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verilmeınelidir 
imalathane mi? Asilzade mektebi mi? 

''Davacın Kadı olursa 
Allah yardımcın olsun,, 

Silah satışı ne zaman artar? 

Süreyya Pata fabrikası iıçile
rinden bir grup, bize bir şikayet
name yollamıt; halk fırkasının ve 
bütün resmi makamların nazarı 
dikkatini celbetmemizi istiyor· 
lar ..• 

4 

Fabrikalarımızda çahşan 
kadın lşc;iler 

Bu müesseseye kabul edilen it· 

çiler, bakınız, ne §artlarla bağlı 

bulunuyorlar. 

Madde 1 - Y evmiyecilerden, 

(Arkut 3 tıncU aayıtanm 1 lncl sütununda) 

···--·-.. ·N~-~i'···i~·iI~·;i ........... ~ 
Yeniden Avusturqaya r 
hücum mu edecekler? ! 
ltalya asker sev- · 

kine başlamış 
İngilizce "Deyli Miror,, gaze· 

lesinin istihbaratına göre, Avus· 
turyadan çıkarılan Nazi asileri
nin, ~imdi Yugoslavya hudu
dundan bir baskına hazırlan-

• dıkları söylenmektedir. 
Asilerin hepsi silahlıdır. l -

talyan askerlerinin de Avustur
ya hududuna doğru harekete 
geçtiği dönen ıayialar arasın • 
dadır. ............................................................ 

a adetnamenin gol 
qapfığı görülmemiştir 

Falih Rıfkı B. Hakimiyeti Milli yede 
bir makale neşretti Yunan Hariciye rtazır1 

M. makaimoa Ankara, 8 (A. A.) - Falih 1 
Rıfkı Bey bugünkü Hakimiyeti 
Milliye Gazetesinde "ikmal,, bat· 
lığı altında §U makaleyi yazmıt • 
trr: 

"Lise ve ork mektep bakalor
Ya imtihanlarından bu sene pek 
kötü neticeler almmı§ olduğunu ı 
biliyoruz. O zaman ne talebeler, 
ile de hocalar kusuru kendi üzerle 
t'ine almak istemediler, imtihan 
Uıullerinin hakuz ve yanht oldu· .. 
tunu ileri sürerek gazetelerde kı· 
hnıet kopardılar. 

Nihavet ikmal imtihanlarına 
•ıra geldi. Onun da neticelerini 
earıambt\ ~ünkü gazetelerde oku· 
duk iflas devam etmittir. Mesela 
•eksen bir taleheli bir sınıftan an· 

Kotra yarışları 
<"'"" 

\:~ MOda klUbUndc amatörler arasuıda 
~=-~ yap~tır. Reıımlmiz bu )'&
~ bir görilDU§ te.splt ediyor. 

cak dokuzu mu· 
vaffak olabil • 
mittir. 

Hemen söyli • 
yelim ki hersene 
im tihan ları nm 
bu kadar sıkı ve 
ciddi yapılması • 
nı istemekten 
bqka bir diye -
ceğimiz yok -

Falih Alfkı B. tur. Biz ia • 
tatistik bürolarına rakam değil, 

memlekete liyakatli adam yetiıtir· 

mek fikrindeyiz. istatistik cetvel· 

lerinde 81 ıehadetnameli göstere· 

rek eururlanmaktan fazla 9 haki· 

(Arkası 6 ncıda) 

f Aili<a-~a"ieieEOntil ........................................... _,,,--.:-.. 
241 muallim açıkta 

Ati nada 
1 ürk - Yunan misakı 

teati edildi 
Atina, 7 (Hususi) - Hariciye 

Vekili Tevfik Rüttü Bey bu sabah 
Pireye geldi, Yunan Hariciye Na· 
zırı M. Maksimos tarafından kar· 
tılandı. Baıvekil M. Çaldarisin 
huzurile Tevfik Rütrü Bey ve M. 
Maksimoı, Türk - Yunan itila· 
fının musaddak nüshalarını. teati 
ettiler. 

Tevfik Rüttü Bey, limandan ay· 
rılırken kilise çanları ve vapur 
düdükleri ile uiurlandı. 

M. Maksimosla görüıtüm. Yu
nan Hariciye Nazırı vaziyetten 
memnuniyet beyan etti, 

Celal Bey 
k J k Şehrimize bu sabah geldi 

a mı yaca it Bankası Edirne ıubesini aç· 
Ankara, 8 (Huıuıi, Telefon • mak üzere Edirneye gitımiı olan 

la) - Maarif Vekaleti bütçe dar· lktiıat Vekili Celil Bey, Trakya 
lığı yüzünden açıkta kalan 241 ilk mıntakasında, iktiaadi vaziyet et· 
mektep mualliminin yeniden ta· rafında tetkiklerde bulunmuf, bu 
yinleri ile meıguldür. Bu mual· meyanda Alpullu teker fabrikası· 
limlerin kaffesi münhallere yer· nı da gezmitti. 
leıtirilecek, hiç bir ilk mektep mu· Celal Bey bu aabah 10,5 tren ile 
allimi açıkta kalmıyacaktır. yanlarında it Bankaaı umum mü· 

Armutlu kaphcalarını dür vekili Muammer ve Çatalca 
Maliye vekaleti ahJOr Meb'uıu Şakir Beylerle beraber 
Ankara, 8 (Huauıi, Telefon • ıehrimize ..... Jmişlerdir. 

la) - Yalovaya 11 ıaat meıafe· Vekil Bey ıehrimisde bir kaç 
(Arkaar 15 ncıda) aün kalacaktır. 

ifşaat 
Bu suale kat'i 

• cevap verıyor 

Baz il Zaharof un şebe
kesi nasıl ça/1ş1gormuş? 

Amerika ayan meclisi silah ti
caretini kontrol komitesine heye

canlı bazı iftaat yapılarak Ame • 
rikanın en büyük denizal!ı gemi· 
leri fabrikası olan "elektrikli ge· 
mi,, tirketile Sir Bazil Zaharofun 

gizlice anlatmıt olduklarının bildi 
rildiğini yazmıftık.Bu hususta bu
günkü posta ile gelen İngiliz ga· 
zeteleri şu tafsilatı veriyorlar: 

"Amerikanın, en büyük tahtel
bahir müessesesinin direktörü, ln
giltredeki Vikers 
tirketile gizli bir 
anlaımaaı oldu • 
iunu ve dünya 
pazarlarını ara • 

Sir E'azil Zzharof 
hir yapma itiyle münasebeti ol• 
duğunu ilave etti. 

larında ikiye tak 
ıim ettiğini söy
ledi. 

Amerikan tah
telbahir fabrika
sı direktörü, ay- Sir Çarhs 

,__.._,_,_i ektörün, Mi\\etler Cemiyet\ 
ıulh siyaıetine kartı koyan bir ta· 
kım diğer ailihlanma tertibatı 
hakkında da bu arada bahıedece· 
ği zannolunuyor. 

ni zamanda, Sir Cireyvin 

Bazil Zaharofa 919 senesiyle 930 
senesi arasında 150,000 ıterlin 

komisyon verildiğini itiraf ve bu 
komisyonun ispanyaya tahtelba • 

Amerikanın tahtelbahir yapan 
en büyük müessesesi elektrik Bot 
kumpanyası ile İngiliz Vikers tir· 
keti arasındaki bu gizli münase • 
bet, Amerikan meclisi teftit ko -

(Arkası 6 ncıda) 

Gene bir tren kazası 
Londra, 7 (A.A.) - iki tren, 

Glasgov merkez istasyonu civa· 
rında çarpıtmıtlardır. Makinist 
ile atetÇi ölmü§tür. Kırktan fazla 
yaralı vardır. Şehirin bütün has· 
ta nakleden otomobillerine •azı -
yet edilmittir. Bütün hHtanele • 

rin otomobilleri acele olarak kaza 
yerine gitmitlerdir. 

Çarpıfma iki yolcu treni ara· 
sında olmuflur. Lokomotiflerden 
biri ötekinin üstüne çıkmııtır. 
lki trenin de ilk üç vagonları iç 

.(Arkası 6 ncıda), · 



am ceza .. müebbet 
kürele indirildi 

Fransa 
devlet ere 

Sar R yiimı ne 
netice verecek? 

takdirlatle Sar halkmin hfddbD 
itlerine brqmunun mu•afık o· 
..... •''r''•amd.mr. Fw 
htikemeti, tecrillielerden alman 
...,. ...... ha ~imha delifti. 
rilmetl ........... enelce yapı • 
laa temnnllsin llQan dikbte 
almm•fllb kahal eder. lldieap o
lanan lndmkua temini için icap 
eden teAirleiln tetkiki Milletler 
Cemi,.etl mecliaiae aittir. Niha· 
yet F......, Sarda malik oldaiu 
mad ........ ,. 'bir .. __ mu-
..,. Sar hükeme.......... __ 
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Inıalathane mi? 
Asilzade 

mektebi mi? 
(Baı tar:ıfı 1 incide) 

l'evıniyeıinin on bet miıli, ve do
kumacılardan maktuan otuz lira· 
Yı doldurmak üzere her aylık is· 
~ihkakmm yüzde onu nisbetinde 
ıhtiyat akçesi kesilir. Dokumaya 
Çıtak olarak girenlerden, girdik· 
leri zaman, maktuan he§ lira de· 
l>ozito akçesi alınır ve bu para bi
lahare kesilen ihtiyatına ilave olu· 
ııur. 

Şikiiyetçi itÇiler soruyor: 

-Bu ihtiyat paraların faizi ni· 
Sin işçi hesabına itlemez?.. Fab
l'İka sahipleri, bu toplanan külli
Yetli paradan ne hakla kendi he
•ap}arına faiz alıyorlar? 

lıleyen bir faizin ameleye ait 
olacağını müessese sahiplerinin 
düşünmemiş olmaeı hayrettir! 

. Madde 2 -Fabrikadan çıkmak 
1ıtiyen işçi, fabrika kontrolüne 
lllüracaat ederek istifasını yazdı -
tır. işçi, istifasının müdüriyetçe 
tasdik edildiği tarihten itibaren 
l'İrıni gün çah§mak mecburiyetin· 
dedir. [Dikkat: Müdüriyetçe tas -
dik edildiğinden itibaren ... Müdü
riyetin kaç zaman içinde istifayı 
tasdik mecbuıiyetinde olduğuna 
dair bir kayıt yoktur.] Bu uıule 
Uygun hareket eden İfçi, istihka • 
kını ve ihtiyatını ilk tediye edile
cek ay sonu yevmiye tevziatında 
alır. lşcinin i&tif?..sı biter bitmez 
istihkak ve ihtiyatını istemeğe 
ha.k"ı yoktur. latifa vermeden i§İ· 
ki t,..:-Jrc.lcn iar.inin ihtiyatı fahri • 
aya 1 1tiy<}t J;a}•Clolunur. 

Şikayetçiler, bu maddenin ne 
tatlar i!zerinde durulacak incelik 

~eri olacağım kaydediyorlar. Bu 
1lltelildcr aşağıda anlaşılıyor. 0-
ÇUncü mndde dahili bir nizama ta 
l\liuk eHT3inden onu geçiyoruz. 

Madde 4 - Her İ§çİnin vazi • 
(~~· 1 d' ·ı . . ''k ... ı, :en ıne verı en 111, mu eım • 
lı:ıet ve hatesız bir tekilde yap
~<ı.k, kendisine teslim olunan ma· 
k 1ne alat ve edevatı hüsnü suretle 
d~llanmak, kırılmamasına azami 

1 
•kkat etmek ve her ne suretle o· 
lıtsa olsun bir zarar vermemeğe 
~lı .maktır. Bunlare göre hareket 
ttrniyen ifçiye müdüriyet, nakdi 
~eıalar verdiği gibi, icap ederse 
/·tasını ve zararını tazmin etti
.1t; zarar büyük ise, ihtiyatını ve 
tırh i ~ kakım zarara karıılık tutarak 
lçınin vazifesine nihayet verir. 
1 Sunlardan başka, daha ne §art· 
)'ar altmda cezalnr kesileceği de 
.~ıılınaktadır. Bunlar, çeıit çe· 
ııt ... 

1 F ~at, her istihsal de ziyan o
~; kazalar yapılır; insan hali 
t 1 llıakine parçalan arızaya uğ
'ft~r. Be!er dimağı ve eli muayyen 
~betler dahilinde sürçer... Bü

l'i bu cihetler, dünyanm her ye· 
t~e nazarı itibara alınarak, fab
faı la.rın bütçesine, ona göre bir 
tihıJ konulmuıtur. Şüpheıiz, diğer 
llttt etten, kötü niyete, kaıta bağlı 
~t' 2:rriıklar varal)' ki, bunu yapan 
'~ezaya müstahaktır. 

~al'ls.ltin, cezayı kesen, bizzat şi
~İ) etçi olabilir mi? Husule gelen 
~ek~ll kaç paralıktır ve muhasebe
,, la.tar faslma girmesi icap 

~e)~. ıni? .. Bunu, ~atron etme· 
~i b;r ır ... Aksi takdirde amortile· 
~ak e 8.me1e ücretlerinden kapat-

tnUrnkündür. 

