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Bağdatta bir 
tayyare kazası 

Irak tayyarecilerinden 
beş kişi şehit oldu 
Bağdat, 19 (Huıuıi) - Salı 

günü Hindi tayyare meydanında 
bir tayyare kazası olmuş, Irak ha· 

1 
va kuvvetlerine mensup be§ tay• 
yareci §ehit olmuştur: 

Şehit olanlar mülazımısani~ Ah 
met Nanri Hasan Salih, zabit ve-, 
klU M zli r f'eh t, vuı Nuif 
Caaim Efendilerle aıker Abdülve· 
hap Alidir. 

Tayyare, meydanın üzerinde 
uçarken birdenbire müvazenesini 
kaybederek süratle yere inmiş ve 
parçalanmıştır. Şehitlere muaz • 
zam bir cenaze alayı yapılmıştır. 

Tekirdağ 
Şarap fabrikası 

Üzüm alıyo1 
Tekirdağ, {Hususi) - Tekir· 

dağ fabrikasından ve inhisar me· 
murlarından müteşekkil bir heyet 
vilayetimizin ve mülhakatın bağ
larını gezmitler ve fabrikaya el
veri§li olan mahsulleri tespit et
mişlerdir. Köyler mevsimin ica
batma ve üzümlerin olgunluk de
recelerine göre gezilmiştir. lnhi· 
sar memurları fabrikanın ihtiyacı 
olan üzümün miktarım iyi bağ Ü· 

zümlerine nispet ederek bu üzüm
leri kimlerden satın alacağını ka· 
rarlaıtırınıt ve keyfiyeti mektup
la bağ sahiplerine bildirmiıtir. 

Her bağcıdan üzüm ahnmıya· 
caktrr. Zira man•uliin fa• -
lığı ve ihtiyacın mahdut, ve mu· 
ayyen bulunması dolayısiyle fab· 
rika idaresi kendine en elverişli 
ve en iyi bağları intihap etmeğe 
mecburdur. idare üç mubayaa 
fiati kabul etmiştir. 

(Arkası 6 mcıcla) 

Almanya papalığı tehdit 
ediyor? • 

mı 

Rahtip Müllerin hareketi Sar işiyle 
rtlakadar görülüyor 

Rahip Müller 

Almanyanın din alemi ile, ma
nen bağlı bulundukları Papalık 
arasında nazik bir vaziyet husule 

aeldiği, son gelen Avrupa gazete· 
ferinden anlaşılmaktadır. 

Almanyanın "Dini diktatör,,ü 
•ayılan Baırahip Mililer son bir 
nutkunda, Almanyadaki protes • 
ta.nlarla katolikleri bir araya top
lıyarak ayrıca bir kilise tesis ede
<:eğini ve bunda Romadaki Papa· 

İık makamının hiçbir tesir ve nü

fuzu olamıyacağını ıöylemiıtir. 
Papahk bunu haber alır almaz, 

derhal memurlarından birini, Al
(ArkMI 6 mcıcla) 

C. H. F. 
Şehir Meclisi için 

kimleri namzet 
gösterdi? 

Yeni listede eskilerden 
kimler yok 

İstanbul umumi meclis inUhabmda C. H. 
F. tarafından göstcrileoek namzeUerln tca. 
piti için yapılan yoklamalar bitml§Ur. Asli 

ve yedek azalar aralarından scçllccck olan 
namzetler ounlardır: 

ADALAR KAZASI 
Emin Ali bey (Muhtelit mahkeme Ttlrk 

umum ajanı), Avni bey (Umumi meclis aza.
ıımdan). 

BAKffiKOY KAZASI 
Ali Rıza bey (tııtanbul lhlkcvt reisi). 

Galip Bahtiyar bey (T!caret odası n~rlyat 

mUdUrll), Atıf bey (Eakl deniz kumandanı 
mlltekıı.lt miralay), Hilmi Nam bey (Tüc -

car). 
BEŞİKTAŞ KAZASI 

Fikir! bf.y (Tayyare plyUgo mlldllrtl), 
Doktor Etem Akli bey (Sablk mllderrlıı), 
Abdfilkadlr Ziya bey (Umumi me<'ll!l aza -
sından), Ahml't Arif bey (A,,ıkat), Ahmet 
Ferit b<'y (Avukat), 1hsan Nftmık bey (U. 

.(Arkası 6 neıda) 
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Isveç V eliahti Hazretleri 
Ankarada ne kadar kalacak 
LB!f~J~~§~:ı 
Takdirname alan 

muallimler 

Ankara palasta yer 
hazırlandı 

Ankara rnuhabiıimiz saat on 
ikide telefonla bildiriyor: 

Başvekilimiz bir ziyafet verecek., 
1933 • 934 senesi içinde vazife

lerini muvaffakıyetle yaptıkların
dan dolayı vilayet maarif inzıbat 
komisyonunun tasvibiyle takdir • 
name ile taltif edilenlerle yazdık
ları eserler orijinal görüldüğü için 
kıdemlerine birer sene zammedi • 
len muaJlimlere tebligat yapılmış
tır. 

lzmir·Ankara telefonu 
İzmir - Ankara telefon hattı

nnı inşaatına devam ediliyor. in· 
şaat ilerlemiştir, iki aya kadar bi
teceği tahmin olunuyor. 

Tiftik fiyatları 
Türkofise gelen malumata gö

re bu hafta tiftik piyasası geçen 
haftadan daha sağlamdır; fiatlar 
ehemmiyetli surette yükselmiştir. 
Yükseli§in durmıyacağı ümit olu-
nuyor. 

Adlil}e J! ekili 
Birçok mühim mesele

leri tetkik etti 

-

Adliye Vekili Saraco§lu 
Ş:.ikrü B. 

Becayif Evvelki gün lzmirden şehrimi-
Kahire elçiliği başkatibi Cev· ze gelen adliye vekili Saraçoğlu 

• e çi ii' ü-... '1örü.a adliyeyi 
bi Cemal bey becayiı edilmişler • ziyaret etmiştir. 
dir.. (Arkası G mc.ıda) 

Parlimentolar konf eran
• • 

Si mesaısıne başladı 
Umumi katip, bµ konferansın en 
mükemmel konferanslardan biri 

olacağı ümidinde 

DUn şehrimize 
gelen Macar 
( Uatte ) Isve4j 
(alttıı) murah· 
has heyetleri 

Beynelmilel Parlamentolar 
Konferansı Umumi Heyeti, 
ilk toplantısını yarın og-
leden ~onra yapacaktır. Konfe
ransın, içtimai, hukuki, siyasi, sıh
hi, muhtelit emniyet, teslihatı tah· 
dit, müstemlike, iktısadi ve mali 
komisyonları bugün faaliyete ge • 
çecekler ve bu suretle konferans 
itine ba§lanmış olacaktır. 

Yarınki umumi toplantıyı kon· 
ıey reisi açacak, Büyük Millet 
Meclisi Reisi Kazım paşa hazret • 
leri de Türkiye namına bir nutuk 
ıöyliyecektir 

Konferansa iştirak edecekler -
den dün birkaç kafile daha şehri
mize gelmiştir. Birliğin Cenevre • 
deki umumi katiplik bürosu şehri-

mize getirilmiş, umumi katip M. 
Buvasiye dünden itibaren Yıldız 

konleransı binasındaki dairesinde 
faaliyete başlamıştır. M. Buvasi • 
ye, dün kendisiyle görüeşn bir mu 
harririmize demi!tir ki: 

"- Fevkalade iyi bir kabul 
gördük. Teşkilatı çok mükemmel 
buldum. Şimdiye kadar on iki 
beynelmilel parlamentolar konfe • 

(Arkası 6 neıda) 

, 

ve kabul resmi 
yapılacak 

Ankara muhabirimiz bildiriyor: 
T eşrinievvelin üçünde ıehrimi· 

ze gelecek olan İlveç veliahtı 

Prens Güstav Adolf burada iki 
gün bir gece kalacak, Ankara pa
lasta misafir edilecektir. Kendi· 
sine Ankara palasta on altı odahlC 
bir daire hazırlatılmaktadır. 

lsveç veliahtı §erefine Baıvekil 
ismet Pa§a, Anadolu klübünde bir 
öğle ziyafeti verecek, ayni günün 
aktamı Çankayada bir kabul res• 
mi yapılacaktır. 

Prens Güstav Ciönüşte şimendi
ferle Karaköye, oradan otomobil
le Bursaya gidecek, oradan lzmi· 
re, müteakiben Halebe geçecek· • 
tir. 

Grev 
Nevyorkta niha

yete erdi 
Vqington, 23 (A. A.) - Men• 

sucat grevi bitmiştir. İtÇiler fede • 
rasyonu icra komitesi, greve de -
vam veya ademi devam hakkın· 

daki kararının saat 20.30 da bil· 
dirileceğini daha evvel bildirmit· 
ti. 

• 
Vaıington, 23 (A. A.) - Men• 

sucat işçileri federasyonu greve 
nihayet verilerek 24 - 9 tarilıinde 
işe tekrar baılanılmasını emret -
miıtir. 

M. Gorman, Amerika iş fede
rasyonu reisi M. Grin (Green) ve 
diğer idarecilerin tasvibiyle net -
rettiği tebliğde "Şimdi grevden 
bütün beklediklerimizi elde etmiş 
bulunuyoruz,, . tl l !ti:·~ r 

, Diyor. 
Jli •••• ,-... 

Greve nihayet verilmesi I<ara• 
rı, mensucat işçileri f ederaıyonu 
icra komitesinde ittifakla veril • 
miştir. 

~-------------------111 Amele 
Ma.den ocağında öldü 
Londra, 23 (A.A.) - Gresfolt 

maden ocağındaki iştialde ölen a
melenin 111 kişi olduğu tespit e
dilmiıtir. ~ · 

Sarhoşların 
isimleri 

Gazetelerle ilan edilecek 
Dreıt'den, 23 (A.A.) - Sak

sonyada sokakta görülecek sar· 
hoıların isimleri gazetelerle ilin 
edilecektir. 
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son Cenubuşar-
caları ki misakı 

Alman yada kapa-Japonyadakİ f elik et tahmin- Cenevrede müza-
tılmaiarı kararlaştı } d d h f • } f . kereler oluyormuş 

Berlin, (Hususi) - Prusya da· er en 1 a a ecı o muş ur Belgr t, 22 (A.A.) - Yugoı· 
hiliye nazırı, 8 kanunusani 934 ta· - ., lavya matbuatının haber verdiği • 
rihinde bazı Alman mason loca. k l k b h ne göre, Sovy tler, Balkan devlet• 
ıarının dağıtılması hakkında bir Stavı·skı· -ı~o bı·n ı·şı· ,· 1•7 şe ı·r ıeri ve Çekoslovakya ara11nda bir / U 1 cenubu. ıı.arki misakı akti için C .. kararname ne§retmiıti. Bu karar· :r 

namede, milli aosyalizm idareai rezaleti halkı aç :;~~~~r~üzakereler cereyan et• 
sayesinde Alman milletinin bir. ve susuz.. ·· 

:5iyaıt mahafil, bu münaıebetle, 
leşmi§ olduğu anlatılyor, mason M p • k •ı• . rensın atı 1 1661 ••} •• 54·14 l 6-00 k Yugoslavyanın, Avrupad aulhu localarının vücudüne lüzum kal· o u ' . yara ı, ay 1 p takviye edecek mahiyetteki her te• 
madığr bildiriliyordu. Şimdiye meydana çıktı 10 bı·n b. na y k ldı ~ebbüse katılmağ daima hazır 
kadar locaların dağıtılması an- Fransada Staviski rezaleti or • Var• l · l l bulunduğunu teyit etmcktedirlerı. 
cak büyük locaların tasvibiyle taya çıktıktan sonra tahkikat ya· Tokyo, 23 (A. A.) - Dahiliye Tokyo, 22 (A.A.) - Tayfun Cenevrede bir mUIAkat 
mümkün olabilirken bundan son· pılırken bu meseleye dair birçok nezareti, dünkü tayfundan 1.661 kurbanlarının en son bilançosu Cenevre, 22 (A.A.) - Sovyet 
ra dahiliye nezaretinin locaları bildikleri olduğu anlaıılan M. kitinin öldüğünü ve 5.414 kitinin şudur: ba§murahha11 M. Litvinof, ve Po· 
kapatabileceği de o kararnamede Prens adlı bir hakim ansızın öl • yaralandığını bildirmittir. 562 ki· Osakada 500 il çocuk olmak Ü· lonya hariciye nazırı M. Bek, ken· 
ya~ılı bulunuyordu. müş, intihar ettiği iddia edilmiş- §İ kayıptır. zere 1039 ölü, 3000 yaralr, 586 ga· di memleketlerini alal<adar eden 

Kuarname mucibince Prusya ti. Maamafih bu iddiaya pek ina- ip vardır. 144 mektep, 3924 ev, i•ler üzerinde, dün, uzun uzadıya Tokyo, 22 (A.A.) - 1923 ten· :ı 
dahilindeki localardan on ür ta. nılmıyarak aylardanberi tahkikat 3212 fabrika yıkılmıttır. 8120 bi· görücmü•lerdir. Sovyet ve Polon· 

:r beri Japonyada Tayfunun sebep T T 

neıinin dag"ıtılması taıvip olun • yapılıyordu. ispanyadan gelen bir na da hasara uğramıttır. ya murahhas heyetleri mahafilin· 
olduğu kadar büyük bir felaket ol· 

muştur. Bu on ür locanın hepsi telgraf bu füphenin yerinde oldu- Kiyotoda 207 kiti ölmü§, 939 de bu görü"meye dair hiç bir tef• 
:r mamıştır. Zarar, bilhassa gayet T 

de Almanyanın küçük "ehirlerin· ğunu gösteriyor. Telgraf ıudur: kişi yaralanmı§, 1675 ev yıkılmıı· air yapılmamaktadır. 
:ı zengin ve ımat bir mıntaka olan 

bulunmakta idi. Baraelon, 22 (A.A.) - Fransa tır. Bunlar araıında yirmi de 

Yunan Reisicum
huru kim olacak? 

-ispanya hududu üzerinde, Viel· Ozakada çok büyüktür. Burada mektep vardır. 
da, dün akşam saat 17 de, Etiyen pirinç mahsulü çok zarar görmüş· Kobede, rakamlar henüz tama
~ Mariyüa isminde bir Fransız, tür ve hükumet antrepolarında miyle teıbit edilmemiştir. Tahmi· 
kara~ola müracaatla, mösyö Pren· dört bin buşel pirinç mahvolmuş· ne göre burada da 155 ölü, 483 

Trakya valileri 
toplandılar 

sin katili olduğunu söylemiş ve tur. yaralı, 37 gaip vardır. 1234 kadar 
Atina, 22 (Huıuıi) - Hüku - F k 1 k bu cinayeti, asta as er i eder· Okayama §ehrini, Aahigava ev, ular altındadır. 

met, muhalif fırkalarla anlaıa • ken tanıdığı k açh lakabım ta§ı· nehrinin setleri yıkılma11 yüzün • Koıi belediyesinin haber verdi
mamMı üzerine., reisicumhur in· yan bir arkadaşiyle birlikte iıledi- den sular basmıı olduğundan ğine göre 2350 parça balıkçı gemi
tihabmı bir an e~vel yapmağaı ka- ğini ilave etmiştir. Kendi rivaye· 160 bin ki§i yiyecek ve içecek.. ai batmıthr. FelAket sahasının 
rar venniştir. Hükmet, bu kararı tine göre bu iş için ona yüz bin ten mahrum kalmıttır. Şehir, yi • önce tahmin edilenden daha geniş 

Edirne, 22 (A.A.) - Bügün 
sa t 8 de Trakya valileri içtimaı, 
umumi müfettit lbrahim Tali Be· 
yin riyasetinde toplandı. lktısat 
Vekaleti tarafından gönderilen a· 
lakadar zevatın da hazır bulundu· 
ğu hu toplantı, lbrahim Tali Be· 
yin bir nutku ile açıldı. 

vermekle Jimdiki reisicumhur M. frank verilmittir. Ayni zamanda, yecek istemiıtir. olduğu anlaıılmııtır. 
Zaimisin tekrar intihap edileceği- müşevvikler ona bir de lıpımya 
ne kani bulunuyor. için pasaport tedarik etnıiılermiı ! 

