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istanbul limanının bir gece manzarası 

Deniz 
•• •• onu 

kazalarının 
alınacak 

Liman nizamnamesinin bazı 
maddeleri değiştirildi 

Yeni değitikliklere göre, li -
manda gece vakti ıefer eden kü • 
rekli deniz vasıtalarının provala • 
rında ( 80) santimetre yüksekli -

latanb 11" • • • -ttı h . u ıman nızamnamesmın 

rn u .telıf maddelerinin değiıtiril
h ~sı l~ra Vekilleri Heyetince ka
>:~ • edılnıiş, deniz ticaret müdürlü-
ısu ıle ,,·ıı~ b"ld" ·1 • · " ayete ı ırı mı-.tır: (Devamı 6 mcı da) ---- ~ . 

l\ömürlükte küreğe 
takılan kafa 

Sene 4 Sayı: 918 4 Kurut 

karşı 
italya - Macaristan - Lehistan · 

Avusturya anlaşması mı? 

M. Gönıböş seyahat· 
lerini anlatıyor 

M. Şu9nlg ve M. musollni 

Bir Yugoslav gazetesi 
neler anlatıyor? 
Belgrat, 13 (Hususi) - Zag

rep'te çıkan Novosti gazetesi Ma· 
car Baıvekili Grönböt'ün &on se· 
yahatleri münasebetiyle fU faya
m dikkat makaleyi neşretmİ§tir: 

"Marsilya cinayetinden sonra 
;dacar Baıvekili M. Gönböt arka 
arkaya seyahatler yapıyor. Bu ıe· 

yahatler hep Lehistan, Avusturya 
ve lta1ya arasında olmaktadır. 

Diğer taraftan İtalya, Marsilya 

auikastinin asıl faili olup Yugos· 
lavya tarafından gıyaben idama 
mahkum olan doktor Ante Paveliç 

ve Kvaterniki hala Fransaya iade 
etmemittir. Ve etmesine de imkan 
yoktur. Macaristanda ise Güstav 
Perçeç ve bir çok Ustatiler her za
man olduğu g:bi serbesttir. Ve 

) 

Macar Başvekili M. Ciömböf 

Bulgarlarla dostuz 
fakat •.. 

Hariciye Vekilimiz Sof
yada beyanatta bulundu 

Sofya, 15 (A.A.) - Türkiye 
Hariciye vekili Tevfik Rüttü Bey 
bugün Sofyadan geçmittir. Ken • 
disini iıtaıyonda Kıralın müıaviri 

au"u doktor mu Benzinciler için yeni 
bırakmış? t 1. l 

bunlardan hiç. birinin hapsine bile 
luzum görülmemiştir. Avusturya· 
da gene Ustaşi Cemiyetinin asıl 

müessislerinden ve eski ceneral· 
!erdf'n Perçeviç de Franaanın bü
tün :ısrarına rağmen istintak bile 
edilmemiştir. 

M. Groeff ile rahatsız bulunan ha· 
riciye nazırı M. Batalofu temsil e
den hariciye katibi umumisi M. 
Christof, teırifat umum müdürü 
M. Stoiloff karıılamışlardır. Tür -
kiye hariciye vekili bu zevatla tre· 
nin hareketi anına kadar görü§ -
müştür. 

~ . . 
Tevfik Rüttü Bey Sof yada Bul

gar gazetecilerine Belgradta da 
bir gün kalacağını ıöylemİf. Ce. 
nevrede Marsilya suikastının konu 
şulup konuşulmıyacağını bilmiyo
rum. Bunu Belgratta anlıyacağız. 

a ıma name 
Parlayıcı maddeleri satmak 

şartlara tabi oluyor 
(Devamı 6 mcı da) 

Bunların toprak altında saklanması mecburi 

Avusturya, Yugoslav vatanın· 

dan bir kısmının Habsburg ha • 
nedanma mensup biri tarafından 

idare edilmesini istiyen adamları 

himaye ediyor. Şahin 
Yavrusu 

Harikulade 
Macera Romanı 

"~ ı1.1 "'UrlU§Unde kurukafa bu· 
l'lar, ~v ve k;racı Cemil B. 

" Ahırka d b" · k'" ·· ı·· tiind pı a ır evın omur u· 
iun e kuru bir kafanın bulundu· 

; dün yazmı§tık. 
l>da.ı ahıta. 'Ve adliye taTafından ya· 
kar tahkikata rağmen bulunan 

a h" J" J ........ fala a a esrarengızlıgın ı mu ha· 
etrnekt d" e ır. 

l l(a.f 
"'Pı anın bulunduğu yer, Ahır· 
•ind cıvarında lahakpaşa cadde-
ltıiirl~. ~~~ı sekiz numaralı evin kö· 

Ugud·· 
!!anıt ur. Bu ev, Ankara iş 
a,l'e a~ı Vezne şeflerinden Sıddık 

aıtti F tad, b r. akat Sıddık Bey bu· 
illet C ulunınadığı için Sultanah· 

arn·· 
'"de ot 11 sırasında 4 nu.maralı 
re,i ş ~ran Sıddık Beyin hemşi· 
I' erıfe ı_1 • 
ll)'a • nanım tarafından kı-

"erılrn· . 
8 

ıştır. 

"""' ahıett:... . .. •uhar gımız evde Rüsumat 
b aıa ı 
~>' ile z memurlarından Cemil : 
~t, ailel e~eriyYa Bey isminde bir 

•rlar S erıy1e birlikte oturmakta
. okak kapısından girilince 

{Devamı 6 met da) 

Belediyece, benzin, gaz gibi C - Tanklar asgari bet mili • M. Gönböş Viyanayı, Romayı 

ziyaret ediyor. Ve her geçt:ği yer· 
de matbuat gayet parlak makale
ler yazıyor. 

parlayıcı maddeler satan dükkan • metre kalınlığında saçtan yapıla -

ların tabi bulunacakları fenni ve caktır. 
idari tedbirleri gösteren bir tali -
matname hazırlanmııtır. Yakın bir 
zamanda tatbik mevkiine konacak 

bu mühim talimatnameyi aynen 
ne§rediyoruz: 

1 - Dükkan ve depolarda bir 
tenekeden fazla iki bin kiloya ka-

D - Tankın icabında tamiri ve 
temizlenmesi vesaire için üstüne 

yapılacak kapağın üzerine toprak 
veya kum konmayın bu kapak ce-

Avusturya ile Macaristan tek· 
rar tarihi birle§melerine yaklatı· 

(Devamı 6 mcı da) 

Yazan: Kadir Can 

bacanın üzerinde en ağır siklete Güzel ve Gürbüz ÇOCUK 
dayanacak ve hariçte çıkacak bir m Üs aba kas 1 ~~~ ~~y~~~n'·--~~------------~---------' dar gaz ve benzin konacak yerler yangının tanka nufuz etmesine 

fU ,artları haiz olacaktır: 

A - Elli metre kuturlu daire i-
çinde üç dükkan fazla parlayı
cı madde dükkanı bulunamıyacak

tll'. Bu tarta uygun olan yerler 
için etrafında yol veya bot arsa 
bulunması mecburiyeti yoktur. 

B - Parlayıcı maddeden ben • 

zinler ancak yer altında yapılacak 

ve her tarafı l:iirer metre toprak 

veya kum konmayıp bu kapak ce
konabilecektir. 

• 

HABER 
ıstanbulun 

en çok satılan 

gazetesidir 

. 

mani olacak şekilde bir kapakla 
kapanacaktır. 

E - Tankların toprak altında 
paslanmasına mani olmak için ha

ricen katran veya buna benzer bir 
madde ile boyanacaktır. 

F - Tanklar toprak altına gö
mülmeden evvel merkez fen he • 
yeti tarafından muayene edilerek 
iki atmosfer tazyikli su tecrübe-

sine tabi tutulacak ve muayene 
raporu verilecektir. 

G - Havalandırma borusu ka
palı bir yere nihayet bulmıyacak 
ve alevin geri tepmesine mani bir 
cihazla mücehhez olacaktır. 

2 - Bu talimatnamenin ilanın

dan itibaren 87,5 kiloluk seyyar 
mesaha aleti benzin satış dükkanı 
açmak yasaktır. no. 11 Muazzez Seniha H. no. 12 Klltaki H. 

3 - Mevcut seyyar satış ma • Bugün gü:r.el ve gürbüz. çocuk müıabakaıına İ§tirak eden küçük 
ğazaları ilan tarihinden itibaren hanımlardan Muazzez. Seniha ve Klitaki Hanımların Teıimlerini 
altı ay zarf mda yukarıdaki evsafa ne§rediyoru:r.. 
uygun toprak altı tankları tedarik 
edecekler veya seyyar mesaha a • 
leli depoları kaldıracaklardır. 

İştirak müddeti 10 kAnunuevvelde 
bitecektir. 
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ingiltere 
silahla!_ııyor 

HarBijrl! nazırı 
izaliaf verdi 

- M. Baldvin hududumuzun 
Ren kıyılafında olduğunu •öyledi· 
ii zaman1 Avrupada lngilterenin 
muhakkak bir ananevi dütmanı 

~ 

mevcut oldueunu aöylemek iste -.. ., ,. . 
mitti. M. Baldvin bombardman • 
tayyarelerinin yapacakları liücum-
Iarın müe"İslr ve ti<İcletii öİmala • 
rında lilicüiii merkezlerinin yakın 
lık ve uzakiigının genit ıİıi~yaıta 

• 1 

rol oynadıiı!'ı düıünüyorau. Hli • 
cum JJJerkezi ne kadar uzak olur • 
ııi liencli tayyarelerimizin at,ma -
iiın yollafını l<eımeİeH ô İcaa•r 
çok ifitimal i5irle girer. 

... if. 

Va§iii~on, is (A.i..j - .Ame
riKaii ieıtlİiailiiin modern ~, ~Hl -. ' 
meai hakkında verilen malumata 
b.HH&R; llerf Ri. ~aal'esi Büt • 
çeye konulniak Özere 800 tayya -
renin inıaima ait Bir p ogram ver: 
mif ve Beniz i8irtıi de ni11>ete 
küçük eliatta ye~i Lir kabili sevk 
balontffl inı 11tıı tuaffÜr ettiğini 
bildirmittir. 

Bu program kabul edildiği taY
dirde, Amerilia oldu ti en modern 
~e en kuvvetli bir ordu olacaktır. 

DifEt ciH~tteii öfreniltUiine tö
re, harbiye nezareti orduniln a : 
kine itlerinin modernle,tirihne~ i
ç.in 20 milyon dolaT ve hava müda
f aaıiiiı teni levittttilı teçhiz için 
de 2i milyon aolar iıtiyecektir. 

Proıf affia. 8~Hil t•ya.relerin 500 
ü e1ki ti ylTeleri Beiiıtirriiek i • 
çindir. Yeni intiatla Amerikan 
uketi tiyyareainin yelCUnu 2400 U 
b'ülac lttır. 

HABER - Ak,am Postas1 16 ikinci teşrin 19~4 ~ 
=====~~=~====~==Efendi ve Ağa 

Yunanistanda Aı·navutluk 
... 

. aleyhine nümayişler 
Şimali Epırin Yunanıstnna 

llh8:kını istiyorlar 
Atina, 14 - Buglin saat ).'edi

de, Şimali Epirde ya~ayan Rum
ların A:rnavutlardan götdüğii taz

yikleri proteato etmek için Olimpi
ya tiyatroİunda yapılan miting 
çok kalabalık olmuttur. 

Mitinıte ~fağı yu~arı on ıe -
kiz hin kİ!İ kadar bulunmuf, çok 

hararetli rlutaklar ıöy)enmiı, nü· 
mayitsiler "Kahrqlıun Arna • 
vuljltk Kahrolıun İtalya. )iap -

sın Y ~nanistan, Y aıasın fİmali 
Epir diye bağırmı,Ia~aır. Miting. 
te verilen kararda, Yunan hüku
metinden timaİi Epir Rumları • 

• ~ 1 

nın hukuk ve liiiriyetini 
müdafaa i~in esaıli ve müessir 
tedbirler aliriııiası istenmi9tir. 

Mitfngteİı sonra aôİia~lara dö
külen nümayi,çiİer, XriiavutlulC 
ve ltalya selaretHaneİerine git -
melC iıtemitlerdir. 

Polisler, nlıaiayitçileri aagı • 
tai>ilmefc: iÇin ifiaiye füWiil ı~ : 
riyle tlzerletine su sıiibaia meC· 
l:>iır JCalHiiilarCİır. takat liüna 
rafitieii nüriiiyi9Çiler aığılttia: • 
inıtlir, tiüHfa:fdan h'ir ICııHii A.r • 
ıiivatluk -fftiretHti"nesi önüne' ıi· 
derelC AHia:+utlar ve ltalyanla'r • 
aleyliinS! Uıtahütatta bulun • 
niutlar, timali Epirin Yunanista
na ilhakını isterrıi!lerdir. ltalyan 

ıefaretHanesine gitmek istiyen 
nümayişçiler buna muvaffak ola
mamışlar ve polisler tarafın -
dan dağıtılmışlardır. 

Nümayİ§ sırasında, polislerle 
nümayiıçiler arasında Clöğüşme

ler olmuı, nürrlayiıçilerden 8 · 
1 O kiti polislerin kauçuk ~opa • 
larla indirdikleri vufuşlardan 
yaralanmıtlar, berelenmişlerdir. 

Atina, 14 - Selanikten gelen 
haberlere göre, Milliyetperver 
cemiyetler müralihaslariyle eski 
§ete reisleri, toplanarak ıimali 
Epirlileri müdafaa için müca -

deleye giriımeğe karar vermiı -
ler ve l>u m~ksatla altı Çete reiıi
le bir Yünan miralayınClan mü • 
rekl<ep Bir heyet kutmu,lardır. 