HABER - Ak,am Postası 

Avcılar, dün Çekmece civarında 
senelik bayramlarını kutluladılar. 

Bayrama, 
Tekirdağ, 

avcılardan başka Ankara, hanım 
Babaeskiden 

Dün İstanbul Avcıları cemiyeti 
12 nci yıl dönümü bayramlarını 

Çekmece civarında Çobançefmesi 
mevkiinde kutluladdar. Bayram 

münasebetiyle Avcılar Cemiye • 
ti, Çekmece ve Avcılar köyünde 

bulunan fakir çocuklardan 75 ço· 
cuğu da meccanen sünnet ettirdi. 

Avcılar bayramı çok kalabalık 
ve eğlenceli geçti. Avcılar hayra· 
mına Ankara meb'usu Aka Gün • 

düz bey, Ankara, Tekirdağ, Baba
eski ve diğer vilayetler avcıları na 
mına Edirne emniyet müdürü Ke
rim bey ele ittirak etmittir. 

ltmlfrrtJfı' •aınwwmrmtııımtımnnrrıtıht1111mıtıu1111nmıınmıımı1ıMRrt1Jmtut 

Roma Elçimiz 
Ankaraya gitti 
Roma büyük elçimiz Hüseyin 

Ragıp Bey dün akşamki ekspreıle 

Ankaraya gitmiştir. Hüıeyin Ra • 

gıp bey birkaç gün sonra lstanbu

la gelecek ve ay sonuna doğru ye· 

ni vazifesine başlamak üzere Ro
maya gidecektir. 

--·C>--
M. Sayto lzmirde 

Şehrimizde i Japon ticaret 
,.,. •il' 

aergisi müdürü M. Sayto dokuz 
eylul panayırını görmek üzere iz
mire gitmiştir. 

·---o----
fnh~sarlar Umum müdürü 

İnhisarlar Umum müdürü Hüı· 
nü bey tedavi maksadiyle Avru· 
paya gitmİftir. Umum müdüre, 
tütün işleri müdürü Mithat bey ve 
kilet etmektedir. Hüsnü beyinse· 
yahati bir ay kadar sürecektir. 

•IMWftlHfibilüHiiifM ..... """""mmı1m,.,. ........ rnnımıHıA11wwwwı Wil& 

Türkçede bir darbı meıel var
dır: 

"Davacın kadı olursa Allah 
yardımcın olsun!,, derler ... Bu da 

o hesap ... Hakkı kaza, fabrikatör
lere nasıl verilir? 

Herhalde, bu gibi ceza kesmek 

itleri bizzat fabrikacıların takdi • . 
rine terkedilmemelidir. Bunlar 

de avcılar gelmiştir 
Avcılar arasında hanım avcı· 

lar da görülmekteydi. Avcılar ce· 
miyeti azasından doktor Atıf be
yin refikaıı Nezihe ve keri • 
mesi Tacııer hanımlarla aa.bık 

meb'us Şükrü Beyin refikaları 
Talat hanım ve operatör Murat 
İbrahim, Yeşilköy nahiye müdiri 
Şükrü ve daha birçok tanınmıı si
malar avcı kıyafetinde kümenin 
içinde görülmekteydiler. 
· Merasime saat 11 de batlandı. 
Meraaim yeri, Türk bayrakları ile 
-,e Gazi Hazretlerinin, Fevzi ve 
lımet Paşaların resimleriyle süs
ler.mitli. Merasime Türk bayrağı· 
mn ve avcı bayrağının çekilmesi 
ve avcılar tarafından havaya bi • 
rer el ate§ edilmekle başlandı. 

Doktor Kenan Hasan Bey bir 
nuutk söyledi. Kenan bey bu nut· 
kunda, avcılık sporunun Türk 
milletinin çok eski milli bir sporu 
olduğundan bahsetmi§ ve avcılık 

·~n·umıUftftMiiiiiHUllilllUHllmmtmn11nrumıımAlliAllUlllillililllliihAIUllWIAUIP 

önUne ge~lldi 
Fatihte Atpazarında çah9an 

İbrahim efendi isminde biri dün 
bir çocuk yüzünden dargın bu • 
lunduğu Ömer efendi ile karşıla· 
şarak kavgaya tutufmU§ ve taban· 
casmı çekmittir. Fakat o civarda 
dola§an deniye memuru polis Ze· 
ki efendi i§e miidahale etmi§ ve 
vak'amn önüne geçmittir. 

Köpek ısırdı 

Lalelide dördüncü apartıman· 
da oturan Biilendin ayağını kö -
pek 1sırmıf. çocuk ku!uz hastane· 
sin~ kaldırdmııtır. 

Yakalandı 

Mercanda §apkacılıl< yapan 
Ağnam'ın on beş lira parasını 

çekmecesinden atıran Kotohi ya· 
kalanmıfhr. 

Bfr CjOcuk b ıra ddık 
Kumkapıda Çoban Çavuş ca • 

mii önüne on bet günlük bir ço • 
cuk terkedilmif ve polisçe görüle· 
rek Darülacezeye sevkolunmuf • 
tur. 

Gürültü yapanlardan ceza 
Gürültü nizamnamesine muha-

cemiyetinin kuruluşunu, raslanan 
mütkülatı, fakat büyükler saye -
sinde bu mütkülatın bertaraf e • 
dildiğini anlatmıştır. 

Kemın Beyden sonra Aka Gün 
düz bey söz alarak avcılığın fay • 
dalarından bahsetti ve propagan· 
dası eksik olduğunu söyledi. Av· 
cılık f ederaıyonu hakkında fikir· 
lerini saydıktan sonra yakında bir 
avcılık kanununun çıkacağını bil
dirdi. Bundan ıonra davetliler av 
etlerinden hazırlanan sofraya geç 
tiler ve müsahabeler arasında tat
lı vakit geçirdiler. Yemekten sonra 
da av müsabakaları yapıldı. 

cınmaııut"ıımnummmımmnıınuw.ı m1111nr.ınumıuuıımıınnnumı11nnnmnn.ıtta 

T arilıi binalar 
saklanacak 

Şehrimizin planını yapmak ü • 
zere davet edilen üç mütehassıs 
tarafından gönderilen eskizlerde 
tehirde bulunan mimari kıymeti 

haiz binaların layıkiyle muhafaza 
edilmesi bildirilmektedir. Beledi
ye, bu hususu nazarı itibara ala • 
rak müzeler idaresinin de fikir ve 
mütaleaırnı aldıktan sonra bu bi
naların bir Jiıteıini hazırlamıya 
karar vermi~tir. Bu binalarıl" ara· 
11nda tarihi hadiselere sahne ol • 
mut köık. konak ve yalılar da var
dır ki istimlak edilerek muhafaza 
olunacaklardır. # ' 

Gayrımübadillere bono 
Gayrimübadillere yapılmakta 

olan bono tevziatı bir hayli ilerle
mit bulunmaktadır. istihkak sa • 
hiplerine alacaklarına mukabil 
yüzde 25 nispeti üzerinden yapı· 

lan bono tevziatı ile şimdiye ka • 
dar hemen yarıdan fazlaSI öden
mİ§tİr. Diğer taraftan da, takdiri 
kıymet komisyonunca binde 3 ve 
4 nispeti üzerinden para dağıtma· 
da devam edilmektedir. Gayrimü
badillerden bin liradan fazla is • 
tihkakı olanlara ziraat bankasın • 
·~an ödenmek üzere çek verilecek- , 
tır. 

Öğrendiğimize göre, bono ve 
para tevziatı i§leri daha bir buçuk 
ay kadar devam edecektir. 

Esnaf Ban kası 

ça· 1 1 efet edenlerden a ınması kat'ile-

için, mutavassıt merciler yaratı} • 

malıdır. Zira, zaten ücretler itçi

nin ya9amasını güçbela temin e
derken bunların da keıilmeıi 
lıtan unsurun vücutça harap 

Esnaf Bankası heyeti umumi • 
yesi, bugün senelik toplantısını 

yapacaktır. Ekseriyet olmadığın· 
dan yapı!amıyan bu içtima bugün 
bitirilecektir. T oplantmm. ruzna -
mesi hazırlanmı§tır. 

ol-
ması, kara sefalete düşmeai de
mektir. İş Kanununda bu cihetler 

nazarı itibP.ra alınmakla beraber, 
daha önce de tedbir alınmalıdır. 

Ayni §artnamenin diğer 

maddesindeki mantıksızlığa 
km: 

bir 

ha-

7 - Fabrikaya dokumacı çıra
ğı olarak girenler, dokumacılığı 

öğrendikten sonr!I, her ne suretle 

olursa olsun fabrikadan çıkarlar· 
sa ihtiyatları verilmez ... 

§en ve alınan para cezalarının 

miktan bin lirayı bulmuştur. Bun
dan ba~lm henüz sulh mahkeme· 
lerinde tasdik veva rcddedilmiyen 
miktarı gayrimalum birock ceza· 
lar da vardır. Bu bir ay içinde yal 
nız gi.irülti.iden alınan cezanın 
bin lira gi'bi yi.ikıck bir para tut
ması, esnafın bu nizamnameye 
hcnü?.: nlışamamasmdan ileri gel-
mektedir. ·- ~ 

----0-

Homerik seyyah j?etirecek 

-o-

Kenan R. Birlikten çekildi 
Vilayet Umuru Hukukiye mü

diri Kenan bey birkaç sene evvel 
Kadınla,. Birliğine aza olmu,tu. 
Kenan bey Birlikten istifa etmiş
tir. 

3 
. .. . . 
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Sovyetlere göre 
Japonya 

Dünya matbuatı, Sovyet - Japoa 
muharebesini bugünün yarının mese
lesi telakki etmekle beraber, Sovyet 
gazetelerini takip edenler, hiç te bu 
intibaı almamaktadır. 

İzveatia olsun, Pravda olsun, dai
mi surette• dahili meseleleri, mesela 
devlet çiftliklerinin iılemeaini. beı se
nelik pliinı, hatta Almanya, AYustur
ya, Amerika gürültülerini ön plana 
koymaktadırlar. Tabii, Japonya i§leri 

için de yer arıyorlar. Lakin· ateı püs
kürdükleri vaki değildir. Uzak Şark • 
taki hareketleri, bir "ıılhsı salis" ıo
ğukkanlılığiyle seyrediyorlar. Ancak 
zaman zaman bir iki sert cümle, sert 
makale yazıyorlar. 

Bolıevikler, Uzak Şartaki Japon 
faaliyetinin az çok blöfle kanıık ol • 
duğunu, .. Doğan Güneı" imparator -
luğunun yalnız devletler muvazenesi 
noktasından değil. ayni zamanda da
hili muhalifler yüzünden de yakın za-

manda harekete geçmek iktidarında 

bulunmadığını cfkan umumiyeye an -
latmak istiyorlar. 

Meıhur Japon gazetecisi Savionun 
noktai nazanna istinaden Tası Ajan· 
sının Tokyodan çektiği bir telgrafı 
neıreden lzveıtiada ıu mütalealar o • 
kunmaktadır: 

Bugün, hükumet batındaki kuv • 
vet, askeri faıist bir aradadll". 
lktidan adeta tesadüfi denecek 
bir talih eseriyle ele geçirmiı olan 
Okııda, büyük maliyecilerin ve liberal 
temayüllü Burjuva gn.ıplnnnın mu • 

halefctiyle karıılaımaktadır. 

Şimdiki halde, Japon meclisi ka
palıdır. Hükumetin muhalifleri, ci • 
h~irnne, cengaverııne zamanın gel
memiı olduğunu ileri sürmekte ve bu 
mevsimsiz emeller yüzünden köylü • 
nün ağır vergilerle nahak yere ezildi
ğini ııöyliyerck kendilerine taraftar 
kazanmak için uğra§maktadnlar. 

Japon meclisinde, ekseriyet, hüku
mete muhalif olanlarındır. Fakat, 
meclis toplanmıı değildir. Onun için, 
muhalifler fevkalade bir içtima iste • 
mekte ve hükumet buna taraftar gö • 
rünmemektedir. 

Meclis toplanınca· delice silahlan
mak ve askeri harekat yapmak emeli
ni güden bir bütçeyi kabul etmiyecc
ği umulmaktadır. 

Lkin, askeri Fa,iat bir hükU
metin muhalif bir meclisi dağıtarak 
kendine muvnfıkını toplamak iktida· 
rında olduğunu da Sovyet matbuatı 

bildirmiyor değildir. Nctekim, lzves -
tia, bu noktayı da kaydediyor. Fakat, 
Japonyanın ynlnız haricinde değil, 

dahilinde de cengavernne emellere 
kuvvetli manialar olduğunu anlatmıf 
oluyor. 

HUseyln Faruk 

Yeni bir komisyon 
Yeni ölçülerin tatbikından do· 

ğan ihtikar vaziyetini tesbit et • 
mek üzere toplanması bildirilen 
ihtikar komisyonu gelecek hafta 
faaliyete başlıyacaktır. Belediye, 

vilayet ve ticaret odası murahhas· 
!arının da iştirakiyle ölçüler ve 
ayarlar başmüfetti§i Kudret beyin 

riyasetinde toplanacak olan bu 
komisyon tetkikahnın neticesini 
doğrudan doğruya ikt11at vekale· 
tine bildirecektir. 

