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1 12 lira kiralık dükkan 
fabrika sayıla bilir mi? 

Yeni kazanç kanununun altın· hakkuk müdüriyeti olsun dükkan
cı maddesi fabrikalar ve imalat· larında en küçük, hatta bir beygir· 
haneleri ayınnakta ve fabrikatör- lik motörü olan kimselerin fahri· 
!erin ayrıca def ter tutmaıı lazım• katör sayılması lazmıgeldiğini ve 
geldiği hakkında bir kaydı ihtiva bunların defter tutması icap etti· 
etmektedir. Kanunun bu kaydının ğini ileri sürmektedirler. 
tefsir tarzı imalathanelerinde kü- İmalath3nelerinde birer küçük 
çük motörleri bulunan birçok kim· motör bulunduran ıanayi erbabı 

seleri enditeye dü,ürmÜ§tür. Fil • lcanunun hu tefsir tarzına itiraz e· 
hakika sanayi müdiriyeti olsun, ka diyorlar ve mesela iki beygirlik 
nunun tatbikın:ı memur olan ta • f (Devamı 8 inci sayıfada) 

\ Cidde, 7 (A. A.) - lbniasuut 
krtaatıSan'aya doğruile~emekte· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dir. 
Paria, 7 (A. A.) - Havaı ajan· 

sı bildiriyor: "Lö Jurnal,, gazetesi 
yazıyor: 

"İtalyan matbuatının Yemenli
lerin mağlubiyeti üzerine göıter • 
diği telif, eıki Romanın eıki Aı • 
ya ve Afrikada mü,terilerile yeni 
Roma araıında manevi ve iktısadi 
yakınhkhr tahakkuk ettirmek ar • 
zusu herkesçe malum olan M. Mu· 
solininin takip ettiği müstemleke 
ıiyuetini izah etmektedir. Kapi • 
tol eteklerinde geçen kıt yapılan 

Şark talebeleri kongreıinde, genç 
Araplar bu arzuyu tasvip etmitler· 
di. Filhakik!l fatist İtalya bu kü • 
çük memleketlerden istifade et • 
meğe ehemmiyet veriyor. Eritre • 
nin hakimi olan İtalya, k11kanç 

-Devamı 8 nci sayfada-

e 

iyi tedbir alınmaması 
amelenin canına mal oldu 

Bu Aabah Sultanahmette feci ı re irtifada olan çürük ve çatlak 
bir kaza olmuf, Rizeli Mecit ismin- duvarların üstüne ameleyi hiç bir 
de bir rençber yanan adliye ıarayı tedbire ha§ vurmadan çıkarmışlar· 
nın en üst katından düşmüf ve ö- dır. Halbuki böyle duvarların yık· 
lüm derecesinde yaralanarak Gül- tırılması için mutlaka iskele kur • 
hane hastahanesine kaldırılmıttır. mak lazımdı. 

Mahallinde yaptığımız tahkikat Ayni zamanda işi daha ucuza 
bize §U dikkate değer malumatı maletmek için bu itlen kat'iyyen 
verdi: anlamıyan işçiler kullanmaktadır· 
Yanan adliye ıarayının enkazını lar. Bu zavallılar günde (ifadeleri• 

ıatın alan müteahhitler, işi müm- ne göre) 40 kuru§ yevmiyeye mu• 
kün olduğu kadar az masrafla ba- .kabil hayatlarını tehlikeye koy• 
şarıp fazla kar etmek için hiç bir makta tereddüt etmiyorlar. 
fedakarlrktan çekinmemişler ve İ§te zavallı Rizeli Mecit te bu 
bir metre genişliğinde yirmi met· -Devamı 8 nci sayfada-

~ h.
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"P nunlahact ve bir Arap s&ıvar1 mUfrezesi 
di;ı ıre, 8 (A. A.) - Ciddeden Mekkede umumiyetle dü§Ünül· 

l dig". .. İb . b d İ me gore, nıssuut u • üğüne göre bniasuut bütün Ye -
tcneb' .. · ı ı . . k b l iı ı nıumeıssı erını a u men arazisini işgal niyetindedir . 

. ~ı"e ~onra Mekkeye dönmüş- Kahire, 7 (A. A.) - Hüdeyde 
~l\ıll. ~la.gat gazetesi, İmam Y ah §İmdi lbnissuut zabitleri tarafın .. 
~ İ}'or mayıs brihli telgrafını ne§ dan idare edilmektedir. Bunlar Ye 

dib • imam bu telgrafında §ÖY· men imamı için son zamanlarda 
\ı, "<>r· ''B 

Bir tesbihci karısinı altı 
yerinden vurdu 

'ttt~· · en ve çocuklarım sıh· Avrupadan gelen mühim miktar • 
, ~e~~,, da mühimmatı ele geçirmişlerdir. OranlJa· on senedenberi beraber ~~ t " eden gelen hususi haber • Mekkeden gelen bir telgr:ıfa naza
~~~~~r~ .~bnissuudun oğlu Emir ran, bütün müslüman düny.:ısm • 
\'.i>. udeyde emiri iliin edil - dan lbniaauudu tebrik eden tel -
~~ graflar gelmektedir. 

~llhacire maafi yet va;
~~iiltecide bu hak yok 

yaşadığı Ismaille lıem şarap 
içiyor, lıem kavga ediqordu 

~il~tdiiğü tazyikten sıyrılmak için ha-
1tı1 tehlikeye sokarak kaçan zavallı 

Dün gece yarısına doğru Kum· 
kapıda lbr:ıhim çavuş mahallesin• 
de, taşçılar ıokağında çok feci bir 
cinayet olmu§, üç çocuklu bir haha 
karısını muhtelif yerlerinden hı • 
çaklamak suretiyle öldürmüştür. 

~~- neye bu haktan mahrum? 
J· tar· 

Katil, esrarkeşlik, kumarbazlık, 
cerh ve katil cürümlerinden yir • 
mi sabıkası olan (T esbihçi lsma· · 
il) dir. 

1 ~()tlt.'tl:ı.nda Trakya ve em • 
~, ıteı . . . l d \ d lla.tt e.rın tazyıklerı a tın a 

~· 1t. il bırçok ırkdaşlarımız 
~~~l\t'i lllllar hükumeti muhace· 
. ~1 '.\:r;urette menettiğinden bu 

\t.:ıiı~~'ttu~1~ çektikleri işkenceler 
~I t}'e tQ~~ için herhangi bir 

a.t v .. llracnat ederek kaçı • 
" l'll " l ~ .1l'()tl u leci olarak aramıza 

~ \ılt,._. ~l r. 
ll ~1;1 e • 
it buı rın aileleri bilahare bir 

~ı,:t ltq~: .. kaç~ı~ olan bab~, 
~· · l\n ~§lerının yanına gelı· 

~it Cak b J 
11 

'te he.h un ar gelirken mu-
~' di\n • §olunan muafiyet ka 
~ ı..~U!tec~altifade edemiyorlar. 
·~u l er' 
il:\ rq,~atı ın .~atbaamıza o -

· ~· ~nd~ 1ctıı uzerine gümrük 
ı~ .... r U;ı; .. 

e Ve •1 ı:.Une mürac:ıat el· 
tı en 

cevap !!Udur: 

"Muhacirler kanunun bahşettiği İsmail, seferberlikte, İngilizlerin 
muafiyetten istifade ederek itha • 1 b ld h l d ki d stan u a u un u arı sıra a er· 
line müsaade verilmiş olan eşya meni yetimleri için açtığı bir yer-
ve saireden rayici belde hes:\biyle den Oranya isminde bir ermeni 
beş bin liralığıru gümrük resmi kızı kaçırmış, Kumkapıda İbra • 
vermeden ithal edebilirler. Fakat him çavu§ mahallesinde yerleş • 
mülteciler için böyle bir muafiyet miştir. Bu kız He sekiz sene kadar 
yoktur· Onlar gümrüğünü verme .. bir arada nikahsız yaıadıktan son· 
den hiçbir şey ithal edemezler. ra üç çocukları olunca iki sene ev· 
Kanun hu bapta sarihtir.,, -Devamı 2 inci sayfada-

Biz kanunun derecei a:ırahatini !••············ 
b~lmiyoruz. Yalnız bir nokta üze-
rine nazarı dikkati celbedeceğiz. 
Bir muhacir gelirken malını istedi
~i gibi yanına alan ve az çok pa· 
r:ı;;· olan bir adamdır. Ona karşı 
yapılan haklı yardımı, onun kadar 
bile hukuku olmadan, nefıini kur• 
tarmak için kaçan bir betbahta ne· 

-Dev&:mı 8 nci sayfada-

Sorayoraz 
HABER'i:ı . Haziran batmda 

yapacağı tenezzühün: 
1 ~ Ne tarafa yapılmasını 

tiyorsunuz? , 

2 _.:., Beraberinizcle kaç kişi ğe-
tireceksiniz? . . 

15 Mayısa kadar bildiriniz ölen Oranya ve ~ocuklara 
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Yunan harbiye nazırının kabul 
Atinada ne tesir yaptı? 

tarzı 

Türk-Yunan dostluğu hiç kimsenin aleyhine müteveccih 
değildir ve müteveccih olmıyacaktır 

Atina, 8 (A.A.) -Bütün gaze· ı kat'iyyen fırka farkı olmaksızın 
teler, Türkiyede ceneral Kondili· bütün Yunan efkarı umumiyeıin· 
se kar§ı gösterilen hararetli ka - de derin akisler hasıl etmittir. 
bülden memnuniyetle bahsetmekte Yunan milleti, artık Yunanistan 
dirler. ile Türkiyenin tamimi surette dos· 

Bilhaıaa Estiya gazetesi diyor tane olan te§riki mesailerinin iki 
ki: kom§u memleketin istikbalinin te-

''Resmi mahafil ile Türk matbu- mini ve yakın tarkrn sulh ve mü· 
atı tarafından izhar olunan mu - salemete kavuıturulmaıı emrinde 
habbet ve teveccüh nişaneleri, hakim bir rol oynamakta olduğu· 

na kanidir. 
Zira iki memlketin dostluğu bil

haaa onların Balkan yarım ada
ımda ıulhu tarain etmek ve millet
lerine uzun bir ıiy ve terakki dev· 
reıi temin eylemek hususundaki 
samimi arzularına istinat etmek· 
tedir. 

Türk Y'.lnan dostluğu hiç. kimıe· 
nin aleyhine müteveccih değildir · 
Ve müteveccih olmıyacaktır .,, 

Tevfik Rüştü Bey !Bir potaskuyusun-======= . -
. SİYA~~ T ... Istanbula geliyor da 80 kişi yandı 

Ank-ıra, 8 (Hususi) - Harici
ye vekili Tevfik Rü~tü bey refika
ları hanımefendiyle beraber bu ak 
şamki trenle lstanbula hareket e
decektir. 

Tevfik Rüıtü bey lıtanbulda 
bir gün kalacak ve Romanya v:ı -
puru ile Köstenceye, oradan da 
Bükreıe hareket ederek Romanya 
hariciye nazırının geçenlerde An • 
karaya y.:ıptığr ziyareti iade ede • 
cektir. 

Vekil bey Bükreşte üç gün ka • 
dar kalacak, bu müddet zarfı~da 
bazı siyasi temaslar yapac).k ve 
kral hazretleri tarafından kabul e· 
dilecektir. 

Tevfik Rü§tÜ bey ve refikaları 

Bükreşten Viyanay3. gidecekler ve 
orada hariciye vekilimizin refika· 
ları ham.nnn gözüne uf ak bir ame· 
liyat yapılacaktır. Tevfik Rüttü 
bey :ımeliyatta hazJr bulunduktan 
sonra silahları bırakma konf er an • 
smda hazır bulunmak üzere Ce· 
nevreye gidecektir. / 

Sınai mülkiyet 
Paris, 8 (A.A.) - Beynelmilel 

sınai mülkiyet Londra konferan • 
sındaki F ranıız heyeti, beynelmi· 
lel sınai mülkiyetin himayesi bir • 
liğinin lisanının münha11ran Fran
sızca kalması ve koferansa ittirak 
eden 40 devlet arasında aktedilme· 

ıi lazım gelen mukavelename • 
nin münhasıran Fransızca olması 
suretindeki teklifini kabul ettirmiı· 
tir. 

Alman murahMs heyeti, Fran· 
sız teklifine müzaheret etmittir. 

. Çeltik kanunu 
Ankara, 8 (Hususi) - Zira:ıt 

vekaleti bir çeltik kanun layihası 
hazırlamııtır. Li.yihaya göre çelti· 
ğin ekimi, biçimi, tarlası ve ıuyu 

hükUmet murakabesi altında bu -
lunac:ıktır. Bundan baıka çeltik 

mıntakaları ancak ziraat vekaleti
nin tesbit ettiği mıntakalarda tesis 
edilebilecek, bunun haricinde zer· 
iyat yapılmaaı menedilecektir. 

T echizat bedeli 
Ankara, 8 (Hususi) - Milli 

müdafaa vekaleti ııhhiye, baytar 
ve jandarma zabit mekteplerin • 
den net' et edenlere bir def aya 

mahsus olmak üzere verdiği gibi 
kimyager, ditçi, muallim, hekim ve 
mühendis sınıfına mensup askeri 
zabit ve memurlara da 150 §er lira. 
teçhizat bedeli verilmesi hakkın • 
da. bir layiha hazırlamıttrr. 

• 

Karlıruhe, 8 (A.A.) - Buggin
gen de bir potas madeninde kon· 
takt yüzünden bir yangın çıkmıt· 
tır. 

Amelenin ekserisi kurt~rılmıt 
iae de kuyularda kalmıı olan ıek • 
sen kadarı mahvolmuı ve kendileri 
ni kurtarmak için aarfolunan bütün 
mesai akim kalmıthr. 

in giliz işsizleri 
Londra, 8 (A.A.) - 29 nisan· 

da itsizlerin miktan 2.148.195 ya· 
ni 19 marta nazaran 53.382 ve ge· 
çen senenin ayni devresine naza -
ran 549.439 kiti noksan idi. 

lspartada yağmur 
Isparta, 8 (A.A.) - Dün gün· 

düz ve gece §ehrimize faydalı yağ
murlar yağmıthr. 

Avcıların teşekkürü 
Berlin, 8 (A.A.) - Beynelmilel 

avcılar meclisi umumi katibi kont 
Adix beraberinde ikinci reisi dük 
Ratiber olduğu Prusya baıvekilini 
ziyaret ederek avcılık sahasında 
açmıf olduğu yeni yollardan dola
yı bütün dünya avcıları namına bir 
şükran nifaneai olmak üzere bir it· 
]emeli bayrak vermiıtir. 

Zeytinyağ ofisi 
Ayvalık, 8 (A.A.) - Bugün ti· 

caret odası senelik kongeresini akt
etmittir. Ayvalıkta zeytin enstitü
sü tesisiyle daimr bir zeytincilik 
müteha11111 bulundurulmaıı, •Y.rı • 
ca zeytinyağı ofisi teıkili ve ticari 
muamelatta faizlerin azaltılmau, 
memlekette imaline baılanan zey• 
tinyaiı fabrikalarının kullandığı 
zeytin ta'ıir torbaları dokuma sa· 
nayiinin himayesi temenniyatında 
bulunulmaıma kanr verilmittir. 

Lehistan bütçesi 
Vartova, 8 (A.A.) - lNiıan 

1933 - 31 mart 934 mali senesi 
bütçesine ait lhesabat netredilmit· 
tir. 

Bu heaaplara göre zikri geçen 
sene varidatı bir milyar 869 mil
yon, meaarifi de ki milyar 206 mil· 
yon zilotidir. 
Açık miktarı 337 milyondan 

ibarettir. Bu açık hazinenin ihti -
yat mevcudu ve kısmen dahili iı· 
tikraz ile elde edilen para ile ka • 
panmııtır. 

