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Afqanistan 
M iJletler Cemiyetine 
ittifakla kabul edildi 
Cenevre, 28 (A.A.) - Anado· 

lu Ajansının hususi muhabirin -
den: 

Milletler cemiyeti asamblesi 
dün, siyasi komisyonun mazba -
ta muharriri Tevfik Rüştü Beyin 
Afganistanın cemiyete kabulü 
hakkındaki mazbatasını dinlemek 
üzere toplanmıthr. Tevfik Rüş -
tü Bey raporunda diyor ki: 

"Siyasi komisyon, Afganista • 
nrn milletler cemiyetine kabulü 
hakkındaki raporu kendi namına 
yüksek asambleniz takdim vazife
sini b!lna tevdi ederek, beni şeref
lendirmİ§tİr. 

Türkiye, Asyanın bütün memle
ketleriyle olduğu gib' Afganistan
la da sıkı dostluk münasebetini i· 
dame etmekte olduğundan bu va
zifenin ifasından dolayı büyük bir· 
memnuniyet duymaktayım. Yal
nız misakın talep ettiği bütün 
şartları haiz olmakla kalmayıp 

sulh ve terakki yolundaki samİ.mi 
gayretlP.ri müessesemize dahil bu
lunan bütün milletlerin sempatisi
ne layık olan bir milletin millet • 
ler cemiyetine kabulündeki büyük 
menfaat üzerinde ısrar etmeği lü· 
zümsuz addederim. 

Afganistan, samimiyetle bütün 
devletler ve bilhassa komşularıyla 
münasebatta bulunmaktadır. Ken 
disiyle lran arasında mevcut bir 
ihtilaf, siyasi komisyonda da i
zah ettiğim gibi, hakeme tevdi e
dilmi~tir. Afganistanın aramızda 
layık olduğu mevkii aldığını ve 
bu suretle eserimize teşriki mesa
ide bulunduğunu görmek husu -
sundaki samimi temennimi bir 
kere daha izhar etmekliği.me mü
saadenizi rica ederim. 

Asamblenin bu kararının, mil
letler cemiyetinin sulh ve terakki 
yolundaki manevi yüksekmüza -
harelinin bir delilini teıkil edece· 
ğinden eminim. 

Siyasi komisyon, raporun mü· 
taliaaından ıonra Af ganiıtanın 
milletler cemiyetine kabulünü itti
fakla asambleye teklif eder.,, 
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3 devlet, Avusturyanın 
Sofyada Bulgar hükumeti 

azasile görüştü 
Sofya~ 28 (A.A.) - Bulgar a• 

jansı bildiriyor: 
Yugoslavya kral ve kraliçesile 

maiyetlerini taşıyan hususi tren 
dün saat 14. de Dragoman hudut 
istasyonuna varmıttır. 

istiklalini koruyacak 
Damping 
yokmuş! 

Beynelmilel l ş bürosunda 
okunan bir raporda 

böyle deniliyor 
Cenevre, 28 (A.A.) - Beynel

milel iş bürosu M. Maruretenin 
nisanda Japonyada ifa ettiği vazi
fe hakkındaki raporunu tetkik et· 
miştir. Raporda Japonyada dam
ping mevcut olmadığı ve çalıtma 
çarelerinin son seneler zarfında 
asli.h bulduğu ':eyit edilmektedir. 

Fransız amele murahhası M. 
luhoi hemen bütün memleketler -
de timal faaliyeti ve çahıma §era· 
itini tehdit eden Japon rakabeti· 
nin vahameti üzerinde ısrar etmit· 
tir. 

f ngiltere maden amelesiJe 
patronlar arasında ihtilaf 

Londra, 28 .(A.A.) - Maden• 
ler nezaretinin bir tebliğine göre, 
Gal kömür ocakları sahipleri mü· 
messilleriyle amele mura:hhasları 
arasında: bir itilaf hasıl olmu9tur. 
Her iki taraf tetekküllerinin der· 
lial ta vibine arzolunacak bu iti· 
lafta amelenin ücretleri ve hayat 
tartları hakkında bir karar ver • 
mek i.izere hakem heyeti teşkili 

derpiş olunmaktadır. 

Hakem heyetinin kararı ma -
kabline de şamil olack ve b1r taeş
rinievvelden itibaren meri adde • 
dilecektir. 

Amerikada milli kalkınma 

Fransa, lngiltere 
ve Italya bunu 
taahhüt ettiler 
c~nevre, .28 (A.A.) -Dün ak· 

şam Fransa, İngiltere ve İtalya a· 
rasrnrla beyanatın metni imzalan• 
mıştır. 

Avusturyanm vaziyeti tekrar 
tetkik edildikten sonra Fransa, 
İngiltere ve ltalya müme11ileri, 
Avuıturyanın istiklal ve tamami
yetinin muahedelere tevfikan mu· 
h:tfaza11 lüzumuna dair 17 - 2 -
1934 tarihinde yapılan beyanatın 
bütün ku~vetini muhafaza ettiği • 
ne ve müşterek siyaıetlerine il · 
ham vermekte devam edeceğine 

hükumetleri namına mutabık kal· 
mışlardır. 

Polonya ve Şark 
misakı 

Balkan 
ittifakı 

Balkan Birliği Yunan 
grubu bunu teklif 

ediyor 
Atina, 28 (A.A.) - Balkan 

konferansındaki Yunan grupu hü. 
kumete müracaat ederek, Selanik 
te toplanan son Balkan konferan· 
sının kararına tevfikan mıntaka
vi bir Balkan ittifak misakının 
akti için diğer Balkan hükUmet• 
leriyle müzakereye başlamasını 
istemiştir. Selanik konferansı ay
ni zamanda bir kısmi Balkan güm· 
rük ittihadı projesi de ha!!ırlamış· 
tır. 

Firvdevsini n yıldönü q1 Ü 
ihtifali 

Berlin, 28 (A.A.) -Alman §ar-

Kralın ve hükumetin müme11il· 
leri orada treni beklemekteydiler. 
Bir müfreze, ihtiram merasimini 
ifa etmi9tir. 

Tren Sofya lıtaıyonuna tam sa· 
at 16 da girmiıtir. Dragomandan 
Sofyaya kadar .trene bir tayyare 
filosu refakat etmi9tir. 

Bulgar kral ve kraliçesiyle 
Prens Siril ve Prenses Ödoksi mi· 
safirleri Sofya iıtaayonunda kar· 
şılamışlar ve samimi surette se
li.mlamışlardır. iki kral kucaklat· 

mışlardır. Harbiye mektebinden 
bir müfreze, Bulgar ve Yugoılav 
milli martları refaketinde ihtiram 
merasimini ifa etmiştir. Kral A· 
leksandr müfrezeyi teftiş ettikten 
sonra, kral Boris, Yugoslav kral 

ve kraliçelerine askeri ümerayı ve 
hükumet azasını takdim etmittir. 
Bundan sonra kral ve kraliçe inti· 

zar salonuna girmitler ve orada 
belediye reisi kendilerine: 

"Bulgar hükumet merkezine 
hot geldiniz,, demit, sonra, kral 
Aleksandra ekmek ve tuz takdim 

Cenevre, 28 (A.A.) - Polon • kiyat cemiyeti, dün, siyasi maha
yanın şark misakına dair cevabı file mensup bir kaç zahn huzuru 
şimdiki halde netredilmiyecektir.. ile, methur İran şairi Firdevsinin 
Çünkü bu cevap, M. Bartu ile M. etmittir. Sonra, kral ve kraliçe ıa· 

bl'r' doğumunun bininci yılını kutlula- raya gelmı'tler, r•y ı'rmı'ıler, bal-Bek'in ıiyasi görüımelerinin r- T 

hulasasıdır. mı§tır. kondan kıtaatrn geçitini seyret· 
Cevapta, Polonya, projeyj ~u • Alman maarif nazırı M. Re!ı - mitlerdir. 

gün1'ü ekliyle kabul eaemİ)'eCe • tun namma bir. nutuk sıöyliyeıı Uct liral latasyou\14n ıtcLli:l)'CI. J;;a.• 

ğini bildirmektedir. müşavir M. Vahlen, Firdevıinin dar yüz binden fazla tahmin olu· 
Polonya hükumeti, Fransa, eski Cermenlerle eski lraniler a - nan ve garnizon kıtaatının tetkil 

Almanya ve Sovyet Rusya ile yap- rasındaki akrabalığa şehadet et - ettiği kordonlar arkasında bulu • 
mış olduğu anlaşmalara dayana- tiğini teyit etmiştir. nan halk tarafından bitmez tüken· 
rak Avrupa milletleriyle dostlu~ Iranın Berlı'n sefiri Abulkas • mez surette hararetle alkıtlanmış
münasebetleri kurmağa çalıtmak-
tadır. sam Han İranlıların, vatanları o • 

Cevap, misakın Polonyaya da· lan "lran memleketi,, nin, "Ari • 
ha fazla bir emniyet getirip getir· 
meyeceğini tetkik etmekte, bu hu· 
susta şüpheli olduğunu bildirmek
te fakat bilahare yapılacak müza
kerelere açık kapı bırakılmakta
dır. 

ler memleketi,, manaıma gelme • 

sinden ıeref ve gurur duydukları -

nı bildirmi9tir. 

Amerikadaki grevler 

lardır. Evlerin pencere ve balkon· 
ları iki memleket bayrağı ile süı• 

lenmitti. Halk mütemadiyen ba· 
ğırarak kralların arabasına çiçek
ler atıyordu. 

Vatington, 28 (A.A.) - Milli 
kalkınma idaresinin genit mikyas· 
ta 11lahı tatbik sahaıma girmittir. 
Daha ıimdiden iki komite yapıl • 
mııtır. üçüncüsü de yapılmak ü- Baltık misakı 

Vqington, 28 (A.A.) - Men
sucat patronları, grevin halli pli.· 
nının tatbikine iştirak edecekleri· 
ni bildirmişle•·dir. 

Yugoılav kral ve kraliçesi re· 
fakatlerinde Bulgar kral ve krali· 
çesi olduğu halde saat 18 de Sof

yaya 12 kilometre mesafedeki var 
na sarayına gitmi9lerdir. Orada 

Bulgar kral ve kraliçesi misafirle· 
rin şerefine bir aktam ziyafeti 
vermiştir. 

zeredir. Riga, 28 (A.A.) - Letonya 
Birinci komitede altı aza var· hükumeti, letonya - Litvanya ve 

dır. Ve ba9mda M. Ritberg bu· Estonya arasında 12/ 9 tarihinde 
lunmaktadır. Cenevrede 10 sene müddetle im· 

Komiteae dahiliye nazırı M. za edilen antant muahedeıini ne:t-

. 
Yugoslav hariciye nazırı M. 

Tevfik Rü9tü Beyin raporu 
liakkındaki umumi müzakere eı -
naımda İran, Hindistan ve Irak 
murahhasları kabul lehinde ıöz 

söylemiflerclir. laim çaiırmak ıu· 
retiy)e vaki olan reye. müracaatta 
Af ganiıatn ittifakla milletler ce· 
m\yetine l<abul edilmi9tir. 

Patron liderlerinden ve pamuk 

mensucat enstitüsü eski müdürü 

M. Slom, reisicumhurun grevcile
rin tefrik edilmeden tekrar işe a-

Y evtiçin Bulgar hükümet azasiyle 
mülakatı pek ıamimi olmuttur. lckeı, it nazırı Mi11 Perkins, retmİ§tİr. Muahedenin musaddak 

İtalyanın Çin de sefaret hükumet yardım idaresi reisi M. suretleri yakında Rigada teati e • 
kurması İngiltereyi şaşırttı Hopkins, ziraat idareııi reisi M. dilecek ve muahede o zaman me • hnmaları tavİiyesini patronların Sofya, 28 (A.A.) - iyi bir 

Londra, 28 (A.A.) _ Röyter Davis "'ardır. riyete girecektir. kabul ettiğini bildirmiştir. membadan alınan haberlere göre 

ajansının 'bildirdiiine göre, ltal. r - Yugoslavya kralı Fransayı resmen 
yanın Çinde bir sefaret kuraca. d l ? ] ziyaret edecektir. Kral, bir Yu • 
ğından dolayı lngilterenin bayre. Sabah d~zeteleri ne iqor ar. goslav harp gemisi ile 9/10 tari· 
ti, bu :karudan deiil, fakat bu 4§ U hinde Marailvaya Re1ecektir. ·· j 

haberin verilişindeki anilikten • tı..------------------·------------------------
dir. 

Eskiden alakadar devletler, bir 
emrivaki kartısında bırakılma • 
mak için, bir müddet evvel haber
dar edilmek adetti. Fakat bugün
kü münasebetle, ltalyan hükume· 
tinin bu kararında, lngiltereyi 
sade bir kaç saat evvel haberdar 
etmiş olduğu da öğrenilmi§tir. 