M. Venizelosun muhalif fırka- Kom uzun müddet Barselonda o· 
lar tarafından riyaseti cuhmur ma turdukt~m sonra, para11z kaldığı 
kamına namzetliği konulduğu ha· ve Fransaya dönmek istediği için 

berleri henüz mevıimsizdir. Bu
nunla beraber hükumet, muhalif 
fırkalarla anlaşmazdan evvel M. 
Zaimisin namzetliğini koyacak o· 
lursa, o zaman muhalif fırkalar 
bloku tarafmdnn M. Venizelosun 
namzet gösterilmesi ihtimali çok 
kuvvetlidir. Bu takdirde riyaseti 
cumhur mücadelesi, M. Zaimisle 

M. Venizeloı arasında cereyan et· 
miş olacaktır. 

Bugün muhalif fırkalar reisleri 
vaziyeti müzakere için aralarında 
bir içtima yapacaklardır. Bu a· 
ralık, muhalif ve muvafık meb-

uslardan yirmi be§er zatın arala · 
rmda bir anlaşma: protokolu İm • 
zalamalarına çalışılacaktll'. 

Protokol imzalanırsa, bu yirmi 
beş muhalif mebus, M. Zaimiıe 
rey vereceklerini, yirmi beş mu· 
vafık mebus ta hükumet tarafın· 
dan teklif edilen yeni intihap ka· 
nununu reddeceklerini taahhüt e
ceceklerd ir. 

teslim olmuıtur. 
Bu iddiaların inanılmağa "değ • 

mez olduğu söyleniyor. Kombun, 
memleketine dönebilmek için, bu 
masalı uydurduğu zannediliyor. 

Madenlerimiz hak
kında tetkikler 
Ankara, 22 (A.A.) - Be§ se· 

nelik sanayi programına göre it .. 
!ettirilecek madenler hakkında 
tetkikatta bulunmak üzere Prof e· 
sör Granik, maden umum müdü· 
rü Bekir Vehbi, müfettit mühen· 
dis Abdullah Hü&rev, altın ara • 
ma müdürij Hadi Beyler yarın lz· 
mire hareket edeceklerdir. Ve 
oradan başlıyarak Mardine kadar 
muhtelif yerlerde tetkiklerde bu • 
lunacaklardır. 

iktisat Vekili 
Ankara, 22 (Hususi) - lktı • 

sat Vekili Mahmut Celal Bey ve 
refakatindeki zevat bu akıam 
Zonkuldaktan buraya döndüler. 

Deniz d.binde 
lan hazine 

a-!Lehigtan ve.. ak~ 11i
yetlerin hukuku 

Londra, 22 (A.A.) _ Batmıf Londra, 22 (A.A.) - lngiliz 
matbuatı, bu ıabah, Polonyanın 

"Ecipt,, vapurundaki hazineyi 

kurtarmakla meşgul "Artiglio,, 

vapuru 30.000 altın İngiliz lira ı 

ile Plymouth limanına gelmiıtir. 

Ameliyata devam için, müsait 

hava kollamak üzere yakında 

Havre limanına gidecektir. 

ekalliyetlerin hukuku hakkındaki 
iddialarından vaz geçmit olma&ı· 
nı memnuniyetle kaydetmektedir. 

Maamafih "Akvam cemiyeti .. 
nin himayesine mevbu ekalliyet -
ler sistemi,, nin mükemmel neti • 
celer verdiğini teılim etmekle be
raber, bütün gazeteler, bu bap· 
taki ahti hükümlerin, bilumum 

Afyon-Antalya demir yolu mumzi devletlerin doıtane ittira· 

AJ?kara, 22 (Hususi) - Aral 
inıaat şirketine bir milyon liraya 

ihale edilmit olan Afyon - An • 
talya hattının ikinci k11ım 15 kilo· 

meh'eainde yakında faaliyete bat· 
1 nacaktır. 

Tıp talebe yurduna ahna· 
cak talebe 

Ankara, 22 (Huauai) -Tıp ta
lebe yurduna bu sene 100 tal~be 

alınacaktır. Alınacak talebele • 
rin seçimine, ikmal imtihanlarının 

neticesinden sonra baılanacaktır. 

kiyle tadilini iatemekte müttefik
tirler. 

Milletler Cemiyetine istida 
Cenevre, 22 (A.A.) - Sar hav· 

za11 hükCimet komitesi reisi M. 
Knoks, Sardaki Alman cephesine 
dair akvam cemiyetine dördüncü 
bir istida vermittir. . 

Bir tayin 
Ankara, 22 (Hususi) - Nafıa 

Vekaletinde yeni ihdas edilen şu· 
be §efliğine askerlik şubesi me· 
murlarmdan mütekait yüzbaşı Ze· 
ki Bey iayin edildi. 

Her vali kendi vilar.etinin ik· 
tı sa ı ve aıyasialiva ının u asa• 
sını yapmııtır. 

Beynelmilel otelciler 
kongresi 

y 

Berlin, 23 (A. A.) - 2 • 10 ta• 
rihinden 6 • 10 tarihine kadar bu· 
r. da tC'.planacak olan beynelmilel 
otelciler birliğinin içtimaı için 600 
murahhasm gelmesine intizar e • 
dilmektedir. Bunların yar111 ecne· 
bidir ve ezcümle İngiltere, İtalya, 
laviçre, Holanda, Fransa, iskan • 
dinavya, Macaristan, Çekoslovak· 
ya ve Amerikadan geleceklerdir. 1 

Amerika-lngiltere kotra 
yarışı 

Nevport, 23 (A. A.) - Ameri· 
ka kupaıı için yapılan bugünkü 
dördüncü yanşı Amerika yatı 

Reynbov kazanmı§tır. Şimdi En • 
deavour ile Rainbov iki,er yarıt 
kazanmış oluyorlar. Yapılacak 

• 
daha üç yarıt vardır. Rainbov, 30 

Emniyet ahi desi 
Ankara, 22 (Hususi) - Anka· 

rada yapılmakta olan emniyet a· 
bidesi bronz heykelleri Ankara 
gümrüğüne geldi, yarın gümrük • 
ten çıkarılacaktır. 

Sabah gazeteleri ne diqorlar? 

mil mesafeyi 175 dakika 38 sani -
yede ve Endeavour da 176 dakika 
53 saniyede katetmiştir. Endea • 
vour protesto bayrağı çekmiştir. 
Çünkü zannedildiğine göre, lngi· 
liz yatının önüne geçerken yarıf 
nizamlarına riavet etmemiştir. 

Haydut DiJlingerin 
arkadaşları 

Kolombüı, (Qhyo) 23 (A. A.) 
- Mahut Dillinger çetesine dahil 
bulunmuş olan Pierpont ve Mak .. 
ley ismindeki iki idam mahkiimu, 
devlet hapishanesinden kaçmak 

ebbüaünd bulunurken kur§un • 
ağır surette yaralanmı§lardır. 

Makley biraz sonra ölmüştür. Pi-
·• 

V AKIT - :Mehmet Asım Bey 
"Altın yumurta yumurtlryan ta-

' vuklar kesiliyor mu?,, başlığım 
taşıyan bugünkü makalesinde ; 
Samsunda çıkan hfr gazetenin 
yazdıkları?'!.~. istina" r.derek şunu 
anlatıyor: Saı.ısun <:. varında eıs

ki kütüklerle beraber henüz mey
va vermek çağınaaki ceviz ağaç
lan da kesilmekte ve ihraç edil
nıektediı'. 

Mehmet Asım Bey bu hareketi 
tenkit ederek bunun önüne geçil
mesi icap ettiğini yazıyor, bir ta-

Birinci umum müfettiş 
mek için çahşrlmasmr tavsiye edi- ı lesinde Ahmet Şükrü Bey beynel-
yor. · milel parlamentolar birliğinin ta- Diyarbekir, 22 (A. A.) - Bi· 
CUMHURiYET- Yunus Na'di B. rihi, şimdiye kadar yaptTklan et.. rinci Umumi Müfetti§ Hilmi bey 
bugünkü makalesinde Ergani de- rafında rnalOmat vermektedir. kendi mıntakaıı dahilinde uzun 

ZAMAN Eh.. · d v bir tetkik seyahati yapmak üzere 
miryolu istikraızmın son tertibi o- - uzzıya za e e-
lan C. tahvillerinin kayit rnuame- lit Bey "Fertlerin fazileti, millet- ~ugün Karaköseye hareket etmit·.ı 
lesi ancak ay sonuna kadar devam !erin selametidir,, ba§lığmı koy- tır. 
edeceg" ini yazarak bu faydalı i~c duğu "~evmi makale,, ~in.de "fe.~1 • 

k il t i Bulgar kraliçesı . t' k . . l t k r 1 yo 1 mı e var,, prensıpın mu-
ış. ~~·a. ıçın acc e e 1?e. azım ge • nasebetsi·z; ve manasız bulduğunu Sofya, 23 (A. A.) - Kraliçe 
dıgını vazı yor. Bu 1stıkrazın fert- kta "f d' d" ti . f kat' d p M · L · ol· . . ~ ... . . . .. yazma · , er ın rnevcu ıye nı re a m c renses arı uız 

ler ıçın ne sa~lam ve emın hır ıra" küllün ancak maddi bir unsuru gi- duğu halde) bu akıam ltalya s• 
menbaı oldngunu anlatıyor. bi telfikki etmek, mil1et yok de- yahatinden avdet etmiş ve istas • 

MİLLiYET - "Parlamentolar mckten başka bir şey değildir,, 1 yonda Kral Boriı; tarafından kar· 
· ılanmııtır. 
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stanbulun lehinde 
ve aleyhinde ... 
Ben bu ıehri, bütün iyi ve fena 

la.raflariyle ıeverim .. Kendim dört 
batındanberi lstanbulluyum .• in -
•a.n bazan kendine bile kızıyor 

Süt ve mektep çocuklanna bakım 

da: 

- Ben adam mıyım 7 .. • "diye 
baılıyor; öz ıab.mm eağlam tara· 

Edirnekapı, Beşiktaş, Üsküdar Bakım 
evlerinde kaç çocuk m~ayene edildi 

Fını bırakmıyor. 

Binaenaleyh, heınıerilerfoı, bu 
tün kendi aleyhimizde ıöyliyeük· 
lerimi bu kabtl bir nefı muraka • 
besi addetmeli ve İstanbul dütma· 
Ilı olmadığıma kaU bulunmalıdır· 
la.r. 

Bizde biraz ıhodbinlik vardır. 
Osmanlı devletinin payitaht aha· 
lisi olmamız dolayiıiyle, kendimi· 
~i, diğer hemıerilerimizden üstün 
görmeğe kalkıtırız. 

itiraz etmeyin, derhal iıpat e
deceğim ... 

• • 
Kurunuvustada, kurunuul&. • 

da, henüz, timdiki manasiyle dev· 
let ve millet teessüı etmemitti. 
trenklerin (Cit~ = ıite) dedikle-

1 

li. tehirler vardı. Mesela, en büyük 
dwlette°r olan Roma ve Bizans bi
le bütün hudutlan içindeki inıan
lara ait değildi; ıanki, onlar bu 
iki ıehrin müstemlekeıiydi. Nete
ltim, meırutiyet devrine kadar hiç 
bir mükellefiyete tabi ohnıyan ls
~bulda da ayni mahiyet, aıağı 

)'Qkan, yok nıuydu?. 

Ondan sonra bile, manevi saha
Cta, ayni hal devam etmittir; Cüm· 
lıuriyet rejiminde, lıtanbul, devle· 
tin merkezi olmamakla beraber, 

1 ~aı:. liondimiıı:ıi h i r neyi i \tya~lı 
'tatandaı addetmemiz :zlıinleri • 

lnizde baki kalmıırtr. 
Bilhassa !11 dil meselesi aolayı

•lyle nıht hastalığımın belli edi· 
)'oruz: 

lata.nbul Türkçesi .. Su Kanflll&• 
lllrı İstanbul Tilrkçeeini, bütün 
l'mklerin dilinden yapılmıt mu· 
hu.ata bir Türkçeye üıtün tut· 
lllak istiyenler var .• 

Bu, hodbinlik hi11in.den ziya
de, kurunuvustat bir düıünüıtür. 
Şimdiki devirde, bir tek tehir, koa
koca bir millet üzerinde hakimi 
ltiıı olabilir mi? .. Yalnız o konut
•un; ötekiler onun söylediklerini 
tıberleyip ders gibi tekrarJasm .. 

Hayır! Elbette, yazı Türkçe· 
•inde, bütün Türklerin sözleri, 
Cümle tekilleri amil o)acaktır. İs· 
l&nbul §ehri de, büyük bir Türk 
tQerkezi olmak ııfatiyle, buraya 
~ilyük bir hamule ile gelecektir .• 

Ukin, ıade biz .. Yalnız biz •• lı· 
t, bu olmaz!. 

(Vl·NO) 
'------~~~~~~~~~~~ 

Betikta§, Edirnekapı, Uıküdar 
ıüt ve mektep ~ocukları bakım ev· 
leri günden güne faaliyet sahala
rını geniıletmektedir. 

Bundan batka yurtlara muhit· 
!erindeki aileler de gittikçe yakın 
bir alaka göstennektedir. Betik· 
taıtaki müe11eseye bu ıenenin ilk -------Ticaret mektebinin 

kadrosu 
Ticaret mektebi kadroıu dün 

tebliğ edilmi§iir. Aldığımı:ı; ma • 
lumata göre yeni kadroda mühim 
değitiklikler olmu§tur. Koopera • 
ti{Çilik derai, lise kısmında lağve· 
dilmif, ikt11at kısmındaki derse 
de Suphi Nuri bey tayin edilmit • 
tir. B.p ıuretle kooperatifçilik der• 
ıi veren Hakkı Nezihi bey yeni 
kadroya dahil edilmemi~tir. 

Ticaret mektebindeki hocalı • 
iını tercih ederek, Ticaret odası 
umumt katipliğinden çekilen Veh· 
bi beye de yeni bir den daha ve
rilmiıtir. 

Vehbi beyin yerine ticaret o"da· 
aı umumi katipliğine kimin tayin 
olunacait belli değildir. 

ihtikar vardır 
Dahiliye ve bıat rveı-" ı loL•.u 

den gelen emir üzerine ölçüler bat 
müfettif liği nezdinde bir komis • 
yon teıldli kararlatmııtır. 

Vekaletler bu emirlerinde yeni 
ölçülerin tat1>ikı üzerine bir knmı 
esnafın okka fiatlarmı ve arım 

niıpetlerini muhafaza e"derek az 
mal vermek suretiyle hile ve ihti· 
kara tevessül ettiklerine dair ha .. 

herler almdığmdan bahisle bu me
selenin tetkikı için vilayet, beledi
ye, ticaret oda11 ve esnaf cemiyet· 

leri murahhaslarmdan mürekkep 
bir heyet teşkiliyle tetkikat icra• 
11ru istemektedirler. Bu komisyo• 
na vilayet tarafından Eminönü 
kaymakamı Raif, ·belediyeden ik· 

altı ayında altı yaıma ka'dar 2418 
çocuk müracaat etmiştir. Bunlar
dan 314 dü salim görülmü§, diğer 
690 çocukta hazim, 431 çocukta 
teneffüs, 11 7 çocukta intani, 880 
çocukta diğer hastalıklar •hulun .. 
muştur. 

