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Bulgarların dostluğun- Hiç görül1nenı iş 
dan şüphelenmekte-Gii-~i~.iik-........ -......... ~-- bir 

haklıyız! 
trakya BulgarlaraJ 

verilmeliymiş 
~......... ········-····· 

Haliç 
Doluyor 

Atina, 1 (A.A.) - Proia 
l•zetesinin Sofyadan aldığı bir 
lnektupta Sof YA da "Bulgar ha· 
tici siyaseti,, isminde bir kita
bın nefredildiği bildirilmekte • 
dir. Kitabın muharriri Trakya 
ili icra komitesi reisi lvan Or· 
llıancieftir. 

Muharrir, Bulgarların 1878 
larihli Ayastaf anos muahedesi· 
ile göre tesis edilmesi lazım ge· 
len büyük Bulgaristandan ve 
•Yni zamanda müstakil ve 
muhtar bir Makedonyadan da 
hahıettiklerini ve Bulgarların 
hundan ba§ka Dobricenin, di· 
ier bazı garp vilayetlerinin ve 
'trakyanın iadesini de istedik· 
lerini bilhassa teb~rüz ettir· 
lnektedir. 

Şirket bazı iskeleleri 
lağvetmek 

• 
mecburiyetinde 

1 
Ticareti bahriye müdiriyetin· 

: de deniz ve hava müste§arı Sa· 
il dullah Beyin riyasetinde yapılan 

toplantılarda İstanbul limanının 

vaziyeti esaslı bir surette tetkik e· 
dilmektedir. İstanbul limanının 
inkitafı, depolar, antrepolar, li· 

: manda seyrüsefer gibi mühim me· 
selelerin görüşüldüğü gibi toplan
da Halicin dolması da gözönüne 
alınmaktadır. Deniz ticaret mü· 
dürlüğü, daha evvel Halicin vazi· 
yetini müdürlük fen heyetince tet 
kikine karar vermif ve fen heyeti 
Haliçte tetkikata baılamıştr. He· 
yet Haliçte aletler vasıtasiyle 
sondaj yapmakta, senelerce evvel 
yapılan sondajla bugünkü arasın
daki farkı tesbit etmektedir. Tet· 
kikatın henüz bitmemesine rağ· 

men Halicin birçok yerlerinin dol-

Kraliçesi 
1.-• -www--....... ••••••••••••• •••••••••• ... .-•-.. •• 

[velin Rabi Dovey adındaki 

bu kız, Liverpolde 300 güzel kız 
arasında güzellik kraliçesi olarak 
seçilmittir Bir makinistin kızıdır. 

intihap 
encümenleri 

Kaymakamlıklarda 
yapılan seçmelere kimler 

ayrıldı? .• 
Belediye intihabatı faaliyetine 

başlandığını dün yazmı§tk. Ma -

Proianın muhabiri, kitabın 

Bulgar matbuat bürosu tarafın· 
elan muhtelif ecnebi gazete mu· 
laabirlerine dağıtılmış olduğu· 
nu bilhassa kaydettikten sonra 
.lllatbuat bürosu memurlann • 
.:ı __ &. •••n Rn2:İnofun ne rettiği 
diğer bir kitaptan da bahsedi· 
Yor. Bu kitapta, bilhassa, Tür· 
ltiyenin Bulgariıtandaki Türk 
ekalliyetlerine mukabil Trak· 
Yayı Bulgaristana vermesi la· 
ıan geleceği ileri sürülmekte· 
dir. 

(Arkası 6 ncıda) 
hallelerden ıeçilen ikiter aza dün 

1 I öğleden sonra kaymakamlıklarda 
toplanarak kur'a ile aralarında in 

~ j tihap encümenleri seçmişlerdir. 
Kaymakamlıklarda toplanan 

i . . : 
WOO•••••••••••e• ... •••-W••W.__...! 

Hali~te Hali~ vapurla· 
rından biri 

1 
intihap encümenleri azalarının i
simlerini yazıyoruz: 

Fatih mıntakasında: Necati, 
(Arkası 6 ncıda) 

Nışanlanmada siyasi bir 
sebep yok Laz Mustafa 

Y eldeğirmenliler 
Bu sabah fırka nahiye' 
binası önünde tezahürat 

yaptılar 
Zaten lngilizlere 
• 
ıçten bağlı imişler 

Q•11c; nıtanhlar otomobilde 

İngiltere kralının oğlunun, 
~~dip Yunan kral ailesinden 
·~·Marina ile Yugoslavyada 

i'-nlanmuından sonra, Londra-
~!renai büyük tezahüratla kar· 

11-ınak üzere hazırlıklar yapıl
!tı~dır .. 

L. tezahürat tebrik mahiyetinde 
o.~ktır. 

~a.lm oğlu nİfanlısını da be
l,.• c:ıe ıetirecek değildir. Fakat 

il' llıilddet aonra onun da döne· 
,(Arkası 6 ncıda) 

Bir yıl hapse, bir yılda 
göz hapsine mahkum 

oldu 
Bakırköyde Emrazı Akliye mü

essesesini üç ay evvel badana et· 
tiği bir ıırada bir gece müessese
nin arka pencerelerinden dıtarda· 
ki arabaya on iki battaniye atar· 
ken yakalanan Laz Mustaf anın 
muhakemesi üçüncü asliye ceza 
mahkemesinde neticelenmittir. 

Mustafa dört defa mahkeme 

heyeti huzuru· 
na çıkarılmış, 

dördünde de 

Dünden itibaren Üsküdar. Ka· 
dıköy arasında tramvay işlemek· 
tedir. Tramn.yın Kadıköyüne 

gitmesi Kadıköylüleri çok sevin • 
dirmittir. 

Bu münasebetle bu sabah Yel· 
değirmeninde Cümhuriyet Halk 
Fırkası nahiyesi önünde bir me· 
rasim yapılmıştır. Nahiye binası 

önünde birçok halk toplanmıştır. 
Saat on ikiye doğru Üsküdardan 
bir tramvay gelmiş ve halkın top
landığı yerde durmuştur. Tram· 
vaydan meclisi idare reisi Hacı 
Adil, murahhas aza Necmettin Sa 
hir ve Necip Beylerle başmühen-

itiraf etmişti. dis inmiştir. Şehir meclisi azasın-
Mahkeme he- dan Methi bey ile mahalle namı-
yeti, §ahit de na Muhterem, Behice, Feriha ha-
dinlemit, hınız nımlar tramvayla gelenleri karşı· 
lığı kat'i suret- lamışlar ve bir buket vermişler • 
te tespit ettiği dir. Sonra Methi bey bir nutuk 
için Mustafayı ıöyliyerek Üsküdu tramvay fir-
bir sene hapse Laz Muatafa ketine tefekkür etmiş, buna Nec
mahkum etmiş· mettin Sahir Bey cevap vermiş
tir. Mustafa bir sene de Emniyeti Hr. Nutuklardan sonra davetlile· 
umumiye nezareti altında bulun· ı re pasta ikram edilmif, davetli
durulacaktır. ler tramvayla Kadıköyüne gidip 

gelmitlerdir. 

canavar 

Evvela tetanos, sonra 
veba mikrobu aşılamış 

Şimdiye kadar, karısını, evla
dım, ka~deşini, babasnı öldürenle· 
re raslamıştık. Doğuf unda müte -
reddi olan bir adam, tabanca ile, 
balta ile, suya atmak suretiyle, 
ini olarak bu müthi§ cinayetleri 
yapabilir. Akraba katillerinin a
rasında taammüt edenler de var· 
dır. Lakin, bu taammütler, he
men daima acemice, çocukça ter
tip edilmişti. Zira, akraba katili, 
daha iyisini, daha ustacasını dü· 
şünemiyecek derecede basit kafa

Kana 
Susamış 
Adam 

karısını, kaynana
siyle babası mı 

ayartmıştı 
lı olur. 

Halbuki afağıda anlatacağı - Çorum, 30 (Hussui) - Çoru· 
mız macera, bambaşkadır. Kar- mun Gösrelik köyünden Ahmet 
det katili, bu sefer, maiyyetinc of!lu Hızırın karısı bir müddet ev· 
üç doktorluk bir erkamharbiye al vel Karadonaşa köyünden Mus
mış, cinayeti onlarla beraber ha • 
zırlamıştır. 

Bakınız, nasıl: 

tafay~ kaçmıştır. Hızır, karısının 

kaçma ına kayinpederi Mırza oğ-

lu Hası-n ksıyir.v"lidesi Fatmanın 

sebep olduklarını ve hatta teşvik Nevyorkta çıkan Times gaze· 
tesinde okunduğuna nazaran Kal
kütada, Brahma dininin asil sını· ettiklerini zannetmiş, bu yüzden 
fına mensup Benoyendra, üvey itin beslemiştir. 
kardeşi Amarendra ile müştereh Geçen ak§am Hızır, köy civa • 

olarak emlake sahip bulunuyor • ı rım: '.i mısır tarlasında yatan ka-
du. Fakat, adamcağızı ortadan · d · ·ı k · l'd · k 

yınpe erı ı e ayın va ı esı uy u-
kaldırarak bu mallara yalnız ba· 

h
. 1 k t da iken bastırmış, kama ve taban-

~ına sa ıp o mayı urmuş ur . 
Bu gaye ile, evvela kardeşini ca ile ikisini de öldürmüştür. Ka-

300.000 frank kadar bir parayla 
hayat sigortasma koymuştur. Son 

(Arkası ~ ncıda) 

til, fer yat eden kayin biraderi on 

yatında Hızın da ayni şekilde öl-
dürerek kaçmıştır. 

Not armayı 
unutmayınız 

:ıo Eylül 
Gazetemizin 

Eğlencesi 
Büyük Bağ 
Günüdür 
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Mühim bir 
kararname 

Paramızı koruma hakkın
da yeni esaslar koydu 

Ankara, 1 (Husuai) - On bir 
numaralı paramızı koruma karar
namesi çıktı. Yeni kararnamede 
9 ve 1 O numaralı kararnameler • 
deki bir çok hükümler bırakıl • 
mıştır. Eski kararnamenin on Ü· 

çüncü maddeıi lağvedilerek, bil • 
umum döviz taleplerinin kambi • 
yo müdürlerinin vizesiyle tediyesi 
esas ittihaz olunmuıtur. 

Yeni kararnamede gümrük 
makbuzlarına dercolunacak meş· 
ruhat hakkında bazı hükümler 
vardır ki bunlar halen tatbik edi
len hükümlerdir. Bundan batka 
eski kararnamede görülen forma· 
lite noksanları ikmal edilmittir. 

ihracatçılar, gümrük beyan • 
namelerin;n bir nüshasını da 
kambiyo müdürlerine verecekler· 
dir. Bu kararnameye mülhak ih
tiyaç listesindeki yeni hükümlere 
göre, umumi ve mülhak bütçeler· 
le idare olunan resmi dairelerle 
umumi menfaatlere hadim mü · 
esseselerden bulunduğu kanunen 
tanılmıf, sermayesinde devletin 
iştiraki olan şirketler tarafından 
memuren Avrupaya gönderile · 
cekler için döviz verilmesi ancak 
Vc!<iller Heyeti karariyle olacak· 
tır. 

Tahsil için gönderileoeklere 
MaMif Vekaletinin kendi lale · 
besine verdiği miktar döviz veri· 
lecektir. Tetebbu için gidenlere, 
tahsil için gönderilenlere verile · 
nin aza.mi iki misli kadar döviz 
verlebilecektir. 

Ecnebi memleketlerde oturan 
ve Türkiyede irat sahibi o\an\an 
nüfus ba§ına ayda yiiz lira veri -
lecektir. Bir nüfustan fazla aile· 
lerin her bir m.ifuıuna 25 lira 
zamla verilecek, fakat bu suretle 
verilecek döviz miktarı 200 lira· 
yı geçemiyecektir. 

Yukarda tasrih olunan iratlar 
karnrnamede şöyle ııralanmıttır: 

KABliR - Ak.t_a_m _Poataaı 

Bulgar hükômeti çeteciler 
hakkında yeni kararlar verdi 

Sil3.hlı çete kuranlar M.. M.usolini 
şiddetle cezalandırılacak 
Bu husustaki muhakemeler süratle 

görülecek kararlar istinaf edilmiyecek 
Sofya, 1 (A.A.) - Hükumet, 

devletin emniyeti hakkında net • 
rettiği bir kararnamede, devlet 
memurlarına veya eşhasa karşı 

katil cürmü tasavvur eden, ecnebi 
devletlere kartı hasmane hare • 
katta bulunan, siyasi maksatlarla 
şiddet, dehıet hareketlerine ve 
suikastlara müracaat eden kimıe· 
ler için on seneye kadar hapis ce
zasiyle mühim cezayı nakdi ve 
medeni hukuktan iskat cezalarını 
derpİf etmektedir. Karıtıklıklar 
veya suikast ve cürüm ikaı mak • 
sadiyle yabancı devletlerin ara • 
ziıine geçmek için letekkül etmi§ 
miisellah çete!ere iştirak edenler • 

Çeşmede ölen Italyan . . . 
gemıcısı 

Ankara, 1 (A.A.) - Bir kaza 
neticesinde vefat eden İtalyan ge
miciainin istirahati ruhu için Mo
ladıbaride atuatoıun on üçüncü 

pazar günü yapılan ayine, mahalli 
hükumetin daveti üzerine Türk 
konsolosunun iıtirak ettiği haber 
almmııtır. 

-o-

Paris1e Moskova arasında 
telefon 

le bu kabil çetelere yardım eden • 
ler, teshilat ıösterenler, bunları 

iskan ve iate edenler ve yahut 
bunların mevcudiyetinden haber -

leri olduğu halde hük\lmete ha • 
her vermiyenler hakkında tid -
detli cezalar konmuştur. 

Bu emirde yazılı cürümlerin 
hazırlandıklarından malumatı ol -

duğu halde haber vermiyenler de 
yukarıda yazılı cezalara çarpıla • 

caklardrr. Bu husustaki muha -
kemeler adi muhakeme usulleri • 
ne tevfikan ve fakat müstaceli • 
yelle yapılacak ve kararlar kabili 
iatinaf olmıyacaktır. 

Yugoslavya kralı 
Sofyaya gidiyor 

Sofya, 1 (Huuui) - Yugoı· 
la vya Kral ve Kraliçesinin Sof ya
yı ziyaret edecekleri haberi teey· 
yüt etmektedir. Bulkar hariciye 
nazırı bu ziyaretin eylül içinde o• 

lacaiını gazetecilere bildinnİ9li•· 
Yugoslav Kral ve Kraliçesinin 

bu ziyareti iki memleket araıın • 
daki yaklatma temayüllerinin ye • 
ni bir tezahürüdür. KTal Alek • 

Italyada hüriyeti 
iade edecekmiş! 

