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Büyük 
Milletler 
meclisine 

Cemiyeti 
aza olduk 

52 reyden 48 zi 
lehimizde 

Cenevre, 17 (A.A.) - Tür· 
kiye, milletler cemiyeti konseyi 
azalığına 48 reyle seçilmiıtir. 

"Anadolu ajansının notu" 
Türkiyenin konsey. azalığına se
çilmesi dolayısiyle konseyin 
milletler meclisi teıekkülü için
deki yüksek mevkii hakkında a· 
taiıdaki malUnıatı kaydetmeyi 
fay dalı görüyoruz: 

j 

bir 

4 
KURUŞ 

18 EylUI 1934 SALI Sene 4 Sayı: 859 4 Kurut 

muvaff akiyetimiz 
Yakılan 
iş örtbas 

çalışılıyor! 

Meğer bunu da 
Türkler yapmış!! 

k.. ' oy ••• 
edilmiye 

Halen 13 devlet murahhasm· 
dan terekküp eden konsey, mil· 
letler cemiyetini adeta idare 
mahiyetindedir. 

Mlhailotun dUn muharrlrlmlzle konu,urken ahnm19 resmi 

Bundan bir kaç gün evvel, 
Bulgariıtanda Vamanın Denizkö
yünün Türk mahallesi alete 
verilerek yakıldığım yazmıt ve 
Türk akalliyetine Bulgar zulmü· 
nün daha ne kadar devam edece• 
ğini ıormuıtuk. 

Konsey, cemiyet faaliyetinin 
..buma giren vedünya sulhu
nu ihli.l eden bütün meaeleleri 
tetkike salahiyettar olduğu ıibi, 
milletler cemiyeti miıakı muci • 
hince cemiyet azası arastnda çı· 
kan ibtilifları hal ve manda al· 
bnda bulunan memleketler hak· 
landa mandater devletlerin 
her sene cemiyete göndermek 
mecburiyetinde olduklan yıllık 
raporları tetkik, miaaktan do
ian taahhüdatı ihlal eden dev· 
letleri a2altktan rT'6•-·'- ..:ı.: 
Iİirçok mühim sali.hiyftleri ha· 
izdir. 

------······························ ... ·· .. 
Bir lahit 

Bulundu, 12 nci asıra 
ait olduğu zannediliyor 
Edimekapı ile Eyüp araıında 

\ 

T erkoı boruları döıenmektedir. 
Boruların döıeneceği yerler kazı· 
lırken topraklarm içinden künk -
ler ve bunlann arasından da bir 
lahit meydana çıkmııtır. Lihtin 
İçinde de kemikler vardır. On i -
lcinci ura ait olduğu tahmin edil· 
lrıektedir. Müzeler müdürlüğü tel• 
ltikata baılamııtır. 

• • • 
latanbul müzeleri iairı islimi· 

)e kollekıiyonunun bulunduğu Çi· 
llili kötkün tamirine haılanmıt -
ln-. Binanın ziyaretçilere kapalı 
ltalmamaaı için tedbirler alınmıt -
tar. 

Uyku hastalığına 
Tutulan 
Holandalı 

&ıı sabah saat 6 da öldü 
eenazesi se/aretha.nege 

teslim edilecek 
Perapalaa otelinde oturan Ho

ı_..dalı Heldning iıminde bir ıey· 
~ uyku hastalığına tutularak 
~lıı.an hutaneıine kaldınldığını 
~ llir kaç gündenberi uyumakta 

lliunu yazmıttık. 
(Arka• 6 ncıda) 

b_n\~a )cG§;;u] 
8 11cı aaııfamJzdad1r 

Mihailof işi 
Dün postadan, adresimize Var

nada çıkan bir Poıça gazetesi 
gönderilmiıti. Etrafı, renkli ka -
lemle çizilen Denizköyü hi.diıesi • Hariciye Vekiletinde 

Tunusta 

Tunua Beyi ve M. Beyrouton 

Çöllere 
sürüldüler 
Halkın ihtilali . asker 
tarafından bastır_ıldı 
Tunuatan Framızları atıp müs

takil bir milli hükUmet teıkil et

mek iıtiyen bazı münevverler, 

Deatur yani Düitur iımiyle bir ce

miyet teıkil etmiıler, çahııyorlar· 
eh. Bunlar, dini hislerden ~e iı· 
tif ade etmekte, bir çok ıeyhleri 
d peılerinden ıürüklemekteydiler. 
Vaziyet, F ranaa için vehamet ar· 

zediyordu. Son günlerde, Fran· 
ırz müstemleke amiri M. Peyrov

tonun emri ve Tunus beyinin taı· 
vibiy)e bu iıtiklil mücahitleri, ev· 

lerinde anıızın baıtınlmıı ve .kırk 
elli mijnevver reis, c~uptaki çöl· 

lere nefyedilmittir. Bu mü~ase• 
l;etle yerliler arasında ihtilal tec· 

rübeleri çıkmıııa da, Fransız .ai· 
lahlariyle baatmlmıftn'. 

tetkik edi
liyor 

Mihailof nereye 
gicieı:ak 

Evvelki gün komiteci Mihailo
fun serbest bırakıldığını, dün de 
oturduğu yerin hakiki adreaini ve 
beyanatını bütün gazetelerden ev· 
vel yazmıf, okuyucularımıza kartı 
vazifemizi yapmııtık. 

.Bugün Mihailof hakkında ya· 
zacak yeni bir ıey yoktur. Yalnız 
Mihailof dün a:eceyi İsmail beyin 
Suteraziıi sokağındaki apartmıa

( Arkaaı 6 ncıda) 

.... ·-········-··· ... ·------·-·,---
Mihailof işi Hariciyede 

tetkik ediliyor 

ne ait ıu haber vardı: 
"Dün akşam üzeri Vama civa

nnda müthiş bir cinayet olmuş

tur. 
Gece yansı birden sonra cani

ler Vamanm cenubunda Bela ci
\tanndaki Denizlföyüne hücum e • 
derek Hüseyin Osmanın evini tu
taff;unnuş.Jai', Ye :Murat H~nin 
samanlığını ateşe vermişlerdir. 

· · (Arkası 6 ncıda) 

tvan Mlballolun kamn Menoa Kanılçova 
~1yanada komlt.eye ihanet ecJen Panlçayı 

ö14iın1tlkten 110nra Makedonya komlt«fle.rtn· 
cıe mıru bir kahraman aaaecİ11İnİj, :lolot
nftan ~faltdank her 7ere ClalJtilDüi1ii'. 
Reunlmlr; bu lı:artlnrdan biridir, resmin al
tında balgarca "Bulgarların kahraman klzln 
cllmlesl yazılıdır. 

Prens Güstav Adolf 
Zevcesile beraber şehrimize gelecek 

ve doğruca Ankaraya geçe.cek 
Ankara ve lıtanbulu ziyarete· ı program tanzim ol.unmuı~u~. 

decek olan lıveç veliahtı Prenı Prens hazretlerı 4 teırınıevel • 
Güıtav Adolf Hazretleri ile zev - de Ankaradan hareket edecekler 
celeri prenaea Luiz hazretleri bu ve Karaköy yolundan otomobille 
seyahate tahıiı olunan Vasaland Buraaya gideceklerdir. Buraada 

Ankara, 18 (Huıuıi telefon- • vapuru ile te,rinievelin ikinci gü· bir Uludağ gezintisi yapacaklar 
la) - Memleketimize kaÇan nü ıehrimize gelecekler ve bura • ve 6 teırinievelde · ~udanyadan 

dan huauai trenle Ankaraya gide· lstanbula hareket edeceklerdir. 
~edonyalı komiteci. MihaiJo-

ceklerdir. Kıymetli misafirlerimiz 11 tq· 
fun vaziyeti Hariciye . Vekile- h · d k 1 

Ankarada kalacakları iki gün rinievele kadar ıe rimız e a a· 
itince tetkik edilmektedir. için protokol müdürlüğünce bir caklar, bu kalıtları hususi mahi • 
=~===-~~~~-~~·~·~~·--~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ yette ~up İdanb~da müzekri 

Tramvay Şirketinin 
camileri ve sair görülecek yerleri 
gezecekler, 11 teırinievel sabahı 
latanbuldan lzmire hareket bu -
yuracaklardır . kaçakçılığı • 

vergı 

Mahkeme evrakın tetkikini salahiyeti 
haricinde gördü ve muddeiumumi

liğe iade etti 
Elektrik tirketinin hükUnıetten 

on bir bin lira k~a davasına 
~ 

dün Sultan Ahmet mahkemesinde 
bu kaçakçılığa ait davanın göİ-ül
meıine bqlanmııtır. Davanın 

mevzuu ıudur: 

Elektrik tirketi Simenı ıirke· 
tine 62 parça elektrik malzemeai 
ıipJrit etmit, bu mallar galdiği 
zaman Jirket ithalat gümrüğü mü
dürlüiüne uıulen beyannamelel'i-

ni vermiıtir. Fakat beyanname· 
nin orijinal f at.ora menfe ıaha· 
detnamelerinde gelen malların 

.kıymeti 33438 lira göıterilmiı, 
muamele vergiıi de bu miktar ü· 

zerinden ödennıit olduğu halde 
elektrik ıirekti malzemenin bede- . 
lini . Simeııı mümeuiline 57300 li
ra ii2erinden vermiştir. Aradaki 
farktan verıi vennek lazım gel -

· ,(Arkası 6 ncıda) 

15 tetrinievele kadar lzmir ve 
civarını dolatacaklar, badehu Af· 
yonkarahisar yolu ile Halebe gi
deceklerdir. 

Prens ve prenses hazretlerine 
bu ıeyahatleri esnaıında kerime -
leri ile bir mabeyinci ve premeı 

hazretlerinin Demoiıelle d'hon -
neur'leri ve yaverleri yüzbaıı 
Wetter refakat etmektedir. 

Bugün Salıdır 
Cumaya iki gün kaldı 

Bal e§lencemiz l~ln 

Davetiyelerinizi alınız! 
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Beynelmilel par- Döviz yerine 
lamentolar birliği buğday alacaklar~· 
Kon/ erans ayın gir mi 

dördünde açılıyor 
Ayın yirmi dördünde §ehrimiz

de toplanacak olan parlamento) r 
konferan&1 hazırhklan devam edi
yor. Beynelmilel parlamentolar 
birliği Türk grupu bürosu, Yıldız 
sarayındaki yeni dairesinde çalı§
mağa başlamıştır. Ayın yirmisin· 
den sonra, Cenevreden ehrimize 
gelecek olan beynelmilel parla· 
mentolar birliği merkez bürosu ile 
çalışmağa baılanacaktır. 

Beynelmilel parlamentolar bir
i iği Türk grupu reisi Denizli meb
usu Necip Ali Bey dün Yıldız sa· 
rayında kendisini gören muharri
rimize, konferansın çalışma şek

lini §öyl~ anlatmııhr: 
0

- Ayın yirmi üçüncü günü 
hukuki meselelerin müzakeresi 
için daimi komisyon, daimi silah
sızlanma komisyonu ve icra komi· 
tesi toplanacaktır. 

Ayın yirmi dördü, konferansın 

başladığı gündür. Bu günün saba
hı sa t onda beynelmilel parla
mentolar birliği idare heyeti top· 
lanacaktır. Konferans öğleden 

sonra açılacaktır. 
Beynelmilel parlamentolar kon

feran11 aym yirmi dokuzuna ka • 
dar devam edecektir. Otuzun· 
cu günü mali ve iktısadi komi yon, 
içtimai daimi komisyon, Etnik ve 
koloniler komisyonu toplanacak • 
hr. Bu sonunc.u komisyonda, bize 
taalHik etmediği için yokuz. 

Bununla beraber bu komisyo -
nun gayet dikkate değer bir mev· 
zuu vardır. Kolonilerin ahalisi 
ve devletlerin kolonilere dair po· 
litikası ko,nuşulacaktır. Komisyo
na kolonilerden bile murahhaılar 
gelecektir.,, 

Amerikada Zenci 
düşmanlığı 

Binnngat, "Amerika,, 17 (A. 
A.) - Kömür madenleri yakinin
dekU:>ir öye iki bin kişi hücum ~ 
derelkikl zenciyi öldürmilfler ve 
Hrçokzenciyl de yaTalamı§lat~hr. 
Mahalli hükUmet yaTdnncı lru .. 
vetleri istemi tir. . >" / 

beynelmilel hava 
müsabakaları bitti 

Var§ova, 17 ~(A.A.) - Beynel· 
milel hava müsabab1an aün ak· 
§am bltmittir. Lehli Pajan 1896 
puvanl birinci ve gene Lehli 
Ploçinş'ki 1870 puvanla ikinci gel
mittir. 

34 tayyare(Jen ancak 17 si mü· 
sabakalan bitirmittir. Lehistan 
birinci geldiğinden gelecek bey· 
ne1mlle! mUsabakayı gene o ter -
tip edecektir. Kupa için, 1929 
ve 1930 da birinci gelen Almanya 
ile 1932 ve 1934 te birinci gelen 
I.:ehiatan çarpı§acakl rdrr. 

Beynelmilel cinai zabıta 
Yiy na, 17 (A.A.) - Beynel· 

milel cinai .z bıta komisyonunun 
onuncu kongresi Türkiyenin işti -
rakiyle çılmıthr. 

Dil bayramında radyo
larımız 

Ankara, 17 (Hususi)" - Radyo 
komiıyonu ikinci toplantısını yap· 
tı. içtimada, 26 eylOI dil b yra· 
mma İatanbu1, Ankara radyoları· 
nın çok zengin bir programla işti
r klerinin temini kararlaıtırıldr. O 
gün radyolarda öz Türkçe ile tiir-
ler, habeler, konfer nılar 
elyl • Dil bayramından 

eYel, komisyon, musikişinasların 
da iştirakiyle büyük bir toplantı 

işçilere ateş açıldı! 
Amerikada Milletler Cemiyetinde Faaliyet 

Grev yeniden tehlikeli 
bir mahiyet aldı 

Nevyork, 17 (A.A.) - Mensu
cat mmtakasmda sükiinet mevcut 
olmakla beraber karıtıklıkların 
tekrar batlaınaaından korkuluyor. 
Zabıta her ihtimale karşı hazır bu
lunmaktadır. Birçok patronlar 
f abrikalannı açmak fikrindedirler 
Bunlar fabrikalarını muhafaza al
tına alacaklardır. 

Manılle, 18 (A.A.) - Grevci
ler Laminerva is:nindeki yaprak 
cigara fabrikasını işgale tetebbüs 
etmiılerdir. 

Polis, İ§e müdahale etmiş ve a• 

teş açmıthr. Grevcilerden üç kiti 
ölmüş ve biri k dın olmak üzere 
19 kişi yaralanmııtır. Polislerden 
de 9 yaralı vardır. 

Vaşington, 18 (A.A.) - M, 
Gorman, neıretmiş olduiu bir ul
timntomda mensucat grevi bu haf· 
ta zarfında halledilmez ise, eana· 
yiin bütün diğer ıubelerinin grev 
yapmıya davet edileceğini bildir-
miştr. .., · 

Selanik panayırında 
Türkiye pavyonu 

Selanik, 17 _(A.A.) - SeJ&nik 
budunlar arası panayirindeki pav· 
yonumuz merasimle çılmııtır. 

