
HABER'in bağ 
eğlencesi 

27 Eylül Cuma 
günüdür 

4 
KURUŞ 

4 Kurut Telefon: 23872 7 EylUI 1834 CUMA Sene 4 Sayı: 848 4 Kurut 

Yunanistan krallık mı olaca) 
Venizelos 

lngiliz Kralının oğlunu ne 
maksatla evlendiriyor 

Yeni bir plan c;eviren 
M. Venlzelo• 

....._____---~~~~~~~~~~-

Altındiş Remzi 
Sabıkalı asker kaçağı 
Yeniden kaçmak istedi 

fakat •• 
Dün Fatihte bir yaralama vak'· 

laı olmuıtur: 
Bir hayli defa hapiıhaneye gi· 

tip çılmııı olan sabıkalılardan 
.\ltrndiı Niyazi bir kaç aydan beri 
laenı askeri inzibat memurları ve 
~- de poliı memurları tarafın • 
dan tiddetle aranıyordu. Niyazi 
dün aat on ikiye doğru F atibte 
'-klandığı bir evden çıkarken ya· 
lr.lannuıbr. 

Niyazi, Hasan 'Te Ahmet Efen· 
eli İt111inde iki me.'ul memurun 
i::'~·~.,,...J. "'.,.,.ı,. .... , ~A~,. .. n•tİrilir. 
~ h'&al , i •tt:ade etmell 
İ&tenıit ve anıızm iki memurun e· 
lirıden fırlıyarak Kıztaıına dojnı 
1'.çnıağa baılamıttır. Mes'ul me· 
"urlar Niyazi ye üç kere: 

• 

- Dur! ihtarında bulunmuılar 
(Arkası 6 ncıda) Pren• Cor~ ve pren•ea Marina 

Sovyet memurlara 
Japon işkencesi 

Sovyetler, hadiseyi şiddetle 
, protesto 

Çin Şark De· 
'-'iryolları me
'-'\lrelerinden bir 
~~et kadınına, 
'Pon jandar • 
~lıı tarafından 
1-'rbin de yapı· 
L_ll feci bir it· 
~eyi, Sovyet 
~~ciyeıi, Mos -
0.adaki Japon 

~firine tiddet· 

Ptoteato etmiıtir. 
'Q· Colovina isimli bu kadına, De· 
~Yoluna yapılan çete hücumu· 
~· Sovyet memurları tarafından 
._. 1P olunduğu söyletilmek isten· 

1ttir, 

t So~et hariciyesinin Japon se· 
)~etiııe yaptıiı protesto bu mahi· 
~dir. 
,.lk~adın muayeneye getirildiği 
~·~Parmakları arasında demir 
d,-.Uldar, görüldüğü yazılmakta· 
~Parmakları bu vaziyette sıkı 
~ ~ iple bağlanınıt ve kadın 

dınden geçmiıtir. 
"-.~adam Golovina'nın ayni za • 
~ batına ve Y,Üzüne sopa ile 

ediyorlar 
de vurulduiunu, saçlarının yolun· 
duğunu, burnuna ve ağzına su akı 
tıldığını Royter Ajansı bildirmek· 
tedir. 

Kendisine iyileıtiii zaman ye· 
niden tevkif edileceği aöylenmiı • 
tir. 

Vak'ayı nakleden lnıilizce, 
"Deyli Herald,, ıazelesi diyor ki: 

(Arkaaı 6 ncıda) 

Celal Bey 

Bugün şehrimize dön
meleri bekleniyor 
ı, Bankasının Edirnedeki yeni 

tubeıinin resmi kütadını yapmak 
üzere Edirneye giden iktisat Ve • 
kili Celil Bey buıün ıehrimize 
dönecektir. 

Celal Bey Edirneden gelirken 
Al pulluya uiramıı, farikayı ıez • 
mittir. Celal Bey fabrikanın has· 
tahaneıi ile gazino, lokanta otel 
ve kooperatifini çok beğenmittir. 
Celal Bey Kırklarelinden gelen 
heyetlerle iktiıadi meseleler etra· 
fmda görütmüıtür. 

lngiltere, müstem
likelerinin yolunu 
korumıya çalışıyor 

Londradan yaz1hyor: 
Burada ıon günlerde en mü· 

him dedikodu mevzuunu İngiltere 
kralının dördüncü oilu Prens 
Corç ile Yunan Prensesi Marina 
ile Yugoslavyada nipnlanmıı ol· 
malan tetkil ediy:or. 
Nitanlanma haberi Londrada pek 
ani olarak yapıldığı tesirini uyan· 
dırmıtsa da saray muhitinde olan· 
lar niıanlanmanın ağustos içinde 
kararla,tırıldığını söylemekte • 
Clirler. Prens ve Prensa esasen bir 
kaç senedenberi ·ta•tıyorlardı. 

Fakat e•lenmeleri aitıptoı içersin· 
"de Londrada kararlaftımlmıı, fa • 
kat resmen ilanı dahil sonraya 

sesin evlendirilmeleri hakkında 
ıu sanauyonel haber veriliyor: 

P11 izdivaç sabık Yunan Bat .. 
vekili M. V enizelos hazırlamıı • 
tır ! Bunun nuıl olduğu da ıöyle 
anlatılıyor: 

M. Venizelos bütün yazı Fran· 
sanın cenup ıehirlerinde geçir· 
dikten soma ağustoıun on betine 
doiru Londraya gelmiı ve ilk iti 
Yunanistandaki dahili vaziyetin 
karıtık olduğu hakkında gazete • 
cilere heyecan uyandrncı beya • 
natta bulunmak olmuştur. M. Ve· 
nizelos Londraya geldiği sıralar • 
da, garip bir tesadüfle, Yunanis· 
tanda Venizeloaçular tarafından 
bir darbei hükUmet teıebbüsü ya· 
pılmıı, bu teıebbüs muvaffak ol· 
mamakla beraber kurnaz Giritli· 

(Arkası 6 ncıda) 

Bulga ristandan TUr kiyeye iltica eden 
muhacirlerden bir grup 

Türkiyeye gelecek 
muhacirler 

Kolaylıkla karşılaşacaklardır. Y 
kanun büyük kolaylıklar gösteriy 

Haziran 934 tarihinden itiba • ı ra muhtaç oldukları yardı 
ren iskan kanunumuz değitti. U- mamiyle yapamıyor, netice 
zun tetkikler neticesi hazırlanan çok ıüç.lükler çekiyorlardı. 
yeni kanun mevkii tatbika kon • (Arkaaı 6 n 
du. Bundan evvel tatbik edilen 
iskan kanunn h~ricb~n .ana :ıru,. -
da muhacir ve mülteci sıf ab1e ge· 
len kardeılerimizi hiçbir veçhile 
memnun edemiyordu. Zira, o ka • 
nunun tatbik edildiği sıralarda hü 
kumetimiz iskan hususunda icap 
eden hazırlıkları ikmal edeme • 
mitti. Bu yüzdendir, ki gelen mu· 
hacir ve mülteci kardeşlerimiz bir 
çok güçlüklere maruz kalıyor. 
hatta hemen umumiyetle sefalete 
düşüyorlardı. 

Bunların menıup oldukları 
memleketlerde Türkiyeyi temsil 
eden konsoloslulc ve ıefaretha· 
neler vaııtasile birçok defalar 
hicrette İstical etmemeleri tavsi • 
ye edilmitse de, gördükleri taz • 
yik ve haksızlıklar bu tavsiyeleri 
dinlemelerine imkan bıralcmıyor • 
du. Gayet tabii olarak da buraya 
J?eldikleri zaman hükUmet bunla· 

Demir tekerlekli eraba· 
ıardan biri 

9 EylUI panayıranın k 

lzmir 9 Eyi· 
panayırı 

Ziyaretçilerin adı 
gittikçe kabarıg 

lzmir, (Hususi) - lzmi 
Jul Budunla araiı panayırı 
olduğu rağbeti gördü. Bu 
kalabalık, geçen senelerle 
kabul etmiyecek kadar fa 
Şimdiye kadar panayırı 

edenlerin miktarı yüz bini 
lir. Panayır komitesi pan 

her günkü ziyaretlerini g" 
bir grafik hazırlamaktadır. 

Gütülfügü tekerlekler 
değil kaldırımlar edil}orı 

Türkiy 
Milletler Cemiyeti 

daimi azalığına 
namzetliğini koy 

Cenevre, 6 (A.A) - T " 
Milletler Cemiyeti Mec 
Çinden botalan ve daimi o 
azalığa resmen namzetliğinı 
muıtur. 

Yazan: va-no 
Açtığımız esnaf ve iıçi sayıfa· olmak icraatı sırasında, yük ara· 

sına ıelen mektuplar arasında, balarına demir yerine lastik te· 
bilha11a demircilerin ve arabacı· kerlek konulmasını şart koşmuş. 

ların yolladıkları çok alakayı ca· Bunu da, alakadarlara tebliğ et· 
, liptir: Belediye, gürültüye mini (Arkaaı 3 Uncu sayıtanm ı inci ııutununda), 

Milletler Cemiyeti mehaf 
,(Arkası 6 n 
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l\üçük 
itil öf 

Tuna iktisat teşki
Jitı istiyor 
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Amerika 
harbi 

silah ve cephaneyi 
kimler veriyormuf Amerikada ·grevci işçilerle 

Paris, 6 (A.A.) - Romanya k 
1 1 1 ~r~rif.:~~;:i.::~h:::~:!

1

:::::!~ I an ı çarpışma ar o uyor 
Vaşington, (A.A.) - Silah 

ve mühimmat satıtları hakkınd• 
tetkikat yapan iyM komiıyonun• 
da dün, cenubi Amerika devlet• 
lerine yapılan denizaltı aemileri 
aatışlarmda verilen bahtıt gö· 
rüşülmüıtür. 

beyanatında demiıtir ki: 1 . 

"- Pariıteki gör~ı~elerimd~~ Grevcilerin 1unusda çok menun olarak gıdıyorum. Gu· 
nün bütün meseleleri hakkında 

Fransız ricaliyle tam bir mutaba • 
kat halinde bulunduğumuzu gör -
düm. Bu meıelelerin baılrca11 

Sovyet Ruıyanın milletler cemiye .. 
tine kabulü tark ve Akdeniz emni
yet miıakları ve M. Bartunun ya • 
kında Romaya yapacağı seyahat· 
tir. Görülüyor ki sulh lehinde ça
lışan amiller mütemadiyen art
maktadır. Bütün devletlerle bila· 
istisna haliıan.e bir tarzda teıriki 

meaai siyaıetini takip eden kiiçük 
itilaf herkesin menfaatleri herke· 
ıin nefine olarak hemahenk kıla -
cak bir Tuna iktısat teşkilatının 

vücude getirilmeai anını itimatla 
bekle-rektedir,{, 

Alma~yada bir 
karar 

Bankaların yeniden şube 
açmaları yasak edildi 
Berlin, 7 (A.A) - Havaı bil

diriyor: 
Hükmet, Alman iktiıadiyatına 

pek f ay~alı olmıyan kredi müe11e 
aelerinin adedini tahdit için, yeni 
l>anKa muc••c:ee\eı ı ""'~-. •••"' ---

mUesseıeJer tarafından ıubeler a· ,. 
çrJmaaını menetmiıtir. 

Irak parlamentosu 
feshedildi 

Bağdat, 6 (A.A) - Kral bir e
mirname ile parlamentoyu feıhet· 
mittir. Yeni intihabatın tarihi teı· 
pit edilmemi9tir. 

62 kaçakçı yakalandı 
Ankara, 6 (A.A) - Bize veri

len mal6mata göre, 28 Ajustos 
934 tarihinden 6 EylQI 934 tarihi
ne kadar ikiıi muıademeli olmak 
üzere 41 kaçakçı vak'~11 olmuı· 
tur. Bu vak'alarde. biri yaralı 62 
kaçakçı, 610 kilo gümrük kaçağı, 
434 kilo inhisar kaçağı, bir kilo 
510 gram ağırlığında muhtelif mü 
cevherat ile 7 tüf ek, 9 menni, bir 

sayısı yarım 

milyonu geçti 
Yeniden kanlı 
hadiseler oldu Reisicümhurun ara bulmıya çalışacağı 

haberi heyecan uyandırdı Tunuı, 6 (A.A) - Suı civarın

da, Mekninde hadiı olan kargaıa· Vaıinıton, 6 (A.A.) - Bitaraf 
bir ıahıiyet tarafından neıredilen 
bir ıtatiıtiğe göre, mensucat ıana· 
yiinde greve ittirak edenlerin .... 
yın dün akıam 301.000 olınuıtur. 
Bu artııa, kıımen, tehdit ve tid
det sebep olmuıtur. Bazı patron· 
lar, fabrikalarım, işçileri şiddet • 
ten ve fabrikayı yağmadan koru • 
mak için kendileri kapatmakta • 
dır. 

M. Gorman ve arkadaıları, haf .. 
ta batından evvel grevin tamam 
olma11 için gayretlerini arthrmıt· 
lardır. 

Cumhurreisinin bir tava11ut 
komiıyonu yapacagı haberi grev 
liderleri araıında heyecan uyan -
dırmıttır. Tava11utun neticeıine 
kadar grev emrinin geri almma11 
teklif edildiği takdirde sendikala• 
rın alacakları vaziyetin ne olacağı 
meçhuldür. Fakat grev komiteıi, 
Cumhurreiıinin arzusunu müm • 
kün olduğu nııbette tatmm etme • 
ğe çalıfac&iını bildirmittir. 

Diğer taraftan başlıca fabrika• 
törlerden M. Sloan, patronların, 

Reiıicumhurun yapacağı bir ta • 
va11ut komiıyonunu hürmetle kar· 
şılıyacaklarını bildirmİ!tir. 

Muhtelif noktalarda karıf ık • 
lıklar olduiu haber veriliyor. Tri • 
on tehrinde grevcilerle bir f abri • 
kanın husuıi bekçileri ara11nda 
ateı açılmıı, bir ki!İ ölmüı, 20 ki
ıi kadar yaralanmııtır. 

• • • 
Nevyork, 6 (A.A.) -:- Menıu• 

cat grevcilerinin miktarı 450.000 e 
çıkmıttır. Grev reiıleri buıün de 
greve yeniden 100.000 amelenin 
iltihak edeceğini söylemektedir • 
ler. Bu ıuretle mecmuu 600.000 

olan menaucat amelesinin hemen 
hemen hepıi grev ilan etmİ! ola· 
caktır. Dün muhtelif yerlerde bir 
çok kanlı hadiseler olmuttur. Bu 
hadiıeler esnasında üç ki~i ölmüt 
ve biri polis olmak üzere 23 kiti 
yaralanmıthr. 

•nıınııımı""ttttı nırnmtntttmmmtnnmrntmtınnntnn811mmnn11mımmnmuı1Wtttıı~· 

Avusturyanın 
istiklali 

Macaristanın müdafaaya 
hazır olduğu bildiriliyor 

Peıte, 6 (A.A.) - Macariıta
nm milletler cemiyeti murahhaıı 

Avusturya hakkında ıu beyanatta 
bulunmuıtur: 

"Macariıtan A vuıturyanın iı· 
tiklalini müdafaaya hazırdır. An· 
cak ondan öteıine gidemez. Biz· 
den komtularımızın iıtiklilini zı· 

man altına alan bir beyannameye .. -

.. 
Irk esna11nda yerli jandarmalar • 
dan bir kiti ile ahaliden üç kişi öl 
dürülmüt, bir çok kimseler de ya· 
ralanmıfbr. Meknin belediye dai· 
reıi yanmıttır. 

Asayiı iade olunmuıtur. Sokak
larda kol geziyor. 