Milano, 1 (A.A.) - Deyli tel
graf muhabirinin öğrendiğine ıö· 
re, ? . Musolini, sosyalist mahafi • 
lini, bu fırkanın faıist f ırkaaın • 
da yeni bir soıyalist fatiat cenahı 
yapmak hususunda yoklamııtır. 

Buna mukabil, .sosyalistlere, 
fırkada mühim ve bilha11a milli 
iti kontrolü altında bulunduran 
idari tubelerde vazifeler verile • 
cektir. 

Dahilt siyaaet tarihinde bu 
teşebbüs, M. Musolininin en cür• 
etkir tetebbüsüdür. 

Sosyalist lideri M. Kalderanm, 
M. Musolininin teklifini kabul e
dip etmiyeceği hakkında efkarı 

umumiye çok muhteliftir. Ve M. 
Musolini ile M. Kaldera arasın • 
daki ıon mülakatlar hakkında bir 
çok tayialar dolatmaktadır. 

Ezcümle, M. Musolininin M. 
Kalderayı "arkadaf,, olarak se • 
lamladıiı ve M. Kalderanın, Jtal
yada hürriyet iade edildiii tak • 
dirde faıist fırkaama ıirmeie ha· 
:aır olduiunu aöylediii vakit M. 
Muıolini, "Şahsi hürriyeti dejil, 
kollektif hürriyeti,, venneğe ha • 
zrrlandığını söylediği rivayet o • 
...... -ı.....ı ... 

Milanoda efkarı umumuiye, 
M. Kalaeranın dürüstlütü ile nu
fuzunun, eier birle9me tahakkuk 
ederse, sermaye ile ite ayni za • 
manda yardım edeceli kanaatin· 
dedir. 

-----o----

Balkan 
oyunları 

Türkiye ı2 puvanla dör
düncü geliyor 

Zağrep, 1 (A.A.) - Buğün 

burada betinci Balkan oyunların• 
devam olunmuştur. Net!ccleri 
şunlardır: 

200 metre final: 
1 Yugoslav Kovaçiçi 23 sani • 

ye 2/ 10, 2 Yunan Sakelariyu, 3 
Yunan Frangudis, 4 Romanyalı 
Kovaci, 5 Yugoslav Bauer, 6 
Bulgar Nevakoff. 

400 metre man;ah final: 
1 Yunanlı Mantikas 55 aaniye 

7 / 1 O, 2 Yunanlı Skiadas, 3 Yu· 
RO&lav Stefanoviç, 4 Yugoıla"' 
lvanoviç, 5 Arnavut Gogo, 6 Ro· . 
manyalı Puhalo. 

Uzun atlama: 
1 Yugoslav Kalay 6 metre 85, 

2 Yunan Travloa, 3 Yugoıla• 
Buratoviç, 4 Yunanlı Patcrakiı, 
5 Romanyalı lonesko, 6 Roman· 
yalı Smit. 1 

500 metre: 
1 Yugoslav Krevs 16 dakika 

2. 8 / 10, 2 Yumm Kirycı t=di• 
ayni zamanda, 3 Yugoslav Bru· 
kan, 4 Yunan Orvanits, 5 Türk 
Teoharidi. 6 Romanyalı Koma• 
nesko. 

Siklet atma: 1. Yugoslav Ko • 
vaçeviç 14 metre 22. 2. Yuro~Ja\' 
Marançiç, 3. Türk İrfan, 4 Ro• 
manyalı Frits, S. Türk Veysi, 6. 
Yunan Siloı. 

800X400X200X 100 Balkan 
bayrak yarı§t: 1. Yunan takımı 3 
dakika 23. 8/ 10, 2. Yugoslav ta· 
kımı, ~. Romanya takımı, 4. Bul• 
gar takımı, 5. Türk takımı, 6. Ar • 
navut takımı. 

ikinci gün neticesinde yapılan 
umumt laınifte vaziyet 9u tarzda• 
.l.-.-~ ... 

1. Yunanistan 94 puvan, 2. Yu· 
goılav 90 puvan, 3. Romanya 38 
puvan, 4. Türkiye 22 puvan, 5. 
Bulgaristan 17 puvan, 8. Arnavut• 
luk 6 puvan. 

Gayri menkul iradından mü -
tevellit kira bedelleri ve bunların 
ıatı§ tutarları; Türkiyedeki ban -
kalarda mahfuz bilcümle esham, 
tahvilat, temeltu hissei faizleri, 
bunların satış bedelleri; resmi, 
hususi müesseselerden verilen te· 
kaüt maatları, Türkiye bankala· 
rındaki mevduat ve bunların ta· 
hakkuk eden faizleri; Türkiye • 
de yapılmıt kaydi hayat sigorta • 
ları dolay11iyle muayyen vadeler· 
C:le alınan iratlar; hariciye me • 
murlarının Türkiye bankaların • 
C:laki mevduatları ve bunların fa-

Paris, ı (A.A.) _Dün Parisle aandr'ın, bir dostluk eseri göıter • 
Moskova arasında doğru telefon mek üzere, Sırp Makedonyuın • 
görüımeleri açılmıttır. M. Bartu daki mevkuf Bulgarlar hakkında 
bu münasebetle Fransız hükume. umumi af ilin etmesi muhakkak 
tinin Sovyet hükumet ve milletine sayıhyor. 

lstanbuldan giden Ruml&r 

Oyunlara yarın da ıon gün o• 
larak devam olunacak ve §İmdiye 
kadar icra edilmiyen k11ımlar ile 
maraton yarı§ı yapılacaktır. 

hitap eden bir beyannamesini o -
kumu§tur. 

--o-

Cenubi Amerikada harp 
Asompsiyon, 1 (A.A.) - Res

mi bir tebliğ, Paraguay kıtaları · 
nın on dört küçük kaleyi ve 185 
mitralyöz, 35 otobüs zaptettikle -
rini, 25 zabit ile 2899 aıker esir 
aldıklarını bildirmektedir. Boliv· 

izleri, veraset ve vesayetten mü- ya kıtaları geri çekilmektedir. 

---<:-

Viyanada Alman klübü 
kapatıldı 

Viyana, 1 (A.A.) - Polis Vi
yanadaki Alman klübünü kapat
mıttrr. Klüp nazi hareketlerine 
menıup bütün münevverlerin içti· 
ma mahalli idi. Berndorf' daki 
krupp fabrikalarının müdürü M. 
M. Hahburger polia nezareti al • 
tında bulundurulmaktadır. 

Atina, 1 (Hususi) - lıtanbul
dan buraya gelen küçük ıanat er• 
babı Yunanlılar, Yunan hüku • 
metinden eıaıb ve devamlı bir 
yardım görmek için aralarında 
bir heyet kurmu§lardır. Bunlar, 
hükumetten ıimdiye kadar nufuıs 
başına 700 drahmi nakden mua• 
vetne gördükleri halde itsiz ve 
meskensiz olduklarını ileri süre • 
rek hükumetten daha esaslı bir 
yardım istemektedirler. 

iki milyon kişinin 
• 

grevı 

Nevyork, 1 (A.A.) - Menıu • 
cat grevinin önüne geçmek için, 
hükumetin ve sanayi müe11eseleri 
milli konseyinin ihtilafı süratle 
hal hususunda bir anket açma· 
larına rağmen, artık ümit yok 
gibidir. 

tevellit matlubat, tayyare piyan· r•----·-----------------------------------·11111• Şimalde, sendika itcileri, 

Şirketlere her hangi bir suretle 
verilecek dövizler hakkındaki eı· 

Sabah q azeteleri ne diqorlar? kolarının ikramiyeleri. 1 

ki kayıtlar aynen ipka edilmittir. ~~~~~-------------------------------~~--~! Mezunen ecnebi memleketlere COMHURIYET - Yunus Na- Elektrik fiatlan çok pahalıdir. 1 lacağı tabiidir. 

.. 

ıonuna kadar mücadeleye karar 
vermitlerdir. Fakat sendikalar• 
dahil olmıyan itçiler, ıreve itti· 
rak etmemeie karar vermiılerdir· 

gitmi, olan mütekaitlere P.ltı ay· di Bey "Mahpuslan kendilerine Bugünkü şartlara göre daha ucuz ZAMAN - Ebüzziyazade Ve
lık dövizlerden fazlası verilemez. ve insanlığa yarar hale koymanın olmak ,gerektir. Bu suretle tram- ıt Bey, Romadan gelen kısa bir 
Sıhhi sebeplerle harice gidenlere yolu,, başlığım taşıyan bugünki.i vay ücretleri bu elektrik fiatları telgraf karşısında mütalealarını 
ayda en az 100, en çok 200 lira- makalesindıe eski Amerika Sefiri ile birlikte inecektir. Avrupa şe- söyl~or. Bu haberin anlattığı şu
lık döviz verilir. M. Şerilin teklif ettiği bir projeyi hirlerinde olduğu gibi tramvay- dur: M. Musolini İtalyan halkına 

Türkiyede resmi ve husust mü· hatırlatıyor: Edirnekapı ile Yedi- larda azami mesafe için bilet al- hürriyet vermeği kararlaştırmış 
eHeselerde çalııan ecnebilerin kule arasında eski kale duvarları- mış olanl~r bu biletle başka isti- ve eski İtalyan sosyalistleri reis

memleketlerindeki ailelerine gön· nr çeviren güzel bir yol yapılırsa kametlerde işliyen tramvaylara }erinden M. Kaldera ile anlaşmak 
derecekleri dövizler, bunların ay· seyyahlar çoğalacaktır. Bu yolla- da binebihnelidirler. Telefon işle- istiyormuş. Velit Bey bu haber 
Irk kazançlarından hr türlü vergi rı da mahpuslara yaptırmak ka- rinde; mUkaleme adedi arttıkça üzerine hayret duymuştur. O ka
ve tevkifat kesildikten sonra ba· bildir. Yunus Nadi Bey bu fikri ı alman para artmamalı, bilakis dar ki, "Kaç gündür devam edıcn 
kiyeıinin azami sülüsü; kendi müdafaa ediyor. fazla mükaleme yapana tenzilat şn açık ve sırak havada, şu mavi 
hesaplarına it gören ecnebilerin MiLLiYET - Ahmet Şükrii gösteıilmelidir. ve berrak semada birdenbire şim
lık kazançlarından her türlü vergi Bey bugi.inkü makalesinde "Umu- Ve Ahmet Şükrü Bey işaret şekler çaksaydı, yıldırımlar düş
~e tevkifat çıktıktan sonra baki - mi' hizmet şirketleri,, nden hah- ediyor ki, ücretlerin indirilmesi seydi, gökler gürleseydi ancak 
yesinin gene azamt aülüıü verilir. setmektedir. Şükrü Bey tramvay ayni zamanda şirkctlcıin dıe men- bu kadar hayrette,, kalırdı; ve bu 
Bu ıü1üs, hiç bir vakit 300 lirayı ve elektrik ve telefon şirketlerin-ı faatine olacaktır. Çünkü bu tak- hususta gelecek yeni hir haberi 
seçemez. den halkın beklediklerini sayıyor: dirde şirket müşterilerinin çoğa- beklemeğe karar veriyor. 

Elbise aanayiinde ıendikalara 
men.sup altı hin İtçİ bir tennüt 
grevi yapmaia huırlanmakte.dır 
tar. 

Vaıinıton, 1 (A.A.) - Yün, 
ipek ve suni ipek ıanayii itçileri • 
ne, mensucat grevine ittirak el• 
meleri bildirilmittir. 

Buıün iki milyon i§çinin ıre• 
ilan etmeleri muhtemeldir. 

--0-

Ce'at beyin tetkiki 
lktıaat Vekili Celal Bey dün ya• 

nınd& vali ve belediye reiai Muhit" 
tin hf7 olduiu halde Keresteciler 
deki yeni sebze haline giderek tel 
kikatta bulunmuftur. 

'i 
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'ile uac, ne t,JCJA? 
~ ı::wa-2-'---- 1-' ... 

tavşan yumurtası 
Nevyorkta çıkan Medical Re· 

Cord aazetesinde okunduğuna na· 
~"l\n, bi" kavanoz dahilinde tav· 
~Yavrusu husule getirilmittir. 

d.lbit, bu, kimyevi ıurette değil, 
1. 
ti Ve erkek ifrazatının kadın le· 

~•Ul cihazı dıtında birlettirilme· 
'ile huıule gelmittir. 

. Bu nevi tecrübelere 1901 ıene· 
'llıden itibaren batlanılmıt, an· 
~ bir çeyrek asır geçtikten 
~llta. müspet netice almmııtır. 
P~llıdi, artık, Profesör Heape ve 
11lcus aayesinde, tavşanlar, ana 
~illinden değil, kavanozlardan 
b~&a.biliyor ! Binaenaleyh, böyle 
ır kavanoz, sun'i bir tavşan yu· 
iUrtaıından başka bir şey değil· 
il', 

köpekle arslan 
, ~uıyada çıkan lzvestia gazete· 

'
11lde okunduğuna nazaran, Mos
~\'a. hayvanat bahçesinde, garip 
il" tecrübe yapılmııtır. 

k Bir aılan yavrusu, otuz günlük· 
ti\, anasından ayrılmıı, altı enci-
iitıden mahrum kalan bir av kö
btainden süt emmeğe sevkedil· 
llıiıtir. Neticede, iki hayvan, fev· 

~lade dost olmuılardır. Aslan, 
ltka köpekleri paraladığı halde, 

~i.itnineıine iliımiyor. Bilakis, o 
l lfeıte değilken kendisine veri
~ etlerden köpeğe pay ayırıyor. 
I irlikte oynatıyorlar. Bir gün, as· 
lnın köpeği paralama111 müstebat 
'ddedilmektedir. Velevki, pcn
~•İnden bir kaza çıksın! Bu hal, 
,.~hti hayvanlıırm ahvali ruhiye· 
'
11lin tetkikine zemin te§kil et· 
~~edir. Alimler, mütahadedc 
~lunuyor. 

d'lrvin ve çocuklar 
t ımes g zeteal, d ima., :ı.ueıhur 

lthaiyetlerin hatıralarını kari 
iektubu olarak neşreder. Bir 
~ 0ktor, mezkur gazeteye şöyle bir 
~tırasını yazıyor: 

liuxbeg ismindeki alimin ka· 
~1•1 b• .. ... .... k ' ır gun, çocugunun ag ama • 
~ olduğunu itilerek odasına gir· 
d· 
~ ~e tu manzarayla kar§ılaştı: 
Uıhey, kendi yavrusunu kucağı· 

~ alını§, kaba etlerini açmıştı. 
eşhur alim Darvin elindeki iğ· 

~l'İ, çocuğun kaba etlerine batı· 
"'tf.tfor; hasıl olan iıtırap intibala· 

Ilı bir deftere kaydediyordu. iki 

~tetebbi, sonra, yavrunun ağzı· 
~ teker sürerek zevk intibalarını 
al'detmişlerdir. 