Atina Türkofia ubeai mUdüri.i 

taraf m an ıöy]enen nutka pana .. 
yır komitesi reiai çok dostça ce • 
vap vermiı ve Türkiye ile Yuna
nistan arasındaki ticari müna e -
betlerin ehemmiyetinden bahset .. 
mittir. Merasimde sivil ve askeri 
erk n hazır bulunmuştur. 

İzmir Halkevi mensupları 
Ankara, 17 (Hususi) - lzmir 

Halkevi, Cümhuriyet bayramında 
Ankara Halkevine ziyareti iade e· 
decektir. 

A vrupanın kalbi 
Viyana, 17 (A.A.) - Eggen • 

berıte umumi harp ölüleri için di· 
kilen abidenin küşat resminde bir 
nutuk söyliyen nazır Fey demittir 
ki: 

"Avusturya Avrupanm kalbi 
mesabesindedir. Almanya Avuı • 
turyaya terettüp eden vazifeyi ida
re etmelC istiyorsa Avusturyayı 
müstakil ve hür tutmalıdır. 11 

Iktısat Vekili Zonguldakta 
Zonguldak, 17 (Hususi)-,- lk· 

tısat vekili Celal Bey bugün bura
ya geldi. 

Lehistan, Şark misakına 
pek taraftar değil .. 

Sovyet Rusya bugün Milletler Cemi
yetine aza olmuş bulunacak 

Cen vre, 17 (A.A.) - Bu sa• 
bah toplanan siy si komisyonun 
milzakere neticesi belli olur ol -
maz Fransa azisinde bulun • 
makta olan Sovyet heyeti murah -
ha au derhal Cenevreye gelerek 
reis M. Sandler bir nutukla heyeti 
müz kere salonuna girecek ve 
sel mlıyacaktır. 

M. Litvinof bir nutukla cevap 
verecektir. M. Bartunun söz IÖy· 

leyip söylemiyeceği belli değildir. 
Şayet her ıey hazırlandığı gibi 

çıkana Sovyet Ruıya salı akta • 

mından itibaren milletler cemiye • 
ti azasından olacaktır. 

Lehistan he:\eti murahhasaıı • 
nın ortaya attığı ekalliyetler me -
selesine gelince, keyfiyet her hal -
de tekrar mevzuu bahsedilecktir. 

Fakat timdilik bu husuıta bir sü· 
kUnt görülmektedir. 

M. Bek, heyeti umumiyetde M. 
Simon, &utu, v Aloiıinin be • 
yana ti arına cevap vermek fikrin • 
d edeiildir. Meaelo altıncı ko • 
misyonda ve daha kanuni bir fe • 
kilde mevzuu bahıolacak demek -

tir. Bu münasebetle şurasını kay· 
detmek icap eder ki Lehistan hU -
kG.meti henüz ark mis.akı projesi 
hakkındaki noktai naazrını res • 
men hildirmemiıtir. Daha bida • 
yette M. Bart uile M. Bek iki sa -

at kadar görütmüşler ve bu mü • 
ki.leme esnasında Lehistanın ta -
mamiyle menfi olmamakla bera -

Öer misaka p k te taraftar olma -
dıfıı anlaıılmıftır. M. Bek'in ,ifa • 

hen ıanlatbiı L'ehiıtanın bu meıe -
le hakkındaki hattı hakeretini 

-
çinde cereyan edeceği zannedil • 
mektedir. 

Avustu rya iatikl llnin 
korunması 

Cenevre, 17 (A.A.) -Avuıtur· 
yanın istiklalini ve arazi tamamlı· 
ğını beynelmilel bir zıman altına 
almak için İtalyan murahha11 M. 
Aloisi'nin hazırlamağa çalııtığı 

mukavele. projesi lngiltere tarafın
dan bazı mütkülata uğramıştır. 
Projede, mukaveleye girmesi ve 
bunun diğer devletlere ve bilhassa 
Macaristan ve Almanyaya da açık 
bulundurulmaıı düşünUlmUttür. 

Cenevre, 17 (A.A.) - Röyter 
ajansı muhabirinden: 

Çin, tekrar milletler cemiyeti 
konseyine intihap edilemez. 

Heyetin, Çinin milletler cemi .. 
yetine tekrar intihap edilmemesi 
hakkındaki karan üzerinde müta· 
lea yilrüten Çin murahhası M. Ko• 
t iti dem ittir ki: 

- Bunda kaybeden milletler 
cemiyetidir, Çin değildr. Bu ka· 
rar, mlletler cemiyetinin, kat'i 
surette daha ziy de A vrup it ol
duğunu göstermektedir. 

Çin murahhası birçok milletle
rin, bilhassa cenubi Amerika 
devletlerinin Çin lehinde rey ver· 
mek hususundaki vaitlerini tutma
malarından tikiyet etmi9tir. 

Heyeti umumiye, kırk bir reye 
k'arıı elli dört reyle ispanyanın 
konseye seçilebilece~ine karar 
vermittir. 

Acaba maksadı ne? 
Ankara, 17 (Hususi) - Miı 

Kup Kraysk isminde bir k dın, 

tahriri olarak M. Bartuya bildir • Türk kadmlanna ev idaresi ve ço
cuk bakımı öğretmek Uzere Türki .. 

meıi kararla.ıtırılmıttır. Fakat yeden çağırıldığını muhtelif ya· 
son hadiıeler dolay11iyle M. Bek 

hancı gazetelerde ilan etmit ve 
bu vesikayı vermek imkanını elde Türk kadınları hakkında layık ol-
edem mittir. Maaamfih bu bap· mıyan beyanatta bulunmuıtur. Bu 
taki mesainin daha büyük bir sü • kadın Ankarada hiç bir makam ta. 
ktinet ve daha az bir asabiyet i - l rafından çağırılmıt değildir. 

Sabah qazeteleri ne di1Jorlar? .1 
V AKIT - Artvin seyahatin

den dönen Mehmet Asını Bey bu
günkü yazrsın'da Hopadan bahSe
dereK Borçka - Kars yolunun ta
mirini lüzumlu göstennektedir. 
Daha iki üç sene ~vvel mevcut ol
mıyan Hopa - Borçka. yolunun 
yapılma.siyle elde edilen faydalan 
sa.yan Vakıt baş muharriri Ho
pa - Kars yolu tamir edildiği 
tal<dirde bu yolun tranm şimal 
kısmından Karadenize inen en 
kısa transit yolu olacağım söyle
mekte ve evvelce mevcutl<en son· 
ra·dan yolların müşkülatı yüzün
aen kapanan iyi bir gümıük 

onra açr1ması faydalı olacağım 
anlatmaktadır. 

CUMHURiYET- "Her şey
den evvel sağlık mücadelesi,, baş
lıklı makalesine "bir noktada 
hayret olunacak bir gafletle ze
bunuz: Milletin sağlığı "işini, daha 
aoğrusu memlekette hastalrklarm 
ortadan kaldmlıp giderilmesi me
selesini, ôiğer işler gibi yavaş ya
vaş ve zamanla yapılıp gider iş
ler cümlesinden sayıyoruz.,, diye 
b~lıyan Yunus Nadi Bey bu işte 
bü~e meselesinin bir mazeret o
larak öne süriilemiyeceğini anlat
tıktan sonra bu meseleye ehem-

ettiriyor. 
MiLLiYET - Ahmet Şükrü 

Bey bugünkü başmakalesinde 
Sovyet Rusyanın milletler cemi
yetine daim! aza olarak giıınesi 
meselesinden bahsetmekte ve bu 
iştirakin ehemmiyetini anlatmak· 
tadır. 

ZAMAN - Ebü~ziya zade Ve
lit Bey bugünkü makalesinde Bul
garların Yugoslavyaya mütema
yil siyasetlerinden bahsetmekte, 
bunun muhtelif tezahürlerini mi
sallerle anlatmakta, Bulgar -
Yugoslav yakınlığı tahakkuk etti
ği takdirde bundan doğacak neti
ele · tahmin etmektedir. 

Ecnebi şirketlerinin 
harice göndereceği 

temettular 
Ankar , 17(Huıust)- Hariçte

ki hisaedarl rına temettü gönder
mek mecburiyetinde bulunan 'ir
ketlerden birçoğu buğd y müba -
yaatr için hükUmete müracaat et• 
mitlerdi. Bunlardan bir kısmı, a• 
lıp çıkaracakları buğdaylar, gön• 
derilen memleketlerde tediyesi la
zım gelen dövizleri temin etmedi
ği takdirde husule gelecek açığın 
doğrudan doğruya döYiz ihracı su· 
retiyle kapatılmasına yahut hiç sa• 
tılmazıa yeniden döviz ihracına 

müsaadeıini hükGmetten istemiş • 
lerdir. M liye vekaleti bu husus· 
taki nokta nazarını tesbit ederek 
Vekiller Heyetine vermiştir. Öğ • 
rendiğime göre Maliye vekaleti 
hiç bir suretle memleketten temet• 
tü karşılığı döviz ihraç edilemiye• 
ceğini bildirmİ•lİr. 

Karsta kış başladı 
Kars, 17 (A.A.) - Dört gün• 

denberi mıntakamızın her tarafın· 
da soğuk hava dalga11 devam et• 
mektedir. Evlerde sobalar yan• 
makta ve herkes kıtlık elbiseler 
giymektedir. 

Sovyetlerin lzmirden 
alacağı incirler 

lzmir, 17 (A.A.) - Sovyet 
Rusyanın satın alacağı incirler i • 
çin şehrimize bir mümessil gel • 
mit ve mübayaata ba,lamı!tır. 

lzmir panayırında 
beğenilen eserler 

lzmir, 17 (A.A.) - Beynelmi• 
lel dördüncü lzmir panayınna İ§• 
tirak eden tacirler ve panayırı 

gönneğe gelenler hareket etmkte• 
tedirler. Ecnebilrin dahi takdir· 
lerini toplamak suretiyle yirmi 
gün müddetle lzmirin sinesinde 
ya,ıyan panayırımız pek derin in· 
tibalar bırakmıştır. Memleket ik· 
tisadiyatı noktasından büyUk bir 
mevkii olan daha noksansız bir 
mükemmeliyete ulaştırmak Türk 
sanayiini bu gibi hamlelerle daha 
fazla yükseltmek için gelecek se· 
nenin budunlar arası panayırları 
için alakadarlar şimdiden faali· 
yete geç.mitlerdir. Ecnebi firma· 
ların daha çok iştirakleri temin 
edilecektir. lı Bankaaı, Sümer 
Bank, inhisarlar ve bilhassa lzmir 
sanayi mektebi talebesinin teşhir 
edilen stnat itleri milli mUesseıat 
ve sanayi namına tef abura şayan 
kıymetli eserlerin hepsi ayrı ayrı 

takdir 0 1ilmi,lerdir. ı 
balkan bankası 

Ankara, 17 (Hususi) - Balkan 
bankası meselesini tetkik etmek Ü· 

zere Maliye, iktısat, hariciye veki· 
letleri mümesaillerinden mUrek• 
kep bir komisyon teşkili kararlaş• 
mıştır. Bu komisyon, Yugoslavya 
tarafından teklif edilen ilk proje· 
yi ve bu üç vekaletimizin nokai 
nazarını tetkik edecektir. Maliye 
mahafilinde, mali noktadan böyle 
bir banka tetkilinin f ayd 1ı olactı• 
ğı söylenmektedir. 

"Ankaranın adı Gazi 
olmalıdır 

Ankara, 17 (Hususi) - Zira~t 
vekaleti tercümanlarından "lzı:rıır 
tarihi,, müellifi Raif Nezihi BeYr 
belediyeye verdiği bir istida i!8 

Ankaranın Gati Mustafa Keı11al 
adına çevrilmesi dileğinde bulun· 
muıtur. 

, 
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Selimi izzet ve 
Nahit sırrı müna-

kaşası Belediye intihabat hazırlığı 
--------------------------------~------

Zaman gazetesi yeni Çl'kan ki· 
taplan tenkit edel".ken, Nahit Sır· 
tı imzumı taııyan ve üzerinde 
(her hakkı mahfuzdur) diye yazı· 
lı bulunan "Eve düten yrldırnn,, 

Dünden itibaren yoklama talimatna-
mesine göre namzetler tespitediliyor 

romanını da tetkik etmif. 

Her nasılsa, bu küçük yazı, bi
ıim Selimi izzetin gözüne ilit· 
ıniı. 

"- Ay, burada bahsedilen 
lnevzu, benim, 1929 senesinde 

Belediye intihabatında C. H. 
Fırkası tarafından göıterilecek 
namzetlerin teıbitine dünden iti • 
haren baılanılmııtır. Evelce fırka 
umumi idare heyetince yapılmıf o· 
lan yoklama • talimatnameıi bu 
suretle lıtanbulda ilk defa olarak ~ gazetesine fransızcadan 

adapte ettiğim "Bağ Bozumu,, ro_: tatbika konulmu§ oluyor. 
llnanmınkinin tıpkısı!.,, diye Yakıt Yoklama talimatnameıi muci .. 
taıetesinin sütununda meseleyi hince her kazada fırkanın ocak, 
ortalığa ilan etti. nahiye ve kaza idare heyetlerinin 

birlikte olarak toplanıp belediye 
Bit'bun üzerine, araya başkalıı-

azalığma seçilmesini münasip gÖ· 
l'ı da ka rıştr. Nahit Sırrı: recekleri kimseleri tesbit etmeleri 

"- S tlami doğru söylemiyor. lazım gelmektedir. Dün sabah 
Bu eser, ~nim dimağımdan çık· ..... """"ıumıumuınııımınnınımnııl'l!lnıın•ıııttnıı•ııınııııııtıaı11••m"""""'ır.ıııı"' 

tnadırı,, dtye iddia etti. Fes hanenin yeni 
Nihayet, bugünkü Yakıt refiki· J 

trıiz de, Selimi izzet, "Bağ Bozu· makine eri 
lnu,, ile "Eve düten yıldırım,, ı, Sümer bankın F eshane menıu· 
baıladığı, devam ettiği ve bittiği cat fabrikası tarafından Avrupa-
<:ümlelerlc kar§ılaıtıfı)'or. ya ıipariı edilen son sistem iplik 

Eğer bu itlerden biraz anladı- makineleri gelmiı ve bunların 
ann !kabul edilif' de, bir taraftan montajı başlamıştır. Bu makine • 
rUıvet yemediğ!me inanılırsa, iki ler ince iplik imaline mahsustur. 
eserin et olduğuna, binaenaleyh, 

1 Şimdiye kadar yerli fabrikalan • 
Nahit Sırrı Beyin nakledilmit bir mız m~~yyen inceliğ~ .ka.dar ipl!k 
taeri !kendi tarafından yazılmıf yapabılıyorlardı. Eskı ıplık makı • 
tibi gösterdiğine kanaat getirdim. nelerinin imalatı an~.16 numa • 

raya kadar kabil olabılıyordu. Ye 
Şimdi bir meıele kalıyor: ni makinelerle ise yerli malzeme 
Öyleyse, Nahit Sırrı, niçin ese· ile bilhassa tiftikle 32 numaraya 

~n üzerine (Her hakkı mahfuz· kadar iplik yapmak tasavvurun· 
.ı., .. . ) .l!.-- ır•~t•? aayııı;. t>u ıııa'h.hn::lcrı- ....... ~ &.;;.1.i 

Böyle bir ibare, telif hakkı ver· minen on bin balya kadar iplik 
llıeden, kimse, kitabe bqka bir sarfedebileceklerdir. 
dile çevirmesin falan maksadiyle 
)e.zrlır ... 