Cereyan eden bu hi.diıeler, ıon 
tahrikat elebatılarının, cenuba 
aürülmek ıuretile cezalandırılma· 
ları hakkında Fran11z yükıek ma· 
kamlarmın, Tunuı beyi ile anlata 
rak, aldıiı tedbirler·neticesidir. 

Zeytin yağları ihracına 
ait kaplar 

Ankara, 6 (Huıuıi) - Zeytin 
yağları ihracatına ait kapların be
dellerinin klerinı hesaplarından 

mahsubu usulü zeytin yaiı ihra• 
catiyle uiraıanların tikiyetlerini 
mucip olmuıtur. iktisat Vekale
tince, bu kapların klernigsiz mu
vakkat kabul auretile ithal edil-

zannetmiyoruz. Bize kalırsa, !t- susta gümrüklerin fikirleri sorul

kil ve mahiyeti her ne oluraa ol· muıtur. 

ıun Avusturyanın dahili ıükunü- Sovyetlerin Milletler ce
nu temine kafi değlidir. Buna mu• mi yeti azalığı ve Avusturya 
vaffak olmak için Macaristan, A-

vuıturya ve Çekoslovakya gibi 
kayit §artlarına malik memleket· 
ler iktiıaden teıkilatlandırılmah .. 
dır.,, 

Viyana, 6 (A.A.) - Viyana 
ıiyaıi mahafilinde söylendiğine 

göre, Avuıturya hükumeti Sovyet 
Ruıya ile tabii münaseöatta bu -
lunduğundan iki "inemleket ara • 

Ankara Hıfzıssıha labora:· sında ihtilaf da olmadığından 
tuvarında bir patlama Rusyanm milletler cemiyetine 

girmeıi Avusturyanın itirazına 
Ankara, 6 (Husuıi) - Bugün ı v akt . ugramıyac ır. 

ıa.at ı 3,30 da yükıek zıraat enıti· 1 •• l •• k t l 
t .. ·· h f h l"h t d nego un ur u uşu uıu ı zıuı a a ora uvarın a 
f'lterin patlamuiyle bir yangın İnegöl, 6 (Huıuıl) - lnegöl 
çıkmıı, fakat çabuk ıöndürül- kurtul uf unun yıldönümü bugün 
müıtür. Laboratuvar tefi Hamdi cotkun tezahürlerle kutlulandı. 

Bey patlama neticeıinde yaralan· lnegöllüler ıonauz neıe ve sevinç 
mı§, hastahaneye kaldırılmıttır. içindedirler. 

"Elektrikli gemi,, ıirketi yük• 
sek memurları, cenubi Amerika• 
da iş yapabilmek için komiıyoll 

verdiklerini, fakat böyle bir u" 
ıulün ıayri meıru olm adıfını 
"Cenubi Amerikada itlerin yürü• 
meıi için çarkların yağlanma11 i· 
cap ettiğini,, söylemiıler.dir. 

Ayan azasından Klek'a ıört 
cenubi Amerikaya deniz heyetle· 
ri göndermekten maksat, harp 
gemileri ile ıilih ve mühimmat 
satmaktır. Bu maksat, ıimdiye 

kadar gizli tutulmuıtur. 

"Elektrikli gemi,, şirketi mü " 
dürü Leticia ihtilafı eanaıında 

Peruya mühimmat sattığım söyle· 
mı9 ve: 

- Bu mühimmat, Viken tara· 
hodan vcrilmittir. Mühimmatın 

Brezilyada para tehri vaııtaıiyle 
gönderilmeıi için yapılan te9eb• 
büı, neticelenmemif, Antil ada· 
larında bir binada teılim edilmit• 
tir,, de.nıi~tir. 

Türkiye-Yugoslav 
ya arasında 

Dün Ankarada iki mua ... 
lieClel mza eaııaı 

· Ankara, 6 (A.A) - Yuaoılav• 

ya Hariciye Nazırı M. Y evtiç'in 
Ankarayı ziyareti esnasında ka " 
rarlaıtığı veçhile Türkiye ile Yu· 
goslavya arasında ticaret, ikamet, 
iadei mücrimin ve müzahereti ad· 
liye muahedeleri müzakeresine 
ba§lanılmıtdı. Bunlardan ticaret 
ve müzahereti adliye muahedele • 
ri bir müddet evvel intaç olunmut 
ve bugün de Hariciye Vekaletin· 
de katibi umumi Numan Beyit 
Yugoılavya elçiıi M. Yankoviç c~ 
napları araıında ikamet ve iadeı 
mücr'min ır··-hcdeleri imza edil· 
miştir. Bu suretle iki memleket a· 
rasındaki müne ıebetler tee11üı r 
den çok -: mimi doıtluğa uyguJ1 
bir ttkildn normal vaıiyete girmit 
olmaktAdrr. 

kamyon ve 44 kaçakçı hayvanı ya .t!!!!" ........ ~~!'!!!!!!~!!!!!!!!!!'~~!"'!'!!!!!!!!'!'!!!!!!'!!'!_ ~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!""~~~~~!!!!!!!!!~~~~""!!!!!!!!!!!!'!' Çanakka1ede kuraklık 

kalanmııtır. Qs b h f l • d • l ? l Çanakkale, 6 (A.A) - Çanak· 
Milli Müdafaa Vekili Q Q f Q ze e erl ne l'IJOT QT • kale mıntakuına bu hafta iki cıe· 
Milli Müdafaa Vekili Zekai fa bol yağmur yaimıı, kurakhlc 

Bey dün Ankaradan §ehrimize ·-----------------------··------llliııiiııiıiiııııiım _____ ._llliııi_.; ı sıkıntııı kaybolmuıtur. 
COMHURIYET -Yunus Nadi sporlarına alıştınnak ve denizci at edilmediğinden şimdi teessür 

Gizli nufusun yazılması 
ıelmittir. b ·· kü' k 1 · ·d "D t' · .. b' Yangın yerleri Bey ugun ma a esın e e- ye ıştırmek iş.ini hayatı ır ehem- duyınak~-ıyrz.,, 

Gizli nüfuıun yazılmasına de
vam edilmektedir. Her ıube aa • 
bahtan akıama kadar bu itler ü • 
zerinde çalıımaktadır. tık netice· 
ler bu· ayın on betinde alınacak 

ve dahiliye ve1c8.letine bildirile • 
cektir. 

Şahitler gelmedi 
Maslakt• bir jandarmayı çiğ • 

nediği zanniyle muhakeme edil • 
mekte olan klit eci Aliettin Beyin 
muliatiemeıine dün devam edil • 
')lf,H. Dilnlcü muhakemede bazı 
~hltleTfn ıetmectifi r.5rülmüf, 
ı-eTmtyen salıitlerin celbi için mu
hakeme batk'a bir güne bırakıl • 
1m9hr. 

niz sporlarım ele almalı ve iler- miyetle ele almıya mecbur oldu- Ahmet Şükrii Bey bundan son- Yangın yerlerinde biriken ıüP· 
letrneliyiz,, fikrini müd~faa ede- ğumuzu yazmaktadır. ra; propagandn için seyyar bir rüntüleri çöpçülerin almadığı "'e 
rek "Kız ve erkek her Türk yüz- MiLLiYET - Ahmet Şükıi.i sergi viicuda getirilerek Anada- dördüncü derecedeki ıokakJar1" 
me bilmelidir. Hiç zor olmryan ve Bey bugünkü makalesinde !ş luda dolaştırılmasmr, ayııca ha- hiç 'aüprülmediği buralarda otıı• 
dünyanın en zevkli, en neşeli ve Bankasının Galatasaraj·da açtığı riçte de bu şekilde propaganda ranlar tarafından belediyeye ıi· 
menfaatli işlerinden biri olan yüz- sergımn muvaffak oluşundan yaprJmasrm işaret ediyor. kayet edilmi,tir. 
geçlik denizciliğimizin ilk kaae- bahsederek ~öyle "diyor: ''İffet, ZAMAN - Ehi.izzivazade Ve- Belediye ıube müdürlerine gö?' 
ınesini teşkil etsin.,, diyor ve Rus- namus ve seciye kadar drı bilgi, lit Bey Gazi Osman Paşa orta derdiği nir emirde bu tiki.yetlerııı 
ya ve Almanyada yapılanları an- jhtisas ve tekniğe kıymet veren mektebinde talebeden 81 inin ik- göz önüne alrnma11nı bildirrııit •. 
lattrktan sonra şöyle devam edi- 1~ Banka~ı Galatasarayda açtı_Rı mal jmtihanfarrnda muyaffak ola- tir. 
yor: "Yüzme işini başaran Türk sergi ile gözlc!'imizin önline yeni mayışı dolayıs1yle imtihan mese
.e:ençlii!i orada kalacak değildir: bir tıfttk ncmrş nluYnı·. R 1 ıl:ı g-ra- lelerinden hah~edcrck hn har11ı::c
kürekli, ~·clkenli sandallardan fikH. resimli s<'r~ilerin pronagan- rlf.I L'ılebenin iddia Pttii'!i ırlhi Ht

yelkenli k~vrk ve kotralarn ve ma rl:ı haJonınınan kn·nırt vr f:ıvcl:ı- alJerin vanlr~ o-ön<lerilmis olmasr 
kineli gemilere kadar btitün ·aeniz sidır. Cümhnriyetimi7.in onuncu ;hitmalinin <>ok kuvvetli c1du2ıınu 
vasıtaları hemen ikinci merh31c- vıl döniimii ırıiina~ehr>tiv]c on ~ene yazrvor ve hnvJe nlr1nQ-u takilirrlP 
nedir., içinde ba$:l ''tl!ln hil,1\ik i~kı·1 l1al- mcs'tıllf-lrin ~irlrletlr ('e7:-ıl :ı ıı.op·1J -

Yunus Nadi Bey gençliği su lfa anlatmak için bu yola müraca- ması Iazımgeldiğini kaydediyor. 

Müşterek evsaf 
Türkofiı Ankara merkezi Türl< 

ihraç emtiaıının millt bir rnar~' 
ile sınıflandırılmıt bir ,ekil e 
müşterek evsaf altında olması ~ • 
çin tetkikat yapmaktadır: ıJ 
husus yakında kat'ileşecektir. 
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Gürültüyü teker
lekler değil, kal
dıırmlar ediyor! 

(Ust tarafı ı inci sayıfada) 

~İf, Demircilerden, bundan sonra 
~ir tekerlek yapmıyacaklarına 

dair İınza almıt. 
Geçenlerde, bir demirci, lasti· 

iin arabadan pahalıya geleceiini 
~e laıtik tekerlekli araba ile daha 
\ı; :Yiik taımacağını ıöylüyordu: 

- Bu yüzden, kamyon arabaya 
\'e Yerli malı olmıyan benzin köy· 
1iirnüzün istihıal ettiği arpaya ga· 
lehe edecektir .. Bu terait altında, 
l'Urkiyede araba kalmıyacaktır ! 
diye yanıp yakılıyordu. 

Ve f U neticeyi çıkarıyordu: 
li.atik araba milli iktıaat unsur· 
larrrnıza vu~lmuf bir darbedir. 

Balatta 168 numarada demir· . ' 
cı Halil Efendi de,pek haklı ola· 
tak !U noktalara iıaret ediyor: 

1 - Muhacir arabalarmm te
kerlekleri lastik oluna, her halde 
bu arabalara ayni zamanda yay 
da lazımdır. Halbuki, uzun bo· 
bin, fabrika kazanı, putrel ve ıair 
dernir efyayı yaylılar ta91yamaz. 

2 - Çamurlu yollarda lastik 
tekerlekli bot araba bile gide
ltıez. 

3 - Yollarımızın bugünkü va· 
l:İyetinde, lastik tekerlekli bir ara· 
ha iki yüz kilo kadar bir yük taıı· 
Ya.bilir. Fazla yük alırsa bütün cer 
hayvanları eakat düter. Unutma· 
llıalı ki, lastik tekerlekli araba, 
dernir tekerlektiden çok daha a • 
eırdır. 

4 - Al1ah vermesin umumt ae-

yf,.rhP.rlik ~snaııpda. ciheti askeri· 
eye, atik tekerlekli arabalar 

kat'iyyen it görmez. Yukard~ ar· 
ıolunduğu gibi, lhtik tekerlek, 
ltrnanıiyle çamura saplanır. Bu 
karar üzerine, erkanıharbiyenin 
dikkatini celbederiz. 

5 - Nihayet, biz tamirciler, 
arabacılar, bu memleketin evlat • 
llrıyız. Daha bugünden aileleri· 
~iz achk tehlikesiyle karşrlat· 
ll'\ııtrr. Bu kararın tarihi tebliğin
den itibaren i§tıİz kaldık. Kimıe 
ile yapacağını bilmiyor. ihtiyacı 
~lan hile, vaziyetin tavazzuhunu 
t'kliyerck ıiparit vermiyor. 

Bütün bu makul itirazlara kar· 
''lrk ıu ıöylenebilir: 

._ Peki ama, demir tekerlekli 
ltahaların ıabahleyin çıkardığı 
tUriı1tüler tatlı uykumuza mani 
aluy S h . "k.. . d or. ~ e rın ıu ununu temın e· 
tceğiz. 

1 Sunun cevabmr hulaaatan ıer
e~haya yazdık: 
Deınlr tekerlekli araba, dünya· 

l:ı birçok ıehirlerinde vardır. 
itin bunlar orada ortalığı vel

~leye vermf'zler. Zira, sokaklar 
Urıtazamdır. 

b CUrültüyü tekerlekler dejHI, 
t <>ıuk kaldırımlar cıkarıvor. Is· 

1 'rıbut sokakları hele bir yo· 
~l &okutsun, o zaman, demir te· 
ll-ı~tlek ıimdiki gibi patırtı eder 