't· bu yazının intiıarı, akabinde, 
·~~es gazetesine Darvinin timdi 

•en bet yaşında olan kızı ce
~ 

~p •ermiıtir: "Babam hakkın-
d hadsiz hesapsız efsaneler uy· 

~ ~lnıuıtur! demiştir. Mesela, 
t'lisuk köpeğimiz, babamın firka· 
~~e. dayanamıyarak hayata veda 
la~1f inıiş. Halbuki, köpek has· 
Se i\tıdı. Annem, fazla istırap 
~ ~eıine mani olmak için onu b:t: bir surette illdürttü. Sonra, 
~1 ın, pipo içermiş. Halbuki ağ· 
~:l\ tütün koymazdı. Bunları, 
t)i~ ltıeşhur alimler iddia etmişti. 
b,~er b~r meşhur mütetebbi de, 
'İtı.dltn~n Edimbourg üniversite· 
tti :ıcı konferanslarım dinlediği
al'._'0Ylernişti. Halbuki, rahmetli, 
aib!~~Yak atmadı. Tıpkı onlar 
'fa 

1
' 

1Bne batırmak hikayesi de 
'lledir. 

la 'h 

HABER Poataaı 

Rıhtım Şirketinin satın alınması 

Şirket, kırk senede ödenmek şartile 
100 ıiıilyon franga alınıyor 

Şirketin hükumetçe aatmalın
maaı etrafında lıtanbul rıhtım 
ıirketi müdiriyle nafıa vekaleti 
araıında müzakere cereyan etmek 
teydi. Müzakereler nihayetlenmiı 
ve mukavelenin esaı kısımları tes· 
bit edilmiıtir ve yakında Ankara· 
d'a imza olunacaktır. Buna naza· 

.nmıııammıııınmt ıuııınınmımıııu•11ınmmıwınııın11111111ınnıus111ın•9"1Uttllllnn 

Yeni gümüş 
paralar 

Yeni güm üt, nikel ve bronz pa· 
raların basılmaıı için yapılan ha
zırlıklar devam etmektedir. Tas· 
vip edilmek üzere Ankaraya Ma· 
liye Vekaletine gönderilmit olan 
gümüt para modellerinin bugün 
maliye vekaletinden iade oluna· 
cağı ümit edilmektedir. Kalıplar 
iade olunur olunmaz derhal faa· 
liyete geçilecek ve gümü§ parala· 
rın basılmasına baılanacaktır. 
Paralar basıldıkça Cümhuriyet 

Merkez bankasına • verilecek ve 
Cümhuriyet Merkez Bankası da 
yava§ yava§ tedavüle çıkaracak· 

tır. 

--0-
• 

Esnaf bankası toplantısı 
Esnaf bankası heyeti umumiye

si fevkalade olarak bundan bir 
ay evvel bir içtima yapacaktı. 
Bankanın vaziyetinin ve mevdua
tı koruma kanunu hükümlerine 
uymasının mevzuu bahsedileceği 
bu toplantı, ekseriyet olmadığı i · 
çin yapılamamııtı. Banka heyeti 
umumiyesi bu ayın sekizinde tek· 
rar fevkalade olarak toplantıya 
çağrılacaktır. 

---o-

Tahditten hariç değil ama! 
Belediye daimi encümeni sıhhi 

levazım satan dükkan ve müesse
selerin akşamları saat yirmi bire 
kadar açık bulunmalarına karar 
vermiıtir. 

-- ~') 

ikramiye nispeti 
Gümrük kaçakçılığı takibinde 

yararlığı görülen memurlara ve· 
rilmekte olan yüzde (30) ikra
miye, yüzde (25) e indirilmittir. 

Tasarruf edilen yüzde (5) ler, 
kaçakçılık takibinde yaralanan 
memurlara verilecektir. 

den yazılıyorsa vay halimize! 

Tercüme 
şampiyonluğu 

Geçen senenin tercüme şampi
yonluğunu ltalyanlar almıştır. Zi· 
ra, bir yılda 930 kitap tercüme et· 
mişlerdir. 1933 senesinin diğer 
milletlere isabet eden tercüme ki-
tap statistiki, a§ağtya, aıra gö
zetilerek yazılmıştır: 

Fransa662; Sovyetler 659; Al
manya 536; Lehistan 334; İspan
ya, 461; Çekoslovakya 437; ln- 1 

giltere 436; Macaristan 309; İs
veç 304; Amerika 298; Danimar
ka 240; Norveç 147 .•• 

Bu statistik, Pariste çıkan Nou· 
velles ·Litteraires'den alınmı§tır. 

ran ıirket l kanunusani 1935 ta- itleri memurları d~ yüksek ücret 
rihinde bütün tesisatiyle birlikte almaktadırlar. Hükumet rıhtım 

hükOmete geçmiı bulunacaktır. 

Şirketten rıhtımlardan maada hü· 

kumete 7 tane antrepo, muhtelif 
vinçler ve iki tane han intikal eJ· 
mektedir: Şirket, ıenevi 2,5 mil· 
yon frank verilmek ve 40 senede 

ödenmek ıartiyle 100 milyon 
Fransız frangı mukabilinde sah • 

nalmmııtır. Hükumet tirketi ta -
mamen tesellüm ettikten sonra li
manımızın buna ait işlerindeki 

bozukluğa ve aksaklığa nihayet 
verecektir . .Şirketin senevi vari
datı 500.000 liradır. Hüki'imet bu· 
nun yarısını taksit olarak vere • 
cek ve diğer yarıaı da hazineye 
kalacaktır. 

Şirket ecnebi memurlara fev· 
kalade yüksek maaı vermektedir. 
Bu meyanda şirket müdiri ayda 
1600 İngiliz lirası almaktadır. Bu· 
nun gibi idare heyeti azaları, fen 

işlerinde münhasıran Türk me· 
murları kullanmıya ve böyle lü
zumsuz· masraflara nihayet ver· 
meğe karar vermiıtir. Bu suretle 
şirketin varidatı da artmıt olacak
tır. 

lllllHIWiil OCWAllMAIWWWIU MAWWW &UWWHUdiiiiö 

Metresini boğan 
katil 

Bundan bir müddet evvel Ka· 
11mpaıada bir cinayet olmuş, Os
man isminde bir adam Nazmiye 
ismindeki metresini boğduktan 
sonra oturduğu odanın altına 

gömmüı ve Rizeye kaçmak üzere 
Cümhuriyet vapuruna binmi§tİ. 
Osmanın bo§alttığı odaya taşman 
kiracının evi temizlerken meyda· 
na çıkardığı bu cinayet üzerine 
Osmanın tevkifi için Karadeniz 
iskelelerine telgraf çekilmit ve 
Osman lneboluda tevkif edilmiş-anııuuıınnnuuır1111unıw11nmıımnıımııa1111111111uıı.munm11111111auııımnrmııtnuıa 

~ ~·LiJ'Tll ti. Katil dün lıtanbula getirilmiş, 
~ ; _ adliyeye teslmi olunmuş ve tev

Karnından 

Gazlıçeşmede debbağ fabrika
törlerinden Şükrü beyin oğlu lb • 
rahim bey, dün makineleri kurca
lamaktayken kamından yaralan • 
mı~ ve tedavi i~in hastaneye kal
dırılmııtır. 

Çamaşır hırsızı 

Caddeboatanındaki plaj ittisa • 
Jinde oturan Bergüzar hanımın 
bahçeye astığı çamaşırlarını çalan 
Vahan yakalannııştır. 

Bir 4jift fjOrap 

Şehremininde oturan Abdulla· 
hm i§portasmdan bir çift çorap 
ç~lıp kaçan sabıkalı Mehmet ya
kalanmıştır. 

Köpek ısırdı 

Niıanta§ı caddesinde bir apar· 
limanda çalıtan Hüseyni, Rifat 
beyin köpeği ısırmış ve Hüseyin 
kuduz hastanesine kaldırılmıttır. 

Oto mobil fjarptı 

Şoör Niyazi efendinin idare -
sindeki 2155 numaralı otomobil 

Süleyman efendi isminde birine 
çarpmış ve yaralamıştır. 

kifhaneye gönderilmi§tir. 
Osman cürmünü inkar etmek· 

tedir. Müddeiumumilik Kasımpa· 
şa merkezinden evrakı istemiştir. 
Evrak gelir gelmez istintak haki
mine tevdi edilecektir. 

---<>--

Plaklardan istifade 
Adliye matbuat tetkik bürosu 

tarafından tetkik edilen ve ikişer 
nüsha olarak muhafaza edilen 
gramofon plaklarından etnograf -
ya müzesinde istifade edilebile
cek olanların müzeye verilmesi 
kararlaştınlmıştır. 

Etnograf ya müzesi müdiri Os· 
man Ferit bey, lstanbula gelhliş 
ve dün müddeiumumilik ve mat· 
buat tetkik bürosu ile temas ede· 
rek depoda mevcut plakları tetkik 
etmeye başlamıştır. Bunlardan işe 
yarıyan plaklar etnografya müze
sine nakledilecektir. 

---o-

Bir sene sonra 
Fırınlarda kesici, eleyici ma· 

kineler kullanılması hakkındaki 
mecburiyet bir müddet daha te· 
hir edilmiştir. Buna sebep, bu 
makinelerin hepsinin hariçten 
getirilmesi mecburiyeti <.hasıl ol
masıdır. 

-0---

Y anmıyan fenerler 
Bazı cadde ve sokaklarda fe

nerlerin yanmadığı yapılan şika· 

yetlerden anla§ılmı§lır. Belediye 
memurları kendi mmtakaları da· 
bilinde bulunan yanmıyan fener
leri tesbit edecekler ve belediye
ye haber vereceklerdir. 

--o---

Yunan ataşe navali 
1 Yunanistanın Ankara sefare-

ti ataşeıi M. Lundras Yunan hah· 
1 riye nezaretinde daha yüksek bir 

vazifeye nakledildiğinden yerine 
M. Vulgaris tayin edilmi§tir. 

aib' rı ve t~rihçeler, şayet bu 
1 

Uydurma vesikalara istina- 1 ktibas eden: Hatice Süreyya 

Kadıköy tramvayları dünden 
itibaren işlcmeğe başlamıştır. 
Resmimiz bu tramvaylardan bili
ni gösteriyor. 

M. Vulgaris şehrimize gelerek 
yeni vazifesine başlamıthr. M. 
Lundras da birkaç güne kadar A· 
tinaya gidecektir. 

3 

Almanyanın hava 
kuvveti 

Moskovada çıka11 lzveatia gazete
sinin yazıp Franıızça Lu gazetesinin 
iktibas ettiğine nazaran, 20.000 tayya• 
re, Almnnyanın, bütün dünyaya kartı 

açacağı muharebede galip gel~emeıİ· 
ni adeta muhal kılmaktadır. 

Zira, 5.000 tayyare, Ren sahilleri· 
nin muhafazası, 5000 diğer tayyare 
diğer hudutların müdafaası için kul • 
lanılırsa, hiç bir kuvvet Almanyadan 
içeri ginniyecektir. Mütebaki 10.000 
tayyare de, Fransa ile I ngiltere üze
rine hücum ederek Alman ceneralleri
nin §İmdiye kadar wavYur edemedi • 
ği ıekilde orasını mahvedebileccktir. 

Fakat, bakalım, Almanya, 20.000 
tayyareye sahip olmak iktidarında 
mıdır? Malum olduğu üzere, bugün
kü günde, Fransanın 3000, Almanya 
ile ltalyadan beherinin 1500 tayyare
si vardır. "Öyleyse, Almanyanın 

20.000 tayyaresi nereden olacak?" di
ye sorulur. 

Halbuki, Cermen diyarını bugÜn 
ellerinde bulunduran reislerden He11 
ve Göring mühim tayyarecilerdir. Bun • 
lar, Hitlcre istikbalin bahusus Al • 
manya için tayyarecilikte olduğu fik· 
rini aıılamıılardır. Bunun üzerine, ha • 
va kuvvetleri sahasında, son zaman • 
!arda matbuata aksettiği ıekilde, bü
yük bir gayret gösterilmiıtir. "Sivil" 
nikabı altında azim filolar teıis edil • 
miştir. Zaten Amerikan otomobilcili· 
ğiyle rekabet edemiycn Alman otomo
bil sanayii yirmi dört saat içinde tay· 
yare sanayiini çevirmek mümkündür. 
ltalya, Jngiltere gibi devletler, sözde 
ticaret makıadiyle Almanyaya tayya· 
re satmaktadır. Bugünkü ıerait için
de, Almanyanın bir ay zarfında 20.000 
tayyaresi olmak maddeten kabildir. 
Esaıen, ıimdiden harbe müheyya 
1200 ila 1500 hava gemisi vardır ki, 
bunlardan bazı tipler, hava dretnotla • 
nna tebdil edilebilirler. 5000 metre 
yüksekten uçar, yerden atılan bütüft 
mermilerin tesir nüfuzundan azade 
kalırlar. Toplarla mücehhez olduk1a • 
n için, düıman tayyareleri tarafından 
da mağlup edilemezler. Almanyanın 

garbindeki bütün hükumet merkezlui
ni bombardıman ettikten sonra hiç bir 
yere konmak lüzumunu duymadan 
kalktıkları yere dönebilirler. Yol bi
len, usta pilotları vardır. Böyle bir 
tek hücum esnasında, Almanyanın 

Büyük harpte cemen yekun kullandı
ğt derecede bomba ve zehirli gaz nt • 

mnk mümkündür. Süratlcri saatte 
250 - 300 kilometredir. 

Hitlerci Almıınynnın, çimdi, hangi 
gaye ile çahıtıcr gayet vazih olarak 

. anlaşılmaktndır. 

HUseyln Faruk 

Gümrüklerde teşkilat 
Aldığımız malumata nazaran 

gümrük ve inhisarlar vekaleti 
gümrüklerimizin merkez ve la§ra 
teşkilatını tamamen değiştirecek 
bir teşkilat kanunu projesi hazır
lamıştır. 