6 yatından 16 yaşma liadar mü· 
racaat eden çocukların miktan 
ise 5044 tür. Bunlardan 2327 si 
salim ıörülmüttür. Bundan bat
ka bakım evine 80 gebe kadm da 
müracaat etmi§tir. 

Edimekapıdaki bakım evine 
altı ya§ma kadar 2504 çocuk mü· 
racaat etmi§tİr. Bunların 129 zu 
salim görülmüı, diğer 331 çocukta 
hazim, 605 çocukta teneffüs, 118 
çocukta intani, 1152 çocukta da 
wwwım 1WW1111nwwıuwuwwwe1PSJumnmıımıuwwwıaııemawau 

11ii~eLi.1:r1) 
Kilit k1rdı 

Dün gece Eminönünde yumur· 
ta tüccan Hayri beyin mağazası • 
nm kapısmda bulunan kilidini kı
ran Arap Hasan yakalanmıfbr. 

Harman kltlblni yaraladı 
Zincirlikuyuda tuğla hannan • 

lannda çalııan Mehmet, bir ala • 
cak yüzünden tuğla harman kati· 
l>i~evket ~f endiii ba ından çivi 
ile yaralamıı, kendiıi yakalanmıt· 
tır. 

Yakalandı 
Eminönünde Tanburcu !lanın• 

aa Ramazan ve Mehmedin odası· 
na airmek istiyen Ahmet yaka
lanmıfbr. 

Bir amir hak kında takibat 
Dün üçüncü ceza mahkemesin· 

de J>akılmakta olan bir hırsızlık 
davasının tahitlerinden Hasan 
Basri efendi isminde bir polis me· 
murunun iki defa merlieze yazıl • 
mı§ olmasına rağmen gelmediği 
ve buna da Fatih merkezine giden 
müzekkerede gelen cevapta mer
kez dahilinde bu namda bir kim -

tııat itleri müdiri Aımı beyler in· senin bu1unmadığı yolunda cevap 
tihap edilmiılerdir. Tiearet odaıı gelmit olmaıı sebebiyet verdiği 
henüz murahhas aeçmemittir. görülmüıütr. 

Esnaf cemiyetlerinClen baliçı • Halbuki, Hasan Basri efendi • 
vanlar namına Yuıuf, ka~:>Zımal • nin ayni merkez dahilinde, Cibali 
lar namma Haydar, bakkallar na· mevkiinde olduğu anlatılmıştır. 
mma Rüttü, sütçüler namına Fer- Bina~naleyh kendi mmtakaım
han, manifaturacılv namına Na· daki memuru tahkik etmeden ce • 
§İt beyler komisyona ittirak ede - vap venneK suretiyle mevkuflu 

Hayvan sergisi ceklerdir. Komsiyon tik içtimamı bir davanın uzun zaman sürünce· 
i Hayvan sergisine bu günden bir iki güne kadar ölçüler ve ayar· mede kalmasına sebebiyet veren 
libaren kayıt batlamııtır. Kayıt lar umum müfettiti Kudret beyin amir hakkında takibat yapılması 
~llamelesine ça.rfamba günü ak • riyasetinde aktedecektir. için müddeiumumilikçe merkeze 
t~ına kadar devam edilecektir. H 1 d •• t b • t k yazılmasma karar verilmiştir 
t'\ıam mücadelesi başlıyor a or ay sonra 1 ece z k·ı· · · · 

Kerestecilerde yeni yapılmak • ıraat ve 1 ının tetkikleri 
B' t ' • ld h · • d ır etrınıeve e fe rımız e ya ta olan sebze halinin inıaatına e • Dün refakatinde vali ve bele • 

ll1 tla.cak ruam mücadelesi hazırlık• liemmiyetle devam edilmektedir. diye reisi Muhittin bey de bulun
•11 b"tm' • Y 1 ıştır. • . . Hal ancak dört ay ıonra tamam o· duğu halde, Ziraat Vekili Muhlis 
)~ l" ~r~ ıaa~ ~4 te v~lı v~ •b.el.edı· labilecektir. Hal memur ktıdrosu Bey _Büyükderedeki fidanlıkları 
l eııı Muhıtıtn beyın re11lıii al· tesbit edilmiştir. ziyatet etmiıtir. 

1~da sağlık zabıtası komisyonu B t tt• H t... .. vı>lanacaktır. erae e ı er sene çiu.~i ve bağcılara 
Bir suçludan 15 lira rüıvet al• binlerce fidan yetiştiren bu mües• 

Camilerin tamiri ıesenin faaliyeti vekil bey tarafın· makla maznun ve mevkuf bulu • 

1
.. Evkaf müdiriyeti bazı camile· 
~b tamirine lüzum aörmüıtür. 
S ~rılar arasında Sultanahmet, 
S ı.ıl tan Selim, Beyazıt, Zeynep 
"ı~ ·tan camileriyle Bali pafa ca -

11 vardır. 

nan poliı Celil efendinin bir müd· dan takdir olunmu§tur. 

dettenberi üçüncü ceza mahkeme· Şükrü Kaya Bey 
ıinde devam edilmekte olan mu • Ankaraya gitmit olan Dahiliye 
hakemesi dün neticelenmiş, cürüm Vekili Şükrü Kaya beyin iki gün 
sabit olmadığından beraet ve tah· sonra ıehrimize döneceği ümit o • 
liyeıine karar verilmittir. 1 lunmaktadır. / 

diğer hastalıklar görülmüttür. Al· 
tı yaşmdan on altı yaşına kadar o· 
lan çocuklardan da müracaat e
denlerin adedi 5995 tir. Bunlann 
3162 ıi salim görülmü§lür. 

Üsküdar bakım evine müraca· 
at eden çocuklann yekUnu 9215 
tir. 
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Bir dersten kalan
ların müracaatı 

Bu yıl bakalorya imtihanları • 
nm nispeten sıkı cereyan etmeıi, 
talebe ekseriyetinin muvaffak ola· 
mamasına sebep olmuftu. Bu tale· 
be arasında 6 ders zümresinden 
imtihanla1'lnı verip yalnız bir züm 
reden &mıha kalan pek çokları 

vardır. Dün bunlardan 15 i batve· 
kil paşaya telgrafla bir istida gön• 
dermi§lerdir. Bu iıtidalannda ge • 
çen yıl olduğu gibi bu yıl da bir 
ders zümresinden ikmale kalan ta· 
lebe~in Oniverıiteye kabulünü ri· 
ca etmektedirler. 

Müsabaka imtihanları 

Otuz eylulde bu sene liıe ve or· 
ta mekteplere meccanen girecek 
talebenin müsabaka imtihanları 

yapılacaktır. Orta mekteplere gi • 
recelc Olan liu neYi ta1e"8nln mele-

tep idaresince çalışkan ve iyi ah· 
laklı olduğu tasdik olunması ve 
kendilerine buna dair bir vesika 
verilmesi lazımdır. 

Tıp cemiyetinde intihap 
Her hafta sah günleri toplan • 

makta olan Türk Tıp Cemiyeti ye· 
ni devre çahımasma baılamıt ve • 
ilk toplantııında idare heyetine a• 
şağıdaki zevatı ıeçmiıtir: Reis Dr. 
Osman Şerafettin, ikinci reisler: 
Etem, Ahmet Şükrü, veznedar 
Fethi beyler. 

Çocuk gazeteleri 
Bazı mecmua sahipleri, meli • 

teplere müracaat ederek çıkardık· 
lan çocuk ve diğer kültür ıazete • 
terinin mektep idarelerince ıatı • 
nahnmuını iıtemitlerdir. 

Maarif vekaleti bütün mektep· 
lere birer tamim göndererek bu 
gibi mecmuaların satmalmmama• 
ıı hakkında tebligatta ıbulunmut • 
tur. 

Ticaret odasına bağlandı 
Eınaf cemiyeit mürakabe mü • 

dürlüğünün ticaret odasma bağ • 
landığmı iktısat vekaletine bildir· 
mektedir. Bu müdürlüğün vilayet 
ve ticaret odasiyle sıkı münase • 
betleri bulunduğundan hangi ta • 
rafa bağlanacağı münaka'a edil· 
mekteydi. 
Heyet bugün toplanacak 

Yeni çıkacak nikel paralar için 
ressamlarımız arasında bir müsa· 
baka tertip edilmit, birinciliği ka· 
zanacak eseri seçmek üzere bir jü· 
ri heyetinin intihabına lü· 
zum görülmüştü. Alakadarlar gü • 
zel san'atlar akademisinde bir iç· 
tima yapmışlar ve jüri heyetini 
seç.mitlerdir. 

Heyet bugün darpllane müdür· 
lüğünde toplanarak eserlerin tet -
kikine bubvacaktır. 

s 
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Italyanın mali ve 
iktisadi vaziyeti 

"İl Ciornalc d'İtalia" gazetesin • 
den: 

ltalyada devlet bütçeıinin açılı 
3766 milyon liret iken bu aene 1630 
milyon lirete kadar inmİ§tİr. Umum 
hayat pahalılığı 1930 senesine nisbet· 
le yüzde yirmi dört azalmııbr. 

Rami iskonto yüzde 5,50 iken , 
yüzde üçe kadar inmiıtir. Bankalan • 
mızın sistemleri .ağlam temeller üze
rine kurulmuıtur. Tasarruf aandıkla
nnm ıermayelcri dört milyar liret art• 
mııtır. 1933 senesinde ltalyada ilk ye
di ayda 6942 lfiaı vukubulmu§tu. 1934 
senesinin ayni aylanndn 4567 iflas ol· 
muıtur. 

lktısadi vaziyetimiz dahi1de müıaif 
ise de harici vaziyetimiz parlak d~I· · 
dir. • 

Ecnebi memlelietlerine yapılan aa• 
tıılamnız ve ihracahmlz ziyadesiyle a· 
zalmıthr. Buna rnilibil ithalitımız 
çoğalnuıtır. 

Maruz kaldığımız müıkül vaziyet, 
milletin içtimai hayatı üzerinde tesiri· 
ni gösteriyor. lısizlerimizin çoğalma· 
sı, ihracabmızın azalmasmdan neıef 
ediyor. ltalyada ihracat yapq mmta· 
katarda iısizler azdır. Meseli Vene • 
ciik ve Karrara mıntakalarmda iııiz 
yok gibidir. Venediğin. mcnsucatı ve 
Karrara'nın mermerleri dünyanm her 
köıesinde sahlmaktadrr. Fakat IWya· 
mn diğer mmtaknlannd. iısizlerin a· 
dedi günden güne çoğalmaktadır. 

Bu münasebetle hariçle olan ticari 
mübadelemiz, rejimin nazan dikkati• 
ni en fazla celbedecck bir mesele ol • 
muıtur. 

Ecnebi memleketleri ite \ieari va
ziyetimizin iyileşmesi için bir çok un• 
surlar mevcuttur. Avrupamn ticari va
ziyeti inkiıaf etmektedir. Bununla be
raber bir çok devletler ihrac;abmıza 

klll'fI bir taknn güçlükler çıkarmakta• 
dırla?'. 

Fapst rejimi bu vaziyet kartmnda 
lazım gelen tedbirleri alılıaktadir ve 
her ihtimale karıı bütün aayretini 
sarf edecektir. 

Mu110Jinin politikası, ticarette bü· 
tün devletle?' ne le§riki mesai sistem 
leri tesisidir. 

Italya hükumeti yalnJZ bu sene 
zarfında, muhtelif devletlerle on yedi 
ticari anlaşma ve bundan maada Bir· 
leıik Amerika Devletleri ile kibrit ve 
ispanya ile civa 'ticareti hakkında an· 
lapnalar yapmııbr. 

~vusturya, Macaristan ile yapılan 
ticari anlaıma)ar aayeıinde bu iki dosf 
devletin ihracab ve ithalAtı yeni te • 
meller üzerine kurulmuJtur. 

Bununla beraber, ltalya hükumeli 
kendi dahili pİyaaasım himaye ve mü· 
dafu edecektir. ltalya ticarette müte• 
kabil kolaylıklar arzu ediyor ve hu 
hedefe doğru ilerliyor. 

Komünistlerin davası 
Komünistlikle maznun olup 

bundan bir müddet evvel tevkif e
dilmiş olan Hüsnü paşa zade Os· 
man Salahi, Doktor Hikmet ve 
eczacı Vasıf beylerin muhakeme • 
lerine dün ağırceza mahkemesin• 
de batlanmt§br. "' 

Beraet ettiler 
Geçenlerde Sovyet vapurun"da

ki tayfalardan biri sigara kağıdı 
ve ampul kaçakçılığından dolayı 
mahkemeye verilmi§ti. 

lhtiıas mahkemesinde llu tay • 
fanın muhakemesine başlanmıf, 
müddeiumuminin talebi veçhile 
beraetine karar verilmi~tir. 

Uzadıkça uzayan iş 
Bir seneye yakın bir zamandan 

beri bir türlü toplanamryan lastili 
ve kösele :rekabetini tetkik edecelC 
komisyon dün bir toplantı yapa • 
caktr. Üç ki,iden ibaret olan lio .. 
miıyon ekseriyet olmadığından 
toplanamamışbr. 

Komityonun bu llali iktııat ve
kaletine §İkayet edilecek, l<omis • 
yonun feshedilerek ba§ka bir ko 
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- Yakında gene rahatsız ede -
rim inta.llah .. 

Diyerek merdivenden indi. 
Şefika Hanım, evin küçük ha -

nnnmı ç.ok beğendiğini ihaaı et· 
mif ve ikinci ziyaretinde biraderi· 
nin remıini getireceğini söylemi§ -
ti. 

Halbuki Şefika bir daha ne bu 
eve gelecek .. Ne de mevhum bira
Clerinin fotoğrafını getirecekti. 

Şefika, Müttak Beyin evinden 
çıkarken, köşebatındaki kahvede 
kendisini bekliyen yüzba§ı Cevat 
Beye ı-te cevap verecğini dü§iinü • 
yordu. 

Cevat, Şefikayı görünce kah
vehaneden kalktı .. Yolun üstünde 
efordu. 

Şefika çok heyecanlıydı. 

Birleıtiler .. 

Divanyolundan yavaf yavaş 
Sultanahmede doğru konufarak 
yürüyorlardı. 

Cevat mer~kından çatlıyordu. 
Şefika ya sordu: 
-Nasrl .. Bir fey sezebildin mi? 
Şefika Müştak B. bakkmda bir 

§ey ıöyliyebilir miydi? 
- Vallahi, dedi, Cevatcığım, 

bu ev namuslu bir aile yuvasıdır. 

Büyüğünden küçüğüne kadar hep 
si Paditahın ömür ve afiyetine du· 
acı. 

Ve başmı sallıyarak fU sözleri 
ili.ve etti: 

- Hem ben sana birşey söyliye· 
yim mi, bu aile erkanından biri 
saraya menıupmu§. 

Cevat f&f aladı: 
- Aman deme! Sakın bir pot 

kırmasaydın .. Başıma bir bela ge
lir de, Fehim Paşa - ağzına burnu· 
na bulattırdın !- der. 

- Yok canım, ben pot kırar· 

mıyım hiç?! .. İçeri girince vaziye
ti anladım. Her köşede saray men 
suplarının, ileri gelenlerin resim· 
leri asılı. 

. Sultanahmede varmışlardı. 
Cevat dütünüyordu. 