Ka.itiH ltasabtuınaa buluttan 
esl<i çete reisleri, hükllmete bir 
telgraf çekffiiıler ve bet yüz ki • 
şilik bir çete ile Atnavutluk hu
duduna yürümeğe hazır bulun -
aul<larını biUlirmitlerdir. 

Yunan Hariciye nazırı M. 
Makıimos, bugün A inada yapı • 
lah ııiitingten ve firnali Epirlile
ri müdafaa için çeteler te,kili 
hususundaki cereyandan bahse -
derken, gereJ< kendisinin e re • 
rek hükumetin şimali Epirlilere 
kattı pek hiritetli bir tevcc -

Uh beslemekle beraBer Yunan 
hüktimetinin çeteler tetkiline ve 
gayri mes'ul ethas taratından 
itarga,alıklar çıkarilmasına mü • 
saade edemiyecegini söyle'ihit -
tir. Şimali Epir meselesini mes • 
ul Yünan hükumeti l<l~re ede • 

yerin "Bay,, 
l ..< . ı_;: \, gibi uıt' 

Paşa, ağa, erenuı ey ke-
l l 1 •'beYıı van arın i gası ve ya nız 0 u11nıı 

1• - . • I 1:ı ,,ı:.. 5o:ı:u ımeıınm aa ı o an 
1 
v~y,, _...., 

• ' b' ta .. "~kullanılmaıı yolunda ır 1 ~e-
mevc~t olauiu haoer verıloı 
dir. a' 

B:! .1 ı. k il ıar:ı:ı 
u şozun u anma d" ,dı 

föyle olacaktır: Mesela ken 
1 bİ~ 

"Tekin,, soyadı "Kaya,, ol~n S-f 
§ôyle çagırUacaltHi-: "teRın 
Kaya-!, i .ı 

"Pa,a,, lal<abı Öa ı<at.R~~U•· 
onun yerine "Ccneral,, sozu 
nılac~ktır. 110 

Bu Clegişmelerin soya~ı k~te
tatbiR: eClilirken yapılmall oslih 
meldir. 

Veni 

HABER 
a &ık•'' GOrbüz Çocuk mO•• 

No. 14 
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Lün ·· ·· .. ~' to~_lff: 
~ Le l>eyk --

ot •.. ~ ~1.r~l Öz Türkçe yazıh· 
ııhat l •f1f Y~zıcılardan liat· 

tır ere k CI h 
tııj •ö I a ar epai, birçok 
A.ttıkı ~r kullanıyor. 

.. Önder t.:L' " .. 1. ~., ıı-· • ,, ın renoer, u • 
lıln ıay " .- - M .... 

ıı o}d b e, verım,. irl rand· 
dıiı r:b ~ t öğrenmiyen kalma· 
ktliıtıe ~' 

1
da & da yüzlerce yeni 

Çoi~ d, ~ 1~nılmaia baılanaı :;~ • k• 
. Örle enırnaendi. ) 1 

ti, ~llibrı~nıyorum ki; dil \;ilgiÇle- 1 ! ~ a 
~lll a ~zdeJ<i aıırlarda, iht:saı· ev yan 1 
L_ l1r ara•l 1 1 . , ' 
"'11, hi : ~ ırına ar yapar ar· Dun alCıain ıeç vakit ıaal 17,50 
de··. ı.nı bu ıçind d .... ,. , \ ' t ı· ı: lıtılQ· 'b e yaıa ıgım-.z: de Beyoilu perapalaı ote ı aarfı· 
~tteltl~rı .retle, hayretle tetkik aifüJa J\smahmeıçit Jurnal . solta-

~ dır. ( . k •ı:· ' "ttl>a 'b ğında hır yanım çı mıt ve ıaı ev 
~Here d' u meyanda pek ıarip )(11~en yanaııı halde ıöndürdle-

Sarı e raıtlıyacaklar mı?.. bilmiıtir 
.,. ıtıın evet ' ' f .!)' 

ı Utk· ' "' Yanlıli çıkan ev Y orto e enuı 
llıtııı·tı 'Yede erkeklerin kılı~.ı ta· ismin<I~ birinindir. Aynı evde ken· 
~!l k~ A~r~palılatmıtbr. Her· diıiyle beraber dalla üç aile otur-
tı.:- P. a ıırıvı H .:. k" ı·· •- . •l • "'Ilı h'I • J yor. at.... oyu• maKtadır. Rivayete nazaran yan· 
tG'ttı. 1 

e kasketi kendine y&kıtbr· gın Yorıo efendinin ikaiiiel etti· 
~d ği hinanm arka tarafında Çamaıır 

~ detl~~arın kılığı ise, hiç te }>öy· kurutmak üzere yalrilaıi büyük 
~"-!\! ıt. En ıon mod~ giyinen manıalm devrll~esin~en ~~~~f • 
~ ba.nıları~ızın gezdıği aokak· tır. T orgo efendı ve aıleaı ılk o.n • 
~ zan, bir de pakıyoraunuz, ce yantını söndürmek üzere bir 
~ 'İ):n tırna~.a kadar, ~üler gi· hayli uira mıılar, fakal .. Du m~d • 
~. hlara burünmüt hır hatun det zarf ıHda yanıln soneceglne 

.. büsbütün ilerlemlf, nihayet çer • b .. 
~ 0&ruıu, ıehirlerimiz, böyle- çeveler ve tavan tutüfmuthi~: Bu 

' 

altı ka. 1 ·· l'' · h u· 11rada odayı dolduran duman ne • va. uı u ııt ane Dır 
lra a. d' ticesinde Yoreo efendinin karısı fi rze ıyor. • 

\lıinllti bu hal bazı belediyeleri· bayıl mı!, Y org o efendi d~ sö!1d~r · 
~i l~ıüne çarphiit da, pe~e me itim yarı bırakarak karısını 
L.' Slt"taf ·b· .. h '' kucaklac:hiı aihi evd;n çıkarmıt .. "iıf aı ı, orta çag teza ur-
khb:ı 0itadan kaldıriii.ak için te· tır.;$ , . , ~ -

"'e a· . . . u ,•ırad. a vanıın .dıı. a. Iıdan_ .. ~ Jl•ı lt"ıtm.iılerı.. ~ 1 - _ 

ti \l a\i belli oldulund~n ~'!Wt~ !"~... ~!~· 
iltı\(hl ti; razet~lerl o1lcıtrken. lıiı basmıtl~r v.e_ l>u. h-:_li ~ö_,ren ~ev· 

l"rı aib·l\\ l'ltılatı efkidC kılık· riye ppliıi derP.al t~ief~n~ k~t~ : 
del'tta ı 'hıi grtıek ve ayni yör· rak vakadan itfaiyeyi liaoerdar e • 

;v~ 011JJ•diklanni fa :kettim: .. 
t ' ~ıetef miıtir. . !ltdııı )_ etbrtiz, iimdiki Clevrin 

S '<ılrJd•tİİıa ~ntifor: itfaiye derhal yeti9mif, ıo a • 
'lfı. ij. tafa.Ft& &s Türk~e. bir ta: tın dar olmasına ve manevra yap. 

,. d b mak kabiliyeti çok az olmasİna ı.,. l, koskoca ir serlevha: ~ tı • 
1~didi intiHaHat teeyjüt et- rajmen, büyük bir fedaı<.ar ıRla 

söndürme itine koy\ılmüı ve bu 
k. btııı z1.1.MAN flk' 1 esnada atet yandaki eve d~ ıiraket "S *'- • " re ımizde bu #'P 

"'lltıu okuyuhci: ettiğinden alev iÇinde .kalan er 
~ lt'bbe iki evi ıönaürmeie i>&,ıaffiııtır. '1 yk? ..• -dernekten ken· ~ ._.. ••• " 1;. t . .. 

•L a Söndürme lfl tam bır saa ıur . 
""'rtıa ım. , · -

P.1üttür. Ve her iki ev de iç kııım: 
(Vl·"I) ları tamimiyle ya dığı halele iön • 

~.~~ n,ıeY.l kırarii dürülebilmittir. 
"tt8ı l kt · l Yaptığımız tahıti~a~ göre Y ot-

~ ı an suç u ıo efendinin eviyle tiirliltte y nan 
~ bir kadın . ev . Kalero iıminele biHttinair. 

t~l efendi iı lıi8e birinin Ve uzun zamahClanGett Sol Bütuii
I;~ •.llnı iiıtlinde 6tUran Naciye nialCtaaır. 
Q~ ~ttı~ncle Bit ka8ıfı,, Hifii~- Cene yaplığıHiiz talUHkattan 
)~~ ~ıyle dôı me1J lcifata: öğrendiğimize iöre yg ao FeH8i • 
i~ t~•iltıtt1rinelt ıuçitle m Hkeffıe- niii evi 2500 liraya ıiıortalıClir. 

ilci t,, ınuH J<eHiesine auh Zaİ>!J.!. talikikadl B!ilimıtt!r. 
~'ntto,Cela mahkemesinde Si 1itt- r ; 

Yunan lktısat 
~ii~'ci)e li k J··· ·t .. "'d'l Nazırı gitti 
~ •rıi, li · · en ıııne 1 tıra e 1 

• Yunan lktitat Nattrı M. Peıme-h..•~di,i11· •hl efendinin karlliHih 
"'''tıde ı_.1 ~ral>a.sın<ian Sültrü is • zoğlu dün vapurla Ybnaniıtana 
~, 0 •ti • a· hareket etmiı, Vali ve Beletliye 
>/'ol"'- ne vermek isti iğhii, reisi Muhiddin, poliı müdürii Feh- ~==:::=:~;::::=::=:;~~~~& 1 d;:ı, >'llıca Ş"•: .. .. ... k. a· . : 
t '41t1t~ UKrunun en ısı. mi Beyler, ,~ıtrimizdeki konıt?lo.-
;~ k::'. se.iırClıfint, ionra ka • Haiıe erlti.nt tatafmd•n ujtırlan
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Doliutd.rıcddc 
Küçükpazarda oturan Kahile 

Fahriye Hanımın 170 İiraimı ken
disine kalfa aüsü vererek dolan• 
dıran Ali yakalanmııtır. 

i:avalİı ~ocbk 
Dün ıece Beyazrtta yangın ku

Jeıi altında kundağa airılı bir ç.o· 
cuk huİunmut ve üzerinde çıkan 
İ>ir kiğıltan isminin Necla oİc:İuiu 
a~la,ılarak Darülacezeye veril. 
mittir. 

Elmaa kUpe 
F rndıkhda oturan Hayri Beyin 

odasından bir elmaı Jiüpe, 80 lira 
ve altm madalyon çalan ıabıİiaİı 
Feyyaz Y,akalanmııtır. 

On liet iün evvel kayl>ot~iı Ga
lip iıminde bir çok dün zabıta 

bemurları taraf mClan bulunlrak 
babasına teılim echlmiıtır. 

Kaybolan çocu1' fark tihı~di
f erl~ri i<laresi :rriüıtahdemlerinden 
bir zatın oilu on bet yatında Ga
lip efendidir. 

Galip ef enc:H on bet )ün evvel 
bir arkadaşiyle ıezmeie gitmif, 
akta~a kaClar gUlüJ> eğlenmiı, eğ
lence bittiği zaman Galip efendi 
ct;afına l>akınca havanın k~rardı
ğıiii ve eve çok eç kaldığını anla: 

1 
mııtır. 

~ocuU-, l>abuından çök kork : 
maktadır. Geç vakit evine gitse 
babaslndari d~yak yiyecektir. Bu 
korlfu ~le tirtir titriyen çocuk, ni· 
hayet geceyi arkadaıının evinde 
geçirmeğe ve sal:;ali olunca erken
den eve litmeğe karar verınittir. 
Sabah olunca Galip efendi k~ndi· 
sinde eve titmek ceJ&retini bula· 
niamıı, o k\inü de bHıl;~t ıez • 
melde ıeçidniıtir. ~ocWFJ~nnın 
eve döiünedijjni söref\1 ~buı .. ve 
ann•i blrjraddaq kerldi,eri '1'~1-
ya ~ıRtıklirı 'ibi bit-yandan da key 
fiteti nbrtaya bildirmi lerdir. A
rama devam ederken Galip bot 
gezmekle karnını doyuramıyaca -
tın attlaiiUt ve Takıimcle tilr aı -
çınm yanına yevmiye ile a·rmiıHr. 
Çocuk aıçırtt yatttttda ç&Utırken 
zabıta memurlarının elinde bulu-

• 
nan refim aayesinde tanınnııt ve 
dün yakalanarak Emniyet müdür
lüğüne getirilmittir. 

Gôcük ıoriuya çekildikten ıon· 
ra babasına teılim ediliniıtir. 

Galip, baba~ının azarlarından 
ve clayllltridan kotlttuiu için eve 
ııidemediğini söylemi9tir. 

yeni htr ceıiil!r~l 
"Tilrk dolum ve kadın haıta

lıkları hekimleri birliği,, iımi .al
tmda tehriiniz8e bir cemiyet ku
rulmuıtur. Re•mi müıaadeıi alı· 
nah cemlyet dUn bir toplahtı yap· 
mıt, reisliğe Tıp Fakültesi niaa~
ye profeı&rii Tevfik Remzi Bey ıe
çilmittir. \:Jıtiuml katipliie Do
Ç~nt Niyazi Müttak, muhaıipliğe 
de Natit Beyler intihap edilmiıler
Sif. ~etıtlyet Türk kidmıhirl ııh
lilHni •e. milli kfilttminü Yi.ikielt
mek yolunda çalııacaktır. 
~ 

Maarifte islaıuı.t 
Mekteplerae yapıİaeak lilaliatı 

tetkik etmek üzere ~nkarl.Cla ta
lim ve terbi~ da.ireıinde bir ko
miıyon toplaiimııtır. Komisyonda 
ıehrimiz umum Maatif müf ettit
lerinden Selim Sırrı, Hanur Ret it 
Öeyler de liülunaCi.ıtlArt1ır. 