Bu proje ile gümrükler vekale· 
ti merkez te"şkila.tında olduğu ka· 
dar taşra teşkilatı da esaslı deği· 
§ikliklere uğrıyacaktır. Bu me
yanda bir iktısat müdirliği ihdas 
olunmaktadır. Taşra te§kilatında 
görülen fazla kalemler kaldınl -
makta, lıtanbul gümrüklerinde 
birçok tevhitler yapılmakta, ıer • 
vislerin çalışma tarzları tayin o • 
lunmaktadır. 

Sandalda hırsızlık 
Bundan bir buçuk ay evvel 

Haliçte bir sandal içinde kaçak 
sigara kağıdı aramak behanesiy • 
le Y akup isminde bir adamın 
241 O lirasını dolandıran Yani ve 
Hasan isminde iki aabıka1ı dolan
dırıcının muhakemesine dün ikin· 
ci ceza mahkemesinde bakılmı§ -
tır. Suçlular cürümlerini inkarda 
ısrar etmektedirler. Muhakeme 
tahkikatın genişletilmesi için ba§
ka güne bırakrlmıthr. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 53 

Necmiseher Kazım beyle bir 
türlü görü§meğe muvaffak olamı
yordu. 

Bir kağıt daha... Bfr mektup 
daha ..• 

Haber haber üzerine gönderdi
ği halde hiç birine cevap alamı· 
yordu. 

Necmiseher günde bir kaç defa 
Beşiri &ıkıştırıyor: 

- Kazım beyden ne haber var? 
Diye soruyordu. 
Harem ağasmm çeneleri açıl -

mıyordu· 

Betir ağa Necmiseheri atlat • 
maktan usanmıştı. Fakat, yalan 
söylemekten, atlatmaktan başka 
ne yapabilirdi? 

ikbal bu hadisede daha baskın, 
daha ağır ve daha tehlikeli görün
miyor muydu? 

• • • 
ikbal ertesi sabah padişahın 

kahvaltısını götürdüğü zaman, 
Abdülhamit yüksek sesle, Fehim 
paşanın raporunu okuyordu: 

" ..• Be§ikta,tan kaçtıkları gün· 
denberi, gerek zaptiye nezareti 
memurları, gerekse maiyeti aci -
zanemde bulunan adamlarım ta -
rafından yapılan takibat netice • 
siz kalmıştı. Bu sabah elde etti -
ğim malumata göre, Saadetin 
Tıbbiyeli Necdetle birlikte lstan • 
buldan Çanakkaleye firar ettik -
lerini, oradan da bir FransIZ va· 
puriyle Marsilyaya hareket ede • 
cekleri anlaşılmaktadır. 

Boğazdan geçecek Fransız va· 
purlarında tahaniyat icrae• için 
derhal hariciye ve dahiliye neza -
retle.rine tebligat icrası münasip 
olacağı ml!taleasiyle keyfiyetin 
arzına mücaseret eylerim olbap -
ta ... ,, 

Abdülhamit elindeki raporu a • 
vucunun içinde buruşturarak, ye • 
rinden kalktı.. ikbali yanma ça -
ğırciı: 

- , Gel bakalım .. Otur şuraya!. 
Karnım aç •• lştiham yok. Haydi, 
şöyle iştihalı bir kahvaltı yap ta 
benim de işti ham açılım! 

ikbal kızıl sultanın yanma o • 
turdu. Elindeki tepsiyi sa.defli 
masanın üstüne koydu. 

- Sarayda hiç bir şey duymu • 
yor musun? 

- Hayır şevketmeap ! 

Tefrika numarası : 65 

Yazan: ishak Ferdi 

- Kadınlarla konu§muyor mu· 

sun? 
- Konuşuyorum amma .. Ben • 

den çok çekiniyorlar. 
- Ne diyorlar? 
- Yüzüme, karşı bir fey söyle-

miyorlar. Fakat, arkamdan "hafi· 
ye,, diyorlar. Yanımda ağızlarını 
açmıyorlar. Bilhassa Necmiseher 
benimle çok uğraşıyor, _şevketlim. 

- Abdülhamit gülümsedi: 
- Ne yapıyor sana .... ? 
- Cariyenize bir §ey yapmıyor 

amma. Aleyhimde bulunuyor. Ve 
efendimizin gözüne girmek için, 
yaver Kazım bey gibi masumların 
canını yakmağa hazırlanıyorlar. 
Sarayın her tarafında bir pusu 
kurmağa çah§ıyor. 

Abdülhamit, yaver Kazımın a· 
dını duyunca kaflarını çattı: 

- Sen Kazımı tanıyor musun? 
- Hayır şevketlim! Ben Ki. • 

zım beyi nerden ve naaıl tanıya • 
bilirim? Ağızdan ağıza dola,an 
dedikodulardan anlıyorum ki, 
Kazım beyin başını yakan Nec -
miseherdir. 

Kızıl sultan dudaklannı büke -
rek dü§ünmeğe batladı: 

- Nec.miseher benim yanımda 
içtiği şarapla zehirlenmiştir, yav· 
rum ! Hatta o zehirli şarap şişesi 
hala yanımda duruyor. 

- O şişeyi muayene ettirdiniz 
mi? 

Diye sordu. 
Abdülhamit ilk defa gözdele • 

rinden biri tarafından böyle ga • 
rip, fakat çok makul,. mant,\ct 

bir cevap karşısında kalmııtı. 

- Hakkın var, dedi, ben şişeyi 
kimseye emniyet edemediğim i -
çin, yalnız Necmiseherin barda -
ğında kalan §arabı muayene et -
tirdim: "Zehirlidir!,, dediler. 

- Cariyeniz Kazım beyin bu 
İ§te tamamiyle masum ve bigünah 
olduğunu zannediyorum, şevket • 
lim ! Zehir umarım ki yalnız o -
nun bardağındaki şarapta vardı. 
diğer şarabın çok saf ve zehirsiz 
olduğunu göreceksiniz! 

Abdülhamit bu makul teklifi 
derhal kabul ederek Cafer ağayı 

çağırdı: 

- Bana şimdi eczacı başıyı 

buldurunuz ! 
Biraz sonra saray eczacısı hu • 

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

- O kadar gaddar olmamalı, de-
di. Nuri Bey gençtir. İstikbaline ma
ni olmamalıyız. Gözünü yıldırıp, ken
disini adam edebiliriz. Hem unutma • 
malı ki, ıairlik nakisa değildir. Bir 
çok adamlar şair olarak iıe baılamıı· 
)ar, mevcudiyet göstermişler, ıonra 
iıtidatlan başka sahalarda inkişaf et -
mittir· Temenni edelim ki, bizim bu 
delikanlı için de ayni netice elde edil-
ıın, 

- Fakat efendim, fakat efendim, 
ben bu memurla ne yapayım. Beni on
dan kurtann. 

- Meraklanmayın Muhasebeci 
Bey, kurtaracağım. Artık Nuri Bey 
muhasebede çalıımıyacak. Onu kendi 
)'amma·aıacağım. Bakınız fU küçük o
dada bir takım dosyalar duruyor. Bun· 
lann tasnifi lazım. Başka yerden me
_. alaeafnna Nunyf oraya getiririm 
olur ıfter. Zaten, onu Öyle bir yerde 
çalıttmnalı ki, bir it müstakilen üze· 

rine verilmiı bulunsun. Dosyalan 
yerleıtirir. Y erleıtirmecliği takdirde 
de tenbelliği vazih olarak gözükür. 
Kati surette it yapmak istemediğini 

anlarız ve mesele kalmaz. 
- O kadarına ben karıtmam ••. Za

tıalinizin bileceği iş... Oğlan, benim 
batımdan defolsun da öte tarafı Al • 
lah kerim ... 

Müdür, güldü. 
Erteıi gün, Şair Nuriyi çağırttı: 
- Oğlum! - dedi. - bak, seni lı • 

tanbuldan buraya yolladılar. Bu, bi • 
rinci ihtardı. Oradaki müdür, bir kü· 
çük hanıma aşık olarak işi şairliğe 

vurduğuna kanaat getirmiş.. "lzmire 
gidene, oranın daha ziyade iş memle-

keti olduğunu anlar; böyle feylerden vaz 
geçer ... " demiş... Fakat, şehrimizin 

bunca iktisadi faaliyeti, senin aklını 
başına getirmedi. Muhaıabede hala 
vezin ve kafiye ile uğrqıyormuşıun. 

Müdürün, seni itten çıkarmak istedi. 

Şikayetler, 1 emennıler: 

Seyyar boyacıların sırna-· 
şıkhğından illallah! 
Aydın otelinde oturan ve "Bir A -

nadolulu" diye imza atan zat, ıeyyar 
boyacılardan §ikayet ediyor. Bahuıuı 
ıükune alııımı Anadolular üzerinde 
gürültünün •e kadar müziç olduğunu 
anlattıktan sonra, diyor ki: 

Seyyar boyacılar yÜzünden bir 
kahve önünde yarım saat kadar rahat 
oturmanın imkanı yoktur. Muhtelif 
kıyafet ve tf;mizlikte bir takım boya
cılar inıanın yanına sokulmakta adeta 
zorla ayakkabı boyamak istemektedir. 
Dün Beya:zıtta bir kaç arkadaı oturu· 
yorduk. Bir ecnebi seyyah ta yanı -
mızdaki masaya oturdu. Garson nazik 
bir eda ile nE" içeceğini ıordu, seyyah 
Türkçe bilmediğinden bir şeyler söy-
ledi. Bunlar arasında "Boza" kelime• 
ıi de vardı. Garson "Kahve, çay, ga
zoz, ıurup" var deyince seyyah ta 
"Kahve" dedi. Nihayet kahve geldi, 
içmeğe hatlar batlamaz, pejmürde kı· 
yafetli bir boyacı, seyyahın yanına 

yaklaştı. İyi boyası olduğundan, iyi 
boyayacağından bahsederek seyya -
hın önüne kürsüsünü koyup oturdu, 
seyyah gülümsiyerek boyatmıyacağı -
nı anlattı, fakat herif kalkar mı? 

Seyyahın nezaketinden istifade e
derek herifin ayağını tutmağa baıla -
dı, o vakit seyyah kızarak sertçe bfr
şeyler söyledi. Bu suretle boyacı da 
uzaklaştı. 

iş bununla da bitse ne ata! Seyyah 
ikinci defa kahvesini çekerken, ikin • 
ci, üçüncü .. beşinci de damladı, ayni 
şekilde zavallı seyyahı taciz ettiler. 
Beşincide dayanamadım. Boyacıyı o • 
radan kovdum. Seyyah ta kahvesini 
tamam İçmeden kalkıp gitti. 

Bu halin bu ıeyyah üzerindeki fe
na tesirini artık ıiz düşünün. Onun i
çin gazeteniz vasıtasiyle bu bapta 
makamı aidinin nazan dikkatini cel • 
bedivermenizi rica eder gaibane hür
metlerimi arzederim efendim. 

Aydın otelinde bir Anadolulu 

zuru hümayuna gelmi§ti. Padişah 
tiıedeki ıarabı yanında tahlil et -
tirdi. 

İkbal, davayı kazanmıştı •• 

Şar:ıp §İşesi saf ve zehirsizdi.. 
Hatta, eczacı, pacli,alta 

telkin etmek fikriyle: 

- Müsaade buyurunuz, bir mik 
tar içeyim! 

Demi§ti. Abdülhamit: 

- iç bakalım .. 
Diye ba§ını salladı. Eczacı, "Ab

dülhamidin gözü önünde iki par
mak şarap içti ve yarım saat bek· 
ledi .. 

Zehirlenme hi.diıesini andıran 
en uf ak bir gayri tabiilik bile gö· 
rülmedi. 

Abdülhamit birden yerinden 
fırladı: 

Ben, mani oldum... Seni, maiyetime 
alıyorum ... lıte, yeni vazifen, fU oda
dadır ... Gel, sana dosyalan göstere -
yim... Bunlan tasnif edeceksin.. Her 
gün on dosya tamamlanacak. Tamanı
lanmadı mı, işin berbatbr .... Artık bu 
meslekte sana f~yda yok. Anladın mı? •• 
Haydi bakalım .•• 

Delikanlı, çarnaçar razı olmuttu: 
- Bana karşı gösterdiğiniz ıaha -

betten dolayı ne kadar tetekkür et -
ıem azdır... Sizi mahcup etınemeğe 

çalışacağQ11a emin olunuz... - dedi. 
işte, Şair Nuri, o günden beri, 

müdüriyet odasının yanındaki küçük 
dosya odasında hani hani çabtıyor • 
du. işin sarpa saracağını kati surette 
anlamıştı. Memuriyetinden kovula • 
caktı! 

Onun için, günde on dosyadan a • · 
tağı yerleıtirmiyordu. 

Yalnız o gün, verdiği vaadi tuta • 
madı. Zira, sabahleyin, aralık kalan 
kapıdan, müdüriyet odasmda, kulağı • 
na bir muhavere iliımişti: 

- Fikret Bey... Bunu sizden bek• 
lemezdim. 

- ... 
- Nasıl bu işi yaptınız, azizim .... 

- ... 

Üsküdar Hanımlar Terzi ders 
hanesi üçüncü devre devresini bi
tirerek yeni mezunlar vermiş, mek 

tepte mezunların eserlerinden 

Her gün kırdığı ceviz bini aş
tığı için, kocası tarafından ceviz 
ler içinde cezaya kenulan bir ha
nımcağız! 

Ne masum bakışlı bir genç kız, 
değil mi? Halbuki, Marie Tre
moing ismindeki bu haspa, Fran
sada, mücevherat hırsızlıkları 

yaptıktan sonra yakalanmıştır . 
Görünüşe aldanmamalı ! 

- Bilmiyor- musunuz ki°;buiŞin 
kanuni cezası büyüktür... Hatta, sizi 
hapse sürükler... Bütün istikbaliniz 
mahvolacaktır. 

Fikretin sesi: 
- Biliyorum .• 
- Öyleyse ... 
- Kendime hakim değildim ..• 

- Hem, az buz bir para da değil ... 
Uç bin lira ... 

- Maamafih, henüz bin küsur li
rası bendedir ... 

- Onu derhal iade edin... Öteki 
kısmını da kısa bir zaman içinde anne· 
nizden mi getireceksiniz, babanızdan 
mı, nereden bulursanız bulunuz, yol
layınız .... 