- Bu itin içinden nasıl çıkma· 
lı? 

-Fazla dütünmeğe lüzum yok. 
Fehim Paıaya: (Bize yanlıt ihbar 
etmitler!) denin. Zaten Fehim 
Patanın adetidir.. lnsam böyle 
ara ura dener. Belki seni de tec· 
riibe ediyor. . 

- Canım bu tehlikeli bir İf. 
Bana, saraya verilen raporları o· 
kudu. O evde Müıtak Bey isminde 
bir doktor varmıı, bu adam firari 
Kazımın vazif eıini görüyormuş .. 
Yani lstanbuldaki hafi teşkilatla 
ali.kadannıf. 

-Vallahi ben anladıklarımı ve 
auyduklarımı sana söyledim. Müş 
tak beyin padiıaha çok merbut bir 
adam olduğu muhakkaktır. Sen 
i'ateraen baıka vasıta ile de 
tahkik ettir. Göreceksin ki ayni 
netice ha11l olacak .. B~lki de mah 
cup olacaksın! 

- Kime kartı mahcup olaca· 
ğmı? 

- Paıaya kartı .. 
_.,Doğru. Fehim Pata çok mü

vesvis bir adam. Onu nasıl mem· 
•un edeceğim bakalım?! 

• • • • • • • • • • 

• • • 
O akf&Dl ıarayda mabeyinci 

Yaz:an: ishak Ferdi 

Celal Beyle ikbal konuıuyordu: 
- Kapıyı iyice kapadınız mı, 

Celil Beyefendi?. 
- Merak etme, kızım! içeriye 

kimse giremez. Haydi, anlat ba -
kalım, §U yılan hikayesini bir da· 
ha! ... 

ikbal koynundan bir kalı\ par· 
çaaı çıkardı: 

- Siz hala yılan hikayesi diye 
duruu, Celal Bey! Bu öyle bir ha· 
kikat kı.. Fakat, siz gözünüzle 
görmediğiniz için, kolay kolay 
inanmıyorsunuz ! Şu mek • 
tuptan size bir kaç satır okuyayım 
da .. Bakahm gene yılan hikayesi 
diyerek dudak bükecek misiniz? 

Celal Bey gülümsedi: 
- S~ni dinliyorum, yavrum ... 
ikbal elindeki kağıttan şu satır-

ları okudu: 
" ... Necmiseheri Padişaha af

! ettiren ve zindandan tahliyesine 
yardım eden Celal Beyin P~dişa
ha ihaneti sabit olmuştur. Fakat 
bu hakikat! Zatı Şahaneden gizli
yorlar ... Bunun da sebebi meydan
dadrr: Celal Beye hariçten gizli 
mr el vasrtasiyle yüz elli altın riiş· 
vet verilmiştir ... ,, 

Celal Beyin rengi atınıftı: 
- iftira ... Vallahi iftira ... Hep

si yalan ... 
Diyerek ikbalin üzerine yürü· 

dü. 
ikbal mektubu derhal koynuna 

soktu: 
- Müsaadenizle, beyefendi .. 

Mektubun yarısını size göstere· 

mem ... Belki tanırsınız! İ§lerim 

altüst olur. 
Ve gözlerini süzerek ilave etti: 

- Şimdi niçin yılan hikayesi 
diye ~lay etmiyorsunuz? Sarı al· 
tınlar sizi çok çabuk gevtetti ga· 
liba! 

Celal Bey elini masasının üstü
ne vuruyordu: 

- Hepsi iftira ... Ben namuslu 
bir adamım. Şimdiye kadar hiç 
kimseden rütvet almadım. Zatı 

Şahaoneye ihanet edecek alçaklar 
dan da değilim. Bu mektubun ıa· 
hibini .. Bu sefil müfteriyi öğren

mek isterim. 
- O halde bana itimat ediniz .. 

Ve Necmiseheri himaye etmekten 
vazgeçiniz! Mektubun sahibini si· 
ze yarın söylerim! .. 

- Ben ıöz-veriyorum: Bundan 
sonra Necmiseheri himaye etmi
yeceğim. Fakat, siz sözünüzde du· 
racak mısınız? 

- Bana itimat edin, Celal Bey· 
efendi: 

Celal Bey önce uyku uyuyama· 
dı. 

ikbal bu esrarengiz mektubu 
nerden ele geçirmitti? 

Necmiseher Celal Beyin kur· 
tardığını herkes biliyordu. Bili
yordu ama, arada yüz elli altının 
döndüğünden şeytanların bile ha· 
beri yoktu. 

with hiı mother in a little cottage. 
They were very poor, and the old 
woman get her living by waıhing 
for other pcop)e, but Jim waı ıo lazy 
1) that he would do nothing but lie 
İn the sun in the bot weather and sit 
by the fire in the winter time. So they 
dllJe~ him l:azy Jim. 

His mother could not get him to 
do told him, one Monday, that if he 
didn't begin to work, she would tum 
him out to get his living. 

Jim Saw that she wav serious. He 
really didn't want to be a beggar, 2) 
so next moming he went to a faıı"er, 
and worked ali day for a penny. But 
So he was coming home ,never having 
had any mony beforc, he lost 3) it in 
passing over a brook. "You stupid 4) 
boy to lose 5) your moncy'', Said his 
mother, "you ought to have put it in 
your pocket." "l will do so another 
time" replied Jim. 

On Wednesday Jim went.out again, 
and this time the farmer gave him a 
cup of milk for his rayı work .. Jim 
put İt his pocket, and it was all spilt 
6) long before he got home. "Dear 
me!" Said the old woman, "you ought 
to have carried it on your head." "l 
will do ıo onother time", replied Jim. 

Now on Thursday, when he had 
done another day's work for the 
farmer, he reseived a large pat of 

· butter. 

He put it on his head and, well • 
you can imagine what happened! 7) 
"You siJJy fellow!" Said hiı mother, 
"you ought to have carried it very 
carefully in vour handı." "I will do so 
another time!" replied Jim. 

Jim was tired from working for 
the farmer, so on Friday he went to 
a baker, 8) who could give him 
mothing for his work but a large cat. 

im h , 

it very very carefully in l\ls nanas, 
but in short time the cat ıcratched 
9) him so badly, that he had to Jet it 
go. When he got home, his mother 
said to him "How foolis~ 10) you are. 
Y ou ought to have tied it with a string 
11) and pulled it along with you." 
" l will do so another time," replied 

Jim. 
On saturday, Jim went to a butcher 

12) who gave him a fine leg of mutton 
13) in the evening. Jim took it, tied 
it with a string and pulled it after hiın 
through dirt 14), and of course when 
he got home, it was quite 15) spoilt 
16) and couln't be eaten. His mother 
w .. angry 19) with him. "You ought 
to have carried it on your shoulders. 
18". "{ will do so another time", 

replied Jim. 
Lugatler: 

1 - lazy (le~i): tenbel. 
2 - beggar (Begar): dilenci. 
3 - lost {lost): kaybetti. 
4 - stupid (styupid) gab' • aptal 
5 - to loıe (tu )uz) kaybetmek. 
7 - happcned (hepend): vuku • 

buldu. 
8 - baker (beker): ekmekçi. 
9 - s.cratched (skratçed): lJTilla• 

Jadı .• 
10 - foo1iıh (fuliş): ahmak • çıl-

gın .. 

11 - string (string)t sercim. 
12 - butcher (butçer): kasap. 
13 - rnutton (maton): koyun eti. 
14 - dirt (dert) kir. 
15 - quite (kuvayit). tam. 
16 - spoilt (spoyelt) yüzdü. 
17 - an~ry (engrİ) dargın· hid -

detJi .• 
(Devamı var) 1 18 - shonlders (şulderz) omuz-

lar .. 
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İ Herkesin derhal belliye~eği oynak farkıları ... Baştan nihayete i~ 
_ kadar zevk Ye neşeh sahnelerle dolu nefis meY2uu ile :: 

1 SANA TAP/l'ORUM 
ii filminin sizde bırakacağı izi unutmıyacaksınır. Baş rollerde: 

ü WILL Y FORST - MAGDA SCHNEİDER (2798) 

u ....... m::·~·-==--=====·===================== 

1 BUyUk macera, aşk ve harp romanı f 

Şahin Reis: Ateş! diye 
haq kırdı, toplar gürledi 
Amiral Anderya Dorya otuz iki gemiden mürekkep 

muazzam bir filo ile Üzerlerine geliyordu 

Evvelki tefrikaların hulasası 
Şahin Reisin kumandasında bir Türk 

kııdlrgnsı ltıılyn. snhillcrlndcn Cc7.aylre 
doğnı giderken blr Ceneviz gcrnlsln6 

rn..11lnmı:t. onu takibe baı!lamıııtır. Saat· 
ICrl"O slin-n bir lrnvalllOlndnn sonm 
'l'tlrk korsan gemisi Ccne\·lz gemlslnc 
Jnklnşryor. Arnlarmdakl JD('snfe pek az 
lmldıj'.;'1 bir mrnıla. Şahin Reis gemisinin 
nöbetçisi haber ,·crlyor: Dört kalyon, 
ftltı kadlrgB ,.e yirmi kadar Jiü~ük gc. 
miden müteşekkil bir Ccncviz fllO!IU 
geliyor. 

Diğer tayfaların da her biri bir 
şey söylüyorlardıı: 

- isterse yjjz tane olsun, insan 
yüz defa ölmez ya! ... 

- Oldu olacak, topuna birden 

çatmalı ... 
- Karanlık basmadan iyi bir 

pala savurmalı, sonra çekilip git· 

meli! .. 
- Bu kancık bazırgi.nla başba· 

şa kalaydık iyi olacaktı amma .. 
Şahin Reis: 

- Ateeeeeeşşş !. .• 
Diye haykırdı. 
Sekiz top birden gürledi. 

Toparlanan ve dağılan duman· 
ların arkasından baktılar. Villa 

idi. 
Arka direklerden biri orta ye· 

rinden kırıldı; yelkenler yaralı bi· 

rer kanat gibi sarktı. 
Lakin gemi de kayboldu. 

Küçük Hüseyin bağırdı: 
- Gelen filoda Ceneviz hayra· 

ğı var. (Anderya Dorya} nın baj
rağmı da görüyorum .. Rotayı dos· 

doğru bize çevirdiler ... 
Tabansız Ahmet Reisin yanma 

sokuldu: 
- Biz de rotayı kıbleye çevir • 

sek fena olmıyacak sanırım! .•• 
- .... 
- Tamam otuz iki gemi .. Bir 

de kovaladığımız, otuz üç ... · Biz 

ise yalnız bir tane ... 
- Küçük Hüseyinin dedikleri· 

ni iyi ezberlemişsin! .. 
- Hesabımı bilirim de ... 
- Sen korsan değil, tüccar ola· 

cakmıfsın ulan! . .' 
- Harpte de hesap lazım değil 

'? mı ..•• 
- ..... 
Bumu kıvrıldıkları zaman Dor· 

yanın donanmasını gördüler. Tam 
yolla Üzerlerine geliyordu. 

Tabansız Aiımet sanki yalvar -

dı: 
- Bu uğursuz adaların arasına 

girmiyelim reis: Karanlık basma· 
dan açığa çıkalım! .. 

- Barbaros öldü diye bayram 
yapmışsınız! .. O öldüyse buraları· 
nı size değil, bize bıraktı. Görütü· 
rüz seninle ... Şimdilik bu yiğitle -
rin canlarına kıymıyayım ! .. 

Tabansızın sararan yüzüne kan 
geldi. 

Şahin Reis onun omuzuna bir 
tokat attı: 

- Geç dümene, bildiğin yere 
götür bizi ... 

• • • 
KIMILDAYAN ÇUV Al] 

O zamanlar bütün Avrupad..; 
beşikten mezara kadar, bütün Hi
ristiyanların kalplerine yalnız bir 
korku sinmişti: Türk korkusu ... 

Annelerimiz, küçükken !bizi: 

Ö .. ı· ' - cu ge ıyor ... 
Diye korkuturlardı. Bu esrarlı 

ve korkunç şeyden, g3"rmeden ve 
bilmeden ödümüz patlar, yorganı· 
mızın altına büzülerek sessiz du • 
rurduk. 

O zaman da bütün Avrupalı an• 
--'--, =--1-1--

- Türk geliyor! .• 
Diye korkuturiard1. 
Hatta böyle bir haber en cesur 

şövalyeleri, kralları, imparatorla • 
rı, uykusuz bırakıyordu. Çünkü 
Türk orduları önlerine gelen her 
çukuru dolduruyor, her dağı qı· 

yor ve ilerliyordu. Türk donanma 
sı da bütün Akdenizi bugünkü 
Marmara denizi gibi, bir Türk 
gölü haline getimıişti. Hiristyan 
memleketlerin sahil ıehirleri 'Ye 
köyleri baştan bata boıalmıt gi .. 

biydi. 
Bu yüzden en çolC ürken ve üzü· 

lenlerderi biri de Papa idi. 

Hazreti lsi.nın yer yüzündeki 
bu vekili, sık sık bütün Hiriıtiyan 
devletlerini birlettiriyor, üzerimi • 
ze saldırtıyordu. Türk devletinin 
kurulduğu iki yüz elli ıenedenbe· 
ri barbar dediği Türkleri Avrupa 
kıt'asından Asyaya atmak için 

tam on defa, bütün Avrupa hüku· 
metleri aralarında birleımitler ve 
yüz binlerce kişilik ordularla üs• 
tümüze yürüdükleri halde her de • 
fasında yalçın bir kayaya çarpmıt 
gibi parça parça olmu§laTdt. 

Barbarosun ölümünü ve Kanu· 
ni Sultan Süleymanın ihtiyarladı" 
ğını, iki oğlunu öldürtecek kadat 
kadınların elinde oyuncak oldujıJ 
nu haber alan Papa, on üçüncü eh" 
li aalip \çin gece ve gündüz çalıtı .. 

