. - 1 ıeyimiz yok. Elimiz böğrümüzde 
Süleyman tekrar yuvarlanmak· bekliyemeyiz ya •• 

tan korkarak büyük bir ihtimam• - O halde, beline ip bağlay:tp l"" .. " .......... I 
la iiildi ve çukura. batmı ıokarak sarkıta~.. ıYazan: • 
kuvvetlice üç defa seslendi: Tehlikeli yerlerden geçmek için i Rıza i 

SükUt.. b"ellerinde tabii aiaç liflerinden ı . 1 

Bu gibi şikayetler, hariçten ya
pılan basit rakabet entrikalan o
labileceği gibi, içimizde çalışmak 
istiyen ve işlerine nihayet veril
mesinden muğber olarak, el'an 
kendilerini aramızda çalışıyormuş 
gibi göstererek fesat kanştmnak 
i~tiyen bazr gayri mes'ul kimsele
rin hareketi olsa gerektir. 

Süleyman, cevap alamayııına. ördükleri ipleri vardı. Süleyman Şekıp İ 
rağmen Blanıın bu çukurdan bat· k'endisinin ipini çıkardı ve ucunu ...... ·--· 
kabir yerde ola.mıyacafma kant· beline bağladıktan ıonra: _Sen, dedi, yavaı yavq ı•"' 
di. - Haydi, dedi. Tut bakalım.. ıet .• Sesime kulak vermeyi ihmal 

- Ben, 'dedi, aıağıya atlıyaca· Kuyu, derine benziyor. Klfi rel- etme .. 
ğım .. Bana yardım at.. mezse ıeninkini de eklersin.. - Meraklanma.. -; ~ 

- içeni karanlık 1. Ne olup ol· - Pek lli.. ' Süleyman kendini tamamiyl• 
Gelen üç usta hafı, birbirinin 

yüzüne baktıktan sonra, mUtevek· 
kilane: 

madıiını görmeden bu tecrübeye Süleyman, çukura evvel! ayak- bıraktı. Herrül yavaı yavaı bırak• 
kalkı§mak budalalık olur. larını sarkıttı; sonra ellerini bı • tılı iple onu aıaiıya indinnel• 

- Bundan ba,ka yapacak bir raktı ve Hergüle: baılamı§tı. 

:RJz bütün işçiler. ınüessese'de 
ke•ıcll arzumuzla çalıştığnmzr ve 
fabrikadan her hususta. memnun 
ol<:uliumuzu ve hiç bir şikayeti
miz olmadığım, yapılan şikayet
J rırin bizim tarafımızdan yapılma
<hirmı arz ve hiirmetlerimizi tak
dim /)rleıiz efendim.,, 

Mel:tubu getiren üç uıta.ba.ııya. 
sorduk: 

- ~: ... ten ihtiyat para.11 keıili-

- Siz, f abriliada olanları hep 
öğrenmitsiniz... Fakat biz, mem
nunuz! ... dediler. 

- Allah muhabbetinizi arttır
aın ... E'lasen, biz, evvelce de yaz· 
dığımıı gibi, Süreyya pa§a mese· 
lesini istihdaf etmiyoruz. it ka
nunu çıkacağı için, gayr itabii ve 
gayri mantıki vaziyetler etrafın· 
da vazi kanunun dikatini celbet· 
meğe uğra,ıyoruz. 

......................................................................•............. , ..... . 
Rakı içince 

' '(Baı farafr 1 incide) l derde girerse ne yapanın, beni mi 
Müllyim efendinin, Naciye ha· dövocekıin,,, diyerek Kamil efen

nım isminde bir 'de nitanlııı V&I"' dinin üzerine •tılrıııf ve boğazmı 
dır. Bu hanımla hu evde beraber ııkmaia baılamııtar. Bunun üze· 
otururlar, Naciye hanım içki ma• rine zaten kaf aıı dumanlı olan 
r.asını kurmut ve her iki taraf be· Ki mil efendi, Mülayimin 1nı ini 
raber içmeje baılamıılar, 1 tecavüzü karıııında 'derhal taban• 

Bir müddet IONa ıon aldıklan casını çılCannı' ve bo,altmaga 
tiıeyi de haklamıılardır. baıla.mııtır. Bu esnada Mülayim 