-'--O---

Fransız seyyahları geldi 
T eofil Gotye vapuru ile dün 

sabah ıehrimize 350 Franuz ıey• 
yahı gelmiştir. Seyyahlar buraya 
gelmezden evvel Mudanyaya uğ • 

ramışlar ve beş saat kadar Mu· 
danya ve Bursada gezmi§lerdir. 

Olur fey değil ... 

Sanki fabrika değil, ücretli a -
silzade mektebi! 

Bu ayın sonuna doğru Home • 
rik isimli büyük transatlantik va • 
puru ile Jehrimize 400 İngiliz 
seyyahı gelecektir. Sev··nhlar ıeh
rimizdc bir gün kalacaklardır. 

Kenan b'eyin anlattığına göre 
Kadınlar Birliği, faydalı bir tc· 
şekkül değilmi!. Bu birliğe aza O• 

larak girmesi o zamanlar haylice 
detlikoduyu mucio olan Kenan be 
yin istifasr da alaka uyandırmış· 
tır. Kenan hcv nrbk inzivaya çe· 
kilmek arzusundadır. 

Seyyahlar şehrimizde iki gün ka • 
lacaklardır. Eylulün 29 unda şeli· 

<Va-no> 

-
rimize 400 Jngiliz seyyahının ge • 
leceği söylenmektedir. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 59 

Komiıer Cevdet Eef endi, F e· 

him Pa§ayı rıhtımdan uzaklattır· 
dıktan sonra, yavatça acenta ida

rehanesine girdi: 

- Haydi, Kazım Beye haber 

veriniz, dedi, vapura girmek za· ı 
manı gelmi§tir. 

Ve acentamn kulağına eğildi: 
- (Kara mikrop) Beyoğluna 

gitti. Hiç bir tehlike yoktur. Ki· 

zım Bey hemen vapura çıkım. 

Fehim Paıa o gün akşama ka· 

dar Beyoğlunun altını üstüne ge

tirdi.. Necdetle Saadetin izlerini 

bulamadı .. 

Saraya gidemiyordu. 

Abdülhamide ne cevap vere· 

cekti? Necdetle Saadetin o gün 

Fransız vapuru ile Parise kaça· 

cakJan hakkında Mabeyn Başki.

tibine verilen raporda çok ciddi 

malumat vardı: Saadet. Necdeti 

seviyordu .. Necdet, Saadetle bir

likte Parise firar etmek icin, Fran· 

•ndaki komiteden talimat almıt· 

b. 

Buraya kada,. olan malumat 

çok doğru idi. Fakat. Necdetle 

Saadetin o gün kaçacakları haberi 

yanlııtı. 

Necdetle Saadet üç gün evvel 

bir İtalyan vapuru ile firar etm1t 

bulunuyorlardı. Fehim Paıa bun· 

ların kaçtıklarından haberdar ol· 
madılcll'l.rı icin telaşn düsTY'ii!tÜ .. 
Evh"I- ~ft ·~ •• V.o \calom;. c1mo •· 

Jarnk F.' .. ndisine veni palavralar, 

yeni e•";Iİ-ıe verici haberler yaz· 

mağa bat1ladı. 

Fehim Pata o gece sa.raya geç 
vakit gidecekti. 

O gün Yıldız sarayında, "ha· 

remi humayun,, kapısı önünde 

iki nöbetçi yavaş yava§ konuşu· 

yorlardı: 

- imam Efendi hala gelmedi .. 

Nerede kaldı acaba .. ? 

- Cenaze kokar diye mi kor· 

kuyorsun? 

- Yok canım ... Kokıa da ba· 

na ne! .. 

- O halde sesini çıkarına! i
mam efendinin keyfi ne vakit İı· 

terse o vakit gelir •• 

Tefrika numarası : 71 

Y ınn: ishak Ferdi 

- Hayır .• Şunu demek istiyo

rum ki, zavallı Betir ağa çok iyi 

bir adamdı •• Ölümüne acıdım doğ 
ruıu •• 

- Ben hiç de acımadım. Bir 

kara feytan daha eksildi. 

- Sen ondan hiç bir iyilik gör· 

medin mi? 

-Gece karanlığında güne§ göz 

lediğimi hatırhyamıyorum. On

dan insana ne hayır gelirdi ki .. ?! 

- Vallahi bana çok iyiliği do· 

kundu. Sen ne istenen söyle! 

- Ne yaptı sanki .. Seni bir kız
la evlendirdi de iyi halt mı etti? 

- Çok şükür mes'udum.. Kıa· 
kanıyor musun yoksa .. ? 

- Elbette k11kanırım .. O kızda 
benim gözüm vardı. Esmer ~üzeli, 
cilveli, şakrak bir pilici elimden 

kaptın! 

- Haşa .. Ben kapmadım. Beşir 

a~a: (Bu kız ıana layıktır!) dedi. 

Rf!n de evlenmek istivordum. Al

}A lun emriyle anasından istedim .. 

Aldım. 

Nöb~tciler sert konuşmağa baş· 

lamışlardı. Vaziyetinden memnun 

görünen sHahşor biraz uzaklaş· 
mak istedi: 

- Sen çok kötn kafoli bir ada

ma benzi yonun! Seninle konu,ul

maz. 

- Sen temiz lcA.lpH oldun 

iyi haJtettin, değil mi? 

- Ağzını bozma ... 

da 

- Bozarsam ne olacak sanki .. ? 
--S-~-;. '-- .ı;.,,._._ D_;-

böy)e aile iılerinde ,akam yoktur. 

Sen, karımı ağzına alacak adam 

değilsin! 

- Budala ... Onu ben, karın ol· 

madan evvel, kaç defa öpmüştüm. 

- Haltetme ! Şimdi dipçiği ka· 

fana yersin! 

- Haydi be .. ! Hindi gibi ku· 

rulma orada. Bana el uzatacak 

adam daha anasının karnından 

doğmamıttır. 

Bu sırada harem kapııı önünde 

müthit bir gürültü koptu ve bir si

lah ıesi ititildi: 

- Gümmm .. Gümm.. Ve nö· 

betçinin silahından çıkan iki kur· 

tun arkadatını cansız olarak yere 

serdi. 

(Devamr var)" 

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

F'ıkretin bet yüz liraaı, bir müddet 
tonra seldi ... Makbuzu imzaladı, aldı •• 
Kendine bir heıabı cari açtı ... Bu pa· 
rayı bankaya yatırdı: 

ı 
di ... 

İkindiye doğru tekrar bir telefon: 
- Fikret Bey. 

- Demek ki, artık bet yüz liram 
nr •. Bet yüz lira da İran itinde ... O, 
••ilamdır ... 

Öğleye doğru, İran itinin de, ümit 
hilafına bozulduğunu öğrendi. 

Yüz lira da oradan kaybetmiıti: 
" - Neyi tutaam mahvoluyor .. 

Böyle sailam bir it bile bozuldu ... Bir 
de Alitan Beyin aklına uyarak Kana· ' 

da akıiyonlan üzerine oynıyacaktım .. .,, 
Müteakıp ziyanlanndan kendini kora 

mak için, yüz lira ziyanına, lranlan 
da aath... Onların bedelini de heaabı 
cariye yerleıtirdi. 

Borç aldıiı ancadaıı onu ııkııtır • 
mıyordu. "Her ne zaman oluna ve • 
*9fn !" diyordu. Filhakika, bu parayı 
bir müddet saklamalı, iade etmeme • 
)iyıcff. Ne zaman ferahlana geri verir-

- Ben, AlipnM. 
- Azizim ... Çılgınlık ediyorıunuz .. 

Bir an, yazıhaneye kadar selin. 
- Geleceğim de ne olacak? 
- Ne olacak var mı? Şu ıizin Ka· 

nadalar hakkında konutacağnn." 
- ! . . . . 
- Gerçi, bet yüz liranızı kurlar • 

dınız, batlanııç ıermayenizi aldınız; 

fakat, ıize, hiç olmazaa, bütün kay
bettiğiniz diğer paranın k&rfılığı olan 
bet bin iki yüz lirayı da iade edeyim 
de ıeri kalanını bırakın... Maamafih, 
ıize tavıiyem, bütün parayı çekmeniz
dir... Zira, oundan futa yüluelmesi· 
ne imkan yoktur ... Her halde, azizim, 
ben ıizi dinlemeden 5200 liranızı çe
kiyorum ... 7ira• benim yüzümden bu 
parayı kaybettiniz .. İtte, iade ediyo • 
nam... Geri kalanını yeniden kaybet • 

Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 

Kitap kazananlar 
41 - Büyükdere 12 Remzi Bey. 

42 - Adana 13 Süzan Hanım. 43 -
Akaaray 47 Salahattin 44 - Vefa li-

ıesi 662 Vaafi Bey. 45 - Fatih 11 
Cemal Bey. 46 - Beıiktaı Cehti Re

fİt Bey. 47 - 14 üncü ilk mektep 
Güzin H. 48 - Bakırköy 15 Fuat B. 

49 - Panıaltı Malike H. 50 - Yeni· 
mahalle 27 Viktorya H. 51 - Kadı. 

köy 2 Nezihe H. 52 - İıt. 44 üncü 
mektep Macide H. 53 - Buraa 62 Fa

zilet H. 54 - Kadıköy 44 Fethi Bey. 
55 - Aksaray 13 Zehra Nuri Hanım. 

56 - Çıtır zade Cemal Bey. 57 - Be· 

tiktat 2 Ulviye Hanım. 58 - Luleci 

Hendek 132 59 - Çar§ambada Fahri 
B. 60 - Edirne 52 Todori Bey. 

Defter kazananlar 
61 - 13 Üncü Mektep 845 Saliha 

Hanım. 62 - Divanyolu 211 Sami B. 

63 - Kadıköy 2 Rahmi B. 65 - Bü
yükdere 10 Fatma H. 66 - Kasunpa· 

t• 20 Sacide H. 67 - Beyoğlu 69 
Sabri B. 68 - Kadıköy 61 Maide H. 

69 - lıtanbul kız liıeıi 1047 Saba -

hat Hanım. 70 - Oıküdar 17 Mürer
ref Hanım. 

Kart kazananlar 
71 - Büyükdere 12 Neriman H. 

72 - Büyükada 35 Güzin Hanım. 

73 - Fatih 38 Vasfiye H. 74 - Eyüp 

20 Muazzez Hanım. 75 - Kadıköy 

47 Necdet B. 76 - 15 inci ilk mek

tep Melahat H. 77 - lnegöl M. Niya· 
zi B. 78 - İat. 28 inci ilk mektep Mu-

ammer B. 79 - Şiıli Terakki liseıi 
371 Acar B. 80 - Beyoğlu 14 Aıü • 

man Nedim H. 81 - Dökmeciler Sa
dık B. 82 - Çapa 11 Sabri Bey. 

83 - Cerrahpa§& 43 Hadi Bey. 
84 - B. J. K. den Suat Bey. 

Rn:şlt Rı,;e1 ncdcıı 'ichlldlT 

San'atkir Ratit Rıza beyin Şe

hir Tiyatrosundan ayrıldığını ve 

yakında Bağdada gitmek üzere 

bulunduğunu yazmı§tık. Ra§İt Rı· 

za Bey Şehir tiyatrosundan ayrıl· 

masma dair olan sebepleri şöyle 

anlatmaktadır. 

"Sebep para meıeleıidir. Beni 

tiyatroya üç yüz lira maaşla aldı· 

lar. Turneden döndükten sonra 

bu maatım iki yüze indirildi. Bu • 

nun üzerine ben de isitf a ettim. 

Şimdi Bağdatta bir tiyatro ile an· 

laıtık. Niyetim kalabalık bir kafi· 

le ile oraya gitmektir. Orada bir 

müddet temsiller verdikten sonra 

gene memleketimize dönecek ve 

tabii gene sahnede çalııacağız.,, 

aeniz de gam yemem... 1 tiraz etme • 
yin.. Çeki gönderiyorum... Kızmazıı
nız, değil mi? ••• 

- ! •. 
- Cevap beklemeden gönderiyo • 

rum. Hatti, ret cevabı verecekıiniz 
diye ödüm patlıyor .... Onun için, i§te 
telefonu kapıyor ve derhal 5200 lirayı 
yollıyorum ... 

- ! .. 
Filhakika telefon kapandı ... 
Fikret, put gibi dona i[almıttı ... 
Bu dönen itlerden hiç bir ,ey an • 

lamıyordu.. Alitan Bey kendiıiyle a· 
lay mı ediyordu? .. Temin 500 lira11nı 
da ıöndermiı değil miydi? .. Kendi •• 
ıinden, baıkaca, ne alacağı kalmııtr? •• 

Birden bire aklına fU geldi: 
- Ben, ona mektup yazmamıt 

mıydım? .. "Benim heıabnna 500 Ka· 
nada akıiyonu almanı ıöylemittim. 
Bunlan alma ... " dememiı miydim? 
Her halde"Alma" diye yazdığımı ga
yet vazih surette hatırlıyorum ... Hat· 
ta ... 