- Annem, babam yok .•• 
- Evlisiniz... Karınızın pederi 

var ..• 
Fikretin aklına, şimşek gibi bir fi. 

kir geldi. llhami Bey ona para teklif 
etmişti... O, o zamanki vaziyet içir.· 
de, bunu reddetmişti ... 

Lakin, şimdi, ahval değişmiş değil 
miydi? Kibirin, azametin, afurtafurun 
zamanı çoktan geçmişti. Bu cürmün 
beş sene hapis cezaaı olduğunu gayet 
vazih surette biliyordu. 

mürekkep bir sergi vücuda ge~ 
miştir. Mektepte tahsil de~ 
dört aydır. Resmimiz mektebin 1' 
ni mezunlarını gösteriyor. 

-~ 

Korsika adasının nufusu anc:J 
elli bin kişi olmakla beraber alı" 
lisi pek cevval olduğu için me"'' 
diyet gösterirler. Bir çok Fraıı•1!, 
edip]eri ve mütefekkirleri Korfl 
kalıdır. Simdiki kabinede ~ 
Korsikalı ~azır vardır. Napo]ecı' 
Bonapart ta Korsikalıydı. 

Fal<at, Konikanın haşin ve ı~ 
tabiati yalnız müspet sahada tJJr 
cadele eden adamlar yetiştirnJelr 
le kalmamıshr. Ayni zamand" 

A f' 
bu adanın haydutları da meth11 

dur. Sinema yıldızları gibi, JCof' 

sikanın eşkiyası matbuat sütuıı~' 
rım işgal eder. Bunlar arasıf1 1 

son zamanda parlıyan Bornea dfı 
nihayet haydutlukla kat'i suretti 
mücadele etmek kararını vere# 
jandarmanın eline geçmİ§tir. 

Yukarıki resim bu eşkiyay• ' 
ittir Bornea, eskiden jandar..,
imiş. Bu sebeple, ceza yerken et 
babı müşeddedeye çarpılacaktıt• --=- Bana bir hafta-müsaade .• .-=:-d" 
di. 

- Demek, bir haf ta sonra me•,11' 
yi halledebileceğinizi umuyorsunuıf 

- Evet.... ttı" 
- Haydi, öyleyse ... Ben, henÜJ , 

seleyi keşfetmemiş olayım ... Siz, P',r 
ralan kasaya koyarsınız. Sahte seıt .J' 

leri de yok etmenin, kanuni olanlJJ' 

onları değiştirmenin yolunu arar•~" 
Bana karşı gösterdiğiniz )il. 

çok minnettarım, Müdür Beyefe~-~ 
Geçirdiğim buhranlann ne oldui"'", 
bilemezsiniz. Bu uçuruma, bi)ınİ11 

rek, elimde olmıyarak sürüklenddJV 

Adeta büyülenmittim... .,Jf 
- Anlıyorum... Bir kadın ıe 

olacakıımz. ... 
- Evet •.• 
Karısından bahsedildiğini 

mıtb • .,ıl"' 
- Halbuki, gül gibi zevcenıı: i.;J 

Onun üstüne, yazık değil mi?·· Ş 1'"' 
artık, ak1ınızı başmıza toplayın·;· 1'İ' 

kulağınıza küpe olsun... Uk~ 
hafta içinde parayı bulup şret" 
şarttır ha ... Anlıyor musunuz? 

- Anlıyorum efendim... J 
(Devamı "ar 

• 
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hikayesi a şı ız ugruna ... 
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- Son sayıf adaki resme bakın -
ı Norveçli rahip Antalli, Ham

burgtan vapurla Fasa seyahate
derken, bana, macerasını anlatı
yor. O zamana kadar, daima şi
ınal memleketlerinde · dolaşmış
ken, bundan bir müddet evvel, ilk 
defa olarak hattrüstüvaya yakın 
Monhitti adasına gitmiş ve 01·anm 
yerlilerinden Fingirin isminde bir 
kıza aşık olmuş ... 

Nihayet dayanamadım. 
- Bizim dinimizde rahipler İ· 

çin bir kızı sevmek yasaktır, Fin· 
girin! dedim. Lakin, seni seviyo
rum ... Senin, benim olmanı istiyo· 
rum. 

- Sen, günaha katlanmağı gö· 
ze alırsan, bile, ben alamam ... de
di. 

- Niçin? 
- Zira, bizim dinimizde de ya· 

hancı dinden bir erkeği sevmek 
günahtrr. 

Ağzımdan, şu sözler, sanki ken· 
C:liliklerinden döküldü: 

- Öyleyse ne olacak?.. Sizin 
aininize mi gireyim? Baha, oğul 
ve ruhulkudüse tapacak yerde, si
zin ilahlarınız olan güneş, su ve 
toprağa mı tapayım? ... Ah, Fingi· 
rin, bilmem ki, o zaman beni se· 
vecek misin? 

Gözlerini yumdu: 
- Bilmem... dedi. Şimdi bunu 

Clütünemem ... Sana erkek nazari· 
le baki\mam ... Ancak din değiş· 
tirmeHs:n, güneşe, suya ve topra· 
'ğa tapmalısın ki, ruhumun gözle
rini yijztine çevireyim •.• 

- Ya o zaman, gene beğen-
me.zsen ... 

- Bilmiyorum ... demekle ikti· 
fa etti ... 

• 

Artık, resmi beyaz rahip elbise· 
ıini terkettim ... Sakalıma saçıma 
ıini terkettim ... Sakalıma saçıma 
bile itina edemiyordum. Adanın 
içinde tam manasiyle serser gibi 
dolaşıp duruyordum. 

Kulübeden kulübeye giriyor • 
dum .. Süt, meyva ikram ediyor • 
lardı. 

Hayvan gibi yiyordum ve gü • 
net vücudumu kavuruyordu. Ru • 
hu.mııa Fingirinin aşkiyle tutufu • 
yordu: 

- Ey Meryem! Beni affet ... 
dedim. Sen erkek ruhunun ne de· 
nıek olduğunu semavatta herkes· 
ten daha iyi anlarsın ... 

Ve başımı önüme eğerek, Mon· 
hitti adaııının baş kahinine gittim. 

Odasına girdiğim vakit, koca· 
nıan bir kütüğün üzerine birtas su 
koymuf, içine dikkatle bakıyor • 
Öu. Ayak seslerimi duyunca, ba
fmı kaldırdı: 

- Geleceğini anlamıştım... de· 
Üi. Sen, Fingirini seviyorsun ... 0-
llunla evlenmek için, din değiş
tirmekten başka çare olmadığını 
&'Örüyorsun .. Fakat, ruhunda, ha • 
la eski dininin muhabbetini sile • 
tn.emitsin... Buraya gelirken bile, 
tn.ukaddeıatmdan istimdat ettin .. 
Fakat, emin ol, hakiki ilahlar, gü
neş, su ve topraktır ... Hayat bun
lardan çıkıyor ... Havayı bile bun· 
lar doğurdu ... Bütün kainat, bun· 
lardır ... 

Önünde, tevekkü1le diz çök • 

"'-··· 
len k~ ralıipttm, vazifem, in • 

&anlara din değiıtirtmekti; şte bu . - . 

zenci kadını, üzerimde müessir 
olmu~tu. Sözlerinin doğruluğuna 

inanıyordum .•. Ne lııayı, ne Mer • 
yemi düşünüyordum ... 

Bir takım dualar mırıldandı •.• 
Karşımda soyundu... Bir takım 
dini :::-akıslar yaptı .. 

İhadetleri böyleymiş ... Beni de 
ayni rakıııları yapmağa davet et· 
ti ... işte bu suretle - tabir caiz· 
se - adanın dinine vaftiz edil
miş olJum ... 

Büyük meras\mle nikahrmız kı· 
yılrf ı .. 

Zira, kahin, kıza: 

- Büyük sevaba girdin, bir ka
firi hak dinine soktun!.. dedi. 
Şimdi artık, sevdiğine, ııevmediği· 

ne bakma da şuna var .•. 
• • • • . 

Ailem zengindir. Şahsi serve • 
tim vardır. Buna rağmen, kendi 
arzumla rahip olmu~tum. Artık 
burada yaşamamıza lüzum kalma· 
mıştı... Memleketime döndüm. 
Karımı da beraber götürdüm ... 

Fakat, orada - tahlil edeme· 
diğim bir sebepten dolayı - ha • 
leti ruhiyem, birdenbire değişti. 

Bu kadını, memleketinde iken gü
zel, cazip ve dayanılmaz bir şekil 
ve şemailde görüyordum .. Halbu
ki, daha Portekiz açıklarım geçer 
geçmez, manasızlığını anladım ... 
Hele, memleketime varıp ta kili· 
ıelerin çan seslerini duyunca, büs
bütün aklını başıma geldi! 

Derhal, Meryem tasvirinin ö • 
nünde diz çöktüm: 

- Ne yaptım ben ... Ne çılgınlık 
ettim ... Affet beni .. Gene ben, ııe· 
nin oğlunun dinindeyim ... diye i · 
nildedim ... 

Artık, karımın yüzüne bakamı· 
yordum... Amca zademe rica et· 
tim: 

- Al ıu çeki ... Derhal seyahate 
hazırlan .•. Fingirini annesinin ha· 
basının yanına b~rak ... Onun bil • 
tün ihtiyacını da temin et ... Yola 
çıktığınzı vakit, benim öldüğümü 
söylersin ... Adada da ayni fayia· 
yı yayarsın... Kadıncağız fena 

\ 
mevkie düşmesin ... 

AmC'a zademden hala hiç bir 
haber alamadım ... 

Monhitti adasındaki bir ahba· 
bımdan sordurttum. Oraya gitme
mişler ... Hayrettir. 

Fakat, asıl garibi, ben, gene he· 
yaz rahipliğe girdim .. Ruhen ta • 
mamiyle tasfiye edildiğimi sam • 
yordum. Halbuki, işte şu Fas kr • 
yılarına geldik, ruhumda ne hiıı • 
sediyorum, biliyor musunuz? 

Sahilde, kadınlar dolaşıyor ..• 
Bedevi kadroları, başlarını sıkı 
sıkı örtmüşler; lakin, ince ve es • 
mer belleri kalçalarının üzerinde 
yılan gibi kıvranırken görünüyor .• 
işte, başı üstünde teati taşıyan 

şu kızı görüyor musunuz? .. O, be· 
ni gene dinden çıkaracak ... 

Rahip, üç kere haç çıkardı: 

- Bana böyle zaman zaman 
ne oluyor? diye sordu. 

- iklimin tesiri... ikinci defa 
olarak, cenuba geldiniz ... işte ne
ticesi ! 

- Yarabbi ... Ey Meryem ... Ha· 
lime acı ... Bu oynak yılan belli 
kadınlar ... Çıldıracağım .... Çıldı • 
racağım .. .. 

• • • • • 
Fasa indik .• 
Birer ay f aıııla ile rahibin iki 

düğününe davet edildim. Hayır, 

iki defa evlenmedi. Birinciııi ıün-

Kadın ve Moda 
KUŞLAR 

VE 

1üqleri! 
Sonbahar modasının ba§lıca ıür • 

prizi, ıüs olmak üzere, kuş ve kut tÜ· 

yüdür. Ku2 §eklinde süsler, §apkalar 
üstünde, saçlarda, omuzlarda. yer tu • 
tacak uzun ve kısa ku§ tüyleri de Öy· 
le! 

Kutun ve kut tüyünün bu tekilde 
moda olması, ilk defa değildir. Bila • 
kis, tarihin muhtelif :zamanlarında 

bunlar tekrar tekrat' moda olmuıtur. 

Çok eski Z<".manlarda olduğu gibi, ol • 
dukça yeni zamanlarda da... Mesela, 
Büyük Harpten evvel bu moda vardı. 
Hatta, §apka da kuştan ve kuş tüyün • 
den mülhem olarak §iirlerde yazılmı§• 
br! 

Şimdi moda sırasına giren kutlar 
ve kuş tüyleri, ekzotik muhitlerde ya
şıyan kuşlar ve o kuşların tüyleridir. 
Afrika ve Avusturalya ormanlannda 
yaşıyan kuşlann .... Bu arada Cennet 
ku§u ve türlü türlü papağanlar bulu
nuyor. Bununla beraber, yalnız ora
lardakinden değil, buralarda yeti • 
şen hayvanların tüyleri de moda sa • 
hannda ortaya sürülüyor. Mesela, ho
rozlann kuyruk tüyleri! 

Omuzlarda yer tutacak tüylerin, 
uzun tüyler olması ~uvafık görül • 
müştür. Bunların yakalara dikilmesini 
İcap ettiren modeller varsa da, elbise
den ayn olması ve hpkı omuza bir 
kiirk alınır gibi, tüylerin omuzlara a
lınması şekli, daha elverişli sayılıyor. 
Bu süsleniş, en çok balo giyinişleri i
çin uyğundur. 

Kuş şeklindeki süslere gelince, 

Pariste 
Sonbahar Modası 

Hazırlıkları .• 
Geçen hsfta sonbahar için Viyana 

modasının neler ortaya koyduğun • 
dan bahsettik. Bu hafta da Parisin ne· 
ler ileriye sürdüğünü ya:ı:ıyoruz. Meı • 
bur Şanel moda müessesesinin açmak 
istediği sonbahar modaaı cereyanını, 

§Öyle gözden geçirelim. 

fapkalar için kanatlan açık ve kapalı 
muhtelif Örnr'c'er yapılmıştır. Saçla -
ra iliştirilecek olanlar, küçük kuşlar • 
dır. Elbiselerin omuz kısımlarına takı
lacak olanllll' da, küçüktür. Bunlar 
göğüse de takdabilmektedirl 

Burada gördüğünüz büyük resim, ' 
horozun kuyruk tüylerinden yapılmı§ 
bir boyun süsünü gösteriyor. Büyük 
resmin alt köşesinde de, süs olarak 
saça iliştirilmiş bir kuş görüyorau • 
nuz. 

Bu resimdeki, oturma odasındaki yuvarlak ve geniş bir masa üzerine 

Bu mÜe1Seseyi idare eden Mahna• 
zel Şanele göre, elbise, vücut üzerin • 
de bir süs mahiyetinde olmamalıdır. 