~ 

Mfttarekenln 
yıittbnümn 

Mütarekenin on altıncı yıldö
nümü dolayısi~le ıeliriniizdeJH İn· 
ıilisler Londra otelinde bir ziya
fet tertip etmitler, ziyafette lnıi· 
tiz elçiıi Sir Pctrsi boren •e Ledi 
Loren de hazır hulunmuılardır. 
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.JAtiSast4t' 
&::::: - - --boebbels'in 
matbuata verdiği 
tİrelttifl r 

"Neues 'Viener Tağblatt" ya-

devlet birdir. 
SS,SA, Hitler gençligi, yahut it 
cephesi JOl:aiınıiı ğeçitlerine ait ya
zı ve resimler, liu teılei)itl~rm gü
ya aı1'eri vaiıf eler ifaıına memur 
İmİf gibi bir tesir husulüne İebe· 
biyel vcrilıiiyecelt mahiyet e ola • 
caktır. Alman devleti, tefler tara• 
fmöan sevi v~ iClare edilen bir 
aevlet olmaıı itibariyle kanun li.
)1İ1iaları~ın leh ve aleyhinde mat· 
buatta mün'ikaıal~r açmak umu• 
mi sükün v~ refalia hadim ola: 
piaz. C~"mit hülfümdarlar~ ait 
hatıralar halk için faydalıdır. Ke-

• ' . zalik mahkemelerae1h aavalara 
ait ylzi ve rapo;lari!a Cla yeni dev
re intll>aR elibe~ laiımdır. 

Kiliıe mesele i li&ıcı<mda hadi· 
ıelerin münakaşası caiz olmadığı 
bildirilmiştir. Kiİige i!lerinC:le -yaı:;. 
nıZ :Alman istitibarat l)üroıd teS- ıv 
liğlerinin netri caizdir. 

Üiilkevlerl temsil 
şubelerinde opera . 

Son yapılan muıiki inkılabın· 
da halkevleri kendilerine düten 
vuif eyi yapnıak üzere faaliyete 
geçmitlerdir. Halkevleri temsil 
tuhelerinde ~eralar temsil etti • 
riİmeıi için tertibat alınmakta • 
dır. Muharrir Münür Hayri Bey 
bu itle me11ui olmak üzere An • 
karadan lıtanbula gelmi9tir. Bu • 
ıün lstan~ul nallCev~nae konaer • 
vahıvar muallimlerinelen, Şehir 
tiyatrolu erkin hdan ve lıta\ıf> l 
halkevleri temsil ltomitesi az ını
dan l>azılarile C:liier allkaaarlar • 
dan mUteki:ep Btr Heyet toplana • 
riİ< Bti hu u ta g8rU9ecekler'dir. 
~ 

Qllençlllk ceza t 
Dilencililt 1apmak1in ıuçlu E

mihe iimil\ae Bir iti.Bı on~, ı 'n 
belediye emrinde ~Uttlnlmlya 
in hknDı eailtıiitHr. 

-0--

Kadın İieliltiile 
toplantısı 

Türk Ginekoloıi Cemiyeti hu 
ıeneki ilmi toplantılarmdan ikin
cisini evvelki gün Prof eıor Kenan 
Tevfik -te Profesör Ali Eıat Beyie
rin reislikleri altında, Etibba Oda
sı müzakere salonunda yapmııtır. 
Azi, kralarında Beıim Ömer Pa. 
f&YI aıömıekten mütevellit memnu
niyetlerini, riyasetin bir hitabeıile 
izhar etmiılerdir. içtimada bir çok 
tıbbi meseleler aıörütülmüt, muh· 
telif vakalar anlatılmııtır. Bu va· 
kalar üzerine yapılan fenni müna· 
kaplara; Besim Omer Pa9a ili 
Kenan Tevfik, Ali Eıat, Ahmet A· 
ıım, Orhan Tahıin, Hadi İhaan, 
Nuri Süleyman, Şerif ve Behar 
Be1ler ittir ak etmiılerdir. 
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- Oğlum, demişti. Baban in -
sanları severdi. Bu toprağı ve bu 
halkı severdi. Onları koleradan 
kırılırken görünce, onları kurtar -
mak için kendisini verdi. 

Sütçünün; küçük arabasına. 

ko~tuğu eşeğin boynundaki çın -
gnağın sesi odasına kadar gelin· 
c~ anladı ki gün doğmak üzere • 
Jir ve kendisi bütün gece uyuma • 
mıştır. 

Yıkandı. Gömleğinin yakası 
dünkü yorgunluktan biraz kirlen· 
mi~ti. içini dı§ına çevirip taktı. 

Şarlonunkilere benziyen papuçla • 
ı·mı parlattı. Yeni postallarını tim-
cli den eskimesin diye giymedi. 
Küçük aynasını bavula koyduğu 

için pencerenin lot pırıltısını ayna 
edip kendisine bir daha çeki dü
zen verdiktne sonra çıktı. 

·Alaca aydınlık gittikçe açılı • 
yordu. Vapur iskelesine kadar i • 
yice gün doğmuttu. Küçük vapu
ra girince oturdu. 

- Sıhhiye nazırının köıkü ne • 
l'ei!e? 

- lıte ıu soldaki tirşe boyalı 
köşk .. 

Bütün ömrü çeekingenlikle, ür
keklikle geçen miskin şimdi piıkin 
bir adama dönmüştü. Köşkün zi
lini çaldı. Çatık suratlı bir uıak 
açtı .. 

- Kimi istiyoraun? 
- Zeus'u görmek istiyorum. 
Uıak, hanım veya hanımefendi 

<ıemediği için kızdı. 
- Hangi Zeus? 
- Nazır Beyin krzı Zeuı. 
- Onun adı küçük hanımefen· 

'didir. 
- Öyle olsun. Jıte onu görmek 

istiyorum. 

- Sen kimsin? Ne yapacaksın? 
- .B:en onun arkada§ıyım. Ko· 

nuıacağım. 

Utak ters ters baktı, Miskini 
deli sanmıftı. 

- Küçük Hanımefendi uyuyor. 
Gören:ezsin. 

Miskin nasıl olmuştu da piıkin· 
leşmiıti: 

- Sen bir haber ver, dedi. Ver
mezsen ben kolayını bulurum. 
Kartı gazinoya gider doğruca 
kendisine telefon ederim, o da sa· 
na "al arkadaşımı içeriye!,, der. 

Uıak kapıyı suratına kapadı. 

Miskinde dediğini yaptı. Köşkün 
!kapısına dönünce utak gülümsi
yerek bat eğdi: 

- Önceden yanlıtlrk oldu efen· 
dim, hot görünüz. Buyurunuz. Si· 
zi bekliyorlar. 

Miskin bundan h;ç kurum duy· 
madr. 

Zeus giyin.mi§, sokağa çıkmağa 
hazırlanmıştı. Miskine şaşa ıaşa 
baktı. Geleceğini ummuyordu. 
Hem niçin gels:n? 

- Hoş geldin ninem! Naııl ol
du bu geliı? 

- Kısaca söyliyey!m Zeus, sa· 
na -çok mühim bir iş iç:n geldim. 
Ama kimseye söylemiyeceksin. 
Hele Saro ile Güner' e hiç mi hiç. 

- Söylemem beni meraklandır· 

ma. 
- Saro ile Güner parasız kaldı· 

lar. Babalarına telgraf çektiler. 
Telgrafhane postayla gönderece· 
ğini söylemiı. Onlar da bugün ya
nn askere gidecekler. Maarif Ne-

• 
nretinm hana veı dili saati sat· 
mağa kalktım. Meğer kalpmış, İ· 

ki liradan bir para artık etmezmiı. 
Şimdi ıen bana ıizlice yirmi lira 

Alma ve baıka dıle çevirme 
Devlet yasasınca koruludur. 

ver. Ben onlara onar onar pay e· 
derim. Sorarlarsa, benim saat kalp 
değilmiş, yirmi lirar.a sattım, de
rim. Onlar sağ kalırlarsa, parayı 
öderler, ben de sana getiririm. Sağ 
kalmazlarsa ... 

- Sus! 
- Sustum. Sustum Zeus ! Darıl· 

ma. 
- Bir dakika bekle. Babamdan 

alayım. 

Miskin paraları alınca kalktı. 
- Beraber gidelim. 
-Olmaz, olmaz. Sen onlara er· 

ken gelsinler diye haber gönder· 
mitıin. Beraber görürlerse iti ça
karlar. Hem sen bir saat sonra gel. 
Ben onları senden önce bulup pa· 
rayı vereyim. 

Bahçe kapısına kadar kol kola 
yürüdüler. Bunu gören U§ak kapı· 
yı açarken yerlere kadar eğildi. 

Devirdiği çamı doğrultmak istiyor 
du. Miskin sosyete işlerini bilme· 
diği için ilkönce utağın elini sıktı, 
sonra Zeus'un ! 

Kapıdan çıkınca hızlı hızlı, pa· 
puçlarını faplata şaplata iskeleye 
yürüdü. 

Miskin içinde ömrünün ilk se
vincini duyuyordu. Sevincin ne ol· 
duğunu pek bilmiyen Miskin bunu 
bir türlü anlayamıyordu. Yalnız 
konuımak, gülümsemek, koşmak 

istediğini biliyordu. Acaba niçin? 
Diye diye pansiyonun büyük avlu
suna girince karııaında iki dayı ço 
cuğunu buldu. Onlar da Zeus'a ka
vuımak için erken davranmışlar· 
dı. 

-Vay! Gene ne var? 
- lkinizi de utandırmak için 

geldim. 1 

- Bir suç mu ettik?. 

.- Yok. Hani, benim saatim 
bir lira bile etmez demiştiniz ya. 
Ben onu tam yirmi liraya sattım. 

-Etme! 
- İnanmazsanız işte paralar. 
- Gerçek yahu! 
- Sen bunu yankesicilere kap· 

tırmadan nasıl buraya kadar geti

rebildin? 
-Avucuma aldım. Sıkı fıkı ka

padım. Yumruğumu da cebimden 
çıkarmadım. Alın, onu senin, onu 

senın. 

- Yapmamalıydın bunu. 
- Oldu mu ya? 
- Bizim paramız nasıl olsa ge· 

lecek. 
- Gelince bana ödersiniz 

- Ama ıaati sattın. 
- Alana yalvardım. Parayı ge· 

ri getirince saatimi verecek. 
İkisi birden Miskinin boynuna 

sarıldılar ve ikisi birden söyledi

ler: 
- Sen bir insansın. 
- Sizin gibi. 
- Üniversiteye gelecek misin? 
- Geleceğim. Sizi bizim Labo-

ratuvarın kapı C!iğinde bekliyece· 
ğim. Tam ıaat on birde. Söyliye
ceklerim var. Zeus'u da beraber 

getirin 
- Dünden beri sana bir şeyler 

oldu. 
-Bilmem. Miskinliğim azıttı mı 

ne? 
Caddenin köşesine kadar bera • 

her gitt~ler.lki delikanlı ayrılırken 
Miskin ilk gez yüksek ıesle arkala 
rından haykırdı: 

- Saat 11 de! Laboratuvarın 

kapı etiğinde! 
Uzaktan bir daha selamla§blar. 

Miıkin yalnız kalınca birdenbire 

HABER __; Akfam Poata•ı 
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Wooden (vuden) tahtadan yapılma· J 
Wool <vul) yün 1 BUyUk macera, aşk ve harp romanı Woollen (vulen) yünlü l_"!""'İ"' ___ .;..._..;.. _______________ ~ 

•• 
~:;: ~:~:~~>~;lime Küçük Ali " benide harbe götur 
Work (verk) çalışır b b f d• J d 
World (vorled) dünya a a • n Jye ya Varıyor U 
Worm (\•erm) kurt 
Worry <vori) telaş eder 
"

1orse (vers) fena 
Worst (Yerst) en fena 
Worth (\·ers) değer 
Write (rayit) yazar 

Wrong (rong) yanlış 
Yard (yard) yarda 

}' 

Year (yir) yı1 
Yellow ()ello) snrı 
Yes (yec;) C\'ct 

Ycsterday (yeste <ley) diin 
Yet (yet) henüz, bununla beraber 
You (yu) siz 
Young (yong) genç, küçük 
Your (yur) senin 
Yours (yurs) senin 

Yourself (yurself) kendin 

Yourselve (yursıe,·es) kendiniz. 
lngilizce derslerimizi tamamlamış 

bulunuyoruz. lngilizcenin gramerini 
de kısaca anlatarak bu derslere niha -
yet vermek isteriz. İngilizcede ke· 

lime. sekiz çeşittiı·. Bunların birincisi 
isimdir. İngilizcede isme ~oun 

(Noun) derler.İçinde oturduğumuz oda
daki şeylerin isimlerini -:;ayalım: Ka
pı: door (dor); pencere: window (,·in
dow), sandal) e: Chair (çeyr); masa: 
table (tabul); Jamba: Jamp (Jemp); 
kalem: pen ( pen), kağıt: paper. <pe-

per}, kedi: cat (ket); çocuk: child 
kız: Girl (geri). baba: father (fazer); 
ana: mothtfr (mazer), vesaire. Bunla
rın hepsi isimdir. Bu kelimclerclen 
herhangi hirisinin ne olduğu bize so -
ruldu mu: İsimdir, Ingilizce ile: 

lt ısa noun 
Deriz. 