Aklına ıeldi: 

Temin, tıımponundalı:i kurutma ka
ğıdını değittinnişti. Eıkisini ıepete 

almtfh. Atarken, kenanna çıkmıf bir 
yazı gözüne çarpmıştı. Buraya• yazdı-

8 Eylül 1934 

N akıl ve terc6me bakin mabfuı.d•' 

Yazan: M. Gayur 
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KUPELLASYON - Bir halita - · ·d mahlülü ile tayin olunur. : 
nın ayarını yani içindeki zikıymet ma- lPS 0 ' -1- 2 Na O II = Naz S 0 11' 
denin miktarını tayin etmek için Ku- 2 H : O 
pellaıyon "Arapça: Kal" ameliyatı Molekül vezni 98 = H 2 S O' 
yapılır. ,. ,. 80 = 2 Na O ti 

Bu ameliyatı yapmak için evvela ,, ,. 142 = Na2 S O' 
ıamanlı bir kap kullanılır. Buna ku • ,, ,, 36 = 2 H2 O , 
pel "Arapça: Kudeyh" derler. Bundan Olduğuna göre 80 gram maiyeti 
ba§ka "Kudeyh" yahut kupel'i mtmak sodyom "Na O H", 98 gram hamsı! 
için yan üstüvane şeklinde, topraktan kibritiyeti tadil ederek 142 gram llilr 
mamul bir tarafı açık, diğer kapalı ritiyeti sodyom ve 36 gram ıu husule 
ve üstü yarıklı alet kullanılır. Buna getiriyor demektir. , 
mu" denir. Mufl kömür veya hava ga- Hacmi tahlilde ekseriya elli ıaııtı• 
zı ile mtrlan husuıi fınnlarda teshin metre mikabı istiap hacminde olııP 
olunur. santimetre mikabı ve ıantirnetıi 

Şimdi: Mesela bir gümüt halita • mi kabının beşte veya onda biri tak•İ• 
ıındaki saf gümüş miktarını tayin et· malına aynlmı§ olan ince uzun bord' 
mek iıtersek, gümüş halitasından bir lar kullanılır. Bunlara Büret deııit• 
gram alır, on gram kurşunla bir ku • Büretlerin alt tarafında imtizaçlı bİf 
pele koruz. Kupel fırında tiddetle ısı- musluk veya kauçuk borulu bir ~· 
tılan mufl'in içine yerle§tirilir. Hara- yik musluğu bulunur. 
ret tesiri ile gümü, ve kur§Un zeve • Muayyen miktarda mayi almak r 
ban eder. Kurtunun tahammuzundan çin bir ucu sivri borular kullanılıt'• 
huıule gelen ve zeveban eden kur§un Bunlara Pipet denir. Pipete mayi dol• 
humzu halitadaki bakırın tahammu - durmak için sivri ucu mayie batırılı1'• 
zundan huıule gelen bakır humzunu Diğer ucu mayi pipetin İşaret nokt" 
halleder ve kupelin samanına nüfuz sına gelinceye kadar ağızla açılır. 

eder. Bakır ve kurşunun tahammuzu Bunlardan başka uzun boylu (1 

tam olunca madenin ıathında elaimi dibi düz dereceli balonlar ile taksim'' 
ıema gibi renkJi ince bir zar kalır. Bu ta ayrılmış mihberler yani epruvet1' 
zar da tebahhur edince gümüşün par- kullanılmaktadır. 

lak sathı ayna manzarasında görülür. (Daha bitmel 
O vakit kupel'i bir maşa ile mufl'in 
kapmna doğru çeker ve tedricen so • 
ğumağa bırakırız. Müzap gumuşu 

birden bire soğutmamıllıdır. Çünkü i
çinde münhal olan oksijen birden bi· 
re İntiıar ederek bir miktar gümütün 
etrafa saçılmasına ıebebiyet verir. 

Gümüt ıulp haline gelince Kupel 
dıtan çıkanhr. Ve gümüş tamamen 
~oğuyunca bir fırça ile kupel'in top • 
rağından ayrılarak tartılır. 

Hacmi tahlil 

Boru fabrikası yapılıyot 
lktısat vekaleti tarafından ;ıı· 

şasma izin verilmiş olan beton •: 

me boru f abrikasmm makinele.f' 

Almanya ve ltalyadan getirtilt' 

cektir. 

Bu boruların muhterii ltatyı\l 
mühendis Viyamini boruların 1~' 
kiyede imali hakkını İstanbul ı-~ · 
lediyesine terketmiştir. ltah'111 

1 ~--------- ~,, .ı-
kmd a bir mukavele yapılacakttt'• 

uzun d, 
ıünnez. Onun için ekseriya vezni tah- Bu mukavele muayyen bir :ınii 
lil yerine hacmi tahlile müracaat olu- det ;~;'l mutf!ber olacaldır. 

nur. Iş bankasını sergİSl 
Bu usulde eıaı şudur: Miktan tah· 1 ~ 

lil olunacak ciımin mahlulüne bu ci • Galatasaray lisesinde açı ' 
ıimle calibi dikkat bir teamül göate - iş Bankası sergisi rağbet yüzii~; 
ren ve niıbeti kat'i ıurette malum ve den açık bulunmaktadır. Serıt1d1 
muayyen olan unvanlı mahlul ismi şimdiye kndar gezenlerin adt 
verilmit bir mahlul ilave olunur. Bu- üc yliz b1n\ bulmustur. 
nun için hacmi santimetre mikabı ==============/ 
takıimatına aynlmıt büret denilen bir z · • 'b d d" " "''' 
muıluklu boru kullanılır. Musluklu bo-

ayı ve ıtı ar an U§mu§ r 

ruya unvanlı mahlul konur. Bir be • aaport. il 
herglas da bulunan miktan tayin olu- lstanbul İran Ceneral Konı0 

nacak cismin mahltilüne akıtılır. Un - luğundan ita kılınan ve Tahir~ 
vanlı mahlulün beher aantimetre mik- lu Hüseyin namına ait olan 7f' 
ahı tahlil olunan maddenin ne mikta- umumi ve 1572 hususi nums~I 
nna tekabul ettiği evvelce malum ol· ve l l lafend 1302 ve 1 Mart ]9;, 
duğundan bundan istifade edilerek e 

tarihli pasaport başka bir kitt11 • tahlil olunan ciımin miktarı tayin e • ıJ 
dilir. Meıela mahliilde bulunan hamı· nin elinde görülecek olursa ks~ 
zr kibritiyet miktarı nisbeti malum bir ni takibat icra olunacaktır. ~ 

~!İl 
Belaya bakın: Esham ve tah11 • ğı mektubun son cümlesi çıkmıştı. 

Sepete eğildi; eski kurutma kağı • 
dını aldı ve okudu: 

"lemiştim ... Bunlan alma ... " 
" - işte "alma" diye vazıh olarak 

yazmıtım ... Acaba aksini mi anladı? •. ' 
" - Maamafih, anlamı§ olsa bile 

iki eydan beri kıymetinin yirmide bi
rine inen bu aksiyonlar birden bire fır· 
lamada ya ... " 

Gözleri ı~ıldadı: 
11 

- Olabilir ki, fırlamı§tır .. " 
Hemen yerinden kalktı; esham kıı· 

miyle uğratan banka şefinin yanına 
gitti. 

Telaılı görünmek istemiyordu: 
- Ne var ne yok, azizim?... • di

ye sordu. 
- Hiç... Zenginin parası zügür • 

dün çeneıini yorar derlennİf .. Ben de, 
Rrkadatlarla fU Kanada akıionlannı 
konuşuyordum. Olur şey değil ... Ay • 
!arca zamandır tepetaklak İnsinler, 

insinler de, kı:•metlerinin yirmide bi-' 
rine düııünler de... Sonra birden bi
re .. Hayret .. 

Yanındakiler: 

- Evet, hayret .... dediler. 
Fikretin kalbi duracak gibi olu • 

yordu. 

k11mının şefi Nafiz Bey "sonra, bİ'.1 
den bire, "hayret .. ,, demi§ keırf1İft1, 
Şimdi bu akıionlar, ne kadara fırll 

? H b ' . mıf. a er vennemıştı... fi' 
Nafiz Bey• sözü başka bir ıne' 

ya dökmüştü: ıt' 
- Maalesef, bizim meınlelıe ~ 

bunlardan pek az kimsede var ... fff , 
sela bizim müşteriler arasında bll:ıi· 
lardıın saklıyan yok .. Sade Çerfl~çı' 
dedede altmış tane kadar vardı; b~ 
re, yirmi bir liraya aldıydı... J)olı p 
yedi kuruştan, geçen gün, ont•rı ııt' 
Aliıan Beye sattık ... Yalnız bu .:ı::, • 
bir müıterisi beı yüz tane mi~ ·~ .. 
miş ... Acaba bu ta1ihli adam lcıJ11• 

Fikret: 1' jl' 
- Ben .. ben ... diye haykırrf111 I ~ 

tiyordu. Gözlerinde pırıltılar h11•~ ... • 
·· ~.,,.. 

luyor, sesi tıkanıyor, kalbi goe 
den fırlıyacakmış gibi atıyordu·. ,,a· 

Bir kaç kere öksürerek seıinırı .. "1 ,o .. 
rü:zdenmeıine mani olduktan 

sordu: 
1
,1 

- Şimdi akıiyonlar kaça çılıf111',ı· 
hllre 

- Kaça çıkacak? ... Borsa c(iı' 
terini takip etmiyor musunuz? .. ., 

1 
O' 

de, Avrupada tahsil etmit banlcn' 
lacaksınız ... 
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' HABER'in 1 
hiklyeai Zehirli aşk pınarları 

-SOn sayıfadaki resme bakın! - lük çekmedim. İtte, bu zaafların· 
dan istifade ettim .. 

Pek muhterem mirala_yım efen· 
diın, 

Benden hücum alayındaki bü· 
tUn efradin hep birlikte nasıl olup 
ta. frengiye yakalandıklarını · ve 
hu güzide müstemleke askerleri • 
nin niçin hastalıkları geç meyda· 
na. çıkarak devreler ilerledikten 
•onra hastaneye düttüklerini soru 
Yorsun uz. 

Rapor yazmamı emir buyur· 
nıutsunuz. 

Evvela, ikinci noktayı tenvir 
etmekliğime müsaade ediniz. Ma· 
lilmu devletinizdir ki, Cezairin bu 
havalisinde kat'iyyen frengi yok • 
tur. Efradı bittabi arasıra sıhhi 
muayeneye tabi bulunduruyor· 
dum. Lakin, bilha11a, buralarda 
•algın bir halde olan göz hasta· 
lıklarına yakalanmamaları ıçın 
himmet sarfediyordum. Yoksa, 
frengi akla gelmemiıti. Bilhassa, 
kendileri de, alelade çıban san· 
nnşlar; ehemmiyet vermemifler. 
Malum ya: Yerliler, bu gibi tefer· 
ruatı büyüt.meği yiğitliğe muhalif 
ıayarlar. "Adam, bir çıbandan ne 
çıkar!,, derler .• 

ikinci devrenin ıerpintileı • ıi de 
ınühimsememişler. İt üçüncü dev· 
reye geçince gözlerimiz f altaıı gi· 
bi açıldı. Zira artık, mülhit illet 
na.zardan kaçamazdı. 

Lakin, bu suretle de it itten 
geçmit bulunuyordu. Müstemleke 
ordusunun gözbebeği gibi yetiı • 
tirdiğimiz hücum alayı mahvol· 
dıı ... 

Z tı devletiniz, mü temlekeler 
de hususi bir cebir ve şiddet siya• 
ıeti takibine taraf tar bulunduğu • 
nuz için, bana §u yolda eımir ver -
diğinizi derhatır edersiniz: 

- Artür ! Hücum alayının te
easüsündeki maksat, dahilde çı • 
kacak olan isyan hareketlerini 
bastırmaktır. Bu gibi hareketler • 
de kendi ırktaılarımızı barcıya • 
rnayrz ! Yerlileri yerlilere kırdır

mak zarureti vardır. Onun ıçın, 

llle}hur ıiyaainin sözünü unutma 
"hükmetmek maksadile ikiye böl
mek!,, Biz de öyle yapacağız. Hü
cum alayının efradı ile milletin ef
radı, yekdiğerlerine son derece 
dü§rman olmalıdır. Hatta, bazı ah
l'alde, onların kendi vatandaıla

rile aralarını biz bulmalıyız ... 
Onun için, alayın askerlerine bir 
fbnarıklık arız etmelisin ... yaptık 

la.rı her türlü fenalıklara göz
Yum; hatta onları tetvik et... Ti 
ki, halk onlardan nefret elsin ... 
Bizim askeri tercih etsin... Bunu 
aören hücum alayı da, ahaliyi ken 
dine düfman addetsin ... Eğer bu • 
l'la. muvaffak olursan, herhangi 
hir ihtilal vukuunda, hücum alayı, 
eaki tecrübelerde olduğu gibi, a • 
hali taraf mı iltizam etmiyecek, 
l>iıimle birlikte olacaktır. Bu sa
l-ede, az bir kuvvetle, müstemle
ke üzerinde hakim oluruz ... 