Elbise, vücude uygunluk göstermeli 

ve vücudün hususiyetlerini barizleı • 
tirerek, ona mana vermelidir. En mü
him şey, siluettir. Böyle düşünen 

Matmazel Şanel, sonbahar modelle • 
rinde, kolların elisenin umumi görü • 

nüşü ile tam bir ahenk temin ebnesi· 
ni gözetmiştir. Onun modellerinde el- örtülen şık bir örtüdür. Bu masa örtüsü. bej rengi ipekten örülmüştür. Yalnız 

bisenin göğdeyi ve bacaklan kapatan bej renginde ipekten.... üzerinde muhtelif desenler bulunmasına rağmen, başka 
kısmı, vücudün inhinalannı belli edi • hiç bir renk katılmamış ve bu suretle kibar görünüş temini gözetilmiştir 1 

yor. Kollarda, adeta anatonik bir şe- .,-;;;;;;;;;;--;;;;;;;;;;.:;;;;_.-..iiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiii'"'""iiiii__, ....... iiiiiiiiii.--iiiioiiiii;..;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiii;;.;;;;;iiiii;;;;;;;;;iiiii--. .... ~ 
kilde elbisenin bu kısmı altında omuz• 

dan dirseğe, dirsekten bileğe kadar 
seçiliyor. 

Elbisenin omuz kısımlarında, yumu • 
taklık, hafif inif, gözetilen şeydir . 
Sonbahar elbiselerinin yaka ve yenle• 

rinde, dar kesilmif olarak kürkler bu
lundurulması, iltizam ediliyor. Kumaş 
olarak, kadife, gerek bu tarzda kürk

ten süslere, gerek dantelden süslere 
en uygun giden kumaş mahiyetinde 
görülüyor. Tabii kadifeden rengi ko • 
yu olacaktır. 

Bu senenin modelleri, daha çok 
aristokrat 7evkini gösteren bir ifade -

net döğünüydü ! F asta, din değiş
tirip de sünnet olanların da alaa

laheyle düğünleri yapılmakta i · 
mış ... 

Kendisine bir nazar takımı he
yaz rahipliğe girdim •• Ruhen ta • 
diye ettim .. 

( Hatice SUreyya) 

ye uyğun şEkillenmektedir ve bunlar· 
da Orta zamanda Fransada giyilen 
elbiselerden birer iz bulmak mümkün-
dür. 

Şimdi gene Parisin meşhur moda 
müesseselerinden Marsiyal ve Ar -

man tarafından ileri sürülen sonba • 

har modasına gelelim. Bu müessese • 

nin sonbahar modasında yapmak iste• 
diği yenilik, Şanelinkine zıttır. Şanel, 

kibar bir ıadeJik tavsiye ediyor. Bu 
müessese ise, san ve beyaz sırma işle

meli koyu renkte elbiselerin, sonba • 
harda pek cazip olacağını söyliyor. 

Yalnız kumaşta bu da ŞaneJle ayni fi. 

kirdedir. Yani kadife, sonbaharda ter

cih edilebilecek bir kumaştır. Bilhas • 

sa sırma işlemeler tavsiye edildiğine 

göre ..... 

Bu müessese, elbisede süs olarak 

kürke de ehemmiyet veriyor. Fakat, 

kürklerin renkli olmaaı fikrini ortaya 

atıyor. Dolayısiyle boyanmış yahut 

sun'i kürkler olacak ... Sırma ve renk
li kürkler! ... Bu müessue, sonbahar-

Viyana usulü bir yemek 
Mitzel Viner denilen Viyana u· 

sulü kotlet pane yapmak için da
na budundan avuç büyüklüğünde 
parçalar kesip dövmeli. Tuz, bi· 
ber ekmeli, sonra yumurtaya bu· 
]ayıp una batırmalı ve yağda iyi
ce kızartmalı. Sofrada, üzerine 
tereyağı konulur. 

= 
da hayli alacabulaca giyinmeğe taraf· 
tar! 

Biraz da Jodel müessesesinin ne
ler ileri sürdüğünü araştrralım. Bu 
mÜi?ssese, en çok mantolarla meşğul 

oluyor. Burnus tarzında pelerinlerin 
de sonbaharda omuza alınabileceğini 

kaydederek, bu da kadifeden çeşit çe
şit pelerin ve manto modelleri yap-

mıştır. Bunlar arasında yaka tarafla
rı kat kat parçalı, kenarları kürklü o

lanları, en çoktur. 

lşte Pariı; modası, şimdiki halde 
böyle bir cereyan takip ediyor! 
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Hiç görülmemiş " Nışanlanma Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 

b• (Baı tarafı ı incide) kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 
ır canavar 

ceği tahmin ediliyor ve iki ay son-
(Baı tarafı 1 incide) 

ra, üç doktoru maiyyetine alarak, • 
muvafık bir zehir taharriıine 
giritmittir. 

Doktorlar, evvela, tetanos mik· 
robunu dütünmütlerdir. Bu müt· 
hit hurdebint mahlukattan bir 
miktar bulmuılar; Benoyendroya 
vermitlerdir. Genç adam, bunun
la kardetinin gözlük camlarını 

bulamıttır. Sonra, öyle bir vaziyet 
tertip etmiıtir ki, bu camlar, kar· 
de§İnin suratında parÇ"-lamp kı
rılmıttır. Mikrop da kana karı§· 

mıttır. 

Amarendra her ne kadar has· 
talanmıtaa da mucize kabilinden 
iyileterek kurtulmu9tur. 

Lakin, buyüzden, Benoyendra
nın ceaatet ve azmi kırılmamıttrr. 

Cürüm ıerikleri, Bombay bele
~iye ha.staneıinden, bir tüp için -
'de, veba batilleri atırmışlardır . 

Benoyendra, evvela, bu mikropla· 
rı, heysz fareler üzerinde tecrübe 
etmiı; hayvanların yirmi dört sa
at zarfında öldüklerini memnu -
niyetle görmüttür. 

Bir gün, Kalküta istasyonun
i:la, Amarendra, tren beklerken, 
~smer ve k11a boylu bir adam, 
kcndiıini iterek geçmiştir. Zaval
lı genç, kardeıine: 

- Allah allah .. Koluma bir iğ
ne battığını hisseder gibi oldum .. 
Bu hoyrat herif, ne maksatla bana 
iğne batırmış olabilir? .. - diye sor 
muştur. 

Benoyendra iıe, derhal karde· 
tinin kol~nu ya kalamı!: 

- Tevehhüme kapılıyorsun, bir 
,ey yok, bir ıtey yok .. 

Diye, acıyan yeri uğuf turmuş, 
böylelikle, mikropların vücuda 
yayılmasını kararlattırmıştır. 

Ayni gün zarfında, Amaren -
dra, müthiş bir hümmaya yaka -
lanmıf, kolu tulum gibi ıiımiı, di· 
li karannış, vebadan ölmüştür. 

Kolunun niçin !İttiğini hasta 
yatarken anlatan Amarendra za
bıtaya bir ip ucu vermi~ oluyordu. 
Gözlük meıeleıini ve vaktile teta· 
noaa yakalandığım anlatarak ikin 
ci bir ip ucu daha vermiıtir. Bun· 
dan maada, hastaneden bir veba 
tüpünün eksildiği de dikkati cel· 
betmi§, o hastanedeki üç doktorla 
Benoyendranm sıkıf ıkı dostluğu 

nazarı dikkati celbetmiştir. 
Kulakları kirişte olan katiller, 

yakayı ele vereceklerini anla
yınca karan firara tebdil etmİ§· 
)erdir. Artık, bu her hakikati mey· 
dana çıkarmıttır. Her yere tamim
ler, otoğraflar gönderilmiştir. 
Kardetini öldüren adamla cürüm 
§erikleri, aranmaktadır. Lakin he 
nüz bulunamamışlardır. 

Meclis Reisimizin 
teşekkürJeri 

lsta:qbul, 1 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi Reisi Kazım Paşa 
Hazretleri 30 ağustos zafer bay· 
ramı münasebetiyle aldıkları pek 
çok tebrik te]graflarına ayrı ayrı 
cevap vermek imkansızlığından 

dolayı, teşekkür ve mukabil teb
riklerinin iblağına Anadolu Ajan
sını tavsit buyurmuşlardır. 

-<>---

Kastamonu valisi 

Ankara, 1 (Hususi) - Kasta· 
lt\onu valisi Fuat Beyin birinci u
m um müleUitlik bat müşavirliği· 

ra izdivaçları yapılacaktır .. 
J_ngiltere kralının, oiluna dük· 

lük unvanı vereceği zannedil· 
mektedir. Bu ta,kdirde ıabık Yu
nan prenseıi uDüşeı,, namiyle a

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
nılacaktır. 

Prenıeı Marinayı, şöyle tarif 
etmektedirler .. 

"Dünyadaki en cazip kızlar
dan biridir. Güzelliği kadu, tah
sil ve terbiyesi de lngiltere hal
kını oktıyacaktrr. Prens Corç, 
lngiltereye ııüzel bir gelin getiri
yor. Prenaeı Marina, İngiltereyi 
eskidenberi sever. Kendiıi ve ai
lesi, evlerinde hep İngilizce ko
nuşurlar .. ,, 
Prenıeı Marinanın babası Prens 

Nikola, Röyter ajansı muhabirine 
ihtieaaatını şöyle a.nlatmı,tır: 

' .Nitanlanma haberi hem ka· 
rımı, hem beni ıevindirnıittir. İ
kimizde lngiltereye yakından bağ 
lıyız. Marina da öyle,. 

Bu evlenmede ıiyaıi hic' 
maksat yoktur, sadece muhabbet 
eseridir.,, 

Prenı Corç, yeni niıanhaını o
tomobille gezdirmektedir. 

o, __ _ 

Eski Bulgar sefiri 
Bulgaristanın Milletler Cemi

yeti murahhaalığına tayin edilen 
Ankara sefiri M. Antonof dün ak· 
şamki trenle ıitmittir. 

--o--

Doğru değil 
Devlet matbaası müdiri Ham

di Emin Beyin vekalet emrine a
lındığı yazılmışsa da bu haberin 
doğru olmadığı anlatılmıfhr. 

--o----

Rusqa 
Milletler Cemiye
tine gire bilecek mi 

Fakat, birer sustalı çakı ile it 
bitımiyecekti. Tabancalarını da al
malıydılar. Artık, gizli kapaklı 

yollara müracaata lüzum yoktu. 
Doğrudan doiruya ıiliblarının 

bulunduğu yere yürüdü. 
Karanlıktı; el yordamile bul

maya çahıtı. Yoktu. Acaba birisi 
mi kaldırmıttı. Cüneyneden hare· 
ket ettilderi zaman hepsinin yer • 
li yerinde olduğunu kuvvetle bili
yordu. 

Ne olabilirdi? .. 
öteki silahlardan ayrı bir yere 

koyduğu, kendi Karadağ tahan· 
caaını aradı. Buldu. Büyük bir ıe· 
vinçle beline taktı. Bir kayıttan 
fazla, yedek kurşunlarını da cep
lerine yerleştirdi. 

Silahların kayıkçı Abdüssamet 
tarafından ortadan yok edildiği 
aıikardr. Fakat, her ihtimale kar· 
şı bir defa da Moris'e sormak la
zımdı. Belki, o, kaldırmış bir baş
ka yere saklamış olabilirdi. Sor· 
du. Y almz ona değil herkese. • 

Hiçbiri ailahlara el bile sürme
mitti. Bunların Abdüssamet tara· 
fmdan kaldırıldığı artık su götür
mez bir fekilde anlaşılmış oluyor· 

intihap 
encümenleri 

(Baş tarafı 1 'ncide) 

Etem, Ihsan, lımail, Mehmet, lh
ıan, Şükrü, Mehmet Srrrı, Samih 
Fethi, Hamdi beyler. 

Üsküdar mıntakasında: Muhar· 

P · (A A ) M B rem Nam, Celal, Sami, Ahmet arıs, 1 . . - . artu, 
M. Titülesko ile Sovyetlerin mil- Refik, Mazhar, Cemil, Mehmet 
}etler cemiyetine girmeıi, Avuı • Ali, Mustafa, Hüıeyin beyler. 
turya vaziyeti ve fark misakı mü- Beşiktaş mıntakasında: Kıy -
zakereleri bakında görüşmüştür. met hanım, Hükmi, Arif, Ihsan, 
Pariste, SovY.etlerin mil1etler ce· Fehmi, Hikmet, Muhittin, Şevket, 
miyetine girmesi için başlıyan Etem Akif beyler. 
müzakerelerin neticesi bakında Eminönü mmtakaıında: Hacı 
nikbinlik gösterilmektedir. Recep, Hasan Fehmi, Baha, Ha • 

Bu İ!, munhaııran heyeti u- mit, Muhsin, Hasan Basri, Meh -
mumiyeye taalluk etmekte ve iki met Ali, Hasan Şakir, Kj.zım, Fa
ıülüs ekseriyet kafi gelmektedir. zıl beyler. 

Bundan başka şark misakı hak- Beyoğlu mıntakasmda: Nakiye 
kmdaki noktai nazar teatisine a• hanım, Kadri, Mustafa Faik, Ha
likadar devletler araımda devam san Sadi, Naci, Nail, Celal Sait, 
edilmektedir. fakat bu müzake- Nazım Hamdi, Hulki, İsmail Hak 
relerin daha bir müddet devam kı Beyler. 
edeceği anlaşılmaktadır. Bu iki Sarıyer mıntakasında: 
nevi müzakere arasında hiç bir Y enimahalleden Ali, Sarıyer -
münasebet yoktur. den Kazım, Büyükdereden Hay-

M. Bartu ile M. Titüleıkonun ri, Kireçburnundan Aptullah, Ta-
7 - 9 tarihinde Cenevrede baş • rabyadan Ahmet, Y eniköyden 
lıyacak olan müzakerelere iki Hamdi. Emirgandan Hüsamettin 
memleketi bağlıyan sıkı dostluk paşa, Kemerburgazdan Sadi bey

ruhu dalihinde ve müştereken ha· ler. 
zırlandıklarr zannedilmektedir. Beykoz mmtakasında: 

Londra, 1 (A.A.) - Röyter a· Anadoluhisar ve Göksudan Se-
jansı bildiriyor: Gayri resmi dat ve Mümtaz, Kanlıcadan Şev
Londra mahafiline göre Sovyetle- ki ve Ra gıp, Pasa.bahçe ve lncir
rin cemiyeti akvama girmeleri köyden Rifat ve Yusuf, Beykoz 
hakkında üç büyük devlet tara - Y alıköyclen Aptullah ve Tevfik 
fından muhtelif hükumet merkez- Anadolukavağmdan Hulusi ve 
!erinde yapılan teşebbüse verilen Vakkaı Beyler. 
cevaplar cesaret verici mahiyet • lntihap encümenleri bu sabah-
tedir. tan itih<\ren toplanıp mahalJe 

Röyter ajansı, Sovyetlerin ln· r:ıümessill eri tarafmdan dolduru · 
giltere, Fransa ve ltalyamn teşeh- 1 lan cetvelleri tetkike hatlaını~lar· 
büılerinden gonra cemiyeti akva • dır. Bn tetkikler kısa bir zaman 
ma girmek hususunda en müaait zarfında neticelenecek ve kevfi • 

Tefrika no. 2 s 

du. 
Bu vaziyette Süleymanın yapa

cağı bir tek şey kalıyordu. Bu da, 
geriden gelen kayıkların daha faz 
la yaklaımalarına meydan verme
den kayığın idaresini ele geçir· 
mek, Abdüuametle, kürekçilerin 
f e-nalık yapmalarına imkan bı

rakmamak .. 
Süleyman, tabancası elin.de 

Abdilsaamede doğru ilerlediği ı:a
man, o, kayığın baş tarafında u • 
zanmış yatıyordu. Uyuyor muy· 
du?. Belki .. Süleyman ayağının u
cuyla ayağına dokunarak kaldır· 
dı. 