(Devamı var) 

Amerikada, Şikago §ehrinde 
yafıyan Roze Latora isminde bir 
İtalyan kadını, yirmi ikinci çocu
ğunu doğurmuştur. Yeni doğan 
bu çocuk, kızdır. Dokuz buçuk kilo 
ağırlığındadır. Gerek çocuğun, 

gerek annesinin sıhhati yerinde
dir. 

Kadının daha evvel doğurduğu 
bütün çocuklar da sağdır, sıhhat
tedir. Resimde, bu yirmi iki çocuk 
anasıar, yirmi ikinci çocuğuyla bir-

likte lohosa yatağında görüyorsu-
nuz. Yanı başında duran iki kız, 
ikiz doğurduğu en büyük kızları

dır. Bunlar, tıpkı tıpkısına birbir
lerine benzemektedirler. 

Kadının kaç yaşında olduğunu 
!tÜphesiz merak edersiniz. Kendisi, 
daha pek yaşlı da değildir. Kırk 

altı yaşındadır. Kocasına gelince, 
o da ancak kırk dokuz yaşınd~y-
mış !.. ' 
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değişti. İki saatten beri duyduğu 
sevinç ıönüvermiıti. 

Dütüne düŞüne yürümeğe baş
ladı. Şakaklarında ince bir ağrı 

vardı. 
(Devamı var) 

Eskiden İtalyanın garp sahilleri, 
İspanya, Sicilya ve Tirenyen de
nizi nasıl onun korkusundan titri· 
yordıysa f imdi de Adriyatik ve Yu 
nan denizleri düımanlara haram 
olmuıtu. 

Leventlerin, her yaz mevsimi 
başında gemi avına çıkmaları ve 
her yaz sonunda ağızlarına kadar 
dolu olarak, yahut yedeklerinde 
kendilerinden daha çok gemiyi 
sürükliyerek dönütleri, memleket 
iç;n düğün bayram olurdu. 

Gerek Lala Mustafa Pata, ge
rek Sokullu ile diğer vezirler Şa

hin Reisin yararlıklarma hayran 
idiler ... Onu bir zaman dördüncü 
vezir olarak lstanbula getirtmek 
tersane kahyaaı yapmak istediler. 
Fakat Şahin Reis gitmedi: 

- Ben orada küflenirim ... mis· 
kinletirim .. Yerim iyidir benim!.. 
dedi. 

Yerinden ayırmadılu .• 
Oğlunun adını Ali koymuştu. 

Çünkü o zamanlarda en çok se -
vilen bir isimdi. Kızmı da Ayte 
diye çağırıyordu. Zira dokuz ya • 
şında babasız kalan Şahin reisi 
annesi bilyütmüş, yetiştirmif, bir 
gün onun kollarının, bacaklarının 
lazım olduğu kadar kuvvetlendi • 
iini gördüğü zaman Levent yaz • 
dırmıftı. Şahin reis i]k gençlik yı]
larını Barbarosun yanında geçirir
ken gurbette ölen bu kadının adı, 
Ayşe idi. 

Şahin reisin her denize açılıtın· 
da Habibe ile Ayşe baş bata, ya· 
nak yanağa verirler, onun sela -
metle dönmesi için dua ederlerdi. 

Küçük Ali ise babasının elleri • 
ne sarılır: 

- Beni de götür baba... Ben 
artık büyük oldum!.. 
diye yalvarırdı. 

Şahin reis: 
- Hiç olmazsa on üç yafına 

gelmelisin, sabret!.. 
Diyince de ağlamağa hatlardı. 
Bu her zaman böyle olurdu. 
Babası dönünceye kadar ufuk • 

ları gözetler, yelkenlerini şiıirerek 
giden gemilerin hasretini çekerdi: 

- Ah, büyüsem ve babam gibi 

olsam! .. 
Derdi. 
Bu, tam manasile bir "Şahin 

yavrusu,, idi. 
1560 senesi idi. 
Şahin reisin yaptığı akınlar en 

çok Venediklilere dokunduğu için 
fena halde kızıyorlardı. Artık Ad
riyatik denizinin dıtmdaki tehir 
ve kalelerinden haber alamaz ol • 
mu~lardı.Anderya Dorya'da hasta 
yatıyordu. Neredeyse ölecekti. 

Senato ne yapacağını ıaıırmıt 

bir halde idi. Buna her halde bir 
çare bulmak lazımdı. Türklerin 
M.alta üzerine son bir sefer yapa • 
rak orayı elel geçirecekleri de işi
dilmişti. Eğer buda olursa artık 

Venedik ve Cenova ile bütün Ak
deniz garbindeki devletler hava • 
sız kalan insanlara benzeyecekler
di. 

Ozamana kadar bizim Venedik· 
li §Övalye Valeryo da şeytan ada • 
ıındaki def in eyi azar azar ve tek 
batma Venedik' e tatımıf, orada 

"' hitJll 
parasile Senato'ya yaptıgı ,. 
ler sayesinde Marki ünvaıı~~e 
mıştı. Kimse onun bu ser"et\oı 
den bulduğuna akıl erdireJll

1 
.f 

"k•Y" du. Fakat o, vaktile Anıerı ,ıı 1' 
dip le kırmızı derilileri ıoY ~ 
amcasından, onun mirasıııd,.ıl 
sediyor, inandırıyordu. ,, f 

Venedik gibi bütün varlıi\,ı• 
veritten ibaret, sarraf ve ~e\iı' 
ruhlu bir hükumette zengııı ~ 
damın yüksek mevkilere g vl 
kadar tabii bir şey olanıaı· .. ti 

d d ·1 • • • 1 rut yo a ora a ıKmcı amıra 

ni kazanmıştı. b' 
Oranın en zengin ve nıet 

silzadeıi Marki Santona'nııt ı/ 
madı olm:ış; karısı sarı gi.il , 
nazik, yasemin kadar ince b"J 
doğurmu,tu: Bunun adı Gr•r 
idi. O sıralarda yedi yaşınd• 
Iunuyordu. d 

Valeryo, Şahin adını doY 
Cezayirde başına gelen fel 
hatırlıyor, eski hıncı, uyan~ Al 
yılan gibi, kalbinin içinde 1'11'. 
yordu. , 

Anderya Dorya'nın hast~',ı 
Venedik'in bu sıkıJık halinz 
bilmit, hem eski öcünü ·f 
hem de birdenbire yirmi mİ~1 

hur olmak istemişti. / 
O yaz da Venediğe mal~~ 

otuz dört gemiden ancak se~/ 
mana gelebilmi§tİ. Senato b~f 
bir toplantı yapmış, bu derd 
resini arıyordu. 

Kaçdefa Sokulluya ya'J~;j 
muahededen bahsetmişler, ~ 
reisin a'kınları.m durdurııı , 
istemişler, fakat her defası1' 
hiç cevap almamışlar, yahııt: 

- Yazarız, yazarız !.. 
diye baştan savmişlardı. 1 
Marki Valeryo dantelli 1 f 

m düzelterek yavaş yavaf ) ' 
kalktı. Öksürdü ve şunları 

di: ' 
- Bu i!İ ancak kılınç ..,e ~ ~ 

tirir. Şimdi sonbahar o1d0~ 
Şahin reis limandadır. d~ 
T:irk filosu da lstanbula -' 

4 

En kuvvetli bir filo ve çok~111J1 
le bir baskın yapılırsa, hıt." 
gelinir ... 

Herkes bir söz söyledi: )t~Jt 
T o• k h""kA t' ııııı• - ur u ume ı JI 

bozar... fıi 
- Şimdi bozmıyor d• ııe 

görüyoruz?. tedi'' ( 
- lnebahtı zorlu bir k".,e tel 
- Her feyden evel bll 

1 
f 

cek kadar gemi var nıı? · giiıı1t 
- Anderya Dorya •011 d• !·· , , 

. ~ l ol•Y 11 
nı ya,ıyor .. O sag anı. cfrİ ge 

- On iki senedir dıP 1 ·~İ 
yordu. Ne yaptı?.. oıı 'ı• 

1 ,,ı.·· ~ 
- Bu işler lafla o JI\ ,pt• 

senedir düzgün bir filo )' te<' 
emrine verdik mi?··· )<İ V" 

Hepsinin üstünde J\iar .·tfl 
yo'rıun sesi duyuldu: k soO 1",~ 

- İne bahtı' da anca p1•~~1ıı 
b k tO ~~ 

askeri var .. Ça uca . bet ' ;1e 
olanları da sayarsak bıtı 111;te'

1 
, 

d ki ge ıı' 
zor bulur .. Liman a dit· 8"~ 
ancak yirmi otuz tşne . "e ~et' 
rın ' üzerine altmış ge~• ,;ıe ,~ 

. .. deriıııı, . I•' 
-askerle benı gon ha it' 0 t) 

. • d"y• • den da ~ 
şeyı ıstc ıgınız • (JJe"'rııı 
bi•ireym. 
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-F ont ena aramış olacaklar ... Ben ı di? Bu mektuptan o mana çık • 
arı tava ı 
v . narasına koymuştum. ı mıyor mıydı? 
~orıdorda .. .. d .. y j 

\'a1. • yuru u. avaş ya • Kadıncağız etrafına bakındı. 
~ nıerdıvenl · k T erı çı tı. Bu duvarlar arasında nasıl bir 

rıi baavan arası, bütün evin üzeri- facia cereyan etmiıti? Tanımadı
lk· §tan sonuna kadar katederdi. ğı biri, oraya gelmit, kendinin diz 

ı taraft k' 
nyd a 1 pencereleri sayesinde çöktüğü yerde durmuştu. 
ları 1.~Ia~ırdı. Güneş, zemin tahta- Birdenbire, bu tavan ara11nda 
.. . uıerıne bu pencerelerden biri· yalnız bulunmadıg" ı hiaaine kapıl· 
•
11n teki ' · rıa h ını resmediyordu. Dam, f e dı. 
· alde ısınmıştı. Kiremitlerden Damdan nüfuz eden •ıcaklık 1Çeriy b ... . .. 
clu. e ogucu hır hararet sızıyor· dayanılmaz bir şidetteydi, Kağıdı 

D aldı ve atağı indi. 
.. uvar boyunca, bir kaç mukav· 
•r. b' b v 

1 
ır oş bavul duruyordu. Ba-

ku un kapağı kopuktu. Bir kaç ta 
. 'rık iskemle vardı. Bütün bu eş • 
~ ının Üzerleri bir toz tabakasile 
. 11.plıydı. Köşede antikacıları cel
bedt:cek bazı eşya vardı. 

n· , ırayet Hanım, masalardan bi-
~ınin Önünde durdu. Buradan, pla-
Jı1a bir kı ·· ·· ·· d S 1 t ımı gorunuyor u. o a-
ra.ft,, da deniz feneri göze çarpı -
Yordu. .. 

· :enısiyeler, merdivenin karşı· 
~nda d d V · uvara dayalı duruyor u . 

aktile Kadriye ile Nusretin mek-

d
lepte okuduktan kitaplar da ora· 
aydı . 

d Ç~ukça b!r hazla doldurulmuş 
'iefterlere de tesadüf olunuyordu. 
derde, dörde bükülmüş bir · kağıt 

uruyordu. 

d Dirayet Hanım, bunu eline al -
1
• Defterlerin birinden kopartıl • 

lr\ı\ bir kağıttı . Üzerinde bet on 
'"-tır • F k h t· l\ııd Ya.ıı vardı. a at, ayre · 

1l'lcağız bunu tanımıyordu. 
Şu satırları okudu: 

Dirayet Hanımın akrabasından 
Adnan Bey o günün akşamı Ihla· 
murköye geldi. Bu zat ell:aini hay
li geçmİfti. Kısa boylu ıişman 
kırmızı yüzHiydü. Ağır yürüyüş· 

lüydü. Kendisi bütün ömrünü top
rakla geçirmiı bir z:raatçiydi. 
Maddi olmıyan ve derhal menfa
at getirmiyen şeylerden anlamaz· 
dı. 

Kadriye ile Nusret, onu ancak 
bet sene evvel bir kere görmüşler· 
di. Nuh'la İsmet ise, Adnan Beyi 
aıla tanımam.aktaydılar. 

Ihlamurköyde bir haftadan faz· 
la kalmıyacağını söyledi. Yalnız 

Dirayet Hanım bu ikametin azlı

ğından şikayet etti. Ötekiler, h:ç 
de bu fikirde değildiler. 

O ı1ıkşam, aaat ondan sonra, 
kötkteki bütün ıtıklar aönmüt bu
lunuyordu .. 

• 
Latif Bey, ertesi aktam !çin da

vetliydi. 
Lakin sabahın dokuzunda Di-

.Aziznn· , rayet Hanımefendiyle ~örütmek 
Sıhhat haberinizi aldığım ıçm arzusunu gösterdi. 

(Devamı var) Ç.ok ınemnunuın. Kış çok fena geç- . 
tı ; fakat işte güzel günler geldi. 
l tanbula gidip borsa ile meşgul ~ 
0!acağım. Fakat se,·imli davetinizi -M•Ü-S•A•B-A•K-A•M-l•Z-4

• 

~e ınemnuniyetle kabul 'ediyorum. 
!.ektup yazaııın. lşler, gitgide 
~Çleşiyor. Köyli.iler buhrandan En güzel aşk 
~ayetçi. Para güçlükle toplam. i mektubu hangi 
t, l\azanclar, gitgide azalmak. 1 mevzuda olacak 
~.~'I l'. Bu işin sonunu kestirmek En güzel a,k mektubu için açtı· 
t ll.~~Ül h:; ..• Allaha ısmarladık, a- : ğımız müsabaka ve vadettiğimiz mü· 
1ıin1... ~ ' kİlfat üzerine gazetemize cevaplar 

Ah t gelmiye ba!ladı. Ancak bunlardan 
ıne ..... 

d 
lrnıanın öte tarafı okunmuyor • oir kısmının yazılı tına ve yazanları· 

U, na bakarak anlıyoruz ki müsabaka 

Q 
ltı \l mektup burada nasıl kaybol· 
uı olabilirdi? 
Dira.y t H h.. ··k b" h t'tt e anım, uyu ır ay -

Su~e alakayla bu satırları okudu. 
aasa şu tarih garibine gitti. 