-Ş h·:· R . yordu. 
a ın eıs düşünüyor ve he· F l k'd b . P _ 

1 d 
ransız ar es ı en erı apan ... 

sap ıyor u. 1 d k IA l H' . . "' 
K l k k l 

en ıa ı ev at arı, ırıstıyanhgıll 
ızgın ı tan sı ışan avuç arın - t 1. k l 'd' H lb .. 

d 
1 

en a eı ı oruyucu arı ı ı. a u 
a, yalın kılıcının sapını sıkıyor; k" B" · . F K • s l ... . . ı ırıncı ransova anunı u ta•· 

ılerıye atılmaktan kendini zor alı· s··ı ı d 1 B d t k d u eyman a ost o muttu. u o• 
oyuyor u. I k h•tA d d' d u a a evam e ıyor u. 
Dişlerini sıktı. Doryamn yakla· Papanın en çok canını sil<aıt 

şan gemilerine, sonra elinden ka· h 11 a erden lı'ri r
1e Fı·""'Sa KraJınıl' 

çırdığı güzel ava kızgın kızgın bu aykır; hareketi idi. 
baktı: (De,·amr var) 
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s P o R HABER' in bağ eğlence-
~HIDDİYODIUÜU sinden bazı manzaralar 

r ~~:~~~~ 1 Alemi gayptan anlı yan 1 j 
Lı - ... K 1· Fifi, Eldoradoda aktris olarak 1 tahmin etmit olabilirim? ••• Hay ap oc!le 1 
çalışıyordu. Buraya, vaktile besle- ı tal, hay ... Pot kırdım... Kendimi U 
me olduğu evde hizmetçilik eden 1 tanıtmak olmaz... Zira, vaktiyle 
arkadaıı Fofot'un tavsiyesiyle gel- hizmetçisi olduğumu farkederae 
mitti. bana ka111 hüsnü nazan kalnuya-

Eldorado çok tık, çok tanınmı§ cak .•• Bir küfe inciri berbat edece-
bir su şehrinin kazinoıuydu. ğim ... Zira, bu adam, benden vak-

F ofot ona: tiyle epeyce hevesini almııtı... E· 
_!_ Fifi: - dedi • Anlıyorsun tek herif, geceleyin odama girer· 

ya... Burada, daima y&§lı, zengin di ... Karısı da zaten bunu farket· 
insanlar bulunur •.. Su şehrine, yağ tiği için, beni kapı dııan etmi§ti 
Iannı eritmek, göbeklerini indir· ya ... , 
mek için gelirler... Gözünü aç... Bir çıkar yol bulmak için, zih
Sen, timdiye kadar, bir çok var- nini mütemadiyen yoruyordu. Ni
taları atlattıktan sonra, besleme- hayet, "oh!,, dedi ... Yalam uydur· 
likten bar artiıtliğine kadar yük- muıtu: 
seldin ... lıte, tmıaklann manikür- - Size her ıeyi itiraf edece· 
lü, tuvaletten yanaı hiç bir şeyin ğim ..• Çocukluğumdan beri, ben· 
eksile değil... Fakat, ya§ın da iler- de, kayıptan haber almak hasleti 
ledi ... Laf aramızda, ikimiz de vardır .. lıte, bu sayede, iki çocu· 
kırkma :vardık •.. Gerçi, çok şükür ğunuz olduğunu, birincisinin ... 
henüz otuzunda gibi görünüyonız Düşündü: Oğlan, o sıralarda 
amma, kazın ayağı o değil... Gö- sekiz ya!mdaydı ..• 
zünü dört aç ki, beş on sene sonra, _Evet, bir çoJ:uğunuzun 316 te 

.. ?' b agzmı poyraza açmıyasm. · ·· vellütlü olduğunu iliyorum ... 
lıte bu nasihati gözünün önün- _ Zavallı oğlum, harpte vurul· 

de bulunduran Fifi, kendisine o du .•. Hem de harp bitmezden tam 
aabah kazinonun bahçesinden dik bir hafta evvel. 
katli dikkatli bakan gebeı bir he· - Vah vah ... 
rife belli belirsiz gülümsemeğe _ Annesi de kederinden sizle· 
baıladı. Bu sırada, klasik bir hare 
keti de esirgemedi. Yani, eldiven
lerini yere düşürdü. Gebeş , bunu 
fırsat bilerek kaptı. Fifi'ye taktim 
etti. 

- Yanılmıyorsam, Eldorado'da 
aanatini takdirle seyrettiğim bü
yük artisti selamlıyonmı? 

- T evecıcüh gösteriyorsunuz; 
evet efendim ... Benim ... 

-Y anmıza oturmama müsaade 
buyurur musunuz? 

Bahçenin l>ir !ICanapeaine i İtti-
leT. ~ 

- Ne kadar istidadrnız var! •.• 
Güzelliğiniz, gençliğiniz de buna 
inzimam ediyor. 

- Bir çok şehirlerin büyük ti· 
yatrolannda daima birinci rolleri 
alırdım ... Hatta beni hükUmet sah 
nesi için de istedilerdi amma, bir 
aık macerası buna mani oldu ... 
Hoı, bundan dolayı piflllan da: de
ğilim a ... 

Göğüs geçirdi. Geqeı erkek, 
l>u gilı>i ulvi hissiyatı kendinin de 
takdir ettiğini söyledi. Kendinin 
de aık maceralarına kurban gitti· 
ğini ilave etti. 

Bu sırada Fifi, düıünüyordu: 
"- Ben bu herifi bir yerde gör

CJilin gibi... Konuıurken kekeleyi

ti, komik yüzüğü, bombe iskarpin
leri üzerine geçirdiği getrleri hiç 
de yabancı değil. .. Hah, tanıdım .•. 
Tanıdım ... Yalnız, asrilik icabatı 
olarak sakalını kesmiı.,, 

Bundan bir çeyrek aaır evvel, 
Fi fi, · hu adamın evinde hizmetçi 
olarak çahşmııtr. O zaman, Y akup 
deri ve kösele üzerinde ticaret ya
pardı. Şimdi ise, gene, aynı tica
retle meıgul bulunuyordu. Kar111 
ölmekle beraber, kızı dolayısiyle 

evlenmemişti. 

Fifi sordu: 
- Ne ticareti yapıyorsunuz? 
-Tahmin edin bakalım ... -diye, 

'\' akup, sözde, tuhaflık yaptı • Pek 
l>arlak bir ticaret değil... Lakin, 
tükür allaha geçinip gidiyoruz. 

Kadın, düşünmeden: 

- Mutlaka deri ve kösele tica
l'eti yapıyorsunuz? -diyiverdi. 

Yakup, gözlerini testekerlek a
Çe.rak, yerinden sıçıradı: 

- Ay, nereden tahmin ettiniz? 
liayret, doğrusu! 

' .Aldı F.if i';yJ bir telif: "Nereden 

re ömür. 
- Zavallı beyefendi... Bereket 

versin ki, bir kızınız var ... la.mi Su 
zandır ..• Sizi o teıeli eder. 

- Hayret, bütün bunları bili
yonunuz ..• Fakat, bu kayıptan ha· 
ber alma hasleti sizde varken mil· 
yoner olabilirsiniz. 

- Milyonerlik nerede, ben ne· 
rede? •.. Hayır, efendim ... Hiç :zen 
gin değilim ... Be~, bu meziyetleri· 
mi ticar t haline okamam ... Hem, 
ıher zaman da istifade etımem ... 

- Aman, ne olur? ... Öyle ise, 
ıunu da aöyleyin .•• Benim, bir met 
resim var! Ona bir çok fedakarlık 
larda bulunuyorum ... Benim mer· 
butiyetime layık mıdır, değil mi? 

Fifi, gözlerini kapadı. Açıp, 

merhamet ediyormuı gibi, muha
tabının yüzüne baktı: 

- Dedi kodu yapmuını sev· 
mem ..• 

Yakup sarardı. Bunun menfi 
bir cevap olduğunu anlamakta güç 
lük çekmedi. 

• . . • • 

Bu muhaverenin neticesi ne ol
duğunu tahmin edeniniz: 

Fifi, Y akup ile evlendi. Deri ve 
kösele tüccarı, onun· vaktiyle hiz 
metçiıi olduğunu kat'iyyen tahmin 
edemedi. Eğer, karısı hizmetçiler 
hususunda pekmüşkülpeıent olma 
saydi, herhalde, Y akup Efendi 
mea'ut olacakt.r. Fakat Fifi, eve 
çopur, !&fi, salak hizmetçiler alı

yor. Bunların da baımda tebel· 
le, ... Şekerleri sayı ile veriyor, bü
tün gün hilelerini yakalamakla 
meşgul. ... 

Pek kısa zaman sonra, Fifi, ak
tris edasını kaybetti: - Helmelen
di ... Tam manasiyle bir ev hanımı 
oldu. 

Bazan, Yakup Bey, ona, alemi 
kayıptan malUnıat soruyor. Fakat 
o diyor ki: 

- Bu, bir ilham meselesidir ... 
Fakat, §airlere nasd zayıfken il -
ham gelir de, §i§manladıklan va-

kit, artık ıiir yazamazlarsa, ayni 
suretle, gayipten haber vermek de 

böyledir ... Ben de artık basit fani· 
lerden oldum ... 

"akıll: (Hatice Süreyya) 

Adapazarı idman Kızım, bak süzin3k peşrevi ne güzel!. 
yurdu şampiyon.. Cazı ne Yapacaksın? 

Kocaeli tampiyonu nihayet an· 
laııldı. 

15 gün evvel çok güzel ve he
yecanlı bir oyunla berabere kalan 
lzmit ve Adapazar idman yurtla
n, dün Adapazar sahasında tek· 
raT karşılaştılar ve aylardanberi 
dedikodusu devam eden bu maç, 
bu sefer Adapazarın 2 - 4 ka· 
zanmasiyle nihayetlenmiş oldu. 

Kocaeli futbol heyetinin arzu· 
' sunu kıramadığım için, Galataaa· 

ray - Fener maçını seyretmekten 
vazgeçmek mecburiyetin~e kala -
rak, Kocaeli şampiyonasının bu 
son maçını ikinci defa idare et • 
mek üzere Adapazanna gittim. 

Oyun, heyecanın en had devre· 
sinden, sinirleri tamamen gerilmiş 
iki takımın srkı hamleleriyle baş
ladı. 

iki takımın da tehlikeli anlar 
geçirmesi, çok gecilanedi .. 

Her an artan bir heyecana rağ
men, seyirciler, geçen seferde ol
duğu gibi kendilerine has sessiz· 
lik ve centilmenlikle oyunu takip 
ediyorlardL 

lunit, birinci <levrenin ortala • 
rmda: ilk golü yedi. 

Bu golde ayni sessizlik ve a)·· 
alkışlarla ka!'§ılanırken, ümit et -
mediğim bir ses beni hayrete dü -
§ürdü. Sahanın görünmez bir kö
şesine çekilmiş olan Adapazann 
küçük bandoau, golü ikıaa bir mal'§ 

ile ae\imlıyordu. 

Santra yapıldı. Gene her taraf· 
ta hı!! ..• 

Bir kaç dakika sonra lzmitin 
bir serbest vuruştan yaptığı bera· 
berlik sayısı; alkı,Iar... Ve, ban· 
donun 'kısa mar!ı ..• 

Devre sonlanna yaklaşıyor, A
dalılar, ikinci gollerini yaptılar •• 

Sonra bir kaç akın ve haftaym. 

ikinci devre daha zorlu ..• Her
kes d!ini tırnağına takmış... iki 
taraf ta zorluyor, zorluyor ... Ne -
tice yok .• 23 üncü dakika Adapa -

3 üncü gollerini atıyorlar. Top 
ortada, ba1lama vuruşu yapılıyor 

ve bir dakika sonra, İzmit 2 nci 
golünü nefes almıya vakit kalma· 
dan atmı§ bulunuyor. 

Şimdi Adalılar, açılmış, sıkış· 
t11:ıyorlar. Bir kaç dakika sonra 
4 iincü ve son gollerini yap1)'1rlar. 

Son dakikalar, İzmitliler çak 
çalı§ıyorlar. Fakat netice değiş -
meden (2 - 4) bitiyor. 

Türk sporculuğunun iftihar e -
deceği kadar temiz bir hava için -
de oynanan bu mütevazi mınta -
kanm, bütün memlekete ihakika -
ten misal olacak nezih §ampiyon • 
luk maçını düşünüyorum da, mem 
nun, hem de çok memnun dönü· 
yorum ..• 

Bir mıntakanın, serefli bir ka· 
biliyetle şampiyonluğu kazanan 
Adapazar idman yurdunu tebrik 
ederken, gene şerefli bir klübün 
nasıl olabilceğini gösteren lzmit 
idman yurdunun da ayni dere· 
cede tebrike layik olduğunu yaz· 
mak istiyorum. 

Ve mütevazi Kocaeli sporcula
rına toptan, yaşayın çocuklar, di-
yorum .•• 

izzet Muhittin 

Bağda sahncak satası 

Bağ eğlencesi.. Bağ eğlencesi .. 
derken, nihayet, o da bitti iıte! 

Bu eğlencenin tadı damaklanndn 
kalanlar jştahlannı artık başka sefere 
saklaıınlar! 

T opkapı ve Edime kapının engın 

krrJnn, vakıa her Cuma kalabalık o· 
lur; fakat evvelisi günkü bizim Habe· 
rin Bağ eğlencesinde o uçsuz bucak· 
111 :darlan baıtan ba§a dolduran o saymz 
kalabalık bakalım bir daha oralarda 
ne zaman görünecek? 

Arasıra çekirğe, kurbağa, kaplum
bağa yağdığı gibi, eğer, gökten insan, 
araba ve otomobil yağmak ta adet ol
.. idi, Cuma günü Topkapı ile Edir -
nekapının enğin krrlanm görenler, 
muhakkak buralara bugün insan, ara
ba ve otomobil yağmış derdi. Bizim 
g'ittiğimiz bağ daha öğle vakti tama • 
miyle yükünü alını§, taımış; yanunız
daki başka bağlann kapılan ise saat 
ikide geçilemez hale gelmişti. 

Fakat böyle iken saat ü l e dört a· 
raaı, hali, Edirnekapıdan bağlara u
zanan dolambaçlı, upuzun yolun üze
rinden durmadan bağlara doğru gelen 
araba ve otomobiller yüz yüz elli va • 
gonlu bir katan andınyor; kısa Top-

kapı ıösesi üzerinden gidip gelen ara
ba ve otomobillerin manzarası i&e tıp
la bani biri iner, biri çıkar Bostan do· 
labı kovalanna benziyordu. Bağların 

bulunduğu yerin etraf ve dışındaki 
yüzlerce dönüm1ük boş tarlalar baş • 
lan başa büyük bir panayır yeri halini 
almıttı. 

Bağın iç manzarası da pek alacalı 
idi, alaylı, sahnelerden geçiliy.ordu. 

Balatta aşçılık yapan Niğdeli Kili· 
man isminde antikalardan biri vardır, 
bir aralık baktım, Kiliman elleri böğ
ründe, asmadan koridorlann arasın • 
da dönüp duruyor. Sordum: 

- Ne o Kiliman? 

- Aman, dedi, ocağına düştüm, 

beni buradan kurlar! 
- Ne oldu? 
- Ne olacak, sabahtan beri bana 

burada bu beyler, bu hanımlar zorla 
tamam yirmi yedi salkım üzüm yedir· 
diler ve hala da daha yiyeceksin! Di
ye zorlıyorlar. Nerede iıe patlıyaca • 
ğnn, aman beni ıunun ıuraınndan kur
tar! 

Kendisini oradan kurtardım; fakat 
yanm sa.at sonra baktım Kiliman bir· 
az ilerideki Şerif Beyin bağında hala 
üzüm yiyor. Gene sordum: 

- Bu hal ne Kiliman! 

- Sus beyim, oradan kurtulduk, 
buraya yakalandık, salkımlann adedi 
otuz beşi buldu. Nerede ise tıkanaca· 
ğnn! Demesin mi? 

(HABER) in bağındaki büfe • 
nın sahibi Hacı Muhiddin akta· 
doğru, kalabalığın şiddet ve 
gürültüsünden şnşırmış, yeni kutudan 
çıkardığı yalancı dolmaları büfenin Ö· 

nündeki kızğın köfte iskarasına yer -
leştirmeğe baılamış ... Tabii bunu gö
rünce herkes kahkahayı bastırmış, 

Hacı da kızmış, hiddetle büfeden fır -
lamış, bar bar bağın yordu: 

- Deli olacağım be kardaşlar ... 
Vallnhilazim, billahilkerim deli olaca
ğım yahu! Biri soylcr kofte .• Biri soy· 
ler böbrek.. Biri soyler dolma... Gel 

J de ya Hacı Muhittin deli olma! -,. 
Bağın içerisindeki kalabalığın en -

1 civcivli yeri bai kapmnın tam karıı
sına gelen ve üzeri kamilen yapraklar 
ve üzüm ıalkımlariyle kapalı olan bi· 
rinci asma koridordu. Bu koridorun 
orta yerinde inceıaz olduğu için eaki 
tertip keyif erbabı daha ziyade buraya 
yığdmı§tı. 