Evet, miralay hazretleri! Bana 
'.bu Yolda tenbihatta bulunduğu
lıuzu hatırlarıınız. Ben de, emri· 
llİıi harfiyyen yerine getirdim. 

Malumu ihaanınız, buraları, 
Çok aıcak iklim ... insanlar üzeri· 
lle, güneı tesir ediyor... Halbuki, 
:•İne, muhit kapalı, kadın yok. .. 
d •n~enaleyh, bizim hiicum alayın 

a.k1 çocukların en büyitk derdi, e 
~il im.dm olduğunu keıifts M· 

isyan eden bir köyü tedip için 
ilerlediğimiz ıırada, §Öyle dedim: 

-En büyük kabahatlileri idam 
edeceğiz. Az suçluları falakaya 
yatıracağız ... Fakat, bu kafi gel· 
mez ... Kadınlarınm da terbiyesini 
vermeli ki, namus kayguıunda o
lan bu namuıuuz herifler akıllan 
sın ... 

Delikanlılar, ne demek istedi
ğimi anladılar ... Köyü bastığonız 

zaman, evli, dul, bakire ne kadar 
kadın varsa, hiç biri, hücum alayı 
nın tasallutundan kurtulamadı. 

Yerliler, çok mutaa.aııptır. Bu 
vak'a, hücum alayı aleyhine tam 
manaıile bir aksülamel uyandır· 
dı. ~n de, başka bir sebepten do· 
layı bir çok neferleri cezalandır • 
dım. Halk arasında, cezalanma· 
sının sebebi bu vak'a imiş gibi ilin 
ettim. Böylelikle, yerliler, beni ve 
bizi kendi ırkta§larından ziyade 
sevimli bulmağa başladılar. 

Siyasetimin buraya kadar olan 
kısmına itiraz buyurmıyacağınızı 

sanıyorum. Herhalde bundan ne· 
§et eden felaket te mucibi meı'u· 
liyetim olmamalıdır kanaatinde
yim, efendim ... 

Alayımızın bu adeti devam et
ti. Artık nerede isyan çıkar da te· 
dibe gidersek erkeklerin bir kısmı 
kılıçtan geçiriliyor, diğer kıamı 

başka cezalar görüyordu. Kadınla 
nn ise, alesseviye ve bili.tefrik çar 
pıldıkları ceza ayniydi: Namuıla
rınrn lekelenmesi ... 

Bu hal, bütün bavalide tayi ol· 

muştu. 

Şeyh Zammani'nin isyanı üze· 
rine, kalesini tam üç ay muhaıara 
ettik ... Nihayet bekledikleri im
dat gelmedi... Kale sukut etmek 
mecburiyetinde kaldı ... 

Bu adamın en büyük derdi, 
kendinin idam edilmesi değildi. 

Avrupada doktorluk tahsil eden 
ve kendiıiyle birlikte isyan eden 
oğlunun da öldürülmesinden kork 
muyordu ... Hayır ... 

Namus ve ırza son derece bağ
lı olan Zammani, kendine tabi o .. 
lan kadınların ve kızların da ma -
liim akıbete uğramasından çeki· 
niyordu. 

Hatta, kale ıukut etmezden ev
vel, hepsini kendi eliyle öldürme· 
ği dü§ünmüı. Tek hücum alayının 
eline geçmesinler diye ... Fakat oğ 
lu buna mani olmu§, sonradan 
öğrendiğimize nazaran: 

- Baba, bu işi bana bırak ... 
-demi§.• Düşmanlarımıza bir it 
yapayım ki ölümden beter olsun ... 
Sen, naııl olsa, kadınları gözden 
çıkardın ... Hepsi de ölüme mah· 
kUm ..• 

Ve ne kadar kız, dul, evli ha· 
tun varsa, hepsini birer birer ken· 
di çadırına çağırmıJ ... Vücutları • 
run bazı yerlerine atılar yapmıf ... 

Anlryoraunuz, değil mi, muhte
rem amirim ... Bu ameliyatçıkla • 
rın tesiri kadınların vücutlarında 
görüldükten ıonra, bizim hücum 
taburu kaleye girdi ... Erkekleri kı 
lıçtan geçirdik ... Ve, aylardan be· 
ri, kızgın çöllerde yanıp tutu§an 
seçme efradrmız, nihayet, aşk pı· 
narlarına kavuıtu ... 

Nereden aklımıza gelmİ! olabi
lir ki, meğer, bu pınarlar zehirli . . 
ımıf ... 

Netice malumunuz ... 

( Hatice SUreyya) 
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Istanbul yüzme birincilikleri 
Beqkoz birinci, Galatasaray ikinci, 

Fenerbahçe üçüncü oldular 
emrivaki olacaktır. Bu seyahat 
için hazırlanan Galatasaraylılar, 

geçen hafta bir Şile seyahati yap· 
mışlardı. Bu cuma da geniş bir 
programla bir lrva seyahati tertip 
f'tmişlerdir. Galatasarayın şehit 

Celal ve şehit Ne§et futaları cuma 
tnbahı Bebekten hareket etmiş
lerdir. Şehit Celal futası Zeyyat, 
! .-.zım, Emcet, Azmi beylerden, 
Şt::l,it Neşet futası da Süreyya, Be
kır, Bedi, Hilmi beylerden mü
tt kkepti. 

DUnkU yUzme müsabakalar1ndan birkaç görünüş 

Gidiş seyahati, hadisesiz ve 
r.ok müsait şerait altında geçmİ§, 
:\ buçuk saatlik bir yolculuktan 

r.orra sporcular lrvanın Buzhane 
nahiyesine vasıl olmuılardır. O -

rada üç saat geçiren Galaatsaray • 
lr p,ençler, yeşil ormanlar arasın • 

~fa harikulade manzaralar teşkil 
ederek akan lrva deresini ve köyü 
pek beğenmişler, kendilerine na· 
zikane delalet eden lrvalıların de
laletiyle asma köprüyü ve yeni ya
pılan güzel mektep binasını gez· 
mişlerdir. 

İstanbul mıntakau yüzme bi- Beykozdan Safvan - 29.55 -
rincilikleri büyük bir intizam ve ile yeni bir Türkiye rekoru tesis 
alaka içinde Moda banyosunda-· etmiştir. Beykozdan Mekin ikin· 
ki yüzme havuzunda yapılmıştır. ci, Beykozdan Torna üçüncü. 

Kalabalık bir halk kütlesi ta-
rafından takip edilen bu yarışlar· 
da alınan teknik neticeler, yeni 
Türkiye rekorları kazandırması 

itibarile çok tayanı dikkat olmut· 
tur. Neticeler tunlardır: 

100 metre ıerbeat erkerler: 

Galatasaraydan Orhan birinci 
lil ikinci, Fenerbahçeden Fuat Ü· 

çüncü. 

100 metre serbest hanımlar: 

F enerbahçeden Matmazel Lo
la birinci - 1.36 - yeni bir Tür
kiye rekoru tesis etmiştir. lstan· 
bul ıu sporları klübünden Leyla 
A11m Turgut hanım ikinci olmuş· 
tur. 

400 metre serbest erkekler: 
Galatasaraydan Halil - 5.45. 

9 - birinci, Beykozdan Safvan 
ikinci. 

200 metre kurbalama hanım· 

lar: 
lıtanbul su sporları klübünden 

Leyla Aıım Turgut hanım rakip· 
siz birinci. 

200 metre kurbalama erkekler: 

Beykozdan izzet - 3.36 - bi
rinci, Beykoz dan Ömer ikinci, F e• 
nerbahçeden Orhan üçüncü. 

100 metre kurbalama erkekler: 

Beykozdan Agah - 23.6 - ile 
yeni bir Türkiye rekoru tesis et· 
mittir. Galataaaraydan Orhan i · 
kinci, Beykozdan Niko üçüncü. 

200 metre serbest erkekler: 
Galatasaraydan Halil - 2.39. 

1 - birinci, Beykozdan Safvan i· 
kinci, Fen er bahçeden Fuat üçün• 
cü. 

400 metre serbest hanımlar: 

Fener bahçeden Matmazel Lo· 
la - 7.48 - · ile yeni Türkiye re· 
koru teıia etmiftİr. lstanbul su 
sporları klübünden Leyla Asım 
Turgut hanım müsabakayı terket• 
mittir. 

1500 metre serbest erkekler: 

4 X l 00 bayrak yarı§ı: 
Suat - Cihat - Orhan - Ha

lilden mürekkep Galatasaray eki-

bi - 11.41.8 - ile birinci, Bey
koz ikinci. 

Puvan vaziyeti: 

Istanbul şampiyonluğunu tespit 
eden umumi puvan vaziyetine na

zaran Beykoz 111 puvanla lstan· 
bul §ampiyonu olmuştur. Galata· 

saray 91 puvanla ikinci. Fener· 
bahçe 60 puvanla üçüncü olmuş

tur. 

Beykoz klübü, lstanbul yüzme 
şampiyonluğu hedefine, oldukça 

uzun süren meşakkatli bir mesai 
devresinden sonra vasıl olmuştur. 

Bu muvaffakiyctlerde Beykoz yü· 
zücüleri kadar kıymetli kaplanla
rı Ihsan ve Fahri beylerin hissesi 
vardır. 

Ga Jatasaray denizcilerinin 
marmara turnesi 

Bilhassa tahlisiye idaresinin o· 
radaki tesisatı pek beğenilmİ§tİr. 

Dönüşte bir poyraz fırbnaeı 
batlamış bulunuyordu. Denizi ar· 
kaya alan Galatasaraylılar, müş
külatla mücadele ederek üç saatte 
dönmiye muvaffak olmuşlardır. 

Birinci Teşrinde yapılacak bü
yük seyahatten evvel antrenman 
yerine geçmek üzere daha bazı 

seyahatler hazırlıyan Galatasa • 
raylılar gelecek cuma Kilyosa. ö • 

hür cuma da Çekmeceye gide· 
ceklerdir. (A. A.) - • 

Futbol 
Bugün Fener bahçe ve Şeref 

stadlarmda futbol maçları yapıl -
rnıştır. Beşiktaşlılar, yaklaşan 

Türkiye birinciliği için hazırlık ol

mak üzere Süleymaniye ile bir 
maç yapını lar. Fenerliler de ken
di aralarında egzersiz yapmışlar· 
dır. 

Galatasaray kongresi Galatasaraylı kürekçiler, gele~ 
cek ayın başında tatbik edilmek Bundan bir ay kadar evvel ye
üzere bir Marmara turu hazırla- ni bir idare heyeti seçmek üzere 
maktadırlar. fevkalade bir toplantı yapan Ga-

Galatasaraylı gençler iki ekip latasaraylılar, epey gürültülü ge· 

halinde Bebekten hareket edecek- çen bu içtimalarında bir idare he
ler, birinci ekip Rumeli sahilini yeti seçmiş]erdi. Bu intihabın he· 
takip ederek Çanakkaleye gide- men akabinde bir kısım aza bir 

cek, ikinci ekip te Anadolu kıyı· 
}arından Çanakkaleye giderek bi· 

rinci ekiple birleşecektir. Marma· 
ranın her iki kıyısındaki bütün 

uğrakları ziyaret edecek olan Ga
latasaraylı gençler Çanakkaleden 

takrir imza ederek yeniden bir 
kongre yapılmasını istemişti. 

Öğrendiğimize göre bu kongre 
ayın 28 nci Cuma günü Galatasa
ray lokalinde yapılacaktır. 

vapurla lstanbula döneceklerdir. 1 ZAYi - 3 ncü Kolordu 1 nci 
Pek ehemmiyet verilmesi icap fırka 5 nci alayından almrş oldu -

eden deniz sporları bakımından, 1 ğu~ asker~ t.e~his tez~eremi za~i 
bu seyahat pek faideli olacaktır. ethm. Y enısını alacagımdan eskı
Galatasaraylı gençlerin ziyaretin· sinin hükmüolmadığı ilan olunur. 
den sonra, deniz sporlarına hız 324 tevellütlü Süleymaniye as-

• 
verememiş olan bu mıntakada fa- kerJik şubesinden Hüseyin oğlu 
ideli hareketlerin başlama11 bir F ARiS 
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Bir nutuk söyledi; 
Temizlik yapacak 

Berlin, 8 (A. A.) - M. Hitler 
Nurenberg'te neşrettiği yeni bir 
beyannamede ilerde ba§lıca vazi · 
fesinin fırkayı ve te~kilatlarını te
mizlemek olduğunu hildirmi~tir 

Şimdiye kadar yapılan tensi -
katta iki buçuk milyon olan fır

ka imzası 700.000 e indirilmiştir 
Bilhassa eski komünist aza f ırkn 
ve teskilatlarından uzaklaştırıl -
mı§tır. 

silah satışı ne 
zaman artar 

(Baş tarafı 1 incide) 

mitesinin aylardanberi pefinde ol 
duğu bir meseleydi; henüz ifşa e
dilmi§ bulunuyor. 