'• eörüraünüz. 

~~~======~'V=l=·"=O=)== 
Menşursuz teraziler 

toplanıyor 
~· / 

~l ıncirli ve dilli el terazilerinin 
~U dırdrnası hakkında verilen 
tı ddet dün bitmit ve ölçüler ka· 
;;_\t rnucibince bu kabil teraziler 
~ •~dan toplanmıya hatlamıt • 
ı, · lf ıçl>lr esnaf bu teraziyi kul • 
\d~~1Yacak, kullananlar tecziye 

ı ecektiJ'. 

HABER - Ak,am Po~~ası 

Belediye 

intihap encümenleri, defterlerin 
tetkikini dün akşam bitirdiler 

İntihap encümenleri dün ak· 
fam tehir dahilindeki kazalarda 
defterlerin tetkikini bitirmitler· 
dir. Defterlerin Pazar veya Pazar 
tesiye asılması çok muhtemeldir. 
intihap encümenleri yarın, defter 
lerin tetkikini bitirdiklerini vila .. 
yete bildirec~klerdir. İntihap için 
kazalarda sandıklar hazrrlanmıt • 
tır. Nüfusu çok olan kazalara o

Halk bu suretle reylerini kolay- konferanslar verilecektir. 
lıkla kullanacaktır. intihabatın 10 Duvarlara aıılmak üzere afi,t· 
Te9rinievvelde yapılman kararlat ler hazırlanmaktadır. İntihaptan 
mışsa da 1 O T e§rinievvel Çarşam• evvel ve İntihap gününde 168 
baya tesadüf etmektedir. Halbuki halk hatibi sokaklara konacak 
intihabın bir tatil gününe tesadüf kürsülerde hitabeler irat edecek .. 
etmeıi istilzam edildiğinden bu tir. 
tarihin değişmesi muhtemeldir. Bu hatipler arasında kadınlar 

nar sandık verilmittir. 

Birlik mecmuası 
mahkemeye verildi 

Milli Türk Talebe Birliği tara
fından çıkarılan Birlik Mecmuası 
nın vilayetçe kapatıldığını ve ne§
riyat müdürünün mahkemeye ve· 
rileceğini yazmıttık. Dün Birlik 
Reisi Zeki Beyle, mecmuanın neş· 
riyat müdürü Sedat izzet Beyin 
mahkemeye verildikleri tebliğ e • 
ilmiıtir. Muhakemeye 9 Eylulde 

bakılacaktır. 

Mecmuanın mahkemeye veril .. 
mesine sebap olan yazılar şunlar -
dır: 

11 nci sayıda (yiyin efendiler, 
yiyin ve bir cevap), 13 ncü sayı· 
da, (rilıvet ve iltimas), 14 ncü sa
yıda (içim tatıyor çocuklar, Azer· 
1ı.-.,..__ ...... _.. ı.ı ... '> 1 ........ , ... • .ı ••• 

--.... .-,.-0--·~ 

Kara Ali çetesinin 
muhakemesi 

Gebze ve civannda adam <il· 
dürmek suçu ile uzun müddetten· 
beri muhakeme edilmekte olan 
Kara Ali ve arkadatlarının muha· 
kemeıine dün de devam edilmit • 
tir.Müddei umumt ceza iıtemitlir. 

Dünkü muhakeme temyiz nak
zına uyularak yapılmakta idi. 
Müddei umumi temyizden evvel 
istediği cezada ıarar etmittir. Bu 
ceza KaraAlinin otuz,Kara Ahme 
din 15 seneye mahkWri edilme· 
lendir. Muhakeme müdafaa ve 
müdafaa ıahitlerinin celbi için 
baıka güne bırakılmıthr. 

--o-

Haber yanlışmış 
Çemberlitafta elektrik tamir· 

ciıi Artin efendinin kendisine e • 
manet edilen bir gramofonu sahi· 
bine iade etmiyerek emniyeti su • 
iistimal ettiği yollu bir haber yaz· 
mııtık. Artin efendi bize gönder· 
diği mektupta işin hakikatini şöy
le izah ediyor: 

"Salı günü saat on bir raddele-

intihap hazırlıklarını teftit 
için Silivri ye giden fırka vilayet 
idaer heyeti azasından Galip Bah 
ti yar Bey dün demiştir ki: 

- Silivride yaptığım tetkikat 
mucibi memnuniyettir. intihap 
faaliyeti her tarafta ilerliyor. ln • 
tihabatın propagandası için çalıtı 
yoruz. Sinemalarda propaganda 
yazıları gösterilmeğe başlandı. 

Bu ayın yirmisinden sonra mek· 
teplerde ve sair kapalı yerlerde 

aııııtıntt•H2nmntıtıERmrmmınnn11mmtn11lff1nmıı11111mrtımıımnıaı11ntt11ın:ııımuı 

lii~ 
Birdenbire hUcum 
Beyoğlunda ızgaracı Yakoya 

borçlu olan Jak dün Yakonun dük 
klnından geçerken birdenbire hü· 
cum etmiş ve elindeki bir demir 
parçasiyle Y akoyu başından yara• 
)ayıp kaçmıttrr. Jak, bilahare ya
kalanmııtır. 

R~nu1td:.n vurdu 
Galatada oturan Arifi, Klğıt • 

hane caddesinde oturan arabacı 
Tevfik, iıkemle ile başından ağır· 
ca yaralamı§, suçlu yakalanmış· 

tır. 

Tramvay ~arptı 
Vatman Mehmedin idaresin • 

deki tramvay, mavnacı Hasan is • 
minde birine çarparak ağırca ya· 
ralamıştır. Vatman hakkında ta • 
kibata baılanmı~tır. 

A~1r yaralandı 

Kasımpaşa sandalcılarından 
Haıan ile Rizeli Mushin sandal 
parası yüzünden kavga etmitler• 
dir. Neticede Hasan, eline geçir • 
diği büyük bir sopa ile Muhıini 
muhtelif yerlerinden yaralayıp 

kaçmıştır. Muhsin, ağır yaralı o • 
larak hastaneye kaldırılmıf, Ha • 
san yakalanmı tır. 

lskarpell ile 
Şiıli Terakki lieesi marangozu 

Halit uıta, mektebin aıra tahtala· 
rını yapmakla metgulken tahta Ü· 

zerinden kanal açmak üzere oldu· 
ğu iskarpela ile elinden ağırca ya· 
ralanmııtır. Halit efendi Beyoğlu 
zükur hastanesine kaldırılmı~tır. 

rinde bir müfterinin elektrik ta • Sanayjciferin toplantısı 
miri için dükkanımın ön.ündeki 
camlı kapıyı kilitliverek gittim. 29 T eırinievvelde Ankarada a· 
Geldiğim vakit kilidin açılmıı ve çılacak olan sergiye lstanbuldaki 
müşterinin tamir için verdiP,i bir sanayiciler de iştirak edecektir. 
gramofon ile bana ait bir takım ! Dün sanayiciler Halk Fırkası 
eıyanın zavi olmu' olduğunu gö· vilayet merkezinde bir toplantı 
rerek §aşırdım ve hemen Alem • yapılarak sergiye İştirak etrafın -
dar merkezine koşup polise mese· da görüşülmü!tür. 
leyi a~la.thın. 

·---.()-

Hüseyin Ragıp Bey 
Bir müddettenberi ~ehrimizdc 

bulunan Roma büyük cicimiz Hü
ıeyin Rat;tıp bey bugün Ankaraya 
gidecektir. 

Mahkum oldu 
Beyoğlunda Ferit bey isminde 

birini öldüren Nazımın muhake • 
mesine dün ağırceza mahkemesin 
de devam edilmif, Nazım 7,5 sene 
ağır hapse, 1000 Hra tazminata 
mahkUm edilmittir. 

da vardır. intihap bir günde neti· 
celenemezae müddet bir gün daha 
uzatılacaktır. 

nıt11ııuuıwıııwwwıuu11111:1ımmnıııımuanımımmtmımmmvır IPftJHUllltlllllH 

Moskova elçimiz 
gitti 

Moskova büyük elçimiz Vasıf 
Bey, dün "Çiçerin,, vapuru ile O· 
desaya hareket etmiıtir. Vasıf be· 
yi Büyük Millet Meclisi Reisi Ka· 
zım paıa, Mardin meb'uıu Yakup 
Kadri, Belediye reisi muavini Ha
mit, Roma Büyük elçimiz Hüseyin 
Ragıp beyler, şehrimizdeki Sov • 
yet maslahatgüzan ve Vasıf beyin 
diğer birçok arkadafları uğurla • 
mı9lardır. 

Dil Kurultayımıza ittirak et • 
mi~ olan Sovyct bilginleri profe • 
sör Samoiloviç ile Metçaninof da 
ayni vapurla memleketlerine ha • 
reket etmitlerdir. 

Janrl~n·ma umum 
koman danı 

Şehrimizde bulunmakta olan 
umum jandarma kumandanı Ka· 
zım Paıa dün Ankaraya gitmiı
tir. 
~ 1 

Selanik sergisi 
Selanik beynelmilel ıergisine 

iştirak etmek üzere bütün ticaret 
odaları nümuneler hazırlamakta -
dırlar. 

lıtanbul Ticaret Odau da bazı 
nümuneler toplamııtır. Toplanan 
nümunler Türk ofiıe gönderile
cek, bunların Selanik serııisine 

gönderilip gönderilmemesi hak • 
kında Türk ofisi bir karar vere-
cektir. 

-~ 

jüri heyeti toplanıyor 
Müstakbel lstanbulun planım 

yapmak üzere Avrupadan davet 
olunan üç ecnebi müteha11ıs roi
mann planlarını te9rinievelin on 
betinden itibaren jüri heyeti tara· 
fından tetkike başlanacaktır. Jü • 
ri heyetinin tetkikatı altr ay ka
dar sürecektir. Bu müddetin ıo· 
nunda lstanbulun planını yapa -
cak ecnebi mimarın kim olacağı 

kararlatlırılacaktır. 

o 
Vapurcular gitti 

Vapurculuk Türk Anonim tir· 
keti müdiri Mustafa ve şirket mec 
liıi azasından Ahmet beyle yeni
den bir veya iki vapur almak ü
zere dün öğleden evvel Adriya 
vapuruyla Triyesteye hareket et • 
miılerdir. Triyesteden Marsilya -
ya geçecekler ve seyahatleri aza • 
ınt bir ay sürecektir. Yeni alına· 

cak vapurlar mümkün oldu~u ka· 
dar yeni, ve ıüratleri de on dört 
milden aşağı olmıyacakhr. Ton 
itibariyle de 3 · 5 bin tonluk lüks 
gemiler olacaktır. ----,·-
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Amerikadaki grev 
Arnerikadalü grevler hakkında, ilk 

günler pek mübalağalı malumat gel
miıti. Bir kaç milyon iıçinin harekete 
geçtiği yazılıyordu. Bugün Ajanaın 
bildirdiğine göre, ancak 301.000 men· 
ıucat amelesi itlerini bJrakınıılar. E • 
sasen, grev, mensucat amelesi tara • 
ftndan yapılmaktadır. 

Hoı, bu rakam da yabana atılacak 
derecede değildir. Dünyanm en bü .. 
yük grevlerinden biri §U sırada Ame· 
rikada oluyor demektir. Sınıf tesanÜ• 
dü olarak diğer istihsal ıubesindeki 
i§çİlerin de harekete iıtiraki beklcnİI· 
mektedir. O zaman, vaziyet daha va
him olacaktır. 

Kürei arz üzerine, bir çok fena , .• 
iyi ıeyler nasıl Amerikadan yayıldıy• 
sa, buhran da oradan patlak vennİ§ • 
tir. Binaenaleyh, diğer memleketler, 
Amerikayı düı:eltmek üzere bap ge • 
çen Ruzvelte, biraz da, "Şu buhranı 
izale edecek mi?" diye bakıyorlardı. 

Filhakika, Reisicümhur, ilk za· 
mantar, bir takım cezri ve zecri mu
amelelere giriıerek, iııizliğe karıı mu• 
vakkat tedbirler buldu. Lakin, gene 
Amerikada on milyondan f.ızla iısiı: 
vardır. Bunlann yekunu da artmak İs• 
t:dadıru gösteriyor. 

Asıl ehemmiyetli olan, Ruzvelthı 
işçi sınıfını müstakil bir mevcudiyet 
olarak tanıyıp onu müdafaaya kalkıt· 
masıı üzerine, ekser patronlar bu it .. 
ten memnun kalmadılar. Gerek Cüm· 
huriyetçi, gerek demokrat fırka mün· 
teıipleri içinde "Hürriyet bloku" di .. 
ye bir birleıme husule geldi. Ruzvet· 
tiaı emirlerine kın~· koyan patronlar 
zuhur etti. 

Hükumete ıüvenen itçiler de, ken· 
di kuvvetlerini patronlara tanıttırmak 
için, Amerikada misli geçmemi§ böy· 
le büyÜk bir harekete giriıiyorlar. 

Maamafih, içtimai muavenet nazı· 
n, hükumden grevcilere nakten yer
dım edemiyeceğini ıöylemiıtir. Ame • 
le birliklerinin de kifi derecede da • 
yanacak parası yoktur. Onun için, 
&H'f~n v.~\H\. ~ÜY~ce~inden \Üphc cdi- ıııırl 
lebilir. 

Buna rağmen, vev bitse de, Ame
rikanın iıleri yab§mıı sayılmıyacak • 
tar. Çok ümit uyandıran Ruzveltin de 
fırtına ortasındaki bu azim gemi
ye liyikiyle kaptanlık ederek onu sa
hili selamete ulaıtıramıyacağı anla§ıl· 
mı ıtır. 

Ayni vazifeyi muvaffakıyetle bap· 
racak ıahsiyet Amerikada yoktur ..• 
Öyleyse, Amerikanın hali ne olRca"· 
tır ve dünyayı nerelere ıürükliyecck· 
tir? 

HUseyin Faruk 
...,1..,w~---lllftmflliiJ&tWit•anww•nılbluuau -Bir kaçakçılık 

Dün şehrimizde bir kaçakçılık 
daha meydana: çıkarılmı9tır. Civa 
rında az ev olduğu için daima ıı • 
aız bulunan Boiaziçinde Balta li· 
manında bir dükkandan geç va· 
kit bir kamyona sekiz çeki kadar 
yaş kestane çubuğu doldurulduğu 
ve bunların Tahtakalede bir dük· 
kana depo edildiği muhafaza teş· 
kilatı tarafından haber alınarak 
tahkikata başlanmıştır. 

Süratle yapılan tahkikat çok 
geçmeden neticelenmiş ve mez
kur kamyonu Ekrem isminde bir 
şoförün idare ettiği, ya§ kestane 
çubuklarının Tahtakalede bir ıe· 

petçi dükkanında saklandığı ve 
bütün bu işleri de Ahmet kaptan 
isminde birinin yaptığı anlaşılmıt 
tır. 

Ahmet kaptan henüz yakalan • 
mamıştır. 

-o--
Çarşambada park 

Yeni Çarşamba parkının Fatih 
belediye bahçesinden daha büyük 
ve Sultan Ahmet parkı kadar ol • 
ması takarrür etmiıtir. 

Bu parka bir de çocuk bahçesi 
ilave edilecektir. Park Yeni Çar • 
şamba caddesinin iki tarafında.· 
dır. 
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Abdülhamit Çocuk r • J 
Sa.hifesi bilmecesin~e he-I Pratik Hayat Bilgisi 
dıye kazananların lıstesİ Hayatta muhtaç olacağıaız ameli maıOmatı 

.> kolayca 6ğrenlnl:ı. 

Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 58 

23 Ağuıtoı 1934 tarihli reıimli 

bulmacamızda Fatihte Hüsrev Kemal 
Bey 1 inci, lı. Ziraat banka11 memur
lanndan Adalet Hanım 2 inci hediye
mizi kazanmıtlardır. 

-53-

Kazım Bey o gün Nuri Beyden 
hakikatı öğrendikten ve Padiıaha 
bir teıekkür arizeıi taktim ettik