Burayı dolduran yaılı hanımlarla ge

ne onlann hanım kızlan arasında

ki duygu farkı en ziyade burada göze 
çarpıyordu. Inceaazın çaldığı bu kori· 
dorun üst baımdaki fundalıkta da caz• 
la danı vardı. Yaılı ve orta yaşlı ha
nımlar, tıpkı masallardaki dev anala
rının memelerine benziyen koca koca 
ve ıimıiyah üzüm aalkanlannm altın
da bezğin, bayğın nağmelerle inliyen 
incesazı can ve yÜrekten dinlerlerken 
onlann genç hannn kızlan hep caZJn 
olduğu tarafa koıuıuyor ve anneleri 
onlara: 

- Kızım, bak, saz ne güzel Süzi
nak pe§revi çalıyor, hem b1raz otur 
dinlen, hem de Süzinak peırevini din· 
le! 

Dedikçe onlar çelcirfe l'JDİ danı 

yerine fırlıyarak: 
- Haydi, tekrar beybiii •• Rumbaaa •• 

Poemaaa •• 
- Minüviiiil 
Diye boyuna yeni yeni folistrotlar, 

Tangolar iıtiyorlardr. 
Bizim Vakit gazetesinin Büyükdere 

gezintisine gelenlerin de bir çoğu ora• 
da idi. Dit hekimi Ahmet Şükrü Bey 
Büyükderedeki Fısbksuyu ile Bağlftr 

arasında mükayeseler yapıyor ve ara• 
da bir: l'I 

Bağa gittim üziim yok. 
El bağında gözüm yok. 
Ben yarimle darıldım. 

Ban§mağa yüzüm yok! 
Diye maniler söyliyordu. Aqama 

doğru bakbm, bağın önündeki araba 
ve otomobiller akın akın Rami yolunu 
tuttular, nereye? Diye sorduk. 

Seyircilerin bir kısmı: 
- Ali Baba bağına, Keçe ve Vl\li

de suyuna! Tenezzüh yapıyorlar. De· 
diler. Biz de kalktık. Aka Gündüz, 
ben ve ilhamlannı Ramazandan Ra -
mazana davuldan alan Agah İzzet bir 
arabaya atlayınca: 

- Çek, dedik, Ali Baba bağına! 
Eski polis ikinci şube müdürü Ziya 

Beyin yaptığı bu bağın güzelliği ve 
bu bağdaki üzümlerin nefaseti öyle 
kalemle filan tarif edilemez. Bağın ve 
üzümün ne demek olduğunu biz ora• 
da anladık. 

Saat sekizde tekrar bizim baia 
döndüğümüz zaman arbk kağıt fener
ler, maytaplar yanmış, karııdaki Şerif 
Bey bağından bizim ıerefimize fiıek
ler atılmağa başlarnıı, halkın bir ktı· 
mı dönüş yolunu tutmuştu. Mehtap o 
enğin kırlan gündüz gibi aydınlatı • 
yordu. Şimdi bağın fundalığında dan-o · 
sedenlere bakınca dayanamadnn, ben 
de kahkahayı salıverdim. Bunlann 
arasında büfeci Hacı Muhittin, bağ 

yanaıması Tatköprülü Eıat onbaıı, 

pamukçu şiıman Andon, oraya o gün 
ıuaam helvası satmağa ~elmit, zavalh 
siyahi Dilfikar Kadın göze çarpıyor• 
du, .... 

Osman Cemal 
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(Ba~ tarafı l incide) de hakka kavutmasını temindir. • 
Vekn beye, adliyeye ait iıler "Kalak davalarmm gecikmesi 

liakkında :müddeiumumi Kenan ve meselesine gelince; evleninceye 
Baımuavin Salih Esat beyler iza- k dar herkes serbesttir. Evlen -
hat vermişl~rdir. dikten sonra cemiyetin malı olu • 

Bundan sonra Şükrü bey daire- yor. Aynlmak, evlenmek kadar 
Ieri gezmİ§ ve teftişlerde bulun - kolay olmaz. Bununla beraber bo
mutşur. Vekil hey evvela istintak şanma davatan bizde, diğer mem· 
dairelerini dola§mı§ :ıve burada leketlerinkinden daha kolaylıkla 
yapılan muameleler hakkında su· neticelendirilmektedir.,, 
aller ormuıtur. Bugürl Ankaraya dönecek olan 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLO 
Tefrika no. 42 'l•,2 

trJ 'rı''"' ~,,, 

ve onun söylediklerini yapmak ü· 
zere dağıldılar. 

• 

Saraçoğlu Şükrü bey bunclan Adliye v~kili Saracoğlu Şükrü bey 
sonra cez mahkemelerin~e gö • bir müddet Ankarada kalacak, 
rülen davalan takip etmiş, üçün• günlük işleri tetkik ettikten s~n -

Vahşilerin diliyle, şöyle hir bet 
dakikadan fazla homurdandı. Bu· 
lunduldarı yer göz alabildiğine 
çalılık ve tatlıktan ibaretti. U • 
facık gölge yapacak bir ağaç bile 

Süleymanm yere çakılan bir bü· r ............... 
1 yük kazığa diz çöktürerek geriden iYazan: 

srkı sıkıya bağladılar. Hergülü, i R İ 
kuvvetinden korktukları için ola- i ıza 1 
cak, hem bağlamıtlar, hem de ya- i Şekip 1 
nma iki mızraklı vah · bırakmıt· =··---· 

cü hukuk mahkemesinde talak da ra Trakyaya geçecektir. 
valar~ halıkmda sorgµlarda bulun• Vekil bey Trakyada, yeni infa 
muştur. Burada vekil beye verilen edilen hapishaneyi görecek, adli 
malumata göre bir yılda 3 bin bo- tetkik ve teftişlerine devam ede· 
şanma davası görülmüştür. cektir. 

Almanya 
tehdit mi 

papalığı 
ediyor 

(Baş tarafı 1 incide) 

manyanm Romadaki dini mümes· 
siline göndermiş ve meselenin i · 
azhını istemi§tir. 

yoktu. • 
Abdül Fakinin homurtuıundan 

sonra görünmeyen noktalardan 
bir sürü vahti çıktı. Bunlann kaç 
kitiden ibaret olduğunu anlamak 
kabil değildi. Sağda, solda, önde, 
arkada görülen bu karaltılal'ın a • 
dedi :herhalde otuzdan fazla ola -

caktı. 

lardı. 

Herkeı ondan ziyade Süley· 
mania mefgul oluyordu. 

Neden sonra Abdül Faki: 
- Herhalde dedi, Blan§a daı 

bir ceza vermeyi aklımdan geçir· 
miyor değilim .. O da kendisine bir 
zararım dokunmasın diye yalvar -
mak mecburiyetinde kalacaktır. 

Adliye vekili birinci sulh ceza 
mahkemesinde de hakim Reşit be 
ye, suçların hangi nev'ininç.ok lo
duğunu sormuş ve hırsızlık vak • 
alarmın daha çok otauğunu, bu -
nun bilhassa işsizlik ve açlıktan 
ileri geldiğini söylemif ve hapis • 
hanelerin ıiş evi ve ceza müenese· 
si haline getirildiği takdirde cü • 
rümlerin azalacağı mütaleaaında 

Papalık makamının Almanya 
hükümetine müracaatta buluna • 
cağı ve Batrahip Müllerin aözle· 
rinde geçen mühim bir nokta hak· 
kında teşebbüsata giriıeceği zan· 
nolunuyor. 

Bir kısmı, bir çenber halinde, 
reisleri olduğu anla§ılan bir vah· 
tinin etrafında bir daire çizdiler 
........................................................................................... 

bulunmuıtur. 

Saracoğlu Şükrü bey mahke • 
melerden sonra, icra dairelerjni 
·gezmiş ve çok beğenmiıtir. 

Vekil bey adliyeden ayrılırken, 
yeni bina hakkında memnuniyeti· 
ni söylemiş e demiştir ki: 

- Adliye binası olmak üzere 
yapılmamış bir binada anca'k bu 
kadar intizam temin edilebilir. 

'Adliye vekili Şükrü bey, İzmir· 
'de Rıhtım şirketinin hükumete 
aevrİ 'fıakkmda §U beyanatta bu • 
lunmuştur: 

"- Rıhtım şirketinin hüku· 
metçe satınalınmaST işi hallolun • 
muştur. Bunun için konuşulan ve 
konuşulacak olan kısım, esasla a· 
la kadar olmıyan tef errüattır. Bu 
teferrüatta iki tarafın biribirine 
göstermeleri lazımgelen kolaylık· 
ların en iyileri hangileri olduğu • 
nu arıyoruz. 

Gölcükteki müzakerelercle şir • 
ketin devir ve mübayaası esasları 
üzerinde uyu§ulmuştur. 

Bu e aslar ben Ankaraya var • 
dıktan ve hükumete verildikten 
sonra aynen neşredilecektir. Şim· 
'diki mukavelede müddet :hakkm • 
da derpiş edilen kısma göre, şir -
ket en geç olarak bir kanunusani
Cle hükumete devredilmiş buluna· 
caktır. 

"İ&tanbul adliye sarayı hakkın· 
'da bir kanun çıktı. Vekalete rn.
zımgelen salahiyet verildi, bir 
proje hazırlanmaktadır. 

Bina, vilayet kon.ağının arka • 
sındaki bir arsaya yapılacaktır. 

"Mahpusların ıslahı, fikren 
yükselmeleri için bir kanun layi • 
hası hazrralnmıştır. Hakimler ka· 
nunu yakında çıkacaktll'. Kanun 
tedrici olmakla beraber her sene, 
bir yıl evvelkinden daha iyi bir 
hale getirilmektedir. Mektepte ye· 
tişmiyen "Alaylı,, hakimlerin va • 
ziyetleri hakkında söylenecek bir 
şey yoktur. Bunun için hakimler 
kanunu vardll'. 

"MUnferit hakim usulü, Türki· 
yenin her tarafında, lüzum ve za· 
ruret hasıl olursa lstanbulda da 
tatbik edilecektir. Yeni bir avu • 
k tlar kanunu hazırlanmıştır. Ce
za ve ceza usulleri kanunlarında 
tadilat yapılmı§tır. 

Bunlar memleket ihtiyaçları gö 
zijnünde tutularak lüzumlu tacli • 
• t:ı uğrnmş e meclise veritmi§ 
f,azı l<:anunlardan ibarettir. 

Bunlardan maksat, halkın da • 
ha evvel ve daha süratli bir ıekil-

Şehir Meclisi için kimler 
namzet gösterildi 

Başrahip Müller,, "Nazi hüku
metinin gayesi müstakil bir kilise 
tesisi olduğunu,, &öylemiştir. 

Halbuki Almanyanın papalık
la aralarında mevcut konkordato· 
ya göre, Almanya, tabiiyeti altın· 
daki hrristiyanlan serbest bırak· 
mayı üzerine almıştır. 

Siyasi mahafilde ise, bu vazi· 
yet "Sar,, me•elesiyle münasebet· 
tar gösterilmektedir. 

al m oldu vu üzere, 1935 se· 
nesinin batlangıcında, ıimdi Al • 
manya, Fransa ve Milletler Cemi· 
yeti idaresi arasında münaziün• 
fih olan Sar mıntakası ahalisinin 
reyine müracaat suretiyle halledi· 
lecektir. Burada ahali ekseriyet 
itibariyle angi tarafı isterse Sar 
o tarafa kalacaktır. 

Haebr alındığına göre, Papalık 
makamı Sar mıntakaamın gene 
Milletler Cemiyeti idaresi altında 
kalması için, katolik ahalisi nez· 
dinde t~sir icra etmekteymiş .. Al
manya ise, ilk fırsatta hu havzayı 
kendi eline geçirmek niyetinde· 

dir. 
İngiliz gazetesi "Deyli Herald,, 

bu meseleye dair !U fikri yürüt· 

mektedir: 
"Vaziyet şu merkezde oldu· 

ğuna göre, Almanyanın bu tarz 
hareketi, Papalık makamına bir 
tehdit sayılabilir. Almanyanın Sar 
mıntakasındaki amaline karıı men 
fi tesirlerde bulunan Roma, bu 
propagandasında devam edecek 
olursa Almanyadaki katolik ana • 
sırla tamamen arası kesilecektir.,, 

(Baı tarah 1 incide) 

uıaml meclis auuımdan), Ramdl Baalnı bey 

('l'Uocar), r.eccp Ferdi bey (Doktor), Mu 
KAum bey (l\IUt.ckalt kaymakam), Yuııuf 
Zlyn. bey (Avukat). 

BEYKOZ KAZASI 
~ııt l.'ılmaz bey (Liman alrketl mınımt 

kAtlbl), Ferit bey (F..czacı), Mcb.m&; All 
bey (Umumi meclis az.asm4alt), Salih be)' 
(T\lcear), Kenan bey (Beykw; fn.brlkft.111 aef· 
Jcrlnden), Mehmet Tahir bey (Ttlccar). 

BEYOGLU KAZASI 
.Ko.rn. Mustafa oflu Ahmet bey (TUcıcar), 

Nmnll :ır.adn M\tat; be;y: (_TQcaar), Nakiye ba.-

nmı (Umumi .ınccllı n1,8Smda.n , re 
Enver bey (l\lııdcn m\\hend.lst), .ı\rJr. bey 
;ı..Qstlk oır~U mUdürU), Re55am Cemil bey 
(Cem), Suphl bey (Umun:d medlı ar.asm
clan), Aıımı ooy (Ba.nkııcı), Hnkklye Emin 

ııamm (Sabık kolordu lmmaDdam Emin pıı.
pnm uvces'), Knm QsmaD oğla SUııt fey 
(TUce:n-), Nllıa.t llrm bey (TUccar), Nall 
bey (Bahrl:reden mUt.cltaU), Muııtııfa ŞeVket 
bey (Avukat), Halli Rll,.cıt11 bey (Mlltckalt 
ıniralııy), Hayri bey (Seyahat noentnsı mtl• 
dllrtl) , ndrl bt-y (Borsa l<omlscrl), Hafrz; 
Rıılf bey (Umumi meclis azasından), Tevfik 
bey (E!ld eehtr emlnleı1nı!en), K!Unll bey 
(Umumt medlı azumdon), Osman Nuri bey 

(Tilecar), Habip ,-:nde Zlya bey (Tüccar), 
nfl Nl~h~t he1' (Baytar), Tevfik Amir bey 

(Umumi mecllı ıwusmdan), Hıısan Fehmi 
bey (Deniz lmym:ıknmhfmdan mlltekaJt), 
Nall bey ( ~ J4myager), Necmettin bey 
(Mütekait kaymaknm), Naci bey (Mtllımı· 
tlls), l\lustafa Fallc bey (MUtekalt kayma.
kam), Sadettin bey (F..skl pollı mUdllrll), 
Halid bey (Hlm,Ynger), 11'\ıat Reşat bey (Rıh· 
tnn n'rkell mUdürlerlnden). 