Direktör, Vikers kumpanyası· 
nın, Britanyada ve Avrupanın di
ğer taraflannda yaptığı her it üze 
rinden bu Amerikan kumpanya • 
ama yüzde verildiğini söylemittir. 
Aralarında, bir mukavele olduğu 
anlaıılmaktadır. Bu mukaveleye 
göre, Vikera kumpanyasının yap· 
tığı gemilerin hasılatından, Ame· 
rikan şirketine verilecekti. Bu ıu • 
retle, Vikers şirketi, Britanya, Ka 

• nada, İrlanda, Hindistan havali· 
sinde iş görmeğe hak ve muhtari· 
yet kazanıyordu. 

Buna mukabil, timdi Amerika 
hükUmetine üç tahtelbahir de yap 
makta olan Amerikan ıirketi, Kü· 
bada, Birleşik Amerika hükfunet· 
]erinin kontrolü altındaki bütün 
sahada tek batına it görmekteydi. 

Komite azası, direktörden Sir 
Bo.zi.l Za:hubfun .bu i! i ... i..;nd. -

!ki ehemmiyetinin derecesini öğ

renmek istemİ§tir. 
Direktör: 

- Büyüktür, cevabım vermı§· 

tir. 
Geçen gün hayatından bahsetti

'ğimiz Sir Baz il Zaharof, ötedenbe 
ri hu silah meyaneciliğini yapmak 
Ja şöhret almış "esrarengiz,, sayı· 
lan bir adamdır. 

1919 la 1930 senesi arasında 

İspanya hükumeti için ısmarhya· 
cağı tahtelbahirleri, Amerikan 
şirketine ısmarlatmak için çok uğ
raştığı ve nihayet yüzde beş ko
misyonu da elde ederek buna mu
vaffak olduğu anlatılmıştır. 

Teftiş komitesi azasından Sena 
tör Bon, Bazil Zaharofun bir çok 
Cliğer hükiimetler gibi İspanya 
hük\ımeti nezdinde de tesiri oldu· 
ğuna,, işaret etmiştir. 

Bu sırada Zaharofun "13 Şu· 

bat 1923,, tarihli bir mektubu oku 
nulmuştur. Burada, Bazil Zaha • 
rof "321,497 peçetalık (İspanya 
parası) çeki aldığını ve bununla 
lazım geleni yapmakta olduğu· 
nu,, yazmaktadır. 

Amerika kumpanyası direktö· 
rü, işin içinde rütvet olduğunu in· 
kar etmittir. Zaharofun, belki, al· 
dığı bütün paraları kendi kesesi· 
ne atti'ğmı söylemiştir . 

Kumpanya azasından bir diğer 
Senatör, Sir Çarla Greyvinden 
Amerika kumpanyası direktörü • 
ne gelen bir mektubu okumuştur. 

Bu meklupat da sulhü idameye 
çalı§an Milletler cemiyetiyle istih
za manası çıkarılacak bir cümle 
vardır. 

Sir Çarls Greyvin. Vikers kum· 
panyası direktörlerin-den biridir, 
'Am~ika kmnnanaysı 'direktörü 
fn~itiz irketiyle aralarında olan 
bu anlcışmadan İngiliz hiikumeti· 
nin haberi olmadığ;nı söylemiştir. 

1 Halit Efendiyi öldürdü 
Dün T opkapı • 

~a. bir facia ol -
.nuş, tapu me· 
murlarmdan Ha
lit Efendi elek • 
trik cereyanının 
çarpma11 netice· 
sinde ölmüştür: 

T opkapıda o
turan Jıtanbul 

Cer eyana..-iı tapu· memurla· 
Ölen Halit . Ef .rından Halit E-
fendi dün zevcesi Fahriye Hanım 
la birlikte T opkapı haricindeki 
bağlara gitmit ve öğleye doğru e
vine dönmüttür. 

Halit Efendinin evinde elektrik 
tesisatı vardır. Buflunla beraber 
Halit Efendi tesisatın bir yerine 
taktığı kordonla cereyan almıştır. 
Bu kordon hayli uzundur ve ap· 
tesaneye kadar uzanmaktadır. 

Kordondaki tellerden biri çıktığı 

için Halit Efendi dün evine dö
nünce bu teli koparmak istemİf, 

zevcesine: 
- Sen bir ucundan tut. Ben 

çekeyim. Teli koparayım demit· 
se de zevcesi Fahriye Hanım bu 
itin tehlikeli olduğu cevabını ver· 
mittir. 

Halit Efendi: 
- Tehlike bunun nereıinde ya· 

hu! diyerek eline bir kerpeten al· 
mıı, teli tutarak koparmıtsa da 
bu sırada cereyan çarpmış ve ken· 
disi yere baygın bir halde yıkıl-. 
mıştır. 

Doktor çağrılmış, tırınga yapıl· 
mıt, fakat Halit Efendiyi ölüm· 
den kurtarmak kab11 olamamıştır. 

Ankara telef onu 
(Baş tarafı 1 ınCfcle) 

deki Armutlu kaplıcalarının Ma • 
liye V ekiletince istimlaki karar· 
laımııtır. Maliye Vekaleti bu hu • 
susta tetkikata ba§lamıthr. 

Haberlerimiz do§rudur. 
Ankara, 8 (Hususi, Telefon· 

la) ·-iki gün evvel verdiğim ha· , 
herler Hakimiyeti Milliye gazete
sinin bugünkü nüıhasında teyit e· 
dilmektedir. Ayasofya camii ta· 
mamen müze haline ifrağ edile
cek ve İstanbul şehrinin müzesi 
olacaktır. Sultan Ahmet camii de 
kütüphane yapılacaktır. 
Maarif mUdUrlerl arasında 

Ankara, 8 (Hususi, Telefon· 
la) - Maarif müdürlükleri ara· 
aında yeniden bazı değiıiklikler 

yapılacaktır. Değitiklik listesi Ey· 
lul nihayetinde kat'iyyet kesbe
decektir. 
Maliye meslek mektebine 

girecekler 
Ankara, 8 (Huıusi, Telefon • 

la) - Maliye Meslek Mektebine 
girmek için Vilayetlerde yapılan 
imtihan evrakları gelmit ve tetki· 
ke başlarunıştır. Kazananlar Ey· 
lul sonuna doğru ilan edilecektir. 
Ankarada intihap faaliyeti 

Ankara, 8 (Hususi, Telefon· 
la) - Belediye intihap encümeni 
defterlerin tetkiki ile metguldür. 
Defterler 15 Eyliilde asılacaktır. 

Sonra daha meraklı bir safhaya 
geçilerek, Amerika silah kumpan· 
yası direktöründen şu sorulmuı • 
tur: 

- Silahsızlanma Konferansı 
faaliyeti tavsayınca, silah satışın· 
da bir artma görülüyor muydu? 

Direktör şöyle cevap vermiştir: 
- Ona f üphe mi var?. 
Vikers kumpanyası direktörü, .. 

Amerikan şirketiyle olan bu an • 
la§malarmdan İngiliz hükumeti -
nin malumatlar olduiunu ıöyle • 
llliştir. •· ,,... 

kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR .. 
SULEYMANIN OGLU 

Süleyman su §ırılhlarının daha j 
kuvvetli İ§itilmesine bakarak, Sul
tanın nehir kenarına doğru gitti· 
ğini anlıyordu. 

Filhakika hemen ağaçları ta· 
kip eden ıık sazlardan ıonra niı· 
belen kayalık bir yere gelmitler· 
di,Nehir, gözlerinin önünde boylu 
boyunca uzanıyor, keskin güne, 
ışığının altında yanıyordu. 

Süleyman birdenbire biraz ev· 
vel geçtiği sazlığın bundan on gün 
evvel bıraktıkları yer olması ihti
mali kartısında irkildi. 

O halde on gün, on uzun gün 
nereler.de dolaşmışlardı. Naııl o· 
luyordu da hala aynı yerde bulu· 
nuyorlardı. Yollarını mı ıaşırmıt· 
lardı? 

Tefrika "o. 29 
. 

Öyle olduğu muhakkaktı. O· .................• 
halde köpek kendisini buraya ni· ı'Yazan: l 
çin ıürüklemiıti. 

Yokıa Yavuzun kokusunu mu Rıza 
a~mıf, ~n.~n nerde olduiunu ketf \ Şekip ı 
mı etmıtlı . · ........ - ... -

Timsahların bulunduğu yer, 
beş yüz metreden daha uzaktı. 
Önden giden görünmez olmuttu. 
Az sonra ağzında bir gömlek par· 
çaıiyla çıkageldi. 

Süleyman bu gömlek parçasını 
büyük bir heyecanla ağzından 
çekti ve yokladı. 

Hayır bu Yavuzun değildi. Mo
risin gömleğini hatırlatıyordu. 

Morisi gömdükleri nehir kena
rına kotlu. Topraklan kazmmıttı. 
Cesedinden hiç bir eser göremedi. 

Ne olabilirdi 1 Nereye gidebi• 
lirdi? 

Az ıonra ıahile daha yakın 
yerde inıan kemiklerine teıadüf 
edince meseleyi kolaylıkla anladı. 
Onlar, hiç dütünmiyerek timıah· 
larrn iıtediklerini yapmıtlar ve 
cesedi toprakla örtmütlerdi. 

Süleyman çok zaman, timsah 
kralı Rober Düpon dan, timsahla• 
rm bir adetini dinlemitti. 

Şahadetnamenin şol yaptığı 

Timsahlar, ele geçirdikleri ölü· 
lerini öldürdükten ıonra topraia 
gömerler ve orada çürüttükten 
sonra yerlermiş. Buraya bir ceaet 
gömüldüjünün farkına vararak 
çıkarıp yemit olacaklardı. 

(Bat tarafı 1 incide) 

ki mezunumuz olduğundan emin 
olmağı tercih ederiz. 

Biz memleketin iki büyük der· 
di olduğunu biliriz. Bu dertlerden 
biri okumadan ıehadetname al -
mak, ikincisi fehadetnameden 
sonra kitabı kapamaktır. O kadar 
ki damgalı şehadetnamenin ara • 
mızda neye delalet ettiği pek hak
lı olaralC soru aliılir. 

Bu iki dert kolaylıkla ortadan 
kalkabilir. Okuyan ve bilenlere 
şehadetname vermekle bir, liyaka 
ti mütemadiyen imtihan altında 

bulundurmakla iki, bir genç illi • 
mas ile mühendis şehadetnamesi 

alabilir. Fakat şehadetnamenin 

yol yaptığı görülmemiştir. Bundan 
hnfka her günkü fen terakkilerini 
takip etmiyen mühendisin elinde
ki şehadetname de bir müddet 
sonra bütün kıymetini kaybetmiı 
olabilir. Bir yol mühendisi kendi· 
sine vazife verildiiH vakit en son 
usullerle yolu yapan m\itehassıı 

demektir. 
Sovyetler beş senelik plana 

başladıktan bir müddet sonra, iı· 
tatistik cetvellerinde rekor kazan· 
mak hevesinde olanların bizzat 
'davayı ne kadar aksatmış olduğu· 
nu görmüslerdir. Bugün Rusyada 
işitilen tek ses şudur: Kalite. 

Fakat bilmiyen mektep mezu· 
nu, islemiyen traktör gibi değil • 
dir. O, ölünceye kadar şeha.detna• 
mesini tasdii< etmiş olan devletten 
liak istiy~n, hayKırıp bağıran bir 
mazlum.dur. lşe yaramıyan trak • 
tör bir köşeye atılabilir. Bir şena· 
'detnamenin işe yaramadı~ı ne 
kendisine hatta ne de baskalarına 
Kabul ettirilemez. idarede iltimas 
ve inhisar varchr. Kimsesizler ıo· 
l<a~a atılmaktadır. 

lmtilianlardan alınan fena ne· 
ticelerden en az mes'ul olanların 
talel>eler olduğunu da söylemek 
lazımgelir. Hesap bilmiven gene 
lisenin son !lımfına kadar nasıl 
geleb'ldi?. Coğrafya bilmiyen de· 
liKanlı, üniversitenin son sınıfla • 
rına ka'dar nasıl cıliabildi?. E~er 
llu genç, malivolup giden en ~Ü • 
zel çağının hesabını sormaila JCal· 
kt§ıraa, mazur görülmelidir. Ne 

terbiye ıistemini o koymuttur, ne 
imtihan ıılahatını o yapmıttır. Ne 
de hocaıını o tayin etmiştir. 

Şehadetnameden evvel ve şe • 
hadetnameden ıonra liyakat, mek 
leple ve mektepten sonra müte • 
m'lrli imtihan, serbest i, bunu ya· 
pıyor. Devlet de bunu yapacaktır. 
Devlet, ıerbeat işe kendini kabul 
ettiremiyecek olanların imaret o • 
cag olmıyacaktrr. 

Davanın tehadetnameve ka • 
dar olan k11mı maarif vekaleti • 
nin. sP.hadetnameden sonraki k11· 
mı l1e~ ferdin kendi mes'uliyeti al
tındadır. 

ispanyada 
Yeniden grev başlıyacak 

Madrit, 8 (A. A.) - Umumi 
grev 22/4/34 te olduğu. gibi ve 
ayni ıeraitle yarın ilan olunacak· 
tır. 