ten sonra, ak,ama doğru Yıldız
dan evine gitmitti. 

Kazım Bey o gece Fatihte Ha· 
f ızpafa caddeıindeki evinde aile· 
sile vedal&.§arak, ertesi günü Pari
se firara hazırlanmı§tı. 

Galata nhtınıındaki Fransız va
pur acentası onun zaten bir ıene 

evel de firanna yardm edeceğini 
vadetmİfti. 

Kazım Bey sırmalı elbiselerini 
evde bıraktı .. Sivil giydi .. Ve ufak 
bir e§ya ç.antasmı akrabasmdan 
birile nhtıma gönderdi. 

Kazım Bey o gece ıaraydan 

tahliye edilir edilmez firara teteb 
büs editinin ıebebi vardı: Kazını 
Bey eve geldiği zaman, akraba
sından bir komiser kendisine er· 
tesi sabah Marsilyaya hareket e
decek bir Fransız vapurunun li
mana geldiğini ıöylemişti. 

Kazım Bey daha fazla bekli
yemezdi. Zehir hadisesi onu tek
rar zindana hatta bu sefer ölüme 
götürebilirdi. 

Gece, komiser Efendi sabaha 
kadar acentanrn evile Fatih ara· 
aında mekik dokumuttu. 

Acentanrn nihayet bu ite mu
vafakat cevabı verdiğini söyliyen 
komiRr Cevdet El'endi mert ve 
bilhassa Kazım Beyi çok candan 
ıeven bir adamdı. 

Kazım Bey sabahleyin erken· 
den kalktı .. Yalnız batma bir ara· 
eMa ) >J.™!.i· ı:.ı .tı 

Cevdet Efendi onu rıhtımda 
bekliyecekti. F ran11z bandıralı 

Mesajeri vapuru öğleden bir saat 
evvel rıhtımdan ayrılacaktı. 

Kazım Bey karıaına: 
-Hele bir canımı kurtarayım .. 

lcabederae seni de oraya aldrrı· 
rım. 

Diyordu. 
Maamafih Kazını Bey memle

J<etin istikbalinden emin olma
makla beraber, inkılap yapmak 
İıtiyen Pariı komitesinin nihayet 
bir iki .sene içinde Türkiyede Me9-
rutiyet ilan edeceğini tahmin edi
yordu. 
Kazım Bey de o vakit diğer va

tanpenerlerle beraber elbette lı
tanbula döncekti. 

Yaun: ishak Ferdi 

Komiser Cevdet Efendi çok te
litlıydı .• 

Ki.zım Beyi görünce: 
- Aman Beyim, dedi, sen bu

ralarda dolatma ! Acente idareha 
nesinin izbe bir köıesinde otur. 
(Kara mikrop) buralarda dolatı· 
yor. 

Kazım Beyin canı sıkılmıftı. 
Acaba (Kara mikrop) Kazım 

Beyin firar edeceğini haber mi 
almıttı? 

(Kara Mikrop) ittihatçıların 
Fehim Paşaya verdikleri bir isim· 
di. 

Fehim Pata böyle sabahleyin 
erkenden Galata rıhtmına ıebep -
siz gelmemitti ya! .. 

Kazım Bey acentenin delaleti
le idarehanenin karanlık bir oda· 
ıına çekilmitti. Vapur acentesi, o
nu, gemi demir almsdan biraz ev· 
vel vapura çıkaracaktı. Vapurda
ki kamarası, yatağı, yiyeceği .. Ha· 
ıılı bütün istirahati acente tarafın 
dan temin edilmiftİ. 

Kazım Bey iltica ettiği bu ka· 
ranlık odada ecel teri döküyordu. 

Ya Fehim Pata vapur kalkın
crya kadar rıhtımda dolatına? .. 

Komiser Cevdet Efendi sık sık 
acenteye uğruyor ve Kazım Beye 
(Kara Mikrop) un bili rıhtımda 
dolaıtığmı söylüyordu. 

Artık Fehim Pqanın rıhtımda 
birini beklediği belliydi. 

Vapurun hareketine bir saat 
kadar kısa bir zaman kalmı§tı. 

Komiser Cevdet Efendi de Ka
zım lfey &aar sabırsızlanıyordu. 

Cevdet Efendi zeki, entrikacı 

ve tecrübeli bir zabıta memuruy• 
du. Fehim Patayı rıhtımdan sav· 
mak için bir çare dütünmüttü. 

Komiaer Cevdet Efendi, Nec· 
detle Saadetin Fehim Pata tara
fından tiddetle takip edildiğini bi 
liyordu. Kendi kendine: 

- Patanın yanına gidip onları 
bu saatte Beyoğlu caddesinden 
Şitliye doğru gittiklerini görenler 
vardır, diyelim. 

Diyordu. Cevdet Efendi bu su
retle Fehim Paıayı rıhtımdan u -
zaklaıtıracağından emindi... Bu 
fikrini Kazım Beye ıöylemeğe lü
zum görmeden, pafayı önledi: 

- Affedersiniz, paıam ! dedi. 

Kakao kazananlar 
2 - Tophane 131 Ahmet Bey, 

3 - Pangaltı 10 Güzin Hanım. 

,4 - Hürriyet caddesi Atiye Hanım. 
S - Harbiye 23 Mehmet B. 6 - Har
biye 10 Saide H. 7 - Fatih ·7 Riza B. 
mahdumu Necdet. 8 - 13 üçüncü 
mektep Fikret B. 9 - Beylerbeyi 212 
Sadet Hanım. 10 - Balatta Halim 
Bey. 11 - Ortakö7 29 Sadettin Bey. 
12 - Erzurum hanı ikinci kat Jünyan. 
13 - 13 üncü ilk mektep 44 Faha -
met H. 14 - Vefa liıeıi 1095 Mithat 
Bey. 15 - Kız orta mektepten 510 
Memduha 16 - Hamalbatı 3 Zafer 
apartıman, 17 - lst. 44 Üncü mek
tep Fikret Çetin Bey. 18 - Bakırköy 

Oıman Şemıi Bey. 19 - Pangaltı Li
ta apartrman Bedriye Hanım. 20 -
Pangaltı 5 Maide Hanım. 

Cikolata kazananlar 
21 - Harbiye 10 Naci Bey. 22 -

Büyükada Güzin Hanım. 23 - Fatih 
Haaan Bey apartıman Ali Bey. 24 -
Galata 17 Eater H. 25 - Pangaltı 

10 Magda Hanım. 26 - Maltepe 
2738 Nurettin Bey. 27 - Emel Hüı
nü H. 28 - Kadıköy Yel değirmeni 
Emin B. 29 - Kartal 12 Nuri Bey. 
30 - Kadıköy 33 Fatma Hanun, 
31 - Kadıköy 51 Ahmet B. 32 -
Be,ikta, 130 Dogan B. 33 - Kızıl • 
toprak 21 Hüıeyin B. 34 - Cibali 19 
Todor B. 35 - Vefa S Perihan H. 
36 - Pangaltı 5 Belkıa H. 37 - Ak
saray 58 Şükran H. 38 - Davutpa,a 
477 Muzaffer B. 39 - Beyoilu Nüz
het İbrahim Bey. 40 - Beyoğlu 46 
Leyla Hanım. 
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adetle Necdetin Beyoğlu cadde
sinde dolaıtıklarını haber verdi. 
Burada vazifeten bulunmamı§ ol
saydım, derhal Beyoğluna geçe
rek petlerini takip edecektim. 

Fehim Pata gözlerini açtı: 
- Bana onların bugün firar e· 

deceklerini söylediler. Halbuki 
§İmdiye kadar gelen giden olma -
dı. Demek ki Beyoğlunda dolaıı -
yorlar ha? ... O halde sen buradan 
ayrılma.. Ben timdi Beyoğluna 

gidiyorum. 

Nakıl 

Peyzaj1andırılmıı bahçeler: Bu 
bahçelerin kıyme-..:ni yetİ§tirİlen çi • 
çeklerin kıymetinden ziyade intiza • 
ma tabidir. Eğer park güzel çizilmit 
ve nebatlar iyi tevzi • "'miı oluna 
harikulade manzaralar elde edilebilir. 
Binaenaleyh p]an ihtimamla çizilmeli 
ve ilk meıaiye son derece ehemmiyet 
verilmelidir. Umumi kaide bir ye§ilJik 
zeminini teşkil etmek için nebatın et
rafına daima ye§il kalan nebatları kü
melendirmek ve kışın yeşil kalmıyan 
nebatları daha uzaklara dikmektir. Bu 
ıuretle göre göre bıktıracak bir yek
nekıaklığm da önüne geçilmit olur. 

Cazip effeler elde etmek için ara
;ı;İnin bütün analarından istifade olu
nur. Çukur yollar, hendekler, daği 

köprüler, kalez şeklinde kayalar bu 
kayaların aralarında dahili ve harici 
fujerle bezenmiı bir mağara ister. Mü
-aıip bir cihette bir göllük bulunma -
hdır. Çiçek öbekleri için beyzi veya he
lezoni ıekil müreccehtir. Pratik şekil 
tarhlar her zaman makbuldür. Dikile
cek nebatlar fena nevilerden dikkatle 
ıeçilmelidir. 

Böyle bir bahçe tesisi için kullanı
lacak araziyi tamamen bilmek lazım -
dır. 

Bunun için bahçenin tam bir planı 
alınmalı, bu pli.na arazideki bütün arı
zalar, mevcut teıviye edilecek cihetler 
iıaret edilmelidir. Sonra oturulacak o
lan binadan umumi görünüşü malikane
nin muhtelif cihetlerinden elde edilecek 
manzarayı tadil edilmeıi icap eden ci
hetleri i,aretleyerek tetkik etmeli. En 
ıüzel manzara]arın naaıl e]de edilecei;i 
teıpit olunmahdır. En mühim bir nok
tada bahçenin ıu tevziabnın muntazam 
olmaaıdır. Filhakika bu nokta bahçe
nin manzaran ile alakadar değilse de 
çiçek ve sairenin yetİ§tirilmesi için 
hayatidir. Binaenaleyh umumi planı 

mesi için lazım gelen tedabir alınma· 

lıdır. 

MEYVA ve SEBZE BAHÇELE· 
Rl - Meyva ağaçları dikilecek olan 
arazide takriben yarı yanya kum vekil 
bulunmalıdır. İri çekirdekleri meyva
lar için bir miktar da gireç lazımdır. 

Meyva bahçeıi yüksekte olmalı. Fakat 
araziıi çok meyilli olmamalıdır. Eğer 

meyva bahçeıinin maaulü satılmak arzu 
ediliyorsa bahçe bir timendifcr istas • 
yonuna yakın olmalıdır ki mahsul ko · 
layca nakledilebilsin. 

Her ıeyden evvel zemin İyiden iyiye 
kazılmalı, karıltırılmah, ralah edilerek 
en uzun köklü ağacın köklerinin yeti§e· 
miyeceği kadar bir derinlikte gübrelen • 
melidir. Bu derinlik 0,60 metre ila 
1,20 metredir. Bahçenin kazıhp top -
rağının ulah edilmesi dikim zamanından 
bir müddet evvel yapılmalıdır. Bu ıu -
retle ağaç dikildiği zaman zemin tama -

ve tercGme hakkı mahfmdur 

Yazan: • Ciayur 
Kuru toprağı ıslah için kil ilave •' 

dilmelidir. Toprağı gübrelemek içİ' 
gerek adi gübre, gerek kimyevi gübt' 
kullanılır. 

Toprak ve gübreden matlup suretti 
karışmcisı için arazinin kazılma ve ki ' 
rıştırılma zamanından istifade edil~ 
Böylece esas bir gübreleme temin ed~ 
miş olur. Ve bundan uzun müddet it' 
tifade edilir. Manmafih her sene o ti' 
ne nebatatın aldığı kadar gübre mikt'11 
gene tekrar ilave olunur. 

Ağaçlann cinsine göre arazide li ' 
zım olan gübre miktarı takriben §uduı'1 

Kayiai: tık karıştırmada onda bit 
nisbetinde gübre, beher metre mika~ 
na 15 sene için 925 gram sönmemi§ tı1' 
reç ,·eya karbunat. Her on senede bİ1 
yüzde on beş nisbctinde fosforiyette~ 
360 gram, her dört senede bir 3tS 
gram yüzde elli nisbctinde potaı, klO' 
rür veya ıulfat .. 

Kiraz: Beher metre mikaba ilk fi 
nede yüzde on nisbetinde gübre; her ~ 
bet senede ( 525) gram sönmemiş ki~ 
veya knrboniyet; her on senede bir ~ 
gram yüzde on beş nisbctinde haınd 
fosfor; her t'!ört ıcncde bir (320) graİ 
yüzde elli nisbctinde potas, klorür ve'Jf 
ıülfat. 

Şeftali: Beher metre mikaba ilk ti 
nede yüzde on nisbetinde gübre; her d 
beş senede (500) gram ıönmemi§ kiri! 
veya karbonat; her on senede bir (4501 

gram yüzde on beş nisbetindc fosforiye~ 
her dört senede bir (264) gram yüıd' 
elli nisbctinde potns, klorür veya siil• 
fat. 

Armut: Beher metre mikaba ilk sr 
nede yüzde on niıbetinde gübre, hı' 
on bet senede (650) gram sönmerıt1f 
kireç veya karbonat, her on aened• 
( 430) gram yüzde on beş niıbeti11dl 
~ ri 

1 
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Elma: Beher metre mikaba ilk se.,.,. 
de yüzde on nisbetindc gübre, her oıı 
bet senede (950) gram sönmemiş kireÇ 
veya karbonat; her on senede. ( 4801 

gram fosforiyet, her dört ıenede bit 
(116) gram potas, klorür veya sülfat. 

"Nisbetler daima yukanda gösteri· 
len ıurettedir." 

Erik; beher metre mikaba ilk ıe • 
nede yüzde on gübre; her on bet •" 
nede bir 1,500 kilo sönmemi' kir~ 
veya karbonat, her on senede bir 
"470" gram foıforityet ; ve her dört 
senede bir "104" potaa, klorür ve'!' 
solfatı; 

Asma: Beher metre mikaaba ilk •" 
nede yüzde on nisbetinde gübre: He!' 
on bet senede "3750" gram kireç ve11 

karbonat· her on senede "210" graıt' 
' " fosforiyet; her dört senede "160 

gram potas klorür ve ıolfot .. 

'" "Daha bitmed• men sıkıtmıt olur. 

söylemeli? .. " diye dÜ§Ündü. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:# 

mı düzeltirim .. Türkanın geri gelmesi rahat nefeı alarak dolaftı. Oh, bir insa-

Şimdi sözüne itimat edilir biri Sa-

Tefrika numarası : 70 

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

r H.u& gelip aiden müıterileri bile 1 
Mtırlamıyordu. Ondan bir ıürü sualler 
sormuılardı. O da mihaniki lııir surette 

l . 'Amma 1 c:ıeYllP ar venmı ti. : 

"-Sen ne dedin? Onlar ne dedi.,, 
Diye kendiıine ıonalardı, hiç bir ıey 

hatrrlamıyacaktı. 

Yalnız hatıraaını bir köte ıine ,u, 
sarip telefon muhaberesi takılmı,b: 

Direktörün yanından inip te, maaa
ıının bqında Türkana mektup 
yazmağa çalı,rrken, onu telefon batına 
91tfmnıtlardı. Meı'um hona muamele
lerini birlikte yapıp ta battığı, felaket
lere uğradığı, Alif&n Bey kendiıine ıöy
le soruyordu: 

- E ... Beyi~ .. 
- Ne esi .•• 
- Şimdi ne yapacafız? 

--~ ... 
- De.melıt ki duracaf1z, bekliyeceiiz .. 
- Öyle ya ... 
- Ne nmana kadar?. 

- Mahter gününe kadar •••• 
- Allah, Allah .••• 
- Ne olacaktı, ne taniye ederıiniz 

ya ••••• 
- Vallahi tayin edemem, zira bor· 

ıa muameleleri beUi olmuyor ... Şimdiye 