İngiltere-Almanya ticareti 
Londra, 28 (A.A.) - İngiliz 

ticaret odaları asamblesi senelik 
iç.timaında kabul ettiği bir karar 
~retinde, Almanya ile ticari mü· 
naıebet meselesini hal için en iyi 
çare olarak lngiltere Almanya ta
"'·as odaınnın ilgasını hükUnıete 

COMHURIYET - "Ormam ko· / neticesi olarak keresteciliğimiızin J ğunu kayderliyor ve sulhten başka 
rumıyan, iktisadiyatr bozan or- bazı mahreçlerini kaybetmek teh- bir gayesi olmaması lazım gelen 
man siyaseti,, başlrklr yazısında likesile bile karşılaştığım yazarak bu a~laşI?arun Türkiye ~fkan u -
Yunus Nadi Bey Ziraat Vekaleti- makalesini şöyle bitiriyor:"Vehim mumıye~ı tar~!ır~?an sevınçle kar
nin ormanlardan kerestelik kesil- ve vesvese ile halkın işini bozma- şılanacagınr soyluyor. 
memesi hakkındaki son kararım ğa gitmenin milli iktisadı tahrip ZAMAN - İmzasız başınaka
şiddetle tenkit etmektedir~ Nadi etmek demek olduğu işte bu or- lede İran şairi Firdevs! için yapıla 
Bey şöyle diyor: "Usufü dairesin- man işinde garip olduğu kadar fe- cak ihtifalden bahsedilerek bizim 
de işlenecek bir orman hiç bitmi - ci bir hakikat olarak sırıtmrşhr.,, "milli kültürlerimizin nadide eser 

}erini medeniyet alemine tamt-
yecek surette ebedi bir zenginlik MiLLiYET - Ahmet Şükrü B. mak hususuna pek ehemmiyet,, 
demektir. Ziraat Vekaletinin bu b ·· k"" k ı · d y ı ugun u ma a esın e ugos av vermediğimiz işaret olunuyor. Ma 
hakikatten gaflet ederek güya or- Kralının Sofyayı ziyaretinden kale şöyle nihayetlenmektedir: 
nıanlarm muhafazası hesabına bahsederek şimdiki Bulgar hüku- "San'ata hürmet hissi, umumi bir 
halkın müesses işlerini yıkan bir metinin arada ihtilaf çıkaran gay- histir. Bu hürmet, şimşek sür'atile 

yol tutmuş olmasında elbette isa - ri kanuni teşekkülleri kaldırmış yapılır ve dünyayı kaplar. Onun 
betin zerresi dahi yoktur.,, Cüm- olınagr dol~yr~ile Yugoslavya ile için bu yolda şarfolunacak mesai, 

t 

Çin Şark demiryoU arı 
Mançukuya satılırsa •• 
Moskova, 28 (A.A.) - Röyter 

ajansının aldığı bir habere ıöre, 
Çin şark demiryolunun Mançukuo 
hükUmetince satın alınması fiyatı 

aşağı yukarı tespit olunmuttur. 
Tediye §artları ve mezkür hatta 
çalışan memurların istikbali gibi 

halledilmesi icap eden daha bir 
kaç pürüzlü mesele vardır. Bu 
ilk itilaf yarı resmi müzakereler 
esnasında elde edilmiştir. iyi ma· 
lumat alan mahafil bu müzakere· 
lerin Sovyet Rusya ile Mançukue 
arasında resmi bir kcnf erana aktl 
zemini hazırlamakta olduğu mü
taleaıındadırlar. 
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~~'4'~~ 
Tarama dergisinde 
yüzde 90 tenzillt 

Büyük Kurtancuun dünkü 
tel yazdarınclan öirendiibni • 
ze söre adı "Türk Dili Arattmna 
Kurmnu,, na çevrilen "l"ürk Dili 
Tetkik Cemiyeti,, , Tarama derıi· 
ıini, henüz baıılclıiı •ı....-, riaale 
riıale bana ıöndermek nezaket ft 
16tufklrblım a&termi9ti. Atalı • 
da anlatacaiım ayıunamluktan 
d~ayı, ph ... nam111a hiç ltir ti· 
kiyetim olamaz. 

H.ttl, dabuı da Yarı -
Bendeki derıiyi bir ıün elime 

aldım. Bir de ne ,areyim 1 iki ri· 
ıalesi ekıilmiı. Her hmısbk fena· 
dır. Fakat, müılümanldc, hir bar· 
dak aa çalıp içmeli haraa etme
mittir. Onun gibi, kitap hırıızlJiı• 
da, 'butlarmca mübah prülür. 
Bisim mat._.ya ıirip çıkınlar a
raaında da hunlardan var pliba •.• 
Huliıa, bizim iki riaale ugtu ... 

Neyae, et doit himmetiyle ıe
ne tamamladım; ciltlettim. Bu se
fer, kitap, toptan kay1>olmum 
mı? ... Halbuki, yanı bqımda açık 
ta duran diler kitaplara, hattl, 
büyük Enc,elopftie'ye Hitilmi· 
yor ... 

Tekrar, rica, minnet, tbrahim 
Nc:nıi B~y üatadrmız bana yeni 
bir kitap hediye etti ... ÖdUm pat• 
lıyor; bunu iyi saklıyorum ... Çin· 
kü, (\;} ink~li.htı"lm harartlendlll 
11rada pek lazım oluyor... Bakıp . 
duruyorum ... Bu aayecle de dart 
bcı yü;ı yeni kelimeyi aklımda tut• 
tuğumu aamyoruftl ••• Her ıGn 1-t· 
kaları hafızama yerleıiyor. 

Kısaca~ derai, her Türk obr 
r--~......, J. ..• ,l •• •s•=•• .-ı ·'• ı ._ 

SİYASET· 

Abonman senetlerinin islihı 

Heyecan verici 
bir makale 

(Baı tarah 1 inekle)' ' 

Elektrik tarife komisyonu gelecek 
hafta yeni ücretleri tespit edecek 

Daily Mail'in aon nüahalarmda ıör
dllğümüz ve Franws matbuatmm dahi 
fevkalade ehemmiyet nrdiği •ıalrdaki 
makaleyi aynen alıyoruz: 

ATl'Upa lata....WU .. ,........ ..,. 
ziyet, sür'atle fenalqıyor. Bü~ deY
letl•, ,.m )'eni miifkiill- Drpamda 
blıJar. 

Nafıa. Vekileti imtiyazlı tir • 
ketl"r bq müfettitliti, .bir çok ti· 
klyetlere yol açan abonman ae • 
neti.mm ulahs meaeleeile uirat· 
mağa batlamııbr. 

Bu eenetlerle, bilh&a1& aaat bo
zulmuı yüdnd• abonelerden 
fula muraf alınmak suretiyle bir 

•vi para cezuı tatbikine ıidil· toplanacak, yeni elektrik ücreti· Lebiatan. Almanya ile hirlepnİftir. 
meai muvafık ıörülmemektedir. ni teabit edecektir. Bundan aonra Fransa ile ittifakım bilfiil terketmittir; 

R.. müf ettitlilin çıkardığı he- tnmvav ücretleri kararlaatınla - zira, Alman,a11 clalıa kaTfttli ..,..,.,.... 
--ı , -s Ablli7etJer mnelesini ileri a6riip c. 

~lar aatleri her banai bir ae- caktır. Bunda, tarife formülünün .. ,,.,. me~daa okuyarak, Ahnanp 

beple duran abqnelerden ıimdiy~ mühim eaaılarmdan olan kömür ile birlikte laanbt etmlt ota,_. ı 
kadar tahsil edilen fazla paralarm fiatleri hakkmda lktıat Vekaleti· Keza, Yqoela'V7S da, A""-78 U. 
200 hin lirayı ıeçtilini ıöller • nin vereceii rapor eıu tutula· anlapp asJatı7or. A.aatar,ama iatik-
miıtir. ı caktır. Wi '......ı-inclen "ola11 Al__,. ile 

Abonman aenetleri tadil ettiri· ltaJ,. uumda 1lir m.._. pbcap 

Mu .. beccel H. bı·r E ·bb h d t m tahmin etmektedir. Suplar, ıw,... lerek tirketin hakiki iıtibkakı ha- ti a mu a ene lan ........ memitlentir ........... 

k 
• d• ricinde tahaillt yapma~aıı temin 1taJ7Ulum ı..w la,..netiaia a o1-. 

aza geçır 1 olunacaktır. cemiyetinde iu• bal oldaklan için. ............. 
Tlael tirketi, mubYeleai mu- tanfmcla llalumalı ütaMlclıldirl•. 

Eski ıüzellik kraliçelerinden cihince Galata tarafında yapma• Etıbba muhadenet cemiyeti u· ltalya _ Ya101la• .....muli c;,1a 
Mübeccel hanım Büyükadada bir ia meMır oldulu büyük binayı in· mumt heyeti din HalkeYinde top- müthiıtir ki, M. Mauolini, ltaı,.n nm-
kua ıeçirmiıtir. Mübeccel hanım lanmııtır. Ban doktotlarm babk nhhular heyetini parlamentolar kon-

f& İt!İn tarifeıine zam yapılmunu im · · ıece eteie binerek Tur yolunda ~ )arı kabul edi İf, aonra aerbest snama siedermek utemmottir• 
iıtemiıti. Vekalet bu teklifi ka • ---=- da .. ._ __ --L-.ı-

ıuerken eteiin ayaiı kaymq, çalqan hekimlerin inkitafı üze • _.ta ~· --.- CiP" . ıı·k kr 1· . d" k hul etmediği için tirket Belçika - n·nde a •• , fikir müdaveleıi yap - he alıyar. Eler A1maQa Awapada lal· 
,uze ı a ıçeıı yere uıere daki merkezile muhabereye ıirit· - kim olarsa, Triaaon muahedeai maci-
ayaldarmdan yaralanmıtlır. mqlardır. Bilhaua pratiı1en hiace Macariatanm kay~ttiii toprak• 

miıtir. Türk hekimlerinin iıtikbali üze -
Dahiliye Vekilimizin Elektrik tarife liomisyonu ıe • rinde konutulmuıtur. Yeni ka • tan=~=. müatakW ittifU 

ziyafeti lecek hafta içinde Metro hanında zanç versisi dolayqıyle hekimler· töJWirı Almu,a, Lehiatu, Meari9-
Dahili1e vekili Şükrü Kap. ltey den ıelen cenplar da okunmut - tu, Yqoala.,a... Banlar, Napoleoa 

dün aktam Tarab,ada 85 lritilik ı ·-=-:: 1 ı dan l..n Göriilmtmit --... 
bir si,afet YWllliftir. HuaUll - • _§ ~·L _ ''.'•. tur. bAu=.;~enzümremab:'p"!a~ 
hi1ette olan bu ziyafete reamt ze· --- - - • - Muhtelit malfJcemelerde .... ..--
-a ... •a 1•1 ..... -1adl - mali müa.aa..•ler Nlh.uet uakalandı • zümreye airmiı bulunac:Mtır. .. .u au nı _,,_... _, ' Muhtelit hakem mahkemeainın _.ı 

On .._ ıün enel F oti Umincle Kartı taraftaki rimN ile ''"'ar: 
müdürleri davet edilmiftir. _, ., .... tatili hitam buldu~" cihetle F R r ... ı.--'-'- R birinin ceket ve puıtalonua.u ça• 1 - •- ......., UJ., ~UNv•-.;r., o-

6 h • Anupada bulunan ttitaraf rei• M. manya.- Belki de ltal:ra-
ay apıs bp kaçan aaDrı.lı Huan düa ya• Bak bqün tehrimize plecektir. Banlar arumda, Frwa, müdafaa 

Dört yorıan içine kaçu ipek· ~alanmqtır. Tatil do1ayııile Awupacla hula• menaa W.aolmachkça, harp üteme-
li eua iıtif ederek tehrimize çı • Paeta hıraızı nan Türk-Yunan mahkemeıi mektedir. 
karm17a te,ebbüs eden Maksut Vasil isminde biri dün Şehza- k d h • • 1 Rnıya, .;_ .. t ve ordu cihetin ... __ 

reis ·ı de ya ın a .,. nmıze re e· .. YJ-- -

: : J I • '.! L' • .;-,; ...... _...._,e~fllltlrl~cwn.H,_ıılM.,,_.ll~~m~Teiifiiimr4";.n-lr""'-ı1B•ril~·- kz; at .ifade ............. ~ 
ıibi bir ihtiyaçtır. mahkemeainde albay hapae mah· nin düklclnmdan teker Ye puta mahk ~ 1• L--ı---1.6.. Jere pkanlaa ICmıl orft, kunetli ... 

BU kaybolutlar da o İlltiJ&ea i· kUm edilmiıtir. eme ı-aa ıyete 119! a,,_._m. ğildir. Kuvvetli itile olsa, Si.._,. bira-
çalarken yalcalanmqbl'. Mahkemede 1'u aefer Dakılauk hacla Japon t.aadidi ...n. lamddana· 

sah etmi,or mu?... Fuat 8. döndü Sinemaya glrlfOl'dU yirmi dört dava vardır. Türk - . mu. 
Fakat,~· derıili, on lira- Dün aabah ıehrimize pldiiini Galatada oturan Yuef İllllİD. Fransız mahkemeıinde henüz bat- içinde üç milyon J\Jman 1-nndının 

Ya aatılmakta üniı ••• Ba ~' deiil dJ a1· k·ı· F L- de bir çocuk, dün bir aahte biletle l•-amıt ~~... otuzdan f··· Çekoalovak•a, düili m.._. Wiaı yaz •• ımız m ıye Ye ı ı uat llVl.1 -- ,,... - J 

böyle bir kitap için, hattl, o kahn· ak Melek ıinemuma ıirmek iat.. la dava e-•-ı-ardır. Her ı·kı· mah rilıün._ harlle ıirifmekteıa karlcar. tamki trenle Anlcaraya danmüt· Tnul .. 
bkta ticaret makacliyle çıkarılmıı tür. ken yakalamp poliae teılim edil • kemenin IWemleri dava evraklan Romen 0orcluı~ büfiik.harpte, A~· 
tllfer ltir kitap için t»ile hhlftir! mittir. I lard paam • li,..Utaaz uken olchıjana ... 