Herıülü ve Moriıi kürekçilerin 
batına göndermişti. Onlar da en 
küçük bir harekette kuvvetle mü· 
dahaleye ıiriıecekti. 

Abdüsaamet, Süleymanın batı 
ucunda, elinde ıiJi.hla beklediğini 
görünce ,a,ırmışh. 

- Ne var . .'Beni niçin kaldır· 

dm? Diye ıordu. 
Süleyman: 
- Azıcık görüteceğim, dedi. 

Fakat bana açıkça hakikati söy
liy~reğini daha §İmdiden bilme· 
tisin. 

Haliç doluyor 
(Baş tarafı ı incide) 

duğu, hatta Kağıthaneye doğru 
olan kısımlarda Haliç vapurları

nın pek kısa bir zaman ıonra işli
yemiyeceği anla§ılmaktadır. Ha -
liç şirketi, temizlenme itine yakın 
bir zamanda baılanmazsa bazı 

iskelelere vapur yanatamıyacağı 

dolayısıyle birkaç iskelenin lağvı 
mecburiyetinde kalacağım bildir· 
mi§tir. Deniz ticaret müdürlüğü 
fen heyetinin tetkikatı bitirilince 
keyfiyet iktısat vekaletine bildi· 
rilecek ve He licin temizlenme.sine 
bir çare bıthınacakttr. 

Eşrefin şiirleri 

Eşref merhumun gayrimünte§ir 
asarını bir araya tophyarak ede
bf abideler ismi altında neşreder. 
mimar Numan beyle bu eaerleri 
basan Milli matbaa sahibi Meh
met Mesih bey aleyhine müddei
umumilik tarafından bir müsteh
cen neşriyat davası aÇ.ılmıftı. Dür 
bu davaya üçüncü ceza mahk~· 
mesinde batlanılmış, &uçlular ese
rin müstehcen olmıdığını söyle
mişlerdir. Mahkeme suçluların ve· 
kil tayin etmeai için başka günr 
bırakılmııtır. 

Maliye Vekili 
Şehrimizde bulunan maliye 

vekili Fuat Bey bugün Ankaraya 
gidecektir. 

Vali ~. gitti 
Vali ve Belediye Reisi Muhit

tin bey Ankarada toplanacak olan 
belediyeler bankası hey~ti umu• 
miyesinde bulunmak üzere dün 
akşam haTeket etmiftir. 

b:r mevkide bulunduklarını öğre- yet vilayete bildirilecektir. Bfüii- ğı gün vilayetçe ilin olunacaktır. 
' • tilu•: c.iiını!llLlal'in• etkik'....._l...J~LL~~in iiniinı_ihd@ki ,..,mJll" • 

....... , ........ , 
Yazan: i 
Rıza i 
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.~~~.~~i 
- Ne o, bir şey mi var?. 
Süleyman, geriden gelen gölge• 

leri göstererek: 
- Bunlar ne?. diye sordu. 
Abdüasamet, ıoğukkanlılıkla 

kafasını geriye çevirdi. Kendisine 
gösterilen kayıklara bakarak, a .. 
lay eder ıibi: 

- Kayık, dedi. 
Süleyman: 
- Kayık olduğunu ben de gö· 

rüyorum. Fakat bu kayıklar, ki· 
mtfait? .. 

- Bilmiyorum. 
- Gatanm kayıkları değil mi? 

Doğru söyle •• Yoksa bir kur,unda 
öbür dünyayı boylarsın .• 

- Bilmiyorum. 
Abdüssamet, hiçbir şey yokmut 

gibi, batını, yastık diye kullandığı 
bohçaya dayadı. 

Süleyman, onun bu hareketi 
karşısında oldukça asablleşmişti. 

Ayağının bütün kuvvetiyle bir 
tekme indirerek: 

- Kalk, dedi. Sana ıöylüyo· 
rum. Esrarengiz vaziyetinden aıy· 
rrlman lazım. Yoksa .. 

Kayık, yelkenin de tesiriyle a· 
deta uçar gibi nehrin sularını iki 
yana ayırarak kayıyordu . 

Tariflerine göre timsahlı ge
çide oldukça yaklaşmış olacaklar
dı. Süleyman, Abdüssamedin bu 
vurdum duymazlığından bu neti· 
ceyi çıkarıyordu. Aklı sıra zaman 
kazanmak niyetinde olacaktı. 

Abdüuamet yeniden doğt·ul -
du: 

- Size ne oldu, kuzum, diye 
sordu. Galiba korkulu bir rüya 
görmüş olacaksrnız .. 

- Korkulu rüyayı, susmakta 
devam edersen, timdi ıen göre· 
ceksin .. 

- Benden ne istiyonun 1. 
- Sen daha iyi bilirsin .. Şu ar· 

kadan gelen kayıkların Gatanın 
kayıkları olmadığına emin mi· 
ıin?. 

- Belki Gatanm kayıklarıdır .. 
Fakat bundan bana ne! 

- Sen onun adamı değil mi· 
sin .. İnkara kalkı§ma, ben her te• 
yi biliyorum. Doğruyu ıöylemek 
senin için daha hayırlı olur. 

Abdü11amet cevap vermiyor .. 
du. 

Artık ortalık tamamiyle aydın· 
lanmıştı. Şimdi, geriden gelen ka· 
yıklar daha açık görülebiliyordu· 
Süratleri, kayıklarının süratinden 
daha fazla olacaktı ki, araların• 

daki mesafe gittikçe azalıyor, her 
an biraı: daha yakla,tıkları hi11e· 
diliyordu. 

Süleyman, İfin uzamauna ta• 
hammülü olmadığına hükmetti: 

- Söyle, dedi, bizim silahları• 
mızı nereye kaldırdınız?. 

Abdüssamet bir taı gibi duru· 
yor ve söylenenleri işitmiyonnut 

gibi aldırıt bile etmiyordu. 
.rn ....... _. WY"'!lıf'"' 
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Tt:J Q KiVE 

l 1 Rl\L.iT 
BANKA51 

~- Kimyager -
HU SAMET Ti N 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 
BilOmum tahlilat. Bahçekapı, 

Emlak ve Eytam Bankaıı kar· 
ırıında izzet Bey Ham 

~avo piksin saçların 
halaskarıdır. 

Satıı: Bahçekapı Zaman ecza df'po· 

ıu. 

r 

. • . . ıı . 

1 Ruhi Hayatta Laşuur 
• ... - "I • ~. 

. ' . . . . ...... , ... .,... . ' 

Yazan: Dr. C. YUNG 

Tercüme: Dr. M. HAYRULLAH 

D Ü~ ve Y A R 1 rt tercüme kUlliyat1nın 
sekizinci aayı&ı olan bu kitap çıkıyor 

Tevzi Merkezi: VAKiT Matbaası 

VAKiT 
gezintisinde çalışmak 

isteyen san'atkirlara 
"VAKiT,, gezintisinde çahımaır üzere evvelce cu ve ince sa'Z•a rtlUh· 

telif numaralar için müracaatta bulunanlarla yeniden bu işe talip olanla

rın, her gün ıaat on iki buçuktan on dörde kadar V AKIT idaresin, mürtt• 

caat etmeleri .. 

, 

Yenipoatahane ittisalinde 17 numa· ,. ~ 
rada ıtriyat mağazası. 

Ankara: Şark Merf,e2 ecza .depoıı: o ı B k .~ 
ve bilümum eczahane Ve ıtriyat maidZll• s m an ı an d \:SJ ll 
farından isteyiniı. 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
QA~T-bO~Q 

ZA Yl - Vefa mektebinden al· 
mıt olduğum tasdiknamemi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es -
kisinin hükmü yoktur. 

Belediye matbaası Celal 

Ortaköy 

Şifa Yurdu 
Sahip ve mUdUrü 

Dr. AHMET ASIM 

lıtanbulun en güzel, en temiz 
ve en ucuz huıuı:!i hastanesidir. 

Yatak fiyatları: 2 liradan İ· 

tibaren. Doğum ve hcrtürlü kadır. 

ve erkek ameliyatları; 10 günlü~ 
ikametle beraber 40 lira.,, 

Telef on 4 ?""1 

Osküdarda S'\t:'rk Hane- Gü
ze-( manzaralı, gayet kullanışlı, içi 
dışı boyalı, 650 metre murabhaı 
7 oda, havagazı ve su tesisatı, ha
mam, büyiik bahçesinde mevva 
ağnçları, çiçekler ve limonluk, ku 

; yu, h·wuzlar ve Amerikan ki.:mes· 
lt:r. Frrtık ağac• Tramvav durağı 
sounda Yazmacı Şerif sukağı No. 
9. İçindekilere müracaat. (3008) 

ııınımınnıı111ııııııııııııııı1111ıııırımıınıııı111111ı!lllllllH1111111ıııııııııu111111ıııııııııııı1111111ıııııiııı111ırııııııııııın111ııııııııMı ıııııııııııııı.~ 
= 

l· En Nefis t 
m./"'04'-' Limon çiçeği kolonyası j 
,,(· Şişesiz satış fiyatı J 

Litresi 1 O Kuruş \ 

' 160 " ) 
E. 

,, 

220 ~ 

" " 1 . ~ 

~irkeci Mühürdar zade hanı no. I 

Zayi ve itibardan düşmüş 
pasaport 

11 - 4 - 1341 tarih ve 2207 
numaralı Abdullah oğlu Muham· 
mede ait İran pasaportu şahsı i\• 

har yedinde görüldüğü takdirde 
takibatı kanuniye icra oluna cak-
tır. Mehmet 

(2049) 

'HABER 
Akşam Postası 

J darehane111: 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 

felgnıı ·\drcııl ı ISTA NHlll. IL\Uf;H 

rrırron \'n:r.ı: 28'172 ld:ıre: 2tl1'70 

r sıor::.-----, 
ABONE ŞERAiT; 

ıı 11 12 aylık 

l'Urldye: 120 850 6110 1%30 Kf'1. 

Er.ııebl: ısp •to g~o 1010 

tLArt TARIFESı 
nr,aret tınıılıırmm ııntırı l2~1ı 

ttr11ml Utlnlar 10 ı:uruştur 

S:ıhibi ve Neşriyat Müdürü: 
· HASAN RASlM 

BaınldıJtı yrr: (VAhl'f> 111ııtbnn~ı 

Qt§PAA!QSQ' -·** QA 

HABER gatezes1 

Türk Anonim Şirketi, - f esis tarihi : 1863 
Sermayesi : 10,000,000 ingiliz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Londra 
'fe Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, lrş~. Filistin 
Ye Yunanistatt'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriye 

ve Yunanistao'da Filyalleri vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri yapar.· 

. . . ,, . ~- . : . : . . . ~ 

Tiirk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri: 

Ayaşlı Ve Kiraclıarı 
Büyük ROM AN 

ı Yazan:~.:_!: 

Kitap halinde çıktı fiatı, elli 
kuruş, satış yeri V AK/1 yurdu 

Bu eseri mutlaka okuyunuz! 
.~· • ' ... :· " : a... - • • • • • • .. .' • ili!.~~ , ."' J ·' ,. ' • • . : - :.ı... - ... ~., ' 

İstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: 

İpotek bedelinden paraya çev· 
rilmesi takarrür eden ve tamamı· 
na yedi bin ditrt yüz lira kıymet 
takdir olunan lstanbulda Baba· 
caferde Ahı Çelebi mahallesinin 
yoğurtçu ve Bardak ve yağ iske .. 
lesi sokağında eski 35, 133, 135 
müken·er 7 ila 27 ve yen\ 35, mü· 
kerrer 135, 11, 29 numaralarla 
murakkam yazıhaneyi müştemil 
mağazanın tamamı 3 - 1 O - 934 
tarihine müsadif çar~amba günü 
saat 14 - 16 ya kadar dairemiz
de açık arttırma suretiyle •atıla -
caktır. Arttırma bedeli kıyme • 
ti muhammenenin vüzdc 75 i bul· 
duğu takdirde mezkur gayri men
kul miisterisi üstünde bıralulaca • 
ktır. Ak·i hn.lde ıon arthranın 

taahhüdü hal<i kalmak üzere 18 

dair olan iddialarının il~n tarihin
den itibaren 20 gün zarfında 

evrakı müsbiteleriyle birlikte dai· 
remize bildirmeleri lfııımdır. Ak· 
si taktirde hakları tapu ıicilleriy· 
le sabit olmıyanlar ıatı§ bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

Müterakim vergi vakıf icaresi tan· 
zifiye ve tenviriyeden mütevellit 
belediye rusumu müşteriye aittir .• 
Daha fazla malumat almak isti • 
yenlerin 9 - 9 - 934 tarihinden 

itibaren dairemizde açık bulun • 
durulacak arlt!rma şartnamesiyle 
933 1162 numaralı dos)•asında 

. p UnllJ>{Z<lW !111?1{\?W O}A :ın:>A;)W 

kaf mesaha ve sairesini havi va -
' ziyet ve takdiri kıymet raporunu 

görüp anlıyr.bilecekleri ilan olu • 
nur. (226) 

Ankara Hanımlarına - 10 - 934 tarihine mfü .. dif 
perşembe günü saat 14 _ 16 ya lsmet Paşa kız enstitüsün-
kadar keza dnir~mizde yapılacak den diplomalı Fahire ve Saadet 
olan ıkinci açık 11.rt~ırmasındn Hanımlar Ankarada terziha -
mezkur gayri menkul en çok art- nelerini açtılar. !yi ve zevki • 
tıran uhtesine ihale olunl!!caktır. nizce giyinmek, hunun için, 
Arttırmaya iştirak etmek istiyen - ne kumaş, ne para kaybetme-
lerin kıymeti mubammenenin mek istiyorsanrz Fahire H.anı-
yüzde 7.5 n:ısbetinde pey akçc&i mm modanın bütün incelikle -
veya milli bir banltanın teminat rini milli zevkimizle anlaştır. 

l \ l• maktaki ihtisasından istifade mektubunu hamil bu unma arı a· 
zımdır. Hakları tapu sic;llerivle etmelisiniz. 
sabit olmıyan ipotekli alacaklı • Terzihanenin levhasını Ad· 9 Şükôf e ltriy~t imalathanesi ~ 

tıııııı Telef on : 2307 4 f 
llıtııt ır.ııı~--..~u111111111U111ıııııuoı1Mııııııııııııııu11ıınııııııııııu1ııunııııııııııri@. 