Hazinenin 1934 martındaki ver· 
gi tahıilitı 1934 aeneıi martı hası· 
latına niıbeten mahıüı derecede 
fazladır. Bu da ıimdiki mali se
ne zarfında açığın mühim surette 

1 

ekıileceiini tahmine müsait bulun J 

maktadD" • 

1 o • • ... fT • -~ .. ... L 
1ot -· 

"Japonyayı artık kimse 
durduramaz!,, 

Japonyanın da imzasını taııyan 

muahedeye nazaran, Çin, bütün dev· 
letlere kapısını açık bulunduracaktı. 
Her devlet, diğerinin hukukuna ria • 
yetkar olacaktı. Çinin mülki temami· 
yetine ve inkişafına kimse halel vermi
yecekti. 

Çin, çok büyük ve emperialist e • 
melleri için çok müsait bir memleket 
olduğundan, herkesin gözü ondaydı. 
Iıte tam bu aralık, Japonya, bütün 
rakiplerini endişeye düşürecek bir ta· 
vır takındı: 

- Ticari işlere karışmam. Fakat 
garp komşumu askeri mahiyette can· 
}andırmak yasaktır 1. Tebliğini ortaya 
attı. 

Bu ,bütün Avrupa ve Amerikada, 
Japonyanm, Çin meselesinde diğer 

devletlere kıyasla kendini üstün say • 
dığr manasında anlaşıldı ve telaşi mu
cip oldu. 

İngiltere ve Amerika hariciyesi, 
dc-rhal, Tokyodan : 

" Ne demek istiyorsunuz? Muahe· 
•delere riayet etmiyecek misiniz?" Di
ye sualler sordular. Japon hariciyesi 
de, hatta bu suali resmen kendisine 
tevcih etmiyen Franaaya bile cevap 
verdi. 

Bunda, ilk meselelere milsbet mu· 
kabelede bulunuluyor. Yani, Japonya, 
muahedelerdeki imzasını tanıyacak; 
açık kapı siyasetinin devam etmesine 
itirazda bulunıruyacak; diğer devlet -
terin hukukuna riayet edecek; Çinin 
millki temamiyetine ve milli inki~fı -
na halel getirmiyecek ... 

Fakat, " ben onunla komşuyum. 

Uzak ıarktaki sulh ve sükQn da beni 
alakadar eder. Onun için, benim ha
berim olmadan Çini kimse teslih ede
mez!" Demekte ısrar ediyor. 

Devletler de, i!te buna bir türlü 
katlanamıyorlar. Japonyanın bu beya
natına karşılık, verdikleri cevapta, U
zak şarkın sulh ve sükunünden ken -
dileri de alakadar bulunduklarını, c· 
ğer Japonya, orada asayişi bozacak 
bir vaziyet görüyor da tedbir almak 
lüzumunu görüyorsa bunu hep birlik
te teemmül etmelerini, ona göre hare· 
ket eylemelerini ileri sürüyorlar ... 

"Güneş - Doğu" imparatorluğu, 

Çin meselesinde, her belde, birinci 
plana geçmiş bulunuyor. Londrada, 
mebus amiral Sir Roger Keyes 4 Ma
yıs Cuma günü verdiği son nutkunda, 
dcmiktir ki: 

- Size bir bahriyeli gibi söylüyo
rum ki, Japonyayı artık kimse tehdit 
edemez, durduramaz... Yeni Zelanda 
vr. Avusturalyayr ondan muhafaza et
mek için Sengapurda şimdikinden 
bamba§ka bir üssübahrimiz olmalıdır. 

NOT: Dünkü siyaset yazıaında 
lngilterenin Scudiye devleti hakkın: 
da fikri "kalmasın,, kcliıneıinin 
"kalıın" suretinde dizilmeıi Yüzün
den tamamiyle ıtkıi manada çıkmııtır. 
"Yemen" kelinıeıi de "Yemek" dizil-

• ti' itiz' 1 tashih ederiz. mıı r. ara 

lzmirde Altay takımı 
şampiyon oldu 

bit lamıyacaklardır. Bize kalırsa lzmir, 6 (Hususi) - Lik maç .. 
ları cum-ı günü stadyumda yapılan 
dört maçtan sonra neticelendi. Al· 
tay takımı bu senenin tik maçları 
§ampiyonu oldu. Cuma günkü maç 
larda alınan neticeler şunlardır: 

Alt:ıy - Şarkıpor maçı: Hakemi 
~öztepeli Ferit hey .. 

Altay, final maçını Şark sporla 
yllpıyordu. Altay takımında lama· 
il Hakkı ve Sezai beyler yoktu. 
llJ.r dakikalarda Ş:ırkspor iyi idi. 
Altay, iki kıymetli e~emanından 
T:1ahrum olduğu için hücumlara 
miiesair olamıyordu. llk devrede 
iki gol yapan Altaylılar, ikinci 
c.1«"vrede bir gol dah:ı yaptılar ve 
n,..ljceyi 3 • O kazandılar. 

Her zaman söylediğimiz gibi, 
Göztepe - Türkıpor maçı 
Göztepe günü ve oyunu belli ol
mıyan bir takımdır. Cuma günü de 
böyle oldu. Cuma günü çok güzel 
oynıvan Göztepeliler, rakip takı -
mın rı•uvftfık bir oyun tuzı tatbik 
etmeyi§:nden istifade ettiler ve o • 
yun müddeti esnaırnda tam on bir 
gol atarak galip geldiler. 

Türksporlular son dakikada sa • 
hayı terkett;kleri için hiç puan .:ı • 

1 

--..... tarafı 1 inci uyfada- l 
vel nikah kıydırmııtır. 1 

Dün sabah tesbihçi lsmail Jiran 
isminde bir ermeni çocuğu He ba• 
lığa çıkımı§, aktam geç vakit balık· 
çılar kahvesine dönünce kahvede 
karısı ile karıılaımıttır. 

K.:ıhvede karısı ve Jiranla otur· 
muılar, içlerinden Oranya yirmi • 
ıer kuru§ vererek örfani bir §&rap 
eğlentisi yapmalarını teklif etmİ§, 
her üçü muvafakatle iki şi§e şarap 
alıp lımailin evinde içmeye h:ııla
mışlardır. Bir aralık şarap bitmiı, 
kafaları dolmadığı için ceplerin • 
den birkaç kuruş daha katmıtlar 
(Or.:mya) yı §&rap aldırmıya gön 
dermi§lerdir. Oranya ıarahı almıı 
ve eve döneceği yerde Mehmet Ali 
iMllinde bir ahçı ile lafa dalmıştır. 
Bir saat geçtiği halde eve dönmi· 
yen Oranyanın nerede kaldığını 

anhmak üzere dışarıya fırlıyan la 
mail, sokakta karısının Mehmet A
li ile görüştüğünü görünce kızmış 
ve eve geç kaldığından dolayı kav 
gaya baflamış, beraber eve gir -
miıler, tekrar oturup içmeye baş • 
L:ımıflardır. Kafası biraz daha do· 
lan İsmail karısına: 

''- Ben sana kaç defa söyle • 
medim mi, o herifle konuşma. 

Diye bağırmış, karısı da: 
"- Sen beni zorla fenalığa ıü • 

rükliyeceksin .. Zaten sımi istemi -
yorum. Bo§ıyaıın diye Arap Hil
mi ile düıtüm kalktım, gene ka -
bul ettin yo1lu mukabelede bulun • 
muştur. İsmail bunun üzerine Ji
rana işaretle evden artık çıkmaaı· 
nı bildirmişti. Jiran mevcut tehli • 
keyi sezmit ve bu sebeple bir yere 
ayrılmamıştır. Jiranı dt~arı çıkar· 
mak imkanını buhmıyan İsmail 
§arabı birden dikmit ve tekrar Ji
ranı §araba göndermek için cebin· 
den para çıkarmıştır. Bunu gören 
karıaı: 

- Şarabı ben alac:ığım, diye pa 
rayı Jiranm elinden kapmıttır. 

Bu ıırada birkaç kuruş yere düt • 
müş, Oranya aramak için yere iği· 
lince lımail bıç.:ığmı çekerek karı· 

takımın sahayı terketmesi doğrıl 
bir hareket sayılmaz. 

K. S. K .• Buca maçı. Bu oyıl' 
nun ilk devresinde h:ızı çok ze"k 
li dakikalar geçirdik. K. S. K. W 

kımı güzel oynamasın"a rağırrıet1• 
Bucanm mukavemeti gol çıkına ~ 
sına meydan vermiyordu. lki dak~: 
ka f as ıh ile K. S. K. takımı pePll 

be· tıdan bir gol yaptı. Devre 1 • 1 
rabere bitti. . 

İkinci devrede K. S. K. daha ı· 
yi oynadı. Üç gol daha yaparak 4' 
1 galip geldi. 

Son maçı Altmordu • lzmirsP0r 
takımhrı yaptı. İzmirspor • All1 ' 

nordu maçının ilk devresinde 3 ' 

vantaj lzmirsporundu. 
Çok muvaffak olan bir of"~ 

takip eden lzmirsporlular biri pe' 

naltıdan olmak iizere il<i gol Y'i 
tılar. llk devreyi iki gol farkİ1 1 

galip olarak bitirdiler. 
ikinci devrede lzmirsporun şııl'' 

ıı vefa etmedi . Altınorduf u}".t' 
lzmirspor kalesini bir tazyik çt~ 
heri içine aldılar ve ardı sıra uÇ 

J'jl 
gol yaptılar. Bu gollerden Saicıl 

w 'k' . 1 . . Al rd~ attıgı ı ıncı go yetışh. tıno 

bu suretle galib:yeti temin etti· 

Halkevi faaliyeti 
ı · Trabzon, 6 (Hususi) - Hs 

kevi her haf ta muntazaman ko11 ' 

serler, temsiller, konferansla~•~' 
devam etmektedir. Nisan jçıl1 
beı konferAn• ~ eı llaui~Lia, 

Halkevinin sergi komitesi tıtr:ı, 
fından tertip edilen sergi bir bil f 
açık kalmı§ ve tam 12 bin kişi t 
rafından ziyaret olunmuıtur .. f 

Mayıs iç.inde köylere aileh 
zintiler tertip edilecek köy]iilt,,, 
ve bilhana köy kadın.'ariyle P 

bihaller yapıacaktır. b'I 
Halkevi işret ve kumarın sı~ ~" 

üzerindeki fena tesirlerini lı' l 
anl:ıtmak ve hu iki beliyye ile ~, 
cadele etmek için ciddi teşebb 
satta bu1unmaktadır. 

111 
Halkevi tarafından verile11 f 

l ~ samere er ve kon.serlere P~ ~ 
karnelerle iştirak edilmekted1'' 1 

mÜSlmereler bilhassa hanı111'll't 
••• mız tarafından çok rağbet go 1, 

rilmektedir. Cuma günü yaP
1 ~ 

aile toplantısında üç yüz l<~e 
hanım hazır bulunmuştur. sıı. ııt 
lantıd'l evin reisi Osman C11~i 
taraf mdan "Cümhuriyetin ·ı• 
ltadınına bahşettiği haklar,, ~.~ 
0

1unmut ve orta mektep 111\lcl'~ 
muavini Şevket bey tara~~l 
(Çocuk) mevzulu bir koP e 
verilmiştir. J 
sının üzerine atılmıştır. dl< 

Oranya kocasının bıçağa. / 
randığını görünce ağır bırl1'1 
sarfetmis hu kelimeye fenıı. d• 
· · 1 • 1 · I b ~ nı 1'ş sınır enen smaı ıçagı 

sırtına yerleıtimıiştir. f'(f 
tik bıçakla merdivendeJl tle tC, 

lanan Oranya son bir tak~ e J 
kağa fırlamış İsmail pe!1~ 1ıP 
müı, sokakta daha beş bıçıa ,ıı b 
lamak suretiyle karısını cıaft ) 

halde yere ıermiftir. 1o1"1 
İsmail cinayeti işledikl~~{ 

bir yere kaçmamış ve clog .,, v; 
vine girmit, büyük nıindetı 

0
fi' 

· .. · de 1 ,ı rane uzanmıı ve uzerın şl1"' I 
.. t .• ku d "'' nı or muı ve uy ya b•' 

Vak'adan haberdar .olan ııt 
maili evinde yakalamıştır· 
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Şehir meclisinde Kita-;,ç~t.kt; bir -
kımıldanış ... 

. Bir kaç kereler ıu yolda acı acı 
tıkiyetlerde bulundum: 

" T . - ürkiyede kitap aa.tılmıyor. 
•ktabın rağbeti yok!.. Vapurda, 
trende giden bir Avrupalı, gazete· 
•ine bir ıöz attıktan sonra, mutla· 
ka. cebinden bir kitap çıkanr, onu 
0kuınağa hatlar . Halbuki, bizim 
h~lkın yüzde yetim iti yarım saatlik 
hır vapur, yolculuğunda, gazete 
hile almıyor da, avare avare, elra· 
~a. bakınıyor. Eıkiden, bir kütüp • 

Liman şirketi heyeti umiimiyesi dün 
senelik toplantısını yaptı 

Bugün öğleden sonra Esnaf 
Bankası meselesi ıehir mecliıinde 

konutma mevzuu olacak, belediye 
reisi bankanın geçirdiii hadiıeler 
hakkında meclis azasını ıtıklan • 
dıracaktır. 

Kanaatimizce Muhiddin Beyin 
beyanatı olsun meclis azasının ıöy· 
Jiyecekleri olsun bize zaten bildik· 
}erimizi bir daha öğretmekten bat· 
kabir fayda aöstermiyecektir. 
Esnaf Bankası iti, meydana çıkalı· 
danberi o kadar d~ildi ki artık 
gizli köteıi kalmadı. 

Dünya buhranı dolayısiyle lstanbul limanının faaliyeti 
azalmıştır. 933 de 873000 tonluk iş yapılmıştır 

llne merakı vardı. Anlayan da , 
anlaınıyan da, okuyan da, okumı· 
Yan da, zamamn modasına uyarak 
evine kitaplar alırdı. Yeni çıkan e· 
•erlerden muayyen bir miktar, mut 
laka, böylelikle satılırdı. Halbuki 
büyük yangınlar, kütüphane me • 
ra.klılarının hevesini kll"dı !. Sonra, 

lıtanbul liman tirketi ıenelik 
top)anbıı dün Mehmet Ali Nııfet 
beyin reisliği altında yapılmıtbr. 
Bund:ın evvelki toplanbda maliye 
murahhasının isteği üzerine amoJ'lıo 
tiıman meselesinin tetkiki karar • 
latmıttı. Bu hususta maliye veka • 
!etinin müfettit Abbas beye yap • 
tırdığı tetkikata ait rapor okun • 
mu§tur. R:\porda, ıirketin bilanço-

labilerde de büyük kabahat var. ============= 
lira, yeni harflerden sonra öyle Belediyeve tiyatro-
'kötu eserler bastılar ki, kabının 1 h kk d k 
fl.tafatına inanarak bir tanesini O• ar a ın a arar 
ku11ıak gafletine düten, bir daha e
line kitap almağa tövbe ediyor! 
liuli.sa, bindiği dalı kesen Nas· 
reddin hoca gibi, tabiler, fena ki· 
lap batarak, metalarından efkarı 
llnıuıniyeyi tiksindirdiler .. ,, 

Bilhaaaa bu son cihet çok va • 
titti, fakat çok tükür, artık kitapçı· 
Irk, aleminde bir intibah olmuı 
hıanzaraıı vardır. 

Önümde bir çok yeni e~erler yı· 
iılı duruyor. Sade bunlar için, in· 
"-nda, minimini bir kütüphane 
kurmak heveıi uyanabilir .. 