H A§a~tan dllftU m hazır amıt ır. bat etmiıtir. 
Tvama derpini •tarak, ona ayda~pal ~. )İmkanı Beyotlunda BoetanbqmCla o. Şark demiryollannda Miitehamlann aöJJediilnenazann,1 

aarfedilea kiiıt parumm walc gen11 eti ece a..--- Ce-det -.:ı. .......... dii-.-L a· Yqoela.,a, mabkm olarak, tal,. 
bir kımunı çıkarmalı dütünmeli· lktıaat veklleti hazaladıtı ye- "'""- .. --...- __.e& tenzilat ile._~ kaWli,.tte imif. 

iırca yaralammı ve hutaneye itte. Avrapanm ,.ni vaziyeti lau mer-
dir. Derai, ltir propqancla eteri ni tarifeyi deniz ticaret miidürltl• kaldmlmıftır. -ŞUk Demiryollar idareeinin kmledir. 
aayılmalr, sıeaeli, bir li,., batti iüne ı3ndermlttir. ihtiyacı kartı- t;anliyl trenlerinde Ucretlerde Jlz f qi)tere ha ~1fmanm dıflDd• bf. 
Jal'llll lirayı ıösden çıkaran her• lunadıiı ıasrülen Ha1darpap H • Bir amele öldü de otuz, Edirneye ıidip ıelme tic· mM .., keadhlM Wr ............. 
keain onu alabi1meai t•ia edil· manınm, civardaki tahilden iıti • Dün aabali tat ocaiında tat ta· retlerincle ykde elli inclirclilini, mıdır? Si" Coa S.,wwwu U,.ıtimk 
meH..I..!-. y-'--- ---L---!r •e mu··. fade edilerek ıeniıletilmeıi dil-"'· -i tarifenin •J l.pndaa itiba• zi ......- MJmtta 1"ılunme• li-au: amuıı llRIQlam • ,.. ııyan amele Rizeli Ahmet, üzeri· '-·· 
nenerlerin iıimlerinl tanıtmqlan nülmüı ve nafıa veklleti "1ı hu • ne diifen büyük bir tatm albnda ren tatbik olunacaiını J'Ulllıfbk. zmubr. 

ıuıta tetkikata batlamıfbr. Bundan hafka nakliye tarif ele- Almuaya, ıimdiye kadar söriibnemİf 
mı bunlan ltedan dafıtmak hiç kalarak uilmit ve ölmüttür. Wr aür'atle tepeden tırnaia kadar ai-
&ir teY ifade etma. Atıl ıeride ka ri de indirilmittir. Wdaıuyar. Ba, llir emaldılıWir. Hari~ 
1--•--n paran __ ....__, o~-dik Nafıa mektebi mezunlan Gayrımübadil bonolan Uzunk&prü Ticaret Odur, na• ten aldıiı hütün paralan ailüıa ....,... 
.uıw..-,t :J'VIDUI'" B•vu k eSJ• 1"-_;-::ı.._..ı1·ı bo--'•--- -:ıL. -. OaiimiiUeki '- M IDOID)eket i-kf, hu kitaptan Mnlerce buılclıp ongr 'Ull;r·-UDMI llUI-- ;rua fia bqmüfettitliiine müracaat e. -;;:~ _._ aakmtdl ;:;.... Uldn Al-

lialde, a---'- tez._ ___ ! para ile Nafıa fen melctehi mezunlar ıeltmelc ve alfdEadarlara miiaıe • defek ka'V\Ul ve karpuz nalrliJ&tı - .-....... -.-.. bi J mu milleti, ntanpenerane W.. tüam-
aatılllllf ... Saçlarımızı yolacak &ir r ili koncreıi dün aaat on d8rt· delerde kolaylık P.termek için için J&pılan temilltlı tarifelerin miiUe, ba hale dayanacaktır. 
L._, • .aL!- L k te halkevinde yapılmıttır• idare yeni tedhirler almmaıı kararlqtı· diler eıyaya teımll edilmeeiai iı • Alman-..... .n.-li fa~ 
naı... IAIDD, Dere et Yeraln, ltu, h • J- ·-

allbmlıldan delildir. 8-a, mü e1etmin aenelik fuliyet rapora nlmıfbr. "" temlftir. diiaJlllllll • mitWt tilihlan ,.,....._ 
reffeh adamlar d~I, Ulldica -· okunmuı, yeni idare heyeti aeçil· Bat mlfettitlik, od&DID teteD- br " yapr1-ld•. ikinci denıcedeki 
raaızlar almak ,.;:;. M .. ı..;i. mittir. Bekçilere sopa t,üaatnu ehemai,eıle w itik· memleketleri k•cli caziı.e.ine pkmek-

1 Sene L--mdan itiL--- latan· ra alarak hilll•- IM'l'Iİal itibari- te&. Celecek aeneaia .. pncla, y.mı. 
mizde, itçinin, 1riiçUk mennanm, k• k d k 1 ..1_ _, IH'TVll Wr ilttefikler cilaazı laa1ketmit • 

1 a ID ya a 8Dw ...__, L-L-ı'lerı· ıç· ı·n venı· bir t••kilit le ehemmiyetli olan odun Ye kö- ma m • 
he4e tale!tenin eline, haftada, on K "k ocukl d•t ·ı·ı D111 ~ " -s hmacaldlr. tn,n-. hlkt .. li, 11a ,,.. 
bet günde bile on lira ıeçmeditlnl üçu ~ an 1 acı 1 

• vücuda ıetlrilmeeine karar veril:. mir nakliye ücretlerini indirmeie zi,ete kartı b,..k .......,... .-1. 
ve geçıe hile &ütün ilıtiyaçlarmı ~Yik eden Sdaniye '"1c·ıHedaJnlm·.,. is• mittir. Bekçiler muayyen zaman• limm airmilt Ye iN buauata kam-

mınde iki ka m te• ı i iftir. larda muay-e tlLı· tutul---•-. panyaya tebli•at-ftılmıetv. bununla temin mecburiyetinde ol- ,.._, ·0 u;aA -. ı-r ..-

dutunu da ctüıününt Küçük esnaflara ıar, elbieeleri defittirilecek, kan· Şimdi odan nü1i1• iicreti Çer· 
Tarama dersin J'l'llD liraya •· mektep dllerine lmhllteler tedarik edile • kea kl:ründ• lllanhula kadar ton 

tılmalıdll". ıu cektlr. Bundu f,qb ellerine ki- batma 377 kunıttur. Ba çok paha· 
1n eene •nel 9IDaf itlerini tan- ___ La.!_ lı -...:ıı-ı. ~ ..__.... m· dirilme-

Hiriıtiyan pro-•an&luı t-ki· -'- ---k 1& aopalar da verilCQllUu-. ....-..-- 1ıNU aua..,-
- _.,. ~111 - 8sere Mr komiaJOD top ıi teklif ed:'--: .... :... 

litı, ........ kalmbkta hem de mü· •--- L- L... • !L• 1.!L ~-
,~ IUlllllf " Dil avmgyon l&I ..... Kadıköv tramvayı n:.:ı.. taraftan kömüriiD, oclun 

kemmelen ciltli İncil'i yirmi IMt tkika J -• 
te ttaD aonra bir nisamname Kad-L!ltw tram-a-ın 29 t-'· nakliyeabulen fuklı olmuı da mu 

lruruıa vermefe unadedlrf L-- 1 tır Ni lllVı .. ,._ ~· 
DIUllT amıı • ıaamnamede ea- nieYelde ~kadar ifleme- nfık prülmüt ve kömür için ay-

(Vl-N•l naf cemiyetlerinin nerelere tibi o- Iİ için ıeceli pndiialü çalıplmu• ai meaafe •• miktara mahaut nak-
-----------ı lacaklan ıa.terilmelctedir. Bun· tadır. •------ kadar olan ra• lire ücreti 240 kurut olarak teklif Belediye intibabab d ı....-1. .. t.:a-ıaL __ ..,,, ~..: ·ı ~:r• ·1 

aa __,. -~ ..... .,._, •• n • dlf1111mai bitmiftir. Diler teeieat oluamuttar. 
Dün cuma oJmuma ra~en in· meai de nazarı dikkate almmqbr. yap-Ut.dır. Kmıpanp ı.a teklife ait lsara • 

ti'iıap faalı,.etine hararetle devam Küçük emaflar için bir mektep a· l==--=======-:ıı:==:ıı=::ıı===== nnı Juaa t»ir zamanda verecek ve 
edilmlı, muhtelif yerlerde konfe • çılacaktır. ş-.. .... Ye otelciler lvla bir bqmüfettitJii• neticeyi ),iJdire-
ranılar Yerilmifli• - Berberlerin bir mektebi Yardır. mekteP. çlacaktır. cektir. - -. 

Bütiin ~ .Wlerden tu çıbuyor mu: 
lnıilterenin eıı fazla olaıııan ıueteleri. 

lnaitereyi A1manyaya imale etmek isti
yorlar. Ve fngilterede, matbuat, ~ 
airdir. 

H..,_FARUX 

Afirefendi kütüphanesi 
sahlacak 

Satıhla çıka-ılacaiı yazılan 
Galatu&ra7 karakolu ve dala&•· 
ir binalar arumda Aiır efendi idi· 
tiphawi ele nrclır. ltJaliJe talı • 
min lromiayonu tarafmdua ha •t• 
naıa ıaooo lira Ju,met akıılir e • 
dilmiftir. 
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rto. 3 i Yazan; ishak Ferdi i .. ..-................ -...•.... -.. -. .. -... --... 

Benli Bedia, Yavuzun başında bir 
f el ak et dolaştığını anlamıştı 

Evvel ki tefrikanın hülasası lakadar olmuyordu? Akşamdan 
" Galatasarayında Hariciye me - heri oturduğu masadan kıpırdama 

murlarmdan M. Beyi (Benli Bedia) mıştı. 

isminde bir kadın öldürüyor. Mütare- yoksa, hariciye memuru Seyfi 
keden bir sene sonra Türk polisi (Be- Bey, Şekihe Hanımdan çok mu 
dia) yı aramağa başlıyor. Bedia, 1n-

hoşlanmıştı? 
giliz zabıta heyeti reisi kolonel Mak-
sevelin himayesini görmektedir. Bir Bedia biraz daha yakmdan te-
gece Seniha Hannn isminde bir vali cessüs edince, polis memurunun 
karısmrn ziyafetinde (Benli Bedia) da Yavuzla çok meşgul olduğunu gör 
dostu ile beraber bulunuyor. Bedia, dü. 
kibar aleminde bir çok cinayetler iş
lemiş ve ele ıges;memiş meşhur bir hır
sızdrr. Sonunu aşağrda okuyunuz:" 

Bedia, sol karede birinci turun' 
bitmesini bekliyordu. Avcunun içi 
ne sıkıştırdığı küçücük bir pusla
ya şu kelimeleri yazmıştı: 

"Karşındaki hariciye memuru, 
sivil bir polistir. Dikkat et!,, 

Bedia bu puslayı ev sahiıhinin 
küçük kızı Kerimanla Yavuz Beye 
göndermek f rrsatını bulmuştu. 

YaTIIZ puslayı kimseye sezdir
meden okudu. 

Oyun devam ediyordu. 
Yavuz, karşısında oturan hari

ciye memuruna: sordu: 
- Babıiliye kaç senedenberi 

devam ettiniz, Seyfi Beyefendi? 
- Hariciye Nazırı Noradonik· 

yan Efendinin zamanında intisap 

etmiştim. Mütarekenin haftasında 
istifa ettim. 

- Şimdi ne işle meşgulsünüz? 
- Ticaretle .. 

Yavuz gülümsedi: 
- Birbirine ne kadar zıt iki 

meslek!.. Hariciye memurluğu .. 
Sonra ticaret .. Ne tuhaf şey! 

\ - Niçin garip buldunuz? Bun• 
dan sonra Babıilide istikbal yok· 
tur. Harpte biraz para !biriktirmiş· 

tim. HükU.met aylık veremiyor. Ti 
careti karlı gördüm. Bahusus ki, 

hariciyede bir kalemde çalıştığı

mız arkad~ım şifre katibi (M .. ) 
Bey bir kadın tarafından esraren· 
giz bir şekilde öldürüldükten son-
ra ... 

Yavuz kağıt dağrtırken ilave 
etti: 

- insan, arkadaşı öldü veyahut 
öldürüldü diye meslek değiştirir 

mi? Çok garip.. Çok garip vesse· 
lam. 

Seyfi Bey kağrtlarmı karıftll'ır· 
lien yavatça cevap verdi: 

- Siz çok neşeli bir zatsınız, 

;yavuz ·Beyefendi! in.an sizinle 
oyun oynarken, cebindeki paranın 
hepsini kaybetse, müteessir ol· 
maz. 

Şekibe Hanım da söze karııttı: 

- Lafı bırakımz, Allah aşkına, 
);eyler! Aklım size gidiyor .. Müte• 
madiyen kaybediyorum. 

Yağ tüccarı güldü: 
- Ben de kaybediyorum aırna .. 

Hiçte sizin gibi ambaJe olmadım. 
Niçin bu kadar çok sinirleniyorsu• 
nuz, Şekibe Hanımefendi? ! 

Oyun ıhararetlenmişti. 
IJedfa uzaktan, kocasının bu

lundufu masayı tarassut etmekten 
ıeri durmuyordu. 

- Polis memuru neden etraf·la a • 

Bedia, Yavuzun başında bir fe
laket dolaştığını anlamıştı. 

Acaba polis memurunun revol
veri vıar mıydı? 

Öyle ya .. Böyle bir aile toplan
tısına revolver le gelinir miydi? 