kadar ne taıarladıkıa akıi çıktı ... Onun 
için de bundan ıonra ıunu ıat, ıuna al, 
demiyeceğim. Siz de benim kadar mali
yeciıiniz. İ,inize naaıl geliyorıa öyle 
yapın .. Bırakalım olduğu gibi durıun .. 

- Durıun! ... 
Telefonu hızla ve hiddetle kapattı ... 

Di,leri araıından töyle mmldandı: 
"- Bir daha mr... bir daha ıeninl~ 

muameleye ıiri,mek mi?. Töbeler ol
ıun ... Evimi yıktın, ocağıma incir diktin 
Meierse sen ne düz tabanmı,un... Za
ten karar verdim, bundan sonra aılll 
boraa muameleıi yapmıyacağım... Ne
me gerek benim Kanada orman akıiyon
lan .... Madem ki borcum ödendi, Alitan 
beydeki be, yÜz lirayı alınca yafayı,ı -

için yol paraıını kendim ıönderirim... nın batının dinç olması ne hoş ıeymiş .. 
Derhal ona bir telgraf çekmeliyim ... Ba- Bunu, kendi kendine itiraf etmcmekl~ 
handan par.t almağa ihtiyaç kalmadı de· beraber ,vazih ıurette hiaaediyordu ... 
meliyim, böylelikle izzeti nefainm de vi- Vırvırdan, afur tafurdan kurtulmuttu .• 
kaye edilir ... Cemal beyin muavenetine Maamafih, içinde bir kurt vardı: 
ihtiyacım olmadığını göıteririm ... Tür- "- Bekir Efendi ... Bekir Efendi ... ., 
kan nezdinde kırılan itibanm düzelir... Ve ikinci bir kurt: "Türkan lzmire 
Şimdilik iıtediiim yalnız bundan ibaret. dönünce, bu mütevazi hayatını gene alt 
Fakat ... Şu Bekir efendi kimıe, benden üst edecekti ... Be§ yüz lira, bin lira eri. 
parayı geri iaterae, iıte o zaman bütün yecek ... Yeniden borçlanmak zanıretleri 
tasavvurlarım ıuya düter, mahvolurum, haııl olacaktı.,, 

izzeti nefaim batta olmak üzere hiç bir Yemekten ıonra yatağına yattı. F & · 

mevcudiyetim kalmaz .... ,, kat bu iki enditer · :t tesiriyle sa.baha ka-
Hala Bekir efendinin parayı geri iı- dar gayri muntazam uyudu ... 

temeıinden korkmakla beraber, banka- Erteıi gün mutat zamanında ban· 
dan çıkınca doiru telgrafhaneye gitti ve kaya gitti. İşlerini yaptı ... 
llhami beyin adreıine ,öyle bir telgraf Fikretin dimağı gene Bekir Efendi 
çekti: ile meşğulken ve "Acaba parayı geri 

"Türkan İıtanbula geliyor .... Parayft 
ihtiyaç kalmadı ... Buraca tedarik edildi. 
Ne zaman avdeti münasip görürse bil
dirsin ... Yol için para göndereyim .... ,, 

Fikret 
Eve dönel.Ü. Evvela yalnızlıktan do

layı ıon derece 11kılacağını sanıyordu ... 
Halbuki, Türkanın gİtmit olma11 onu, 
aile yuvaar içinde vahim bir bo,lukh 
kar,da,tırmadı. Bilakis odadan odaya, 

ister mi? ... " diye korkarken, telefon 
çalındı. 

Memurlardan biri: 
- Efendim .. Sizi İstiyorlar ... 
- Kimmiş. 

- Alitan Bey. 
Fikret: 
" - Allah allah .. gene mi o? .. Ne 

münasebet, canım .. Dün söyledik ya .. 
İstemem... Artık borsa muamelesi 
yapmıyacağım.. Kendisine kaç kere 

Akıi bir sesle telefonda sordu: 
- Gene dünkü suali soracağırı'" 

"Dursun mu?" 
- Dursun mu ne demek ... Elbette 

dursun ... 
- Peki, ne kadar bekliyecdİı> 

Karışmam ; azizim ... Bu fırsat bir dl.' 
ha ele geçmez ... 

- Geçmezse geçmeıin ... 
- Hayret c.:tiyorum .. Sizin yeri •• 

nizde başkası olsa dünyada bekle~ 
di .. Adeta küçük bir servet e!c geçıl"' 
mi§ sayılıra:nız... Tekmeliyorsunuz·" 
Sonra, taliiniz tersine dönerae, karıt• 
marn ... Son pi~manlık para etmez··· 

Fikret : 
di11 

11 
- Bu herif delirdi mi? .. " 

sordu. 
Yüksek sesle: 

İ t tali ı 
- stemcz... stemez! .. Ben, bl• 

himin bana rı.e :zaman yar olacnğı111 
• 

lirim... Herşeyi ancak acı tecrübe~:,.. 
rimle öğrendim... Artık sizin n••1 

11 • . . irıt t 
tınıza ıhtıyacım yok ... Hem, azız ,.iıt 

ıizdeki beş yüz lirayı bana gönde 
bakalım .... 

- Baş üıtüne ... 
(Devamı \Par) 
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Dayaktan hoşlanan kraliçe 

-Son sayıfadaki resme bakın! - vanlar, celladın üzerine atıldı· 
Iar ... 

Kraliçe Elizabet -lakin ıu Onu, yarım saat kadar ıüren 
lbeıhur olan değil, öteki Kraliçe bir mücadeleden ıonra lime lime 
Elizabet,- gayet garip bir kadın· ettiler ... 
dı. Çok zalim feydi. Bir kerre, ko- Herhalde Kraliçe Elizabetin 
tasını, ıaray kadınlarından biriy· damarlarında ıadistlik illeti ola· 
le cürmü methut halinde yakala· caktı. Zira, bu erkeğin köpekler 
~1flı. Derhal, korseıinin arasına l tarafından eza ve cefa içinde par
t•ılediği mini mini hançeri çıkar· çalanııını seyretmek, ona, hudut· 
dı. K11kançlıkla, kralın göğsüne ıuz payanıız bir zevk vennitti ... 
'-Pladı H • • k "l v• k · atta, atı ı o ecegıne ya ın, 

Elizabetin eline, elbiıeıine kı· atından inmif, onun cesedi üze-
Zıl kanlar bulandı. rinde tepinmif, tepinmitti ... Sonra 

Genç kadın, hayatında ilk de· da, kan akan yaralarına, ellerini 
fa olarak adam öldürüyor ve a• yakla,tırmış, ve kızıl mayiin ııcak 
danı öldürüldüğünü görüyordu. temasından da ayrıca bir haz duy· 
8u kan manzarasından o kadar muştu ... 
keyiflendi ki, adeta vücudü içine Tabii, bu cinayetinden dolayı 
batka bir tahıiyetin girdiğine kail da Kraliçeye bir ıey ıöyliyen ol • 
aldu. madı~ Zira, o, hareketlerinin he • 

Ad ··ıd·· k' ıabını verecek mevkide değildi ... am o urme .... 
Onun için, artık birinci zevk Artık, bundan sonra, Elizabet 

h&line gelmitti. Bahusus, bundan i'i büsbütün azıttı. 
IOnra, kocaıından botalan tahta illetinden bihaber olan tebaa • 
da bizzat cüluı etmitti. Aıhğı aı· ımdan birini, hergün, batka ıe· 
hk, keıtiği keıtik... heple ormana gönderiyordu. Ken 

Sarayın ızbandut gibi bir cel· 
li.dı vardı. Onu, ,kendine &,ık tut· 
tu ... Her gün yeni bir cariyeyi ya· 
hut köleyi bqka bir behane ile I· 
danı ettiriyorlardı. Yahut da köy· 
leri geziyorlardı; çarııları dolaıı· 
Yorlardı. Kimine "ihtikar ediyor· 
•un!,, diye bir kulp takıyorlar;ki
llline batka bir behane... Derhal 
ellerini arkasına bailat... Çal ka· 
fa.aına ıatırı ... idam ••• 

Dünya bu zalimlerden tiril tiril 
titriyordu. 

-" Kraliçemiz eıkiden hayle 
delildi. Hep o cellat kendisine bu 
nıcırifctleri öğretti ... Ah, şu herif 
hir geberıede ... ,, diyorlardı. 

Fakat, ahalinin tahmini hiç de 
Yerinde değilmit. Zira, bir sün, 
lo-aliçe, hususi ormanda atla ve 
lftaiyetinde köpekleriyle beraber 
rezerken ve avlanırkn, çalılıklar 
•ra.aında bir hıf ırtı duydu. Şikar 

~ar sanarak atef etti ... Fakat, bir 
de ·· ·· · 't • ? ne goraun; ne ıtı ım. ... . 

- Ah, yaralandım ... - diye bir 

leı ... 

Yarı çıplak bir halde, çalı di· 
hinden Markiz Demdeluz fırla· 
'-'•tb ... Kalbini ııktı ... Bir iki kere 
01duğu yerde döndü ... Sonra yıkıl· 
dı· . 

- Bu kadın burada ve bu kılık· 
~ne arıyor? - diye kraliçenin 
d\İtiinceıine mahal kalmadan, ay· 
~ Çalılar altından mahut cellat 
tö..::.LJ .. 

• 'uıa.u ••• 

Periıan 1.>ir haldeydi: 

- Ben sana hiyanet ettim ... it· 
~İtiraf ediyorum... Beni affet, 

liçem. •• 

lf ülcümdar kadın her feyİ anla· 
'-lftı: 

- Seni affebnek ha? ... 
lir "Yarabbi ... Bu herife ne yapabi

di? .~. Bu herif ki, en adi bir 
~ılek münteıibi iken, ansızın 
~ildi iltifatma uğramıf, bu ıaye· 

.' liitbelerin en yükıeğine eri,. 
~•tti. Halbu~i, itte o da maktül 
dtı,:l gi!Jj kendiıine ihanet ediyor· 

~ Ce?!udın kafaıına indirmek lİ· 
~ bir fey Lulmak için etraf ;na 
~ rnclı. Bu rırada, gözlerine, fe,..· 
'lı ebnit, bekliyen köpekleri ilit· 

'jf' Aport! ... -diye haykırdı. 
~•nnnlarınm emirlerine derhal 

ebneie alıımıf olan bu hay· 

dide atına biniyor; yanına köpek· 
)erini alıyor; sözde ava çıkıyordu. 

Ormanın bir yanında, erkeğe 

rastlayınca, çok ıevimli bir te· 
be11ümle onu selamlıyor, bin tür· 
lü naz ve itve ile yanına ıokulu· 
yordu. Tabii erkek, Kraliçenin bu 
müıteına iltifatını kaçırmak iıte • 
miyordu. Artık, kendiıine saade· 
tin gülümsediğine kani oluyordu. 

Atk oyunlarına o da batlıyor • 
du ... Tam kendini dünya cennetin 
de aanacaiı eanada, Kraliçe itıln· 
nın yanından aıyrrhyor; ferma et· 
mit, bekliyen köpeklerine: 

- Aport ... ·emrini veriyordu ... 
lıte, cellidm b&Jına gelen fe· 

liket, hu biçarelerin de ıeliyor• 
du ... Yarım ıaatlik bir boğutma· 
dan ıonra, parçalanıyorlardı ... 

Ve ıadik Kraliçe, zevk semala· 
rının yedinci katına çıkıyordu ... 

Belki bu minval üzere yüz· 
lerce bigünahın canma kıydık • 

tan ıonra, nihayet nöbet bir çoba· 
na geldi ... Bu adam, dağ parçaıı 

gibi iri yan bir mahluktu. Bir kır 
gezintiıi eınaıında Kraliçenin 

dikkatini celbetmi,; adamlarma 
itaret eden hükümdar kadın, onu, 
huıuıl ormanına attırmıftı. 

Ayni ifvebazhklarla yanına 

yaklaıtı. Fakat kaba ıaba herif: 
- Haydi, haydi ... -diye Eliza· 

beti terıledi.- Ben, öyle kırılmalar 
dan çakmam ... Koyunlarım ·bekli· 
yor ... Şuraıının kap111 nerede ise 
göıter; nöbetçilere de haber ver; 
çıkıp gideyim ... 

- Niçin gitmek iıtiyoraun? ... 
Gel. .. Yanıma yakla, ... 

Çoban, elinin teraile kadını itti. 
Kraliçe hiddetlendi. .. Bu ıefer 

ıadiıt bir maksatla değil, ırrf had 
dini bildirmek için, köpeklerine 
"aport,, emrini verdi. 

Ayni hmltı, ayni atılma ... Fa
kat, çoban, öteki erkekler gibi kaç 

madr ... O, dağlarda laflarda ge· 
zerken bu gibi hücumlara çok aht 

mıtlı. Çıplak ayaklarının parmak· 
larını açıp toprağa gömerek kaya 
parçası gibi durdu. Saldıran kö· 
peklerden birinciıinin gırtlağın • 
dan yakaladı ... Çeneıine basarak 
ağzını büyük bir meharetle açtı ve 
dilini bir çekitle kopardı, attı ... 

ikinci köpeği de ayni ıuretle, 

beyhuf, Y.ere ıerince, ötekiler, tam 
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:&tafLda şaluı: 

Bir musiki anketi 
Aşık Salilı Yardan Geçti Efendiye 

göre musiki ve musikicilerimiz 

Muhittin 
Sadık Bey 

r.iünir 
rturettin Bey 

Curacı Dramalı Şaban, diğer 
adıyla (Atık Salih yardan geçti) 
Efendiyi tabii tanırsınız. Kahve· 
lerde, meydanlarda, bahçelerde 
sazıyla kıvrak havalar çalan ve 
bir taraftan çalarken bir taraftan 
da oynıyan bu zat bakınız musiki 
hakkında bana neler söyledi: 

- Musiki demek inıamn yüre· 
ğindeki küfleri pasları silmek, 
kafanın kıkırdaklaşmıt tarafları • 

na cila vermek demektir! Ona ıe· 
bep musiki, ne patlıcan kızartma· 
ıına benzer, ne domates dolmaıı· 
na! .. Atçıya herkes hor bakar a • 
ma, musiki erbabını kimse yan çi· 
zemez. Fakat azizim, günde elli 

defa korna çalıyor diye ıoföre de 
muıikitinaı diyemeyiz ya! .. Kor· 
nayı bizim turtucu Şakir Ağa da 
çalar, marifet (elindeki sazı gös
tererek), hunu çıı.\me.lı ki ben ona 
çalgıcı batılığın çatal mata) kaç 
olduğunu göıtereyim ! 

Deveye sormutlar: - Hicazı· 

mı sevenin, lsfahanı mı? diye ... 
Hicazda kızgın kum anamı ağlat
tı, lsf ahan daha ıerin olduğu için 
lıf abanı severim! demiş .. 

Lakin bana sorarsanız ben ho· 

minaıile kuyruklarını kıstılar ... 
Aciz aciz ıesler çıkarıp ve yan 
gözle bakıp iıtikameti deği§tirdi· 
ler ... 

Kraliçe, büyülenmi§, kalmııtı. 
Çoban, onu da yakaladı ... Parma· 
ğmı elbiıesinin yakaıına takarak 
qağı kadar yırttı ve eline geçirdi· 
ği lialetatyin bir çalılı değneği ya 
kalıyarak, kadının kaba etlerine 
yapıf tmnağa batladı: 

- Sen "Aporlu derıin, ha ... 
Sen köpekleri benim üzerime sal
dırtıram ha? ... 

Kadın, inliyordu .. 

Fakat, bu, hiç te kızgınlık ifade 
etmiyordu... Herkeıe hakim olan 
kadın, nihayet, ıert, hatin ve ken· 
dine hükmedecek erkeği bulmuı • 
tu ... 

O günden itibaren çobanın esi· 
ri oldu ... Bütün irade, çobana geç· 
ti. .. Ve ona "Çoban Kral,, dedi· 
ler ... 

Çoban Kralın hergün, her fır· 
ıatta Elizabeti horladığı, dövdü • 
ğü görüldü... Fakat, o ııralarda 