Tren kazası 
(Ba2 tarafı 1 incide) 

içe girmiıler, parçalanmışlardır. 

Dört hattın üzeri tahta ve demrile 
doludur. 

Londra, 7 (A.A.) - Glaıgov 

tren kazasında yaralanan iki ka· 
dın, yaralarının tesiriyle ölmüt • 
lerdir. Bu ıuretle ölenlerin ıayı11 
bet olmuftur. 

Beyoğlu Birinci ıulh hukuk hi· 
kimliğinedn: 

Osep Serkiı efendinin Nitanta• 
tında Teşvikiyede Dergah soka • 
ğmda 70.No. da oturna Şoför Ki.· 
zım efendi aleyhine ikame eyle • 
diği alacak davasının 5/7 /.934 ta· 
rihli celsei muhakemesinde müd· 
dei ıenet ibraz ve istiskap yapıl· 
dığını ve davanın son safhaya 
geldiğini ve gıyao kraarı tebliği • 
geldiği ve gıyap kann tebliğini 

talep etmit ve ol suretle gr • 

yap liararının ilanen tebliği
ne ve muhakemenin 15/9/934 ıa· 
at 14 e talikine kar~r v•,.;lmi~ ol· 
makla ilan tarihinden itibaren 5 
Ş?Ün zarfında itiraz etmediiH tal< • 
rtirrle mnmaHevh1" m11'h."kem~ve 

kabul nlunmıva-;aet tebı;~ malca
mına kaim olmak üzere a~., olu-
nur. - '(3040)' 

İtle, zavallı Moriıin elbiseleri, 
parça parça, turada burada, da• 
ğılmış l-=r halde duruyordu. Sü· 
leyman .tober Dupon'un gene hi· 

kayeleri araıında: 
- Bazı ıeyyahlar, timsahların 

bu adetini bildikleri için kendile· 
rini ölmü§ gibi gösterirler ve tim· 
_... • ..,.,Cli\erini tnprakla örtüp u· 
zaklattıktan ıonra da Üzerlerini 
açarak kaçarlar ve muhakkak bir 
ölümden kurtulurlar. 

Dediğini hatırlıyordu. 

Hatti. ona: 
- Niçin? 
Diye bir ıual ıormuf, o da: 

- Timsah taze eti güç hazme • 

der, demitli. 
Süleyman, Yavuzunu hatırladı: 
- Zavallı Yavuz, dedi, çok za· 

man Roberden dinlediğin bu hi· 
kayeyi tatbik etmeğe imkan hu· 
lamamış olacaksın. 

Bir an içinde gene tee:Sürlerin 
en acıaına gömülmü,tü. 

Yavuzunu dütiinüyordu ve bel· 
ki onu bulahiliritn ümidiyle etra· , 
fını arattır1yordu. 

Az ıonra Sultan, gene ağzında, 
yetil bir çuha parçasıyla geldi. Sü· 
leyman, daha uzaktan kumatın 
rengini görür görmez, bir çılgın 
gibi atıldı. Bu Yavuzunun ceke· 
tinden bir parçaydı. Demek Sul• 
5!'{ 'unuo ·nıinmınq •p nuo u•.~ 
olmazsa, ıon defa olarak, ölüıünU 
görecekti. 

Gözleri ıslandı. Köpek, çuhaY1 
aldığı yere koıtu ve orada bekle· 

di. 
Süleyman orada daha bir k•Ç 

kumaı parçasından ve eşilmiı toP" 
raktan baıka hiç bir fey bulanı•" 
dı. 

Yavuzun da, Moriıin uğradıi~ 
akihetle kar4ılqtığına hükmetti 
ve daha fazla bekliyemeden uzak" 
laıtr. 

• • • • • • • 
Süleyman, arkadatının yan11'• 

gelirken ıılak gözlerini ıilmit -ve 
kederini gizle.meğe çahtmıttı. 

d •.. be"" Blanıla, Hergül ken 111n1 

liyorlardı: 

- Nerede kaldın Süleyman, eı 
kaldı aeni aramağe. geliyorduk· 

,(Devamı •ar) 



HABER - Aktam Poataaı 1 

Kı-a ·Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlannı havi 

HAYRiYE LiSELERi 
Fatih - Sariıçhanehaşı Horhor caddesi Miinürpaşa Konağı 

Resmi Jiıelerin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif VekAletiace MUADELETi muıddaktır 
Tedriaatındaki cid<iiyet ve intizamiyle talebenin ııbbat ve gıdaııaa itinasile tanınmıı olan 
ınektebirniıde kayda baılanmışbr. llk kısımdan itibaren ecnebi liıanı başlar. Talebe mektebin 
buıusi otoıoobil ve otobüılerile nakledilir. Cumadan maada her gün 10 dan 17 ye kadar 
rnürac;ıat edilebilir. isteyenlere tarifname gönderilir. Bakalorya imtihanları 1 Eylülde baıhyacaktır. 

•••••••••• Telefon: 20530 ---

~·=Yavrunun Gecesi 
YARln AK,AM 

Panorama Bahçesinde 
Bahçenin maruf saz beyetile meıbur Yozgatlı Hafız SOleyman 
Beyin en gilzide şarkılarını, Müıerref Hanımla Kemani Faik 
Beyi, diğer aaz heyetlerini ve nihayet Y avronun halk tarkılarını 

dinliyecekıiniz. Fıyatlarımızda zammiyat yoktur • 
~ .... _ ........... .............. ···- ............... . ... ....__....._. 

Çalışkan 
usta 

Tesviyeci ve T omacı 
aranıyor 

Balatta Süreyya Pata Mensucat 
Fabrikaıına müracaat 

(3033) l!ııo....__::::ı: .. ·-·:ı::-·-==-.. -·-·-·=-=··· .......... ı::·"----·--ı•ı 
ıımınıııı1111111ııııınııı1111111ııııııııı111111ı1iffill•lll"'11ı;dl•h1111111111ıntın.nıııııt1111111tnııııııırı1""Rııa: ırıını:ıııı:ı~ ••••••••••• ... • 

En Nefis \ 

Limon çiçeği kolonyası .. 
Şişesiz satış fiyatı 

Litresi 100 Kuruş 
" 

" 

160 
220 

" 

" 

HABER daimi 
okuyucularına 

V AKIT arkadaşımız bü
yük bir gezinti tertip etmiş
tir. 14 Eyltıl Cuma günü ya
pılacak olan bu gezintiye 
HABER daimi okuyuculanna 
mahsus san kartı hi.mil bulu
nanlar çok kolaylıkla iştirak 

edebileceklerdir. Bu okuyu
culammzın bu gezintiye işti

rak edebilmeleri için V AKIT 
kuponlanndan yalnız yedi a-

S irkecİ zade hanı no. dedine sahip buıunmaıan ka-

l 19 ŞükôTfe Itriyat imalathanesi 5 .. -~~~: ____ ..... _ ............ - •. 

ı-...ar • • ele,f ~n =. ~3~~,,.,.,_...,,,.,-.,J Caz, saz, otobüs 1 
. ! 

....... ~ ' /(ı•t l Gazetemizin 21 Eylul Cu· : 
enı ı ap ar .. .. .. b.. ..k b .. = ma gunu yapacagı uyu ag : 

•• ~ 1 i ellencesi için caz, ıaz ve oku • 
(DUN ve y ARIN) Terciime KOlliyab yuculanmızm nakli için otobü· 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktısadi, mali .•. en muhal· 
let eserlerinden seçme kitapların tercümesi ve "DON ve YARIN, 
tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam fası lalarla, otuz 
cilt kadannın çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kütüphane 
vücuda getirilmesi temin edilmittir. En kudretli kafaların, 
kalemlerin yardımlarına müracaat olunmuıtur. 

8 inci kitap: 

Ruhi Hayatta Laşuur 

1 
Dr. C. Yunı -
Fiyatı: 60 
Tevzi Merkezi: 

Prof. Dr. M. Hayrullah 
Kurut 
V AKIT Matbaaar 

llASJLANLAR: 
l - MFO, Dode - RaJdar &lfat 

1 - AtLlll ÇEllBEBI, Horua - t. a. Alltu 

1 - TIOABBT, BANKA ve BORSA, lktıaat doktoru 

llDlılla ztam 

& - D&VLJ:T n IBTIIAL, LenlD - Baydar Klfat 

1 - llOff AUZll ı llaat.ld - Sabiha Zekeriya 

1 - KnU.IYAT '· &ASIN, B. Namn 

ıoo 

100 

'76 

'75 

'75 

'75 

'I - iŞÇi SINIFI blTILALI, Lenin - Haydar Rlfıtt 10 

1 - BtJBI BAYATI'A LAŞUUR, Prof. Yun&' - Prof. Dr. 

M. Bayndlab 80 

!ASILACAKLAR: 
l - tSFABANA l>OOBU, Piyer Lott - t. R. Alltan 

1 - KULLIYAT '· RASiN il, e. Naı.ım 
1 - KAPiTALiZM BUllRANI, Profetör Plru - Ahmet Hamdi 

4 - F~~<\llZJ Te KARA, Standal, 

1 - GORIO BABA: Bal&ak - Baydar Rlfat 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

.. 

1 - ISA: Parı. Ruhiyat mektebinde Profesör doktor Bine Saıı&'le - Baydar Rlfaı 
'I - !:TIKA: Kropotlda - Apofla Ahmet 

1 - iÇTiMAi KANUNLı\R, Gred - Rauf Ahmet 

I - ENGEREK D1lG'OMUı Pe1aml Safa 

lO - C0CUK DtJŞCRTENLER B. Gonza.lve, Menualer - Prof. tJr. M. Ray· 

raDab 

il - VE&TER, Glte - A. Kimi 

tt - htzRA'f:LtNtN HAYATI. A . Mr>rua 

ıe ihtiyacımız vardır. 

lıtiyenler, hergün idareha· 
nemize müracaat edebilirler. ............................ --_. ............ -. ...... . 

ZA YI - 8 - 2 - 934 tarihin
de Vefa lisesi orta kısmı birinci 
sınıfından aldığım tasdiknamemi 
zayi ettim. Yenisini ala.cağımdan 

eskıinin hükmü yoktur. 
Mehmet Fethi 

Dr. Hafız· Cemal 
Pahill baatabklaf'\ -- .. t~hauııı 
Cuma ve pazardan bafka pnlerde 

~leden .onra aaat 2t de- 6 ya kadar · 
lıtanbulda Diftllyolunda ( l18) au· 
maralı buıuıi kabineainde butalamu 
kabul eder. :Muayenehane ve ev •r'? 

fonu: 223Cd. 
Yazlık ikametsih tel.tonu Kandi~i 

38 - Beylerbeyi 41l .. 

HABER ' Akşam Postası ----
1 darehaneıi ı ISTANBUL AN 

KARA CADDESi ------l'elsnı Adreal: ISTANBm. llABEll 
reıetoa Tuu ısını ldueı Ul'70 ,--

ABOrtE ŞERAiTi 
1 • 8 lJ •71111 

r6rldye: 1%0 550 860 lZ60 R.rt

~nebl ı 160 f4D 140 HIO 

ıLAn TARiFESi 
neareı qaalarmın eatın ll.lt 
Ketıml UlnJar H L'UJ'Uttar. 

Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

ISaaaJdıte yvı (VA&IT) MaU.U. 

HABER 
El yazıaı tahlil kuponu 
isim _, _____________________ . 

VAKiT , 
gezintisinde çalışmak 

isteyen san'atkarlara 
.. V AKIT,, ımntiılnde çabımaıı üzere enelce cu ve ince au'a muh· 

telif numaralar i~ müracaatta bulunanlarla yeniden bu ışe talip olanla· 

nn, her ıün aut on iki buçuktan on dörde kadar V AKIT idaresine müra· 

caat etmeleri .. 

nn.. = .... ~----··:ı····· ........................ -·-=-&-. r .... tt:t.Ai .. MWlm-..... ... --.--........ -.-...................... ----

l! HILALIAHMER ~ 
~ H 

İ Merkezi Umumisinden: ~-'·! 
! Eıkiıehir Hilaliahmer ambarmda muhtelif sandalyeler vesaıre •• 
1 tO Eylül mubtelıf etya llEylül, Ford, Braıiya marka otom o· ii 

li! biller 13 EylUI 1934 tarihinde satılacağından taliplerin Iİ 
- ti .ı muracaa arı. !I 

::::::::::::::::ı:::r.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::n::a:::ım::m=:=:ı.-.:::: 

tstanbı...ı l:.eleai)'<::~ı ılanları 

ilk mektepler için lüzumu 
zarfla münakasaya konulmuştur. 
zere Levazım müdürlüğüne müra
için de 82,5 liralık teminat 
mektuplarını 10 - 9 - 934 Pa • 
mi Encümene vermelidirler. 

olan 1000 adet ıandalya kapalı 

Talip olanlar şartname almak Ü· 

caat etmeli, münakasaya girmek 
makbuz veya mektubu ile teklif 
zartesi günü saat 15 e kadar Dai· 
"4951,, 

T~QKiVE 

l 1 QLliiT 
BANKA51 

-DAoA 
BiRiK T iREI'. 
RAı-tAT .. bD~Q 



Fransa, Sa-r hak
kında devletlere 
bir nota verdi 

r-----------------------------------, l __ M_ v~!n~!;, ~~ Şe!~~~ 
Babam: 

- Ne yapsam da fU çocuğu hiç 
olmazsa Konya lisesine gönder
sem!. .. , 

Diyordu. 
Annem: 

Oğlumu bir an evvel batıöz et
ıem de mürüvvetini görsem!,, 

Diye söyleniyordu. 