Bedia masanın etrafında dolaş~ 
tr .. Seyfi Beyin arkasına dikkıatle 
baktr. • 

Sivil memur, tam iş başında bu
lunan bir hafiye gibi, silahı ve dü· 
düğü ile mücehhezdi. Seyfi Beyin 
arkası şişkindi.. Ceketinin altında 
göze çarpacak kadar büyük bir 
kabarık vardı .. Ve yeleğinin ke· 
narından düdü1C zinciri sarkıyor -
du. 

Seyfi Bey (polis memuru)' mü
temadiyen para kaybetmekle he
ra:ber, Yavuzu tarassuttan da geri 
durmuyordu. 

Şimdi iki canbaz bir İpte oyna· 
mağa başlmışatr. Yavuz evveJa po 
ker masasından, sonra da Seniha 
Hanımın evinden nasıl kurtulup 
kaçacağını düfünüyordu. 

Şekibe Hanımın baş ağrısr, oyu· 
nu fazla uza:tmamışb. 

Gece yarısına doğru masa 
ğılmıştı. Şekibe Hanım diğer 

baplarının yanma gitmiş, yağ 
ciri de bir köşeye çekilmişti. 

da· 
ah· 
ta-

Hariciye memuru Seyfi Bey, Ya 
vuzun peşinden ayrılmıyordu: 

-Bu gece sizinle tanıştığımdan 
o kadar çok memnunum ki, hey~ 
efendi! 

Diyerek Yavuzun koluna gir· 
mişti. içki masası önünde ayakta 
duruyorlardı. 

Seyfi Bey bir kadeh rakı içtik
ten sonra: 

- Siz niçin içmiyorsunuz, Ya· 
vuz Bey? 

Diye sordu. • 
Yavuz bu teklife ehemmiyet ver 

memit gihi görünerek: 

- Oyundan evvel çok içmiş
tim ... Teşekkür ederim. Belki bir 
az sonra tekrar başlarım. 

Diye cevap vermişti. 

Arka caddeye bakan bir oda
nın balkonunda iki erkek başbaşa 
vermiş konuşuyordu: 

-Maskeleri indirelim arka'daş ! 
-Hangi maskeden bahsediyor· 

sun, Seyfi Bey? 
- Hangi maskeden mi?! Ben 

seni takip eden bir zabıta memu· 
ruyum. Sen de Seniha Hanımın 

mücevherlerini çalan bayağı bir 
hırsızsın! 

- Ben, za:bıta memurlarının iki 
kadeh rakı ictikten sonra, bu ka
daT sapıtacaklarmı zannetmiyo
rom. S,akayı bırakda insan gibi ko 
nuşalım. 

(Devamı var). 

/ ı1ngilizce ders/~ 
MUellifi : ömer Rıza 

·-42-
The litt1e bird hopped about and 

sang "Oh, how soft is this graısl 

And what a sweet Jittle flower 
blooms here, with its golden heart 

and si[ver dress!" for the yellow 
middle ot the daisy looked just like 

gold, and the little petals around were 
white as silver. 

How happy the Jittle dairy was ! 
No one can imagine how happy. The 

brid kisses her with his beak, sang 

to her and then flev up again iııto the 

blu sky. 1t was a full quarter of an 

hour before the flover recovered 24) 
berself. 

Hal.f ashamed 
altogether happy 

25) and yet 
she looked at the 

Howees in the garden, they must 
certainly have noticed the bonur, 26) 

and happiness that had been conferred 
27) upon her, they must know how 

delighted she was. But the tulips held 
theınselves tvice as stiff as before, 

and their faces grew quite red with 
anger, and the peonies, they were so 

thick - headed, it was deed weld that 
they could not speak, or the little 

daisy would have heard something 

not very pleasant. Tbe poor little 

flower could see that they were in 
had temper and it distressed her. 

Soon after, a girl came İnto the 
garden, with a sharp and bright lmife, 
she went up to the tulips and cut 

off one after another. "Oh! That is 
terrile,, sighed 28) the daisy. 1t is 
now ali over with them .• " 

The girl then went aWay With the 
tulips. How glad was the adisy that 

she grew in the grass outside the fence 
and was not agrand flower! Sbe felt 

rea1ly thankful; and when the sun 
set, she folded her petals, went to 

sleep and dreamed ali night sun and 
the beautiful bird. . . . 

1) Daisy (Deyzi): papatya .. 

1) füherman (fiıermen) balıkçı. 

2) boat (bot) kayık. 

3) shore ( şor) sahil. 

4) miles (mayilz) meyiller. 

5) story (stori) hikaye. 

6) reach (riç) varır. 

7) fence (fens) 

8) delicate ( deliket) zarif 

9) petals (petalı) yapraklar. 

10) surround (serrurind) ihata e
der. 

11) content (kontent) kanaatkar. 
12) towards (tuvards) doğru (bir 

tarafa.) 

13) lark (lark) tarla ku§U 

14) festival (festivel) bayram. 

15) whilst (vaylist) iken 
16) stalk (stok) sap. 

17) silence (saylens) sükut 
18) revernce (revereno) hürmet -

hü§u •• 

19) distress ( distres) rahatsız eder 

20) fragrance (fregrans) rayiha. 
21) peonies ( peoniz) . 

22) puffed (pafet) sindirdi. 

23) tulips (tulips) laleler. 
24) recovered {rikaverd) ayddı • 

kendini topladı. 
25) ashamed (eşemd) mahcu~•· 
26) honour (oner) §eref. 

(Devamı var) 

Evlenme 
Ankara Posta i§leri memurlarından 

Roza ·Alaton hannnla Vitali Benrubi B. 
in evlenme merasimi dün Ankarada ya
pılını§br. lki gence saadet dileriz. 

Ölüm 
Eski fransızca muallimJerinden Ni-

• AKDENİZ KORSANI. Yazan: 

• • KADiR 
CAn 

No. 10 ŞAHl!v
1 REiS' 

Büyük macera, aşk ve harp romanı 1 ._ _____ _ 
Keçi sakallı adam telaşla bağırdı: 

Mahvolduk Valeryo! 
Nerdeyse Ceneviz gemısmın 

kürekleri işliyecek, son hızıyle, li
mandan dışarı frrlıyacaktr. Hn:Ia .. 
şan rüzgarla yelkenler büsbütün 
şişmiş, sahile bağlanan son pala· 
marı gıcırdatıyordu. 

Kaybedilecek bir an bile yoktu. 
Keçi sakallı adam 'baş güverte

ye gitmek için bir adım attı. Çuval 
yeniden daha kuvvetle sallandr. 
Hatta ince bir insan çığlığı bile du 
yulur gibi oldu. 

Şahin Reis arkadaşlarına fısla
dı: 

- lnsan kaçırıyorlar!.. 
Sonra zaten ne zamandan beri 

sapını tuttuğu kalın ve geniş ağızlı 
kılıcınr sıyırdı: 

- Haydi yoldaşlar, bundan iyi 
fırsat olamaz! .• 

Dedi. 

Bir sıçrayışta ·kendini düşman 
gemisinin kıç güvertesinde buldu. 

Sahildeki dükkanlardan ve ge· 
minin direğindeki fenerden, etra· 
fa sönük bir ışık serpiliyordu. Fa
kat akşamın alaca karanlığı da 
henüz tamamen silinmiş değildi. 

Reisin arkasından Kör Ali, ta· 
bansz Ahmet ve küçük Hüseyin de 
güverteye fırlamışlardı. Yalnız Ge 
beş Mustafa koca göbeğini ıkaldı· 
ramamış, kirli bir yağ gibi parlı· 
ya,n, çörçöple dolu olan deni'!t! w· 
varlanmıştr. ;:, 

Aynı zamanda Polidor'un gü
vertesi karıştı. 

Şahin Reis: 
. ·-, 

- Ulan köpoğlular, o çuvalda 
ne vaıı· verin buraya onu, yoksa! .. 

Diye bağırdı. 
Sahilden bu sesi duyan halk o· 

raya toplanıyordu. 
Fakat Şahin Reisin aldığı ce

vap beş altı kılıcın birden ona hü
cumu oldu. Dört kahramanm eğri 
kılıçları havada zikzaklar yapa· 
rak ilerledi. Çarpışan kılıçlardan 
şimşekler çıkıyordu. Bunlar, etra
fı geminin fenerlerinden daha çok 
aydınlatıyordu sanki. .. 

Şahin Reis bir fırlayış.ta arka
daşlarından ayrıldı. Kıhcı bir yıl· 
dırım gibi işliyor, önüne çıkanı 
yerlere seriyordu. 

Bir an içinde kendini keçi sa
kalh adamla, bir başkasının önün
de buldu. ikisi de esrarlı çuvalın 
birer ucundan yakalamışl~r, başal 
tına doğru uzaklaşıyorlardı. 

Kör Ali 'ba0ğrrdı: 

- Reisin yanma g1delim. 
Üc bahadır önlerine cıkan her 

gemi~iyi deviriyorlar, Ş~hin Rei· 
sin yanına koşuyorlardı. 

Tabansız Ahmet söylendi: 

G.d. ' - ı ıyoruz ... 
Küçük Hüseyin tastik etti: 

-Sahi be!.. Sahilden ayrıldık .. 
- Reise söyliyelim ... 
Halbuki reis:n etraf mı belki on 

beş kişi çevirmişti. Lakin o hepsi· 
nin de hakkından geliyordu. Bu 

kargaşalıkta k•mıldıyan çuval de·., 
nize fırladı. , ~ 

Cenevizlilerin arasında en çok 
cesaret gösteren biri vardı. Keçi 
sakallı adam ona doğru telaşla ba· 
ğırdı: 

- Mahvolduk, Valeryo! .. 
- Neden? •• 
- Çuval denize düştü! .• 
- Sersemler!.. Şimdi ne yapa• 

cağız!... 

Valeryo ağır hir küfür savurdu: 
- Artık durulacak zaman de

ğil, bu haydutları da denize ata• 
lım ve defolup gidelim!.. Haydi! .. 

Diye ilave etti. 
Zaten Şahin Reisin de istediği 

bu idi. Yanıbaşma gelen üç. arka· 
daşına: 

- Çabuk, kendimizi denize ata 
lım .. Çuvalı çıkarmak lazım ... 

Dördü birden kıhçlariyle hava• 
da korkunç pa1nltdar yaparak, her 
sallayışta bir can yakarak geminin 
bordasına doğru gerilediler. 

Arka üstü, hep beraber denize 
atla·dılar. 

Polidor iyiden iyiye hızlanmı§· 
tı. Bir iki dakika sonra limandan 
çıktığı görüldü. 

Şimdi dört arkadaş denizde ve 
karanlıktaı hem yüzüyorlar, hem 
de konuşuyorlardı ... 

- Buradan düşmüştü. 
- AliaI:ı bela:uıu venin, lı.:.u<t.u• 

hlrta dalgıçlık mı yapacağız? .. 
- Çare yok, haydi, hep bera• 

her dalalım... Elimize ne geçerse 
çıkarmak lazım... ·· 

- - .. "'llll'"--~ 
Dnld!lar ... 
Dördü de elleri hoş çıktılar .• 
Ş2Jıin Reis emir verdi: 

·- Şimdi biraz daha öteye .. Ölü 
veya diri çuvalı bulmah ! ... 

Yeniden daldılar .. 
Üçü de çıktı, fakat kör Ali çık• 

madı. 
Biraz sonra onun da başı sular 

da göründü. 
O sırada, ufukta yusyuvarlak 

bir ay parladı. 
Sah:n Reis Kör Alinin elindeki 

cuv~lın farkına vr.:dı. Zaten o da 
~efes nefese müjdeliyordu: 

- Buldum reis, buldum!... ~ 
Kara bulutlar, doğan ayı kapa• 

dı. Etraf zifiri karanlık oldu. Son· 
ra bol ve sert bir yağD\ur denizi 
kamçıladı. 

Ceneviz gemisinde başlıyarak 
hala denizde devam eden kaynaş· 
ma, nıhi.ldeki halka merak ver
mişti. Fakat bol yağmur onları çil 
yavrusu gibi dağıttı. 

Şahin Reis esrarlı çuvalı kendi· 
si omuzladı. 1 

Çuval artık kımıldamıyor ve 
sarkıyordu. 

lcinde genç ve uf ak tefek bi:t 
~ ' insan vücudunun titrediği farkolu· 

nuyordu. k "1,r .. 

- Çabuk gemiye! ..• 

şan efendinin oğlu Balatta Horenyan , 

mektebi sabxk müdi;rü Ohaniı Karabet 1 
Ciğerciyan Efendi evelki gün vefat et
mİ§tir. Allah ailesine sabır versin. 

Sevenler. Sevilenler. Hayatfarında seYmiş olanlar .. 
Sevenlerin filmi olan bu şaheseri mutlaka görünüz •• 
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[
HABER'in 
hikayesi Bin ikinci gece .. 