En ciddilerinden ba,lıyayım. 
A~a.t Haydar Rifat Bey, bütün 
"el" Ut ıııuharrirlere parmak ısırta • 
~k bir çalııkanlık1a, bir batına 
~ eta koskoca bir mUça.c•e gibi ça 
'fh. Onlarla eseri Türkçeye ka· 
21lndırdı. Gazetelerdeki ilanlardan 
0.ireniyoruz ki; diğer arkadatla • 
71ıe de meaaiıini birleıtinnit; 
Vakıt) yurdunda "Dün ve yarın 

letcüme külliyatı,, na baılamıılar .. 
h ~evket Süreyya Beyin de Ege 
t l.\'za11na dair yeni bir kitabı çık· 

1
1
• Kıymetli müellifin diğer eıer· 

erj arasına katılan bu telif cilt, 
Rttilli kütüphanemizin muhalledatı 
'r'•rna girmeğe layıktır. 

Bilmem Kanaat kütüphanesi • ll' , 
l 1n •eri halinde netrettiği kültür 
~l'tıin edici kitaplarını biliyor mu· 
~\lıı~ı?. Meseli, bunlar arasında 
d •.fı~ Ahmedin Türk tiyatrosuna 
~'ır ıki ciltlik tetebbüü var:.~•f: 
~ca da, ehline yazdınlmıt ogreh· 
~ lrıahiyette eserler, dikkati cel • 

diyor. 

d .\ktam kütüphanesi de "Fay • 
11'h neıriyat,, ıeriıine bqladı .. 
h 'hanlara dair Faik Sabri Beye 
l'e~•rlatılan ilk kitap, doğrusu, ge· 
l'e . hıa.tbaacılık, gerek yazı, gerek 
h· 11hıler cihetinden su götürmez 

... llr .. 

•\lı:elliktedir. 

tf Önümde Hilmi kütüphanesi • •n d·· , . 
~lh ~rt romanı duruyor. Hüseyın 

il hıınin ıon eserleri .. 
>e ~ ha.fta, Abdülhak Hamit Be· 

aıttiın: 

dı~ .\)~ Muıtaf a isminde tanıma· 
"a-aı hır müellifin "Napoleon,, 
~it 'ıne)j büyük bir tarihi dramı b,;: h~linde çıkmıf, okudum, pek 
d-.~•Qı ! -dedi.- Siz de oku • 
~ 'lbu?. 

>. ~lcin .. 't• ·ı· d' 'k. ~k- .. ı ımat ettı ım ıier ı ı 
''4ln ı,· . 

'\atı" ırı, Sadri Etemin "Korku,,· 
~l'cii.Q ~le beğendiğini, diğeri de 
~ ott9nt Behazdm "Kaoı,, unun 
lll( •8 1 llal bir tiir kitabı olduğu· 

1-f Yedi. 
\lli._ J_• 

, l{ltapçılrk aleminde bir 

Belediye tiyatrolar hakkında 

yeni bazı kararlar vermiftir .. Bu 
kararlara ıöre, tiyatro sahneleri i· 
le seyircilerin bulundukları yerin 
arası yangın vukuunda taçla kapa 
nacak tertibatı h3.vi olacak, oyun 
esnasında ıahnenin arkasında bir 
itfaiye neferi nöbet bekliyecek, 
tahnenin arkasında bir telefon bu· 
lunacak, tiy3troların hususi bir o
dadan batka hiçbir yerinde cigara 
içilmiyecektir. 

Haydarpaşada yangın 

Devlet demiryollan Haydupa· 
ta mağazuı pavyonunda dün bir 

yangın çıkmıt, çatı kısmı biraz 
yanmrıtır. Yangın elektrik telleri· 

nin kontakt yapmuından zuhur et 
mi§tİr. Yangını Kadıköy itfaiyesi 
aöndürmüttür. 

Leh tayyareciler 
Hava münakalatı hakkında hü • 

kumetimizle müzakerata giri§mek 
üzere Polonya mün-.ıkali.t nazır 
muavini M. Bolikovski ve arkadat 
ları dün gelmit!er ve Ankaraya 
gitmi lerdir. 

Hamit Bey 
Maarif vekaleti yüksek tedri 

sat müdürü Hamit bey dün Ank 
radan tchrimize gelmittir. 

Yakalandı 
Eminönü belediye t:ıhsildarı i · 

ken 300 küsur liranın kaybolma • 

ıına meydan veren Muıtafa oğlu 
Cemal efendi yakalanmı§, müdde· 
iumumiliğe teslim edilmiıtir. 

Mahkemeler taşınıyor 
Sultanahmette Taımektep bi • 

nasınds çalıımakta olan birinci ve 
ikinci ceza mahkemeleri dün pos· 

tahaneye nakledihnitlerdir. Bu 
mahkemelere postahanenin üıt ka 
tında iki yer tahsis edilmi,tir. 

Akayın vapurları 
Akay idaresince ıatınalınan 

Şirketihayriyenin 68 ve 70 numa• 

ralı vapurlaının boyanmuı bitmit 
tir. Vapurlar bugünden itibsren 
Adalar hattında itliyeceklerdir. 

kımıldanıt olduiu gorunuyor. 
Ne kadar memnun olsak yeridir! 

(Vl-nO) 
Not: Sana.)i klmyac.-rl S. MIUalrdarotıu 

seye: - :Mf'ktubunuz hakkmcla mtltemmbrı 

nıaHınıat \'l'rl'll('k Uzer<-, bu &iin .aaı • ııe. 

kl ı:den eonrn matbaamıı.a ufraJ'18. 

sunda miktarı ıöıterilen amortiı • 
man muamelesinin usulü dairesin· 
de cereyan etlisi izah edilerek 
933 bilançosunda bir deiitiklik 
yapılmamaaı, fakat bundan sonra 
ki senelerde amortismanın kanu • 
nen müsaade edilen hadde çıkarıl· 
ması imkanının temini temenni e

dilmekteydi. Bu temenni kabul e· 
dil dikten ıonr:ı. senelik faaliyet 
raporu ile bilanço da kabul edil • 
mittir. 

İdare meclisi raporunda dünya 
buhranı sebebiyle lıtanbul lima • 
runda da itlerin azaldığı, 929 se· 
nesinin bir milyon 417 bin 451 to
na muksbil 933 te mühim bir te • 
nezzülle 873.000 tonluk it yapıldı· 
ğı yazılmaktadır. Geçen seneye 
nazaran eksiklik yüzde ondur. Va 
ridatta tenakus 929 ıeneıine niı • 
petle yüzde 44 ü bularak 2 mil • 
yon 180.000 liradan 1217000 lirs• 
ya inmittir. Muarif 2.051.000 lira 
dan 1.183000 liraya düımüttür. 
929 ıeneıine nazaran limanın it • 
halat itleri yüzde 41, aktaıms it· 

ne aUr'at? 
Veznecilerde Akdin dükkanın· 

dan bir palto çalıp kapalı çarfıya 
gelerek tatmak iıtiyen sabıkalı Sa 
lihattin cürmü meıhut halinde ya· 
kalanmıt lll". 

Karnından yaraladı 

Erenköyünc:le, Kazasker boa • 
tancı caddesinde Şaban oğlu Meh· 
metle arab:ıcı Şükrünün arasında 
kavıa çıkmıf, neticede Mehmet 
Şükrüyü karnından yaralamıt tır. 
Suçlu yakalanmıtlır. 

Çatalla 

Arapcamiinde fırıncılık yapan 
Muıbfayı çatal ile sağ kolundan 
yaralı yan Saime yakalanmıthr. 

Almanların seyahatı 
latanbuldaki Almanlar gelecek 

perıembe Ankaraya bir seyahat 
tertip etmitlerdir. Almanlar Anka· 
rada üç ıün kalacaklardır. 

Şehir Meclisi 
Şehir meclisi buıün ıaat ikide 

toplan1rak Esnaf bankası iti hak· 
kında Muhittin bey ı r. meclise iza· 
hat verecektir. 

Belediyede maaş 
Belediye memurlarına dünden 

itibaren mayıs maa,ları verilmeye 
batlanmıttır. 

Sahipsiz köpekler 
Sahipli köpeklerin aokaklards 

tasmasız dolattığı görülmüttür. 
Belediye bu gibi ·köpeklerin tahip
lerinden ceza alınmasını bildir • 
mittir. 

Büyükdere yolu 
Yeniköyle Büyükdereyi biribiri• 

ne bailıyan caddenin katranh o· 
larak inpsına devam edilmekte • 
dir. Bu vaz icinde bitecektir. 

leri yüzde 33, kömür itleri yüzde 
72, su tevziatı yüzde 73 nispetinde 
dütmüıtür. 

Tasarruf tedbirleri zararın ö • 
nüne geçmiıtir. Hissedarlara te .. 
mettü olarak yüzde altı nispetinde 
faiz verilmesi tasvip edilmittir. 

Son obrak üç azanm intihabı i· 
le iki murakıbm intihabı yapılmış, 
toplantı bitmiİtir. 

Altı milyon 
sahipsiz 

liralık 
eşya 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
müf ettitleri gümrük antrepol 'lrın • 
da kaybolan eıyayı tesbit etmiş • 
lerdir. Kaybolan etyanın 6 mil • 
yon liraya yakın olduğu anlaşıl • 
mıttır. Tahkikat devam etmekte · 
dir. 

· Sabıkalı Mehmet Ali 
Muhtelif hırsızlıklardan sabı • 

k:ılı Mehmet Ali dün üçüncü ceza 
mahkemesinde altı ay zabıta neza· 
retinde bulunmıya ve üç ay da 
sürgüne mahktlm edilmittir. 

Mahalle mümessilleri 

Vaziyet ıudur : 

1- Bankanın başına Avrupada 
tahsil gördüğü için ehliyetli tah· 
min edilen bir müdür getirilmiıtir. 
Bu müdür -belki de fazla ehliye· 
tinden!- kendisine direktif ver • 
mekle mükellef meclisi idare aza· 
sının her türlü tekliflerini ıöz din· 
ler bir memur gibi tatbik elmit; 
yaptıiı muamelelerde koparabildi· 
ği komisyonları hazmetmekten 
ba§ka bir tey düıünmemit; mua • 
mele ne kadar çok ve karııık olur· 
sa komisyonun o kadar fazla ola • 
cağını göz önünden kaçırmamıı . 

2 - Bankaya direktif vermek 
için intihap olunan meclisi idare 
azası bu gibi mali ve iktıtadi it· 
Jerden anlamıyan kimseler olduk • 
ları için kendilerine her ne tek • 
lif olunmufta bili tereddüt kabul 
etmiıler, mürakabe meselaine •• • 
lince bunda da ula ehliyet .a-te • 
rilmemit, fiktif rakamlar sahih ri
bi kabul ohınmut ve hakkı huzur· 
Jan tediye edecek para bankanın 
kasasında bulunduğu müddetçe 

Bazı mahalleler mümessillerini her itin yolunda gittiği kanaati ile 

seçmediklerinden haciz işleri buı 
yerlerde gecikmektedir. Belediye 
kaymakamlıklara gönderdiği bir 
tezkerede mümeaaillerin ıüratle 

seçilmesini bildimıiştir. 

T adla vapuru geliyor 
Vapurculuk tirketi tarafından 

Marsilyada aatın alın:ın Tadla va· 
puruna geçen gün bayrak çekil • 
mit ve gemi Türk mürettebatı ta• 
rafından tesellüm olunmuf tur. 
Vapur yakında. limammız:ı gele • 
cektir. 

Talebeler geziyor 
25 nci ilkmektep talebesi dün 

yaşanılmıı. 

3 - Belediye en büyük hissedar 
olarak bankada alakadardır. ip -
tidaıında verilen raporlara ve tan· 
zim edilen bilançolara itimat eden 
belediye riyaseti bir müddet sonra 
itin za.yif noktalarını hiaaetmit, an 
cak bankanın suiidaresi meydana 
çıkacak olursa hasıl olacak mali 
panikten piyasayı korumak için 
ı'ı kapalı tutarak edi· 
len hataları tashihe çalıımıt; 
fak.at hatalar o kadar çok, o kad.ar 
derin ki ta•hihe imkan olmamıı . 

Belediye riyaseti ayni zamanda 
vaziyetten alakadar makamları 
haberdar et mit, fakat itin ıılahı Ü· 

baım~allimle~i Salih~ hanım re • midinde bulunduğundan tehir mec 
f akatmde adhyeye gıderek ceza Hainde meselenin müzakeresini te
mahkemeleri~c:leki muhtelif dav:ı· 

1 
hir etmi§. Nihayet günün birinde 

ları takip etmııler ve tatbikat gör· meclisin hassasiyeti karııaında bir 
mütlerdir. komiıyon tetkil edilmit, komiıyon 

Yalova kaphcaları 

Mayıs batında açılan Yalova 

kaplıcahrı büyük bir rağben gör • 

mektedir. Ecnebiler bilhassa Ya • 

lovaya uğbet etmektedirler. 

Adliye binasının anka
zından yapılan evler 
Y an:ın adliye binasının ankazı 

bilhana mülhakatta yeni intaat 

yapılmasına vesile olmuttur. Yan

gın sahasını 6 ay zarfında düz bir 

arsa haline gctirmeği taahhüt el· 
mit olan müteahhidin tuğlanın bin 
tanesini alb liradan 7,5 liraya ka· 
dar muhtelif fiatlarla aattığı ıöyle
nıyor. 

Halkalı, Vidoı, Litroı, iki telli 

ve saire gibi lsb.nbula civar köyler 

ahalisi bu ucuzluktan istifade e· 

derek tuila almıya ve tuğladan, 
üzeri beton gayet güzel evler yap· 
tırmıva baıamıtlardır. 

eıaıen alikadarlarca malum olan 
ve ıslahına çare arattırılan vaziyeti 
meydana koymut. 

Görülüyor ki bu müteıelıil 

mes'uliyet vaktinde hakiki bir 
mücrim aramak kadar güç bir ıey 
yoktur. Belediye reisi vazifesini 
yapmış, bir taraftan tedbirler aldı
rırken diğer taraftan li.zım gelen 
yerlere de vaziyeti bildirmiıtir. 
Banka müdürü meclisi idare aza -
sının tasdiki olmadan bir tey yap· 
mamııtır. Mecliıi idare azası 
murakıplerin raporlarına güvene • 
rek geliti güzel kararlarını dütün
meden vermittir. Murakıplere ge• 
lince hesaptan ıen ve ben kadar 
anlamadıkları için parlak rakam • 
larla dolu bilançolara ,öyle birıöz 
atarak imzalam.ağı murakiplik be
delini ceplerine atmak için kifi 
görmüıler. 

Bu vaziyet kar111mda, tehir 
meclisinde buıün olacak müna
kataların Muhiddin Beyin dediii 

M. Gayur 
:...Devamı 8 nci aayfada-
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tiklyelerl ı Kırılan direk 1 

Dalgalar, geminin bir tarafın -
cb.n giriyor, öteki tarafından çıkı -
)'Ordu. Ön anbar, yarı yarıya su 
dolmuştu. Artık kurtuluş imkanı 

kalmamıştı. 

Fakat, bereket versin ki, gemide 
bütün yolcuları ve tayfaları alacak 
kadar sandal vardı. 

Yolcular, vücutlarına tahlisiye 
simitlerini taktıktan sonra hunlara 
binerek gecenin karanlığı içinde 
u~aklaştılar. 

En son sandalın kaptanlığım 

deruhte eden lostromo: 
- Kimse kalmadı ya?. - diye 

haykırdı. - Garip şey!. Yirmi se
kiz kiıiydi. Halbuki, birinci ve 
ikinci kayıklara onar kişi bindi. 
Bizimkinde iıe, ancak yedi insan 
var. Peki, bir adam ne oldu?. 

- Canım şimdi onu mu düşüne
ceğiz?. -diye kazazedeler haykır
dı.- Belki yanlıt saymışsındır. 
Yahut, bir yolcu denize düşmüş -
tür. lşte, demindenheri bağırıyor
sun, kimse cevap vermiyor. Kendi
mizi kurtaralım .. Çek .. 

Sandal, çala kürek gemiden u -
zaklaıtı. Rüzgar, boş tekneyi um
manın ortaıında sallıyordu. 