1 • Bursa, 16 Nisan 
ta. ~1 birdenbire anlıyamadı. Son· 
di;ku tarih, birdenbire, nazarı 

ti: a.r . 
lie •nı celbetti. 16 Nisan mı? 
h:ın~ de, Yanında, şimdi içinde bu
lr}'d uldarı senenin rakamı yazı -
tılek~ Bütün asabı sarsıldı. Bu 
"el ~'P bundan ancak dört ay ev· 

, our d l lı, lil\lb aa. an stanbula yazılmıt· 
IGJu

11
d ukı, geçen senenin 30 Ey -

kıı.d. en bu senenin 3 Ağustosuna 
.. r aa f 

)a J..ı Y ıye boş kalmıştı. Bura • 
tir,.. aydar babadan başka kimse 

··•enıi r B 
~u du .. f 1• u nıektubu acaba o 
11 deği~~~rnüştü? Anlamak güç bir 

S 
ı. 

Ortr 
ite ~h:'ıl a: hu buruşuk kağıt üzeri-
tıı~ mı, b. 

"'na k ır kaç satırdan ne 
~ ... zta arrlabilirdi? Hiç bir ma· 
'-da.rn1 ... ' rnektubun gönderildiği .• ıı . 

a\ltı mı yazdı değildi. 
~ de ; ~ağrnen, müphem bir ita· 
t \4r'-d-. 

0 değildi: Eve giren ve 
Q\l t Yara) 

'"•rı anan yabancı adam 
ara.sına çıkınıt değil miy-

bizim maksadımızdan aykırı bir ci
hat takip ebnek Üzeredir. Meseli 
bizce atk mektubunu yazmıya Öze· 

necek olanlar kendilerini derslerine 
vermeleri liznn gelen mektepli ço· 
cuklanmız değildir. Gene mesela 
bizim &§k mektubu müaabakamızın 

hedefi üıtat Ahmet Rasim merhu· 
mun "Kitabei gam., lan gibi gönül 
yazılandır. Sabrlarında cinsi duy
gular titriyen yazılar değil. .. Aldığı· 
mız bir kaç Örnek, müaabakamızın 

bu maksattan uzak temayülleri kam· 
çıladığını ıösterdiğinden müki· 
fatlannı olduğu gibi muhafaza et· 
mekle beraber, yazılacak aşk mektu
bunun memleket aevgisi yanında her 
ıevıinin sönük kalacağını anlatacak 
bir mevzu olmasını daha üstün bu· 
luyoruz. 

Böylece müaabakamıza ittirak e· 
denlerin hududunu genitletmiı olu· 
yoruz. Eli kalem tutan, bir mek
tep sınıfında bile, bir kadın sevgisi
nin çarpıntmnı duymadan yurt ıev· 
dasını duyan her genç açık açık bu 
müsabakaya girmek fırsatını bulmuı 
olaacktır. Müsabaka sonunda e!de 
edilecek eserde, bütün kıraat kitap· 
lanna girme liyatkatini kaaznarak 
yaaır bir edebiyat mahsulü olacaktır. 
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ı eugijnkü futbol 

maçları 
- Kaşı Kırık Memet mastor ol

muı, aftosunu öldürmÜf. 
- Deme be babalık? 

Bugün lik maçlarına devam e • ı Kaıı kırık Memet elinde her 
diliyor. Kadıköyünde Fenerbah • Allahın günü kazma, kötü sokak
çe - Vefa günün en mühim maçı· ]arın kötü kaldırımlarını eteler, 
nı yaparken, Taksimde Galataaa· ekmeğini alnının çamurlu teriyle 
ray - Süleymaniye, Beşiktatla da kazanırdı. 

Betiktat - Beykoz karşıla~a • Bununla beraber katı kırık sev· 
caklar. • dalı idi. Kalbinin seslerini kazma-

B l'k' b d 'd ! sının seslerine uydurur; mezesiz u sene : ın en atın a gı en • . . . 
t k l d l F 1 t 

rakı gibı aftosunun ısmını ağzında 
a ım ar an o an 1 ener e yap ı -

... l d b. · · k.. d k' acı acı yuvarlar, akşama kadar di-
gı maç ar a ırıncı ume e ı en 

hl 'k 1. k" I d b' • ld ... dinir durdu. 
te ı e 1 ra ıp er en ırı o ugu • y l · d ... ·· 1 ı· K""t•· . . a nız ogruyu soy eme ı. o u 
nu ıs pat etmış bulunan Vefanın k ld . . . M t · • a ın,m tamırcısı emet am ma· 
kartılatmaaı şüphe yok ki merak· nasıyle aşıktı. Vakıa aftosunnu 
la beklenecek bir hadisedir. yüzü de kötü kaldırımlar gibi ço-

Taksimdeki Galatasaray - Sü purdu. Kısacık bir boyu, fıçı 
leymaniye maçı ise, sarıkırmızılı • gibi bir vücudu vardı. Fakat ne de 
ların son günlerde biraz sarsılmış olsa karı bu be! Sevilir mi? Sevi
b:r vaziyette olmalarına mukabil lir. lıte kaşı kırık da her akşam 

SüJeymaniye takımında, bu sene 
henüz sahada görmediğimiz yeni o 

yuncular oynıyacağı söylenmekte

dir. Başt; Süleymaniyenin emek· 

tar müdafii Ruhi olmak üzere şim 

diye kadar nizami müddetlerinin 

dolma~ını bekliyen bu oyuncular, 

bu hafta oynamak hakkını kazan· 
mıt bulunmaktadırlar. 

Onun için sahada yeni bir kad· 
ro ile göreceğimiz bu senenin şans 

sız takımı Süleymaniye, herhalde 
Galatasarayın karşıamda iyi b!r o-

yun oynamağa muvaffak olmak 
için bütün gayretile çalışacaktır. 

Günün neticesi en az heyecan

la beklenmeğe değer maçı, Beşik· 
taı- Beykozdur. 

Eksik bir kadro ile daha geçen 
hafta V efa gibi k uvvetl i b ir raki • 
bini mağlup eden Türkiye şampi -
yonu, hu hafta da gene eksik bir 
kadro ile olsa bile sene başından 

beri bir türlü kendini toplıya.ma -
ınış olan Beykozu mağlup etmek
te büyük bir müşkülata uğramıya
caktır. 

rakısını :çtikten sonra aftoıunnu 

suratını kötü kaldırım eşeler gibi 
kazma tırnaklarıyle eşeler ke( e· 
derdi. 

Karının adı Dilberdi. Bu kötü 
karıya bu isim yaraşmaz dı ama 
karı kendisine yakıştırırdı ya sen 
ona bak. Doğrusu Memet de onu 
severdi hani. Yarım okkalık yarım 
olunca: 

- Anam Dilber diye aftosunun 
çopur yanaklarını bir öperdi ki ... 

- Hey gidi yüzü çiçek, kendi 
ç:çek, yanına giden olur böcek ka
rı! Yallah senin için şu kötü kal· 

dmmları sabahtan aktama kadar 
kazmalıyorum. Aldığım manda 
gözünü bir iki edebilsem T okatli
yanda b ;rer tek ısmarlardık. 

-Haydi ordan sen de. Yuf De! 
Bizi bu kıyafetle oraya alırlar mı? 

- Doğru dedin anam) bizde kı
yafet köpeklere ziyafet. 

Adımlar kötü sokağın kötü kal
dırımlarına vurdu. Tak, tak, tak, 

c.J. diyen kazmalar fren yapıp 
d\.1: du. işçiler, yerlere tükürdüler. 

- Paydos .•. 
Dağıldılar. 

- Ulan Ali be .. Çapur Dilberin 
ne yaptığını duydun mu? 

lüğe uskumru balığına değitirim ... 
Adam suratına bakınca içi dııına 
r:kıyor. Katı kırıkta da mide .. Bü
yük feylesof demiş diyorlar: Gö· 
nül kimi severse güzel odur. Sev
dalı yüreği bir kuımuş, güle de 
konar, çöplüğe de .. Anlatılan Me· 
met'in yüreği bülbül değil karga 
imiş. Karnını doiunnadan, elin 
düzenbaz karısına eyvallah derse 
işin sonu böyle olur elbet .. 

- Öyle deme be, abicim ! Kafı 
kırık tam sevdalı. 

- Ulan mastor musun? Nesin? 
Bir tokatta avurtlarını patlatırım 
da reiz geçerken yafa diyemezsin. 

- Peki, peki sustum. 
- .... 
-A.AA. 
- Hişt ulan sussana? 
- Sustum, sustum. 

- Düüt, düüüt, düüüt ..• 
Düdükler .. Koıuıan ayak sesle

ri .. Pat, pat, pat pa .. Pa .. Pa ... 

- Çabuk gelin.. işte burada 
çevrildi. Kahveden dışarıya kaça· 
maz. Ka§ı kırık enseleniyor. 

- Ne o? Deli gibi bakıyor. Kan 
damlıyor elindeki bıçaktan. Kan, 
kan, kan ... Bıçağı attı. Kanlı eli· 

nin tersiyle lerliyen alnmı sildi. 
Rakıya ıarap kattı, kanlı dudak
larına yapıştırıp içti. Gözlerini et· 
rafta gezdirdi. Gözleri birinin yü

zünde çengellendi, kaldı. Birin=n 
yüzüne bakıyor, bakıyordu. Bir
den karnına kaldrrım tafı yiyen 
bir köpek gibi bağırdı: 

- Heyt .. Ulan ne istiyoraunuı: 
benden? Katı kırık Memet ben:m. 

Karımı ben şişledim. Kör ermeni
yi de ben §İşledim. De.ha ne isti
yorsunuz? Haydi ulan savulun 
be? Alimallah!.. 

B1çağı kaptı. 

Elindeki kanlı bıçağı havada 
savurdu. Kalabalığın üstüne doğ· 
ru yürüdü. Halk geriledi, geriledi. 

Poliıler geriledi, her §ey geriledi. 
Hayat geriledi, nefesler geriledi, 
oda duvarları geriledi. Döşemeler 
geriledi, her şey geriledi ve her 
şey bir girdap gibi birden açıldı. 

Yarın ki maçlarda F eqerbahçe, 
Galatasaray ve Beşiktaıın galebe 
çalacaklarını §İmdiden tahmin et· 
mek hakikate yüzde doksan yak • 
laımış olmak demekf r. 

Heyecan noktasından, bu haf • 
1
• taki lik maçları, futbol meraklıla· 
rı için ikinci derecede bir eliemmi 
yeti haizdir denebilir. 

-Ne yapmıt? 

- Kör ermeni bozmasıyle 
pişirmiş. • 

Birden açılan bu girdap daraldı, 
iti daraldı. Ve katı kırık Memet bir

denbire kendini kolları, bacakları 

i. M. 
Kıymetli bir sporcu öldU 

Fener bahçe klübü tenisçilerin· 
den Suat Beyin kardeşi tenisçi 
Danyal Bey bir soğuk algınlığım 

- Pitirir ya?.. Denizde kum 
kör ermenide para ... 

-Zaten karı kısmına güven 
olmaz. Yapar mı yapar? Ama me· 
telik verme, sanki o da matah mı 
ki? Ben öyle karıyı tanesi bir yüz· 

sarkık, vücudu acı ve harap bir 
kukla gibi dar, dapdaracık tat bir 
höcrede buldu. Bu iıin nasıl oldu
ğunu bir türlü anhyamadı. 

Fahri Demir Ay 

müteakip çarşamba günü vefat et· --••••••••••••••••••••••••••• 
miştir. Kendisi istikbal için çok 

kıymetli bir tenisçi olacaktı. Hali 
hazırda bile akranları ve büyükle· ' 

ri arasında temayüz etmişti. Bu 
çok kıymetli gencin vefatı spor 
için bir kayıptır. 

Merhum Muzaffer h:;ln 
Bundan bir ay evvel vefat eden 

Beıiktaf klübü genç takımından 

Bugün iPEK sinemasında 

Esrar ve Muammalarla dolu, Heye
canlı ve son derecede meraklı 

Şafakta Silah Sesleri 
Fransııca s8ılü Büyük U. F. A. Süper filmi 

Saat 11 de tenzilatlı halk matinesi vardır. 
ve ~aba~ş lisesi aon ~ınıf ~lebe·l~•••~••••••••••~•••~ı~~--·•••~ 
sinden Muzafferin hatırasını an· 
mak üzere dün Şeref stadında 

mektebi bulunan Kabataf lisesiyle 
feyziiti lisesinin A ve B takımları 

arasında iki maç yapılmış ve çok 
zevkli olmuıtur. 