El yazısı ahlil kuponu 
isim . 

Jarla diğer alakcdarlarm ve irti- tiye Sar~ıyı tarafından Işıklar 
fok hakh sahiplerinin bu hal.ta rı- caddesine haktığmız zaman 
nı ve hususiyle faiz ve mesarife lill•g•öı.re•c•e•k•sımı·n.iz •. _______ ııııi 

.. 



Paramızı koruma 
hakkında bir karar

name çıktı 

Cie-;en kısımların hüUlsası 

İçki ile geçmiş bir gecenin ferdasm
da, yeni bir eğlenceden eve döndüğüm 
zaman, karım Zehra, hareketlerinde ba
na karşı birdenbire değişmişti. Onun 
uysal tabiatinde bu tehevvür ne kadar 
sürebilir, diye düşünüyordum. Fakat 
yanılmıştım. Ertesi sabah uyandığım 
vakit Ze.hrayı odasmda bulamadım. Yal
nız, sokak kapım hızlı hızlı çalınıyor -
du; Zehra, diye açtım; bu bir polisti; 
arkadaşım ayr Nuri vurulmuştu. Bir 
günde hem karrmı hem de en yakın bir 
arkadaşımı kaybetmiştim. 

On gün sonra İzmirden bir mek -
tup aldım; Zehranın ablası, karımın 

boş kağıdını istiyordu. 
Bir saniye içinde, Zehrayla nasıl ev

lendiğim, sinema şeridinde olduğu gibi 
gözlerimin önünden geçti: Uysal ve 
kendi halinde bir çocuktum. En fazla, 
ö1en dayımın karısı Hatçe ile anlaşı -
yordum. Bu sıralarda, küçük kardeşi 

Zehra bizi yalnız bırakmazdı. 
Gözlerinde bize karşı garip bir pa -

nltr gözüküyordu. 
Bir gün, Hayreddin büyüdü dediler; 

gelecek bahara onu artık bulanuyacak
ııımz ! .. Kadınlar itiraz etti: Aradan on 
yıl geçse gene ondan korkulmaz!. 

Büyüdükçe babam beni kendi· 
ne daha çok yaklaştırıyor, annem
den uzaklaştırıyordu. Bunun için
de paydostan sonra mağazasına 

götürüyor, yanında bulunduru· 
yordu. Fakat hiç bir işe yaramı· 

yordum. Kimsenin yüzüne baka· 
mryor1 söz söylenirse boynuma 
kadar kıpkırmızı oluyordum. 

O zaman babam: 
- Ulan1 adam olamıyacaksın; ! 

Bunda kızaracak ne var? Bu mis
kinliği bırakmazsan aç kalırsın 

vallahi! .. 
Derdi. 
O zamanlarda benimle candan 

konuşan yalnız bir kişi vardı: Da
yımın genç karısı Hatice ... 

Dayım dinç, gürbüz bir deli
kanlıydı. lzmirde okumuş, bpar
ta' da bir mektebe muallim olmuş
tu. Haticeyi sevmiş ve almıştı. Fa
kat evlendik]erinin üçüncü ayı bü
yük harp çıkmı! dayım Çanakka
leye gitmişti. 

Beş alh ay sonra da şehit habe
ri gelmişti. 

Hatice o günlerde sanki deli 
oJ..muştu. Döğünüyor, tepiniyor, 
bağrıyor ve haykırıyordu Aradan 
günJ~r geçtikçe hırçınlığı geçti. 
Arhk küçük kardeşi Zehra ile be· 
raber ihtiyar halalarının yanında 
oturuyorlardı. Babam onlara yar
dım ediyordu. 

* * * Bir akşam Hatice benim yüzü-
me ve gözlerime daha dikkatli 
bakarak dedi ki: 

- Sen dayına ne çok benziyor
sun? Tıpkı o: Büyürsen hiç far
kın kalmayacak. Değil mi hanım 
anne? 

Annem hiç bakmadan ağı:r ağır 
ve bilgiç bir halle cevap vermişti: 

-Atalar sözüdür: Erkek çocuk 
dayıya !: eker! .. 

O giinden tt.:ı.ıra Hatice bana 
her günden daha çok sokulmağa 
başhdf. Ne zım<:n onunla ya~r.ı;: 

kalırsak yüzümü avuçlarının içine 
alıyor, omuzlarımdan kucaklıyor, 
yanaklarını yanaklarıma sürüyor, 
gözlerimin içine parıltrlı gözlel"le 
balctytH', beni göğsünde sıkarken 

ne( es nefese kalıyordu. 
Bu sarıt1ar ve l\ırpalayışlar çok 

wnan eammı acıtuuyor değildi. 

Fakat onda vahıi bir tad vardı. 
Sesimi çıkarmıyordum, zira bu 
genç kadın benim bir çok çocuk· 
ça istediklerimi de yapardı. Faz· 
la olarak sık ıık: 

- Sakın bunları kimseye söyle· 
me, çarpılırsın! 

Derdi. 
- Çarpılırsın! 

D\yince doğuştan beri içimde 
yaşayan derin bir korku ile titrer
dim. Bir dudağı yerde bir dudağı 
gökte zebanilerin, elleTinde koca· 
man bir topuzla üzerime yürüdük· 
lerini düşünür, titrerdim. 

Yıllar geçti; fakat Haticenin 
bana olan sevgisi hiç azalmadı. 
Oda benim gözlerimde, gittikçe 
aydınlanan bir ufuk gibi artık ken 
dini gösteriyordu: 

Geniş ve kabarık bir alın, kap
kara, saçak gibi parlak saçlar, et
rafı kara gölgeli derin kara göz· 
)er, ka1ın kaşlar, biraz çıkık elma· 
cık kemikleri, dört köşeliyi andı· 
ran bir yüzde güzel bir burun, ka· 
lınca dudaklı büyük bir ağız, uzun 
bir boy, bir kadından ziyade erke
ği andıran vücut .. 

Ben onun elinde oyuncak gibiy 
dim. O kadar kendimi onun avu
cunda buluyordum. 

En güzel günlerim kiraz ayla· 
rında geçerdi. 

(Eğirdir) in kiraz bahçeleri 
meşhurdur. O sırada cihan harbi 
devam ediyordu. Bütün erkekler 
harpte idiler. Kadınlar ve kızlar 
bahçelere giderken erkek çocukla 
rı yanlarına alırlardı. Ben uysal, 
seuiz, utangaç olduğum için di· 
ğerlerinden daha çok beni ister· 
lerdi. 

Orada Hatice hep benimle be
raber olur, beni eğlendirirdi. llk 
fırsatta elimden tutar ağaçların 
arasında koşturur, gölün kenarına 
kadar götürürdü. Çepçevre yeşil 
dağların ortamdaki bu engin suya 
karşı oturur, 11rtımızı kalın bir a
ğacın gövdesine verirdik. 

Hatice beni kollariyle sarar; 
öper, kucaklar, hırpalar ve: 

- Seni gördükçe dayını hatır
lıyorum! 

Derdi. 
Kendimi ona teslim ediyordum 

ve bundan garip bir haz duyuyor· 
dum. Bundan hoşlanıyor, daha 
c;.ok ~·--kuluyordu .. 

Bir kaç zaman geçince kolları 
gevşer, ayağa kalkarak titrek bir 
sesle söylenirdi: 

- Haydi gidelim, bizi ararlar 
şimdi! .• 

Sonra şahadet parmağını du
daklarının hizasında bana doğru 

sallayarak şöyle derdi: 
- Sakın bunları kimeıeye söy· 

leme, çarpılırsın! .. 
Elbisemi~ buruşuklarını düzel • 

tir, to:ı!arını silkerdi. 
Fakat son günlerde bizi rahat

sız eden birisi vardı. Bu, Hatice
nin karde,i Zehra idi. O da tıpkı 

ablasına benziyordu. Y almz çok 
sessiz, uysal ve utangaçtı. Böyle 
olmasına rağmen ben ablasıyla 

yalnız olduğum sırada ansızın gö
rünür: 

- Abla!... Şey ... Ne diyecek
tim? .•• 

(Baı taralı 1 incide) 
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Rahip elbiselerimi çıkardım. Basit bir kılığa girerek 
sihirbazın kulübesine girdim, başımı Önüme eğerek: 
- Sizin dininize girmek istiyorum! Dedim. 

[ ES 
kitap satışları 
çoğalmaktadır 

Yeni harflerle okuyanlar 
mütemadiyen arbyor 
Beyazıt Kaşıkçılar caddesi 23 

numarada kitapçı MalUlgazi Ah
met Bey diyor ki: 

Dükkanların 

erken kapan
ması fikrimce 
iyi düşünülmüş 
tür. Yalnız ö
nümüzdeki üç 
ay için bu ka· 
rar kitapçılara 

biraz zarar ve
rebilir. 

Kitapcı Ben günde 11 
Ahmet Bey saat çalışırım. 
Kazancım 60 ile 70 kuruş arasın· 
dadır. Nadiren 100 kuruş çıkar .• 

En büyük şikayetim piyasadaki 
bir çok kıymetli kitapların menı· 

leket haricine mütemadiyen gö· 
türülmesidir. Bu suretle bunlar e-

limizden gEiyorlar. 

Hükumetin yaptığı fed :tkarlık

lara nisbeten vergiler azdır bile'.. 

Biz artık idrak ediyoruz ki, ver
diğimiz verginjn son meteliği bi· 

le gene bu millet için ve bizim 
için harcanıyor. Ben kendime dü· 

şen vergi hissemi büyük bir zevk 
ve memnuniyetle ödüyorum, Ve 

ödemekte hiç sıkıntı çekmiyorum. 
İcap ederse kendim · kuru ekmek 

yer fakat gene vergimi son mete

liğine kadar seve seve öderim. 

Yeni harflerin çıkışı evvela bi-

(Yazısı hikaye sütunumuzdadır) 

AF ·iŞÇi J 
:RasSolıal 
~~---.--

Matbuatın kuvveti ve 
esnaf ile işçi 

Medeni memleketlerde, mat
buat, bellibaşlı kuvvetler meya
nındadır. Türkiye de medeni bir 
memleket olduğu için, - düşman 
}arımız ne derlerse desinler -
gazetelerimiz bu kaideden müs
tesna değildir. 

Biz, menfaatleri yekdiğerine 
zıt fırkaların ihtiraslarına alet ol-

haliyi nasıl zararlara soktuğu h~' 
tl~' 

kında sırayla yazılar yazdık. PO' 
kumet, bunun üzerine malum te. 
birleri aldı. Tramvay işçileriıı1~ 
kalın elbiseler içinde terleyip b~' 
naldığını yana yakıla anlattık· Ş•' 

"ıt' ket hemen yazlık elbiseler dd 
••• tı. Bu da, halkın ihtiyacına h1 

metlerimizden iki misalciktir. 

may,ız ! Haysiyet kırıcı, lüzumsuz / Esnafla işçi arasında ihtiY'( 
ve h tt 1 ·· ··1t··ı k tf a a zarar ı guru u er çı ar- larını bize yazacak olanlar, )<e 
ma ' V t ··ık 1 · h' · ıe yız · a anı garp 0 e erı 1" dilerine nesriyat kuvvetiırı•• h • ~ t 
zasına, atta ondan daha yüksek- fayda temin edeceğimize karı•' 
lere çıkarmak istiyen bu rejimin getirmelidirler. Ağlamıyan ço' 
umdelerini halkımıza telkin etme- cuğa meme vermezler. Ne cJe~ 
ğe ve halkın ihtiyaçlarını hüku- let, ne belediye, bir meslekte~1 

mele ve diğer alakadarlara bildi- . la 'b' l e ;bt1' 
ınsan rın ne gı ı şey er 

rip dikkati celbetmeğe samimi- l ld ... k d'l. g'"' •111de" yaç arı o ugunu en ı ı Jİ 

yetle çalışırız. t h · d Ah ı· ·· }eJlle a mın e emez. a ı soy , 
Kuvvetimiz bundadır ve bu va

zifemizde muvaffak olduğumu

zun inkar kabul etmez misalle-
rinden birkaç tanesini sıralıyahm: 

On binlerce vatandaş hiçbir 
mektebe gitmeden, sade gazetele
rimizin hizmeti sayesinde yeni 
harfleri öğrenmiştir. Bu, rejimin 
iilküsüne hizmetlerimizden biri
dir. 

Son zamanlarda, şirketlerin a-

ve biz yazmalıyız ki, mesele '" 
}aşılsın .. 

Kavaf o§~ 

işçi arıyoruz . 
ıet• 

Gazetemizde ayak hizmet J1'İ 
görecek bir gence ihtiyaç var~)e' 
okur yazar olanlar tercih e(lı ti , 

cektir. Her gün öğleden •0~;1• 
idarehanemize müracaat e 

=======::---:-====-==-===~ mesı.. __/ -------le büyüdüğünden okuyanlar sür'
atle çoğalıyor ve işlerimiz eski de
re..:esi ni buluyor, 

Gayemiz vatanın genç yavru
larına bol bol ve ucuz kitap yetiş
tirmektir. Ulu Gazinin sevimli 

Seyahatten avdet · ,.. 
H k. h . .. ıı··te1' , ase ı astanesı goz m t?' 

sısı ve baştabibi doktor N• e' 

zi biraz sarstı. Lakin şimdi yeni evlatlarına biraz nur verebilirsek 
harfli kitapların hitap ettiği küt- ne mutlu bize .• 

Aziz Bey seyahatinden avdetJıf 
derek Çarşıkapıda tramvay f' 

... d k' . h . deh' ragm a ı muayene aneslll 
talarını kabule başlamıştır. 