Tam bu esnada, bir kapı aralan
dı. Etrafı gözledikten ve herke -

sin gittiğine emin olduktan ıonra, 
meydana, pejmürde kılıklı bir genç 

çıktı: 
- Oh... Yarabbi şükür .. Beni 

bırakıp gittiler. Yalnız kaldım .. 
Şimdi, artık, tali i~i .. Fakat, bana, 
bu derece yar oldu .. Bundan sonra 
da, elbet sırtım yere gelmiyecek
tir. -diye söylendi. 

Elinde bir balta vardı. 
ü..Itayı, dişleri arasına alarak, 

en yükaek direğin tepeaine, ip 
merdivenle, maymun gibi tırman -

mağa haşladı .. 
"- Bu melekeyi, telgraf telleri

ne çıkıp makinemi kurarken edin
mi;-tim. -diye düşündü.- Fakat 
onlar, böyle sallanmazdı.. Amma 
da rüzgar ha .. Acaba, kurtulabile
cek miyim?. Fakat, cesareti elden 
bırakmamalıyım .. Kurtulurum, 
kurtulurum .. Ben ki, '!'1anı harbi
yenin elin.Jen kaçtıın .. 1.?em sehoa" 
larından yak"~" ııyırrlrn .. Ve b?~ 
sene, tam beş se~e hüti.in polis

1 
bii

tün ordu P'!~İnıe düttüğü halde, ni· 
hayet en mühim ve:ıikalarla, plan· 
larm fotoğraflariyle bu gemiye 
bindim .. Mademki taliim bu dere
ce yar oldu. Bundan sonra da ayni 
§anı devam edecektir. Mutlaka, 

mutlaka .... ,, • 
Rüzgar, iplerde ötüyordu. 
"- Lakin, bu havada, böyle bir 

denizde de, insan kurtulabilir 
mi? .. ,, diye bir an, tereddüde düş -
tü. 

Ceıaretini toplamak için dişleri 
araıındaki baltayı daha fazla sık -
tı .. 

Şimdi, artık, gemi direğinin ta 
tep~ıine varmııtı. Ancak bayrak 
yeri gibi bir kısım kalmıftı. Bunun 
daha tepesi ise göğün yüzüydü!! .. 

Genç adam, buraya gelince, üst 
direk k11mrnı oağhyan ipleri kes -
mekten işe baıladı. Sonra, baltası
nı, tahtaya hızlı hızlı indirdi, in -
dirdi .. indirdi .. Direk yıkılan bir a 
ğaç gibi çatırdadı. 

Delikanlı: 

"- Bunu, aıağıya indirmeğe 

imkan yok.. -diye dütündü. -
Onun için, gemi meyledeceğine 

yakın, !kırdığım bu ağaca sarılma
lıyım .. Onunla beraber denize düt • 
meliyim .. Ötesi ıelamettir .. ,, 

Ve, söylediği gibi de yaptı 
Bir cambaz meharetiyle, dire • 

ği kmp, onunla berabeT, denizin 

~ 
sularına daldı. Bir müddet suyun 
içinde gözden kayboldu.. Sonra, 
dalgaların sathında göründü .. 

Artık, gemi, yarıdan fazla bat
mış bulunuyordu. 

"-Tam zamanında atladım! .. ,, 
-diye düşündü. -Artık kurtul
dum .. ,, 

Nasıl kurtulmuştu?. Hayatının 

belki en tehlikeli zamanındaydı ... 
Üç sandal, onu göremiyecek dere
cede uzaklaşmıştı.. Dalgalar, sa
ğından, solundan geliyor, onu kö
püklere boğuyordu.. Fakat, deli
kanlı, hala: 

"- Ne saadet.. -diye mırıl

dandı.- Kurtuldum .. Kurtuldum. 
Acaba delirmiş miydi? 
Yirmi saat, böylece, deniz üze

rinde kaldıktan sonra, ufukta bir 
duman göründü .. Bu duman yak -
laşh ... Delikanlı Bekledi. Ve niha· 
hayet vapurun şeklini farkedip, se
vinçle haykırdı: 
"- Alman gemisi. Alman harp .. 

gem ısı.,, 
Harp gemisinden bir kayık İn· 

dirdiler .. içine, kazazedeyi alırlar
ken, delikanlı: 

- Şu direk parçasını da bera -
her götüreceğiz .. -dedi. 

- ! ?. 
- Alın diyorum size ... Ben, Al· 

man harp istihbaratı zabitlerinden 
Willerim. Bütün vesikaları bu dire
ğin içine gizlenmiş bir mahfazaya 
koymuıtum .. Gemimiz battı .. Fa· 
kat, ben, i§te, beş senelik faaliyeti
min neticesiyle dönüyorum! .. 

(Hatice Süreyya) 

Gene Tramvay şirketi-
Bir kariimiz bize bir mektup 

göndererek tramvay şirketinin 
halkın aleyhinde ve kendi lehinde 
yaptığı ve hali da yapmakta oldu .. 
ğu haksızlıklardan birini daha 
meyd:ına çıkarmıştır. 

Çok haklı ve ~erinde bulduğu • 
muz hu mektupta kariimiz diyor 
ki: 

"Geçen gün Aksaraya gitmek 
üzere Galata Kapıiçinden 23 nu -
maralı Aksaray • Ortaköy tramv3.
yına bindim. Benden dokuz kuruş 
aldılar. Nihayet biletçinin "Aksa• 
ray, buraya kadar,, diye b:ığcrma
sı üzerine tramvaydan indim. Sa
malyada bir işim vardı. Oraya git
mek üzere ayni yerde Y edikule 
tr:.unvayını beklemeye haşladım. O 
esnada arkadan gelmekte o•an 33 
numaralı Sirkeci· Yedikule araba .. 
sı Ortaköy • Aksaray tramvayının 
durduğu yerde durdu. Ben de bin
dim. V:ıtmanm numarası 789, bi
letçinin 666 idi. Samatya diye bi .. 
let istedim. Benden 6 kuruş otuz 
para aldılar. Aksaraydan Samat • 
yaya 4,5 kuruş değil mi dedim? Bi
letçi, h:ıyır efendim burası Aksa· 
ray değil, Valde camiidir dedi. 
Akıarayın neresi olduğunu sor -
dum. Gelmekte olduğumuz kara .. 
kolun önünü gösterdi. Arabada 
bulunan kontrol da ayni şeyi söy· 
ledi. Taksimden ve Ortaköyden 
gelen arabalarııi son tevakkuf ma
halli daha krsa olan V ::ılde camii 
oluyor da daha ileri gidecek olan
lar için neden iki yüz metre daha 
il ersi oluyor. On adımlık bir yer İ• 
çin milletten 90 para almak reva 
mı? Benim gibi binlerce kişi bu 
paraları veriyor, günah değil mi? 

Sonra bir şikayetim daha var. 
Telefon tesisatı yaptırdığımız za -
man telefon için par:ı verdiğimiz 
halde yani telefon makinesini sa
tın aldığımız halde herhangi bir 
sebepten dolayı telefondan vaz -
geçtiğimiz zaman makine neve biz 
den ?.llınıyor.,, 

HABER - ~kşam Postası 

Fıkra müsabakası 
En iyi, en güzel fıkralan bize gön

dereceklerin yazılan; burada ne§redi
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol
maması, seçme olması ve okunaklı 
yazılması lazımdır. 

262 - Fransızca öğrenmiş 

Adnnın biri oğlunu Fransaya 
tahsile gönderir. Oğlu birkaç sene 
serseri dolaştıktan sonra, hiçbir 
mektebi bitirmeden memleketine 
avdet eder. Bu vaziyetten haber -
siz ol.an baba bütün akrabaların.ı 
evine davet ederek t:ıhsilden dö • 
nen oğlunun şerefine bir ziyafet 
verir. Ziyafette oğlunun bilgisini 
tecrübe etmek için, rasgele birkaç 
kelimenin fransızcasını sorar. Fa • 
kat hayret oğlu her kelimenin so
nuna bir "siyon,, ilave ederek ı~ı 
bitiriyor. 

-Aynasyon .. 

- Camsiyon. i'all .. 

Bu halden fevkalade hiddetle -
nen b:ıbası: 

- Al oğlum, şu oraksiyonla ça
pasyonu, git tarlasyona, der. 

Su1tanahmet: Ekrem 

Cevaplarımız: 
Cemal heye: 

Bu baptaki malumat lise rİy:lzi
yesi iptidasında ve bahsi mahsus
ta verilecektir. 

Atıf bey Kasımpaşa:· 

1 - Üç ay kadar dah1 devam e
decektir. 

2 - Bakalorya cuma, pazar ve 
salı günleri çıkar. 

3 - Bakalorya takip edenlerin 
imtih:ına girince kazanmalarını te 
min edecek surette tanzim edil • 
miştir. 

4 - idare her gün saat ye<Jiye 
kadar açıktır. Bu saate kadar ge -
lirseniz alırsınız. 

iş istiyorum 
Almanyada üç sene bulunmu§ bir 

İ§çı, her sistem ve markada 40 tezgaha 
kadar bir fabrikaya gerek ustabaıı, ge
rek usta, gerek işçi sıfatiyle taliptir. 
Anadoluya dft gider. 

Galip Bahtiyar 

Adres: Sultan çeşmesi caddesi nu
mara 73: Balat. 

ıı1tıtıtmnnttftflı1nlt!ırıtflltllltıtn1111ııtmtt1111ımtıtıtıtııtıııtıımıı,_ıı 

Kaos 
Ercüment Behzadın yeni 

şiir kitabı,bugün çıktı 

40 kr. 
.................................................... .... _. .. __ .... ______ ·-···--·· .. -·--· 

Gidilebilecek !! 
,
1 
eğlence yerleri ~ 

il SiNEMALAR : :f 
ıı iPEK: Vals muharebesi ~.::. :i MELEK: Feyziye Mektebi müsa· •• 
i: meresi :: 
!11 ELHAMRA: Yavrum ve deli gt'nülH 
. ·ı !: SARAY: Insan avcısı :. r r: ;! SUMER: Uçan Şeytanlar fi il TURK: Ankara Türkiyenin kal·ii 
ii bidir. iİ 
lı ASRI: Altın ar~yan kızlar • 

l·ı ŞIK: Beyaz rahıbe. 

I• ŞARK: Hayat budur. li ALKAZAR: Vahşi orman 'esrarı 
ı: HiLAL: Bcnhür. İ 
iİ ALEMDAR: Prenses Nadya. :: :ı 

H YILDIZ: Hata. 1 
!f MIILI: Bir millet uyanıyor. n HALE: (Usküdar) Lüi sinemacı. • 

i: KEMAL BEY: Fedai donanma. 
l" 
ıi FERAH: Ankara postas~ 1 
.: TAN: (Şişlide) Saygon ısyanı 
fi FRANSIZ TiYATROSU: Kuklalar. 

....... -......... ·-··• .... ._ ....... _ ........... -:: .................... . ····························· 

Nakıl •• terctlme hakkı mabfuzcl., 

Yazan: M. Gayur 
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Cuma, Pazar ve Salı günleri çıkar 
Mesela bakır humzu "humzu ni- ı 

has,, kömürle 11ıtılıl'lla bakır serbest ka
lır ve susuz hamizi karbon tayaran e

der: 
2 Cu O+ C = 2 Cu + C01 

Bu hassasından istifade ederek de
mir, tütya, bakır, kur§un, kalay ma· 
denleri istihsal edilir. 

Gireceği kömür elektrik fınnlann
da ısıtılırsa humzu karbon ve karbit = 
karbonu kalsiyom elde edilir: 

Ca O + 3 C = CO + Ca C, 
Kızgın kömür tabakasından hava ve 

su buharı geçirilirse yanarken fazla ha· 
raret ne§reden su gazı hasıl eder. 

Kızgın kömür tabakasından hava ve 
su buhan geçirilirse hem gaz hava hem 
de su gazı hasıl olur. Bunların birle!
mişine "fakir gaz,, denir. Sanayide hu
susi motörlerde yakılır. 

BiLLURLAŞMIŞ KARBON: iki 
ıekilde bulunur. Biri elmas diğeri gra· 
fittir. Demek karbonun iki nevi billu
ru vardır yani Dimorftur. Elmas, Hin
distan, Cenubi Afrika ve Brezilyada 
bulunur. Renksiz, sarı, pembe, mavi ve 
siyah renkte elmas vardır. Tabiatte 
bulunduğu ıekilde elmasa ham elmas 
derler. Ham elmas yontulur ve ziyayı 
kesreder §ekle konur o vakit kıymeti 
çoğalır ve ziynet olarak kullanılll'. 

Elmas tabiatte bulunan cisimlerin en 
sertidir. Yalnız ıun'i olarak elde edilen 
Karbon bor elması çizer. Cam elmas ile 
kesilir. Elmas tebellür etmi§ saf kar
bondur. 12 gram elmas oksijen içinde 
yakılırsa 44 gram susuz hamizi karbon 
gazı İntiıar eder. 

Elmas elektriği nakildir. Ziyayı di
ğer taıların kaffesinden fazla kesre
der. Kesafeti 3,5 tur. 

Me§hur Elmaslar: lngiltere Kralı· 
nın malı olan 106 kıratlık Kuenor; Rus 
Çarlarının tacında uzun müddet takıl· 
mış olan 194 kıratlık Orlof, Isviçre 
bankalarının birinde duran 13Z kırat

~ık floranse, 125 kıratlık cenup yıldızı; 
Milli Müzemizdeki 36 kıratlık Katıkçı 
elmasıdır. 

Briket: Maden, odun, kok gibi kö
mürlerin tozları yuğurularak kalıplar 

da tazyik ile tuğlacıklar haline konur. 
Bu kömür az yer İşgal eder. Vapur, 
lokomotif ve evlerde mahrukat olarak 
kullanılır. 

lıı: Benzin, terementi ruhu, reçine, 
katran, yağ gibi karbonu çok madde
ler yanarken bir duman çıkarıl'. Bu 
h.'tir. lıı odalarda toplanır. Matbaa, 
çin mürekkepleri, siyah vernik, kur -
şun kalem imalinde kullanılır. 

Fahmi hayvani: Kemikler havasız 
yerde yakılırsa pis kokulu gazlar neı
reder. Bunlar siyah renkte fahmi hay
vani halinde tasallup eder. 

Fahmi hayvani saf olmıyan bir kö
mürdür. Sanayide fosfor, gliserin, yağ, 
vazelin gibi maddelerin rengini izale -
de kullanılır. 

Karni kömürü: Gazhaneler de ma· 
den kömürü toprak potalarda mnınca 
potaların üst tarafında bir kömür top
lanır. Buna Karni kömürü denir. Kar 
ni kömürü hemen hemen saftır. Elek· 
trik ve harareti nakildir. Pillerin müs
bet kutuplarını imalde kullanılır. 

Karbon mürekkepleri 
Susuz hamızı karbon - "Formülü: 

C o : ; molekül vezni: 44,. Susuz ha
mızı karbon tabiatte ya serbest, ya 
karboniyeti kalsyom gibi mürekkep 
halinde bulunur. Havada serbest ola
rak vardır. Cisimlerin havada yanma· 
sından hayvan ve nebatların teneffü. 
sündcn bu gaz İntiıar eder. Bir insan 
saatte 20 - 25 litre oksijeni cİ· 
ğerlerine alır. Mukabilinde 15 -
20 litre hamızı karbon neşreder. Su • 
suz karbon havadan ağırdır. Boğucu
dur. Volkanlar civarındaki çatlaklar
dan çıkar. Mağara gibi yerlerde alt ta
bakalarda birikir. Napoli civarındaki 
köpek mağarasında bir insan gezebi • 
lir. Fakat köpek boğulur. 

istihsali: Kimyahanelerde kireç 
taşı veya mermer parçaları Üzerine ha
mızı klorma veya sulu hamızı kibrit 
dökerek istihsal edilir: 

Ca C 0 1 
' 2 H Cl - Ca Cl2 + 

Ç o= + H 2 O 
Hassaları: Renksiz, boğucu koku • 

lu, lezzeti az mayho! bir gazdir. Ş . 
panya ve gazozdaki lezzet içlerindeki 
hamızı karbondandır. Havaya naza 
nn kesafeti 1,53 tür. Bir litresini 
vezni 1,97 dir. Suda erir. Adi de 
cede ve ziyade tazyik altında mayi 
lur. Buhran noktası + 31 dir. Sıfır d 
recede 34 hava tazyiki ile renksiz · 
mayi olur. lhrak ve ihtiraka ve tenef 
füse gayri ıalihtir. Yalnız mağnezi. 
yom teli bu gaz içinde yanar ve bı 
taraftan karbon, diğer taraftan harnl 
Zl mağnezyom haııl olur: 

C 0 1 + Mg .= 2 Mg O + C 
Hamızı karbon havada yüzde i 

nİ5betinde bulunursa yanını§ mum ıÖ 
ner. 