Çocuğunu denize atan kadın içkiden sonra ~üllyim efen'cli, efendinin ni§anhıı Naciye hanım, 
nitanhsını zannederek Ki.mil e· niıanhsı Müljyimin yaralanması· 
fendinin karısına hitaben: '(Hay· nı istemediği için çıkan kurıun
di karıcığım, güzel bir acem ıar- ların önüne g~tiğinden bir kur· 
k111 ıöyle ·de dinliyclim)' 'demi§. §Unla elindan yaral•nmıttır. 
Mülayim efendi lranlı oldu'iu için Kadının feryadı, diğer sarhot· 
bu ıarkıyı istemiı ~e fakat yanlıı ları da ayıltmııtrr. Mülayim e • 
kapı çaldıimdan Kamil efendi fendi pencereyi açarak: {imdat) 
buna fena halde ıinirlenmit •e diya haykırmıt ve bu bağırmaya 
karısına baırrlanmasınr, artık vak· poliı devriyeleri yetitmİ§, dördü· 
tin geç ol dulunu ve 'daha fazla nU 'de alıp karakola götürmü,ler· 
bun.da kalırlaua batı 'derde gire· dir. Naciye hanım, yarası tedavi 
c~ğini ıöylemiıtir. edilmek Uzere Beyoğlu Zilkur 

(füş tardı 1 incide) man çocuğu vardı. Ondan ötesini 
,_Bilmiyordum... bilmiyorum. 
- Neyi bilmiyordun. lnebolulu seyyar sucu Haıim: 
- Ne yaptığımı bilmiyordum. - Ay§eye çocuğun babaaının 

Gözlerim ka.ro.rdı. Ne yaptığ·.mr kim olduiunu •ormuıtwn. Köy 
bilrniyorum. Bt:n hastayım. Hiç içinde bir ihtiyar olduğunu ıöyle· 
bir an .. evladını bilerek denize a .. di. Bilmem yalan, hilmem do}nı 

tar nı? Ayşenin baba11 da ıahitlik ettik • 
Aysenin sorgcsundan ıonra ten ıonra ~nenin cürüm iılediği 

Müfl~ Efendi isminde bir zat ıahit zıunanki akli vaziyetinin tespiti 
olnk çc.ğrılmı§hr. Hô.diaeyi zabı - için müıahede altma alınmasına 
tn •a hnber veren bu zat demiıtir karar verilerek muhakeme batka 
ki: bir güne bırakılmııtır. 

Bunu i,iten Müllyim efendi, hastanesine kaldınlmııtır. Poliı· 
Kamil efendiye: "Ulan ba,ın bir çe tahkikata devam edilmekt,,dir, 

- Bir iş için Kadıköyüne geçi· _______ ...,.. ___ ._,...,. _____________ ........ _ ... ..,.. .. -ııııı-.... ııı.ııım .......... -,... ..... ,..,..."""!'111111!!!91 

yordum. Bu kadının kuca(Jında M•h •ı fl h k•kA ••ıAk t 
H:i buçuk yatında, mavi entarili 1 aı 0 a a 1 l m U a a 
b!r cocuk vardı. Çocuk ağlıyor, 
ann~~i susturmaya çalıııyordu. Bu 
sıra.da vapur Harem açıklarında 
Mi. Biraz yanlarından ayrıldım, 
döndü~üm vakit çocuğu kadının 
kucağında. görmedim. Yanına yak 
laşıp tordum: 

- Çocuğun nerede? 
- Sustursun diye anneme ver-

dim cevabını verdi. Bu cevabı ak· 
la yakın bulmadım. iskeleye çıkın 
ca bektedim. Kadının yanında 
kimse olmadığı gibi çocuk ta mey 
danda yoktu. Poliıse hadiıeyi an -
lattım. Karakolda faciayı ikrar 
etti. 

Müddei umumi sordu: 
- Bu çocuğun böyle bir fada· 

ya kurbnn gideceğini nereden his
settiniz. 

- Evliyim, çocukları çok seve· 
rim. Kendi çocuklarım da var .. 
Sarı saçh güzel bir çocuk olan yav 
ru ile alakadar oldum. Ağlıyordu. 

ikinci ıahit olan Niko isminde· 
ki Rum çocuğu da fÖyle ıehadet 

etmi§tir: 
- Kucağında çocuk vudı. Ağ· 

lıyordu, gördüm. Sonra vapur dal· 
ga kıranın önüne gelince bu efen
di kadının yanına gelerek çocuğu
nu ne yaptığını sordu. Kadının 
çocuğu denize attığını görmedim. 

Ay§enin yengesi Fethiye Ha· 
1»111 de. demi§tir kt: 

- On senedir kendisini görmU· 
]"D!'du!t. ~alı gllnU Mze geldi, iki 
~ece kaldı, gitti. Bize geldiği za· 

• Bir muharririmiz bugün öile isimlerinde olan bu heyete dahi· 
üzeri Mihıilofu Suterazi ıokağın· lim; binaenaleyh reis demek la· 
da İsmail Beyin evinde bularak zunaa ancak reiılerden biriyim. 
görüımeğe muvaffak olmuftur. 