İtte size bir hikaye ki, Şehrazat yüz altına ıatm ! Bu sayede barı· 
anlatmak frrsabnı bulamadı. Onu, fırsımz da ... 
muz salan bir araptan öğrendim. Yüz altın, iki balıkçmm ömür· 

Kahire Sultam olan ve cömert· lerinde görmediği para idi. Yahu· 
tikle nam kazanmıt bulunan Man· di, kızı alıp götürclü. 
ıunın Meryem isminde bir kızı val' Ancak üç yüz admı ilerlemitti 
dı. Yaseminden daha tatlı, gülden ki, bir memluka rastladı. Beyaz 
daha güzeldi. Gözdesi Hadiye, o- bir ata binmiı, gidiyordu. Başın· 
nu çok kıskanmaktaydı. Bir ıün aa altın sırması bir sarık ve belin· 
Sultan avdayken, Hadiye, Merye- de Şam iti bir kılıç vardı. 
mi odaıma getirtti. Ona, ıerbetler Bezirgana: 
ve bal iham etti. - Köpek herif! -diye haykır· 

Meryem bunlardan henüz tat· dı.- Bu huri sana yakıtır mı sanı· 
mııtı ki uykuya daldı. Bunun üze· yonun. Onu der.hal bana bırak. 
rine, Hadiye, hizmetkarlarını ça· Yoksa kafanı keserim. 
ğırdr. Meryemi bir sandığa sakla· Yahudi, kızı da, paraları da hı· 
malarmı ve sandığı en yakın çar· rakıp, korku içinde kaçıp gitti. 
tı sokağına götürmelerini emretti. Meryem, memluke: 

Hadiye tarafından talim edil- - Erkekler, kızmakıızın bana 
mit tellal bağırmağa hatladı: bakamıyorlar! -dedi.- Bana sarığı 

- Bu sandıkla içindeki, onu aç· nı, elbiseni ve kılıcını ver. Ben, se· 
madan alacak olana satılacaktır. • nin atına binerim ve ıen benim 

Hiç k;.mse, böyle bir pazarlığa gene kardeıin olduğumu söyler• 
razı olmadı. M111rlılar ihtiyatlıdır. sin. Bunun üzerine hiç kimse beni 
Lakin, ıeytan da kurnazdır. Ora· senin elinden almağı aklından ıe
dan geçen bir hamm~bn büyük bir çirmez. 
'bavula ihtiyacı vardı. Zira, için- Memluk, mağrurane: 
de öte berisini saklamak istiyordu. - Hiç bir rakipten korkmuyo· 

Hammal Ali: rum ! -dedi.- Buna rağmen, haydi, 
- Adam, canım! Bunda ne teh- arzun yerine gelsin! 

like olabilir? -diye düıündü.· Bet Meryeme urığmı, ıili'hlarmı 
altı mangıra bu bavul alınmaz mı verdi. Üzengiyi de ona uzattı. 
biç? Kız, ata biner binmez, atı mah· 

Bavulu bir eıeğe yükleyip evi- muzladı ve rüzgar gibi uçtu. Mem· 
ne götürdü; ve orada açınca aon- lUk'ı, yol ortaımda şaıkın bir hal· 
suz bir hayrete düttü. de bıraktı. 

_ Aman yarabbi ... Ben ali ahın Erkek kuvvetli, fakat kadın 
hilekardır. 

bana yolldaığı bu lutfe ihiç layık 
Bu sırada, bütün Kahire pazarı 

'değilim. heyecan içindeydi. Zira, avda bir 
Tam bu sırada, Meryem, kendi- aslan tarafından öldürülen Sultan 

ne geliyordu. Ali onun ayaklarına Mansurun cesedini getiriyorlardı. 
kapandı: Büyük sarayın vezirleri toplan· 

- Ey h'enim güzelim... Benim mı!tı: . , , 
:ııı!cJıaım ... Ay pu~ ... .--1..1 .. · -'4•-~uendtmtz=-tttre bt~ıur tir· 
Seni ge!çi ıatm aldım? Lakin, ıe· rakmadı. Kim bize reis olacak? 
nin kölenim ... Emret? İtaat ede- Ah, biz, ne entrika, ne kavga iıti· 
yim. yoruz. Haydi, ıark kapısına gide· 

Meryem gülümsedi: lim. Dört nala giren ilk suvari re· 
--Haydi, çarııya: git! -dedi.- ve, isimiz olsun. 

niçin, hem de kimin tarafından sa Bu suretle anlattıktan sonra, 
tıldığımı öğren... büyük sarayın vezirleri şark kapı-

Ali "emret sultanım!,, Mi.nası· sına gittiler. Oradan, Meryemin, 
na, elini göğsüne basarak gitti. beyaz atla sirdiğini gördüler. Hep 

Bir zenci, hammalı adım adım si de secdeye vardı: 
takip etmi§ti. Bu adam, vahti bir - Yarabbi tükür .. itte efendi· 
hayduttu. Bavulda ne olduğunu miz geldi. Meryemi ıaraya götür· 
merak etmitti. Ali evden çıkınca, düler. Kendi.ini, erkek kılığında 
haydut, duvarı attı ve Meryemi hiç kimıe tanıy~adı. 
ketfetti. Y aıemin tenli, gül kokulu ba· 

Kaplarun fikara hücumu gibi, kire, tahta oturur oturmaz ıu emri 
kızın üstüne atıldı. Onu çalarak verdi: 
kendi inine götürdü. - Buraya Sultan Hadiyeyi ge· 

Buraıı, deniz kıy11ındaki kaya· tirsinler. Sonra, bu sabah çarşıda 
larda oyulmuı bir mağaraydı! kapalı sandık alan hammh, mağa-

Zenci, ha lif enin kızına: radaki zenci ·haydut, iki balıkçı 
- Sen artık benim emrim altın kardetler, bezirgan ve memlUk 

"dasın! -dedi.· Haydi bakalım! Be hep 1bulunsun ... Her biri, yaptdda· 
ni sevmeğe ve bana hürmet etme· rı itin kartılığına nail olacaktır. 
ğe hazırlan! Bütün bunlar, tahtın önünde 

Zavallı yavru: birikince, Meryem kendini tanıttı 
- Ölmeği buna tercih ederim! ve !U emri verdi: 

· diye inildedi. - Hadiye, çırçıplak soyularak 
Mağaradan fırlıyarak denize çartıda satılığa çıkarılacak. Zen· 

aoğru koıtu. ci, Ahmet Ben Kaffur, bezirgan 
Oralarda iki balıkçı balık tutu· ve memluk yüzer altın bahtit ala- 1 

yorlardı. Meryemin ıuya düttüiü· cak. Zira, arzu ve heves ıuç değil- 1 

nü görünce, ağlarını attılar ve onu dir. Aliye gelince, o, benim efen· 
yakaladılar. dimdir. Beni para ile satın aldı. 

iki balıkçı, aralarında gayet iyi Paditah o olacak ... Size hükmede· 
geçinen kardettiler. Birinin ismi cek ... 
Ahmet, ötekininki Kaffur idi. ili· H~rkes mephut olmutlu. Sade 
bi Meryemi sudan çıkarır çıkar· yahudi göz yqı döküyor ve saka
maz: "Senin olacak!,, Benim ola- lını yoluyordu: 
cak!,, diye, birbirlerini boğazla· -Aman efendimiz! Ben bu it· 
mağa başladılar. Hatta, sahile çı· tene kazanıyorum? Yüz altm ver
ikınca, hançere el attılar. dim. Bu, bana iade olunuyor. Hani 

Bu sırada, bir bazirgan belirdi: faizi? Hani temettühü? Halbuki 
- Ne bYga ediyorsunuz? -diye sultanım, yüz altına aldığım vakit, 

ıordu.· Bir kadın ikiye taksim e- neler ummutlum. 
clilmez. Lakin .size altın verirsem -Neler? 
ııemu İ'kİYe hölersiniz ... Bu kızı bana - Yüz altından binlerce clefa 

Atletizmde 
Türkiye birinciliğini 

lstiznbul kazandı 
Türkiye atletizm birincilikleri· 

ne dün de devam edilmit ve biti· 
rilmiıtir. 

Dün alınan teknik neticeler ıun 
lardır: 

200 metre: lıtanbuldan Mu· 
f ahham - 24 - birinci, lzmirden 
Hakkı ikinci, Bur1&dan Ahmet Ü· 

çüncü. 
400 metre: Balıkeıirden Niya· 

zi - 56 6/ 10 - birinci, Ankara· 
dan Selihattin ikinci, lstanbuldan 
Firuzan üçüncü. 

1500 metre: Ankaradan Şev· 
ki - 4,35,4/ 10 - birinci, İzmir· 
den lbrahim ikinci, lstanbuldan 
Ruhi üçüncü. 

5000 metre: lzmirden lbrahim 
- 17,18 - birinci, Ankaradan 
Galip ikinci, Bursadan Ahmet ü· 
çüneü. 

110 metre manialı koıu: latan· 
buldan Sedat - 16,8/10 - birin· 
ci, Ankaradan Melih ikinci, İz· 
mirden Hüseyin üçüncü. 

Üç adım: lstanbuldan Fulyoı 
- 13,74 yeni Türkiye rekoru -
birinci, lst.anbuldan Selim ikinci, 
lzmirden Hüseyin üçüncü. 

Sırıkla irtifa: lstanbuldan F et• 
hi - 3,20 - birinci, lzmirden Ta· 
lat iknici. 

Gülle: lstanbu1dan lbrahim -
12,33 - birinci, lzmirden Niyazi 
ikinci, lzmirden Selihattin üçün· 

cü. 
irıt: lıtanD"ulCl&nlCa il<aş -

51 ,20 - birinci, lstanbuldan Mu· 
fahham ikinci, lzmirden Niyazi 
üçüncü. 

4X100 bayrali: İstanbul -
46,6/ 10- birinci, Ankara ikinci, 
İzmir üçüncü. 

Umumi tasnifte: 
İstanbul (81) puvanla Türkiye 

birinci, Ankara (35) puvanla ikin 
ci, İzmir (30) puvanla üçüncü ol· 
muttur. 

Va telpolda Gatasaraglı
lar şilt şampiyonu 

Merhum Şeref namına on ıene 
devam etmek üzere geçen sene 
konan Va~erpolo (Su topu) filt 
müsabakasının bu seneki maçı 

dün sabah yapılmıt ve Galataıa • 
ray takımı, Beykozu 6 • 1 Su 
sporlan 'klübün de 15 • 1 gibi bü· 
yük farklarla yenerek bu ıenenin 
Su topu Şeref kupasını kazanmış· 
lardır. 

Sarı kırmızılı yüzücüleri teb • 
rik ederiz. 

Teniste bCf ii1' macları 
Yugoslavlar kazandı 
Şehrimizde bulunan Yugoslav· 

yanın maruf tenisçilerinden mü • 
teıekkil takım, dün bizim en iyi 
tenisçilermizle karıılqmıttır. 
Hepsinde Yugoslavların galip 
geldiği bu müsabakaların netice • 
leri tunlardır: 

Şaffer Şirine 6 • 2, 6. • 4 galip, 
Punteı Sedada 6 • 4, 6 • 4 galip, 
Madam Gutisa (Yugoslav) Mat· 
mazel Gradeski (bizden)' ye 6 ·O 
6 • t galip. 

daha: kıymetli olan cemalini ... 
- Mademki rüyaya itikadın 

var. öyle ise riiya görerek kendini 
tatm1aet ... 
Muterclml (H.tlce SUre11•) 

2 saat 4 devrelik biroyunda 

Galatasaray - Istanbul 
sporla 0-0 berabere .. 

itin içinde bir uğursuzluk mu oldukça ter döktürdüler. Fakat e~ 
var, nedir bilmem? .• Evvelsi se - ıon yedi dakikada artık ditlerini 
nenin pürüzlü ıilt ma.çı, dün de tırnaklarına takan Galatasaray 
bitemedi. muhacimleri sarı siy hlılar kalesi· 

Galatasaray - lstanbulıpor, ya· ni sıkı bir hücum çemberine aldı· 
rım saat uzatılarak (2) saat lar. Kaleci, talihsizlik ve Galata• 
(4) devre oynatılan bu final ma- ı saray muhacimlerinin bot kaleye 
çında O - O berabere kaldılar.. kaçırdıkları fırsatlar oyunun neti· 

iki tarafa da tek bir gol, zafer cesiz bitmesine amil oldu. 
ve koca bir senenin şilt şampiyon· Bütün bu yorgunluğa, bütün 
luğunu kazandıracak tek bir gol çırpınmalara rağmenğ iki uzun 
çıkarmak için çok çabaladılar.. saatin sonunda iki tarafın da e • 

Fakat hava, top zor görülür bir linde birer koca (O) kalmıftı. 
vaziyetteyken hakemin düdüğü • • 'f. 

bu (2) saatlik oyunun bittiğini Yukarda yazdığım gibi dünkü 
ilan ettiği zaman, iki takım da oyun futbol noktai nazarında ne
yorgunluktan bitgin, ve netice a• ticesi gibi hakiki bir "(sıfır) "dır. 
lamamaktan müteessir sahayı ter· lki taraf da çalııtılar. Bir fey 
kediyorlardı. yapmak istediler, fakat bütün 

• • • bunlar tuursuz hamlelerin hu"du • 
Saat 16 da hakem Rüştü beyin dunu geçemedi. ' 

idaresinde oyuna baflandı. Ta • Mevsim batı olması, liunda çot< 
kımlar §Öyle dizildiler: mühim amil olmuştur demek la • 

Galatasaray: Avni, Liltfi Fa • zımsa da, gerek Galatasarayın, ve 
ruk, - İbrahim, Nihat, ' Bekir - gerekse İıtanbulsporun yaptiir 
Doğan, Fazıl, Rasih, Münevver, teknik hataları neye hamletmelC 
Necdet. lizımgeldiğini insan anlıyamıyor. 

lıtanbulıpor: Lutfi, Samih, Dün Galatasaraylılar, latan • 
Sabih - Fahri, Hasan, Nevzat - buspor müdafilerinin bütün oyun• 
Tevfik, lımail, Orhan, Enver, Re- da ııkıtık ve yan yana oyna.dıkla• 
şat. rını, bu yüzden açıklarının '(bil • 

iki takım da bazı mühim oyun- haasa sol açık) mütemadiyen ıer
cularından mahrum sahaya çık • best kaldığını f arkederek gene 
mıtb. liep ortalardan oynayıp 'da topu 