Bu gazın sudaki mahlulü nıa" 
turnösolu §arap kırmızısına boyar. Su 
inhilal edince kısmen ittihat ederek su 
hamızı karbon haııl olur. 

H 2 C 0 1 = Hamızı karbon serbe• 
olarak tecrit edilememi§tir. Sud 
mahlulü vardır. Tabiatte serbest bu 
lunmaz bir çok milihleri vardır. 

Esaslan birleıince iki milih husul 
getirir. Mesela maitiyeti ıodyoınl 
hamızı karbonat ıodyom = Na H 
0' yahut bikarbonat dösut'ü: Na 
C Ql = mutedil karbonat sodyom ya 
hut karbonat dösud vücude getirir. 

C o= + Na O H = Na H C O' 
co~ + 2 Na O H = Na CO' + H 1 

Hamızı karbonun vücude getirdii 
milihlere karbonat denir. 

Susuz himızı karbon sanayide ga 
zoz gibi gulı me,ruplar imalind 
kullanılır. Süratle tabahhur edin 
pek fazla bürudet tevlit ettiğind 
sun'i buz imalinde kullanılır. 

Sanayide bir kaç suretle elde edİ 
lir: 

1 - Bazı menbalardan saf ola 
çıkar. 

2 - Kireç veya mermer ta§ının jj 

zerine asid kloridrik'in .,.,.;,.j """ r.ld" 
edilir. 

3 - Kireç fırınlarından çıkan ı&J• 
suz hamızı karbon toplanır. Fakat sari· 
olmadığından ıu haline getirilmedeıl 
tazyik olunur. 

4 - Ocakta kömür ve cereyanı h• 
müvacehesinde yakılarak elde edilit 
bu suretle elde edilen gazda karııık f 
zot ve hava tasfiye edilmeli. 
Humzu Karbon: "Oksid dö karha"" 

- "Formülü: C O; molekül veı ' 
ni: 28" - Oksit dö karbon: humz\I 

Grafit: Bu cisme plonbajin de def' 
ler. Siberya ve Silin adasında bulıı ' 
nan saf bir kömürdür. 

Sulptur, yağlıdır, dokunulduğu ı' 
man yağlı gibi, tırnakla çizilir. BeY~ 
kağıda sürülence sincabi parlak bir i$ 

bırakır cisimdir. 
Bununla kurıun kalem yapılır. tJ 

raret ve elektriki naklettiği için B
1
•!' 

vanoplasti'de kullanılan gütaperka '11 
tikli bir madde" veya alçı kalıplat1 
üzerine toz halinde sürülür ve onlat' 
nakil kılar. Saç sobaların paslarıırı-· 
ması için İspirto ile grafit tozund• 
yapılmış bir boya sürülür. Grafit z.e~ 
ban etmez. Bunun için kille karı§tır': 
rak yüksek hararet derecesine tafıaı" 
mül edecek potalar yaparlar. 

Grafit sun'i yapılabilir. Her ti~ 
kömür elektrik fırınlarında ısıtıh1' 
yumu§ayarak grafit olur. Ş" 

ŞEKiLSiZ KARBONLAR - 'İ' 
kilsiz karbonlar ya tabii yahut sııtl 
dirler. 11t 

Tabii Karbonlar: Antrasit Y~eı' 
ta~ kömürü; siyah, parlak, sert "~. de 
kibinde yüzde doksan karbon, Y"~ .... 

··ırııJ• 
on sair maddeler bulunan bir k0 ııiil 
dür. Yakıldığı zaman bu maddeler ıı• 
halinde kalır. Antrasit iyi çeken ~· 
lar için mükemmel bir mahr\lkattır;ıı• 

Maden kömürü; Antraıitteıı tJİf 
mu§ak, sikleti daha azve daha saf~ 
kömürdür. Terkibinde yüzde ~ 1'' 
madeni ve uzvi maddeler vardır. ~--··1 ,. 
dığı zaman madeni maddeler kU I rfl 
]inde kalır. Kapalı kaplarda ısıt• 1 

ti 
• e b• 

uzvı maddeleri tahallül eder v ;ıe 

gazına münkalip olur. Hava gaS~aP' 
beraber katran da inti,ar eder· ,.,a 
ta karbon ve madeni maddelerde~·tıiıt' 
rekkep kok kömürü kalır. En sı:~er" 
maden kömürü menbaları Jııı~1 

:cnevanıı. 
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HALK MASALLARI 

l<üçµk kardeş ağabeylerinin 
intikamını nasıl aldı 

Baba/arz ölürken oğullarına: "boqu 
kzsa, sakalı köse, ismi Musa olan 
<ı.damlarla iş qapmaqın,, 

&ııı~ir adaının üç oğlu varmış .. O- · aldıktan sonra kendisini öldürdü. 

demişti. 
k;:c.~~ının en büyüğü yirmi, en Ortanca oğul da ayni akıbete 
"Ug" :b. U de on bes yaşındaymıs . uğradı. 
'lır .. • · 

IUnı ~un adam hastalanarak ö- Nihayet sıra üçüncü kardeşe gel-
tlt fdoşeğine düşer ve oğullarını di. Küçük kardeş ağabeylerin -

a •na çağırarak: <Ien daha akıllı ve daha kurnazdı. 
Ycı 'ÜğuJlarıın der .. Ben artık ölü- Koyunlarla ekmeği alıp ta dağa 
Çt~l'll.. Öldükten sonra bahçeye çıktığı vakit koyunlardan birini gü 
tir '~•ınız. Kapının yanındaki in- zelce kesip pişirdi ve bununla be
da, ~.gacının dibini kazarsanız ora- raber yedi. 
ba,ta1~1küp nltm bulacaksınız. Bu Akşam üzeri şehre döndüğü va
~ 1 e ticarete başlayınız. Yalnız kit Musayı daha uzaktan görür 
~ ~ısa, sakalı köse ve adı Musa görmez: 
)'"Ptı lldaınlarla kat'iyyen alış veriş - Ah bilsen ne kadar eğlen -

llıayınız. . dim. Evvela koyunlardan en iyisini 
J lhti d .. 1 . .. l I k . . . d Ek ki '<tk Yar a am bu soz erı soy e - güze ce esıp pışır im. mc e 
~~ l~rı Üç gün sonra öldü. Çocuk- beraber yedim .. Karnım iyice doy-

clo ~ k y 

tııt gruca bahçeye çıkara aga- du. Bu hareketimden dolayı kız • 
hil\~ltl~ı kazdılar ve hakikaten madın, şikayet etmiyorsun ya?. 
~I\ b llgraştıktan sonra bir küp al • Musa bu sözler üzerine şaşır· 

~lılup çıkardılar. mı§: 
<ıld11~at çocuklar daha pek genç - Hayır .. Bir şey değil.. 
~l arından nasıl ticaret yapa- Küçük oğul ayni şekilde altmış 
tıı L~ı bilmiyorlardı. Birinci gün gün zarfında bütün koyunları birer 
daıd llYUk oğul ceplerini altınla birer yedi. 
~İttı&llr~rak çarşıya çıktı. Fakat hiç Bu esnada Musa ne yapmış, ne 

e;ı tanımadığı için bir şey ya- hilelere baş vurmuşsa küç.iik oğlu 
d·· r. Akşam üzeri meyusane e- bir türlü kandırıp halinden şikayet 
onerken 'kar§ısına kısa boylu ettirememiş . 

adam çrktı · K 1 b 1 b. 'k , · oyun ar öy ece ıttı ten son-
Nereye evlat . b f d l'k l 

'~~· ra u se er e ı !ln ıyı yanıı;ıa u· 
t\r1 ~ıç.. Ticaret yapmak için şak diye aldı. Kendisinin fevkala· 
~/;a çıkmıştım. Fakat hiç kim - de arsız ve terbiyesiz küçük bir 

d aaıınadığım için bir şey yapa· çocuğu vardı. Ona bakmasını, o
a~ g . d·· 

, erı onüyorum. . nunla beraber gezmesini emretti • 
~•?. Vah .. Vah .. Bari paran var Çocukla bir kaç gün geçirdiği tak

~~İı. Üç kardeşiz .. Babamız ö
' Ç h;ze bir küp altın bıraktı 
~~ 0 k iyi .. Ben büyük bir tüc -
~ttt • istersen seninle beraber ti

' ~a.lla.lıın. Razımısm?. 
~)\ıtı Ur., Acele etme .. Senin hem 
t~j .... )qsa, hem de sakalın köse .. 

'il g .. 
~ 0 Yler misin?. 
O Usa ... 
~ Yl.e İse ben seninle i! yapa· 
1t~ı ·t" I 'l ~ .. - Unkü bal:>am boyu kısa, sa· 
~tJ,. .0se ve adı Musa olan kimse-

., •ı" . 
> \k "aPrnamamı vasiyet ettı. 

:lti. ~i~l l'ıttusa allem etti, kallem 
'~ a:vet delikanlıyı kandırma
Ş'-l't~~f ak oldu. 
"· ltı 'd• . 'lı-.. §U 1 ı: 

tıL. ~l'et . 
~:'6-~et esnasında hangı taraf 
b q. Sa,~1~derse karşı taraf Sirhndan 
~tllaltı lık deri yüzecek ve bütün 
~ ~l'le,~ al.~caktı. 
,1bqtu