1 
Bizden batka icabında yerimize 

Mihailof bu evde bir kaç gUn ev· geçecek üç ye~ek lza. vardır. Fa· 
vel lıtanbula gelen dostu Bulgar kat bunların iıim)erlni ıize söyli • 
mebuslarından Dimtiri Haçkofun yemem.,, 
misafir bulunduiunu öğrenince Mihailof karııı ile oeraber Sof· 
§İmdilik orada oturmağı muvafık yadan çıktıktan aonra. hududa ka
bulmuıtur. dar naaıl geldiklerini anlatmak iı· 

Mihailof 38-40 ya§larındadrr, tememİf, yalnız "tül'lU türlü vası • 
yukarıda iıaret ettiğimiz gibi, sa- talar kullandık,, diyerek hududu 
çını sakalını ustura ile kestirmif, geçi§leri hakkında tunları söyle· 
bu suretle mümkün mertebe tanm mittir: 
maz bir hale gelmek iateımittir. - Türkiyede evvela Yetillik 
Muharririmizi gtiler yüzle karşılı- nahiyesine çıktık, orada bir gece 
yan Mihailof muharririmizle kartı kaldıktan sonra bir tdSy arabaıına 
latınca oldukça düzaün bir Türk· binerek Kırk1areline geldik. 
çe ile: Mihailof komiteciliğe neden 

- Türkiyede kendi evimde gibi hatladığı ve Makedonya 'komitesi 
oturuyorum. Demiı, sonra ilave et nin maksadı ne olduiu ıorulunca 
miıtir: §Öyle aöylemittir: 

- Vaktile OıkUp rüıtiyeıinde - Babam manifatura ticareti 
okudum. Onun için Türkçe bili· yapardı. Y etmit yatında iken öl· 
r.im. Eıkiden yazmaıını da bilir • dürüldü. Ben intikam almak isti • 
dim; fakat timdi unuttum. O za - yordum. Maunafih kendi elimle 
ırnanki muallimin iı;mini bile hatır hayatımda bir tavuk bile keımit 
lıyorum: Ekrem Efendi.. bir adam değilim. Umumi harp so 

Mihailof bundan aonra demit· nunda Sofya ilniversitesini terke -
tir ki: derek komiteciliğe batladım. 
"- Evvela ye.nlı§ anlatılan bir Makedonya komitesi niçin mi 

noktayı izah etmek isterim: Ben te§t!kkü) etti? Makedonya parça • 
Makedonya komitesi reisi deği· lanınıı bir vaıiyete getirildili için 
lim. Makedonya komitesini idare ve Makedonya timdiki gibi parça· 
eden üç ki!ilik bir lıeyet val'drr. lanmış cılarali kaldık~a ya,ıyacaf<· 
Ben, diğer aazsı Naıtef ve Kurçef hr. Makedonya ne zaman hürriye· 

tine kavuturaa o za.man faaliyet • 
ten çekileceğiz. 

Mihailof lstanbulda kalmamak 
kararındadır. Bunun ıebebi; Sırp, 
Bulgar ve Yunanlılardan bir çok 
dütmanlan bulunduiu için latan • 
bulda bunlarla kar§ıl•tmak endi • 
§esini duyma11dır. Mihailof diyor 
ki: 

- lıtanbu)u çok ıevdim. Bura
da mümkün mertebe fazla kalmak 
iıterdim. Fakat bunu tehlikeli bu· 
luyorum. Şimdilik lsviçreye gitme 
ğe karar verdim. Vaktiyle orada 
bir ıene kadar kalmııtım. 

Muharririmiz ayrlırken Make· 
donyalı kttmiteci ona eon olarak 
,unları aöylemiıtir: 

- Bilhasaa ıu noktayı yaıımz ! 
Mıkedonyada ıulh ve hürriyet ol
madıkça Balkanlar huzur yüzü 
görmiyecektir ! 

Tenzilatlı yolcu 
tarifeleri 

Kanunevvel tarihine kadar 
uıatıldı 

Ankara, 17 (Huauıl, Telefon
la) - Devlet Demiryolları gelit 
ve sidiıe mahsus olup 934 ıenesi 
Eylul nihayetinde ıner'iyet müd· 
deti bitecek olan fevkalade ten· 
zilitlı yolcu tarifesinin mUddeti 
birinci klnun 934 seneıi nihayeti· 
ne kadar uzatılmıftD'. / 

Kuyu tahmininden az derin v• 
daha genit çıktı. Az sonra kuyU" 
dan Süleymanın ıesi İ§İtildi: 

- Dibi buldum. İpi lfffet de 
dolqabileyim. 