Nahit Sırrı, kitabının diğer dil· 
lere tercümesinden kendisine bir 
l'tıenf aat ıelecejini ummamııtır 
tlbette... (Her hakkı mahfuz· 
dur) u, oraya şunun için koymuı· 
t.n-. 

- Adam, ıen de .•. - diye dü· 
tilrımüJtiir ! • ·Bu kitabın aılmı 
'rUl'kiyede kim okumuş olabilir? .. 
~e.ten ben tek nüıhayı aldım ... 
berııek ki, tehlike Türkiyede yok .. 

~lka.t, ya kazara "Eve dü§en yıl
dtrrm,, mevzuu itibariyle, frenk 
~na uypn bulunur da, "&• 
~' babı, bir Türk edibinin na· 
'•l bizimkine benziyen bir tahaı· 
'Uı ve hldiıeleri görütü var!,, di
>e fransızcaya tercüme edilirse, o 
~'illan halim nice olur? ... 

Nahit Sırn, bunun can kurtara· 
~ (Her hakkı mahfuzdur)" da 
~ ••• Böyle bir ibare, kitabın 
~nde mevcutken, "müellife,, 
~Uracaat mecburiyeti vardır. O 
~'llle.n, Nahit Sım Bey, sağ elinin 
~adet parmağını, · ıaat r.akka11 
tlbi iki yana aallıyarak: 

S· ...._ Olamaz efendim, olamaz! 
~~in par.aruz benim eserimi alıp 
~·tcüıne etmek iç.in kafi gelemez! 

l}'e k c:e ... 

l r akat, - hay kör §eylan - aksi· 
lıllt oldu i§te ... Selamininki de ya· 

11rt • ., 
şey mı , canmı ..... 

(Va-no) 

Deniz gezintisi 

Bakkal dükkanlarının 
kapanma saati 

Yalnız gıda maddeleri satan 
dükkinlara, dokuza kadar müıa • 
ade ediliyor, gıda maddesiyle bir· 
likte süpürge, sabun ve ıaire gibi 
mevat satanlar iıe saat yedide ka· 
patıhyordu. Belediye daimi encü· 
meni gıda maddeleriyle birlikte 
bakkaliye eşyası satan dükkanla • 
rın da akıamları ıaat dokuza ka· 
dar açık bulunmalarına karar ver
mit ve bu hususu şubeler müdür • 
lüklerine bildirmittir. 

Jlk mekt~plerde 
Bu sene ilkmekteplere yazıl • 

mak için müracaat eden talebe 
pek fazladır. 

Maarif müdürlüğü hiçbir çocu· 
ğun uıektepsiz kalmaması için i • 
cap eden bütün tedbirleri almıt -
tır. Yazılma, 29 eylQl akıamına 
kadar sürecek ve tedrisata tetrini· 
evetin birinde baılanacaktır. 
- 1933. 934 senesinde İstanbul 
ilkmekteplerinde okuyan talebe 
miktarı 59 bin olarak tesbit edil • 
mitti. Bu miktar bu sene 15 bin 
kadar bir fazlnlık gösterecektir. 

Maarif rehberi hazırlanıyor 
latanbul maarif müdürlüğü is· 

tatistik kalemi tarafından İıtan • 
bulda bulunan maarif müessesele· 
riyle bunların adresleri, telefon 
numaraları ve sahiplerinin isimle
rini gösteren bir rehber hazırlan • 
maktadır. 

Eminönü kazuında, öileden son· 
ra da Fatih kazasında toplanılmıt· 
tır. Fırkanın vilayet idare heyeti 
reiıi Antalya mebusu doktor Ce
mal Bey içtimalara reislik etınit • 
tir. Fırkanın vilayet idare heyeti 
azalan da bu toplantılarda bulun• 
mu§lar, fakat reye ittirak etme· 
mitlerdir. içtimalarda fırka teı • 
kili.tı idare heyetlerinin kazalan 
namına belediye meclisinde kim • 
leri aza görmek istedikleri sorul • 
mu§, herkes fikrini aöylemiı, ıa • 
hıslar hakkında müzakere cereyan 
etmiı, neticede Eminönü ve Fa· 
tih kazaları namına C. H. F. tara· 
fından belediye intihabatında 
namzet gösterilecek olan zevatın 
isimleri kararlattınlmı,tır. 

Bugün öğleden evel Beyo}lu, 
öğleden sonra Beıiktaf kazaların
da ayni suretle fırkanın ocak, na· 
biye, kaza idare heyetleri doktor 
Cemal Beyin reisliği altında top • 
}anarak Beyoğlu ve Be,iktaf kaza· 
larının aza namzetlerini tesbit e• 

deceklerdir. 
Kazalardaki içtimalar önümüz·, 

deki cumartesi günü bitecektir. 
Bu suretle belediye mecliıinin ye-

Şimdiki ıehir meclisi azaımın 
mühim bir kısmının yeni meclis a· 
zalıima namzet ıösterilmiyeceği 
söylenilmektedir. Yeni ıehir mec· 
Hainin eski azadan bir kısmı da 
bulunacaksa da meclisin çoğu ka· 
dın erkek yeni zevattan mürekkep 
olmak üzere teıekkül edeceği an· 
Jaıılıyor. Dün Eminönü ve Fatih 
kazalarında yapılan içtimalarda 
tesbit edilen namzertler arasmda 
da ayni suretle eski meclis azasın· 
dan bazılariyle beraber ve daha 
ziyade yeni zevatın bulunduğu 
söylenilmektedir. 

Zıraat Vekili 
geldi 

Karadeniz ve tark vilayetlerin· 
de bir tetkik seyahati yapmakta 
olan ziraat vekili Muhlis bey, dün 
gelmittir. 

·Vekil bey, 'vali ve belediye re• 
isi Muhittin, ziraat müdiri Tahıin 
beylerle diğer zevat tarafmdan 
karıılanmııtır. Vekil bey tetkikle· 
rine burada da devam edecektir. 