ınJtNöNtl' KAZASI 
Kavnlıılı Hllscyln bey (Sab1k htı:ı.nbnl 

mcbn5u), Doktor Refik MünUr paca (Dok• 
tor). Kemal bey (Zahlre borsast kontlsert), 
Ra§tt bey (F,mnlyot sandığı ba,' murnlnbı). 
Nıını; bey (Harbiye ,.,. ihtiyat :ınblt mel>ttep. 
lrırl rnunllimlc.rlnden), Renka Hul(Uıl .Bch• 
çet hanım (Uoıuınl medl!I aı.asmdan), Ali 
Ru.a bey (Doktor), Feridun bey (~Utekalt 
crkflnıharp), HMan Fehmi bey (Avukat). 
Rnmnznn 7.ndıı Oeın:ıl bfoy (Ecza tuccan), 
Yusuf Zlyn bey (fş Bankaııı tstnnbul ~besi 
mUdUrU), Refik Abnıet bey (VoSnt gazetesi 
neşriyat mUdilrU), Nemli zade Cem:ıl boy 

Tekirdağ şarap fabrikası 
(Baş tarafı ı inci sayıfada) re kendi menfaatini koruyabilıne· 

1 inci fiat.) iyi bakılmıı her si için isterse inhisar idaresine, iı· 
türlü çürük ve bozuk üzümlerden terse kabzımala veya sair mahalle 
ari ve yemeklik nevi ayrılmamıt üzümünü satabilmesini temin için 
iyi üzümlerin fiati. lüzumu kadar zaman bırakılmıt • 

2 nci fiat.) Bakım ve yaradılı§ı tır. Fakat tespit edilen fiatler ge· 
ikinci derecede olan üzümlerin çen nene bağcıyl mütereddit bir 
fiati. vaziyette bırakmıştı. Üzümlerin 

3 üncü fiat.) Evvelce iyi olup dereceleri fabrika kantar mahal -
inhisar memurları tarafından be· linde tespit olunacaktır. Sözlet • 
ğenilmit •bağlarda her hangi bir miı olan bağcı üzümünü ayni za • 
sebepten birdenbire vukua gelen manda idarenin gödereceğ.i te. ; 
fenalıklardan müteessir ob.rak bo rihte kopnrmağa ve koparır ko -
zulan ve idarece (Sumahk) tabir parmaz derhal masrafı kendine 
olunan diğer nevi yapıncak üzüm· ait olmak üzere o günü fabrikaya 
terinin fiatidir. naklederek kantar başında idare • 

Bağcının düşünüp piyasaya gö- ye teslim etmeğe mecburdur. 

('l'Uccar), Eııat bc7 (Sabık btanbul mUddcl· 
umuınW), Orhan Tnbııln be7 (Doktor), İb
rahim ŞllkrU bey (Av;.ıkat), Hüseyin Klb.ım 
be7 (A,-ııkat), Sclftml but bey (Muhamr), 
Neşet Jtall1 bey (Matbuat mUmcs Ulcrln· 
4en). 

FATİH KAZA.Si 
Sadettin }"t"rlt bey (Awka.t), Manyaııl 

zııM Ft'.rldun bey (Umumi meclis nr::aıım. 
dan), OeUU Feyyaz bey (Avukat), bmaD 
Halda bey (Tayyare cemiyeti lstanbnl mt1-
dllr8), VM11 bf'y (TUocar), Rdkt bey (Sigor
tacı), Jlaha boy (Muallim), Ra<'ı Rettp 
bey (TU<".("ar), Asım be7 (Avukat), buı:ın 
Arlf bey (Doktor), o.Jlp Hn.kkı bey (Dol< • 
r, nı ım1 n 

111), Bl<'.n.n bey (Umumt medlıt uaamdıliı), 
T.emalctttn Fazıl bey (Avukalt), Necip bey 
(Ecza tllcctın), JlulQ.sl Ertulntl bey (Dok • 
tor), :Mu1Jıffcr bey (FabrlkaWr), tsmnll ıt
ln bey (Umum! mecllı azası), Nacl bey (U
man lnhlsan mmıurlarmdan), Mesut bey 
(Eyüp fuknnıperver cemiyeti rel!ll), Abdul· 
InJı Bulası bey (Fııbrtımt5r), Ken™ bey 
(Dl' tAbfbl), Ali l\fuhar bey (DoktoT), JAtt. 
fc Bektr hanun (Kndm Blrllğt rel!ll). 

KADIKÖY K.AZASl 

Yuııuf Ziya ~y (lbtlyat deniz kaymnka
ını), Şefik paııa (l\lllll MUdafaa eski mUstc
pn), Reıımlye hanını (Hakin Şinasi pa.aanın 
ttfikası), Cemal bey (Umumi mecll11 a7.N!m
dan), Nnd Ali IK'y (Moralı 7,ade), lllisamet. 
tin bey (A vulmt), Hn~·clnr bey (Ştrlu~tl Jlay
rtye idare meclbl a.zMmdan), Şevket bey 
(Mlrnlay mlltekaJdl), Jtcp.t bey (Umumt 
moolls nzaıımdan), Yusuf Ziya bey (Sabık 

umumi meclis ar.8$11dan). 
SARJ\"EU KAZASI 

Tffftlc bey (Eanaf cıemlyetlerl murabba· 
91), Ar.lr. bey (Anıkat), bmııll llalı:kı bey 
(Tüccar), JIU."8.Mettln paşcı. (Umuml :mecllıı 
ar.uııu!an), AU bey (Tüccar), Oelllc Fikret 
bamın. 

Jl4um P3§1\ (Doktor), Fanıkl bey (AW• 
kat), Makbule Eııat luunm (GISz doktoru E
aat pa.,a.nm reflka.tıı), Muharrem ::Nalll bey 
(A\'tlkat), CelAI hey (F.cuıcı), Servet Yesnrl 
001 (Noter), OclAl bey (A'\-ul<at), Safiye HU. 
scytn h nrm (Umuml mocUs aıuındıın). 

Eskilerden namzet 
göste rilmiyenler 

Yeni §ohlr mcelWnc fırkaca namzet gliıı· 
tcrllmlycn El'lkl §eblr meclis azaları ıunlnr
dır: 

Furtunl u.-ılc Murat, Cevdet Kerlm, Nnr::
ml Nuri, Etem tu.et, TalAt, Kemal Salih, 
Resnnı Sndl .Methi, Nrettln l\IUn3l, A· 

\'llkat tıımall Şedı:et, SalAhııtttn, Naunı, 
Aunl, Senlhl, MJthııt Cemal, HUmJ, fab. 
rlkaWr it<- it beylerle Roma Sani Yaver, Ay. 
oe Remzi hanımlardır. 

Bu 88.bııhld Cumhurll ette yeni meclise 
a;innlycnlcrden bazıl:ı.nnm lslmlertnl yıum"
ttr. 

Yn.Inn; yuz.ılan isimler hakkındaki mnlft
m:\t çok yanlışt.ıl". E:ıcUınle CafM bey ye • 
dek amdJr. Mwmune.r bey fı Bnnkur u -
mum mUdllr vel<Ull~nıı tayin cdlJmlş ve An -
laıraya gitmiştir. Ru itibarla eeJılr mecll -
fllnden l Ufa ettnı ti. ŞUkrü Alı bey l edclt 
auı idi. 

JIA§lm bey d6rt sene ewrl meclisin ilk 
toptantıamcb istifa etmiştir. 

Vehbi bey dört &y en·eı vefat etmt~tl. 
Sndııt1ln Rlzn. bey tstıuıbııl mtbustuğı:ınıı se. 
çUlnce meclisten ~Ullmlştlr. 

Doktor Hllnnet bey mallycdo var.ıre nl
mıştıT. H!klm 7.ncle Mehmet b<-y iki S<'no 
en-el '\'Cfat etmişti. İzzet IUımll bey de \"C• 

fat edenler Mnııındadır. -

Süleyman, Abdül Faki'nin bu 
sözüne çok içerlemi9ti. Kendiıini 

tutamıyarak: 

- Sihirbaz herif!. Ne yap cak· 
san bana yap .. Zavallı kadından 

ne istiyorsun? .. 
- Ne istiyeceğim malum .. Bu

nu sana daha Kahireden h reket 
etmezden eyvel çıtlatmıştım. Bu -
nu hen değil, kendiniz istediniz ..• 

Süleyman tekrar, bağlı yerinde 
bağnfıyla bükülerek: 

- Ne yapacaksan bana yap .• 
diye tekrarladı. 

- Sana yapacağrmı söyledim. 
Yarından tezi yok gözlerini bu 
dünyaya yummuı hu}unacaksm .. 

- Senin verecegin ölümlerin 
hiç birinden çekinmediğimi bil, 
haydut .. Blan§a dokunma da ne 
halt edersen et .. 

Abdül Faki, Süleymana daha 
çok yaklaştı ve ona doğru eğilew 

rek: 
- Niçin ona bir §ey yapmamll! -

-· ;•~ El"liba. 01111an ~ 
yalnız geçirdiğiqiz zaman itinize 
yaradı .. 

(Devamı var) 

Parlamentolar 
konferansı 

(Ba~ tarafı 1 incide)' 

ransma i§tirak ettim. En iyiıinin 

burada olacağım tahmin ediyo • 
rum. Binayı gezdim, tetkilatı en 
uf ak noktasına kadar tetkik et• 
tim. Gösterilen muvaffakJYet tak· 
dire değer. 

Türkiyenin milli kalkışmaıma 
ve genç Cümhuriyete bir saygı e
seri olarak lstanbulda ilk defa 
toplanıyoruz. 

Muharririmiz dün Tokatliyan• 
da lran murahhas heyeti azalarile 
de konu§muttur. lran murahhas 
heyeti, gelen heyetlerin arasında 

en genç heyettir. Heyet araların • 
da reis seçmemek gibi bir hususi• 
yet de göstermektedir. Bize 
Tebriz meb'usu Mirza lsa han Lih
vani, arkadatları namına şunları 
söylemiştir: 

"- Bu birliğe biz dört seneden 
beri azayız. Bu sene toplantının 
dost Türkiyede olması dolayısıy • 
le ilk defa olarak fiilen konferan· 
aa iıtirak ediyoruz. 

Konfransın müzakerelerinde 
konutulacak mevzularda Türkiye 
ile tamamen mutabıkız. Menıleke· 
tim izde büyük bir ilerleme faali· 
yeti vardır. Bahri Haz~rden Basra 
körfezine kadar lranı kat' edecek 
demiryolunun Türkiyeye de uza • 
tılması düşünülmektedir.1 , 

lran murahhas heyeti dün saat 
dörtte Taksimdeki abideye büyük 
ve güzel bir çelenk koymuştur. 

Bugün Amerikan heyetiyle Is· 
veç heyetinden Mr kısımla diğef 

gelmiyen heyetler beklenmekte· 
dir. ( 
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F eyziati Liseleri Müdürlüğünden 
1 - Kız ve erkekler için ayrı teşkilata maliktir. Ana, ille, Orta, Lise ıınıflarına leyli, nehari 

talebe kaydına batlanmışhr. 
2 - Kayıt için her gün mektebe veya Yeni postane arkasında Basiret hanında Ôzyol idarcha· 

aesine müracaat edilebilir. 
3 - isteyenlere mektep tarifnameıi gönderilir. 

Amavutköyünde tramvay caddeıinde • Çifteıaraylarda mektebin telefonu: 36.210 • 0zyo1an tçlefonu: 241115 

Tl:.J Q KiVE 

l 1 Q~ . .6T 
BANKA51 

~ııııııııınıı Istiklil Lisesi .Müdürlüğünden: ııııııunıııı~ 
1 1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli ye nehari talebe kaydına devam olunmaktadır. \ 

~ 2 - Onuncu ve on birinci smıfl\rda nehari talebe için yer kalmımıthr. ! 
~ = 
s 3 - Eski talebe EylUIUn yirmi beşine kadar kaydını yenilettirmediği takdirde hakkını kay·§. 
_ betmiş olacakhr. (Memleketinde olan talebe mektupla müracaat edebilir.) ~ 

4 Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. f, 
5 Istiyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. ~ 

: . Adres: Şehzadebaşı, polis merkezi arkası. Tel. 22534 İ 
~ıııııınıııııı ırıııııu BflllllllfıHlll(llllflQllfMlnı- ıHlllllZ ..,......._ıınınıınıııııınıımmttıtnmınıımıııınıııınııınııııııııııuuıııııııııınuıııunııııııııınııunıııınnmınntıınııumnııııı~ 

Yüksek iktisat ve ticaret mektebi Kimyager -. 
müdürlüğünden: HU SAMET Ti N 

Mektebin her üç kısmına talebe kaydı 30 Eylül 934 Pazar 
gDnüne kadar deYam edecektir. (5978) 

A AZ 
Türk Ticaret Bttnkası . -

Merkezi Adapazan 
lı:.«nbul ıubeıi: Dördüncü Vakıf han zemin 

kat Tel: 22042 
Komisyon ve ticaret kısmı: Tel: 23623 
Galataıubeıi Tel: 43201 
Üsküdar ıubeıi Tel: 60590 
itimadı Milli Tel: 41937 

Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö· 
yük, Bursa, Düzce, Eıkitebir, Hendek, lzmi :, Ka · 
ramürsel, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpa§a Gala· 
ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, 
Üsküdar, Yeniıehir. 

Müsait §artlarlamevduat, havale kabul eder. 
Tahsile senet alır. ikraz muamelesi yapar. Mevdu· 
at faizlrei müdüriyetle görütülerek teıbit edilir. 

Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti· 
cariye satışına delalet eder. 

(itimadı .Milli)• Kendi sigortasıdır. . , 

Savo piksin saçların 
halas karıdır. 

Sabı: Bahçekapı Zaman ecza dt-;>ch 

•u. 
Yenipoıtahane ittisalinde 17 numa· 

l'ada ıtriyat mağauıı. 
Ankara: Şark Merheı ecza deposu 

ve bilumum eczahane ''e ıtriyat mağ•z.ıt· 
&arından isteyiniz. 

Kad1köy icra dairesinden: 

İstanbul birinci yemleme bü
rosundan: 

4 Kanunuevvel 1933 tarihin· 
den evvel ikame olunup İstanbul 
asliye birinci hukuk mahkemesin· 
de derdeıti rüyet ve gümrük mü· 
dürlüğü ile Kostantin ~ünbülidiı 
efendi arasında mütekevvin dava 
doıyaıının yenilemesi için verilen 
beyanname ve ibraz edilen ilan 
vara·kaıı ledettetkik vaktile birin· 
ci hukuk mahkemesince müddeia· 
leyh Koıtantin Zünbülidiı efendi 
hakkında gıyabında ilanen tebli • 
gat yapıldığı anlaşılmış ve büro· 
ca tekrar ilanen tebligat ifasına 
ve S - 11 - 934 pazartesi günü 
saat 15 de yenileme muamelesine 
hatlanmaıma karar verilmiş ol -
duğundan mezkur ııünde Yeni -
poıtahane binaıında kain birinci 
yenileme bürosuna gelmediği tak· 
dirde 2367 No. lu kanun ahkamı
na tevfikan yenilemenin gıyabm· 
da yapılacağı ilan olunur. (257) 

•ırn11111mıwnııııınııuıım11nmıııt1ıımııwınıu11.nınımuunnu1a11ttuıın11U11111m11nmı• 

Tam idrar tahlili 100 kunytur. 
Bilumum tahlilat. Bahçekapı, 
Emlak ve Eytam Bankası kar-
gııında izzet Bey Hanı 

(fPA ~Ar{J(A 
Müslahzua.l ı 

HUBUBAT UffLAR! 

SıHHAT 
VE 

t<uvvET 

İstanbul dördüncü icra daire
sinden: 

Bir alacağın temini istif ası zim 
mında mahçuz olup paraya çevril· 
meıine karar verilen Galatada 
Mumhane caddesinde Nomiko 
hanında üst katta karton fabrika· 
sında mevcut makine alat ve ede
vatı açık arttınna suretiyle satıla
caktır. Talip olanlar 24 - 9 -
934 tarihine müsadif pazartesi sa
at dokuzdan on bire kadar mahal· 
linde hazır bulunacak memuru
na müracaatları ve fazla malUınat 
almak istiyenler 934/ 3160 dosya 
numarasına müracaatları lüzumu 
ilan olunur. (3121) 

'HABER' 
Akşam Posta.eı 

ldarehaneıir 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 

retgmt Adresi& ISTANlıUL llAliEH 

Telefon Vau: 28872 ldareı 24870 

r ' ABONE ŞERAiTi 
1 IS 8 U aylık 

TUrktyeı ııo ~o 660 1260 ~·· 
l:cncblı 160 '40 K40 1110 

ILArt TARiFESi 
ncarcı UAniarınm sa.tın ıuo 

RcsmJ UAnlar 10 l;uruıtur. 