Mazohia.m denilen "dayaktan 
hoılanma., illetinin ne demek ol • 
duğunu kimıe bilmediği için, Kra 
)içenin bu hakaretlere, istıraplara 
niçin razı olduğunu anlıyamadı· 

lar, gitti. .. 

( Hatice SUreyya) 

tafta yağ arıyan takımından olma 
dığım için Ü§tak diye hatlarım 
taksime, Kütahyada karar kıla

rım. Biz nasıl Allahın kulu isek 
§U elimdeki saz da onun bir mah
luku! Fakat saz var, sazcık var, 
kaz var, kazcık var. Mesela ıu be 
nim elimdekJ sazdır, mevsim ise 
yazdır, iyi ama, ben §İmdi size ne 
çalıam azdır. Öyle ise size hüzam 
dan bir beyin tavası yapayım da 
dinleyin! 

- Aman, A§ık Salih, hüzam· 
dan beyin tavası olur mu? 
. - Mis gibi olur. Fakat kemen

çeci Al ek o Efendi duymasın, kı· 

zar. 
- Niçin kızar? 

Afık Sallh Yardan Geçti Ef. 

- Bu ,numara kendisinde yok· 
tur da onun için! 

- Kemençeci Aleko Efendi mi 
ustadır, yoksa kemani Nobar Bey 
mi? 

- Onların ikisi de acemidir! 
- Ne biliyorsun acemi olduk· 

larını? 

- l,te at, itle meydan ... Alım
lar ıazlarını, gelsinler kar§ıma ba 
na çifte kavrulmu, tarafından 

pekmezli bir suzinak peşrevi çal· 
sınlar, eğer doğru dürüıt çalabi
lirlerse ben !U elimdeki sazı yu • 
murtava una bular, tavada cazır 

cazır kızartır, bununla mahalle -
deki kedilere ziyafet çekerim! 

- Peki ... Ya udi Fahri Bey? 
- O biraz çakar i§len ama, o 

da Ç3.lgısıyla balık oynatmasını 

bilmez! 
- Nasıl, naııl ! 

Hamiyet H. Safiye H. 

- ÇalıJısı ile balık oynatmaıı· 
nı bilmez. Halbuki ben şimdi Sa
rayburnuna gideyim, orada rıh· 

tımda fU ıazımla bir Rize havası 

yapayım, denizde ne kadar balık 
varsa hepsi oynıyarak denizin üs
tüne dökülür. 

- Tanburi Salahattin Bey na
sıldır? 

- Beni taklit etmeğe uğraıır 

ama. beceremez. Yalnız bazı ıar· 

Tanburf Klarnetsı 
Sallhattin B. Raınazan B. 
kıları vardır ki semaverde demle
nirse hoı kaçar! 

- Hanende Safiye Hanıma ne 
dersin? 

- Leyleklerle kartalların mu
harebesinde tehit dütmüı olan 
leylekler için geçen akıam tay.va· 
reden okuduğu mersiye pek hotu· 
ma gitti. Lakin bunun çikolataıı 

biraz daha fazla olsa idi daha hot 
kaçacaktı? 

- Muhittin Sadık Bey nasıl? 
- Onu tanımıyorum, o da 

kim? 
- O alafrangacılardan canım! 
- Haaa .. Bildim. lyicedir. Hat 

ta geçen gün geldi, rumbayı ben • 
den gecti ! 

- Bir de eskiden kemençe ça• 
lardı, sonra iti viyolonıele döktü, 
bir Hadive Hanım var, onu naııl 

bulunun? 
- Çaldığı polkaların kremala· 

rı biraz gevrekçe, lakin mazurka· 
ları tıpkı koz helvası ... 

- Muhlis Sabahattin hakkın
daki fikrin? 

- Geçen Ramazan bir gece ıa• 
hurda davulunu dinlemit pek be· 
ğenmemiıtim. 

- Niçin? 
- Ya davul patlaklı, yahut 

tokmak yumuıaktı, hiç ıeıi çık • 
mıyordu! ı 

- Neyzen Ihsan Bey naııl? 

- Nafile birader? Çünkü bir 
aktam Çamlıca sırtlarında kendi· 
sine elindeki düdükle ıu otlıyan 
davarı suya indirebilir miıin? de· 
dim. 

- Üstatlardan her mal<amı geç 
tim de onu henüz geçip öğreneme 
dim! dedi. 

- Münir Nurettin Beyi çok 
methederler, ona ne dersin? 

- Ustadır ama, geçen aktam 
kendisine benim sazımla bir Ni • 
şabörek taksim vaptım, fakat balC 
tım ki o hana Nişabörek yerine 
cigRr" böreğinden gazel okumaya 
'1aşladı. w 7' " 

- Okuyuculardan Deniz l<ızt 
Eftalya, Hamiyet, Fikriye, Vedia 
Rıza Hanımlar nasıldırlar? 

- iyidirler efendim, cümleıi 
de ellerinizden öpüyorlar! 

- Ya klarnetçi Ramazan Bey? 
- Klarneti hottur ama macu· 

nu tatsız! 

- Öyle ise sen cal bakalım, bi
ze tatlı tarafından bir §eyler! 

Aşık Sa1ih hemen sazma yapı,. 
h ve çalmaya ba,Iavınca coluk ço 
cuk başına dolun hep birden el 
çırpmaya J...,,-l~Jı . 

Seyyar haberci 
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Türkiyeye gelecek! Milletler cemiyeti 
muhacirler ve Türkiye 

(Baş tarafı 1 incide) 

Bunlardan maada daha Ana • 
yurda ayak basar basmaz bunla • 
rın yabancılıklarından, ne tekilde 
hııreket edeceklerini biJmedikle • 
rinden birçok açık gözler işlerini 
ıaralamak vaadiyle önleri.ne dü • 
fÜyor, ellerinde, avuçlarında bu • 
Junan üç bet kuruşu da hu suretle 
çekiyorlardı. 

Yeni iskin kanunu. bütün bu 
zorlukların, yolsuzlukların önüne 
ıet çelanittir. Artık gelen muha • 
cir ve mülteciler daha karaya a • 
yak basmadan iskanın memuru 
mahıuılan tarafından karıılanı • 
yor, muhacirler için daimi surette 
hazırlanmıt olan mahallerde res· 
mi muamelelerinin ikmali müdde· 
tince meccanen ikamet ettiriliyor, 
gidecekleri yerlere azami üç gün 
içinde gene iskan memurları va • 
ııtasiyle sevkolunuyorlar. 

Halbuki evvelden haftalarca, 
fiatta aylarca işlerini yoluna koy· 
madan ötede, beride süründükleri 
'f'aki idi. 

Yeni iskan kanunu mucibinee 
muhacir ve mültecilerin her türlü 
mesleki hakları da tanınmakta, 
lierkese mesleğine uygun şekHde 
yardım edilmektedir. ÇiftçiJere 
bol arazi, bağ ve bahçe yerleri, 
arsa ve ev inşa edebilmek için la-
21m olan her tii.rlü malzeme mec· 
canen verilmektedir. icabında to· 
liumluk, pek fakir olantara erzak 
ve bir defaya mahsus olmak üze
re elbise de verilecektir. 

Diğer meslek erbabına da mes
leklerine uygun şekilde yardım e· 
dilmektedir. 

Tahsil görmüş olup da ziraat-
1e ~1lgcı.1 eunek: nnvenlere yapı -

Iacak yardım, tahs~lleri nispetin • 
<le artacaktır. Orta tc.hsillilcre tah 
silsi:;:lerin ücte biri, lise tahsillile
re iide ikisi ve &H tahsilliJere iki 
misli nispetinde fazla arazi ve sa· 
ire vcrilecelctir. 

Muhacirlerin kuracakları köy
ler, en münasip noktalarda ve 
muntnzam plan dahilin.de olacak
tır. ~imdiye kadar gelip de yerleri 
tesbit edilmiş olan muhacirlere 
evlerini yapabilmek için kereste, 
kiremit, taş çıkarmak için dina • 
mit ve saire meccanen verilmİ§ 

olduğu gibi, evlerini ikmal edin -
ceye kadar barınmak icin hilali· 
ahmer ve ordudan çadırlar da ve· 
rilmiştir. Havalar bozuncaya ka • 
·dar evlerini ikmal edemiyenler, 
yahut ~eç ge~p de ev yapmıya va· 
kit bulamıvanlar kura-cakları kö· 
yün en yakınında bulunan eski 
kövl~r~e m·ı .. .ıkkaten ikamet et· 
tirilcceklerdir. 

(Baı tarafı 1 incide) 

bir Asyalı memleketin diğer As • 
yalı bir memleket tarafından is· 
tihli.f edilmesi hakkındaki mer'i 
uıulden bu defa Türkiye lehine o• 
larak inhiraf edileceği beyan edil 
mektedir. 

Türkiyenin Bern elçisi ve mil· 
Jetler cemiyeti nezdinde daimi 
murahhası Cemal Hüsnü Bey hu 
hususta beyanatta bulunarak de· 
mittir ki: 

,._ Türkiye Cümhuhiyeti, Mil· 
Jetler Cemiyeti meclisi gayri dai· 
mi azalığına namzetliğini koy • 
muttur. Türkiyenin on ıenedel? -
!>eri ıulh yolunda yaptığı gayret • 
ler malumdur. Bütün devletlerle 
ve hassatan kom§ularımızla olan 
münasebetlerimiz gayet iyidir. E • 
melimiz, meclis dahilinde de ay • 
ni gayretimize ve mesaimize de • 
vam eylemektir. 

Tii.rkiyenin namzetliğini koy • 
duğu azalık Çinden inhilal eden 
azahktır. MalUın olduğu üzere 
Çine 1931 de bu azalık verilmit 
olup müddeti önümüzdeki içtima 
devresinde tamam olacakhr. 

Türkiye filhakika bir Avrupa 
devletidir. Fakat diier taraftan 
azalıkların kıtalar arasında tak • 
simi hiç bir hukukt esasa istinat 
etmemekte ve cemiyetin miıakın· 
da böyle bir !ey bulunmamakta
dır. Bu yalnız timdiye kadar 
zımnen kabul olunmuı bir usul· 
dür. Maamafih Türkiyenin bil· 
yük bir kııım araziıinin Aıyada 

bulunduğu da ayrıca bir hakikat· 
tir. Türkiye namzetliğini bu mü· 
li.hazalara istinaden koymuftur. 

Ayni azalığa namzetliiini koy· 
mut bulunan lran hükumeti de 
-ı Ui'Kıy ıen,tre rıllrax namzc~11g1-

ni geriye almıştır. 
Atina, 6 (Huıuıt) - Yunan 

Başvekili bugün Adliye ve Hari· 
ciye nazırlariyle uzun bir içtima 
yapmı,hr. Bu içtima Türkiye ta· 
rafından milletler mecliıi nezdin· 
deki daimi olmıyan azalık için 
konulmut olan namzetliğin Yu· 
nanistan tarafından terviç ve mü· 
dafaaaına ka,.ar verilmittir. 

Altındiş Remzi 
(Bat tarafı l incide) 

sa da azılı sabıkah hu ihtarlara e
hemmiyet vermiyerek Kıztatın • 
dan aınğıya doğru kaçmağa de· 
vam etmiştir. Bunun üzerine mes' 
ul memurlar alet açmıtlar ve Ni· 
yaziyi şakağından yaralamı§lar• 
dır. Niyazi kurşunu yiyince daha 
ileri gitmenin tehlikeli olduğunu 
anlamıt, kaçmaktan vazgeçerek 
bir evin dıvarına yaslanmıt ve 
memurlara t•lim olmuttur. Niya· 
zinin yarası ehemmiyetli olduğun 
dan Cerrahpafa haataneıine yatı· 
rılmıttır. 

küçük bir haksızlıktan bile kendi· 
sini haberdar etmelerini aöyle • 
mektedir. 

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

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 

Süleyman büyük bir sevinçle 
Hergüle ıeslendi: 

- Burada daha sönmemiı bir 
ateı var. Kuru ot bul da tutuıtura• 
hm •• 

Hergül koftu. Etraftan topl&dı· 
ğı kuru bir tutam ot ve bir kaç ku· 
ru dalla geldi. 

Bu onlar için büyük bir nimet· 
ti. Günlerdenheri, pİfmit et yüzü 
görmemiılerdi. Bu münaıebetle 

belki, hem ateş yüzü, hem de ıı· 

cak ve pifmİ§ birer parça et yiye· 
bileceklerdi. 

Bugüne kadar yollarda bulduk· 
1arı meyvalarla, yabani kavunlar· 
la karınlarını doyurmuşlardı. Ger 
çi etrafta yabani kaz ve ördek ıa· 
yısız derecede çoktu; avlamak ta 
kolaydı; fakat, nasıl yiyecekler· 
di? 

Süleyman, Hergülün getirdiği 
otlarla kuru dalları, büyük bir Ü· 

zenitle yerle,tirdi; sönmüş ateti 
canlandırmağa savaıtı. Çok uzun 
bir çalıJmadan sonra alevletmeğe 
muvaffak olabildi. Artık bu ale
tin sabaha kadar hiç söndürülme· 
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mesine dikkat etmek icabedecek· 
ti. Ve böyle yaptılar. fy ............... I 

At . h 1 k d" ı azan: ·ı eıın u unması, gece, en ı· ı 

lerine bir baıka. cesaret vermiıti. I Rıza 
Artık vahıi hayvan hücumundan ~ k . .

1 enditeleri yoktu. Fakat, vahti ka· I 1..:.~-~~ 
hilelerin dikkat nazarına çarpma· 
ıı ihtimali ne de olsa içlerinde bir maaı ihtimalini kuvvetlendiriyor 
tüphe halinde idi. Sabaha kadar, du. 
nöbetleşe uyudular. Zaten, seya· Acaba aldanıyor mıydı? 
hate çıktıkları ilk gündenberi, hu Kendiıi uyandıktan ıonra Her 
,ekilde hareket ediyorlardı. gülü yatırmıttı. Şimdi Blanıla, o 

Üstüva hatlarında seyahat eden uyuyorlardı. 
ler bilirler. Buralarda gecelerle Kalktı. Biraz ilerledi. 
gündüzleri birbirinden ayırmak Sabahın bu saatinde, bulun 
mü,küldür. Güne, çekilir çekil· dukları yerin vahti güzelliii an 
mez yıldızlar görünür, mehtap çı· latdamıyacak bir derecede idi. 
kar, gene her yer bir aündüzden Sultan kendisinden evvel hareke 
farkaız olur. te geçmit ve bağırmasını keımit 

Gündüzlerin olu§u da gene ti. Ormanın ti ilerisinden kulakla 
böyledir. rına kadar gelen bir ıu tırıltııı 

Süleymanın kısa süren uyku
sundan sonra, yeniden gözünü 
kırpmağa imkan olmamııtı. 

Sultanın mütemadiyen havlayr 
§I, yakınlarda dola,anların bulun· 

Nilin, bilmediği bir kolunun geç• 
tiğine ita.retti. 

Sultan alabildiğine ilerliyordu. 
Nereye gidiyordu? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Köpeği çaiırdı. Dunnadı hile .• 
Daha fazla yol almadan geri 

Yunanistan Krallık sovyet memurlara 
işkencesi mı olaca? Japon 

(Baı tarafı 1 incide) (Bat tarafı 1 incide) 

nin Yunaniıtandaki nüfuzu henüz "Sovyet hükumeti Harbin doktor· 

göıtermittir. 

İhtiyar diplomat bu 11ralarda 
İngiliz hükumet adamlariyle ve 
saray erkanı ile sık sık görü§mÜ§· 
tür. Bu faaliyet ve Prens Corç ile 
Prenses Marinanın nitanlanmala· 
rı sadece bir tesadüf midir?. Bu 
ihitmal hiç de varit görülmüyor. 

Eski kral ailesinin Yunaniıtan· 