1 
Runu işe başladılar. Mu

~ tııı'l k ~arasını alarak kendisine 
tt~i \o 

0YUn ve bir okka ekmek e • 

)ql\l l\o;u l 
t . llt1 rı arı otlat. Akşama ko • 
~tı \>e ek 
{ diy ıneği tamam olarak 

~~~'°"atı e emretti. 
~ı. l'- !t~ıı delikanlı bütün gün a-

'll . lttı l t~ f, n § o duğundan çok acık-
tıı(! u •eh 

'~~ ~il\ Y eple dayanamıyarak 
~ tt <lrısın d' Ak .. .. ~t4 'elti~. ı ye ı. şam ustu 
'~~~olay;~aınan bu hareketin-

llt)1 ki d u~a kendisini o kadar 
~i~ ~ll h. elıkanlı dayanamadı: 
~fL. "Yat l~" a tahammül deemem 
> \ ' "et etr 1~1.ı. "'erıd· . 1

• Bunun üzerine 
·~ .:ı 1•ın· \{eti .. ın sırtından bir ça-

liiıdu b"t .. ve u un parasını 

dirde arsızlığına tahamül edemiye
rek şikayet edeceğini umuyordu . 
Hakikaten çocuk dayanılamıya • 
cak kadar terbiyesiz ve arsızdı. 
Bundan kurtulmak için aklına bir 
çare geldi. Musa nereye gitse ço -
cukla beraber arkasından gidiyor -
du. Bu suretle çocuğun yaptığı 
gürültü, patırdıdan Musada kendi
si kadar rahatsız oluyordu. 

Bir gün gene Musa çok ciddi bir 
itle meşgulken çocuklar yanına 
gitti ve çocuğun kolunu bütün 
kuvvetiyle çimdikledi. Kücük fer -
yadı basınca Musa dayan~madı 

_ Canım sustur şu çocuğu .. 
- Susmiyor, ne yapayım?. 
- Ne yaparsan yap. Kafasını 

kır da sesini kıssın .. 

Rast gele söylediği bu söz üze
rine küçük kardeş orada duran bir 
sopayı yakaladığı gibi çocuğun ka
fasına indirerek patlattı. Çocuk 
baygın yere düştü, Musa yerinden 
fırlayarak: 

- Ne yaptın?. diye bağırdı. 
- Siz patlabn dediniz, ben de 

öyle yaptım .. Ne o. Yoksa kızdınız 
mı?. 

- Hayır, neden kızayım? Ka 
bahat benim. 

Küçük kardeş 0 günden sonra 
yapmadığı rezalet kalmadı. 

Bunun üzerine bir gün Mu -
sa ile karısı gizlice konuşarak bu 
belalr delikanlıyı yok etmeğe ka • 
rar verdiler. 

Bunun için bir vapur gezintisi 
yaoacaklar ve bir münasip fırsat 

düşürerek kendisini denize atacak
lardı. Bunu kararlaştırdıktan sonra 
hep beraber seyahate çıktılar. Bir 
çok yerleri gezdikten sonra niha· 
yet bir deniz sahiline geldiler. O 
civarda da otel falan olmadığı için 
sahilde geceyi geçirmeğe mecbur 
olacaklardı. 

Musa bu fırsatı kaçırır mı? He
men karısını çağırdı ve ona şu 

sözleri söyledi: 
- Bu gece ben ortada yataca -

ğım. Deniz tarafımda şu belalı ço
cuk, öbür yanımda da ıen yatar -
sın. Tam gece yarısı beni uyan
dırırsın. O zaman o UY\lmakta o· 
lur. ltiğimiz gibi kendisini denize 
yuvarlar, bu suretle şerrinden kur
tuluruz .. 

Tesadüfe bakın ki bir tarafa 
saklanmış olan delikanlı bütün bu 
sözleri it itli. Fakat duyduğunu 

kat'iyyen belli etmedi .. Akşam o -
lup ta etraf kararınca denizin ya
nına yatağı serdiler ve yukarıda 
söylendiği veçhile yattılar. 

Delikanlı kat'iyyen uyumıyor • 
du. Halbuki yorgunluğun tesiriyle 
onbr çoktan uyumuşlardı. Bunun 
üzerine küçük yataktan çıkarak on 
ları uyandırmadan yatağını yavaş 

yavaş baş tarafı ayaklara ve a • 
yak tarafı başa gelecek veçhile çe· 
virdi ve tekrar yata:ğa girerek yat
tı. Biraz sonra ortada yatan Mu • 
ıayı dürttü: 

- Saat on iki, haydi itiver .. 
Musa da uyku ıersemliğiyle hiç 

bir şeyin farkına varmadan karı -
smı iterek denize yuvarladı. 

Bunun üzerine delikanlı kahka -
halarla gülmeğe başladı. Musa 
kendisine yapılan oyunu anladı. 
Küçük kardeş: 

- Nasıl kızmadın ya? diye ken· 
diıine sorduğu zaman: 

- Canım, böyle şaka olur mu? 
Elbet kızarım, diye cevap verdi. 

- Öyle ile dön bakalım sırtını . 
Musa arbk bahsi kaybetmişti. 

meyusane sırtını döndü. Delikanlı -
da hemen bıçağını çekerek Musa
nın sırtından bir çarıklık deri yüz
dü. Ağabeylerinden ve kendisin· 
den almış olduğu paraları da geri· 
ye alarak bu suretle ağabeyleri
nin de intikamını almış oldu. 

Gözlüklü adam 

Bir tavzih 
İstanbul, 7 (A.A.) - Bazı ga

zetelerde şehrimiz vali ve belediye 
reisi Muhittin Beyin bir haft:ıdan• 
beri evinden çıkmıyarak Esnaf 
bankasına ait dosyaların tetkiki 
ile meHul olduğu yazılmaktadır. 
İstihbaratımıza nazar:ın vali bey 
Ankaradan avdetini müteakip 
hasbelvazife Yalovaya ve Derince
ye gitmiş ve pazar günü ıab3.hı 
şehrimize avdet etmiştir. O gün 
bir müddet vilayet ve belediyede 
meşgul olduktan sonra eve gitmiş 
ve gripten mustarip olduğu cihetle 
evlerinden dıaarı cıkınamıılardır. 

Nafıa vekili mecliste mü· 
him bir nutuk söyledi 

"Az zamanda milyoner olmak arzu
sunda olan birçok adamların olduğunu 

biz de biliyoruz, siz de bilirsiniz,, 

Nafıa Vekıli Ali Bey 
Ankar:ı, 7 (A.A.) - Bugün, 

hizmetten ayrılan nafıa memur ve 
müstahdemleri hakkındaki kanu· 
nun müzakeresi münasebetiyle na• 
fıa vekili AH Bey Büyük Millet 
Meclisinde berveçhi ati beyanatta 
bulunmuştur: 

Efendim, 
Devlet makinesinde n:ıf ıa veka

leti memleketin imar ve inşası gi
bi bugün için en mübrem olan va
zifelerden birini yapmakla mükel
leftir. Ayni zaınanda asarı nafıa· 
nın yaptırılması ve onları dürüst 
muntazam idare vazifesiyle mü· 
kelleftir. Cumhuriyet idaresinin 
ilanından sonra memleketin imarı 
için devletin ve milletin ne kadar 
fedakarlıklar yaptığını biliyorsu· 
nuz. Bu 10 - 12 sene zarfında 
hatırlarsınız ki, bir takım şayanı 
esef hadiseler de bu işler arasında 
olmuştur. Şimdi ben, nafıa veka· 
letine geldiğim günden itibaren 
gödüm ki, elan elimizde yüz mil
yon lir:ılık demiryolları işi ve da• 
ha birçok işler vardır. Ayni za· 
mandada halkın, ammenin men· 
faatine, işine taalluk eden ve dai
ma şikayet edilmekte olan nafıa 
i§leri vardır. Bu şimendifer işleri 
100 milyon lir:ılık işler ve bundan 
sonra daha belki milyonlarca yap· 
tırmak istediğimiz işler memleke .. 
tin mühendisleri müteahhitleri ta· 
rafından yapılmakta ve gene bi· 
zim nafıa vekaletinin, ayni mek
tepten ayni menıeden yetişmiş 

mühendisleri t:ırafından müraka -
be edilmek mecburiyeti altında
dır. Bu vazifenin ne kadar mü
him ve nazik olacağını takdir edi
yorsır~uz. Dün sırlarda arkadaş
lık etmiş olanlar, biribirine amir 
memur olanl:ır ve belki hısım ak· 
raba olanlar karşılıklı bir vazife .. 
yi ifa etmektedirler. Şimdi vazi
feye başladığım günden itibaren 
- belki benim taliim olarak -
şayanı esef bazı v:ıkalara tesadüf 
ettim ve bunlar üzerinde deruhte 
ettiğim vazifenin ulviyet ve kudsi· 
yetini takdir ederek zannederim 
ki adaleti biraz şiddetlice tatbik 
ettim. Ve lüzumu olduğu gibi ifa. 
etttim. (Yaşa sesleri) Belki ken
dilerini Hacı Mehmet Bey de bi· 
lirler. İstanbuldaki Naz!m Bey 
i&mindeki komiseri değiştirdim, 
Must:ıf a Arif Beyi başka yere ta• 
yin ettim, ondan sonra merkezde 
Yaşar Bey ismindeki birisini mü· 
dürü ile beraber açığa çıkardım. 
Fakat bunlardan ikisi İzmir rıhtı
mı IJ'leseleıi etrafında tahtı muha
kemeye alınmışlardır ve muh::ıke· 
meye tevdi edilmişlerdir. Geç 
kalmakla beraber zaman gelmiş .. 

tir, gün gelmiştir, bu mesele İn· 
kişaf etmiştir. 

Sonra diğer iflerde öyle vazi
yetler olmaktadır ki, dün daire
de amir ve memur olarak vazife 
y:ıpmışken birisi iş başında müte
ahhit veya müteahhide vazife ifa 
etmektedir. Ötekisi bunu da ar
kadaş gibi teftiş etmek vaziye
tindedir. Bu teftiş ve mürakabe 
meselesi iş noktai nazarından çok 

mühimdir. Çünkü meseli bir bi
na ölçülecek, oda ölçülecek, öte· 
ki de ölçecek, bun:ı ölçmek ve ya
hut bir toprağın metre mikabını, 
şunu bunu .muayene etmek çok na• 
zik bir iştir. Bunun üzerine biri• 
nin diğerine karşı söz söylemesi 
çok mühimdir. .Nafıa memurları
nın mühendislerinin çok kıymetli 
arkadaşlarımız olduklarını da ge
ne bu noktadan §ayanı §Ükran ol
m:ık üzere söyliyebilirim. Fakat 
para için ve zengin olmak için, 
belki de az zamanda milyoner ol• 
mak arzusunda olan birçok adam
ların olduğunu biz de biliriz, aiz 
de bilirsiniz. (Doğru sesleri) itte 
takip etmekte olduğumuz aiyaset 
ve iş bunlardan müJhem ohrak 
sırf milli vicdanımızdan doğan 
miJli bir gayretle bu kanunu yap• 
tık. Tarafımızdan uzun tetkikler 
neticesinde h:ızırlanan bu kanunu 
encümene getirdik. Encümende 
arkada§ları serbest bıraktık iste
diğiniz gibi tetkik edin dedik. En
cümende bu kanun en ziyade han• 
gilerine şamil olsun, hangilerine 
şamil olmasın noktası üzerinde 

çok tevakkuf ettiler. Uğraştılar 
ve en nihayet bu çerçeve dahilinde 
ikmal eclcrek buraya getirdiler. 

Muhterem Sırrı Beyefendinin 
söylediği gibi bu kanunla müteka
itler istihdaf edilmiş değildir. Fa• 

kat şunu da söyleyim ki, nafıa ve
kaletinden mütekait o'muş bir şef 
şirketlerde dört beş Yerde aza ve 

meclisi idarelerinin reisidir. Böyle 
tekaüt olmuş bir adamı da dört 
beş yerde istihd:ım etmenin ne de

receye kadar doğru olduğunu vic. 
danınıza havale ederim, onun için 
milli maksat ve memleketin inki
şafı üzerinde dütünerek ve işin e· 
hemmiyetini takdir ederek bu ka
nunu teklif ettim. (Alkr§lar) 11 

Rusyadaki tay111 

yarecilerimiz 
Leningrat, 7 (A.A.) - Tas a•~ 

jansı bildiriyor: 

Celal Beyin riyasetindeki Türk 
tayyarecileri buray:ı muvasalat et· 
mişler ve istasyonda hariciye ko
miserlikleri mümessilleriyle mülki 
ve askeri memurlar tarafından 

istikbal edilmişlerdir. Bir kıta, 
Peron üzerinde mevki almıştı. 

Tren askeri muzika tarafmdl.n ça• 
iman Türk milli marşı ahengi ara• 
sın<la yaklaşmıştır. Muzika müte-

akiben marş enternasyonali çal
mıştır. Türk t:ıyyarecileri önle· 
rinden geçen kıtayı teftiş etmitler• 
dir. 

Misafirler öğleden sonra şehri 
gezmişlerdir. 
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Kadri CEMiL 
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Geçen kısımların hulasası 
Mütarakeden ıonra Iıtanbulda A

nadolu lehinde ve aleyhinde çah,1anlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalışıyorlardı. Leyhte 
çalı,1anlardan bir grupun içlerine aldık
lan llhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerle,1-
mitti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma Nüshetle aralarında bir se
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nüzhete Şahin 
kehyanın kahvesine giderek onunla ve 
arkadaıtarile temasa geçmiye çahş· 
mııtı. 

Bu adam uzun bir müdavemetten 
sonra, Şahin ile anlaşnuya çahşmıı; 
fakat ,Kahyanın arkada.1ları tarafın

dan yili: verdirilmemişti. K§hya atlat
mrya çalı§ıyordu. 

- T elitınız ve enditenizi his • 
aediyorum. Buraya ıiz ayrıldıktan 
ıonra ben girdim. Benden tüphe· 
lenmeniz yerinde olabilir. Fakat 
hana hiıaettirme~iye çahttığınız 
için ıize tefekkür ederim. Müıaa -
de ederaeniz, nöbetçi üıtümü başı· 
mı ve bulundufum yerleri gözden 
geçirsin. Siz bunu yapmak iıteme
seniz hile ben israr etmek vaziye -
tinde bulunuyorum.Hakkımdaki fe 
na ıayılabilecek bilgilerinize bir 
batkaıını daha ilave ettirmekten 
ict!nap ederim. 

Pantikyan enditeJi bir güliitle: 
- Tşekkür ederim. Mademki is

rar ediyoraunuz. Sırf sizin arzunu
zu yerine getirmek ve sizi endiıe

den kurtarmak için üzerinizde bu
lunmadıiına emin olmakla bera
ber üstilnllzü aratacatım. Ve ıizi 
daha sakin bir hale koyabilmek 
içia de bazı sualler soracağım. De 
dikten ıonra: 

- Buna ne lüzum var, Feri
dun Bey, dedi. Size itimadım olma· 
ıa burada ne itiniz var .. Sonra nö
betçiye: 

- Siz çıkın, dedi. 
Nöbetçi çıktı. Feridun Bey: 

d .. -: N~~~t~~ Yanında haysiyetimi 
uıundugunuz için size tekrar 

tekrar teıekkür ederim. Bizzat ara
manız beni daha çok sevindirecek 
ve heni büyük bir sıkıntıdan kur· 
laracaktır. Rica ederim, buyudu
nuz, arayınız. 

-Müaaade ederıeniz ceplerim· 
deki kalabalığı ıuraya çıkarıp hı 
rakayım. Ondan ıonra daha esaslı 
bir ıekilde aramak hali olur. 

- Pekala, öyle olsun. 

Feri dun Bey ceplerini boıalttık
tan aonra, Pantikyanın aramama 
hazır bir vaziyette bulundu. 

Pantikyan Feridun Beyin krava
tına varıncıya kadar aradı. Bir ıey 
bulamadı Ye : 

- Şimdi enditeden kurtuldunuz 
mu Feridun Bey? itte üzerinizde 
bir ıey yok, ve gülerek: 

- Acaba bir başka tarafa bırak
mıt olmayasınız?. 

- Bulunduğum yerleri de ara • 
manızı rica ederim .. 

- Buradan çıktıktan sonra ne
reye eittiniz?. 

Feridun Bey bir anlık tereddüt 
devresinden sonra: 

-Muhlis Beyin yanındaydım. 
-Ya ..... 
- Oraya batka kimse gelip git

ti mi? 
- Hayır, beraber bulunduğu -

muz zaman yalnızdık. 
- Hiç kimae ıelmedi mi • 
-Hayır ... 
- _Ben merdivenden çıkarken 

llhami Beyi gördüm. Acaba onun 
yanından mı geliyordu?. 

- Bilmiyorum .. Bert Muhliı Bey 
le beraberken kimse gelmedi. 

- llhami. Beyin hizmetinden 
memnun musunuz?. 

- En iyi çalıtan, iyi hizmet eden 
bir genç olarak tanıdım. Şüphesiz 
siz daha iyi bilirsiniz .. 

- Yalnız fikrinizi öğrenmek is· 
tedim. 

- Batka bir ıoracağmız?. 
- Hayır yok, teşekkür ederim .. 

Şimdi size ilk şüphemden bahse 
devam edeceğim .. Bu kağıtların da 
ortada olmadığını öğrenmiye za • 
ten bu bahis sebebiyet vermişti. Si
ze aldığım bir raporu gösterecek -