Hergül, ipi tamamiyle gevtet• 
ti. Ve elinden lcaçırmaıı ihtim•• 
Jine kartı koyabilmek için, dii•' 
ucunu kendi beline bağladı. 

Süleymanm, karanlık yijıündeo 
hiçbir ıey görmeıine imkan yok• 
tu. Etrafı elJeriyle yokhyarak a •

1 
raıtırıyordu. 

Bir ara kulaiına, derin bir _. 
f ea alma hiuini verecek bir sel 
çarpmı§tı. Daha dikkatle dinledi· 
Filhakika b\1 bir nef eı alm1Lyd•· 
O tarafa doğru ilerledi. Seı, yak• 
Jaıtıkça kuvvetleniyordu. Artık 
hükmünü vermit\i. Bu Blanf ola• 
caktı. Umduğu gibi de ,ıktı. Za• 
vallı kııcaiız boylu boyunca U" 

zanmıı yatıyordu. 
(Devamı nrl 

.---....... ~---_......--__,. ....... --:~~~~_.,; 
Bulgaristan Mih'ai-

lofu istiyor , 
(Baş tarafı 1 incide) 

siyasi mülteciye gösterilen mise • 
firperverlikten emin olduium içitl 
hududu attım. Kanmla beTahe" 
rim. Hududu benden be.tka geçetl 
yoktur. Her yerde gösterilen hü• • 
nü kabulden çok memnunum. Bit 
kaç gün zarfında ne yapmak iıti -
yeceğimi bildireceğim, henüz dü " 
9ümnü1 deiilim.,, 

Mihailof bu aabah ıene emııi• 
yet müdür)üjünden tekrar çık•• 
rak Beyoiluna ıitmiılerdir. Mih• 
ilofun oturduğu yeri öjrendik. ti• 
her ver~lim: 

Mihailof Beyoğlunda Suteraıi•l 
sokağında Tinıtini apartmıan111ııt 
ikinci katında oturan lamail Bef 
isminde bir zatın misafiridir. Mi" 
hailof, lsmail Beyle birlikte lıtart• 
bulda gezmeğe çıkmıthr. Buglltl 
ge:Eecek ve yarın ne yapmak iıte" 
diğini vilayete bildirecektir. rAi• 
haHofun ltalya veya Franıaya ıi• 
deceği ıöy)eniyor. Komiteci lttıtt• 
bulda ve Balkan memleketlerinde 
k•lmayı hayatının emniyeti nok~ 
ımdan tehlikeli görmektedir. JJd 
ıabah Ankaradan 9öyle bir h•be' 
de aldık: 

Ankara, 17 (Hususi, Telefoll" 
la) - Mihailofa memleketimi,ıd' 
kalmak için mühlet verildiji htı" 
&usundaki haberler hakkında ,.. 
lahiyettar ~evıt ademi ma14ıl''1 
beyan ediyorlar. Diier tarafttSI 
çıkan bir §ayiaya göre, BuJıari~· 
tan hükumeti Mihailofu ldi "'' 

Liİ• 
mücrim olduğu noktasından P 

kumetimizden iıteınittir. -
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Kıa·Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlannı havi 

HAYRiYE LiSELERi 
Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Milnürpaşa Konağı 

Reımt liıelerin bntlln imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif Veklletince MUADELETl muıddaktır 
Tcdrisahndaki ciddiyet ve intizamiyle talebenin ııhhıt ve gıdasına itinaıile tanınmıı olan 
mcktebimiıde kayda bqlanmııtır. lllıt kısımdan itibaren ecnebi liıanı başlar. Talebe mektebin 
huauıt otomobil ve otoblialerile nakledilir. Cumadan maada her giln 10 dan 17 ye kadar 
müracaat edilebilir. iıteyeolere tarifname g6aderilir. Bakalorya imtihanları lEyllllde baılıyacaktır. 

Telefon: 20530• 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden 
- Kız ve erkekler için ayrı teıkilAta maliktir. Ana, lllı, Orta, Liıe ıınıflarıoa leyli, nehari 

talebe kaydına bqlanmııtır. 
2 - Kayıt içia her gOn mektebe Teya Yeni poıtane arkHında Ba1iret hanında Ôzyol idıreha· 

neıiae mOracaıt edilebilir. 
3 - isteyenlere mektep tarifnameai gı5nderilir. 