da hiç nüfuzu ve sempatili yok· 
tur. Krallığın iadesi için son za • 
mantarda yapılan teşebbüsler hep 
muvaffakıyetsizlikle neticelen • 
mittir. Fakat bu te!ebbüıler in • 
giltere kral ailesinin nüfuzundan 
da iatifade edilerek yapılırsa ne· 
ticenin büsbütiir\ haı;k;ı olaca'!t in· 
kar P.rlileme,... B1r lngHi::ı:: krahl'm 
oğlu ile bir Yunan -prenıea; .. Ati· 
na tahtr irin mükemmel birer 
namzet görülüyor. 

Bu it, tabiatiyle lngilterenin 
Akdenizdeki menfaatlerivle pek 
uygun olacaktır. ln.~iltere bu ıu • 
retle Balknnlardn ve Akdenizde 
lta]yC\ nüfuzuna karşı bh· cephe 
vücuda P,etjrch;le-:e1dir. Bu izdi
vaç avni zamanda 1nt':!;1te,·e, Yu • 
nan. Yuo!>slavva Vt> Bulrar k al 
hanedcı.nl.q.rını hiribirine a-kraba 
yanm1ş o1Pca1('trr. 

1--- -· ---L.. - -r- ı .......... -.-av, ""'ı.: 

mektedir. Bu raporlarda, gerek 
Madam Golovina'mn, ger~k diğer 
bir itkence kurbanı erkek memur 
Grigriyef'in dört aydan evvel va· 
tana dönebilmelerine imkanı ol· 
madığı,, yazılmaktadır. 

Sovyet hükumeti tarafından 
Japonyanın bu zulümlere "kat'i 
bir nihayet,, vermesi istenmittir. 

Moıkova, 6 (A.A) - Harbin· 
den bildirildiğine aöre, mançuri 
ve Japon gazeteleri için şark de 
miryolunun cenup kısmında 11 
numaralı trenin uğradığı felaketi 
istismar etmeğe ba§lamıtlardır. 

Bu gazeteler, Sovyet Ruıya aley • 
hindeki mücadelelerine, bu vesi • 
le ile daha büyük bir §İddet vere • 
rek Sovyet memurlarını, trene taa· 
ruzeden şakilerle beraber hareket 
etmit olmakla itham etmektedir. 

Çin ıark demiryolunun Japon as • 
keri kuvvetleri tarafından- iHalini 

istemektedirler. Halbuki taarruz 
mahallinde hadiseden sonra Ja· 
ponların kurşun kovanları topla • 
mak hususunda gösterdikleri iti • 
naya rağmen elde edilen kovanlar 
§akil erin kimler tarafından silah" 
landırdmış olduğunu göstermek • 
tedir. Bu kovanların üzerinde 

dönerek Herıülü uyandırmalı 

düşündü. Belki oldukça açılmak, 

yolunu kaybetmek tehlikeainden 
başka bir felaketle de karıılar 
mak ihtimali vardı. 

Geriye döndüğünü köpeğine 

JlÖaterınek icin tekrar ıealendi. 
Sultan durdu ve yerinde çivi• 

lenmi1 gibi kaldı. 
Süleyman arkadaılarının yanı· 

na döndüğü zaman sıcak baılamıt 
b bile .. 

Usulca Hergülü uyandırdı: 
- Ben ıöyle uzanıyorum. Sul" 

tan beni bir yere sürüklüyor. Bel" 
ki dönmem uzun ıürer. Azami iki 
ıaat içinde dönmezsem, beni ara· 
mağa çıkarsınız. 

- Yolun ne tarafa? .• 
Süleyman geldiği yolu ıöıtere· 

rek: 
- Sultan yolun ileriıinde beni 

bekliyor. 
- Geçtiğin yollara iıaret koY• 

Her yirmi adımda bir. 
- Pek ala .. Ne itareti? 
- Ok. Çakının ucuyla dai111• 

iağ te.raf taki ağaçlara çizersin. 
- Olur .. Blanıın uyanmama••" 

na dikkat et .. Zavallı çok yorsun·· 
Süleyman, Hergülden c:e-v•P 

beklemeğe lüzum görmeden ilet" 
ledi. Kayııındaki çakıyı çıkardı· 

Zaten bütün mevcudu, sırtıl'l" 

daki elbisesi, çakısı ve iki yüıii 
geçen fi~engi ile tahancasmdıt.IJ 
ibaretti. 

iskan kanununda sari hasta • 
Irklara müptela olanların mecca· 
nen tedavi edileceğine, muhacir 
ve mültecilerin emvalinin gayri 
kabili haciz olduğuna. "'enacakla
rı bütün resmi muamelelere ait 
evrakın harç ve pul resminden 
muaf tutulacağına ve muhacirle • 
rin i~lerinde en. küdik bir haksız • 
lık vaoaca k veva işlerini siirünce· 
mede bırakacak olal\ en hüyHk 

Memleketin her tarafındaki 

iskan daireleri muhacirlere ayni 
alakayı göstermekle beraber, Is • 
tanbul iska.n dairesinin ıevk me· 

Bir taraftan M:tı)tada ltah•an 
propa~andasmm. di~er taraftan 
Mıurd:\ roğcı.l~n milli cereyanın 

memurun bi),.. derhal vazifel\ine muru Halit beyin çok derin ve sa· tesirivlc A:ı,.ndrı1ki rlr-minvonlnri • 
nihayet verileceğine dair kat'i mimi fedakarlıkları bilha11:ı zik- le irt;batı J-c:ı=Jrıck t ehlikesivle 

"Orizava,, Japon markası vardır. 

Moskova, 6 (A.A.) - Taı a-
janıı bildiriyor: 

Sovyet Rusyanın Harbin cene
ral konıoloı vekili Mançuko siya· 

Nehir suyu ile 11lanan taba.ne'" 
sını ve fiıenklerini temizlenıe1' 
için oldukça mütkü1at çekmiıti. 

Sultandan ayrıldığı yere geldi• 
ği zaman onu hala orada, kendi" 
aini bekliyor buldu. 

Sultan önden, o arkadan olduk
ça ilerlediler. Ağaçların birbirirı' 
kavufup karııtığı yollarda yol ~ 
labilmek için bir haylı ujratııı' 
mecburiyetinde kalıyordu. Ai~· 
lara işaret koymayı ihmal etnıecb· 
Gerçi hu, kendisini gecikdiriY0~ 
du. Fakat, bir dakika gecikıııe.11 yolu kaybetmek tehlikesine tere• 

maddebr de vardır. re !\ı\.yandır. karşılaı;an lı-t'liltcr~ h,1 suret'e si müme11Hine bir nota vermiştir. 
Bu kanun tatbikmd;\ i k;n ve Hulasa bütün Türkivede iıkan Yunanistanı kentlis;ne emin ve Doktor raporlarının da merbut 

ediyordu. 

nüfu5 umum müdürü Ali Galip hu.susunda muhacirler lehine bü • sadık bir mütteflk yapmış. Yuna- bulunduğu bu notada esasen key· 
beyefendinin gösterdikleri feda ~ yük bir seferberlik baslamr9tır. ni~tan da Yugoslavya ve Bl!lga • fi bir tarzda tevkif edilen Sovyet 
~arlık ve sarfettikleri say şavanı R:naenalcvh. yeni iskarı kanu- ristandan yardım g8recektir. vatanda9larırıa yapılan işkence • 
şiih·an~ır. Alt Calip b~11P.frmdi Jı.er numın tatbikiyJ~ anayurt. hariçte M. Venizelosa 1ı1,clince; ihtiyar ler tiddetle protesto elilmekte ve 
m11J, ;ır'1·!~ <\vrr avrı a.1aluı.dı:ı.r ol • yabaneı boyunduru~u"'d:- inliyen Giritlinin bu i~tek1 maksadı acık· süratle tahkikat yapılması ve me
mak redaklrlığından cekinme • bütün yavrularına tefkatli kuca • tır: Siyasi ihitras, iktidar mevkii· ıullerin ağır cezalandınlması 11 • 

mekte ve onlara görecekleri en ğmı açmıttır. ne tekrar geçmek.. rarla istenmektedir. '(Devamı var) 
~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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W• n19anta91nde • Tramvey ve Şakeyık caddelerinde •nıınınııını~mllllillllill 

[İ.eyı; 1 Şişli Terakki Lisesi 1 Nehari 1 
ANA-iLK-ORTA-LiSE 

56 Sene cv\'el Seltnikte tesis ve 1919 da lstanbula nakledilmiş, Türkiyenin en eslti husust mektebidir "••mf llaelere muadeleti ve muamelltının dUzgUnlU§U Maarifçe musaddakttr. 
l(ıa ve erkek talebe h;ln yanvana ve geniı bahçeli iki binada ayrı leylf te9klllll •ardır. 
Mevcut Fransızca, Almanca, lnglllzce kurlarına dokuz yaıından itibaren her talebe ittirlk 
~der. Resmi müfredat proıramlarına ıörc talebesini ciddi •e muvaffak bir surette bakalorya im· 
llbınlırsna hazırhyan mUe1teae '2 O kitilik bir Mı arif Encümeninin nezaret ve himayesine mazhar· 
dır. Mektep herrOn 11at JO • 17 ara11nda açıktır. Kayıt işlerine Cumarte•I • Pazarteal ·Çar· 

tamba rfinleri bakılır. Telefon: 42517 

ınıını~ıııuı911•1•ınmıını•ı•ı11mı11~mmııım111~nı1111111mnıııınım~ıııııııllillımıııı•ı 

Kıt. Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi Leylf. ftehar• 

HAYRiYE LiSELERi 
• 

Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 
Reımi tiıclerin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz V"e Maarif Vekiletince MUADELETf musddakbr 

Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasından: 

Gelin tamamen Erıani Demiryo.unun inıa11na tahsis olu
nan ikramiyeli % 5 faizli 1933 istikrazınm 4.000.000, - liralık 
3 UncU kısmını teıkil eden C tertibi tahvillerin kayıt mua· 
meleıine 30 Aiustoı 934 tarihinde başlanacak ve 30 Eylül 
934 taribiode nihayet verilecektir. 

Bu iıtikraıın • B tertibi hamillerinin, C tertibinden aynı 
numaralerı alabilmeleri için 30 Ağustos ? 934 taribinden 
4 Eylül 934 akşamına kadar evvelce B tertibi muvakkat 
makbuzlarını hangi bankalardan almışlar ise · yine aynı ban· 
kaJara müracaat etmeJeri Jizımdır. 

5 Eylül 934 tarihinden 30 Eylül 934 tarihine kadu olan 
müddet zarfında aabılar umuma tatısis olunmuştur. Beheri 
20.- lire itibari kıymetindeki C. tertibi tahvillerin 19 lira 
fii ihracına müterakim kupon f aiıi olara 40 kuru, am olun· 
muıtur. Bu ıuretJe yeni tertip tahviller 19 lira 40 kuruı 
Uzerindeo HhJacakhr. 

Kayıt muameleleri Bankımız da dahil olduğu halde 
Emllk ve Eytam, Sümer, iş, Osmanlı, Ziraat Bankalarının 
Türkiye'deki BiJQmum şubeleri ile lstanbul ve lzmir'de diğer 
Bankalar tarafından yapılacaktır. (5227) 

• Tedri11tındaki ciddiyet Ye intizamiy!e talebenin sıhhat ve gıdasına itioasile tanınmış olan 
flltktebiıniıde lcayda baıJınmıfhr. Uk kısımdan itibaren ecnebi Jisanı başlar. Talebe mektebin 
huıuıt otoınobiJ ve otobOılerile nalcledilir. Cumadan maada her gün 10 dan 17 ye kadar 

hz 111Uracaat edilebilir. fıteyenfere tuifname g6nderilir. Bakalorya imtihanları lEyHUde baı'ıyacıkhr . 

...,... Telefon: 20530 •••••••••••• •••••••••••••••••••••• "' 1 ı·kıAı L" . M .. d .. ı·- -.. d INıntfl S ı a ısesı U ur ugun en: lllflllfllllfr ilfllllllllllfRlll1111111flllllllllff1t11flflRlllllWllll•-"iıu-lllNfff11ıtflllllllfUıtrıt"'_'UlhlftHIH~llllff111ııt!lr 

~ - ilk, Or_t~ ve Liae kııımlarıİ:la kız V"e erkek. leyJi ve nehari taleb~ ka!~ıoa dcnm olunmaktadır. 'i I Q)~" Ü ~ • En• N~:s ~ 
3 - Kay~t ıçın h.er gUa ıaat ondan ?n yedıye ka~ar müracı~t edılebılır. • . ğ ~ .. Lımon çıçegı kolonyası a 

- Yenı talebenın kaydına devam edılınekte oJdugundao, cıkı talebenin yerlerınt muhafaza için ~ J r.. ş· . . ~ 
biran evvel kayıtlarını yenilemeleri llzımdır. ~ ~ J'~~ ışesız satış fıyatı g 

4 - lıtivenlere. mektebin kayıt ıartlarını bildiren tarifnome gilnderilir. ! ) • ~ 100 r 
L~ H~res : ~e~zı~e~ISI, polis mer~ezi ar~ası. Jel .. ll~J4 ; ' Litresi Kuruş 1 
ııw.m~~ ıııd'f'INııaıımmıııınını•ıuııııııııııııını11ııı••ıuınınııııuıııı!nıııınııınıııqınınıııııııııınııııunııııııını~ ( 16 o 1 

C t~tanbuı E:eıedJyesı uAnları Kımyager J " " ( 
HUSA M ETTiN ' ,, 220 ,, İ . Rumelikavaiında kiin 2 ve 2/ 

~Zere a.çık müzayedeye konulmu, 
\ıtere h .. .. d . . er cun, muzaye eye gırme 

l No. lu dükkan kiraya verilmek 
tur. Talip olanlar ıeraiti anlamak 
k için de 7,5 liralık teminat akçe· 
nü saat 14 e kadar Sarıyer Kay· 
üracaatları. "4920,, 

Tam idrar tahJili 100 kuruıtur. 
~ § 

BilOmum tahlilat. Bahçekapı, ' Sirkeci Mühu··rdar zade hanı ~ 11 tn,kbuzu ile 9 19/ 934 Pazar sü 
~amlığı ve B. Ş. Encümenine m 

Emlak ve Eytam Bankaaı kar· 5 DO. ~ 
şısında izzet Bey Hanı a 19 Şükiif e Itriyat imalathanesi \ 

=
11

======== YavrunUn Gecesi ~~--......-.--.. ...... _., ~ Telef on : 2307 4 (ftl • ' € JI 

:::::::ı:m9i I çalış k a n §lUlllllhlhbllllJl'Dlllll--~-----IQIJIUllllHllllNlnıUflHlfllıffllhlllllllfllllllJlllllJllll!lfllllllllURflllllllllU~ 
8 EylUI Paaer Akfamı H 

Panorama Bahçesinde il usta V A K 1 T 

\ 

Bahçenin maruf saz heyetile meşhur Yozgatlı Hafız Süleyman ji gezintisinde çalışmak 
Beyin en güzide şarlulanoı, Mü,erref Hanımla Kemani Faik il Teıviyeci ve Tornacı 
Beyi, di~e~ saz h~y.etlerini ve nihayet Yavrunun halk şarkılarını H aranıyor isteyen san'atkarlara 

:ıt. •••••• :·········d··ı·nr·'.•.Y •. c .• c •• e •• k .. s.ı.n •• ı •• z ••••• F ... •.vatlarımızda zammiyat voktur . ı.·1: •v KIT ~ Balatta Süreyya Paıa Mensucat ' A " ceı:intisinde çahımalr üzere evvelce elle ve ince ıa"Z'a muh· ............ • .......................... :::::::::::::ı:ı::::ı:::::::ı:n ı::ıı: r.r.::::1::::::ı::::11111 •• 5! 
Sulta Ah .. ·· ·· 1 ·· Fabrikasına müracaat telif numaralar için müracaatta bulunanlarla yeniden bu işe talip olanla· 

L. , n met uçuncu su h hu· Uıküdarda satılık hane - Gü· 
~~ ın hk · d (3033) rın, her ıün aut on iki buçuktan on dörde kadar VAKiT idaresine müra· 