ni aza namzetlerinin hepsi cumar· . Gayrimübadillerin 
tesi günU akıamı teabit edilmit o - bonoları 
lacaktır. Bu suretle vücude gele· Gayrimübadil bonolarmın Kıy-
c.ek olan listenin pazar günü ilan 
olunal>Heagi tahmin e<ffHyor. metlendirilmeıi için maliye veka-
~~~;;;;;~;;;;;;;;;;;;;~~~~~=~ Jeti nezdinde tetebbüste bulun • u;:::: • ~ T ~ 1 mak üzere Ankaraya gitmiı olan 
~ ~·L 1, _ 111 Gayrimübadiller Cemiyeti Umu • 
- mi katibi Şehap bey lstanbula gel· 

Aşlrln marifeti 
Kadıköyünde, Badem altı so -

JCağında oturan Esma hanımın o • 
tuz lira ve bazı eşyaıını çalan A· 
;ır yalialanmııtır. 

sarhoşlukla 

Y eniçarııda oturan pul bayii 
Cemil efendi ile Ağahamam cad
desinde oturan Turgut efendi sar· 
hoşlukla biribiriyle kavga et -
mitler, neticede Turgut, Cemili 
kundura bıçağı ile yaralıyarak 
kaçmıştır. 

Kavga ett ler 
Yeni kundura boyacısı Hay• 

ruı ile arkadaşı boyacı Emin kav • 
ga etmiılerdir. Hayru' Emini ya· 
ralamı§tır. Emin hastaneye kal • 

dırtlmıştır. 

Kamyon ~arptı 
Beyoğlunda, Papaı köprüsün • 

de oturan Miçonun çocuğuna §O • 

för Cemalin idaresindeki kamyon 
çarparak yaralamıf, çocuk hasta-

neye kaldırılmıf, şoför yakalan • 
mıfhr. 

Hastahanede HldU 
Dün akıam üzeri Davutpaıada 

tramvaydan athyan elli yatların • 
da Zehra hanım yaralanıp hasla· 

neye kldırılmı§ ve yarası ağır ol • 
duğundan hastanede ölmüştür. 

Saat haraızı 
Sirkecide Ömer efendi isminde 

birinin saatini çalmak istiyen ıa· 
bıkalı Şerif ile lbrahim, cürmü 
meşhut halinde yakalanmı§lar • 
dlT. 

mittir. Maliye vekaletince müza • 

yedelere biraz daha itina edilmesi 
ve mümkün olduğu kadar fazla 

malın müzayedeye çıkarılması ka· 
rarlaıtırılmııtır, 

Ziraat bankuı,•elinde bulunan 
emlak varidatının, bankaca tahsi
line dikkat edilmesi ve birikecek 
paranın gayrimübadillere dağıtıl· 

ması temin edilmiıtir. Birinci ve 
ikinci bono dağıtılmasında bono • 
)arını almıyan küçük istihkak ıa • 

hiplerine, yüzde kırk bet nispetin· 
de bono dağıtılması için takdiri 
kıymet komisyonuna emir veril • 

miştir. Bundan batka satılacak 
malların yalnız satıldıktan sonra • 
ki zamana ait olan vergileri müş· 
teriye ait olacaktır. 

Kadınlar birliğinde 
toplan ti 

Dün Kadınlar Birliğinde top • 
Jantı yapılmııtır. Toplantıya yüz· 

den fazla hanım iıtirak etmiştir. 

Toplantıda Kadınlar birliği idare 
heyeti azalariyle şehir meclisinde· 
ki izalar doktor ve avukat hanım· 

lar bulunmuşlar ve önümüzdeki 
~isanda şehrimizde yapıla • 
cak olan beynelmilel kadınlar 

birliği kongresi etrafında görü§ül 
müftür. 

Kongrenin muhtelif işlerini ta· 
kip için evvelce seçilen komisyon· 
)arın ilk olarak hazırladıkları ra· 
porlar okunmuş, Üzerlerinde mü -
nakaşalar yapılmııtır. 

18 EylUI 1834 

SİYASET 
~ ....... 

Amerika Sovyetle
re kredi vermiyor! 

Habrlardadır ki, Amerikan Reiai
cümhuru Rooaevelt, hük<Unet batına 

geçer geçmez, ilk iı olarak, Sovyet• 
lerle anlaımak yolunu tutmuıtur. I 

Fakat, iki devlet arasında halledil-
mesi iktiza eden bazı eski hesaplar 
vardı. Bunlann en baımda, Amerika· ı 

lılann Kerenıki hükiımetine verdiği 

170 milyon dolarlık kredi ıeliyordu. 

Çarlık zamanında da, bir takım Ame
rikalılar, Ruıyada, hususi iılere giriı

miılerdi ki, onlann bırakbklan serve. 
tin yekünu, pek daha ehemmiyetlfy-

dl. Bütün husuai teıebbüıler gibi, 
Bolıevikler, bunlan da muaadere et • 
miılerdi. 

Rooıevelt, harp horçlannı istemek 
hususunda diler devletleri sılaıtırdr
ğı ıırada, bütün bu hesaplar üzerine 
ıünğer çekemezdi. 

Onun içip, Sovyetlerle münaıe'be .. 
ti takdir ebnek mevzuu babaolurken, 
ilk önce bu iki çeıit borcun taııinma .. 
arm istedi. Ukin; bittabi, Bolıevilder, 
buna karıılık bazı 1artlar koıtu: Ez • 
cümle, yenide nkredi açılmaııl 

Pazarlıfa giriıildi: 

M. Ballitt Moıkovada ve M. Litvi· 
nofVaıinıtonda bir ha7lı uiraıblana· 
da bir türlü anlaıtlamadı. Zira, Bolıe
vikler, uzun vadeli kredi olarak 100 
milyon dolar istemekle beraber, 200 
milyon dolar da ticari kredi talep edi
yorlardı. 

M. Roosnelt, bir hayli dütünüp 
taıındıktan ıonn, hu teklifi reddetti. 
Şimdi, iki devletin anlapna iıi tavı&• ' 
mı§ bulunuyor. fi 

HUeevln Faruk 

Yumurtaların damga
lanması 

Türkofis, Belçika hüktllneitnin 
satııa çıkarılan ~murtaların dam· 
galanması hakkmdaki beynelmi • 
Jel anlatmayı imzaladığını haber . 
verıyor. 

Sanayi maddelerinde 
alım satım 

Sanayi ham maddeleri ilzerin· 
de piyasa da ıon zamanlarda ha· 
raretli abm satımlar olmaktadır. 
Hafta zarfındaki satıtlar 154 bin 
kiloyu bulmuıtur. .... · 

Ankaraya gitti 
lıtanbul Deniz Ticaret müdirl 

Müfit bey dün Ankaraya gitmit • 
tir. 

Lehistan ticaret mua· 
hedesi 

Lehiılanda aktolunan ticaret 
muahedesinin 30 ağuıtosta teati 
olunduğu haberi Ticaret odasına 

gelmittir. Bu tarihten itibaren bir 
aene için anlatmak mer'iyet mev • 
kiine konacaktrı. · 

bugün gidiyorlar 
Gümrük muhafaza ba§müdürü 

Hasan ve gümrük baımüdürü Sey• 
fi beyler on gün kadar sürecek 
bir tetkik seyahati yapmak üzere 
bugün Ege vapuru ile hareket e • 
deceklerdir. 

Seyfi ve Hasan beylerin ya • 
nında ayrıca bir heyet bulunmı -
yacak, kendilerine yalnız bir me
mur refakat edecektir. 

Tetkikler kendi ihtisasları da· 
bilinde geçecek, Pire Ye lıkenderi 
yeye uğradıktan sonra vapurun 
dönüt seferinde, yani tam 12 gün 
sonra avdet edeceklerdir. 

~ l'iirk Ticaret ve kaptan, maki
'i 1~ camiyeti tarafından bir de
<i ~ ~ezintisi tertip edilmiştir. Ge -
~ t\tı 30 eylulde yapılacaktır. 

llte, &vdet edeceklerdir. 

Bu rehberde, lstanbulda bulu
nan resmi ilkmektepler, ecnebi ve 
akalliyet mektepleri, kütüphane • 
ler, müzeler ve diğer maarif mü -
e11eselerinin isimleri bulunacak 

-= 
ve rehber, iki aya kadar tamam • 
lanmıt olacaktır. 

Dünkü toplantıda bulunan ha- haftanın muayyen günlerinde top· 
nımlardan bazıları da yeniden a • !anarak çalışmalarına devam ede-
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Abdülhamit , 
Şikayetler, Temenniler: Gelecek harplerde hi -

Sokaklar karanlık! 

Ve 

Gözdeleri 
Nikele Kotolani imzaaiyle bize k • • ı A h t d • 

gönderilen bir mektupta deniliyor ki: . ım Si a ayyare ır 

Tarihi tefrika: 89 

Cevat bu altınları nerden bul· 

muıbı 

Şefika: Hanım merakından çat
lıyordu .• 

Cevadın yanma oturdu .. Alnını 
kolonya ile uğuıturdu: 

- Biraz kendine gel, Cevat! 
Pencereyi açayımda başını rüzga· 
ra ver! Belki biraz açılırsın! 

Ve pencereyi açtı.. Boğazdan 

esen sert bir riizgar Cevadın saç· 
lannı dağıtmağa baılamııtı. 

Şefika Hanım ıordu: 

- Sana kim içirdi bu akıam? 

Yüzbaşı Cevat Bey: 
- Büyük bir kapıya çattım - di 

yerek anlatmağa baıladı - Artık 

züğürtlükten kurtuluyorum. F e
lıim Patanın adamı oldum. 

Şefika Hanım titredi: 
- Fehim Patanın adamı mı ol

dun? • 
- Evet ... Niçin ıaştm? ! Fehim 

Paıaya çatmak kolay değil. Ben 

çoktan beri onun peıinde koıuyor 
dum. Nihayet bu akıam bir arka
daıım beni ona taktim etti. 

Ve gülerek: 
- Şefikacığım, dedi, Paıa ben· 

den o kadar çok hoılandı .. Bana o 
kaıdar fazla itimat etti ki... Hem 
ben bundan sonra Bahriye f abri
kasına falan da devam etmiyece· 
ğim. Fehim f>aıa Hazretleri Bah
riye Na21rına benden bahsedecek. 

Serbest kalacağım.. Maaıım da 
yoluna girdi. Artık her ay batında 
ıdor tıkır maaşımı alacağım. lh· 
sanlar, ikramiyeler ve saire.. P.a· 
raya garko!uyorum be.. Anlamı· 

Yana: ishak Ferdi 
• 

- Ne o? Beni neden uyutmak 
istiyorsun? Yoksa ... 

- Hayır canım, merak etme! 
Aklına geleni ben pek ili biliyo· 
rum ama .. Sana kartı hiç bir za· 
man ihanet hatınmdan geçmez. 
Bugün ben de çok yorgunum. Uy- ı 

ku gözümden akıyor .. Yatacağım. 

- Bc:ni neden ayrı yatırmak is
tiyorsun? .. Her zamanki gibi ... 

- Yok .. Bu gece olmaz. An· 
nem geldi. Seni ancak evde bir 
misafir gibi alıkoyabilirim ! 

Cevat fazla 11rar etmedi.. Sen· 
deliyerek ayağa kalktı .. Şefikanın 
gösterdiği odaya geçti.. Yerde se· 
rili bir yatağa düıtü.. Ve derhal 
sızdı. 

Şefika Hanım kurnaz bir ka
dındı. Fehim Paıa ile arası açıldı
ğı günden beri, onun düımanlarile 
düşüp kalkmağa baılamışb. 

Şefika Hantmın Cevattan son· 
ra, ikinci bir dostu daha 'ftrdı: 

Doktor Müıtak Bey .. 

Şefika Hanım, Müıtak Beyi 
çok seviyordu. O gece aksi bir te· 
sadüf eıeri olarak Müıtak Bey de 
Şefika Hanımı ziyarete gelmi,ti .. 
Ve aşağıdaki odada bekliyordu. 

Şefika Hanım bir aralık atağı
ya inerek: 

- Aman doktorcuğum, bu gece 
dayım sarhoı olarak geldi. Yukar· 
daki misafir odasına yatıracağım. 
Onu yatırdıktan sonra, sen de yu· 
karıya çıkanın! Keyfimize baka· 

rız. 

Takıimde eıki talimhane meyda • 
nında yüzlerce aparbman yapıldı. Be
leri kapıda birer ııık yanaa fena 
)eri kapıda birer ııık yama fena ol • 
olmaz. Çünkü saat ıekizden aonra a· 
dam ı~ie cesaret edemiyor; faz
la karanlıktır. 

Binbirgece masalla 
rında gibi •• 

Qrandüşes 

Ruayanın son 
Çar ailesinden 
Gd. Dliıes Mari, 
vaktiyle milyar • 
derken uzun se -
neler A vrupada 
parasız dotaımıı -
tı ; hatta Pariste 
bir terzi dükkanı 
açmağa mecbur 
kalmııtı. 

Mari Şimdi, Yugos
lav kabinesi, Gd. 

Düıesin biraderine ait olan ve gene 
maceralardan sonra Sırpların eline 
geçen 30 milyon dinarlık bir para ve 

madalya kolleksiyonunu Mariye ver
mek kararını ittihaz etmi~tir. 

Bu sayede, bin bir gece masalla -
rında olduğu gibi, Düşes, gene azim 
bir .servete kavuşacaktır. 

Portekiz de silahlanıyor 
" ti Popolo d1ltalia" gazeteainde o

kunduğuna göre; Portekiz hükume • 
ti orduıunu en modem cihaz ile 
teılih edecektir. HükUmet bu huıuıa 
dair yeni bir plin hazırlamııtır. Ordu
ya harp teçhizatının aahn alınmaıı i
çin iki milyon ıterlin tahıiı edilmit • 
tir. 

iki kıymetli eser 
Kocaeli Mebuıu ve Tunng Klüp 

reisi Refit Slıffet Bey JeçeD Kanunu
sanide Beyoğ)unda Amikal ldübünde 

"Hazer Türkleri, Avrupa devleti" 
Demiıti. mevzuu üzerinde verdi.ıı.: .__etli tet-yor musun? •• ••7°• 
Şefika Hanım yüzbatı Cevat kikler mahıulü konferanıınr bir kitap 

- Ala .. ali.. Alle.h mübarek al' d Beyi uyuttuktan sonra, tekrar ata· h ın e neıretmiıtir. 
etsin. Desene sen de Fehim Paıa· ğıya: indi. · · Reıit Saffet Bey Budapeftede A-
nm. hafi:1eleri sırasına geçiyorsun! tilli hakkında verdiği bir konferanıı-

- Hafiyelik mi bu? ... Zatı ıa· - Haydi, Müttakcığım ! dedi, nı da Franıızça olarak neıretmittir. 
hane aleyhinde çalıınları ihbar et Dayımı yatırdım .. Yukarıya çıka· Her iki eserin tevzi yeri Beyoilunda 
mek mukaddes ( !) bir vazifedir. lım. Tünel civannda Kohen bemtireler 
Senin bu ince itlere ıa·klın ermez. Şefika, doktorun koluna girdi.. kütüpbaneıidir. Tavıiye ederiz. 

Sen yalnız benden para iste .. işte Üst katta bir odaya girdiler. Holivut 
0 kadar. Ötesine karıtma ! O gece Müıtak Bey çok keder· Holivut'un 19 Eylul nüıhaıı renkli 

Şefika Hanım: liydi .. Şefikanın ıen kahka·halari· çok güzel reıimler ve çok zengin bir 
1 k · t' d münderecat ile inti .. r etmiıtir. 

- Pek ali, canım! dedi. Ne ya· e avunma ıs ıyor u. :r-

parsan yap! Ben nihayet aklı kısa, Şefika Hanım sordu: ZA Yl - 4728 sicil No. lu ıo· 
saçı uzun bir ikadınım. Haydi, bu - Bfr §ey içer misin? för vesikamla muayene cüzdanı -
masallan bırak ta biraz istirahat 1 - Biraz rakı içsek fena olmaz mı ve otomobilin karnesini zayi 

et! Gel, seni turadaki odada yatı ı güzelim! 1 ettim. Yenileri alınacağından di • 

rayım. Sabahleyin göriitiirüz. (Devamı var) ı ğerlerinin hükmü yoktur. 
-

Tefrika numarası : 81 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili : (Va - Nfı) 

- Ne müjdeai. 
- Hızır geldi. 
- Kimmit Hızır? .. 
- Hızıraleyhiıaelim • 
- Ne söyliyorsun? .. Çıldırdın mı 

aen? ... 
- Vallahi ... Kapıya gelen icra me· 

1 

murlanna dedi ki: "Benimle beraber 
gelin, ıize bankadan ben paral~ı ve
reyim!" dedi ... Hepıini aldı, götür • 
dü. 

- Alayı bırak ... Şimdi sıraıı degil, 
ZeJıra ... 
. - Vallahi, billahi, iki gözüm çıkıın 
ki, nimet çarp;ın ki, alay etmiyorum .. 
Hakikati olduğu gibi ıöyliyorum .. 