Buglln T Ü R K sinemasında 
He;kes gülmekten bayıl.tcaktır. Çüoki: 

HOVARDA B·AHRiYELi 
Kalabalık birmektepli kütlesi f ilm 'ode ko!llikJer şahı : 

önünde cereyan eden bu maçlar- _J Q E 8 R Q W N 
dan A takımları müsabakası gü· ile =I'HELMA TODD ve JEAN MUIR 
zel bir oyun neticesi f eyziatinin bütün dünyaya ne'e saçan bir şaheser yaratmışlardır. Bu 
üç sınıf lehine, B takımları müsa- muhteşem komediyi görenler bütün gailelerini unutacaklsrdır. 
bakası da üç bir aleyhine netice- İlivet~n : Ben bir pranga aşıkıyım - 2 kısımlık komik 
lenmittir. I•••••• BugOn saat 11 de tenzilitb matine •••••illi 

. 
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Naşit Bey 
Tuluat oynama .. 
dığını söylüyor 
Asım Baba muharrir

lerin bile tulfi.at 
yaptığı iddiasında 

Kontenjan harici 
kalan mallar 

Ankara, 15 (Huıuıi) - Ma;-ıı 

HABER - Akfam Poata•ı 

Kömürlükte 
kesik kafa 

( Baf taraft 1 incide) 

934 içinde ltalya kontenjanlarının Sol tarafta ilk tesadüf edilecek 
tevzii ııraıında bedelleri yanlışlık yer, bir kömürlüktür. 
ile Merkez Bankasına yatırılıp ta 
ııralarx gelmediğinden dolayı çe -
kilemiyen tüccar mallarının sıra • 
!arına bakılmaksızm getirilmesine 
icra Vekilleri Heyetince karar ve • 

Evvelki gün Cemil Bey kömür 
almak üzere kömürlüğe girmiş ve 
kömür almaktayken kürek, seı·t 

Dahiliye Vekaleti tiyatrolarda 1 ı-ilmittir. 
o:nana~k e~~rlerin k.ontrola ti.· B~ karardan istifade ıuretile 
hı ola.cagını ılan ettıkten sonra' ıetirılecek pamuklu mensucatın 
tnatbuat müdürlüğüne bir hafta miktarı 32.000 kilo tutmaktadır. 
zarfında tetkik edilmek üzere iki Karardan istifade edecek tüc -
yüze yakın eser 1ıelmişti. Dahili· carlarm isimleri ve her birinin isti
ye Vekaleti bu suretle bütün pi • fade edecekleri mal miktarları bu 

bir cisme ilişm · ,, Cemil Bey bunu 
merak ederek sert cismin ne oldu-
ğunu anlamak için orasını karıştı· 

rırken gömülü bir kafa bulundu
ğunu görmüş ve hemen zabıtayı 
haberdar etmİ§ ve zabıtaca da 
ta.hk!kata başlanmıttır, 

Dün bir muharririİnizi bu eve 
yesleri tetkik etmek ve bc.zı yer- gün lstanbul gümrükleri baş mü -

du.'rlu'"ou"ne bı'ldı'rı'lmı'ıtı'r, göndererek tetkik~t yaptırdık. Ar-lerde yapılan tulu:ıtm önüne geç· • 
kadaşımrz eliyor ki: 

mek istiyor.. -0-
Bu münasebetle tuluat oyna- Izm~r havagazı şirketi Evin kiracısı muhafaza memu· 

drkları iddia edilen halk ıan'atka- ru Cem'i Bey ile birlikte kafanın 
Ankara, 15 (Husu.t) - lunir b 1 d v b' · i h ı 

n Natit Beyin fikrini öğrenmek 
istedim. 

Naşit Bey ziyaret ıebebimi öğ· 
rendiği zaman elindeki defterleri 
açarak gösterdi: 
-lşte bunlar ıaahnede oyna • 

dıjınıız eıerJetin a&ılla.i·ıı. bir 
de bize tuluatçı derler. Bi
zittı •aten thttdfye kadar oy
mı.dığımız bütlih oyunlar ya
ıdmıt, matbuat rnüdürlüiündeh 
ve polisten müeadeıi alınmıf e
serleı·dir. Tulfiattan çok tan vaz 
iestik ... 

- Bu ıene yeni eserleriniz var 
mt?. 

. .. u un ugu ır nev ma zen o an 
hava gaı:r ve elektrik tırketi mu· t dik C ·ı B b i ah t 
meuilleri buraya gehnitlerdir. lz. yer.ekg r k f. emı kt·~ anad z_,.A..a 

• • • A • verır en a aftın çı ıgıyer e Olllla 
mır havagazı tırketı, ınalı vazıye· ı 
t~nin müıaadesizt:ği dolay11iyle başka kabarık yer.ler vardır. Bu-
havaga:z:ı fabrikasının bugünden i rada da bir cesedın bulunduguna 
tibaren tatil edefeğini hükumete ihtimal ,-eriyorum dem'ttir. 

bildirmitti• Filhcı kiki' Cemil Beyin dediği 
Şirket mümessilleri bu mesele gib1 orada gömülü bir şeyin bu

hakkında Nafia Veki.letile müza • lunduiu ihHttıalini verecek bir set 
kere ederek tirketin f aaJiyetine ftlevcutttır. Bulunan kafa zabıtaca 
devam edip etmiyeceğini karar • 
!attıracaktır .. 

---o------
Ankara havegazı ve elek-

muhafaza altırta alınmışlar. Ya:t· 
dığımız yer de bittal>i zabıta lara

tındati kazdırılatak ve ne olduğu 
anlaşılacal<tır. 

EY sahih'. Sıddık B'!y Ank:ıraya 

gittikten konra bu evi Giilhane 
doktorlarından biri kiralamıştır. 

Bu doktor epeyce bu evde otur· 
duktan sonra başka bir yere taşın· 
mıştır, Cemil ve Zekeriya Beyler 
bu eve geleli ancak ü~ ay dl.ntut· 
tur. 

,. 

Deniz kazalarının 
önü alınacak 

( Baştariılı l inci de) 

ğinde birer gönder üzerinde her 
taraf tan görülebilir bir beyaz fe -
ner bulundurulacaktır. 

Gece çalışan balık avı vaııta • 
larında, avın hususiyetine göre, 
daimi bir fenerin çekilmesi, av • 
1anmıya engel olduğu takdirde 
bunlar, av yerinden geçecek ge • 
milere - manevra sahasına gir • 
mezden evvel görülmk üzere -
daimi yanar bir halde bulunan be -
yaz fenerlerini vasıtanın münasip 
bir tarafına saklıyacaklardır. 

Geceleri kırk beş metreden u -
zun ağ veya buna benzer av ci • 
hazlarını ·atmak suretiyle balık tu. 
tan av vaaıtaları her hangi bir ge .. 
miye yakla§malart veya her hangi 
bir geminin kendilerine yakla,ma
sı halinde beyaz fenerlerden baş • 
ka af veya buna benzer av cihaz -
larırtı atmış oldukları istikamette 
blrind f erterden bir metre a~ağı • 
ya ve bir buçuk metre ufki mesa -
ft!ye ikinci bir fener gösterecek • 
lerdlr. 

Dalyanlar gece vaktı denizden 
taraf ta olan hududun ntünaı\p bir 
yerine beyaz bir fener yakacak
lardır. Tehlikeden saUm ve icrası 
mümkün olduğtl zamltn Karadeniz 
bdğazıntlan Karadenize doğru ge
çen bütün gemiler boğazın Rume
li tarafından, Karadenizden gelt!n 
gemiler Aıtadôlu tarafından geçe
ceklerdir. 

Hizmette bulunan dalgıç \Tası • 
taları, tarama dubaları gibi ma -
nevradan aciz vasıtalarla bu va • 
sıtalarla bu vaziyette ki her nevi 
balık avı vasıtaları, gi.ihdilz bit 
sepet ve gece her taraftan görünür 
bir 'b~yaz fener çekete lertfır. "°" lf"tıı: *C 'a t' M•'f' ,.._ ... • ,.,., ~ 

Ak veya Karadeniz boğazların-

18 11<lncl ıe,rln _193~ 

Küçük itilaf 
. . dt) 

( Baştarofı l ıncı . 
"zahıl'" 

yorlaı'. Ve İtalya buna ınu 

di~ ~ 
R d k .. ük' 't'l' fa benz oma a uç ı ı a .. ~ 

b' • •ıA f • l günU pe ·r ıtı a. m 1.mza anması .
1
• fı 

B itı a 
fazla yakınlaımı~tır. u . ta• 
35 milyonluk bir kitle ile Le~ı• 013 
mn da iltihak etme•i pek z yabir 
muhtemeldir. Yalnız daha .. le 
müddet beklemek lazımdır. So~ ... 

. set••· bir anlatmanın Avrupa ııya 
1
, 

de ne kadar ehemmiyetli rol 0~e· 
yab'leceği ve küçük itilafa ne ğı 
rece kuvvetli bir darbe vurac• 

meydandadır. hlİ' 
Acaba Avrupadaki sulhu te .. 

11 
keye eokabilccek bu anlatma ıÇ~1 ifil• 
Avrup3 bir şey yapabilecek çe· 
Yuııoılavyanm, Romanyanırt, h'' 
koslavakyanm hukukunu ıuıı .. P' 
faza edeb:lecek mi? Bu pek 911 

..ı r· 
heli. Bilhaua M. Gönböt'ün !'•' i 
ıilya suikaıti tarihi olan 9 Biri~, 
Teşr:n tarihinden itibaren yaptı:, 
işlere bakılırsa endişemizin d• 
yerinde olduğu derhal anlatılır· , 

1 = Suikasti müteakip M. G~:~ 
hö, evvela Var,ovayı ziyaret et 
Ve Lefıiıtan hükQmetiyle u•~ 

··ır boylu temas etti. Acaba M. GO 
bö! Leh ıiyaaileriyle ne konutU1

• 

2 - Ondan M>nra Romaya f 
derken ye1Ida Viyanada AvuitU~ 
Başvekili M. Şuşnig ile görUıt 
Acaba nelerden bahsettiler? 

3 - Romada Mosolirli ile ~O' 
ıtU§tular. Bu l<onu,ma ve anlatıl!' 
ne hususta olabilir? . ~ 

4 - Vatikan' da Papa 11 ncı 
ile nıüli.kat yaptı. Bu müJak"tt' 
Papa Cönböş'e ne tavsiye etti? 

5 - Nlhayet Romadan döniif1e 
Senımering•de tekrar' Avusturf' 
BatvekiH Su,ningle uzun uzadı~ 
emas etti . .Acaba neye karar 

dilet? 

- Var .. Bilhassa dört tane yeni 
operet tenııil edeceğiz;. Adnlar 
~arkısı, Samsun ,arkısı bir de Ya· 
lova tarkııı. Bunlar şehir tiyatro -
•unda oynahan op~retler gibi ola
caktır. Ne yaparsımz? Halk ope -
rete fazla railiet 9österiyor. Sonra 
bizim çalı!mamız Şehir tiyatro· 
sundan eseri bir ay mütemadiyen 
oynıyor. Halbuki biz her gece 
başka eser oyn.arız. 

hik ş:rketi hesapları 

Anl<ata, 15 (Husust) - Na· 
f ıa lieyeli Ankara hava gazt •e ~
f ektrik tirkeUnin hesat'larını tet -
klka devam etntekteôi~. Diğer ta
raf atn, tir kelin Berlindeki ıtıüffie•
ııilletind~ıı Uç kiti buraya gelmit
tlr. Bunlar da. yaptlai:i tMkiklerle 
ayhca tnell}Ul olmakt&tlırlar. He
yet itini hitirililHert aoti.ra raporu· 

nu Nafıa Vekaletine verecektir. 
Raptirdan 'onra , Nafıa tel<aleti 
ıirketin uttıumt ttieiif aatlarA. kar· 

Evöe, eskiden bir doktorun bu- dan gelen gemiler kılavuz iste • Bütüri AVl-upa gibi Ytıgosl•4' 
yada bu beş sualin cevabını ke' 
di kendine nıehfi ola.rak ver111İf 
tir. - Eskiden ıabalia leadar süren 

piyesler oynarJinız. Geçeiı sene • 
den Beri tatbik edilen saat 11 de 
bitirltiek nıe!elesi nasıl bir rtetice 
~erCİi? 

- Halk alıştı. Şimdi saat 8,5 de 
temsile başlıyoruz. Tam iı debi -
tiyor .. 

- Alafranga, alatürlia musiki 
liakl<ıncla filCriniz 

- Bizim temsil ettiğimiz ope -
retlerinin hepsi aİafrangadır. Zaten 
biz çoktan ince sazı kaldırıp yerine 
orkestrayı koyduk. Temsil baJla -
madan evcl halkın nazarı dikkati
ni celbetmek için çaldığımız Mor
aolar da alafrangadır. Sonra gene 
repetUivitlitntiızdan karnahl 
kokozlan gibi eserler de hep alaf
rangadır. 

Btf eına8a Nll,it Beyle befaBer 
bulunan ~ii esl{i arlislimiz Asim 
Baba söze karıştı: 

- Bize tuluatçı aiyenler çok 
aldanıyorlar. Tuluat yapanlar üç 
be§ ]aalettayin adamın l:;irlel}erel< 
yaptık:İafı ve Arlatloİu aa aolaştık· 
lirı ktiitipH.tiyalarclır. Sotıra. bence 
hakiki tuluat fena bir ıey değildir. 
Piyes yaza lar, muliarrirler, ro -
mancılar eserlerini nereden yazı -

yorlar? Onii aa l::Hr nevi tuluat 
yapıyorlar. Mahzurlu ve fena ~ey 
fena tuluat yapmaktır. Yollsil 
ıana'tltlrane tuluat çolt ğüç, çok 
hıü,küldür. 

Sahnemizde tuluat yapacak iK
tidarda adam yoJHur. Eskiden ıan 
nede ıaflka ğiyeniediğiiniz için 
mecfmt.en tu1Gatçi .-e orta oyuncu· 
iu otmUthik. tünlfü diger piyes· 
lerde oynayabifniek için barön, 

ıt ifa ile tnületlef buluııHuğu l:ttzı 
ttoktahıtelaki Hareket suretini ta-

yin edecektir. Bu atada yUksek 
görülen saat kiraları ve l<İlovat 
ih:.rdi hakkında da karar verile • 
ct"ktir. 