.0.y~ s:'lt.hf. illi anlJ',rıJida_n jti· Jcaptrrmakta inat etmese, biraz da 
haren zevksiz olacağını belli edi- ıol açıkla oynasalardı, 0 zaman 
yordu. Herkes rasgele topa vuru • şöyle bir vaziyet haııl olabilirdi. 
yor, çalım yapıyor, topu fazla a • Ortada birikmiş lstanbulspor mü· 
ya'kta tutuyordu. . dafaaaı, topu sürecek olan açığın 

Rüzgarı lehine almış bulunan üstüne çıkacaklar, orta yer kıs • 
lstanbu!3porluların bu patırtıda, men açık kalacak :ve açığın biçim· 
kısmen daha hakim oynadığı gÖ· li bir ortalama ile, merliez muha· 
rülüyordu. Fakat oyun hep o bo • cim veya iclere yollıyacağı topu 
zuk ve berbat teklini kaybetmi • da kaleye ~tmak çok daha kolay 
yor ve herkes "Ha şimdi açılacak· olacaktı. Fakat Galatasaray takı· 
lar, ha !imdi açılacaklar!,, diye mı, bütün oyunda bir kere bile bu· 
teselli bulmıya çalıtıyordu. nu düıünemedi ve Samili gibi a • 

Fakat oyun, hemen sonuna ka· kıllı bir müdafi varlien, lıtanbu1· 
dar hiç değitmedi. Ve bu "Kör ıpora kapalı oyunla gol atmanm 
döğütü,, iki saat devam etti, dur· her zaman çok güç hatta imkan • 
du. sız olduğunu unuttu. ' 

20 nci dakikadan sonra Gala- ikinci büyük bir hata aa, rüz • 
taaaray lıtanbulıpor çemberin • gir aleyhte olduğu zaman sarı 
den kurtularak kısmen hakim oy· kırmızılıların havadan bir oyun 
namıya başladı. Ve birinci devre oynamaları oldu. 
bir şey olmadan O • O bitti. Bu büyük hatalardan sonra 

İkinci devrenin batlamasiyle, dün Galatasaray mağlup olma • 
Galatasaray tazyikı da beraber dıyıa bunu ancak, çok fedakar, 
bat ladı. Ve bu ta devrenin son • akıllı ve f evkali.de güzel bir oyun 
larına kadar ıürdü. oynıyan iki müdafi Lutfi ve Faru· 

lıtanbulsporun da ender hü· ğa, kaleci Avniye medyundur. 
cumları olmuyor değildi. Fakat lstanbulspora gelinle, berbat 
bunların hiçbirisi netice vermedi. bir oyun oynamakta rakiplerin • 
lıtanbulıpor muhacimleri (2) Ga- den aıağı kalmadı. Muhacimleri 
latasaray muhacimleri de (7) çok tamamen beceriksiz, müdafaası 
mühim fırsatı kaçırdılar. Ve ikin· yanlıt bir tabiye kullanıyordu. Ta 
ci kırk beş ~akika da neticesiz kımda en çok muvaffak olan Nev· 
bitti. zat Hasan ve Fahriden müteıek· , 

Oyunun yarım saat uzatılma· 
ıına batlanarak yeniden pa • 

ra atıldı (kale intihap edildi ve 
ilk on beş dakikalık devrede Ga· 
latasaray ikinci devredeki haki • 
miyetini idamede güçlük çekmeye 
ba,ladı. 

Lutfi ağır surette sakatlanmıf, 
kolunu kıpırdatamadan oynuyor, 
İbrahim de hakem tarafından çı· 
karılmştı. 

Bilhassa dördüncü ve son on 
~eş daikkalık devrenin baş1arın • 
da lıtanbulsporlular rakiplerine 

kil muavin hattı, ve kalecinin şan· 
ıı dün lstanbulspor takımını 
U:ağlubiyetten kurtardı denebilir. 

Zaten, bu kadar bozuk bir fut· 
bol maçından sonra, koca bir ıe • 
nenin tilt ıampiyonluğunu kazan• 
mak dün kimsenin hakkı değildi. 
Berabere kaldıkları iyi oldu · Bel· ' 
ki gelecek hafta futbole benzer 
bir oyun oynanır da, o zaman a· 
ğır basan taraf haklı ve !erefli 
bir ıampiyonluk kazanmıt ofor di· 
ye dütünüyorum. 

imi Muhittin 
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Parlime tolar 
konferansı 

(Baı tarafı 1 incide) 

kadar çıkmqtır. Avdette Beyler • 
beyi *1'ayıaa gelinmit ve burada 
bütün ecnelti murahhaalar tereli • 
ne bir çay ziyafeti verilmittir. Zi· 
yafet eınuında f~r bandosu 
da çok güzel havalar çalmqtır. 

Saat sekize doiru .apur tek • 
tar Beylerbeyinden hareket ede • 
rek köprüye gelmit "Ve bCSylece ıe· 
zintiye nihayet verilmiflit. 

Lehiltan murahhaılan enellri 
gün Polonez k5yüne giderek ara· 
da 1856 senetinde 81en f&İr Adam 
MilllciyeviÇİn evini ziyaret etmit
lerdir. Bugün de Cümhuriyet a'ln· 
desine çlek koyacaklardır. Kon· 
ferama ittirak eden lran murah • 
haılıtrı da puartui ıtınü Anka • 
raya gidecekJerdiT. 

ihtiyar çoban iki 
kişiyi yaraladı 

(Bq tarafı 1 incide) 

vermemeeini aöylemit Ye ayrılmıt· 
br. 

.Aradan clört sün seçtikten. 
sonra, yani dün, Hakkı efendi, 
çocaiu Hida1et ve yularına al • 
dıkları üç dört phitle birlikte Gü· 
mü§luyu tepesinde aüriiaünü otlat 
makta olan çoban Salih aianm 
yanına ıitmiıler, ıeçen ıün ken • 
diıine emanet ettikleri keçinin 
ner~de olcluiunu ıormuılar, ço • 
ban, mal6mab olmadıimı söyle • 
miı. "Vardı, yoktu,, derken arala· 
rmda ka•ıa bqlunıf, ilk tokab 
çobana Hakkı efendinin oğlu Hi • 
dayet patlatmıf, müteakiben Hak 
kı efeıuli de birkaç tokat vur· 
mut, Salih aia da fazla dayak Jİ· 
yeceiini anlayınca bıçaima 1&r1 • 

Dün Bü~dada tur eınuın • larak Hidayeti ıöiıünden, Hakkı 
da teeaıüf edilecek bir kaza olmut efendiyi arkumdan aiır ıurette 
't'e misafirlerden bir kadınla bir yaralmnııtır. Yaralılar, bıçaiı ye
erkeii hamil olan bir araba dev· yince yere yıiJlmıtlar, feryada 
rilmiıtir. Fakat hamdolıun hiçbir bqlamıılar, polialer tarafından 
yaralanma hldise1i olmamııbr. Cerrabpqa hutaoeaine kaldml • 

Parlamentolar konferanauun mqlardır. Salj.h aia da yakalan• 
ıon içtimaı da bu ıabah aaat on· mııtır. Busün adliyeye verilecek· 
da açılmıtbr. Evveli gelecek tene tir. 
konferansın Brüktelde yapılması ---------
kararlaıtırıldıktan sonra Fransız 64 tayyarenin 
murahhaıı Möıyö Kottan söz ala· 
rak idari komiayoncla parlimentp yanşı 
rejimi hakkında verdiii raporun 
arka.Jqlan tarafından tuvibin • 
den dolayı tefekkür etti. 

Mösyö Postandan IODI'& Ro • 
manya mu,.ahhaıı M. Pelhi liz 
aldı Ye konferanstaki müzakere • 
)erin murahhasların kendi parll· 
mentolan)tJ haherc\lr etmealnl te

nemi etti. Gene ıöz alan F ranıız 
mlll'ahhuından sonra Yuıosla"V· 
~ murahha11 M. lvankoviç 
parlbnentolar hakkında son 
zamanlarda yapılan teklifler. 
den bahsederek fırkaların mi111 
vazife kart11ında birletmeleripi 
ve birlikte hareket etmeleri lüzu· 
mundan bahsetti. 

Bugüµ öğleden sonra Türk 
murahhularından Tokat meb'uıu 
Nazım izzet bey de aöz ıöyliyecek 
"Ve bu akıam 30 uncu parlimea • 
tolar konferamma nihayet veri • 
lecektlr. 

Leh murahhulan bu aabah 
cümhuriyet ahidetine çelenk koy· 
J1111flardll'. 

Gümrük muayene
sinde kolaylık 

(Baı tarafı ı lneicle) 

lakenderiyeden yolcu alan De· 
niz yollan idareainin yapurlan 
döoütte Pireye de ı~rıyarak ypl
cu a~ ve ıonra lzmire ıel • 
mektedir. lamirden ecnebi liiDan· 
ıarm•-. bineıı yolculann aruma 
lmnir 7ole11lan da karlı~«Jır. 
Halbuki Türk limanlarmclan ıe • 
len JOlcular latanbul l~a 
hiçbir m11•meleye tibi deiildirler, 
lel'bett çıkarlar. &nebi limanla • 
naclan ıelea yolc;ularaa ıüna • 
riikte kontrola ti'9idirler. lak~n· 
deriyedea ıeleo vapur yolcule.rı 
tabia&iJ'le latanbul pmrüiünde 
ada bi( koaola tabi oldutun~n 
bunl~rm arasına karıtan tamir 
yolcularımn lla-e,yalan muayene 
edilmeldedif. Bu ise lzmir yo1ca-
1uma. ltir mütkül&tbr. l$u müt'kil· 
,.._ kaldmlmuı huauaunun b • 
&n olaealı anlqrldt. O da, yapar
la,_ 1.- Jhumaa ıelmeden 
-ai. lıeJn.J41ô Yolm ..nlaımm 

(Ba1 tarafı ı incide) 

ditine lıir daha Türkiyede uçamı· 
yacaiı teblii edilmiftir. 

Diler tayyareci metliur Molli· 
son'dur. Bu zat tayyareıiyle Ha· 
lepten ıelirken ıene müaaadetiz 
KODyaya inmiı, orada alakonul· 
muttur. Bunun üzerine o zamanki 
1ngUtere E1çlli Sft Gt1otıee ~ 
hülı4metimis nadİllcle ~ 
lerde buhmmut, lnıilis tanveci 
lnıiltere hüldbnetine bir cemile 
olmak üzere ve tekrar Halebe d6-
nüp mütaade a1dıktan ıaoma top-

raklarımızdan ıeçmui prtiyle 
lel'beat bıralalmqtır. Mollison bu 
,.m kabul etmit ve tiz vennit ol· 
dqu halde Konyadan tayyaruine 
binerek dojruca Bulpri.taııa ıit• 
mittir. Bu yaziyet tayyareci na• 
mına aöz vermit olan lnsiltere El· 
çitini mahçup ebnİf, Mollieon a· 
yıplanmıftır. 

Bu tayyarecilerden Sir Kinp
ford Gazi Hazretlerine bir telgraf 
çekerek Türkiye üzerinden uçma· 

11 için müsaade yeribeaini, b!r ku 
suru vana affolunmaıını rica et· 
mittir. 

Döviz kaçakçısı 
(Bat tarafı ı lpd uydada} 

Türk parasını koruma kaıiunu 
mucibince piyuadan ecnebi dBTi· 
zi toplamak ~- Ba toplama 
m.Gaaacleai ancak ftanblara nril· 
mittir Jfaylt: olmaaına ratmen Ya 
ko to~ladılı ecnebi damten Ma1 
dar•un dükkinma ıiderek TUrk 
".Z-uma tahvil •tmiflir,. Bq ~ 
deiiıtirme muameleti 1apıbrken 
ıümriik nıuhafua memurları an• 
ıızm içeri ıms.iıler ve dükkl11r· 
~ ıeriainde ikisini de cürmü 
metbut halinde 7ak•lamıaltdrır. 

Y akalanaa davis 3445 Jeya, 
2000 liret, 1300 Fra1111& franiıJle 
9 İngiliz liruıdll'. Suçlulann ifa· 
deti alınmaktadır. 

ıouayen-iclir. Bu takdirde laem 
İzmir yolcuları fuzuli bir muaye• 
1\eden kurtulacaklar Ye hem de 
'eellebi yolcular vap~ !U.ana ıi· 
rer ıiım• ıümrilkte Mldemeden 
........ tehre 9kacaldafCLr. 

• 
Her paıçası ayn bir heyecanla okunacak macera, 

kılkıaçlık, kuvvet, qk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 

Gözlerini yerden ayınDIJUÜ zanan ıene iki tarafı çitli 'JOl1ar 
bir müddet takip ettiı... Banlar amit lrir m.,.lana toplanıyordu. -··· 
araımda bir de ayakkabı izi Yanlı. Süle,.aaa,- im yahfi .. ,._yak Y•an: 

Süleyman iMi vaziyet kal'fl9Dl- l•pne•dan enel, balunclaiu ni.- R 
da lriilftnunü •erdi. Aıtdc, ümm1e- beten yük1ek ,_den iyice ıösclen ıza 
ri kunet bnlmQfla. ...... Şelcip 

Vahıiler daha biraz ilerledik- Çitler anmıda birer m 19la ıl· •---.. 
ten 80m& durmutlardı. V•i,.Oe- bi ıörlinen ~ sidtle 
rinden ve itaretlerinden 1-ir biti• takip .etti .... brqık yol hatlannı re karanlik aCSriinüyordu. !>itdcat-
ı.,. ,.klafhkluı anlatılıyonla. kafUma ,...lettlnnele çabftı. le tekrar hakındı. Ufak bir ftbti 

Vahtiler daha fazla ileri_. Bir ara, Hersülü yanma eı.... \OCUiq, önGndelci hir ıılm topıa· 
illaliyorlardı. dıtma pipnan ollllllf siltiydi. F... lı kanttınr• oJ11111ordu. Biraz 

'Süleyman Her,ali orilaılmı be.o kat soma ~ daha iti ol- ileriıinde hlr bdaun da unndıtı· 
rUer lurabrak kea4laimaldqb. data \jı ıetiae .ardı. Sea çıJw. nı ılrdil. 