- Şimdi, gittiler demek? .. • diye 
Şadiye Hanım, tezlonğun üıerinde 
canlandı. Kalktı. Oturdu. 

Rahat bir nefea aldı. 
Fakat, gene de, inanamadı. Dııan 

akıp evin içini dinledi. Pencereden 
baktı. 

Hakikate!) gitmitlerdi. 
- Falrat, ne münaaebet? .. Bu adam 

kim? 
- Bilmem, efendim... ıüzel bir 

bey ... 
- Tanımıyor muıun? 

- Oç aydır ıizin yanınızdayım, 
hanımefendiciğim, hiç görmedim... Za· 
ten evinize erkek geldiği yok ki .. 

- Peki ne münasebet, ne müna • 
sebet? ... Bu adam, kim? ... lıim ıöyle
medi mi? 

- Kendi ismini söylemedi... La • 
kin dedi ki, Bekir Efendi isminde bi
rinin size borcu varmıf... Onun tara· 
fından gelmit ... 

- Bekir Efendi? .. Bekir Efendi? .. 
Şadiye Hanım, birden bire: 
- A! ... • diye bir çığlık kopardı .. 
Ve, bir çekmeyi açtı. 
içinden bir fotoiraf çıkardı. 
Bunu, Fikretten, habra diye almıt· 

tı. Hizmetçiıine göıterdi: 

- Bu adam mı? .. 
- Evet, Hanımefendi.. Ta kendi -. 

sı ... 
Kadıncafız hiç ltir ıeY anlamamııtı. 

Hayretle fÖyle düıündü: 
" - Fikret... Demek ki, Fikret 

ıelmiı ... Fakat, ne münaıebet? .. Na • 
ııl olur? .. Burada iti ne?. O, lzmirde 
değil mi? .. Hani fena vaziyetteydi ... 
Sonra, Bekir Efendiyi nereden öğren.
mit olabilir... Bu, zaten, uydurma bir 
iıimdir .. Parayı benim gönderdiğimi 

anJıyarak reddetmeğe kalkıımasm di • 
ye böyle bir iıim uydurdum... Şair 
Nuri, onun çok fena mevkifle kaldığı-
nı bana yazımftı... Ben de, zaten bo
zulan itlerimi nazan itibare abnadan, 
tedarik ettiğim bütün parayı ona yol
ladım ... itte, ıimdi, borcumun kartı • 
lığı elimd.? olmadığı için, hacze gel • 
diler ... Fakat, nasıl oluyor da, son da
kikada, Fikret, hızır gibi yetiıiyor? .. 
Böyle hadiıeler hayatta olabilir mi? .. 
Belki de, gelen, Fikretin kılığına gi
ren Hızırın ta kendiıiydi!" 

Bu düıüncelerle, Şadiye, bir kaç 
saat geçirdi. 

Nihayet, kapının çalındığını itite
rek, acaba gene icra memurları mı 

geldi?" diyerek ıofaya çıktı. Merdi • 
ven batından aıaiı baktı. 

- Hanımefendi evde mi? .. Söyle
yin .• Eıki ahbaplanndan biri geldi ... 
Biraz görüımek istiyor deyin .. 

Hizmetçiye ıöylenen bu ıözleri, 

Şadiye, merdivenin yukanımdan iıit-

-----------------------~-
Beş büyük devletin mevcut tayya-

releri yekônu 8194 tür 
Sovyet Rsuyada çıkan "Harp barebe tekniiinde inkılip meyda· 

ve inkılap,, mecmuasında M. O- na getirmiıtir,, diyor. 

gorodnikov imzasiyle çıkan bir ya 

zıda tayyarecilikte elde edilen te· 

kimül ve inkitaf ve beı büyük 

devletin harp tayyareleri sayısı 

tesbit edilmektedir. 

Ogorodnikov'un kısaltarak al -

Muharebe tekniiinde inkılap 
yapan imi], tayyarelerin uçuı ev• 

safında hasıl olan yükselmeden 

baıka bir ıey değildir kanaatini 

muharrir f U rakamlara istinat et• 
tinnektedir. 

dığımız yazısında gelecek bir Ketif tayyareleri 1927 • 28 se• 

harpte hava kuvvetlerinin oynıya- nesinde 200 • 240 kilometre hızla 
cağı bat role itaret edilmekte ve uçuyorlardı. Bugün ketif tayyare

bu arada Stratosfer tayyarelerinin leri saatte 300 • 350 kilometre sü • 

yüksek ehemmiyeti üzerinde d~ • rat vermektedirler. Bu tayyareler 

rulmaktadır. bet bin metreye evvelce 15 daki • 

1932 • 1933 senelerinde ilk saf 
tayyaresi denilen muharebe tay • 
yareleri sayısını muharrir şu su • 

retle tesbit etmekteair: "Fransa 

1969, Amerika 1935, İngiltere 

1600, Japonya 1597,' ltalya 1093,, 
Bu miktarları muharrir 1932 sene· 

si vaziyetine nazaran "Büyük nis· 
petlerde bir artma,, diye göster-

mekte ve Japonyanın tayyare kuv· 
vetlerini yüzde 219 lngilterenin 

yüzde 96, İtalyanın yüzde 86, A • 
merik~nın yüzde 82, ve F ransanın 

yüzde 54 nispetinde arttırmıı bu· 
lunduklanm kaydetmektedir. 

Ogoroclnikov; kuvvetlerin bü
yük nispetlerde arttırılmasına rağ· 

men en mühim tekamülün "Hava 
silahının harp tekniğinde,, elde 

edilmit olduğunu ~yİüyor. v~ 
"bu tekamül, umumi olaraıl: mu • 

kada çıkıyor ve 7000 metreden da 

ha yukarı yükseliyorlardı. Buıün 

bet bin metreye 6 dakikada çıkı • 

yor ve 8000 metre yülueie vara• 
biliyorlar. 

iyi bombardıman tayyareleri· 
nin sürati bet altı sene evvel 1~ 

180 arasında idi; bugün 300 kilo
metre süratle uçanlar pek çoktur. 

1918 harp senesinin M>n tün· 
lerinde 1 ,5 ton bomba tqıyan tay

yareler kullanılmııtı, bugün 7500 
metreye yükselen ve 20 dakikada 

5000 metreye çıkarken 8 ton bom· 
ba taııyan tayyareler vardır. 

Ogordonikov son söz olara1' 
gelecek harbin hava silihma da • 

yanacağını ve bu itibarla tayyare

'tf4 "hiktm silah,, sözü ile bakıl • 
maiını yazmaktadD'. 

Elizabeth Bergner ve Duglas Falrbanka otlu 

Pek SARAY sinema s·· .. k K t . yakında ıında - uyu a en na 
FEVKALADE FiLM 

Bu 
Per9embe 1 PEK alnemaaında 

KLARK GABLE - JEANE HARLOV 

Tarafından misilsiz bir surette temsll ed llen 

Saygon Güzeli 
Fransızca sözlü aşk •e ihtiraı filmi 2655 

ti: 
- Fikret... • diye haykırdı. 
Delikanlı, kadının bu candan atdı

tmı, bu haykırııını itilince, onun boy
nuna atılmak, Şadiyeyi kucaklamak 
arzuıunu kendiıinde yenemedi. Bir an 
içinde, kayıiaıacaklardı. 

Lakin, Şadiye, ani bir hareketle bu 
aamimi kucaklatmaya mani oldu. 

Delikanlıyı biraz ciddi ve reımi ta
vırla odaaına aldı. 

- Naııl oldu da lzmirden geldi • 
niz? .. Türkan Hanım nerede? .. Kor • 
kanm ki, hemen gene bir yerden zu
hur ederek aramıza giriverecek! - de
di. 

- Yok, artık, ondan tamamiyle ay
nldık.. Paraıızlıinn ona nefret verdi.. 
. diye, Fikret acı acı güldü .• Cemal 
Beyle evleniyor ... Ve timdi, ben ... 

Durdu. Bütün hi11iyabnı anlattı: 
Eğer Türkan aynlmak arzuıunu göa
termeseydi, bizzat o aynlacaktı ... 
Kendini zengin eden hadiıeden maa • 
da, her macerayı bir bir nakletti. 

Şadiye, delikanlının ıamimiyetini 

anlıyordu. 

Fakat, içinde bir elem vardı: 
Bu adam, timdi, fakirliğin acııını 

duymut, kendiıine parası için gelmi -
yor muydu? .. Halbuki, Şadiyenin elin· 
deki büyük servet, eıham üzerine ela-

yaadıiı için, son buhran, onu mallnt• 
mitti. 

- imkanı yok.. E•lenemeyiz .. • dİ• 
yerek, izdivaç teklifini reddetti. 

- Niçin? .. 
- Hiç param kalmadı ... 

- Şadiye .. Şadiye. Nele rlÖJ'liyol" 
ıun?. Ben, seni paran için mi iıtiyo • 
rum?. • 

- Demek ki, benimle, • mutna-' 
bir hayat yaıamafa razı olacalraıa?,. 
Demek sen geae bankada çabıac:ak • 
ım? Yüz lira kazanıp ıetirecebia?,. 
Bununla yaııyacağız. .. Buna razı oJıı• 
yorıun ... Ben ise, iyi bir ev ı.mum. ,)
duiumu ıana iıbat ederim... Yüz li • 
ranı üç yüz ımi ıöıtermenin ,.olaatl~ 
bulurum ... Beni, paraaız iatedijİıl 1

" 

çin, hakikaten ae•diiini .anlı,.onPll--" 
Fakat, kim bilir, elimdeki eıbam 1,.ı1JI 
yeniden kıymet bulur; tekrar ~ 1 
letirim ... 

Fikret: 
- Zenıin olmamız için ona 1ıi1' 

hacet yok.. • dedi. 
Cebinden yarım milyon liralık "';: 

di mektubunu çıkararak Şadiyeoitt 
nüne koyclu: _ • _:dl-' 

- Ba pan, senin, benim, ~.,, 
f ıte, dolambaçlı yollardan dol-t 
hem aık, hem aervet l>irletti ! 

-SON 
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HABER'iri Mehmet Ali.:__ Memedali J hikAyesi _ 

Mehmet Ali ... 
Hatta Mehmet Ali de değil: 

Memet Alı ... Ne toıtoparlak, ne 
yusyuvarlak, ba§İyle kuyruğu ne 
kadar birbirine girift isim de
ğil mi? Şlipheaiz ki Mehmet Ali' 
lerin türlü türlüsü olur: Bunların 
uzun boylusu, kısası, esmeri; be
yazı; güzeli, çirkini; velhasıl en
vaı çef itlisi vardır. 

Lakin Mehmet Ali dendi miydi, 
Zübeyde Frtnat Hanımefendinin 

gözleri önünde kısa boylu, san pa 
pa saçlr, titman titman, pence pen 
çe al yanaklı, patlangoç göbekli, 
badi badi bacaklı bir adam teces
ıüm ederdi: 

Kocası "Memet Ali,, Bey ... 
Brkb. • Usandı. 

Elaman dedi zavallı "Zübeyde 
Fıtnat,, hanım efendiceğiz bu 
"Memet Ali,, den. 

Kalbine kartıhk bir kalp; ken
dine bir küfüv aramağa bşaladı. 

Ava çıktı. 
Fakat bıldırcın avına değil ha ... 

Yar avma. 
Brldırcm avcıları, bıldırcın av

lamak için ağaçları karayelden 
ıanım aars911 sarsılan ormanlara; 
yar avcılan da, yar avlamak için, 
genit çarleston paçalarla muslin
Ii bacaklarm cazbant ha vasile sar
sım aarıun aaraıldıkları danı sa
lonlarına giderler. 

Zübeyde Frtnat Hanımefendi 
Clam salonuna gitti ve en genit 
~lı bir monterle danıa kalk-
tı .. 

Saksafon zmlbaı. 
Davul gümbürtüsü. 

.. , )of r; Ve bunların fevkinde birinci 
Viyolonun ince ve ilahi nağmesi ... 
Bütün bunlar yetitmiyonnuf gibi, 
bir de üıtelik şampanya dumanile 
bqlar dönmüttü. "Zübeyde Fıt

nat Hanım, tatkın göğsü üzerin
de, meçhul erkeğin gençlik hara -
retini ve kalp çarpıntısını hissetti. 

"Bleyd Arjantiye Çarliston,, 
yaptıkları sırada anlattılar. Kavil
leıtiler. 

Ve .... 
Hazır Zübeyde Fıtnat Hanıme· 

fendinin Memet Aliıi Ankaraya 
mühimce bir it için gitmiıti ... On· 
lar da anlatıldı, değ! mi 

Nasıl kavilleştikleri anlatıldı. 
Çarliston gençle Zübeyde Fıt

nat Hanımefendi babamızın oğlu 
ile babamızm kızı değil ya... Ne 
yaptıklannı niçin sakhyalım?. 

Söy4iyelim de siz de öğrenin: 

1.ıanbulun en muhtetem otel • 
1erinden birinde geceyi geçirme -
ie karar verdiler. 

Zübeyde Frtnatın yüreği tath 
bir heyecanla çarpıyordu. Daha 
bu, kocasım ilk aldatııı, ilk günah 
itleyiıi idi. Bir taraftan da, mel
huz tehlikeyi aüıünüyordu. Git
tikleri otelde onlardan nüfuı tez• 
!keresi soracaklardı. 

Nüfuı tezkeresinde, Zübeyde 
Fıtnat,, m Mehmet Ali Beyle evli 
oldufu yazılıydı. Buna rağmen, it 
te 'kolunda bafka bir genç vardı: 
Uzun boylu, esmer, favurili, ten
.dürüst bir erkek. .. Zübeydenin a
ııkr ! .. Bunu oteldekiler anlıyacak
lar ve günahı bilinen bir kadına 
bütün erkeklerin ıbaktığı yakıcı, 
Yiyici ve hasut bir nazarla ona ba
kacaklardı. Böylelikle Zübeyde -
nin i<adınlrk ihtiyacı ile kadınlık 
DiL a a fa tatmin edilecekti .......... . 

• • • • • • • • • • 
Bindikleri otomobil otelin ka

l>ısı önUnde durdu. içeriye girdi -
ler. Geceyi birlikte geçimıeJC iete-

diklerini söylediler. 
- Lutfen nüfus tezkerelerinizi 

ibraz eder misiniz efendim? ... 
Mersi. ... Zübeyde F ıtnat Hanıme
fendi öyle mi efendim ... Pederiniz 
ismi Ahmet Ratip ... Müteehhilsi -
niz ... Zevciniz Mehmet Ali... T e
§ekkür ederiz... Sizin muameleni
zi otel defterine kaydettim ... Tez -
kerenizini alınız efendim. 

Otel katibi böyle söyliyerek, 
Zübeydeden i.fıkına döndü: 

- Zatı alinizin nüfus tezkere
niz efendim? ... 

Çarleston genç, cebinden tezke
resini çıkardı. 

Zübeydenin kalbi salıncakta ko 
lan vurur gibi tatlı tatlr hoooop e -
diyordu . 

itte, katibin yanında bir çok er
kekler duruyor; ve sanki farkına 

vardırmamak istiyorlarmış gibi, 
otele yeni gelen bu genç kadınla 
genç erkeğin ahvalini tetkik edi
yor ve kim C1lduklarmı anlamak 
istiyorlardı. J\.'jtün bu erkekler, o
nun "zevce,, değil, "metres,, oldu-
ğunu öğreneceklerdi ... (Ah, met • 
res olmanın zevki ah ... ) Evet bü • 
tün bu erkekler, bu gece, bu çatı -
nın altında bir kabahat işlendiği
ni bilecekler; Üzerlerine Temmuz 
ayının öğle kabusu basmış gibi 
yataklarında dönecek, dönecek u
yuyamıyacaklaTdı ... 

Katip, Zübeyde Fıtnatın aşıkı 
tarafından uzatılan nüfus tezkere
sini de deftere kayda başladı: 

- ismi Mehmet Ali Bey ... Pe -
derinin ismi ... 

Zübeyde Frtnatrn etrafında yer 
döndü, gök döndü, dıvarlar dön
dü, adamlar döndü ... 

Ne?? 

Mehmet Ali mi ... Gene Memet 
Ali, ha ... Çarleston genç te Memet 
Ali idi, öyle mi!. .. Zübeyde, her
nedens, onun ismini evvelce sor· 
mayı unutmuştu ... Şimdi ise, far • 
kediyordu işte: Oteldeki erkekle· 
rin kendi hakkındaki nazarları 

değitivermişti ... Onlar, kendisile 
itıkma, bu geceyi aşk ve ihtiras 
ile geçirecek bir çift diye değil de, 
yanyana uzanıp horul horul horh
yaraktan her hangi bir seyahat 
yorgunlu'iunu dinlendirecek olan 
bir karı koca gibi bakmağa baıla
mışlardı. 

Oda1arına çıktılar. 

Fakat bu buluıma, manasını, 
kıymetini kaybetmişti. Bu nevi
den maceraların kıymeti, biraz es 
rarengizliğinde ve tehlikesinde 
değil midir ya? ... 

Halbuki iıte: 
Mehmet Ali ... . 
Memet Ali ... . 