Bir gün bana Zehradan hah· 
ıelti: 

- Melek gibi kız! Ablası ola· 
cak kaltağa hiç benzemiyor. San· 
iki bütün fena huylar ona, bütün 
iyi huylar da buna miras kalmıf. 

ister misin sana alalım Zehrayı? .. 
- Benim daha evlenme zama -

mm değil. Ben mektebe gidece· 
ğim .. 

- Okuduğun yeter!. Baban se
nin kadar da okumadı. 

- Olsun! İstemem. Babam da 
istemez .• 

Böyle söyledim ama o günden 
sonra da kafama bir çengel takıl • 
dı: 

- Zehranın huyca ablasına 

J;enzemediği doğru olabilirdi. Fa
kat yüzünün tıpkı Haticey~ ben-
2ediği muhakkaktı. 

iki senedir çarşafa ginniıti, o 

zamandanberi onu hiç görmemiı
tim. Acaba nasıl oldu?. 

Onu görmek için fırsatlar ge • 
cikmedi. Hiç füphesiz bunları ba
na annem haZITlıyordu. 
Hatıramda. yaııyan Haticeyi, bi 

raz daha ince, körpe, silik ve ço -
cukça haliyle karıımda canlanmı§ 
buldum. 

Hasretliye değilse de tesellisi
ne kavuımuıum gibi içim açıldı. 

- Zehrayı nasıl buldun? 
Diyen anneıme cevap vereme -

C:lim, sadece kızardım. 
Sordu: 
- Sana alayım mı onu? .• 
- Sen bilirsin anne! .• 

,,. . . 
Annem babama belki yüzüncü 

Üefa söyledi: 
- Hayrettin yirmi yaıına ge -

liyor; artık onu eversek! ... 
- Sana bunun zamanı olmadı

imı anlatamadım mı? 

Y avaıça yanlarından ayrıldım. 
Bititik odaya geçtim. Orada, ne 
konu,taklarını kesik kesik İ!itiyo
Clum. 

Annem fikrini kabul ettirmeğe 
çahfryordu: 

-Ayol, sen de yirmi yaıında 

nlenmedin mi? 
- Evlendim de iyi mi oldu. Q .. 

tuzdan evvel ev kurmağa çahıan
lann hepıi gibi yanıldım. Eksik
lerimi hep dışarıda aradım. Yarı 
yanya serseri yaıadım. 

Babamın ıon bir iki ıene evve
line kadar arasıra oturak alemle
rine gittiğini, yabancı kadınlarla 

dü§Üp kalktığını duymu§tum. Son 
ıözlerile bunu, açıkça değilıe de, 
anlabnak istiyordu. 

Annem kızgın bir sesle sordu: 
- Kuıurum nedir? Ben ne yap 

hm ki sana? 
- Hiç bir şey yapmadın. Hiç 

bir 9ey yapmamak hoş bir §ey mi 
2nki? Evi tekkeye çevirdin. Ne 
••, ne 18z ne de giiler yüz .. Otuz 
~edir afız tadıyla ıurada iki tek 
b1a i9nek bile nasip olmadı. A • 

yaklarımı buraya sürüklerken 
içim dıtarıda kalıyor. Sus .. Söylet 
me beni •.. 

Babam durup durup söylü· 
yor ve homurdanıyordu. 

Bir kaç dakika böyle geçti. 
Sonra birdenbire: 
- Hayrettine kimin kızını a

lacaluın? 

Dedi. 
- Evlenecek olsun da kolay. 

Kızdan çok ne var? 
- Evet, kız çok ... Kız çok ama 

"kadın kız,, yok. 
Söylerken "kadın kız,, sözleri 

üzerine hızla basmıştı. 
- Neden ayol, Zehranın ne ku

suru var? Melek gibi ... 
- Zehra mı? Zehra .. Şu hım

hım kız .. Tıpkı sana benziyor. Me 
lek gibi; Evet! .. Şuna melek gibi 
diyeceğine hayvan gibi desene .. 
Bütün gün ıeccade üstünde senin· 
le diz dize tesbih çeksin, yatıp 
kalksın, canlı cenazeden farkı 

yok. Ye, iç, yat! Bulaşık, yemek, 
dikit, örgü. Bunlar bir kocayı do
yormuyor, açlıktan öldürüyor, an 
ladın mı? Anlamazsın! Ben bile 
ne kadar geç anladım. 

Annem Alçak ıeıle "lahavle,, 
çekiyor, bir ıeyler mırıldanıyor
du. Babam gittikçe kızıyor ve ıöy 
lenmekte devam ediyordu: 

- Sen de melek gibiydin, şim
di de öylesin. Fakat melek gibi 
brıaa. olımalıt ltir lcocaya. yetmiyor. 

Otuz ıenem melek gibi bir kadı· 

nın yanında cehennem acıaı çek -
mekle geçti. Bir de oğluma ha!.. 
O da benim gibi olacak?.. Bana 
bir daha bu bahsi açma! .• 

Ertesi gün de anneme söyledik
lerini fazlasiyla bana tekrar etti: 

- Senin böyle bir şey istediği· 
ni zannetmiyorum. Eylulde Kon -
yaya gideceksin, sonrası Allah ke
rim. Bu ihtiyarlığımla uğra,ıp di
dineceğim, 1stanbula da göndere
ceğim . Yüksek tahsilini de bitir. 
Hayatta kervana topal eşekle ka
tılanlar gibi olma. Ondan ıonraaı
na karı§ımam ne haltedersen et. 

Bir orospu ile evlen, fakat Zeh
ra gibileri aklına getirme. Zaten 
çok geçmeden sen de bu sözleri
me hak vereceksin! .. Alacağın kız 
nna hizmetçilik etmesin, karılık 

etsin: Karı dediğin melek değil, 

namuslu bir şeytan olmalı: Anlı

yor musun? 
- Peki baba! .. 

4 • • 

Tatil ayları geçiyordu. Ağusto
sun ıon günleriydi. Konya lisesine 
gitmek için hazırlığı yapmı§, yola 
çıkmak üzere. idim. 

içimde Haticenin tesellisini de 
kaybetmekten doğan ince bir yaı 
vardı. Lakin inan çok zaıman te· , 
aadüfün oyuncağı oluyor. 

Bir gün dizlerimde, belimde, 
kollarımda yaman bir kesiklik 
duydum. Batım ağrıyor, içim bu
lanıyordu. 

Bir kaç saat içinde yatağa düş· 
tüm. 

Atef, ateı, atef ... 
Kendimi kaybettim. 
Tifoya tutulmutum ! .• 
Kendime geldiğim zaman kar

pımda ilk ıördüğüm insan Zehra 
idi. 

:<Denmı var) 
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Hücum kıt'ası, önüne gelen erkekleri çiğniyerek 
dizgin koşmuştu. aşk pınarlarına doğru, dolu 
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işçiler, Halk fırka- havasızlıktan bogu
sının müdahale- larak, çalışıyorum 

• • 
sını istiyor 

Süreyya Paşa iıçilerinden, im· 
zaıının gizli tutulması kaydiyle, 
bir mektup aldık. Gecenin yedi 
buçuğundan sabahın yedi buçu -
ğuna kadar süren çalıtmadaki ıe
raitin ağırlığından bahsediliyor. 
30 kuru§ yevmiye ile çalıtanlar:nı 
harap oldukları, nesilleri çürüdü. 
ğü anlatılıyor. Diyorlar ki: 

"Cümhuriyet bayramında bile 
üç gün üç gece çalıttık. Bunu def
terler İspat eder. Tekrar söylüyo· 
ruz: Bizi halk fırkası himaye et

meli ki itc;i nesli ölmesin! Bir gün 
matbaanız21. gelip hayrette kala· 

cağmız §eyler anlatmak istiyoruz. 
Lakin ne gün?. Bizi cuma günü bi 

le, mecburi olarak çalıştırıyor
lar.,, 

Eğer bu mektubu yazanların 

gönderdikleri iıe kabul şartname• 

sini okumasaydık, işçilerin o ka
dar sıkı bir tazyik altında oldu· 

ğuna kanaat getirmiyecektik. Fa
kat, üçüncü sayıfamızın "Benim 

görütüm,, sütununda mevzuu hah 
ıettiğimiz şartname:vi cidden ağır 
bulduk. Bütün aliko4ar resmi ma
kamların dikkatini celbedcriz. 

Kavafo§lu 

············--·-··-·····--........................... i 
Bütün esnaf ve bütün işçiler ı i 
Meslek ve hayat şartlarınrzı dü-i 

zeltmek için nelere ihtiyacınız~ 
varsa, bize yazın, sütunlarımız,~ 
emrinize açıktır. Fotoğraflarınızı! 
da yollayın. i 
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M. Zeki B. 

Hükumetimiz 
Türklere yafa· 
nak hakkı ver-

Onun i-
~in, onun icraa
mdan elbette 
'lemnunuz. La -
':in. biz de, ken· 
'inıize dokunan 
netleri anlata -
ık büyüklerimi

zin dikkatini Ü • 

zerimize celp için çalı§acağız. 
Pedeirm 1313 te Dömekede 

şehit oldu. Validem de pek az son 
ra vefat ettiği için, ben, tahsil e

demedim. San'ata girdim ve mü
temadi çalışmam sayesinde, bu
gün dükkan sahibiyim. Muhitim -
de kendimi sevdirdim. Müşteri 

buldum. Geçinip gidiyordum ve 
beı nüfuslu bir aileyi de geçindi

riyordum. Su erken kapanmnk 
meselesi çıktıktan sonra, hem 
ben, hem ailem açlık tehlikesine 

maruz kaldık. Şüphesiz, bu, ha· 
zıları için iyi oldu. Lakin, tabiat 
bile herkesi ayni zamanda mem -
nun edemiyor. Mesela, yağmur 

yağınca köylü sevinir, tuğl acı ağ
lar. Onun gibi bu saat yedi mese

lesi de bizi ağlattı. Dükkanı kapı
yor, havasızlıktan boğularak gene 
çalışıyoruz. Zira, bugün, mÜ§teri, 

çok çalıştırıp az para vermek iste
mektedir. İşte, hunun içindir ki, 
erken kapanmak bize müthiş bir 
sille oldu. 

Beşiktaşta, tramvay caddesin
de 88 numaralı dükkanda terzi 

M. Zeki 

(Yazısı hikaye sütunumuzdadrtl.., 
J 

suyu fecL 
haldedir 

Dün matbaamıza bir kaç ıu ti 
naf ı gelerek şu ifadede bulundd 
lar: 

Şehrimiz halkının yegane 
bet gösterdikleri su, Hamidiye 
Keçe sularıdır. Bizler, Eyüb 
küçük köyünde bulunan bu su 
başına her gün gider ve natle 
bekledikten sonra ıu alırız. 

şında kırkı mütecaviz sucu, 
ri mektep ve kıt'alardan birç~ 
rabalar d~ bulunan bu hazin 
akıttığı su o kadar azdır kir bir 
arabacısı sabahleyin erken l{İ 
sıra alamazsa o ,rün IU ıeti 

bahtiyarlığına nail olamaz. ~ 
lvil iğine itimat ederek içti 

miz bu suyun vaziyeti buqünl 
tehlikeli bir hale gelmiftir. '
suyun aktığı hazinenin ve gel-.a 
menbaın Üzerleri açıktır. Çay~ 
bir yerde oluşuna nazaran m~~ 
Jah bircok muzır hayvanatıll 

suya düşmesi mümkün bir 
r,elmiştir. 

Rorularının bozuk olma••.~ 
zünden suyun az akması n~ 
olarak şu u cak mevsimde ~ 
çekti~imizi bir görseniz .• Bu::I. 
ma.ada me'Tileket;mizin belli ,.r 
sl,IS\rmdan biri olan 'bu ıuy•. il 
,l ... 1ıilm"1• cok mii~kH11e~O';, 
7.ira yollar gidilecek gibi d 

dir. • j/ 
Keçe suyu filhakika hep~~ 

tercih ettiği bir sudur. Be)edı ., 
bu su yüzünden havlice •~1 1 
temin edilmektedir . Hazinell:;:. 
menbam üstü acık. bonıları fıl 
1=1k bırakdmamalıdır. Derhal -j 
livctc gecilmpl ;~ir. Bu, yahlldf! I 
• • • • d "' 'I • mall ' zım 1 şımcr. eg ı . avn' ~• 

mumi sıhhat meaeleıidir. 