Arnavutköyünde tramny caddesinde • Çifteaaraylarda mektebin telefonu: 36.210 • Ozyolun telefonu: 24115 
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rstenbuı Belediyesi ilanları 

liaaköy Halıcıoğlunda 199 No. lu dükkan kiraya verilmek üzere 
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1 - Tedrüata 6 Tcşrlnlevvel 198' Oıı.. 

marte.I batlıyor. EakJ taleben.in mektepte 

2 - Ayni tarihte Dfeeel n İD.flWdı 

Motörler ııubeal Ue Elektrik ve Tels1& Tel· 
ı~ ııubelerlnde tedrisata bqlanacaktır. 

ı - tık mektep mezunlan lçtn tezARl 
ımd vardır. Bu ımnflan bltlrenler tillbe -
lere ıtJ'erl.er. 

' - Orta mektep talıslll olan talebe 
dofrudan clofııı3'a meelek fllbelerlne a • 
lmılır. Bu ııubelerln mtlddetl Ud acnecllr. 

5 - MeJdtep ya1mz nebarfdlr. 

8 - Tnerada buhmaD makfntstıere mu.. 
habere Ue deri ve.rtllr. Kayıt muamelcs1ne 
baolanmratır. tr.ahat almak ve kayıt ol· 
malı ltıln: 

Galatada OlnllJ rıhtım laaıı.ı arkaamda 
mw:nhane caddcslnde kAln Makine l\letar 
elektrik mektebine mftnuo.aat edllmclldlr. 

İstanbul Tapusundan: J İstanbul asliye altıncı hukuk-
Karagümrükte Keçeci piri ma- tan: 

halleıinde Sarı aıık sokağında ve 
Kızılta! mahallesinde latanbul A· 
ğa çetmeıi ıokağında 20 müker· 
rer ve Tekke sokağında 2,2 mü· 
kerrer ve Sofalı çeıme soka· 
ğında 1 No. lu dört kıta araa ile 
kömürcü kulübesi mahallinin ta • 
puca kaydı bulunamadığından se· 
netaiz tasarruf ata kıyasen tapu 
memuru tarafından mahallinde 
2 - 10 - 934 tarihinde tahkikat 
yapılacağından mezkUr mahaller 
hakkında tasarruf iddiasında bu· 
lunaıi. varsa mezkGr tarihe kadar 
İstanbul tapu bat memurluğuna 
veyahut mezkUr tarihte saat do • 
kuzdan on dörde kadar vesaiki 
müıbiteleriyle beraber mahallin • 
de bulunacak memura bizzat ve • 
yahut resmi vekillerinin hazır bu • ., 
lunmalan ilan olunur. (3080) 

Sultanahmet üçüncü sulh hu
kuk mahkemesinden: 

Abdullah efendinin Edimeka· 
pıda yüksek kaldırımda çıkmaz 

sokakta 5 numaralı hanede mu • 
kim lıtepan kalfa aleyhine 50 li· 
ranın tahsili hakkında aldığı 3 -
7 - 934 tarihli ilim mucibince 
mumaHeyhin ikametgahına gön • 
derilen ba,katip ihbarnamesinde 
verilen §erhte altı ay evvel mahal· 
1i mezkurdan çıktığı ve halen ika· 

Y edikule civarında imrahor 11-
yaa bey Narlı kapı caddesinde 
128 No: lu hanede sakin Halil e-
fendiye: • 

Mahalli mezkiirda mukim Rai· 
fe H. tarafından aleyhinize açılan 
tescili talak davasında ikametga· 
hınızın meçhuliyeti hasebiyle ili.· 
nen davet edildiğiniz halde 13 -
9 - 934 tarihli celsede mahkeme· 
de h;-zır bulunmadığınızdan H. 
U. M. Ka. un 398 inci maddesi 
mucibince hakkınızda verilen gı • 
yap kararının on beı gün müd • 
detle ilanen tebligıne karar veri • 
lerek ıahitlerin istimaı zımnında 
tahkikat 11 - 1 O - 934 tarihine 
müıadif perıembe günü saat 
t3,30 talik kılınmış ve gıyap ka
rarının bir nüshası mahkeme di
vanhanesine talik kdmmıt oldu· 
ğundan tarihi ilandan itibaren on 
beı gün içinde itiraz etmediğiniz 
takdirde mahkemeye kabul olun· 
mıyacağınız hususu tebliğ maka· 
mma kaim olmak üzere ilan olu· 
nur. (3079) 

metgahı meçhul olduğu bildiril • 
miş olduğundan 15 gün müddet· 
le ilanen tebligat icrasına karar 
verilmi~ olduğundan baıkatip ih • 
barmmıeai makamına kaim olmak 
üzerP ili.n olunur. '(3083) 
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Hariciye Vekilimiz 
mühim bir nutuk 

söyledi 

r----------------------------,, l __ M_ v!a~~K~ir !~ Şe?:~~-n __ ı. 
Salonda tıı yoktu; gözler hay

ran, yüzler şendi. Yalnız artiıt ıon 
aatrrlan söylerken mi.nalı mi.nalı 
gülüşmeler oluyordu. 