...:ı.:.:...o-

Ticaret istatistikleri 
Ankara, 15 (Hususi) - Tica • 

ret istatistiklerinin tanzim ve net· 
rile alakadar bazı meselelerin mü
zakere ve halli için Ba,vekalette 
bir komisyon teşkil edilmiş ve bu 
komisyon istatistik umum müdür • 
lüğünde ilk içtimaını yapmı9tır. 

-0--

Ta,ıa yar111ıımı4 
To.rabycde oturan amc1e Hüse· 

yin ile ayni yerde oturan Salahat• 
tin Ef. ile aralatında kavga çık
rhı,, neticede Hüseyin, Salahattin , . 
Efendiyi taşla ağll'ca yaral:\yıp 

kaçmış ve li'lahere yakala mttht. 

2 

Gorio Baba 
BALZAK 

HagdaF Rıfat 
23 forma 1 lira 

r 

kont olmak şapka giymek 
lazımdı. Biz ıapka giyemediği • 
miz için bu rolleri Ermeniler ya· 
pardı. Manakyım kumpanyası öd 
,el<ilde teşekkül etmiştir. Ve onlar 
dram, piyes oynarken bii llaŞımı~· 
da :Keçe kühali, ôrta oyunculuğu 
ve tuluitçilik yapard11<. itte tuH1· 
atçılık buradan çıkmıştır. 

lunduğuha göre lfü kafanın da bazt dikleri zaman kılavuzluk ve ro . 
tetkikat yapılmak üzere cvae bu- morkörcülük inhisarı idaresinden 
lunôurtilcfuğuna ihtimal veriliyor· kılavuz alacaklar, ve bu kılavuz
sa aa gömUlmesine alhl erditile- lar silihi pratiK.a olinadan ge 1 

~ "' ~ 
Budapeşte, 15 (A.A.) - Macar tİ 

graf ajansııdatı: Ba,vekil M. Görı1~ 
mecliı hariciye komisyonunda urrıı# 
Avrupa vaziyeti ve bunun Macari•lJ; 
üzerindeki tesirleri hakklnda beyal111 f'' 
liulunmU§ ve Vatşova, Roma ve v~ 
rıa seyahatletirHn neticelerini bil 

lere giremiyeceklerdir. 
memekt~rir. Zabıtaca bir kaç cep-. l Nizamnamenin deği~tirilen bu 
heden talikilfata devam etli mek-

maddeleriyle deniz çarpışmaları -
teait. Bir :kaç gilne kadar Her te-

nm, kazalarının önü tamamen a -
yln meydana çıkarılacağına mu- lıttmil dİtnaktadır. 
hakkak iıa:ıatıyle bakıİtyör. 

1 ·-----........ Bulgarlarla dostuz 
Ihsan YAVUZ fakat .•. 

miıHr: t'I 
M. Gömböş, İtalya - Macati•.

1
, 

dostluiunuh istikrarım tekrar ve b•lıı' 
hana kayıt ve işaret ederek bu do9l 11 

Kadın ve erkek tetzisi 
Bütün şıklar hep orada gi· 

yinirler. Her keieye ve Her 
artuya uygun elbisenizi ahcak 
orada yaptırabilirsiniz. 

lıtanhul Y enipostahane kar· 
şıııl}da Foto Nur yanmda Leta
fet hanında. 

Ankara'nıri~'·ert~ büvük . . .: .. '• ~. -~ . :.. . ' .. 

. ~i'.;· }\ltap, ·gaz.ete · ve .... 

. • .. ' . ~ ; " t . ~ ' . . . . 

. · ·IC..Jrt.?.sive ·. m? ~->..zet s1 ... . . -' 
··- A..r: •.··. · ... 'l • ·~ '· ~ -~ ~ . . . . .- .. -;. ... ' 

·-.·· . ·A ·::: . ·V+·~~B· ~;·A·· · ·:·' .. ı,···.-
. : J-1l.· · ·.'. _~·:J; ,· . . . 

·. •--...ı -~ -, ,.· . . ' . . \ 
· llitaıı evi ve ,furtasi~ecilik 

' . I . ' ' ' 

. ."-' '"r ar~ct:lili C'cddr:•i 
; 1 • .;· • ;-r'dt·J ıin''. .. 3377" · :· ' , ., . . . . " ' .•. '. . . 

• '.' .. , .,'., , ,.,~ .. ~t •• j_ •. • :. ·,.t.,·; i 

, .. ·. Her . lis~ı;ıc~~·-~.g~i.~te:.:C. ~ · 
, ~ .·· mccı.nua ' re . kitap ·~ ... 

. . ( .. .. ~ ~ ~ . . . 
H;er ,!].evi ~ırtasiye :r.~ya '' 

·. ve.~ek~ep levaZımı . 
. ; 

Hl'r t~irlii F ofo.ğl-af . 
ı~vazırnd makineler 

ve. a~~tör i~1eri 

; . ~tcn1 Pertev ih;iy~tı 

Kütahya çiniler~ : · 

(Baş tarafı 1 incidb) . ""' 
1 ğun Orta Avrupa sulli ye ıükünU 8" 

Bulgar gazeteci eri liunaan son- en sağlam bir temel olarak devam e ,, 
ra Tevfik Rüştü Beye bir kısim ceğlni ve 1:>u dostlüğun en büyU~, 
Avrupa matbuatının Ankara nfü- kuvvetli amili Macaristan ve onun 1~ 
zakereleri esnasında ~ulgaristana lı davası müvacihesinde çok har~r'pıl 
Akdenizde mahreç verilmesi mese- hissiyatla muttasıf olan Ouçe o!dııi1' 
lesinin de görü~üldüğünü, ve kon- ilave etmittir. p~ 

Ba,vekilderi sonra fÖZ iları ııuııı• 
ferans muhitinde artık Bulgarista- zltaatçiJer muhalif fu·kasından ıfle . .,;ıı 
ıiın bu taleliine karşı müı:ıameli · Ekharot Macatiitan Harici va:ıl~c~~ıııl 
Rarlık llbsedlldiğini yazdıklarını •oh haftalar zarfıni:la salah buldı.ıS:ı,ı" 
söylediler. lşlii hakikatini sordu- memnuniyetle teslfü ettni,tir. D~~ıı~a 
lar. göre umumi vaziyet müsaittir· , Jel'• 

• · J bütün devletler sulh iatemektedır 11rı• Hariciye Vekilimiz de. i ki: · f "11" 
H. · · \' M Vol ,.. 

1 ırııtıyan sosya ıst . 
1 
.... ıı ' 

- "Son Ankara müzakere erin- f ıı .. 
~ ı ya ile İyi mÜna11ebatın inl<lıa t j.f 

de Bulgaristanın Akaenize tnan- ınunda ısrar e<lerek kUçük itil!!'" il'' 
reci meselesi tİıevnıu bahis bile e- • · •.ı•• l esıııe il rupaôa sulh havasının uuze tJJ tee'' 
dilmeai ve eClilmiyecektir de ... Bu- ni olmasından Clolııyi beylin' 

nu böylece lliliniz. Biz muaheaele- •eıİıy•le•mlliİ~ıt111ir•. m•ıniı•.mo~....,... rin tadiline aİeyhtarız. fiunu bir H · • 
çok defalar size söyledim ve gene Göz elnlJl~ ·· k'1~ 
de söylüyorum. 81;1 meseleyi siz Dr - Süleyman '"t U so 
kertdi kendinize uytluruyorsunuz. 

BabıiJi, Ankara caddesi J\JO• 
Telefon: 22566 . 

Türkiyede Bulgaristana kari~ Sah günleri meccanendır·· 
çok derin l>ir muhabbet mevcuttu. 1111.:ı• • ısiSıtııi 
Fakat siz bu malireç ve TrölCya luğünttiz katiyen Yilni~ H J<jt 

t ı. · 0un~ nıeselelerlni mevzuu l>ansetmekte leyliitte olhiıyacaıc:tır. ı;ir d~1 

aevam etlilCçe size karşı olan bu olarak öilitıiz. Bii böyl~ıti sh'•i 
muli.abhet .azalöı ve liaklı olarak luk ta İ$temiyoruz. Bit• fj d0 

ta Türk efkarı umumiyeıinin ga- timiz bütün koınŞularırn;ı ıttlirıffi 
İeyanını mucip oldu. Biz BulgK- olmaktır. Faıtat 1.)ü a0·~0oaıu~ d 
ristanla da dost olmak İ1ıtİyoruz. ZI katiyeii aııer bir ko Z1ıı. ı: 
Bunu bir çok defalar izhar ettik. lef hine tesis el:ihelt 19t&frl :ı;ııııı·ı' 

· · ı:e Y" Fakat Bulsı:aristanla olacak dost- fen bunu ııazetelerını 
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~el tefrln 1934 

SAÇLARI 
-Kuv•etleadirmek 

uzatmak 
dökmemek 

HABER - Akfatm Posta•• 

Petrol 
8 ft ~ ve O j ~ iığrıları l Meyus 

olmayınız 
Souk alginh§ı • Romatizmaya 

l Katelik kutu 
ıo ., türplede 

Hakiki kaşe 

KALMITIN 

Ademi iktidar ve halıizlik 
ıizi meyuı etmesin! 

Hıf zı111hha kaidelerini teırik ' 
etmekle 

SlKSolin 
tedavisi ıizi ,ok memnun 

. edecektir. 

Kutuau (200) kuruıtur 
BEŞiR KEMAL 

MAHMUT CEVAT 
Eczanesi; Sirkeci 

f•rnlne dikkat ediniz • Her ecıen~de bu'uour. ......... ~ ........................... !. 
!stanbul Ticaret • ve sanayı odası 

MECLiS AZASlNlN 

Yeni intihabı 
tn,~a, Metlisi aıuının milthieti 1934 aeneai aonunda bitece • l 7en Yeni itttihap yapılat:&khr. Birinci derecede intihap: 

• G·· Birinci kanun 1934 pazartesi 
te ~Ui\ü saat 14 <ie bathYatiK o gün 17 ye kadar devam edecek 
ttk~· ltıi salı RünU yihe 14 -leh ba,hyarak ıaat on yedide bite • 

f·&ı:l ~t. Odalar nizamnıiffi@sihih 26 mcı maddeıi mucibince bi • 
tekı ~~tcede inlihap hakktnı haiz olanlar bu intihapta rey vere· 
b)\t erınden alakatlarlahh aiciİ defterlerinde isimlerinin mevcut 
~a.t'P ~ltnt\thiına dair icap ~den letkikatı oda ıicil tubeıine mü· 
h ik·la Yapabilec@klert ve bu huauata bir itirazları vaki oluna 
l' ~ş . •net TeıHn, '§34 tumarleıi ıününden itibaren 22/ lkinci 
h\t:~n 1934 perşembt günU hlt 17 ye kadar intihap heyetine 
l'a.n ~t\ \Perec kli!ri ilirit.zhameyi odaya tevdi edebilecekleri be· 

~ illn olunur. h77g9" 

aıtslm Abide Karşısında 

AV 
Loıtahta ve Birahanesi 

Sarayburnu parkı. Mulenruj, Eden ve 
Belvü müesseselerini ıenelerce i9le
ten muktedir eller idaresinde memleketi-
mizin çok kıymetli musiki san' atki.rları
ıim iaifulerini ataiıcİa göstermekle mü
esseie iftihar duyar. 

SAZ HEYETi 
8 - klarnet Şükrü Bey 
9 - Ôarl>üka Hasan Tahsin 

Bey 
MUGANNiYE VE 

MUGANNlLER 
1 O - Belma Hanım 

meleri ilin olunur. (4836) 

NORA 
"MlNORA,, tra§ bıçağı herke

sin ttaı bıçağı ismi ile maruftur. 
Tekmil Boenos Ayrea ahalisi 
"MlNORA,, küllanır. lb adedi 
35 kuruttur. Toptan aabt ma
halli: Ketencilerde Niıim Niye• 
go Efendi mağazaııdtr. ( 48ôb) 

ı..-- Kimyager 
Htisame<ldi:-1 

Tam idrar tahlili 100 kuııış -
tur. Bilumuın tahlilat, Eminö -
nü, Emlak ve Eytam Bankasi 
karşısında 1Zıet Bey Ham 

l811iıİiıliiiiııİİliiiıııııilılliiiiiiii [:4~0 Jj ........ 

İIAıi 
Beyoğlu Birinci Sulh Hulfük 

Hi.kimliğinSen: 

Mülazım Şevltet Beyifı it Ban· ' 
lilıiı Beyoilu ıuhe inaen ıalın al
diğr 1933 (8) ertil>inaen yirmi 
liralık ( 11786) No. lı Ergani ma • 
deni istikraz tanvilini z yi etine • 

ıi liaıel>ile mahl<emece mezkar 
tahvile aair iediyatta bulunulma· 
ıının memnuiyetine karar verildi-
ği ilan olunur. (3418) 

ZA Yl - Maaı tatbik mühürü· 
mü zayi ettim. y eniıi ilik ettiril • 
mit olduğundan foıkiıiniiı hükmü 
olmaaığın ilan ederim. 

Mütekaidini askeriyeden Ah • 
met Rifat (3420) 

HABElı 
Akşam P8stEisı 

---iSTANBUL AN 
idarehanesi• KARI\ CADÔtSl 

= 

Nizanı 
7 

la kabildir. Tecrübe 
edilmiı en çok rağbet 
g8rmUş bir illçbr. 