tim. Fakat aklımdadır; hulasa e
debilirim. 

Siz Şahin kahyanın ıyı bir 
adam olduğundan bahsediyordu • 
nuz. Fakat bu rapor hiç te böyle 
demiyor. iki gün evvel ada açık· 
larında teaadüf etmitler. Ya o, ya
hut ta Şahin kahyanın adamları .. 
Pek malum değil. Ka.ramürsele 
cephane kaçmyorlarmı§. Motörle • 
ri bozulmuş. Fakat sonra yakayı 
sıyırmıya muvaffak olmutlar. 

Şahin kahyayı arattırdım. Kom· 
şularına varıncıya kadar herkes 
Ankaraya gittiğini ıöylüyorlar. 

' Her hakkı mahfuzdur 

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
MUelllfi: ( va • no ) 

Geçen kısımların hull&ası 
Genç Türk diplomatı Muhsin Ra

§it, Yunan diplomatlanndan Erci Beh
zadiıe karşı son derece kin beslivor. 
Zira, milli mücadele esnasında, Erci, 
Muhainin felaketine sebep olmu§. 0 • 

nun sevgiliai Ferihayı öldürmüştür. 

Bulgar çetecileri ile silah fabrikatör
leri, bunu bildikleri için, Balkan mi!la· 
kına mani olmak üzere, Erciyi otomo
bilinde öldürüp Muhsine iftira atmak, 
böylelikle sulhu baltalamak istiyorlar. 
Muhıin, ıuikasta mani oluyor. 

Şimdi, hastahanede, Erci, bir hasta
bakıcıya, alııtıra alıştıra, heyecanlı bir 
havadis veriyor. 

haberini biu ıetirmiıler, tafsilit ta 
vermt!lerdir... Buna rağmen, o adam 

sağdır ... Evet, büyük harplerde böyle 
ıeylere tesadüf edilmedi mi? ... Edildi, 
değil mi? ... Eğer, Muhsin Raıit hak • 
kında da sana dersem ki .. 

Kız: 

- Yine rüya mı ıörüyorum? •. Yok 
aa benimle alay mı ediyorsunuz? .. di
ye inildedi. 

Gözlerini uğuıturdu. 

Eliyle vücudünü ve yanındaki eı -
yayı yokladı: 

- Hayır, rüya deiil .... Uyumuyo • 
rum. 

Ercinin ıözleri içine baktı: 
- Siz, siz benimle bu derece al • 

çalcça alay etmezsiniz... Sahi mi? .... 
Sahi mi söylüyorsunuz? .. O, aai mı? 
Mektup mu geldi?... Sakın mektup 

Geçen kısımlar1n hulasası 
Istanbulda Sultan Mecit ve Rusyada 

Çar Nikola zamanında eıirci Ali baba 
iki memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla meJguldu. Alibaba Ferhat is
minde birini küçükken hadım yapmış
tı. Büyüdüğü zaman lstanbuldaki kız
lan bu delikanlıya teslim ederek, Kaf
kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona
ğında (Fatma) isminde çok güzel bir 
Glircü kızı vardır. Ali baba bu kızı 
kaçmnıya uğraşırken, bir gün Rüstem 
isminde bir gençle çalışıyor. Bu genç, 
Ferhadın arkadaşıdır ve Ali babadan 
intikam alınak üzere Istanbuldan Tif
lise gelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır
mak ve Ali babayı ele vermek için ter
tibat alıyor . 

Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe
teraburga getirmişlerdir. Ali baba sa
rayın zindanlarında işkence görüyor. 
Bu esnada Rüstem Bey Tifliste Ça • 
rın gözdcsile beraber yaşamaktadır. 

lsmailof zındandan çıkalı henüz 
üç gün olmuttu .. Tekrar böyle teh
likeli bir ite giriıecek kadar buda
la ve dütüncetiz bir adam değil
di. 

Tecrübeli kurt, bu zabitlerin 
paralı adamlar olduğunu sezmişti. 
Onlara yardım vadederek topluca 
para sızdırmak niyetindeydi. 

Sivil zabitler bir müddet baş ha .. 
ıa kalarak konuıtuktan sonra, ls
mailofu ufak bir göz iıaretiyle ça· 
ğırdılar. 

- iki votka getir .• 
Ahçı yamağı votkaları getirdi. 
Zabitlerden biri yavatÇa sordu: 
- Borcumuz ne kadar?. 

Buna ne diyelim?. 
Karaağaçta silah depoıu 

da tamtakır Brrakılmıf. Türk yüz
başıyı, (20) nöbetçi neferini de 
beraber götürmütler ve ayni za • 
manda İngiliz bat çavutunu boğa
rak öldürmüşler ... Feridun Bey itte 
bize tavsiye ettiğin Şahin kahya .. 
Buna ne diyeceksin?. 

Feridun Bey, Pantikyanın Şa

hin kahya hakkında verdiği bu 
haberden ıatırıp kalmıştı. Hakika· 
ten vaziyet bu şekilde ise bunun 
tashihi pek güç olacaktı. 

Feridun Bey daha dün akşam 

üstü yolda kahyanın adamlarından 
birine rastlamıı ve onun hakkında 
malumat istemiıti. Fakat neden· 
se bu adam kahya hakkında ken
disine müsbet bir cevap vereme • 
mit ve nerede olduğunu bilmediği· 
ni söylemitti. 

(Devamı nr} 

ya an o maaın ?::-Birini ona benzetmiı 
tirler belki... Muammer mi mektubu 
cetirdi? ... Fakat o, gözleriyle Muhsin 
Ratidi ıönnüı mü? .. Kabil mi? .. Ya· 
rabbi, bu kabil mi? ... 

O esnada, kapılardan biri açıldı, 

Evveli, hariciyeci nöbetçi doktor 
dıtarı çıktı. Arkasında beliren iki kiti· 
ye: 

- Burada bekleyiniz, §İmdi geli • 
yorlar ... Dedi. 

Sonra, kapıdan Muammerle Muh • 
sin Raıit göründü. 

Türk tiplomah ile kız, biribirlerine 
bir an, gözlerini hayretle açıp baktı • 
lar. 

Sonra ikisi de kollarını açtı: 
- F erihıt ! ... F erihacığım ... 
- Muhsin! ... Demek sen sahiden 

aairnıısın .. 
- Demek o istiraplar ... 
- O göz yatları ... 
- O mezar tatları .. 
- Geceleyin okuduğum dualar .. 
- Feriha .•• 
- Muhıin ... 
Hıçkıra hıçkır• af lıyorlardr. 
Sevinç ıöz yaılan döküyorlardı. 
Kız, hali: 

Müellifi: ishak FERDi 
- Yüz ruble.. ı şalım! 
Bu kısa muhavereyi zabitlerden Diyerek zabitlerin ikisini de 

başka bir kimse iıitmemitti. dükkandan içeriye soktu. 
lsmailofu tanıyan zabit, kimse- lsmailof merak içinde titriyor· 

ye ıezdirmeden yüz rubleyi ahçı du: 
yamağına uzattı. - Bu zabitler koskoca bir ••1' 

Ve lsmailof uzaklaşırken, genç tanatı nasıl devirecekler?!. 
zabit önüne bakarak mırıldandı: Kapıyı içerden sürmeledi .• 

- Emanetleri gece yarısına doğ- Ve ıordu: 
ru getireceğim. Kapıyı aralık bı- - İnkılap yapmak istiyen pili' 

rak ! .• ti neye güveniyor?. 
lsmailof bu sözleri işittiğini an- z,.bitlerden biri cevap verdi: 

latmak için yavaı yavaş başını sal- - Köylüye .. 
lamııtı. lsmailof gülümsedi: 

Genç zabit, beyannamelerin ne· Köylü çok cahildir. Ben TifJjıtt 
relere dağıtılacağını, o gece geldi- bütün köylünün b3şı aşağıda gef 
ği zaman söyliyecekti .. diğini ve çann memurlarıı>Ci,ıı 

lsmailof geceleri dükkanda ya· çok korktuğunu gördüm. 
tıyordu. - Başı aşağıda gezen o köylU' 

O gece müşteriler dağıldıktan nün günün birinde başını kaldır'' 
sonra, lsmailof kepenkleri indir - cağını tahmin etmiyor musun?· , 
di .. Dükkanın içini temizlemeğe - Belki .. Fakat, yalruz köylii r 
ba§ladı. le it biter mi? Çar devrilirse, yefı 

Sokaktan araııra geçen gümrük ne kim geçecek?. 
bekçilerinin ayak sesleri işitiliyor· - Veliaht Aleksandr .. 

du. - Peki ama, veliaht baba•,,,ı' 
lsmailof çok yorgundu. Zindan· devrilmesinden müteessir ohrııY' 

da eriyen göbeği birk1ç gün için • 
d b b k 

cak mı? .. 
e üs ütün üçülmüttü. Yabancı lı' 

bir memlekette parasız İf görmek -Hayır .. Çünkü babasının ti 
tına kendi oturacak. 

ve yaıamak kolay değildi. 
ı Öteki zabit ilave etti: 
ımailof kendi kendine: 1 

- Saltanat tatlı teydir, bab': 
insan onu elde etmek icin, ~b' 
sını değil, evladını bile feda edet 

- Gene taliim varmıf .. Hapis
ten çıkar çıkmaz iyi kötü bir it 
buldum ve batımı ıuray:i soktum. 
Karnım da doyuyor. Allaha tükür 
ler olsun. 

Diye söyleniyordu. 
Gece yarısı olmuıtu. 
Dükkanın kapısı aralıl<tı. 

Birdenbire hafif bir öksürük.. 
Ve arkasından biribirini takip e • 
den ayak sesleri duyuldu. 

lsm:iilof kapıya koıtu. 
Zabitler dükkanın önüne dikil

mitlerdi. 
lsaimlofu tanıyan zabit kolu • 

nun altındaki paketi yava§ç'l uza· 
tarak: 

- Şunu iyice sakla.. Sabaha 
karşı gümrükk olcuları ve sokak 
bekçileri uykuya dabrlar. O va • 
kit bu civardaki bütün sokaklara 
birer iki§er ve kimseye sezdirme· 
den atacaksın! Hatta mümkün o • 
lursa bazı kötelere de yapıttıra • 
caksın! 

Dedi. Z:tbitler derhal çekilip 
gitmek iıteınit lerdi. 

lsmailof: 
- içeriye girin de biraz konu • 

- Ben daimaböyle rüYilar görü -
rüm ... Bunun da rüya olmasından kor 
kuyorum... Diye tekrarlıyordu. 

Delikanlı, ona teminat veriyordu: 

- Rüya değil... Vallahi benim •.• 
Fakat, sen, sen nasıl oldu da ölme -
din? ... işte huna aklım ermiyor .. 

iki nişanlı, gene, bir dereceye ka
dar sabırlı idiler. 

Fakat aarl en büyük hayrete düıen 
Muammer olmuıtu ... Kucaklaıan, ö • 
püşen nişanhların etrafında, fırıldak 
gibi dönüyor, artık kibarlıldan unut • 
muş, köylü lehçesiyle: 

- Iı anam! Iı anaaaaam ... Bu na
sıl iı be?... diye söyleniyordu. Gü· 

'G" "k h çük hanım. uçu anım! Sen ölme • 
dün müydü be? .... Beki emme biz on 
yıldır beye niçin deli rüllabiliği ettük 
ya? ... Hele şükür, hele tükür ... 

Bu ıözleri öyle komik bir tavırla 
söylemitti ki, iki nişanlı, göz yaılan a· 
raaında biribirlerinden ayrılarak, Mu· 
ammere baktılar. Bir kahkaha atıp o• 
na sarıldılar. Bu sefer üçü birden ö -
pÜfmeie batladı .. 

Uç eski dost, biribirlerinin yüzüne 
bakıyorlar, bakıyorlar, doyamıyorlar; 

ıonrR yine aarılrırp öpüıüyorlardı ... 

- Delikanlılar, ıizden bir ~ 
daha öğrenmek istiyorum! S ~ 
nasıl emniyet ve itimatla bu 
tevdi ediyoraunuz?. 

- Biz kellemizi koltu~~ 
almıt f edaileriz. Senin gözle~ 
den ve halinden anladık ki, ld,
bir adam değilsin! Şahsen ç•r 'il' 
bir fenalık görmemiş olsan 1'f 
ailen efradı arasında aratbrıılf 
parsak, muhakkak ya itkence ıl' 
müt veya sürgüne gitmiş biril •r 
sadüf ederiz. Doğru söyle, seli~· 
lığın hu zalim idaresinden ~ 
nun musun?. ,1, 

lsmailofun bütün vücudu ,e 
içindeydi. Baımı kaldırarıJc 
bir tavırla: I 

- Hayır, dedi, çar Nikol / 
devrilmesini ben sizden ziyade 

d . ç ·· k" d ..,e ol zu e erım. un u on an .. ti 
adamlarından gördüğüm iş1'e 
yi yüz sene yaıal!am unutaııı..-~ 

Ve zabitlerin omuzunu o1't' 

(Deva,ııı.J 
~ 

- Demek ki;-dünya gözüyle .,1, 
rimizi tekrar görmek müyeuerrııı 

- Şaıılacak ıey •.• 
- Vallahi çıldıracağım... J ı/ 
- O çöl gibi manasız, azaP 

1 

yattan sonra bu vaha?... ,ti V 
- Suaamıı bir yolcunun pıtı .. 

vuıması gibi aaadet duyuyoruıt'/ 
- Peki amma, nasıl olur, f ,., 

Vallahi, ben senin ölünü buld11111 

Muammer: "l 
B. . · alt1 .,y - ız, senı, yanan c'lnn ıtJ"' 

k dk G.. d"k " k 11' çı ar ı ... om u ... guçu _) 
dedi. Mezannı da yaptık .. tel"'' 

Feriha beyaz di~lerini ı0' 
gülüyordu 

- işte, ölmemişim... , V-' 
P k. .. ·· ı k·-aı?·· - e ı, o gomu en .... 

rinde senin elbisen vardı... ~I 
Bulutla örtülen güne~ gib~ 

tebcaaümü matemle ıilinh•erd•: d' I 
- Bizim bütün ev halkı i~~fl ~~ 

de ben kurtuldum .. Hepıi öld~e' 
si yandı, enkaz albnda kald•·· ııt'1 ~ 
de hulduğunuz ve ben ıandıi tP 
bah 

. ett 
at olacak... Çünkü bcnıJ11 ,f'~ . . . ı,eııı 

SJYmıttı ... Boyca da ban~ . ,ı 
Feriha, Muhsin Raııdırı ; 

sarıldı: ... .;J coe' .. 
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Tu•• k • d y p Jdıgw ) H }d ''Avrupa -~amulatıdır,, süsünü veren piyasadaki, Yalancı Paris etiketli r ıye e a ı a e podra, krem, lavanta ve kolonyalarına aldanmayınız: 

Hl·ıe . Saf ve Tabı.AI mevaddı iptidaiye ile yapılan insana hayat ve 1'uh veren halis limon çiçeği HASAN 
SIZ kolonyasına, HASAN lavanta ve losyon/arına, HASAN sabunları, HASAN 

sü,.me ve diş macunu ve sularını, HASAN çiçek ve gül su/arife, neroli ve gül yasemini, HASAN lraş kremi ve sabununu 
te,.cihen istimal ediniz. 

Tü r·k iye 

MERKEZ 
Cümhuriyet 

BANKASI 
3 ı 1511934 vazı yeti 

AKTiF PASiF 
~asa : Lira 

f :~~;;rı .~ıı~~:.:.:.:.~~-·~'..~ 1 ~ ! ~·~~~~~~ :: Ser111•r•·············-···················-·····-··············· 

Lira 

15000000-
663 914 so ihtiyat akçesi .................... - .................................. . 

ledavUldekl Banknotları 
fa:. 1ı < .................................... " 692.722. 61 31.95962918 

Oahlldekl Muhabirler ı 
hltı rı ·arı l ' 88 2 ı 2 515 004 l' "g ........ J 7 o 4 •. . -
ur, lı rnsı ............... . ., J88.01 3 t8 2 703017.68 

Deruhte edilen evrakı naktiye iL. 159 748 563 -
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
leriııe tevfikan nki ıeıfiyaı 9 339 563. -

149.409 000 -
liarlçtekl Muhabirler: 

Altın., nft kilogram 3 745- 131 5.267.8.~7. 95 
hltına tahvili kabil Serbest dôvlzleı 3 864 409. 31 8 632 247.26 

Deruhte edilen evraııı naktiyc 
balcıyesi ........ .................... . 
Karşılığı tamamen altın olarak 
tedavüle vazedilen . .. . · l..._~_s_.6_8_8.000_._- I 58.097.000 -D t1az1ne Tahvlllerl: 

erıttıte edilen cnakı naktiye i TUrk Llraaı Mevduatı : 
1-\•rşılııt-ı L.I 58 748 563.- Vadesiz ··············-·······--·- 1 19.095 832.10 
d •,nu~un 6 ve 8 i_ncı mad- Vadeli ·······················--··· J. t trınc ı evfi kan vakı tediyaı ,, 9339 563.- 149409000- ----- J 9.095.832. I O 

Senedat Cüzdanı : Döviz Mevduah : 

9077.176 82 ~:~:~iiz :::::::::::: ::~:==::::::::: J ~:;~::::.~: 
6.542.038.10 'Auhtellt ..................... -....................... ·- ·"'-···· 

~~Zİnc bonoları · ·· ··· ............ ~ L. 3.865.600 -
cuı senetler · ..... · · · · ··· 1-. •• 2 676.438 10 

tsham ve Tahvi14t Cüzdanı: 
~eruhtc edılen evrakı naktiyc · 

:ı.rşılığı esham ve tıhvilAt 
f'tıbui kıymetle] .. . ... . ., 27.627.370 .22 
•5hırn vr Tnh\•ilAc . .. 3.1 96 96~ 62 