'Hepsinde ~ka haz var, 
Sanma birinde naz var. 
Hem kartal hem de kaz var. 
Hepsi çıldırır bana; 
Uysak derler şeytana.. ı 
Bütün ıalonu yarı yarıya dolat· 

mı§, ortaya gelmitti, Mütterilerin 
hepıiyle eskiden beri ahbap gibiy
di. Hatta yatlıca, kalantor birini 
göstererek: 

... hem de kaz var. 
L'::~::; h!'.lı:le zen~in adam tatlı 

tatlı gülümıüyor, artisti selamlı

yordu. O ıimdi bir iskemleye çık
mıttı: 

Aşıklar tümen tümen, 
Paraya gömüldüm ben .. 
Roplarnn hep ipekten 
Ne mutlu bu şeytana, 
Erkekler uşak ona ... 
Elleriyle bütün erkekleri iıaret 

ediyordu. Her dakika ona kartı du 
yulan hayranlık artıyor; batka za
man bir hakaret sayılabilecek o
lan bu sözler herkesin çok hotu· 
na gidiyordu. 

Bugün esmer, yann ak, 
Hepsi yalvanyor bak.. 

Yavaı yavaf, otunnlar da far
kının ahengine ka.pılmıtlaTdı. A· 
yaklar, vücutlar, ve baflar durduk 
Iarı yerde tango oynuyorlardı. 

Hafif bir mırrltı güzel bir ka
dın vücuduna atılan tül gibi şar
kıyı büsbütün güzelleştiriyordu. 

Onu daha yakından gördükçe 
bir saniye için fÖyle dü!ündüm: 

- Bu kadar benzeyiş .. Kabil de 
ğil.. Bir mucize .. 

Şatkın bir halde idim. 
Eğer çalgının ve bu ııhırli ıar

kının ahengine kendimi kaptırma· 
sam yerimden fırhyacak, onun 
kollarını tutacak, gözlerinin içine 
ve yüzünün yapılı,ına bakarak ıo
racaktım: 

- Sen .. Sen ha!.. Söyle, ıen mi-
. ? 
ıın .... 

Artistin çıktığı iskemle bir ma
sanı• yanında idi. Masayı tutan
lara bir İ§&l'et yaptı. iki erkekle 
bir kadın önlerindeki içki §İ§ele
rini, mezeleri, bardakları bir çrr~ 

pıda yere indirdiler. 
Şarkıcı kadın maıaya 11çradı. 

Gönüllerde ateş yak, 
Sonra çekil hir yana : 
Ne mutlu bu şeytana .. 

"' .. 
İçki, muzik, oyun, dans; 
Bir gülüş, bir reverans ... 
Çalgı hızlandı. Artist, eni boyu 

birer adnnlrk yerde lastik gibi kıv 
rılıyor, tangonun en güzel figürle
rini yapıyordu. 

'.Aşık değiş her seans 
!şte budur yaşamak; 
Yaşasın şeytan olmak. .. 
Muzik, srkıt•P sıkıtıp birden bo 

ıalmış gibi coıtu. Trampet, davul 
ve zil aeıleri arasında ıarlu bitti. 

Kızıl ıeytan maaadan atladı. 
Çılgınca yapılan alkıtlar ara11nda 
m6fterileri aelimlıyarak ağır ağır 
ytlr(ldü. Bu ıefer benim maıanm 

•&ıaden geçiyerdu. 
f>-. alin!1-yaa yalnrz ben... 
Bunun sebebi bejenmediğim· 

den delil, tatrrdıjrm içindi. 

1 

Herkeı gibi benim tarafmıa da i 
baktr, batım eğdi. Fakat birdenbi- 1 

re yüzü durgunlaıtı. Gözlerinin 1 
parıltısı söndü. 

Kirpikleri aık sık biribirine gir
di ve açıldı. Katları çatıldı, bir 
kaç saniye öylece baktı. 