Memet Alinin biri gitmiş, öbü • 

rü gelmiıti. Gene... Me111et Ali ... 
Memet Ali.. 

Genç kadın bu tostoparlak, yus 
yuvaTlak, bqıyla 'kuyruğu birbiri
ne girift ismi iııkına hitaben tek
rarlıya tekrarlıya, akşam birlikte 
dansettiği sülün boylu genç, sanki 
gözlerinin önünde silindi de, onun 
yerine kısa boylu, sarı papa saçh, 
şifman şişman, pençe pençe al ya
naklı, patlangoç göbekli badi ba
caklı bir adam; yani kocası teces
süm etti ve bu hayali his sabaha 
kadar süı·dü. 
. Sergüzeştinin manası kalmamış 
tı; Zübeyde Fıtnat Hanımın arzu· 
su tatmin edilmemişti! ... 

Binaenaleyh, hammef endi, şr

pmif i bulduğu aşıkım şıpınişi terk 
ile kendine şıpınişi diğer bir aşık 
buldu. Fakat bu sefer, genç ada· 

HilAI bandosu muallimi Hamdi Beyin mını mini muzıkacılariyle Feyzi kaptanın 
yeni saz heyeti 

Bu bando başka bando, bu 
saz başka saz! 

Naııl ıu mini mini muzikacılar- \ acemidir de onun için deyneği çal 1 di çalar ve Baliriyeli llisan Beyle 
la küçük ince sazcıları beğendiniz ğı zannedip ağzına götürüyor. 1 Leon Hancıyan Beye hayretlerin-

mi? O d (Alt K ) d A den parmaklarını ısırlırını. nun a ı m ız ır. na-
Deseniz e: b b b' t 'd' 1 kı d · b' smm, aa sının ır anesı ır; o nce saz ta mını a ııze ıraz 

- Hiç beğenilemz mi? Hepsi büyüsün, memleketin en büyük tanıtayım, bun lan da gene hoca-
de nurtopu gibi maşallah! muzikacısı ve istikbalde bize en ları Feyzi ka.ptanın ağzından din-

Bunlar kim ve bu bando ile in-
ce saz, nerenin bandosu, nerenin 
ince sazı biliyor musunuz? 

Bunlar bizim küçük sanatkar· 
lar ! Hocaları da Samatyadaki 
Hilal bandosunun muallimi Bah • 
riye muzikasından mütekait Ham
di Beyle Haliç feneri musiki heye
tinin §efi Feyzi kaptandır. Ben, 
bunları bizim "HABER,, in bu 
cumaki bağ eğlentisinde aize din· 
letmek isterdim amma, buna ho
caları Hamdi Beyle Feyzi kaptan 
razı olmadılar: 

- Henüz, dediler, Clerslerini a
damaktllr pİfİrmediler; hele ara
dan biraz daha geçsin, çalııa ça• 
lııa bir kaç parça daha çıkarsın-
1arr o zaman dinletiriz. Bando
nun ?nTinde davulun sağındaki en 
mini miniyi Hamdi beye sordum: 

- Bu kim, bunun adı ne, ban
dodaki vazifesi nedir? 

Hamdi bey gülerek: 
- O, dedi, bandonun şefidir, 

elindeki şef deyneğini ağzına gö
türdüğüne bakmayın, henüz pek 

mm ismini iyice tetkik etti ha .. 
Bu, meşhur bir ıairdi. Ve adı 

Halveti Füsun idi. 
Halveti Füsun ... 
Gözlerinizi ilham perisinin bu

sesini bekler gibi kapayın. Ve vec 
dü istiğrak içinde başınızı doksan 
derece miktarı semaya kaldırın. 

Tekrar edin: 
Halveti Füsun ... 

Bir zevki bedii san' atki.rane his 
setmiyor musunuz? 

Ediyorsunuzdur herhalde ... 
Çünkü Zübeyde Frtnat Hanıme 

fendi, koluna yaslanarak otel !ka
pısından içeriye girdiği genç ada· 
mın §airane ismini dudaklarında 

tekrarlıyor; ve bundan, bir ilahi 
beste terennüm edenniş gibi müte 
lezziz oluyordu. 

Otel katibi, deftere Zübeyde 
Fıtnat Hanımefendinin ismini kay 
dettikten sonra, şair Ha1veti Fü
sun Beye döndü: 

- Nüfus tezkereniz, beyim? ... 
Mersi... Kaydedeyim ... isim: Meh 
met Ali ... Pederinin ismi... 

Zübeyde Fıtnat Hanımefendi 

heyecanla abldı: 
-Hayır, hayır!... Mehmet Ali 

değil ... Memet Ali değil onun iı· 
mi. .. Halveti Füsun!! Halveti Fü
sun!. 

Genç şair dedi ki: 
- Halveti Füsun benim namı

müıtear•.mdır cicim... Asıl ismim 
Mehmet Alidir ... 

(Hatice SUreyya) 

güzel eserler verecek bestekarı o- leyin: 
lacaktır. 

- Ya davulun solunda elleri 
bot duran mini mini? 

- O da, onun arkadaşı ... Onun 
da adı "(Küçük Gelin) dir. Çalgı
sı kendisi gibi küçücük ağız armo
niğidir amma, oynarken düşür

müş, şimdi çalanları dinliyor. 
Gene dav\Jlun solundaki küçük 

klarnetçiyi sordum. 
- O da, dedi, en müstait tale

belerimden (Yonca) hanmıdır. 

Mibemol birinci klarnetçimiz odur 
ve adeti bandonun öteki çalgıları 
onun arkasınd.an yürür. Ben ol
madığım zamanlar, notaları o, 
partilere ayırır . 

Davulun sağındaki erkek klar
netçiye ise tehir bandosundan ay
da yüz lira aylık verdikleri halde 
gitmedi. Adı (Yar Doğan) dır. 

Ayni zamanda gayet güzel obuva 
çalar. Onun yannıdaki uzunca 
boylu sibemol iklarnet çalan ha • 
nım kızların adı "(Sarı Papa· 
gan) dır. Ayni zaman...ıa bando
muzun bölük eminidir. 

Davulcumuz vaktile Kadıköyü 
musiki cemiyetinde Ali Rıfat Be
yin yanında o zaman zaman da
vul kullanmış en seçme davulcu
lardandrr. ismi (Babacan)' dır. 
Trampetçi kızımızın ise lstanbul
da eti emsali yoktur. Trampeti a
deti. insan gibi konuşturur. Hu
lasa, hangi birini sayayım, bil
mem ki! 

Sağ başta ve onun yanında 

büylü çalan hanım kızlarla solda 
ki kornacr ve ortadaki f anyolcu
larımız; sonra arkadaki basocula
rımız hep çekirdekten yetişmeğe 
başlıyan birer muzika yıldızları

dır. 

Bir sene geçmez, Bethovenin 
dokuzuncu senfonisini haydi hay-

- Şu ortadaki def çalan ha· 
nende hanım maruf cazcılarımız• 
dan ve bahriye muzikasından mü• · 
tekait tromboncu Abdullah Beyin 

akrabasındandır. Fakat kendisi 
alaturkaya heves etmiştir. Sesi 
çok yanık ve çok tesirlidir. En 
meşhur hanende hanımlanmız bi
le bir çok güzel şarkıları ondan 
geçmişlerdir. Takımın şefidir. A
dı '(Leyliye) dir. Cünbüş çalan 
hanmı kız, konsevatuvarın eski 
alaturka kısmından mezundur. 
Rauf Yekta beyin en gözde tale· 
belerindendir. Cünbüşle yaptığı 

tiz takimsimlere ancak meşhur 
Hafız Sami Efendi meyan 'basabi
lir. ismi ( Sargın) dır. 

Kanuncu.muz, üstat Artaki e • 
fendinin yeğeni ve talebesidir. U • 
zunca bir akort yapsın, zanneder • 
siniz, Şevkefza taksimi yapıyor. 

Adı. (Arıak Gönül Coşturan) drr. ' 
Klarnetçimiz eski Darüttalim· 

den Neyzen Ihsan Beyin şa
kirdidir. Nağmeleri çok gevrek· 
tir, viyolonselden farkolunmaz ! 1 

Kemancımıza gelince: 
O cidden müstesna bir sanat

kardır, çok geçmez, görürsünüz a
laturkanın bir (kübelik) i olur. 
Kemani Reşat bey ona "( KüçülC 
Üstat) der. Adı (Sırma) dır. 

işte bizim mini mini muzikacı· 
larla küçük sazcıları tanıdınız. 
Muallimlerinin gayret ve himme
tiyle yakında onların konserlerini 
de dinlersiniz, inşallah! 

• * * 
Hamd R<eyle Feyzi kaptana ne 

mutlu! Böyle nurtopu gibi yavru· 
larla musikinin lahuti nağmeleri 

arasında gaşyolmak herkese na· 
sip olur bahtiyaı·lıklardan mıdır? 

Osman Cemal 
............. ~········· .. •••······· .. ······ .............................................. .. 

Avusturyada yeni bir kahramanlık ibidesi dikilmesine karar verilmiştir~ 

Resimde gördüğünüz , bu heykelin modelidir. Bu, bir Avusturya askeridir. Mo

deli yapan heykeltraş Profesör Frastır. Heykel.iki buçuk metre boyundadır. Bu 

figürün etrafına yapılacak ilaveler de ha zırlanmaktadır. 
• J 'X.: I' - 1 - "" - -- • 
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Yakılan köy 
(Ba§ ~rafı 1 _inci ıayıfada) J Bizim enelce yazdıiımız yazı 

Alevlerin bırdenbıre parlama - da bu merkezdeydi ve Bulıarlann 
sına rağmen, Hüseyin Osman ai -
lesiyle beraber alevlerden kendini 
kurtarabilmiş, ve kaçmıştır. Vak
tiyle uyanabilmesinde talü yardım 
etmiştir. 

Çok geçme~en bütün köylii
ler uyanmış, ve yangını söndür
mek teşebbüsünde bulunmuşlar -
dır. Lakin tasallutta bulunan -
lar köyliiye tüf eklerle ateş açmış
tır. Bunlar, silahların patladığını 

görerek ateşle uğraşmaktan vaz -
geçmişlerdir. Bu suretle evin iki 
tarafı da yanmış ve samanlık ka
rnilen muhterik olmuştur. 

Bu hadiseden yarım saat son -
m, Denizköylüler kendilerinden 
i1d üç kilometre mesafede olan 
Çelebi köyünde de ateş çıktığını 

gönnüşlerdir. '.Ayni zamanda ora
t:Jla da on beş yirmi kadar silah a
hldrğı duyulmuştur. Orada da ay
ni şekilde bir tasalluat olduğu an
laşıl nuş tır. 

Bu suikastlerin aralarında inti
kam almak istiyen Türk aileleri
nin kininden ileri geldiği anla.~I
mrştrr. 

Bu gazeteyi bize gönderen o • 
kuyucumuz, bu haberin "Bu sui • 
k!l:stler,, le batlayıp "Anla,ılmı! • 
tır,, la biten son cümlesini tekrar 
mavi bir kalemle çizerek yanına 

aynen şu cümleleri yazıp imza et· 
miçt1r: 

"B .. ı kat'iyyen doğru değildir, 

Dobrut n komitesinin işidir.,, 

Türk akalliyete yaptıkları zulüm· 
)erin nihayet yangın çıkarmak de· 
receaine kadar ileriye vardmlmıt 
olm~ını naaıl tavsif edeceğimizde 
müıkülita uiramııbk. 

Anadolu ajansının bugün, Bul
gar ajansından naklen verdiği bir 
telgrafı da okuyalım: 

Sofya, 18 (A. A.) - Bulgar 
ajRnsı bildiriyor: 

Varna civarında Denizköy 
Türk ahalisine bazı mezalim ya • 
pıldığma dair ecnebi memleket -
!~rde intiıar eden havadisleri tav• 
zihnn meselenin ıahıi bir adavet 
neticesi olarak ayni köy halkın • 
dan bazı köylülerin 12 eyltll tari • 
h nde bir Türke ait bir eve ve bir 
cic->ğirmene alet v~rmelerinden i · 
baret olduğunu beyana salahiyet· 
tarız. Esasen bu meselede nüfusça 
hiçbir telef yoktur. Şumnu hava· 
lisi müdürü ertesi gün vak'a ma • 
halline gitmit ve failleri derhal 
tevkif ettirmiıtir. Bunlar muhake· 
me ve şiddetle tecziye olunacali· 
!ardır. 

Bundan ve Bulgar aazetesinin 
yazısınd:- '"'l çıkarılabilecek mana 
ancak şu · ur: 

"lı, ört bas edilmeye çalıtılı· 
yor.,, 

Biz, Bulgaristanda köyleri • 
ni yakmıya varacak kr · T biribir· 
lerine düşman olan bir ı'ürk akal· 
liyetinin mevcudiyetine akıl erdi· 
ı emiyoruz. 

Tramvay Şirketinin 
vergi kaçakçılığı 

(Baş tarafı 1 incide) 1 Farkı fiat, malın maliyet fiatiyle 

mektedir. ltte bu vergi Maliye • alakadar olmayıp mümessili za • 
den kaçmld•yı için tirket aleyhi - rardan kurtannak için mümesaiUe 
ne cla•ı:ı ::.~ı'mıçtır. tirketim araıında yapılan ikinci 

Dün n:Eıh:<e:nede ıirket namına bir anla~ma neticesinde tirket ta • 
avu:mt l\lchmet Celal Bey bulu • rafından ı;denmit bir meblağdır 
ıu:;-o:·lu. Avukat Celal Bey de • ve vergiye tabi değildir. 
miştir ki: Bunun üzerine hakim Retit B. 

- Müvekkilim olan tirliet ·ı<a • şu kararı vermittir: 
çakçıl:k yapmamıştır. Şirketim, "- Elektrik tirketine iki suç. iı· 
Simens şirketine bazı sipariılerde nat edilmektedir. Biri muamele 
bulunmuf, fakat bu mal gelece· vergiı kaçırmak, dğeri hilafı ha· 
ği sıralarda dolar düımiye başla· kikat beyanname vermektir. Her 
nnf, temevvüçlerden miitevellit iki suçtan dolayı bu şirket aleyhi· 
bir fark meydana gelmiştir. ne açılan bu dava#evrakmın mah· 

Şirket fiatler düttüğü halde do- kememize havale edilmesi herhal· 
ların sukutunu nazarı dikkate ala- de petlerinden sürüklemekteydiler 
rak malı aldığımız tirketin mü- rüyet salahiyetimiz haricinde ol • 
messilini zarardan korumak ıçın duğund~n evrakın müddeiumu • 
fazla para vermeyi kabul etmiıtir. mili~e idadeıine karar verdim.,, 
Malın fiati üzerinden muamele Müddeiumumilik bu davayı ait 
vergisini ödemi! bulunuyoruz. olduğu mahkemeye verecektir. 

Uyku hastalığı 
(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

Heldning bu sabah albda Al· 
man lll'ltaneıinde ölmüttür. Yap· 

tığımız tahkikata nazaran bu zat 
Felemenk ıefirinin misafiri iken 

sefirin Ankaraya gitmesi üzerine 
Perapalaı oteline geçmittir. Ken· 
diıi her sene bir iki defa uykusuz· 

luk haıtabğina tutulur ve fakat 

uyku ilacı alır, içer ve hastalığı bu 
suretle ıeçermiı.. Heldning Pera· 

palasda iken hastalığı gene üze• 
rine gelmiş, bu defa da uyku ilacı 

t.lıp içmit, ancak bu defaki ilacı 
~azla iç.mi§ olacak ki, bir daha u· 

yanmamıştır. Cenazesi henüz kal· 
~ırılmamıtbr. 

mihailof • • 
ışı 

(Ba~ tarafı · l incide) 

nınde geçirmiı ve sabahleyin do • 
kuzda gene karısı ile birlikte çık· 
mıı, batka bir Türk dostunun evi· 
ne gitmittir. 

Mihailof, henüz kararını ver • 
memittir. Komitecinin hakikt be· 
'yanatını dün ~ütün tafsili.tiyle 
yazmııtık. Mihailofun diğer ıaze· 
telere söylediği bazı ıöz1er de 
tunlardır: 

"- ltalyaya gideceğim doğru 
değildir. Bu ıayia, ltalya ile Yu • 
goslavya arasındaki gerginlik gö-

zönünde tutularak ortaya atılmıt· 
tır. Madamı da lsviçreye götüre • 
ceğim. Onu hiçbir zaman yanım• 
dan ayırmam. 

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

ASLANLI HÜKÜMDAR 

'SÜLEYMANIN OCLU 