Niyeti etrafı gözden ıecirmek, mad•n U.Wi. içinde anlatılmaz Dıpnıı çok ucaktr. 8ilt6n n• 
AWül Fakiıain nereye ıittiiini bir heyecan duyuyordu. Bir ben• IUhelerdeld fthtilerin 1nı aıcak aa• 
kt11fe çalıpaaktı. dek yanındaa seçerbn 1"ırnana aderi aeçinqek içio yatıp 11JUchdi• 

Hetsül, bir iki aaat War ken- çarpan pis Ye tahelamül edilemez larına hükmetti. 
diıini bekliyecekti. Gelmedilini Lır· ===- ·L.-- dölMlii, sisleri 

u IWIUMWI _,. Ni1eti, makt•n hüyilk aerdü-
y.,. kendiaiadeo bir 1et çıkmadı· karanr sibi oldu. Kaliilleleria 1111- iü kulGheye ,.tclatMıilmekti. Ba 
nı aöriince mamala çıkacaktı. lundala ı.. yer, oldukça ~lr kulühe muhüblr kabile reiıine 

Ozerlainde ıilih namıaa hiç idi. Orta meyandaki lsalm Jiik· ait olacaktı. Ahdül Fakinin, pyet 
bir 19yleri 10ktu. Y alnı& Süleyman te~ -taç in•mn laer aoktatlaa SÖ- huradaya reiıin yanmda hahm
cla, 1ert bir aj~tan yapdmıt 80P& :dine çarpJJOrclu. Zaten btmlan • mn ihtimali b••etliJdL 
vardL Oatleri bqları tamami1le berlemeye çatıprken bGytik alacı Bm" m::...1-Aıatıa ltara,.,. bilar -.a. .. o1-· .... • Her-=:• .;..:ı-u . .,... ., __ 
r--s- ......,..... •'" •·"..... eau almıt ve hareketini ona alre akl ~-
bir bale aelen pmlejini çoktan taui111 emdıtl. "1 T=::. aralık 1Nlclaiu iki 
atmıf yalım parçalanmıt rntolo- Acaba Abdül Faki tNreda mıy aieç arumdan iceriJe halsacalı 
n-. tı&pJOl'du. un.da kulaklarmm dibinde pllh-

Süleymnm ıırtmda ince, lime dı? ime .... bit -::..::16.1:. ile irkildi. u~ 
'ime oJm .. • bir .amJek vardı. Pu· islerin köy 10mında ıörii • ı- llU&-
, -ır • L--.-: 0 ht0 l erci" b0l 0 dı" Fa bir ıe-=ı. b••• ı--irilmit uma 1Rr •~lbnu da bundan farksısclı. ıı 1N11& ı 1111a v ıre ı ır • • .J AA ~ ~ 
~ •-- • J ak cak '----.J-n ID'Ik yere diiamüfttl. SüJe-"- ·=•le bir, on bet da· -..t emm o m ve an uunu- -s 

ı---. wuı H üJ·· d 00 k Sül•-·"' •paan btilmifti. 
illll.ım~ bir •oldan sonra lnüne • sonra erı un yanma onme , _ 

# 1 ~~ ••• d.... . .. . 
liiı' tümae1' arkaımda sua 11ra znn r. ~.~~==::=-=====:::=:.:=~. ı musa bir kulUL-l•n biri kotac.k 

"beler ıörclü. Bunlar, enelce Günetin çekilmea\ne ~aha çok .....,. 
kü !!'- bir bar •--&:- b Te -'-alanac.aktı. -=. .. cJmr.::. kulübelere ~iyor- vardı. En · çiia eııu=ua 11 ~-•- -.u . Süleyman birdeabire fırladı. 

du. Daha t.:~-ük ve iizerleri de bi· aydmlıkta ıöu çarpmamaıma mı 
A~ Dört, bet metre aaktaki bir çub• 

rer .kubbeyi -andmyorau. Bunlar· kin yoktu. rwı içine ıindi. Kendi kendine: 
daıı batka biç bir inaanm mevcu· Süleyman bunu bilditi için •• _ HaJ ıar olası, dedi. Hanıl 
diyetine hükmettirecek bir tefe çık yerlerde. aürilner~ ilerli70r, eli kmluıca hu ulurauu haraya 
tesadüf edemiyordu. ~ kulübele- ancak çalı dıplerlnde, çit bnarla• _.ı 

d L!~- d lı.-..1..- rd koydu, dc;ui. 
rinde, terk ettikleri pbi bot oldu· nn • VJnm 

0 •.-IUU.1° u. Filhakika SüleJlll&DID 1m1duia 
iuDa hiilmaedeceii 'bir urada al· ı Kayde derin bir ,._.ialik hii- ımi oldu. Bü~ çadırdan çıkan 
daİlcbirm anladı. Çünkil kulübe- kilin ıürmesine ralmen adam ı.- iki vahti etrahı bakmddar. Süley• 
lerden birinelen çıkan ıiyall bir lundulu mall*lckaktı. D1&D priimnemek endi ... Ue hem 
ıölcenin blübeler ortaunda, di· y aklafblı ilk kuli1'elerden bi• ~ ••Jl'ecll1or, hem de deha 
terlerinden daha büyük ı&rilnene rinin almçlarma kulafmı dayaya• çok ainmeje çabpıorclu. 
doinı nudıiw ıBrmüttG. rak içeriaini dmledi. Hiç bir ... 

Dem~k ki •t delt1di. ,,. JMtu. !UrUnerell dolqll. Xap'um V-hfiler, fere aırılm diflll• 
Kolübelerln etrafı çitlerle •'"1 daa hafif~ bqmı mataralc 1-ktr. nü ....,_, Qdli de ....... yer 

mqh. Bu çitlerin bpılarmdaa .- l içerili ~dmlıktan kam•tan ı&sle d• lıraldmhlar Y• ı•• ulsi 7eri· 
ne dayadılar. Bu .... s11.,... . ......................................................................................... . 

Yarın 
lo::ıldn<J 

'lbJı . 
/ 

o 

cın 
amıtana da •wlfti. Giirllllaln 
ne olchılt'nnl aıdamak i'Çlia '8 .ala
filerin aı'.-.aıodan AWll Ftldalo 
de psbl• alrm&ttU. l 

Ankara telefonu 
Vecihi mektebi ve • .. aberl 

Ankara, 29 (Telefonla) - V• 
eliti Ta71are Mütehinin kapt.bl
~ıima dair z~- putelbain 
JU&lıiı laaı.r •111uadu. eldeat 
reamen kapablmıfbr. Alllıia.tu 
bir sat aektebin kapabldıP .. 
TiirkV•tle .nB ta,,_. •lddi 
buh1Uaa4ıtau ... ~,. ...... 
tı malaauala yapılchl\'ln llJleait • 
tir. 

Y•llllt ltlr h._ • •• 
Ankara, 29 (Telef..ıa) - An· 

kara 3-Jaw Mecliai ... set1eriaia 
ı.,üa illa eclJltcellai ~ • 
Jet paeteai ,...,orchı. •• yak· 
1ımaıı Puart.i aüaü .,..ı.ıcaiı • 
nas&• .,...ııer a-.ıc Salı IÜ • 

1 ili illp edileWlecektil' • 



Kıw• 911 - - ilk - Orta - U. lammlanm havi 

HAY iYE LiSELER. 

DO ve YARIN 

Y G11111 • Pig.,. Loti Ç.,U..: 
s,. : 1 Lir• -- -

ASJLANLAR: 
' - llU'O. ..... - ..,... .... 
ı-AUlW9"9l.._-t.& ...... • 

Bitin miHetleria ede1.t, ~ 

mai, iktı1&dl, mali-.. En •6-

hallet aerlerinclen HÇme kitapla

rın terci•tti " DON •• Y AR1N 
~ ll;ilU7atı ilimi albllda, 

yılda mantu1111 fasılalarla ota 

1 - 'l'IOAan, BAJllKA .. BUW. .... , ...... .....,. .. .,. 
• - DIM.n ft lll'fbAL. IAlllıa - ~ .. " 1 _. ICJDAI,..,. ....... - " ·-uıu• .. ......_ • , ........................ _..,.. ... • 
1 - &tml .llATA .. Llf1J1JJI, ..... r--tror. Dr. .. ...,....... • 
ı - llPDAXA oooau • .,,_ .... - t. 11. ...... , .. 

• 
• 
• 
' • 
• 
• 

cilt kadarmm çıkanlmaaı ~mile A'SILACAKLAR: 
,as cilt .acun aetlrlhn..t temin ------..---

kalemlerin yarchalarma minca

at Olmmaattur· 

9 
gpcuıu çıktı. 

1 - KOl.U~AT <1. KAS~ 

1 - GOldo lllAMı ...._.. - a.79' .... 

ı - nn•ffıl• mı.l!Rt. ı ... naıı .. n - ı s .... .,,. 
t - ..,iiidtltl', ......... 

1 - UPITAt.blll ll11WNI. P:NIUll .... - &-.. .... 

• - .. -Mm .. UllA, ........ 

1 -··· ...... lb• 1 s 1 llı:lı ....... , ....... ...,.. - ...,.., ..... ,_ ... , .... ,, .. , _ ....... ...... 
• - IOl'llMI UJl1JJIL&llt GNlf - ... .... 

" - OOCJll• ...,..,...... a ........, ••••ıı - ....,_ ...... 
ll - SAIAMBO, ...._ - t. a a.-
ll - aAJdld MADl:I', 'l'ell9o1 - L & -... 

il - vmana. Olte - &. ... 

il - DIZaA&LININ llATA'l'I. &. .... 

Denen ıahbk dükkan 

Boiaaisi npurlarma ....... SonWaar tarifeai T.Wenelba 
birinci Pawt.i ..W.mclaa it~ ıatb• .cın~. Tarife
ı .. kifelet:de -cdmaktadtt. 

1etlilmle Kulı çepae 0-ir
._. cada.,ı No. M &iSi MW.m 
...,_ ....... letiJrealerin • ..: 
.... SllO 

tn.I ... ~. durak ,,.. il• 

atih parla arumcla tramftJ cia4· 
.... --~ •Wdıilı ...... 
taınıJl&Yi, ,... ,....... lrlrsir 

atıbkbr. Girmek~ 

ı.r sb llledea eonra IUl ildM 

edebiliıW. , .,., ............ . 
de Klf.Gk mevdancılc numaraaa ...... 

Kiralı 

_.,.,,. ... 
.. ...... ile 1.avatlar ... 

,... balice it••• un ..... ,,. •7" 
n w 1tl,a1r klt1ı te Wii Te)'a b • 

en kiraya ftl'ileC:ektir. Afi• 
M>l,a meydanma nuır Aiemdar 
cacldainde tramny tfuralatu 
1dite liatm•• ı a.......ı. ~ 
lat katmclalri 4 eda el~ ~ 
•• IUJU han tlairt d.e ~. 
lata Melek Hen 'I namarap mi • 

Ak am Pq ta ı 

.... h .... IST ... IUL AN 
~ACADDEll 

Nillll A ...... ı 18l'ANB1JL BA•11 Nlfla ,_,_ .......... 

. - -

PİR· 
.... .,, ......... ambalaııarcıa bulunur. 

Ambal•il•rc1• ~• ilcomprİ· 
melerin. üzerinde Ea 
m•rlcHının mutl•lc. 
bulunm•11na dik· 
Ut edinlıl 

~Olll10g911 

ZUK 
•çloayona 

~bale ... ~ ... liye
Nk "'1silm11iae .aai olar. Depo
au: Ka•mkecmeeidir. Belli Mt· 
lı ıtnJat matualarmda ft ber ec· 
anede bulunur. 

1 

F T 356 

k iktisat ve ticaret mektebi 
müdürlüğünden: 

Mektebia her ~ luımma t.ıebe ka1dı 30 E,111 934 Puar 
sblhM bclar clnam edecektir. (5978) 

Tl!:J C2 K iVE 

llRAAT 
BANKA:,ı 



Parlamentolar kon 
feransı bugün son 
içtimaını yapıyor 

Folklor 

Bilmeceler 
Türk dili araşbrma kurumu başkatibi 

Kemalettin Şükrü Bey "Bilmeceler ve 
ninniler'' adlı bir eıer hazırlamaktadır. 
Henüz basılmamış olan bu eserden ba
zı parçalar ahyoruz: 

Sıra 11ra söğütler 
Biribirini öğütler 
Karşılığı: Dişler. 

İri gözler ufak gözler 
Eli gizler bizi gözler 
Karşılığı: Pencere kafes. 

Ostü çayır, biçilir 
Altı pınar, içilir 
Karşılığı: Koyun 

Tangır elek tangır saç 
Elim hamur karnım aç 
Karşılığı: Ramazan 

Boynunda yular 
İ§sİz adam arar 
Kar,ılığı: Nargile. 