Ben de ona bakıyordum. 
Artık §Üphem kalmamIJtı. 
O gözlerin derinliğine indikten 

sonra nasıl §Üphe edebilirdim. 
Evet, bu, Zehranın ta kendisiy

di .. 
Gözleri yavat yavaf, yeniden 

parladı. Zorla gülüms~mek istedi. 
fakat yapamadı. Selam için eğilen 
başını kaldırmadı. Batka tarafa 
çevirdi. Bir türlü gülmiyen ve eski 
halini almıyan bir yüzü vardı. Hız 
lı hızlı uzaklaştı. Sahnede müşte
rilere zoraki bir selam verdi; bana 
doğru kuru bir bakıt attı; kolisle
rin arasında kayboldu. 

Alkıtlar durmut ve bütün bat· 
lar bana dönmüttü: 

- Kimdir bu adam? .. 
- Burada ilk olarak görüyo-

rum. 
- Ne söyledi? 
- Ne oldu? 
- Al kıt lamadığı için kızdı ıa-

nrrım. 

- Meral böyle !eylere kızmaz. 
Ba!ka bir fey var •. 

- O halde ne olabilir?. 
Garsonlar, barın ıahibi, merak

la bana bakıyorlardı. 
Sıkıldım. 
Bu bakı§lar bana her taraftan 

yağan zehirli oklar eibi geldi. Ye· 
rimden kalktım. Kitede borcumu 
ödedim ve çıktım. 

* * * Kendimi gecenin serinliğinde 

ve 1111z caddede bulduğum zaman 
garip hislerle dolu idim. On üç 
yatımdaki güzel rüyadan uyan
mıf gibiydim. Naııl o zaman, ye
niden kırmızı ıeytana kavuımak 

için gözlerimi kapadımıa, ıimdi 

de bardan uzaklaşmak istemiyor· 
dum. 

Kapının önünde durdum. Eı

kiıinden bin kat daha büyük bir 
merakla oradaki resme baktım. 

Baktım; uzun uzun, yiyecek 
gibi baktım. 

Zehra .. 
Ne baş döndürücü bir değiş

me? .• 

Bu sırada içeriden ba.şka bir 
9arkı, ağır, ruha işleyen bir ıera

nat duyuluyordu. 
Bunu da Zehra söylüyordu. 
Ses kesildi. 

Alkıtlar salondan, kat kat ka
pılardan, koridordan geçerek cad
denin kartı kaldırımına, ~ükıek 
apartımanların pencerelerine ve 
duvarlarına vuruyordu. 

Bar boşalıyordu. 

Kapıdan ayrıldım. Gidecektim; 
fakat kendi kendime soruyor· 
dum: 
-Şimdi nereye gidecek? Nere

de oturuyor. Evlendi mi? Na11l bir 
hayat y&§ıyor? Yoksa artistlerin 
yüzde doksanı gibi batı bof, he
veslerin ve arzulann peşinde mi 
kofuyor? 

On adım kadar ötede durdum. 
(Arkası 6 ncıda) 

Geçenlerde Amerikada Omaha da bir tayyare tam yere indiği 

çok hızlı gittiği için bu çarpıf neticesinde birdenbire bat aşağı 

ve ateş almıttır. Tayyareci kurtulmuıtur. 
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sırada tekerleği bir taıa çarpmıf, 

olmuş, tekrar dönüp devrilmif 

Resimlerimiz; bu 'kaza esnasın da alınan muhtelif enstantaneler dir. 

[ ESNAF VE iŞÇi ] 
Çok çocuklu 
işçiler himaye 

edilmelidir 
Meıhur bir hususi fabrikanın 

işçisi bize resmini, adresini ve fab 
rika tarafından kendisine verilen 
hesap pusulasını göndermiı. Di
yor ki: 

( Ecnebi mütehassıslar ve \ 
genç Türk işçileri I 

Cevat Et. 

Memleketimi -
zin bir çok f abri
kalarında elbet · 
te kabiliyetli ec
nebi mütahassıs· 
lar vardır. Fa

t kat, hakikatte , 

' hiç bir kıymet i- ! 
fade etmedikleri 
halde mütahas -
sıs geçinen ecne
biler de eksik 

Fırınlarda çalışanların 
canı can değil mi? 