, T E L E S: U N K E N· 

Herkeain ajzında dolatan 
Radyo Makinesi ... 

TELEFUNKEN 
Kııa, orta, uzu dalgalı neıri • 
yah emıalıia bir berraklıkla 
nakleder. En mütkillpeaent mu-

ıiki mUtehasaııları ancak 

TELEFUNKEN 
Sayesinde ruhlarına ııda 

bUll billfliterdir. 

Radyolannı dinle • 
mı den kararınızı 
~•nneYiiUz. Anu •tHtii\b 
ve he.jilinizae yatatbinıız 
Radyö Muin i ancak TELEt:UNKEN dir. 

latanlnıl - Anliar• 
BOURLA Biraderler ve ŞI. lmıir 

:::: MOBit VA, KARYOLA ve SANDAL YA mı::r.::1 
AJacaksan.ıı lıtanbulda ltııl Paıa yo~ü,uatla 66 No. lı lj 

Asr"'ı Mobı·tya Miiazatına uinmadan almayınız:. " 
Tel. 23407, AHMET FEVZi i! .. 

••n:::::ı:::r.ı=:m:wwmmn=:na::am:un:awcua:ıumwww."::::::n:mı~::: 

Tc.:J Q K iVliı 

i:IRAAT 
BANKASI 

\ 



Dün akşam 
Beyoğlunda bir 
yangın oldu 

I 

Filipin adalarının merkezi olan 
lık zarar yapmıştı. Resimlerimiz 
Jaki resimde Cenubi A vusturalya 
lan merasime iştirak eden yarı 

• 

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

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika rto. 88 

- Evet... Bir müddet için .. 
Şimdi neredeyse hepsi kulübele
lerine çekilirler. O zaman hareke
te geçeriz. 
, Ben köyü çok iyi tanıdığım için 
müşkülata uğramadan aradıkları· 

mızı bulabiliriz. 
- Sen bilirsin .. 
lkisi de, oracıkta oturdular. 
Konuşuyorlardı. 

Aslanları biraz ötede uzanmış· 
lardı. Duruşlarından belliydi ki, 
efendilerinin en küçük bir işareti
ne bakıyorlardı. 

Aslanlı adam Abdullaha dön • 

dü: 
- Ben, dedi, şimdi yalnız ola -

rak yerlilere daha çok yaklaş -
mak istiyorum. Sen burada bek -

le .. 
- Ya aslanlar. 
- Onlar burada kalırlar .. 
Abdullahın cevabını bekleme -

den yerinden fırladı ve ileriledi · 

:················ 
iYazan: . 
1 Rıza 
i Şekip .. ' =·······-········ ı··beY dan sıyrıldı.. ikinci ku u l 

lak verdi. İçeride iki ka 
111 

konpştuğunu duymuştu· 

kabarttı.. Yazık ki İ§İne •• 
1 

cak mevzu üzerinde dei1 
Durmadı .. 

O, şüphelendiği kulübe1e 
rulmuştu. Bütün ümidi bl.I~ 
dı.Esirlerin orada sakland•S 
tiyetle bilmemesine rağıtleJ1 
reisinin kızını kaçırmağa 
zaman en sağlam kulübe 
burasını bulmuştu. 

Aslanlı adam, iki defa .. 
nm tedbirsizliğinin önüne g _ 
ti. Bir defasında açık buldt1 
lübe kapılarından birine sa 
Arkasından zor yetişti ve ııı 
latla caydırdı. ., 

1 

l. ___ E ___ S _____ N_A_F......_V _E _l ___ Ş ____ Ç _I _I 
Aydınlık bir geceydi. Her şeyi 

bir gündüz gibi görmek kabil olu· 
yordu. Aslanlı adamın müheykel 
vücudu, ara sıra çalıların gölge -
sine karışıyor, sonra bembayaz top 
rağm üzerine bir siluet çiziyordu. 

Diğerinde de yerli sıgıt 
ağılı önünden geçerken ke 
tutamamış, çitten içeriye 3 

istemi§tİ. 
Aslan adam, ümidini ba. 

kulübe önüne geldiği zama 
fa kulak verdi. Çıt yoktu. 
leri bile eğlenceden yoru 
derin bir uykuya dalmış oltı 

Zavallı berberler 
hep aynı emelde 
Fakat beledıye her ne· 
dense ricalarına ehem-

miyet vermiyor 
"Muhterem valimiz memleke

timizdeki çalıımanın gayri mun

tazam olduğunu görerek dükkan

ların kapanma saatlerini tayin ve 
tahdit ettiler. Bu vesile ile mem-

lekef-· · - · '';:i binlerce vatandaşı 
sevindirdiler .•• 

Fakr.:. liz ı..:erherler gene düşü
nülmedik.. Bizi hiç gören olmu

yor mu? Sabahın saat yedisinden 

gecenin on birine kadar on dört 

saat hiç durmadan mütemadiyen 
ayakta çalışan biz berberler, aca
ba niçin unutuluyoruz. Senenin 

365 gününün hiç bir saatini dahi 
serbest geçiremiyen bizler, ne 

dini, ne de milli bayramdan isti
fade debiliyoruz. Biz de bu va-

tanm evlat]arıyız. Bizim de herkes 
gibi yaşamak hakkımız vardır. 
Düt\yanın hiç bir tarafında ber

berler, sanatlarının elinde bi
zim kadar esir değildir ... 

Muhterem valimizden aile
miz namına rica ediyoruz. Bir 

parça da bize hava almak mi~sa

adesi verilsin.. Zira boğuluyo

ruz artık. .. ,, 

Niş:ıntaı Vali konağı caddesi 
No. 15 berber: Halil Can 

Üç mobilyeci jşçisine 
ihtiyaç vardır 

Üç mobilye işçisine ihtiyaç 
vardır. Arzu edenlerin Galatada 
Hezaran caddesinde Adalet Ha-
arnda 29 numaraya müracaat et-

• mesı. 

646 numaralı tramvay 
memuru müvezzllere müş

külat göstermiyormuş 
Geçenlerde bir müvezziin şika· 

yetini yazmıştık. 646 numaralı 

tramvay memurunun gazete satış

larına mani olduğunu, müşkülat 

çıkararak kendisini zarna uğrat -

tığını &nlatıyordu. Bunun üzerine, 
646 numaralı efendiden bir mek -

tup afarak bunun varit olmadığını 

anl::.dık. Son derece memnun ol
duk. Zira, bu memlekette gazete-

lerin satılma11, ahalinin okumayı 

öğrenmesi ve !terletmesi lazımdır. 

Buna zorluk değil, kolaylık gös

termelidir. Hem hu sayede hinler· 
ce vatandaı geçimin: temin edi • 

yor. Sokakta bağıran yavrucaklar, 

aile geçindiriyorlar. Onlar, yalnız 
malh~atın değil, maarifin de yar-

dımcısıdırlar. Kendiler:ne hürmet 

etmeli. B-oyları küçük diye onları 

hakir görmemeli. 

Ah şu dünyada hiç kış 
olmasa .. 

Kadıköy ilondurmacı Yusul e
fendi diyor ki: 

ismimiz don<lurmacı ama, ar
tık arasanız da bulamazsınız. Al
lah bereket versin, bu yaz ger

çekten iyi iş yaptık.. Şimdi kış 

gela~. T ubii işi tatlıcılığa çevir
m !!!~lazım.. Fakat bir fey benim 

merakıma gidiyor: Halk, eskisi 
gibi hamurlşi tatlılarına rağbet 

etmiyor. Dalia ziyade süt itleri
ni istiyorlar. Anlaıılan, bu, za

yıflık modasından ileri geliyor. 
Halbuki biz daha ziyade süt 
İ§inden değil, hamur işinden ka
zanırız ... 

En iyisi... Hiç kış olmasa da, 
biz hep dondurma, su ve şerbet 
ıataak!,, 

Hamalların 
şikayeti 

On altı kişi haksızlığa 
uğradı 

Dün matbaamıza Rüstem ca
mii önünde ipçiler bölüğünde ça
lışan isimleri bizde mahfuz iki 
hamal gelerek §Unları söyledi -
ler: 

"Biz ipçiler bölüğünde çalışı
yoruz. Orada kırk hamal vardır. 
Bizim işimiz tüccarın malını 

Yavaş yavaş gözden kayboldu 
ve tamamiyle ağaçların arasında 
eriyip gitti. Yerliler çekilmiye 

başlamışlardı .. 
Ortada ancak yanan ateşin ke -

narında son eğlencelerini tamam -
lıyan iki üç gölge görünüyord.u. 
Aslanlı adam, ağaçlar arasına sın
diği zamanda onlar da ayağa kalk 

mışlardı. 

Abdullah bu vaziyet karşısında 
orada, aslanlı adamın dönüşünü 
beklemekte hiç bir mana görmedi. 

Aslanlı adamı takip etmek için 
muhtelif yerlere sevkedilmek ü- ayağa kalktığı zaman. onun da 

gördü: zere motörlere götürmektir. kendisine yaklaştığını 
Malı götürdüğümüz yerden, _ Sen misin? 

teslim ettiğimize dair imza alı- Diye sordu. 
rız. Fakat bu imzanın hiç tesiri E - vet ... 
olmuyor. Bizim teslim ettiğimiz _Ben de arkandan geliyordum. 
e•yanın gideceg~İ yerden 13 gün H d" ·· .. 

Y: - ay ı yuru .. 
sonra haber geliyor ki; mal git- Aslanlı adam, aslanlarını da ça-
m emiş!.. Bu malın parasını bize ğırdı. Fil, orada kalmıştı. Ateşin 
ödetmiye kalkıyorlar ve parayı bulunduğu meydana yaklaştıkları 
bizden kesiyorlar. sırada, aslanlı adam Abdullaha: 

Bu meselenin halli için hamal _ Sen burada beni bekle, ben 
başına söyledik. Bizi kovdu. Bu aslanlarla ilerileyeceğim. Senin 
sefer fırkaya ve hamallar cemi- yardımına bu dakikada ihtiyacım 
yetine müracaat ettik . . Fakat bu yok .• dedi. 
müracaatler aksitesir yaptı. Ve p k AlA - e aa .. 
on altı kitiyi işten çıkardılar. _ Aklımdan geçmiyen bir ha -

Bize yazıktır, çoluk çocuk hep 
1

' diseyle karşılaşırsam, bağırırım. 
açıkta kaldık.. Rica ediyoruz. O zaman bana yetişirsin .. 
Suçumuz nedir, söylesinler .. Öğ- Ol 
renmek istiyoruz .... 

Ekmekçiler en yıpranan 
işçilerdir 

Üsküdar - ekmekçi kalfası 
Nuri Efendi ne diyor: 

İşte h.ıyntı srkıntı ve yorgunluk 
iç:nde geçen esnaftan biri de biz
leriz. 

Mütemadiyen ayakta, ateş kar
şısında, heran kuvvet sarfederek 
durmadan çalışıyoruz. 

İstirahatten, gezmekten, eğlen
mekten vazgeçtik; muntazam uy· 
kumuz bile yoktur. 

Bizim de hayatımız İntizama 

- ur .. 
O, bir rüzgar gibi ilerileyor -

du. Aslanları önündeydi. 
ilk rasladığı kulübenin kapısın-

..... _.: ...... - .. =:::.-:::::::=::::::::.-===::::::::::c 

konabil' r ! Bu nihayet, fırın sahip
lerinin elindedir .. Şimdiye kadar 
onlar bu işi yapmadıkları için, ş :m 
diden sonra da yapmalarına im
kan yoktur. 

Onun içindir ki; bu işe doğru

dan doğruya hükumet!n el koyma
sı lazımdır. 

lş kanununda zannederim ki, 
bütün bu işler yoluna konulmuş
tur. 

dı. 

Aslanlı adam, bu düşü 
de aldanmıştı. Kendisinil'l 
ketini gözliyen ve havlanıı 
zırlanan kulübenin kapısı 
daki iri köpeği görmemişti· 

Boranın üzerine sald 
kendisine geldi .. 

k · · • ol Artı ış ışten geçmıf, 

muştu. Gecenin ortasında 
be önünde kopan aslanla 
boğuşmasına her kulübenitl 
sından bir baş uzanmıf ve 
ğızdan karışık haykırışlar 
selmiş ti. 

Aslanlı adam, onların bil 
tüsünden zerre kadar encfü 
muyordu. Hiç bir şey olıtl. 
bi hareket ederek kulübeJ11 

"'3Ç sına yaklaştı ve kalın ag 
dan tutarak tartakladı. f{lll' 
sılıyo:r, fakat bir türlü açı 

du. 
(De"31'11
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SÜREYYA OPERE'fl 
·•eh• Beyoğlu MulenruJ . e 1 

.. ı · atııı Cuma ve pazar gun erı J1l p 
Bugün 15 te KIRK ytJ.. .,: 

Operet 3 perde 1 tablo. Y~ı:o 
suf Süruri. Loca 200. Mevkı , 

'ktıı, 
Bu akşam 20,30 da Beşı 

tiyatrosunda. f et 
Sah akşamı Şehzadebaş•8,ııtı 

yatrosunda. Kadınlardan 

~--· Dr. HazırtJ 
. . .. ..,iye 

Cıldıye ve zuhre 

Müteha11ısı ~i 

Beyoğlu !stiklfı.l Ca:id~;i 
kar sokak 9 No. 2 n 

-------~~7ı°·)i:z:Ce 
lngilizce ders- in~~. prst 

iyi bilen bir genç bu dı. :tiye1'! 
mükemmel öğrenme~ ~5 " 
kendi evlerinde saati k j~~ 
olmak üzere ders ve~d: A· J1 
isteklilerin gazetenıı:ı 
muzuna müracaatlar•· 