Tefrika no. 38 

- Süleyman, ıen misin?. 
- ETet, ne oldu sana?. 

Eliyle yüzünü yokladı. Parmak 
larını göz kapakları üzerinde gez· 
dirdi. Ya kendinden geçmiı, ya· 
but ya bayılmıı olacaktı. 

-Düıtüm .. 
Seıi tekrar kesildi. 1 

............... , 
Yazan: 

iki üç defa ismini söyledi. 
Blant'da hareket yoktu. 
Saratı, gene bir hareket olma· 

dı. 

- Bir yerin acıdı mı? .. 
- .... 
- Cevap versene Blanf .. 
- ETet •• Ayaiım burkuldu. 'A· 

İ Rıza 
1 Şekip 
. ..... ---.-1 

Bayılmıt olacaktı. Yukanya 
seslendi: 

- Blant hurada Hergül.. Fa· 
kat bayılmıt olacak; kendisinde 
hiçbir hareket yok .. 
-Sarı. 

- Sarılım. 

- Yaralı olmaım?. 
- Bilmiyonım. 

Süleyman tekrar tekrar sarstı 
ve seslendi. 

Neden sonra liulağına çok ha
fifbir mınltı çarptı: 

cısından bayılmıt olacağım .. 
- Evet .. O kadar •eslendiği· 

miz halde cevap vermedin. Sana 
yardım edeyim mi?. Kalkabilir 
miıin?. 

- Çalıtayım. 

Blant'ın ıol ayağı incinmiıti. 

Üzerine buamıyordu. Süleyman 
kendisini mütkülat1a köteye ka· 
dar çekti ve çukurun toprak duva· 
rına dayadı. 

Hergillün yul<ardan ıarkrttiğı 
bir ikinci iple Blanıı yukarıya . ......................................................................................... . 

Kuyruk kesenler 
yakalanamıyor 
Bu ıidiıle lıtanbulda beygirle

ri lwa. bir zamanda kuynıkıuz ıö-. . 
receğiz. Boğaziçinde, OrtakÖJ.• 
de, Betiktafta, KeTagümrükteki 
beygir kuyruklarının kesildiğini 

evvelce yaztmftık. Şimdi de ha
ber alıyoruz ki, 'bir kaç sün zar· 
fında Ramide yirmiye yakm bey· 
girin kuyruğu dibinden kesilmit· 
tir. Kuyruk kesenler Eyüpte de fa· 
aliyete geçmek istemiılerıe de an· 
cak iki kuyruk: keaebilmiı1erdir. 

Beygirlerin lcuyruklan makas· 
la, bıçakla değil ustura veya jilet· 
le dibinde Kesilmektedir. 

Sonra bu İf ıündüz değil, ıece 
yarısı sabaha kartı yapılmaktadır. 
Kuynı'k: kesiciler beygiri bulunan 
evlerin ahırlarına girmekte, kuyru 
ğu se11izce kestikten sonra eTdeki 
bafka eıyalara dokunmadan çı • 
kıp gitmektedirler. Jandarma ve 
poliı memUTlarmın ııkr takibatı • 
na raimen liuyruk ICeıiciler he • 
nü~ ele geçmemişlerdir. 

Kuyrukların neden kesildiğini 
de yazalım: 

Balık tutmak mevsimi yaklq • 
mıftır. Ve dolayısiyle olta ıatıti 
hararetlenmittir. Olta İ!e beygir 
kuyruklarından yapılmaktadır: 
Beygir kuynığunun kilosu yirmi 
bet liradır. Bundan dohyıdır ki, 
beyRir kuyruğu çoli rağbet gör· 
mektedir. 

tam bir istiklale kavuımaıldır. 
Biz Makedonyanrn Bulgaristan • 
dan ayrı bir devlet olmasını iıti • 

Ankara telefonu 

Orta tedrisat 
memurları 

Ankara, 18 .(Huauıi, telefonla) 
- Maarif Vekaleti muallimlerin 
kadrosundan aonra orta tedrisat 
memurlarnun kadrolarını da teı· 
bite baılamıttır. Kabatq ve lstan· 
bul liselerinin ambar ve idare me· 
murları bu mekteplerin pansiyon 
kısımlarında çalııtırılacaklardır. 
Kadıköy liıeıi ambar ve idare 
memurları da Haydarpafa liseıi • 
ne verileceklerdir. 

Emniyeti umumiye mUdUrU 
· '.Ankara, 18 (Huauıi, telefonla) 
- Yeni emniyeti umumiye müdi
ri Şükrü bey cumartesi günü Edir· 
neden buraya ıelecektir. Şükrü 
bey gelinceye kadar emniyeti u • 
mumiye itlerine birinci şube mü· 
dürü Hasan Bani bey bakacak • 
tır. 

Muallim mekteplerine 
talebe ahnmıyacak 

'.Ankara, 18 (Hususi, telefonla) 
- Maarif müstetarına vekalet e· 
den Salih Zeki bey muallim mek • 
teplerine talebe alınıp alınmama • 
ıı meselesi hakkında dedi ki: 

"- Bütçede talebe kadrosu da· 
ralmı9tır. Buna mukabil talebe 
mevcudu fazladır. Binaenaleyh 
bu sene muallim mekteplerine ta
lebe alınmıyacakbr. 
Maliye para ı,ıeri mUdUrU 

Ankara, 18 (Huıuıi, telefonla) 
- İzmir • Kasaba demiryolları 

tahvillerinin baıılmaıında hazır 

bulunmak üzere Parise gitmit olan 
maliye vekaleti para itleri müdü· 

yor ve bunun için çahfıyoruz. Mü- rü Rüttü beyin bu ay sonuna ka· 
cadelemize, Makedonya hürriyet dar itlerini bitirip Ankaraya dön• 
ve istiklaline kavuıacağı zamana mesi maliye vekaletince kendisi • 
kadar devam edeceğiz. Makedon· ne bildirilmi,tir. 
yada muhtelif unsurlar vardır. Orman f aramızı ıallh 
Bütün bunların bir arada kardetçe Ankara, 18 (Huıuai, telefonla) 
yafaması için Makedonyanın iı • - Ormanlarımızı ıılih için Al • 
tiklali lazımdır.,, manyadan getirilen M. Bernhar • 

Madam Mihailof da şunları \ dın mukaveleıi bu ay nihayetinde 
söylemittir: bitecektir. Mukavelenin uzatılıp 

- Çok yorulmuıtum. lıtanbul· uzatılmıyacağı henüz belli ediil • 

da dinlendim. Türklerin benim dir. 

çekti. Sonra da.Süleyman çıktı. 
Blanı yürüyemediği için uzak· 

tan gördükleri kulübelere doiru, 
kah Süleyman, kah Hergül'ün 
kucağında ilerlediler. 

-17-

'.ABDÜLFAKt AV PEŞtNDE 

Bu köye geleli üç gün olmuıtu. 
Uzaktan gördükleri mantara ben· 
ziyen kulübeler, haliyel bırakıl • 
mıı bir köy enkazından batka bir 
teY değildi. 

Kulübelerden birine birçok te
reddütlerden eonra yaklqmıtlar• 
dı. Birini bot bulunca, ötekine 
baktılar. Onları da ayni halde ıör• 
dükten ıonra, burada ıecelemeyİ 
faydalı bulmu9lardı. 

itte o gecedenberi buraClaydı· 
1 

' lar. 
Kulübeler-den birçoğu tamami• 

le harap bir haldeydi; pek azı da 
ıiddetli yağmurdan konınabile • ' 
cek bir tekilde. ' 

Süleyman&, J;u genit arazide 
ICurulan bu köyün, eski sakinleri 
merak olmuftu. Bunlar neredey • 
diler, nereye gitmiılerdi. Fakat, ' 
Süleyınanm bu merakı ancak o 
gecenht ıabahma kadar ıürdü. · 

Sabah oldu. -:vı 
Karanlıkta Blanfı üzerine u • 

zattığı bir saman yığınmm yanm• 
da, ilk aydınlıkla iki tane inıan 
iskeletiyle yan yana gördü. Biltün 
kulübeleri, gündüz gözü ile dola§• 
tığı zaman da, ayni ıekilde müte
addit iskeletlerle karfı}qtı. 

Kemik ve deri aralarmda lnıl
duğu açık yerlerden, ıanki etleri 
ıu olup akmıt gibi, birçoklarının 
derileri, daha eK yerlerinden ay • 
rılmamıt iskeletler üzerinde yapıt· 
mıf duruyordu. Biribirine zamk· 
la yapıttırılmıt kıvırcık saçlar, ha· 

la, kaf ataılarında bir bir ıabit du· 
ruyordu. Ölüleri gömülme • 
mit bir mezar içinde yatıyorlar 
ıibiydi. Bu korkunç yerden ayrıl
mak, onlar için hemen imkinıız 
görünüyordu. 

Blantın ayaiı daha iyilqme • 
mişti. Yürüyemiyordu. Hergül'ün 
dev wcudu, tahminen otuz sekiz 
buçuk, otuz dokuz derece bir ha• 
raretJe kıvranıyordu. Hasta ol • 
muıt~. Müthit bir ajrı ile, o da, 
Blantın yanına uzanmıttı. 

Bu vaziyette Süleyman nereye 
gidecekti. Bulundukları kulübe • 
den, iki vahti iskeletini ağaç par 
çalariyle sürüyüp çıkardıktan 1011• 

ra, orasını oturulabilecek bir hal• 

getirmeye uğratmıı, kuru otlar 
dan, iki hastaya da mümkün oldu: 
ğu kadar istirahat edebilecekler• 
birer yatak yapmıfh. 

--------------------------------------------,imdiye kadar bildiiimden çok ki· kadınlarının, bize bal, yağ, yu • 
bar, nazik ve misafirperver olduk· murta ikram edi!leri, ihtiyaç1an • 
larını anladım. Hududa girdiği • mızı sorutları bunun en büyük bir 

Süleyman, her ıabali yakın or
manlara uzamyor, yenebilecek yr 
mitler bulup ıetiriyordu. 
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Kız - Erkek- Ana /nkz/ô.p Lise/eri ;ık - o,ı. - Lise 

Müessisi: ftebi Zade Hamdi 
Kuvvetli bir talim heyetine maliktir. Resmi mekteplere muadilib muaaddaktır. Kayıt için her 

gOn 13- 17 arasında müracaat olunabilir. isteyenlere mufassal tarifname gönderilir. 
• Cağaloğlu - Yanak Saraylar caddesi. Telefon: 20019 ~ 

·----iiiiiiiiiiiıiılllil 
Kn: ·Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi LeylT. "eh ar" 

iS 
Fatih .. Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 

Resmi 1i eterin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz eve Maarif Vekaletince MUADELETi mu ddakbr 
Tedrisatmdaki ciddiyet ve intizamiyle talebenin sıhhat ve gıdasına itinasiJe tanınmış olan 
mektebimizde kayda batlanmışlır. llk kısımdan itibaren ecnebi lisanı başlar. Talebe mektebin 
hususi otoınobil ve otobüslerile na'kledilir. Cumadan maada her gün 10 dan 17 ye kadar 
müracıat edilebilir. isteyenlere tarifname gönderilir. Bakalorya imtihanları lEylülde başlıyacakhr. 

Telefon : 20530 

•• • ur 

En Nefis 

Limon çiçeği koonyas 
Şişesiz satış fiyatı 

Litresi 100 Kuruş 
" 

" 

160" 
220 

" 
,, 

Sirkeci Mühürdar zade hanı no. 
19 Şükôf e Itriyat imalathanesi 

5 Telefon : 23074 
Juıımıııuuuuııı111111:ıw11111111._.-.11111ınıw11111ılllfll-!lln1mnıııınınnNn111ıııııııııııın1mııısı 

Kösele Parçası Satışı 

1 Beykoz Kundura f ebrikaaında toplanmış ve bir aene ztrfın· 
da loplanacak olan parça köıeleleri ıatın almak iste1enlerin 29 
Eylül Cumartesi gllnü saat 14,30 da pey akçeıi ile fabrikayll 

"4Jm• müracaQtları. (26~3 .ı 

ME 
ıye 

K z 
Cümhuriye 

BAN ASI is===·=-=-=-=-=================-•r:========:nm::mı--

13/9 ı 1934 vaziyeti 
AKTiF 

Lira--! Sermaye .. : .. ~.: .. 
1 

... =······-····--···· lhtlvat akçesi ....................................................... .. 

Ka a : 
Altın ~arı kilo~ram 13444 04Q ı_ 18.910.170 49 
Banknot .. 16 569.606 -
Ufaklı .. ......... t 89.i38.55 36 169515.04 

U3hilduld Muhabirler; 

Altıı. 'aU ı,~ . I 788·024 L 2.515.004 -
T ür lıra ı . . .430 342 54 

Har i ç teki Muhabirler : 

1 ectawUldekl Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye iL. 158 748.563 -
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 

2 945 346.54

1 

leriııc tevfikan vaki tediyaı 9.484.929.72 

1 Deruhte edilen evrak ı naktiyt 

5.354.941. 69 bakıyesl ··············-··················· 149.263.633 28 

== K n omogene .. 
llKA N ZUK 

Lira !i .. 
l 5 000.000. n 

663.914.30 !i .. .. 
ı: .. 
ii 
ı: 
ii .. :: 
:: 
i! 
ı: 
!E .. 
ı: .. 

saç losyonu 
Kepekleri izale ve saçları beıliye
rek dökülmesine mani olur. Depo
su: Kanzuk eczaneıidir. Belli hat· 
lı rtnyat mağazalarında ve her ec· 
zanede l>ulunur. 

ihtar: Kanzuk ıaç losyonu mü· 
mümaıilleri gibi yağlı değildir. 

:.~ 
Tesiri kat'i ve ra1.1haaı latif Altın • afi kıio:;ram 3 807· 057 

Altmıı ta'1vilı kabil Seıbesı dö\• i zl cı 

H azi ne T o hvmerl: 

5 085.797. 89 J0.440.739.58 Karşılığı tamamen altın olarak 
tedavüle vazedilen ................... L 8.688.00Q. - 157.951 633 28 H bir loı yondur. FT356 .. 

li 
Dcruhtl' t·dil<'n e\ rakı naktiye 
karşılıj'tı 

TUrk Lira ı Mevduatı : •• •1:111am=ıınnım :::::::::::::::::: c::::::==-=--=:=:::::::::-::::-==··---=·=··==··= ... :::.:c::ıı:::::==::ı:: .. ::: ... :ı:S 
21.576 503.54 Kanunun o \t" 8 ıncı mad· 

C!clcr n ıt -.:ı an v:ı i tedivat 149 263 633 28 

Vadesiz 
Vadeli &;.;. • • ..t--··--.···. 2 1.576.503.54 

Senedat Cüzdanı : 
Döviz Mevduatı : 

liazine bonoları · L. 3.7!59.900 -
'ricari senetlrr ···· · •. 2.992.204 34 

Vadesiz 
Vadeli 

6.752.104 34 liuhtellf 

··············~·············· 1 
··············-·····-······· ~. 

11.888.355.31 
.982.329.22 l 2 870 684.5.~ 

E ham ve TahviUlt Cüzdanı: 
Deruhte cdtll n e\·rakı naktıye 1 

karşı l/.':ı esham ve tah\·İIAt 
İtibari k1\'metl cl · .................... ,. 27.748.632 .22 

Esham Vf' 'l'ah\•"ıl-' t .. ..... . . 4 391 741 (ı<ı .. .. • ı . 

A ltın \ c diJ\ n üzerine a vans 
1 ah,•il4t üzerine avans 

78.177.0S 
2.39~.94 

"'' edarlar·························· ······· 
"1uhtelif 

YekOn 

. l2 140.37384 

8057299 

4 500000-
l l 714 731 22 

254.007.0J 6 8li Yek On 

45.944 281 18 

254.007.016 83 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: 

Iskonto haddi yUzde 5 1·2 - Alhn üzerine avans yUzde 4 1·2 

BURU SA 
Uludağ 

DOKTOR 

Nışanyan 
ttJ d mültezim• Hastalanoı hergün akşama kadar 

a en suyu liAinden: Beyoğlu Tokatlıyan oteli y:ınındıı 
Jıtanbul Uludağ Maden Suyu Mektep sokak 35 Nu. lı muayeneha· 

&abş depomuzun mevcut müşteri· nesinde tedavi eder. Tel. 4084-3 ı 
ıiyle beraber umumi acenteliğine 
talip olanlann Sirkeci Demirkapı Beşiktaş 
Nöbetlmne caddesindeki şubemi- Dikiş yurdu 
~e ın:iracaatları. (3095) 

, Hanımlar biçki mektebidir. 
tst. Asliye mahkemeleri ikinci 1 Sergisi mektepteki tahsilin de •

1 l'enileme bürosundan: receıini gösterir. Ay sonuna 