Belediyenin ka 
rarile dükkan ve 
fabrikalann er• 
ken kapanma "' 
11ndan şüphe • 
siz her iıçi isti
f ade etti. Şehit 

dahilinde hali fa 
aliyette bulunaıa 
iki yüz küsur fı• 
rmda iki bin bet 

LOtfi Et. yüzden fazla a • 
- Beş çocuk sahibiyim. Bir de 

ben ve karım, etti yedi nüfus ... Şu 
para ile naııl geçinelim? değildir. Bunların yerlerini mek- mele geceli gündüzlü çalışır di • 

Kendisinin resmiyle isminin 
gazeteye basılmasını istemesine 
rağmen, belki fabrikada bir ceza-

ya çarparlar, yahut işinden çıka -
rırlar diye, bunları meskUt geçi -
yoruz. Yalnız yirmi dört günlük 
hesap neticesini dercediyoruz. Bu 

adam, yirmi dört günde on saatten 
fazla çalışarak, on beş lira yedi 
kuruş kazanmıştır. Hükumete buh 
ran ve müvazene vergisi vermedi
ği halde, kendisinden şu suretle 
478 kuruş kesilmektedir: 

Kazanç 106 kuru§. 
Fabrika doktoruna müdüriyet 

tarafından verilmesi iktiza eden 
aylığın işçiden kesilen hissesi 15 
kuruş. 

Ceza 55 kuru§. 

Yol parası 302 kuruf. 

Geriye, 1029 kuruş kalıyor. Ya-
ni yirmi dört gündelikle on saat 
fazla işin karşılığı! .. Bununla, İs
tanbul şehri içinde yedi kişi yirmi 
dört gün geçinebilir mi? 

tep mezunu genç Türk san' atkar
Jarı pek ala tutar. 

Halbuki, bazı kimselerde ecne
bileri mutlaka bir şey bilir zannet 
mek galatı rüyeti vardır. Bu de

ğersiz yabancılar, memleketimiz -
de o sebeple tutunabiliyorlar ve 
yerlerinde sağlam durmak için, 
civarlarındaki istidatlı ve bilgili 
memleket çocuklarını, birer su
dan bahane ile, ihtara, tevbihe 
müstahakmış gibi gösteriyorlar; 
sonra da, işlerinden çıkarıyorlar. 

Bu hususa nazarı dikkati cel
mek için, Nafia Vekaletine 4-1 ve 
1-6-934 tarihlerile mektuplar yaz-

dım: Herhalde, me§guliyetin faz -
lalığmdan olacak, cevap alma • 

dım. Şimdi de 8-9-934 tarihli yeni 
bir mektupla müracaat etmiş bulu 
nuyorum. 

Nafia Vekili Ali Beyefendi her 
halde nazarı itibara alırlar ümi
dindeyim. 

Üsküdar lnadiye, Ferah sokak 
numara 64 CEVAT Düşünün: Adam başına bu pa

rayı taksim ederseniz, günde altı 
kurut düşüyor. Bununla nasıl ya- memlekette, ameleye: 
şanır? Bahusus, mektup sahibi, - Çocuk babası olma! .. -diye-

çalışamıyacak sinde olanbeş çocu- meyiz r. 
ğun babası imiş. Kansı da elbette, Öyleyse, devlet, çok çocuklu iş
evde, bu çocuklarla meşgul ola- çiler için bir takım imtiyazlı vazi-
caktır. yelleri iş Kanununa koymalıdır. 

Nüfusun artması icap eden bir t Kavafoğlu 

dinir durur. Yevmiye on sekiz sa• 

at it batında bulunmağa mecbur O 

lan bir insandan ne beklenir? Şilll 

diye kadar derdimizi kimseye dill 

letemedik ve bu ağır hizmettell 

binlerce yurttaı mahvolup gitmir 
tir. Gece işinin kaldırılması ile hll 
kukumuzun gözetilmesi, hiç bir ta 

tilden istifade edemiyen bizleri 
sonsuz sevindirecektir. 

Tophane Kasaplar caddesind• 
7 No. fırında Muharrem Lutfi 

Parisin bombardımanı 
Berlin, 16 (A.A.) - Havas _. 

jansı bildiriyor: 

1918 de Parisin Berta toplarif' 
le bombardıman edilmesinin ha• 

tırası merasimle tesit edilmittit• 
Berta kumandanlan Vis - Amir.I 

Rogg' e 11e Korvet kaptanı Kııtl 
ve topçular şerefine bir resmi kf.•f 
bul tertip edilmittir. 

1 
Alman matbuatı yazıyor: 

"Alman dehası, bütün abt kai
delerini altüst ederek, Fransız bW 
kUmet merkezi kalesine, Stratof' 
fer üzerinden, yüzlerce muaz~ 
obüs göndermiştir. Bu top1•1• 

harpten sonra, hiç bir düşman gS
zü bu harikaları asla göreıniyec:I' 
ği bir tarzda, hurdalar araııı* 
kon.muştur.,, 