'~tın ve döviz Uzerlne avans · ........... . 
11••sedarlar· ········-·-·················· · ················ 
fttut.telif 

Yek On 

30824333 84 

46. 38646 
4500000 -
9 608 43? 4-0 

244.225.089'9~ 

244 22s.osg 92 

Yek On 
2 mart 1933 tarihinden itibaren: 

Iskonto haddi yUzde 5 1·2 - Alhn Uzerine avana yUzde 4 1·2 

"Karagöz,, eğ~eniyor! 

1 
Karagöz gazetesi tarafından tertip edilen 

TARİHi MÜSAMERE 

1 - Konser: KIAslk şark musikisinin en gUzel 
eserleri. 

2 - Orljlnal Karagöz oyunu. 
3 - Orta oyunu. 

1 
18 Mayıs Cuma günü saat 15 de 

Tepebaşı tiyatrosunda _____ __. 

Orkeatra koltuklar1 150, koltuklar 125, iskemle 
100 kurut· Biletler VAKiT yurdunda Karagöz 
idarehanesinde aatlhyor. 

Yeni eserler 
Devlet Matbaası /\leşriyatindan 

Yarının mektebine doğru 
t.,Uharrirl : Kazım nami Fiyatı : 45 kurut 

Dante ve Divinya 
r.,Uharrlrl: HUzhet Hltim Fiyatl : 35 kurut 

Italyan Edebiyatı 
"'"'harrirl: Halit Fahri Fiyatı: 30 kurut 

Toptan ve perakende satış merkezi 

VAKiT YURDU 

P.IY ANGO iTİMAT 
merkez ve 9ubelerlnden 
Her ketidede kıymetli hediyeler 
verilmek üzere bir plan tertip 
edilmittir. Fazla tafsilat el 
plinlarımızd:ıdır. Gitelerimiz .. 
den meccanen verilir. 

Fatihte tramvay caddeıi No. 
14-Beyazıt Okçular Baıı N. 89. 
Muhuebeciıi Mü diri 

Perihan Bürhanettin 

lıtanbul altıncı icra memurlu· 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer Kadı
köy Moda caddesi 152 numarada
ki bakkal dükkanındaki bakka
liye eıyası 10--5-934 
müsadif perıembe aıünü 
ten 1 S e kadar ilk açık arttır • 
ma ile aatılacağından talip olanla· 
nn mezkur saatte mahallinde me· 
muruna müracaatları ilan olunur. 

HABER 
Akşam Po8ta.sı 

lSTANBUL AN. 
KARA CADDESi 

l darehaneısi: 

Tctrrııt Adrral: tSTANBUL HABER 
Telefon Yazı: %S8'1ı idare: 2·iS'70 

,--
ABOrtE ŞERAiTi 

ı a e 12 aylık 
Türkiye: 90 260 480 8'10 KJ'f. 
Er.nebi: ıso S'15 700 ı200 

iLAH TARiFESi 
Ticaret Ulinlarının satırı 12,60 

Resmi lllnlar 10 kuruıtur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Netr'i.yat müdürü M. Gayur 

BasıldıtJ ye.r: (VAKiT) 1\latbaaaı 

-
HABER gazetesi 

El yazıaı tahlll kuponu 
isim . .. r .. • • • • 

ECZANELERDE. SATILIR 

Sıhhatinizi 
koruyan en 

" asrı çare 
Amerika-n Tek· 
sayt kaputla· 

r1d1r. 

Akay işletmesi müdürlüğünden: 
Yalova kaplıcalnrı dahilindeki Üç kardeşler gazinosunun icra kı • 

iman müzayedeıinde verilen fiat haddi itidalde görülmediğinden 

müzayedesi 10 - Mayıs -1934 per§embe günü saat 14 de talike
dilmİ§tİr. Taliplerin o saatte encümene müracaatları , (2283) 

rerab odalı daireler 
Kabataşta, Sedüstünde, Çürüksulu Mahmut 

paşa apartmanında, biri 7, diğeri 5 gayet 
ferah ve büyük odalı mükemmel banyolu, güzel 
manzaralı, iki daire ucuz fiyatla kiralıklır. 

Bir yokuş çıkarak 'Eaksime on dakikada varılır,· 
Tramvay ise evin önünde durur. 

Daireleri gezmek istiyenler binanın kapıcısına 
müracaat edebilir. 

V A K 1 T neşriyatı 

Fevkalade heyecanlJ bir roman 

Suana'lı münkir 
Aırımmn en meşhur ediplerinden Gerbart Hauptmann'ın 

eseridir. Bir papaıan fe.-kallde heyecanlı, meraklı, coşkun 

aıkmı, san'atklrane bir şekilde anlatır. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kütüphanesi 

Fiatı 25 kuruş. 

-

Büyü 
Tayyare Piyangosu 

17 inci tertip başlamıştır. 
1 inci keşide 11 Mayıstadır. 
Vakıt az kalmıştır. Biletlerinizi 

alınız. 

Sel inik 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi : 30. 000.000 frank 
idare nıerkezı : 1S1 AN BUL 

TUrklyedekl Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 
Samsun . Mersin • Adana 
Yunaolstandaki Şubeleri : 

Selantk. Kavıda. Atloa. Pire 



liman şirketi umumi 
meclisi dün sene
lik toplantısını 

yaptı 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde be
di ye kazananların listesi 

Birer kutu biskUvit 
kazananlar 

1 - Cümhuriyet orta mektep a 3 
ten Hilmi - Beyoğlu Muıevi lisesin
den 300 Jzidor Btıhar 3 - 25 inci ilk 
mektep a 4 ten 468 Ali Sami 4-Kum
kapı Musluk ıokak numara 29 Halit 
5 - Fatih: Haydar caddesi No. 1/ 53 
te M. Sevim 6 - Harbiye liseıi sı
nıf 10 dan Mediha Ali 7 - Beyoğlu 

beıinci ilkmektep sınıf 2 - 4 ten 257 
Hüsnü, 8 - Beylerbeyi 27 ilk mek -
tepten 212 Saadet 9 - latanbul kız li
sesi a 4 ten 557 Nefise Hikmet 10 -
Kaaımpaıa Bahriye matbaasında ma • 
kine ustası Hayri 

Birer paket ~ukullta 
kzananlar 

1 - Fener Meraılı Rum mektebin
den Kostantin Vapuridis 2 - Şehre
maneti Saray meydanı caddesi nura
ra 28 de M. izzet 3 - Galatasaray liıe
sinden cici Necdet 4 - Cibali tü
tün ihracat harmanında Cemal Halit 
5 - Ameli Hayat ticaret lisesinden 
129 Naciye 6 - Tek kollu Gazi Ce -
mal Bey kayın biraderi Necdet Yal
!;Jn 7 - Vakıf paralar müdürlüğü 

ı 1emurlarından Hikmet Bey oğlu 

· .. · .mç Er 8 - Kadıköy Danyal Arif 
~ - htanbul On dördüncü ilk 
ı .dctep ıınıf 5 ten 377 HulUsi 10 -
I .. tanbul kız lisesinde 567 Mesrure 
:ı ı - Hakimiyeti Milliye Şehremane
tı mektebi müdür muavininin kızı Re
nan 12 - Harp Akademisinde birinci 
mülazım Kemal Bey kızı Ulkü 13 -
latanbul lisesi B 1 den 794 Hikmet 
14 - Kadastro mektebinde 65 Mu -
ammer 15 - Şehremaneti Saray Mey 
danı numara 28 de B. Şinaıi 16 - Da 
YUlpaıta ortanıc'•'e" B 3 ten 299 Akif 
17 - Davutp: 'rminci ilk mektep 
ıınıf 2 den Şüf,, ,~ c 18 - Vefa Jiıe: 
sinden 934 Seyfi 19 - Taksim Pür
telaıı sokak numara 4 te Stavro lnce 
oğlu 20 - Galata Eıkirasyoner han 
numara 32 de Hasan .• 

Birer kartpostal kazananlar G d b J •ı k • B J S 
1 - 44 Üncü ilk mektep sınıf 1 enç a am, direği a ta 1 e estı. atayı yere attı. onra 

den 490 Fikret 2 - Defterdar 38 nu- • ) d• k d• • b f hl ) •ı 
marada Helvacı Bekir 3 - Kaaımpa. gemı, yana mey e IDCet en iDi U a a parça arı e 
ıa Defter matbaa11 tempo makiniıtle- d ) ) tt 
rinden M. Emin 4 - Fatih Malta çar a ga ar araSIDa a le 
1111 Haıan Bey aP81'tnnanda Meırure 
Sen Elizabet Franıız ınektebinden 
Şüri;re Kamer 6 - latanbul 
kız muaJlim orta a 1 den 248 Saba
hat 7 - Silivride Aptülkadir 8 -
Galata Sahil Sıhhiye idareıi memurla
nndan Raif Bey oğlu Şakir 9 - Ka • 
ıımpaıa Hacı Hüırev caddeıi numa
ra 68 de Ali Zekeriya 10 - Küçük
pazar Mehmetpaıa yokuıu Melek 
sokak numara 12 Mehmet Ali 11 -
Ortaköy: Beyoilu 39 uncu ilk mek -

(Devamı var) 

Muhacire maafi -
yet var mülteci de .. 

:...Bat tarafı 1 lDcıl uyfacS.

ye b:ı.htetmiyoruz. Hayabru bir 
çok kereler, tehlikeye sokarak ırk
datları arasına kablan, onlara sı
ğınan biçare mültecinin ne pansı 
olsun ki, kurtardığı üç buçuk par
ça etya ve birkaç hayvan için 
gümrük vergisi verebilsin. Acaba 
muhacire verilen hak mülteciye de 
bahtedilıe dah:ı doğru hareket e
dilmif olmaz mı?. 

Alakadar yüksek makamların 
kanunun tef si rinde ileri sürülen 
müddea üzerine dikkat nazarları
nı celbetmeyi en büyük bir vazife 
addediyoruz. 

Zayi - 1919 - 1335 senesinde 
posta ve telgraf mektebi alisinden 
aldığım şahadetnameyi kaybet
tim. Yenisini çıkaracağımdan es .. 
\'isinin hükmü yoktur. (2362) 

Süleyman Fahri 

Yazısr dördüncü sayfanın birinci 
ve ikinci sütunlanndadır. 
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Yeni Hüdeyde 
Emiri 
(Baş tarafı 1 nci sayıfada) 

bir dostlukla Habeşistamn istik -
laline mukayyet olmaktadır. Hat -
ta daha geçenlerde H:ıheşistanın 
Japonlarla bir anlatma yapmasına 
mani olmuştu, Kırmızı denizin öte 
tarafında, İtalya, bazı Arap me
hafili, ba arada Yemenin hakim -
lerile anlaımalar yapmıttı. Acaba 
bu fa:lliyete mani olmak icin mi 
1bni11uut İmam Y ahyanın Üzerine 
saldırıldı?,, 

"Entransijan,, gazetesi Arabis -
tan ahvali hakkında şu haberi neş 
retmektedir: 

"1bnissuut kuvvetleri, Hudey .. 
de şehrini işgal etmiş ve ahali ta
rafından hararetle karşılanmıştır. 
Şehirde sakin olan 300 ecnebi 
Kamaran adasına nakledilmiştir. 

Pen:ızance ismindeki lngiliz tor -
pitosu Hudeyde açıklarındadır. A
denden Kamaran adasma askeri 
tayyareler sevkedilmiştir. 

Hudeydeyi işgal eden kuvvet
lerin batında bulunan Emir F :ıy• 
sal, Yemenin merkezi o1an San' a
ya hücuma hazırlanmaktadır. 

Yemen harp meclisi azası S:m· 
ayı Jr.anlarının son damlasına ka • 

(Baş tarafı 1 nci sayıfada) tedbir alınmadığını tesbit etmiş • 
saban erkenden it başına gelmiş ve tir. 
20 metre irtifaındaki çürük duva· Rizeli Mecit belki bu anda artık 
rın tepesine çıkarak elindeki ağır yaşamıyor. Fakat diğer arkadatla
kazma ile duvardaki tuğlaları sök- rı hala baş döndürücü bir irtifada 
meğe başlamıştır. Saat sekize kazmalarını sallaınakta devam edi 
doğru yarı yanmış bir kalas yerin- yorlar. Belediyenin şiddetle naza
den sökülürken nihayet mukadder rı dikkatini celhediyoruz ve soru -
olan akıbete uğramış, kalas ve yoruz: 
kazma ile beraber canhıraş bir Belediye nasıl oluyor da arnele-
çığlıkla a~ağıya yuvarlanmıştır. nin böyle yüzde yüz tehlike için-

Kaza yerine koşuşan arkadaşla- de çah,malarma göz yuınuyor? 
rı, kendisini kafa ve çenesi parça· Duvarları yıkmak için insafsız mü
Janmış, kolu kırılmış, vücudu ezil- teahhitlere neden iskele yaptırtmı
miş bir halde bulmuşlar ve bir ta - yor?. Bu betbahtların 40 kurut 
raftan polise haber verirken diğer mukabilinde neden haytlarını teh
taraftan da kendisini derhal Gül- 1 likeye sokmalarına miisaade edi
hane hastahanesine kaldırmışlar • yor?. Ve neden bu dakikada bile 
dır. hala bu şekilde çalışmalarına mü-

Vak'a yerine gelen polis komi- saade ediyor? Neden?. 
seri ite vaz'ıyet etmiş ve tahkikata •-wwa•""""""""-ınıııı""''"'llD,_ _____ _ 
başlamıştır. Ayni zamanda ame- Tohumluk buğday 
lenin hayatını koruyacak hiç bir Kars, 8 (A.A.) - Ziraat banka-
......... _. ____ • --.......... sının getirttiği tohumluk buğdayın 

dar müdafaa etmeğe müttefikan çiftçilere tevziine başlanmıştır. 
karar vermişlerdir. Hudeydedeki Ekme faaliyetine devam edil
Vehabi krtaatına deniz tarikiyle mektedir. Çiftçi hükumetin yar -
mühimmat ve cebel topları gönde- danından dolayı fevkalade mem -
.rilmiştir.,, nundur. 

General Kondilise 
yapılan kabul Ati

nada çok iyi 
akisler yaptı 

c;a~ -------Şehir meclisinde 
-Bao tarah 3 Uncu aayfada

kadar"bir bardak su içinde bir fırtı 
na,, olmamakla beraber diğer bir 
darbı meıel mucibince - bu darbı 
mesel Türkçedir-"dipsiz kile bo~ 
ambar,, olacağını tahmin güç de .. 
ğildir • 

Esnaf Bankası meselesi bizce 
kanuni tatbikat yapılacak bir me" 
sele olmaKtan ziyade bir ibret der•i 
olmalıdır. Vazifeleri ehline ver· 
mek, amelmande kimselerden ida• 
re meclisi azası ve murakıp yap• 
mamak, bankalarda, fabrikalarda 
sınai ve mali teşebbüs müessesele
rinde istihdam edilen memurların 

bilgili, görgülü ve ayni zamanda 
vazifesini tanır olmasına fazla e " 
hemmiyet vermek, tavsiyelerle me
mur kullanmam.ak.. işte Esnaf 
Bankası meselesi bize bu saydık • 
larımızın lazım geldiğini ihtar e
diyor. 

Bu dersten ibret almazsak daha 
acı dersler göreceğimizi bilelinı; 

bu musibet bize bin nasihat yerine 
geçsin .. ı,te beklediğimiz budur .• 

M. Qayur 

12 lira ya kiralık 
dükkan ... 

-B~ taralı 1 inci aayfadr"' 

bir motörle demir veya tahta keıo 
sen ve on liralık bir dükkanda o .. 
turan bir ıan'atkarın fabrikatör 
sayılamıyacağını, kendisine defter 
tutmak mecburiyetinin tavsiye.,,_ 
dilemiyeceğini söylüyorlar. Biriti 
bize yazdığı mektupta: "On ikili
ralık dükkanda oturuyorum. Te1' 
batıma çalıtıyorum. Ben nasıl o " 
lur da otuz kırk lira verir bir dı 
ki.tip tutarım?,, diyor. 

Meselenin esasını anlamak iç~ 
sanayi müdiriyetine müracaat el' 
tik. Bize verdikleri malumata g~ 
re küçük ıanayi erb:ıbmın Jikayetl 
doğrudur. Dükkanında en küç~ 
motör bulunan san'atkar "f abri ' 
katör,, sınıfına giriyor. Sanayi nıii' 
diriyetinde bize: "defter tutmı1~ 
mecburdur. Katip almasın, kend1'" 

si defterini yazsın,, denildi. . 
Biz, küçük al.n'at erbabının ;tr 

razını haklı buluyoruz. El emeiİ .. 
ni biraz kolaylaıtırmak için kUçiİ'" 
cük bir motör kullanan her adaıtl" 
"fabrikatör,, demek kana:ıtimi:cc' 

ktıf• kanunun ruhunu anlamama 
Küçük ıan'atki.rm kendi bat•"" 
defter tutması meselesine geliı1'e' 
böyle bir teklifte bulunm:ık billl'e
yiz ne kadar doğrudur. San'atl<i~ 
ların kısmı azamının değil defl17~, .., 1 
tutmak, imzasını zor attıgı I • 
defa hatıra getirilsin. O vakit 0 ~ .. 
mıyacak bir şeyin teklif edilmİt d" 
duğu anlatılır. Ayni zama1' ii'" 
"fabrikatör,, lüğü bu kad:lr Je .. 
mullendirmek bizce hiç doğ~ de 
ğildir. Küçük imalithanelerı~iıt' 
ekmek parasını zor kazanan '" 
lerce aan'atkar. alakadar eden 

1
., 

mesele hakkında ait makatııla'et• 
nazarı dikkatini ehemmiyetle' 
bederiz. 

Yarınki nüshamızda gayet 
bir resimli hikaye vardır: 

Zenci düşman• 
Hitlerci,.\ ıcj· 

(Va-NG) nun yazdıgı u ııı 
yeyi kaçrrmayımz ! ,,,,,,,/ 