El kadar yonga 
Dağdan domuz indirir 
Karşılığı: Tarak 

Tandırdan geldi bir konuk 
Onüne yemini koduk 
Ne yeminin kemiği var 
Ne :konuğun diıi var 
Kartılığı: Çocuk, meme 

'nneai yaprak 
l{ızı toprak 
Karıılığı: Ev 

Anası yayma kadın 
Babası büklüm hoca 
Kızı güzelerden güzel 
Ulu sohbetlerde gezer 
Karşılığı: Asma. arap 

Ah umutlar umutlar 
Kevser nurunda bulutlar 
Ayağından emer 

T epeciğinden yumurtlar 
Karııhğı: Buğday 

Dedem deve .. girmez ev« 
Kes başını girsin eve 
Karşılığı: Şemsiye 

Parmak parmak yapısı 
Göğe kadar kapısı 
Karşılığı: Sepet 

Dam üstünde kadı gibi 
Gözleri var cadı gibi 
Karııhğı: Baca 

Cansız doğar canlanır 
Kendi etini yer tavlanır 
Kartılığı: Civciv 

Su koresi 
Bostan borusu 
Karşılığt: Buz 

Sabahleyin kalktım. 
Bacayı boynuma taktım 
Karşılığı: Etanri 

Karşıdan bir ay doğmut 
Ayı görenler olmuş 
Anası kundaktayken 
Kızının kızı doğmuş 
Karılığı: Gül 

Kara tavuk kakıldar 
Kanatlan ıakıldar 
Karşılığı: Kalbur 

Kısyruklu kumbara 
Yem atar ambara 
Karıılığı: Kaşık 

Bir ağacı oyarlar 
lçine tın tın koyarlar 
Ağlama tıntoncuğum 

Şimdi kulacığını burarlar 
Kar§ılığı: Keman 

Vardnn baktrriı yabnışfar 
Baldın baldıra takmıtlar 

Gözleri burunları kıtılar 
·~ı Manda 

Amerlkadn dünyanın en büyük l!IU ben· 

dl yapılmaktadır. Kolorado nf'hri üzerinde 
yapılmakta olan bu bendin in~aatr 1937 
senc~lnde bltf'<'f'l.:tlr. Reslmlerlmlzde lx>n· 
din ın,aatma o.it iki manzara. göriiyorsu
nuz. Solda görlilrn muazzam lmll'I 135 

m••••••••••ııt..-2:..d metre yük!M.'kllğindf'dlr ve ııuyu uzaklara 
scl·l•etmek için Jmllıınıla<'aktır. 

ESNAF VE 
işçi mahallesindeki 

bakkallar 
Küçükpazarda bakkal Hara

lam bo Efendi, dükkamnm erken 
kapandığından ~ikayet ediyor ve 
djyor ki: 

Dükkanların kapanma saatle -

rinin tahdidi işi beni ve emsalimi 
çok zarara sokmuştur. Küçükpa

zarda oturan halkın çoğu fakir ve 
fabrikada, şurada burada işliyen 
amelelerdir. Bu amelelerin mühim 

bir kısmı gece saat onda, on birde 

evlerine dönerler, halbuki zavallı
lar evlerine döndükleri vakit dük
kanları kapalı buluyorlar. Ve bir· 

çoğu da zannederim aç yatıyor. 

Tabii bunların bu zarariyle biz 

de zarar ediyoruz. Çünkü alış
verişlerinden mahrumuz. 
Dükkanım eskideın şöyle, böylt>: 
yirmi beş otuz liralık alışveriş ya

par ve bana da beş on kuruş kar 

bırakırdı. Şimdi ancak üç veya 
dört lira ile kapatıyorum. Bu alış· 
verişe karşı da elli üç lira küsur 
kuruş kazanç vergisi veriyorum. 

Tesviyeciler cemiyeti 
faydalı olur 

Mahmutpaşada Bezcilerde 19 
numarada tesviyeci Aptullah usta 
ne diyor: 

"Ben sanayii bahriyeden yetiş

meyim. 10 yaşındanberi bu san -

atla uğraşırım. San'atımdan çok 
memnunum. Hatta oğlumu da ya

nımda çalıştırıyorum. Kendi hesa
bıma, hiç işsiz kalmadım. Birçok 

esnaf işsizlikten şikayet eder, fa

kat ben şikayet etmiyorum. Çün -

kü iş yapıyorum. Daima işim var

dır. Belediyenin dükkanların er -
ken kapanması hakkında verdiği 

kömörcülerin 
derdi nedir? 

Mahmutpa.~a Bezciler 31 nu
marada kömürcü Mehmet Efendi 
diyor ki: 

- Bizim ve bizim gibi dükkan

larında kömür satan esnafın müş
terek derdi, seyyar kömürcüler 
meselesidir. Bakınız biz bunlar· 

dan ne kadar mutazarrır oluyo· 
ruz: Seyyar satıcılar olduğu ıçın 

esnaf, dükkamnd~ stok mal bulun 

duramıyor. Çünkü sonunda satış 
yapabileceğine emin değildir. 

Esnaf dükkanına stok mal ko • 
yamayınca halk ta bu yüzden mu· 
tazarrır olur, çünkü; kışın gelen 
mal ıslaktır, yaştır. Hem fazla ok· 
ka çeker, hem yanması güçtür .•. 

Sonra gene esnaf stok yapama

dığı içindir ki, kışın kömür fiyat
ları yükselir. Çünkü nihayet, ser

mayeli bir iki tüccar iskelelerde 
kömür stoku yaparlar .. Kar ve yağ 
mur başladı mı fiyatı yükseltirler. 
Esnafta, kendisinde fazla mal bu

lunmadığı için mecburen tüccar

dan pahalı kömür alır. 

işte gene bu yüzden şiddetli kış 
larda kömür buhranı görülür •.• 

Halbuki, haline göre her esnaf 
biraz stok kömür yapabilse ne kı
şın kömür fiyatları yükselir, ne de 

kömür buhranı olur. 
Kışın gazetelerin, mahalle için

deki kömürcüler~:1 ihtikar yapı
yor, dedikleri şey işte budur. 

Veresiye alışveriş 
ve bakallar 

karar benim hayatımda ve çalış - Üsküdarda bakkal İsmail Hak-
mamda hiçbir tesir yapmamıştır. kr Efendi diyor ki: 

Çünkü ben dükkan sahibi oldu- _ Benim bütün derdim veresi

ğumdanberi her gün muntaza - ye meselesidir. Mahalle bakkalla

man akşam ezanında dükkanımı rı hep veresiye ile iş yapar. Akşa -
kaparım. Bizim cemiyetimiz yok- ma kadar durmadan terazi işler·. 
tur. Olsa iyi olur, diyoruz. ÇUnkü, Akşam üzeri çekmeceye bt-karsa

bütün tesviyeciler arasında birlik nız. 50 kuru.ıtan fazla görülmez ... 

k~rmak li.~ı~dır. iş fia~la~ı te.-l Mtışterilerimizden bizi de düşün -
hıt etmek ıçın de cemıyetın fay- melerini isterim _.,,... 
dası olur kanaatindeyiz... - - ' 

iŞÇi l 
Ticarette muvaffakı

yetin sırrı 
Üsküdarda kebapçr Süleyman 

Efendi diyor ki: 

- Ekseri lokantacılar, kebap -
çılar işsizlikten, müşterisizlikten 
şikayet ederler. a -en etmi· 

yorum. Çok şükür müşterim de 

var, işim de ... Rahat geçiniyorum .. 

Bunun sebebi nedir? Yani ben 
niçin iş yapıyorum, bazı kebapçı

lar niçin iş yapamıyorlar? 

Çünkü ben; her müşteriye la -
zım gelen nezaketi gösteriyorum. 
Bu bir.. ikincisi; goruyorsunuz. 

Temizlik.. Bu bilhassa bizim san' -

atta çok ehemmiyetlidir. 

Sonrada, fiyatları uygun yap -
malıdır ... 

lstanbuldan gelen bir çok müş

teriler, orada yemek fiyatlarının 

pek fazla olduğundan şikayete· 

diyorlar. Halbuki böyle olmama • 

lıdır. iş yapmak için, doğru, kana

atkar olmak lazımdır. 
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Bir mektup 

Lüks mü, sıhhat mı? 
Kadıköyünde Kurbağalıdere civa-

rında oturan bir okuyucumuzdan bir 
mektup aldık. Daha ziyade bir "Fer -
yatname!" mahiyeti gösteren bu mek
tubu aynen neşrediyoruz: 

"Geçenlerde Modadaki Çocuk bah
ı:esinin resmi küşadt yapıldr. TesisatI 
hariç olmak üzere bu bahçenin yalnız 
toprağına 4000 lira verilmiştir. Ne 
yazık ki, bu para bir süs ve gösterişe 
sarfedilmiştir. Bir kere Modanın bu 
kısmı paralı halkın en ziyade toplan
dığı bir yerdir. Denizin karşısında u
yuklar gibi serilmiş yeşil pancurlu be
yaz yalıların hemen hepsinin arka ta
raflarında muntazam tarhlar, nadide 
ağaçlar, kameryeler, heykeller ve ha
vuzlarla süslü büyük bahçeleri var • 
dır. Çok hayati işler dururken bu ma
halde oturan çocukların oynaması i -
çin sarfedilen bu para lüzumsuzdur. 
Çünkü fıkara çocuklar Modadan çok 
uzak mahallerde toplanmıştır. Bu za
Yalhlann buraya kadar gelmelerine 
ne kudretleri, ne de vaziyetleri mlisa· 
ittir. Gelseler bile bahçede asılmt'i o
lan tabelada yazılan talimatnameye 
nazaran bu gibi çocukların içeriye gir
mesi imkansızdır. 

Kibar çocuklarına gelince zaten 
buraya gelmeleri lüzumsuz ve mana
sız bir külfettir. Zira her türlü eğlen
celeri cami mutazam ve zengin bah
çeleri vardır. 

Esasen 4000 liradan çok fazlaya 
mal olan bu bahçenin masraft daha 
lüzumlu bir işe sarfedilmesi kararlaş
tırılmış iken bir lüks ve şatafat iptila
sı oranın yeşil ve güzel manzarasını 
da bozmuştur. • 

Geçen sene muhterem Başvekili -
miz Kadıköyünün Kurbağalıdere ta -
raflarından geçerken dereye akmak
ta olan pis lağım sularım ha eij~ 

görmüş , u manzarası guzel er.enuı 
derhal ayıklattırılmasını, temizlen -
mesini emir buyurmuştu. Her gün bir 
nüfusu hastahanede tedavi ettirilmek
te olan derenin iki tarafındaki bed -
baht evler, kokudan, bunaltıct sıcak • 
larda pencereleri açamamaktadırlar. 

Kayışdağından, Çamlıcadan kur -
tulup gelen temiz hava burada mik
roba kalbolmaktadır. 

Senelerden beri belediyeye mazba
talarla müracaatler yapılmıştır. Ço -
cuk bahçesine lüzumlu görülen 4000 
lirayı mütecaviz paranın , muhterem 
Başvekilimizin ikaziyle, belediye tara
fından derenin ayıklattmlmast için 
sarfı lüzumu kararlaştırılmış, merkez 
belediyesinden gelen fen memurları -
mn tetkikleri neticesi de derhal işe 

başlamak ihtiyacım hissettirmişti. Bu, 
aylar, belki senelerce süren tetkikat 
ve keşfiyattan bir müddet sonra işit
tik ki, Belediye Moda burnundaki 
yeşil sahayı 4000 liraya satın almış ve 
bir Çocuk bahçesi yaptırmağa karar 
vermiş .. Bu haber bizi yıldırımla vu-

sigorta Anonim Şirketi tarafın - rulmuşa döndürdü. ı 

dan 10 ikinci teşrini 1341 tarihin• Dünyanın hiç bir medeni memle -
de Mehmet Kadri beyin hayatı Ü • ketinde görülmiyen, sularında pislik 

akan bu derenin sahilindeki insanlar 
.. erine akit ve tanzim olunan Bin artık kendilerini mukadderatın, tabi -
Türk liralık ve 973237 numaralı atin eline bırakmışlardır. En hayatt 

sigorta mukavelenamesine ait de· bir mesele için Başvekilimizin ikazları 
po ilmühaberi zayi olmuştur. üzerine ayrılan bu parayı havaya, 

lükse sarfetmek günahtır." 

Mezkur depo ilmühaberi hali Kurbalrğı dere sakinleri namına: 

hazırda kimin yeddinde ise, hu • Rıza 
kukunu ispat etmek üzere Vik - l!11-•T-ıp-F•akü--•1t•e•si-D•oçe-n•t•Je•n•.n•1d•e•n-... 
torya dö Berlin Sigorta şirketinin 

!slanbulda, Galatada, Kürekçi -

,.:~ rde, Manhaym hanında kain 

Türkiye Müdiryetine veya Ber • 

linde kain merkezine, işbu ilanın 

tarihi neşrinden itibaren iki ay 

zarfında müracaat etmesi rica o -

lunur. 

Mezkur müddetin mürurunda, 

numarası hali.da muharrer sigor -

ta mukavelenamesine ait depo il· 
mühaberi keenlemyekiin ve mef • 

suh addedilerek yerine nüshayı 

saniyesinin tanzim edileceği ilan 

Dahili Hastalıklar Müteha11111 

Dr. A. Süheyl 
Her gün ıaat 14 ten itibaren, hasta
larını, Divan Yolunda N. 169, eski 

Şark Mahfelinde muayene 
etmektedir. 

Muayenehane Telefon: 21422 
Ev ,. : 60726 

olunur. 

Viktorya dö Berlin Umum 
Sigorta Anonim Şirketi Tür
kiye i\iüdiriyeti. 
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