Müdafaai Milliye Vekaletine I kadar açık ve serbesttir. Görü-ı 

iıafeten htanbul muhakemat mü· nüz, kayıt devam ediyor. Gay· 
diiriyeti tarafından Y enipostaha- ri müslimler de alınır. 
tle rkasında Beyl(er ticarethane- lll•a•mm.!ı:mRlll ____ _ 
'İnde müstahdem Tevfik Fikret Be§iktaş İcra dairesinden: 
lıey )eyhine açılan alacak dava· Mahçuz olup paraya çevrilmesi 
~tnın yenilenmesi esnasında: Ha - kararlafhrılan bir ayna ve bir si
en. ikametgahı meçhul bulunan yah mermerli konsol ve bir tomar 
t'ttiidde leyhe ilanen tebligat ic - koltuk ve bir hazaran iskemle ve 
l'agnı karar verilmi~ olduğundan ~ır yemek maaaıı ve ıairenin tel
ttı\Ltnaileyh Tevfik Fikret Beyin laliye ve ihale pul resimleri müş -
~hkikatm icra kılınacağı 20 - teriıine ait olmak üzere 25 - 9 w 

\"l. - 934 perşembe günü saat 14 934 tarihine tesadüf eden ıalı gü· 
"hiiroda ham' bulunması lüzu - nü aat 10 dan 12 ye kadar Beşik
~ te!ınf makamına T•.1İm oimak ta§ta pazar mahaHindc satdaca -
ıere ill\n olunur. (246) ğından talip olanların D gün ve 

HABER ' 
Akşam Posta • --- --

1 darehancısi r ISTANBUL AN 
KARA CADDESi - - -reıgrn.r Adrcslı ISTANBUL RAHEH 

reıeton Vazı: 23872 idare: 24370 

r- ' ABONE ŞERAiTi 
ı ı e 1.2 ayllk 

TUrklye; 120 850 660 1260 H.Joe. 
Ecnebi: IGO 44tı 840 1110 

iLAN TARiFESi 
ncaret wıntaruwı aatm 1%.60 
ıtesmt UIUıl:ı.r 10 bıruıtur. 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Baaıldığ'ı yer: (VAKiT) Matbnaaı 

HABER 
El y2zısı tahlil kuponu 
i im . . . . . 

saatte hazır bulunacak olan memu 
runa müracaatları ilan olunur. 

(3085) 

SPOR POST ASI 
Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütün spor •e 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe •erilmesi llzım gelen 
yeni şekiller hakkındaki yazılan muntazaman takip etmek iste

yenler münhasıran S P O R P O S T AS 1 nı okumalıdırlar. 

Heryerde fiah 5 kuruştur. 24 üncü sayıyı mutlak okuyunuz . 

Tl.::J Q K iVE 

t.IR~~T· 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-.(;D~Q 

.. 



Milletler Cemiyeti 
azalığına ekseri -

yetle seçildik 

r------------------------------.... l __ M_ el~!",!~. ~~r.~~a_n_ .... I 
- Hele sesi •• 
Müşterilerin pek azı konuşa 

konuşa, hızlı dımlarla sağa sola 
dağıldılar. Çoğu kapının önünde 
iki taraflı dizilmişlerdi. 

Bir garson caddeden geçen tak· 
siyi çağırdı. Otomobil kaldırıma 
yanaştı. . 

Ben de kalabalığa sokuldum. 
İçeride iken benim arkamda 

oturanların ikisi de önüme gelmiş
lerdi. Gene konuşuyorlardı: 

- Yaman bir kadınmış doğru
su .. Ne jestler, ne söyleyiş, ne ka
dar insana sıcak gelen halleri var, 
değil mi? 

- Hiç diyecek yok Toptan bel
ki güzel l>ile değil, fakat her tara· 
fmda insanı kendine çeken başka 
bir sır, bir alım· var. Böyle bir ka· 
<ima insan ömrünce kölelik eder 
C:le usanmaz. 

-Y ava§ gel, sende mi vuru1-
(o)un ? .. 

- Ne fayda? Kim bilir kaç dos 
tu vardır. Ne de olsa ... 

-Hayır azizim, umduğun gibi 
değil. Yanılıyorsun 

- Neden? Kendi ağıziyla söy
lüyor. 

- Eğer hayatı Ş&'.rkısına uysay
(h, şarkısı o ıkadar hoşn gitmezdi. 
Kimseye yüz vermiyor. 

- Benimle eğleniyorrnn ! .. 
- Kime sorarsan sor!.. 
- Sormağa ne hacet? Şimdi 

göreceğiz. Evine yalnız mı gide
cek? 

- Görürüz. Bahsa girer misin? 
- Sen de her sözün başında 

bahis tutuşmak istersin. Ben pi
yangoyu sevmem. Yanılmak ye
ter ... 

Zehra gelmiyordu. Koridorda 
bazı geçkalan müşteriler göründü. 
iki adam konuşmalarına devam 
ediyorlardı: 

- Yalnız mr yaşıyor? 
- Üç seneden beri oyundan 

ba~ka zamanlarda onu hiç bir yer· 
<le, hiç bir erkekle gören yok. 

- Ondan evvel? 
- Pek temiz değilmiş!. 
- Öyle ise sevda çarpmış. 

- Sen de her şeyi sevdadan 
umarsın yahu!.. 

- Canım bu çesit kadınlar hic , ~ . 
olmazsa para canlısı olurlar. 

- Buna ihtiyacı yok. Gecede 
otuz kırk lira alıyor. Meşhur bir 
harp 7engini olan Selim Kamil Be 
yi herhalde işittin. 

- Evet! .. 
- Bir gece için bel} bin liralık 

b1r çek yollamış da bu kadın onu 
yırtıp geri göndermiş .. 

- Sahi mi? .. 

- Kime sorarsan sor. Bunu her 
kes biliyor. • 

- Garip şey .. Lakin .. Yemin e· 
derim ki Meral, birisini seviyor. 
Buraya mum yapıştır. Görecek
. ' sın ... 

- Gene zırvahyorsun. Onda 
aşk hastalığına tutulacak hal yok.. 

- Eh .. Sen gene öyle bil. .. 

içeriden açılan ve ~<apanan ka
pı sesleri geldi. Sonra Zehra ,,.ö. •• 
ründü. Bar sahibiyle iki şık erkek 
arkasından yürüyorlardı. 

Kapıdan çıktr. 
Yüwt1 dttrgundw. 
Safa sola birer yarım selim 

't'erdi. 

Bar sahibinin elini sıktı. Diğer 
iki erkek uzun bir reverans yaptı
lar. Genç kadın yalnız başını ha
fifçe eğdi. 

- Allahamıarladık. 

Dedi. Otomobile girdi. Kapı ka 
pandı. Motör homurdandı ve taşı
dığı yükle övünen bir at gibi hızla 
uzaklaştı. 

Kapınnı önündekiler de dağdı· . 
yorlardı. 

Bar sahibinin yanındaki siyah 
elbiseli iki adamdan biri: 

- lçerde, tek başına oturan a· 
damı gördükten sonra Meralın 

canı sıkıldı. Farkında mısm? 

- Evet .. Hiç böyle yapmazdı. 
- Kimdi acaba? .. 
Son sözü söyliyen adam onu 

dinliyen bar sahibine döndü: 
- O adam bir daha gelirse içe· 

ri P.lmamalı .. 
Arkadaşı tastik etti: 

- Evet almamalı .. 
Bar ~ahibi cevap verdi: 
-iyi bir düşünce .. Fakat yap· 

rnası güç .. Borcunu tam olarak ö
deyen, sarkıntılık yap.mıyan, ses· 
sizce oturan bir adam .. Nasıl ko
vulur? 

Orada hemen hemen yalnız kal 
mak üzere idim. 

Uzaklaştım .. 
Issız sokaklarda, içimin ateşini 

gecenin serinliğine vererek, uyku
da gezen bir adam gibi yürüdüm, 
otele döndüm. 

Sabaha kdar gözüme uyku gir
medi. 

Basma entarili, pısırık ve zaval 
lı Zehra ile, insanı kendine çeken 
bu sihirli kadın hayalimden gitme 
diler. lki~i de uzun zaman, bir per 
vanenin iki parçası gibi biribirini 
kovalıyarak döndüler. Sonra bas· 
ma entarili, mıymıntı Zehra, silin
di; yerinde yalnız kızıl elbisesi 
derisine yapışmış gibi giyinen, şar 
kı söyliyen güzel şeytan kaldr. 

Babamın sözünü hatırladım: 
- Kadın dediğin zavallı bir me 

lek değil, namuslu bir şeytan ol
malıdır! .. 

• • • 
- Bana Meral Hanımm adre· 

sini verir misini7.? Bir iş için gö· 
rüşmek istiyorum. 

lk gün sonr; uzun uzun düşün
dükten sonra onu herhalde görme· 
ğe ltarar vermişt1ım. 

Zira onunla beraber olursam 
pek mes'ut olacağımı, çocuklu· 
ğumdan beri hasretini çektiğim 
kadına kavuşacağımı anlamıştım. 

Ona hislerimi açık~a söyliye· 
cek, hatta icabederse yalvaracak
tım: 

- Seni seviyorum. sensiz belki 
yaşarım, faket bu, ölümden kork· 
tu[ium. i•.mitlerim ölmediği için

. dir. Lakin pek zavalh olacağım. 
Beni affet ve evine dön!.. 

Diyecektim. 
Orava bunun için gitmiştim. 

- Kimsiniz efendim, ne iş ya
pıyorsunu"z? 

- Merak etmeyin. Ayartacak 
değilim. Ben tacirim. Manifatura 
eşyası üzerine çalışırım . 

- Yok, onun icin sormadım. Fa 
kat .. Şey ... 

- Benim i!im tam manaıiyle 

hususidir. 
(Devamı var) 

KUPOft 

260 
18-8·1884 

Muhteşem Alman donanmasr, umumi harp Almanyanm mağh1bi yetiyle neticelendikten sonra, ln• 
gilterenin Skapa Flov limanına getirilmiş, orada adeta esir edilmiş ti. Mütareke şartlan arasına bu 
gemilerin itilaf devletleri arasm da taksimi şartr da ilave edilince Alman donanması teslim olmalt 
zilletine katlanmak istememi~. fi lo kumandam her türlü rnesuliyetl göze alarak gemileri batınmftL 

İngilizler bu gemileri. 1919 ı::e nesin~enberi .b~r~r birer çıkarmak la ~eşguldürler. . 11 
En son olarak da 28 bın tonluk Bayenn gernısını çıkarmışlardır. Resımde bu geminin deniz üstiin• 

çıkaıılmasr faaliyeti görünüyor. 

lr._ _E_S-_N_A_F~V_E_I Ş __ Ç ___ I _ __.) 
Bedbin ~ir kunduracı ~f Bedbin bir terzi 
Usküdarda h"Unduracr Hakkı Kadıköyünde terzi llyas Efen• 

insan, kendi m!!S• di diyor ki: efendi diyor ki: 
"Eski bir atalar sözü vardır: Bu 

söz, yalnız bizim kunduracılık i • 

çin söylenmiştir. Ben de şimdi ay· 
nen onu tekrar edeceğim: "Gün • 
düz akşama kadar tak tak, gece 
sabaha kadar aç yat.,, • 

l~te bizim san'atın ezeli düstu· 

ru .. 

Eskiden yeni ayakkabılar ya • 
pardık. ~imdi mesleği eskiciliğe 
döktük. Ne yapalım, başka çare 

yok. 

Dört liraya hazır iskarpin du· 
rurken, kim gelir de bize 7 -8 lira· 
ya ayakkabı ıamarlar?. 

Fakat eskicilikte de iş kalma • 
dı .. Akşama kadar çalışmamıza 
mukabil çekmeceye 30 • 40 kuruş 
düşerse ne ili .. 

Sözün kısası: Başka bir iş bul
sak, san' atımıza bir tekme de biz 

vururduk. 

Ver!t:den şikayet 
etmiyoruz! 

Topkanıda bakkal Hüseyin e
fendi ne diyor?. 

Benim düııüncem, bütün esnaf 
gibi l<arnımı doyurabilmek kay • 
gusudur. Biz elimizden geldiği 
kadar çalışıyoruz ama, buna mu • 

kabil iyi kazanamıyoruz, çalışma· 
mızın karşılığını görmüyoruz. 

Fakat ne vapalım?. Bugün yal
nız ben değil. hemen herkes ayni 
vaziyettedir. Hük,]metin bizi dü • 
şündüğünden ve bize müzaheret 
ede-:c?inden siiphemiz yoktur. 

Niçin saklamalı, vergiler bizi 
biraz sarsıyor. Fakat çaresiz, bu· 
na katlanmak borcumuzdur. Ni
hayet hi.ikumet de bu vergilerle i
şin~ .1?Örebilecek .. 

Temennimiz, işler düzelsin, biz 
de vergilerimizi hatta fazlaıiyle 
seve seve verebilelim .. 

)eğinden ayrıl- işlerimiz çok durgun •• Bir afll· 
kanın ne kadar masrafı olur 1"a 

mamalıdır! malumdur. Biz bu mauafmuss 
Bugünkü (Esnaf ve işçi) sayı- dahi çıkaramıyoruz .. 

famızda, bedbin bir kunduracının Hazır elbiseler kutumda 1:ri • 
şikiiyetlerini dercediyoruz: zim gibi küçük ıenafa it b-· 

Üsküdarlı Hakkı efendi, eski· mıştır. 
den, yeni ayakkabılar yaparmış; Büyük sermaye sahihi tticcat 
sonra, makine rekabeti yüzünden terzilerin tabii gene itleri yolunda 
işi yamacılığa dökmüş .. Geçine - gidiyor. 
cek kadar para kazanamıyormuş. Sonra bizim bir derdimiz Tar' 

Başka bir meslek bulsa hemen sa, 0 da biraz iş yapabileceiim~ 
başlarmış.. bayramlarda gece çalqabilmek. 

Acaba başka meslekte de başka meselesidir. Bunun temin edibnr 
mütkülatla karşılaşmıyacak mı?.. si, her halde bizi çok memnun ... 

Hayat mücadelesi kolay değil- cektir. 
dir. İnsan, ümitsizliğe düşmemeli, 
kendi tuttuğu yolda ilerlemeğe kanaati vana, onun da, murat e • 
gayret etmelidir. den için çaresi bulunur. Mak'iDet 

Filhakika, makine ile yapılan yalnız bizim memlekette elitçbe "' 
ayakkabılar, el ile yapılanlardan ri ile rekabet etmemiftlr. ' Biad_. 
ucuza geldikleri için, rekabette evvel inkitaf eden ı~ milltlle "' 
galebe çalmaktadırlar. Bununla rinde de ayni haller olmQfbır. & 
beraber, pahalı fakat iyi cins eli- rada, esnafın akıllı lomu, iki JJ 
şi iskarpinler giymek istiyen de böğründe kalmamak için koope "' 
yok değildir. Beheri on liraya a • ratifler yaratmışlardır. Bö,.leliltf ~ 
yakakbılar, piyasada pek ala sa. le, makineler alabilmifler, ~~ 
tıhyor. yırtmışlardır. Bu sözlerimlz. kr 

Bir dostum dedi ki: dıköylü terzi llyaı efendiJe .. 
- Bunlar, daha dayanıklı, da- daha başka bedbinlere de ceYal'"' 

ha rahat, daha zarif oldukları için tır. 
daha karhdırlar. Buna kailim. Türk esnafı, frenkten daha •" 
Dört liralık bir ayakkabı alıp iki kılsızdır, daha beceriksizdi~~~ 
ayda eskiteceğime, on liralığını a· kim söylemişse batmdan .,...
larak bir sene giyiyorum. halletmiş .. Elbette, bizde de, el • 

Dostum gibi düşünenler pek naf, el birliğiyle iş ~ 
çoktur. Öyleyse, bir san'atkir, el yolunu bulacaktır. Nitekim, hil"' 
işi ayakkabı yaptı mı, fevkalade · kumet de, büyük fabrikacıları ııo-' 
ı.an'atkar olmanın ve iyi malzeme ruduğu gibi, esnafı da himaJ8 ,t
kullanmanın yoluna bakmalıdır menin çarelerini arıyor. I~"' 
ki, böylelerini tatmin etsin .. El iş· vekaletinin bu teşebbüaündeD .. 
çiliği denilen ııube, kat'i surette çen gün bu sütunda baJuettik. "' 
ölmemiştir ve ölmez.. Keza, ya· Türk esnafı, san'atklrı, .,,,Jl;J 
macılık da ölmemiştir .. Elverir ki, nelere ezdirilmiyecek, billkie-: 
insanın "İyi iş yapıyor!,, diye adı kineden istifade ederekme1'ul 0

"' 

çıksın... lacaktır. Bedbinliğe kapılın_. 
Yok, eğer, karlı işin makine ile it. .. iş, nikbinlik le yürii1'! ' 

dikilmif ayakkabılarda olduğu Kav•follG 