Sahibi ve Neıriyat Müdüril: 

Kadıköy Yeldeğirmeninde Yor· 
l?aki efendinin musaddak .defter
le alacağı olan 3955 kurutun temi
lli tahsili için borçlu Kadıköy Yel· 
değirmeninde Hayim Raşel Levi 
apartmanında mukim Kemal Sa -
~~h beye berayi tebliğ gönderilen 
0 deme emri mumaileyhin mezkur 
'nahalden çıkmıt ve mahalli ika· 
~eti de meçhul bulunması hasebi
le hilatebliğ iade edilmiş olmağla 
tla 

gat icraıına karar verilmiıtir. Ta • HASAN RASiM 
rihi ilandan itibaren borçlunun on fl1•111uaa••ıld•ıt•ı•y•c•rı•c•vA•R•IT•>•&tamtb!!!aaa•ı ı,I 
gün çinde ve "nihayet yirmi beş 
gün zarfında malları hakkında 
beyanda bulunması ve borcunu Ö· 

demesi veya o kadar ve yahut hiç 
borcu olmadığına dair itirazım bil 
dirm i aksi takdirde cebri icra a 

devam olunacağı Kadıköy sulh ic· 
ra dairesi 934/ 261 No: lu dosya • 
smdan ödeme emri makamına 
kai.m olmak üzere ilan olunur. 

(256) 

Kômogeiıe 

KANZUK 
saç losyonu 

Kepekleri izale ve saçları beıliye· 
rek dökülmeaine mi.ni olur. Depo· 
su: Kanzuk eczaneıidir. Belli baı· 
lı ıtr:ıyat mağazalarında ve her ec· 
zanede bulunur. 

ihtar: Kanzuk saç losyonu mü· 
mümasilJeri gibi yağlı değildir. 

bir loı yondur. 
Tesiri kat'i ve rayıhası latif 

FT356 

İstanbul ikinci icra ınenıurlu- itibaren Taksimde Milli garajda 

ğundan: açık artbrma suretiyle satılacak -
Bir borçtan dolayı mahçuz ve tır. Talip olanların yevmi mez • 

paraya çevrilmeı!ne karar verilen kur ve saatte mahallinde hazır 

yazıhane eşyası ile biri Buik ve bulunacak Jllemurumuza 933/ 609 

diğeri Fiat markalı hususi otomo· dosya nun:arasiyle müracaatları 
bil veıaire 30 - 9 - 934 tarihine ilan olunur. (255)/ 

saat 9 dan 



Şehir Meclisin'e 
Fırka namzetleri 

tesbit . edildi 

Meral'in sahnede son defa gö· olmadığını söylerse ve o da inanır· 
rünmesini, bize hafif bir gülümse· sa çıkması lazımdı. Fakat çıkma
yitle her gece olduğu gibi selam dı. 

vermesini bekliyorduk. Lakin bir- Kendi kendime çeki düzen ver
denbire kafamda bir şimşek çak • dim. Hiç bir şeyden haberim yok
h. Bir korku sezdim ve ben de A- j mu§ ve kendi evime gidiyormu· 
Ii Beyin arkasından çıktım. ı şum gibi ben c1e arkasından gir-

Bir kaç adım önümde idi. Ba- dim. 

rın sahibi kapıda duruyordu. Ali J Kapıcı, yerinde yoktu. Belki 

Bey sordu: kiracılardan birine bir şey almak 
-Onun locası nerede? Görmek için dışarıya çıkmıştı, yahut henüz 

istiyorum. . sabah uykusunu kestiriyordu. 
- Kimin, Meral Hanımefendi· Ali Beyin ayak seslerini üçüncü 

nin mi? Çoktan gitti efendim. kattan duydum. 

Avını kaçıran bir kaplan gibi Duvar kenarından, mümkün ol 
geriledi. Sonra: k 

duğu kadar gürültü yapma sızın 
-Yalan!... merdivenleri geçiyordum. 
Diye bağırdı. 

Barın sahibi hafif bir reverans 
yapb: 

- Neden yalan söyliyeyim? 
Rahatsızdı, hemen gitti. inanmaz· 
sanız bakabilirsiniz, buyurun .. 

Biraz ötedeki garsonlardan bi
rine seslendi: 

- Salim, beyi Meral Hanımın 
locasına götür! .. 

Onlar gittiler. 
Bar sahibinin gözleri bu sefer 

benimle kartdaıtr: 
- Kusura bakmayın, ilk gören

lerin bazıları böyle yapıyorlar. 

Sonra alışıyorlar ve kuzu gibi olu· 
yorlar. Bu kadmm peşine ne ya
man çapkınlar düttü de bir şey 

yapamadılar! .. 
Diye elini havada salladı. 
Sonra çabuk ?buk ve çok cid

di olarak ilave etti: 

- Sakın bu sözlerimden alın· 
mayınız; sizin için söylemedim. 

iki dakika sonra Ali Bey, arka· 
daıının kolunda, yerleri tekmeler 
gibi aert adımlarla koridordan 
geçiyor; homurdanıyordu. 

Zavallı, hem sarho§, hem de tut
kundu. 

Bu adamı Zehra için hiç te ha
yırlı ~ulmadrm. Haticeyi öldüren 
ellerin, bu güzel kadının da canı • 
na kıyması ihtimalini düşündüm. 

iki arkadaş kol kola caddede 
~rüdüler; Galataıaraydan Tepe· 
batına doğru kıvrıldılar. Yolları • 
nın üstündeki ilk meyhaneye gir • 
eliler. 

Oradan kolay kolay çıkamaz· 

lardı. 

Bir korku bütün gece kafamın 
içini kemirdi. 

'• 

* * • 

Ben ikinci katta iken o Zehra· 
nın kapısını çaldı. Ben üçüncü ka· 

ta çıkınca hizmetçi ile konuştukla· 
rını dydum: 

- Kimi istiyorsunuz efendim? 

- Zehra Hanım evde mi? 
- Kimmiş bu Zehra? Benim a-

dım Pervin ..• 

- Affedersiniz, "Meral,, diye· 
cektim. Meral Hiftum .. Hani şar
kı söylüyor ya.. Şeytan barında 

şarkı söylüyor; artist. 
- Henüz kalkmadı efendim, i

ki saat sonra gelirsiniz. 
Ali Beyin merdivenlere doğru 

bir kaç adım attığını duydum. Bu 
sırada hizmetçi kız seslendi: 

- Kimsiniz efendim, uyandığı 

zaman ne diyeyim. 

Ali Bey durmuttu. Belki cevap 
verirken geriye dönmüştü: 

-Görünce tanır beni; kendim ... 
Birdenbire sustu. Bir kaç sani

ye hiç bir ~s çıkmadı. Sônra bir· 
denbire hizmetçinin bulunduğu ye 

re atıldığını ve aynı zamanda ka· 
pımn şiddetle kapandığını duy· 
dum. 

Genç adamın sesi tonunu değiş
tirmiş; hem alaylı hem de kinli bir 
ahenk almıştı. 

- Yaaa .. Beni aldattınız ha! .. 
Eliyle kapıya vuruyor, sesleni

yordu: 
- Zehra! Zehra!.. Aç kapıyı .. 

Seninle konuşmak istiyorum. Be· 
ni bir defa dinle .. Unuttun mu be· 
ni? Vallahi bjr şey yapmıyacağım. 
Söz veriyorum Zehra.. Namusau· 
zum eğer bir şey yaparsam .. Uslu 
uslu konuıacağım. 

Sesi gittikçe alçalıyor ve yalva· 
rıyordu. 

Eneıi gün sabah erkenden so- Ortalığı gürültüye vermek iste· 
luğu Zebranın oturduğu sokağın mediği, işi tatlı dille bitirmeğe ça· 
.batında aldım. lıştığı anlaşılıyordu. 

Geldiğime iyi olmuş. Fakat içeriden ne cevap geli-
Aradan yarım saat geçmemişti- yor, ne de kapı açılıyordu. 

ki bir otomobil göründü; arkamı Bu sefer hem kızgın kızgın söy· 
döndüm. Ağır ağır uzaklaşır gibi lenmeğe, hem de Zehranm kapısı· 
yaptım. Fakat göz ucuyla kim ol- nr hızlı hızlı vurmağa ba,ladı. 

duğuna bakıyordum. O zaman bulunduğum kattaki 
Otomobil apartımanm kapısın· 1 dairenin ka~ısı açıldı, pijamalı bir 

da durdu. Kapı açıldı ve Ali Bey erkek evvela bana, sonra yukarı-
bütün taıkmlığı!l~ ~ör~ndü. ya baktı. Yavaş yavaş indim. ikin-

- Mahmur ve sınırlıydı. ci katın kapısında bir polis görün· 

Şoföre: dü. Birinci kattaki kapıdan biri 
- Burada bekle!.. genç diğeri yaşlı iki erkekle genç 
Dedi. bir ke.dın çıktı. Onlar da yukarıya 
Ba eefer yanında arkadaşı yok- baktılar, 

~ ~ 

içeri girdi. Bir dakika bekle
dim. Eğer kapıcı Meral'in ·orada 

J.(Devamı var) 

Şimali Amerikada işçilerin grevı 

muhtelif fasılalarla devam ediyor. 
Son defa grev yapanlar mensucat a· 
melesidir. Grevin karışıklıklara sebep 
olduğunu ajanslar haber verdiler. 
Resimlerimizde bu karışıklıklardan i
ki sahneyi ve işçileri greve çağıran bir 
levha taşıyan bir kız görünüyor. 
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şikayeti 
Boğaziçinde ebelik yapan Fat

ma Hanım matbaamıza, gelerek 
şunları anlatmıştır: 

Ben bir ebeyim. Bir senede an· 
cak iki doğum yaptım ve bu do

ğumların birinden b~ lira 
den de dört lira aldım. 

birin-

Bu paradan bir lirasını unvan 

teskeresine, yirmi kuruş fotoğraf 

parası, bir liralık da Ergotin iğne· 

si pamuk, gaz, LizoJ parası sarfet· 

tim. Bu suretle bu iki doğumdan 

elime ancak altı buçuk lira para 

kaldı. Böyle olduğu halde şimdi 

bana 40 lira yirmi yedi buçuk ku· 
ruşluk ka?anç vergisi kağıdı gel· 

di. Buna karşı itiraz ettim ve bu 
kadar fazla verginin ne için isten· 
diğini sordum. 

Bana d~diler ki: Senin evin 
vardır, onun için binaya göre kd· 
zanç vergisi vermen lazımdır. 

Halb·1ki bu ev ya1 nız beuİ'L"'. 
değildir, bu ev hisseEdir. daha ilci 

kardeşicı vardrr 1 eve onlaY!a mü~
tereken sahibim... Sonra evin ka· 

zanç vergisiyle al~k:ıot ne<İir an· 
layamadım. Dün tekrar mensup ol 

du~uTl: kazanç merr.url11[.una gi~ · 
ti~: (Yene imlr~nı y<'k, bu paray.: 

vere~1-'•l'iniz dedilt:1. ş;m li düşü· 
nün, 5enede ancak i?-; Joğum ya· 
pan ve bundan ~!iııe nltı Luçuk l\ 
ra geç-.·· bir kaclm na~ıl o!urda -10 
lh·a k~2anç verg;~i VE-rebilir. Ü;; 

sened·r erkeğim f!E" L:·şcl!J '>lup be

nim elime bakmaktadır. Ben şim· 
di bu vaziyette ne yapayım, siz 
söyleyin! 

Boğ-.ıziçinde ebe Fatma 

ı::=====-=======:=:======:===--·-- =· :.....:: ; = .. __ .. , .. .,......,,..ciler, 
ıi Ucuz terazi ~~ ii I ii tizmaya yakalanır 
u satı ıyor H "Günde 6 - 7 saat çalışırız. 50 
:· ... 
i~ Bir kaç gün evvel Tophane· i~ ve en azami 100 kuru§ kazanırız, 
Iİ de oturan Ahmet Şefik Efendi i~ Sebep, sebzenin para etmemesi· 
ı! isminde seyyar bir satıcı men- H dir. Aramızda birleşip ziyanla· 
İ~ şurlu terazilerin ihtikarmdan, H n tespit edemiyoruz. Prakendeci· 
ii bir terazinin altı buçuk liraya H ler elimizden ucuz mal alıyorlar. 
U satıldığından şikayet etmişti. g , 
r. •• Buna sebep aramızda birlik olma• ti Bahçıvan ve sebzeciler cemi- i.~. 
n h maııdır. n yeti namına bir zat bu saba ii . 
U matbaamıza müracaat etti ve:: Cemiyetimiz bizden yalnız pa,.. 
H şöyle dedi: ~~ almasını biliyor. Başka it görd· .. .. 
f: "Küçükpazarda Bahçeli kah· g mektedir. Belediyeden memnu• ·= .. i: ve üzerinde bahçıvan ve sebze· iE nuz. Bahçr.ranlar ve sebzecilerin 
:· ciler cemiyetinde kefesiyle be· U vaziyeti iyi değildir. Bilhassa hah• 
. raber menşurlu terazileri iki bu· n çıvanların içinde yevmiyesi 10 ku· 

çuk liraya satıyoruz. lstiyen ge· H ruşa bile gelmiyenler vardır. 
lip alabiijr. Biz bu suretle ih- !i Vergiler iyidir. Yalnız ıebze 
tikarın önüne geçmiye çalışı· =,~: 1 k ı .-

~- • fiati biraz yükse ir yü ıe mes-
yoruz. !: fazla mal getiriyorlar ve fiatlet 

1::::::1:::1111 ..... 11::::::::::::::::::::::::::::::::2 
Han odalarında gene düşüyor. 

Mesleğimizin vücuda zararı 

çalışan ecnebi çoktur. Ekserimiz romatizmayı. 
tutuluyoruz. Gene tekrar edeyiııt 

terziler ki bilhassa ve bilhassa bahçıvan• 
Mercan Harbiye caddesi 17 nu

marada terzi Abdullah Efendi ne 
diyor: 

"- Bizim işimiz hiç belli ol • 
maz. Bazan kir olur1 hazan da ol· 

rnaz. Bu erken kapanmada bizim 
gibi küçük esnaf ve işçiler ziyari 
etmiştir. Sermaye sahipleri için 
bunun ehemmiyeti yoktur. 

Sonra diğer bir terzi arkadaşı· 
mızın, gene esnaf sayfasında dedi 

ği gibi bayramlar bilhassa bizim 
çalışacağımız günlerdir .. 

Bunlardan başk;., bizi şikayete 
sevkeden mühim bir nokta var ki, 
o da: 

Türk tebaasından olmıyanlar, 

lar çok acınacak bir haldedir.,, 

gene, evvelki gibi duruyor. Biı 
yeni çıkan bu kanundan istifade 

etmedik .. Türk olmryan unsurla1'1 

hanlarda birer oda tutmuşlar, çalı 
§ıyorlar. Böylelikle guya dükkan .. 

ları vardır. Hakikatte bunlar dülc" 
kan sahibi değillerdir; gene i§çi• 
dir. Büyük sermayedarlara parç' 
yaparlar. , 

Bunlar bizi çok mutazarrır edı' 
yor .. Ben bu memlekette otuz ıe • 
nedir iş yapıyorum. Henüz mal •' 
hibi olamadım. Sebebi, hep bu ee• 
b·ı d. B 1 d .. v·.-iı ne ı er ır. un ar an yureg ~·· 

çok yanıktır, çok ..• 