a emcsm en: zel manzaralı, gayet kullanı•lr. 
:ı- caat etmeleri .. 

Ş Saffet ve Nilüberk hanımlarla çi dııı boyalı, 650 metre murabbaı 
lue"ket beyin fayian mutasarrıf °" 7 oda, ha..;a.~azı ve ıu_ tesisatı, ha· 

ı> !Uyuun izalesi için müzayede· 1 mam, buyuk bahçesınde meyva 
>e \tazed'ld"w• y k't H b ı' ağaçları, çiçekler ve limonluk, ku 
~ ı ıgı a ı ve a er ga- h 1 A 
tteler· · 25 t 1934 "hl' 1 yu, avuz ar ve merikan kümeı-

l\U•h·ı ın~nl t fe~lmu~lA tad~ıl 1 
i ler, fıstık ağacı, tramvay durağı 

t:- ~ arıy e a ıı en ı an e ı en • I . 
C:.tetık" d c·· h il . . 1

1 
ıo unda Yazmacı Şcrıf sokağı No. 

t. oy e oztepe ma a esmın · 9 · · d k" .. 
~,Ilı ' ıçın e ılere muracaat. (3008) 
~ am sokağında kiin Cemal ı' , _____________ _ 
\o 'tl köıkü namiyle maruf harem 
~ ı l j İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk e imlıklı ve mÜftemilih sai· 

~t~· . Mahkemeıinden: 
t 1 caıni kö;kün rakamı ebvabı ! 
~elki ilanlarda atik 16, cedit 68, 1 Kaataldi efendinin halen ika • 
h olarak yazılmıı iıe de mevzuu 1 metgahı meçhul madam Adriyana 
~hiı gayri menkul Göztepede 1 Kastaldi aleyhine açtığı 934/ 1269 
Ilı ehınct efendi mahallesinin Taf· numaraya mukayyet tescili nkit 
,0~lttep ve Hamam ve Ömerpaıa davasına kar~ı müddeti zarfında 
d •klariyle Kadir ağa ve Gülen· cevap verilmemiş olduğundan 
""'1 hanım bahçesiyle muhat bittalep tfthkikat r.iinü olarak 27' 
~:'•ki 22, 23, 24, 14, 15 ve 24 mü· 9 '934 saat 14 tayin edil~iştir. 
~ l'l'er ve yeni 7, 9, 1 t numaralarla Y cvmi ve saati mczlrurda bihzat 
d,~rlkkamolduğu ve evelki ilanlar veya bilvekalc gelm~d;~i takdir
'tt Yazılı olduğu üzere birinci açık de gryaben t:ı.h1·ikata devam olu
bıl tıl'rna.11 28/ 8/ 934 tarihinde ya· nacağı ilan olunur. 

b llt•L d"v' td "'!t en ıon arttıranın ver ıııı 

)iiı el kıymeti muhammenenin 
d, ~e Yetmiı betini bulmadığın· 
ih~ 1~alesinin yapılmadığı ve kati ,. 
l~ı; ıçin ikinci açık arttırmanın 
''~{934 tarihine müıadif çar· 
'-tıtt a aünü saat on bette icraıı 
1-F,·~~ 'bulunduiundan fazla 
llı,e 1 

.l\t a1rnak istiyenlerin mahke· 
ltııze ınUracaatları ve talip o-

(3035) 

)anların yevm ve vakti mezkurda 
15080 lira muhammen kıymetin 
yüzde yedi buçuğu nisbetindeki 
pey akçesini hamilen Eminönünde 
Gülbenkyan hanında Sultanahmet 
üçüncü hukuk mahkemesine 934/ 
33 numara ile müracaatları lüzu -
mu tashihen ilin olunur. (234) 

ZA Yl - Meyvehoftan Nitanta· 
taıına giderken l<üçük cep defte • 
rimi zayi ettim. Bulanların Gala· 
ta Çe§memeydam polis karakolu• 
na teslim ettikleri takdirde mem· 
nun edilecekleri ilan olunur. 

Ali Haydar (3038) 

HABER 
Akşam Postası --- -

ISTANBUL AN 
KAR4 CADDESi 

darehaneaı ı 

lel:rar :\drc11t: IST,\NRUL flAHEH 
frldrın Vaı:ı: ısını idare: ııs10 

r-- ' ABOrtE ŞERAiTi 
• 11 ıı ayluı 

l'Urklye.: ııo soo t1t10 12~0 Krt. 

E<•nf'hl: 130 uo ıuo ııno 

fLAn TARiFESi 
rlC'art•t llArılıırıruo aatırı lZAO 

ltf'l!ml Ullntnr 10 ı.11nı5tur. 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

6asılıtı~ı yer: < V .\KIT) Matbaa•• 

HABER 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . 

, 

• 



Amerikada işçile
rin grevi kanlı ha
diseler çıkarıyor 

l
r _____________ .............._] 

.Melek ve Şeytan 
Yazan: Kadir Can rto. 12 ----

Derdim. Sonra üıt dudağımla 

burnumun arasını yoklar, hiç bir 
tüy bulamayınca içimi çekerdim: 

- O zamana kadar Hatice 
başkasına varır. 

Diye içlenirdim. 
Onun artık benim için bir ya

bancıdan farksız olduğunu hatır

lamak işime gelmiyordu. 

"" "" "' 
Yazın eve döndüğüm zaman 

karşıma Zehra çıktı. 
Geçen seneye göre oldukça bü

yümüştü. Yüzünün çizgileri de, 
gölgeleri :..~e adam akıllı belirmiş
ti. Çocuklu!~tan kurtulu, zamanı -
nı ya~ıyor g1biydi. 

Önümde Haticenin sekiz on yd 
evve?ki modeli vardı. 

Lakin yüzünün bu kadar ben • 
zemesine !"ağmen onda ablasının 
huylarından ve hallerinden hiç bi 
ri yoktu. 

Anneme sokuluyor, onun secca
desine ve yanıbaşma diz çöküyor, 
ellerini dizlerinin üstüne koyu
yor, aeuiz duruyor, dudaklarmm 
ucunda gizli bir duayı geveliyor -
du. 

Annem onun saçlarını, srrtını 

okıuyor: 

- Senin adını Melek koymalı! 
Diyordu. 
Aradan üç gün, dört gün geçti. 

Hatice görünmedi. Annem onunla 
aramızda geçenleri bilmediği için 
aormaktan çekinmedim. Bana u • 
ftu--m lını~uy.lçn \7.,.\acd..-ı 15\\.~, 

"..l' " cevap vergi: 
- Onun adını bir daha anma!. 

Böyle olacağı zaten belli idi. 
- Ne oldu, öldü mü yoksa? 
- Öleydi daha iyiydi. Fakat 

bizim için ölmüt sayılır!.. 
- Anlamıyorum! .. 
Geceleri yatsıdan sonran cin· 

lerden, şeytanlardan bahseder gi
bi sesini kıstı, parmağını ağzına 

aötürdü, azarladı: 
- Sus, dedim, sana. Onu an -

nl'l artık! 
Oudaklarının arasından bir du

ayı mırıldanıyordu. Tesbihini çe -
kiyor, sağa sola sallıyordu. 

Merakla ona bakıyordum. Ku
lağıma eğildi .,f.,İr fıaıltı halinde 
fu~ları söyle t: 

- Şeytana uydu. Fena oldu; 
fena! •• 

"Fena kadın,, ın ne olduğunu 

hir efsane gibi biliyordum. Bu~ 
lar yarı çıplak, efelerin ortasında 
oynarlar, onlara rakı verirler, öte
kiyle berikiyle nikahsız yaşarlar· 
mıf. Hepsi de sonunda bir oturak 
aleminde bir kurtun veya bıçakla 
ölüp giderlermi,. 

Bu haber beni şatırtmı,tı. Tıp· 
kı bir İzmirli kızı andıran o kibar, 
ince ve güzel Hatice nasıl orta 
malı olabilirdi? Onda değil efe • 
)erden birini, Eğirdirin en yakı· 

tıklı delikanlısını bile yadırgayan 
bir gurur vardı. 

Annemin de, benim de hakkı
mız vannı,. Zira o orta malı olma
mııtı, efelerin kucağına düıme

mitti. 
Akranlarımdan tunları öğren • 

'dim: 
Bet altı ay evvel istasyon me

ıifttlrlufuna f zmirden Ali Bey iı
~inde l>ir genç gelmiş. Koca bat 
:tatleler c.Jiye anılen me,hur bir a· 

il edenmiş, zengin mit; Hatice ile 
bir bakı§, bir tanıt, ve bir öpüften 
sonra nikahsız olarak beraber ya· 
şamağa ba,lamıtlar. Fakat bu hal 
kasabanın gücüne gitmit. Efeler: 

- Bu lzmirli züppe kızımızı 

ayarttı; bizi kod o§ yerine koyu
yor! 

Diye baskın vermitler. 
Halbuki içyüzü batka 1mıt: 

Kabakulaklarm Mehmet efe çok
tanberi Haticenin petinde dolatı -
yormuş. Fakat genç kadın aldır
mıyormu§. Azılı atık hıncını çıkar 
mak için arkadaılarını kışkırtmıf 
ve bu iti kasabanın namusu hali • 
ne sokmuş. 

Eline bir §ey geçmiş mi? Ne 
gezer? 

iki sevgili baskını evvelden ha
ber almıılar ve ilk trenle lzmire 
kaçmışlar. 

Söylediklerine göre şimdi yalı· 
da büyük bir konakta oturuyorlar 
mış. Haticenin ayakları yere değ
mez, otomobille gezermiş. Hiz· 
metçiler çifte çifte, elmaslar, al • 
tınlar hesapsızmıt. ~ki basma 
entarilerin yerine en son moda 
ipekli elbiseleri varmış. Huriler 
gibi yaııyormuş. Zaten güzeldi a
ma, ,imdi o kadar güzelletmit ki 
yüzüne bakmağa doyulmazmış. 

Her şey iyi, hertey yolunda 
imif, fakat çok büyük bir eksiği 
varmı': Genç adam Haticeyi ni· 
kahla almıyor; kapatma gibi tutu 
yoı ıı71U!. • ........... .. 

da değilmiş ama, keşke daha az 
mes'ut olaymış ta nikahla alsay· 

mış .• 
Yaz ayları tatsız ve kederli geç· 

ti. Haticenin hayali gittikçe ben
den uzaklaşıyor, fakat hasreti her 
an içime siniyordu. 

Yalnız ara sıra Zehra ile kar9ı· 
la,ınca ince bir teselliye rastlamış 
gibi oluyordum. 

Beni görünce yüzünde penbe 
bir sabahın rengi dalgalanıyor, 

gözümden kayboluyordu. 
Vücuduna derisi gibi yapışmış 

olan daracık, kızıl, İpek elbiseler 
içindeki Hatice ile bu küçük kız 
arasında ne büyük fark vardı? 
Büyük bir 9aheserin küçük bir mo 
deli gibiydi. Lakin muhte,em ıof· 
r~larda yiyen adamlar, yokluk za· 
manında kuru ekmeği de tatlı bul 
muılardır. 

Henüz bu kadar kestirme düşü-
nemiyordum. 

Annemin korka korka bahsetti
ği §eytan, bir defa rüyama girmi,, 
bir defa yoluma çıkmış ve bütün 
hayatımca beni arkasından sürük· 
lemeğe baılamı,tı. 

* * * lzmirde dört yıl kaldım, otomo-
bille geçen her güzel kadına: 

- lıte o! .• 
Diye ümitle baktım. Fakat onu 

göremedim. 
Şel;:i Yunanlılar aldılar. O yaz 

lisenin on birinci sınıf imtihanla -
rını verdik. Evime döndüm. 

On dokuz yatında idim. Baba
mın yanında çalıtıyordum. istik -
lal kavgasının heyecanlı, buhranlı 
günlerini ya9ıyorduk. Bu srrada 
bizim evimizin de bir harp mey· 
danından farkı yoktu. 

İki fikir çarpıfıyordu. 
''Devamı var)" 
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Bazı esnaf niçin 
çekiniyor? 

Gazetemizde esnaf sayfası a • 
çıldığından beri, lstanbulun muh 
telif semtlerindeki muhtelif esnaf 
la görüşüyoruz. 

Şimdiye kadar gezdiğimiz yer
lerde çok dertlilere rastladığımız 
gibi, çok ta gamsızlara rastladık. 

Olabilir ya: İnsanların kimi 
mes'uttur, kimisi bedbaht ... 

Bizim, aııl garibimize giden 
nokta şudur: 

Bazı esnaf vaziyetleri hakkın· 
da bir §ey söylemek istemiyor. A
deta hallerinde bir çocuk çekin
genliği var. Niçin? 

Söyliyecek şeyi yok ta ondan 
mı? Hayır .. Değil! Çünkü biraz 
lafı açar ve sabredersek hayli ar
zuları olduğunu görüyoruz. 

Niçin bu çekingenlik var? Es -
nafmıız ve i!Çilerimiz kendi men
faati icabı derdini açıkça söyle
melidir. Bunda sakınacak bir şey 
yok, bilakis bu işte fayda vardır .. 

"Ağlamıyan çocuğa meme ver
mezler!,, 

A • Rı. 

Vaziyetindenmem
nun bir bahtiyar 
Sultan Hamam sokağında man

tocu Mehmet Emin Efendi ne di
yor? 

"Dükkanların vaktinde kapan· 
masından hele bizim ıibi esnafın 

ıaat 7 de kapanmasından çok 
memnunuz. Öyle ya saat 7 den 
sonra kim manto ve buna benzer 
eıya almıya çıkar. 

Hem bu kararla botuna gece 
yarısına kadar beklemekten kur
tulduk. Şimdi istirahatimizi temin 
ediyoruz. Herkes vazifesini ve ça
lııma saatini biliyor .. 

Ben kendi hesabıma yaptı

ğım işten çok memnunum .. Kaza
nıyorum. Hiç bir derdim ve şika -
yetim yok., 

Demir ve lastik 
tekerlekler 

Halil Et. 

Balatta, 168 nu 
mar.ada demirci 
Halil Efendi, de 
mır tekerlekler 
konulmasına da
ir belediyece it
tihaz edilen usul 
üzerine, hüku
metin ve ciheti 
askeriyenin dik
katini pek mü -
him noktalar ü -

zerine celbetmiştir. Bu mesele
den, üçüncü sayfamızda, "Benim 
görÜ!Üm,, sütunumuzda bahsolu
nuyor. 

Şerbetçi kışın 
ne yapar? 

Edirnckapıda şerbetçi Mustafa 
usta diyor ki: 
lıte geldik, işte gidiyoruz. Bizim 

iıimiz nihayet birkaç ay yazın ha
raretini teskin etmekti.Soğukların 

yağmurl; beraber eli kulağındıı • 
dır ... Şimdi de insanlara hararet 
veren bir mesleğe baılıyaca~ıtıl"' 
Yani bizim vazifem iz yazın ıoğıJ~ 
luk, kışın sıcaklık... Sakın biifİ 
yapıyorum zannetmeyin .. 

Yazın buzlu şerbet. .. Kışın ı,ol 
tatlılı baklava!. .. Onun için bizil11 

1 
san'atımız çok iyidir; hayırlıdıt· 
Hem para kazanırız. Hem de ıe' 
vap ... Öyle ya yüreği yanıklar' 
buz vermek az hayır mıdır. Vaı:İ' 
yetimden memnunum ..• 

T'.1 ıt' Kadıköy-Çarşı-Kasap .D 

san Efendi ne diyor? 
Bizim, yani bütün Kadıköy 1''' 

saplarının derdimiz kaçak et Jl1~ 
selesidir. Kimin gücü yeterse gı' 
dip Pendikten, turadan burad111 

kaçak et getiriyor... . 
Buna karşı tabii Belediye bıt 

şey yapamaz .. . ·~ Bunu menedecek ancak bit1 f 
cemiyetimizdir. Fakat maale•t. 
cemiyet de her nedense bu ;,ı,e 
meşgul olmak lüzumunu hisset"1;: 
yor. Eğer bu lüzumu duysah~l' 
mücadele yolunu araşhrırla~ 

Ortaköy 

Şifa Yurdu 
Sahip ve mUdUrU 
Dr. AHMET ASlfd 

lstanbulun en güzel, en teııı~s 
'dil'• ve en ucuz husu!İ hastaneıı • 
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