




15 • 

C KÖj tsAf 111 

tir.ayet 
(dlbiyil 

Bir vuttler a.-etelenle bll· 
ha•ıa mecmualat"dıa "M .. f(. iki 
edeb.yatı türemiıtl. -Şimdi ~ Ci· 
no~d,, edebiyatı çıktı. 

ııı 

• ur y 
emniyet 

Htlırı 11ttiıy11 h 
Kan luikıw• bıgak paııhı· 

eı, tabanaa at~ıı l>u yeol ede
bt,atın ...eı-mı ~il .a.,or. 

1-LaQSl ııras~teyi ne .uman 
açsanız utl ka tneı'wa bir 
haber ...-jpj~ dehje:t we
ai)llOr. 

gop FJendi kans nı yangın yerinde 
ile görmÜ§ ve aklı aşıadaa gitmiş. nraki vaffakiyet

lerimizin ere · • Zaltda ~ ıiae 
okadar ~\alda -~orlar Cl 
hiç bir Hl!IR m f ır~atl gözJeri
Di&iD idae bu kadar •NET. 
bir tablo~· 

Cinayet, clna._yd. 

Ana ollıınu "b.oiuyor. 
Talebe ~aaı uaapr. 
Koca, kenemalb.-Wı,.r. 
Hep .kan , daima kan •• 

Mak"- illı\Pılan <11ra, a 
cantlerle dolu. 

Hapl•haoe koj~ları, bet· 
bahtları almıyor. 

S.Mp ne? 
Gazetelere .seçmek fçlo y,a· 

laacl•n iatlha'fa kakın isterik 
aenç1ed bWrl%. Bu maceraper· 
eatler atıauada fu>\ae yok ki 
bam J,Pca kaacıkaraolar ela 
vardır. 

Bilmeyorum .IUHleu, ı.uı 
olmak, keodiıil 1Hctarmek ya· 
zılmaktan -d•ha Lltola yiattı! 

BtJ/lJMNErlf"lN AıJ 
.............. ·······"····Pi 1 ·--~·· 

işe baki 
lnıan mez.ar.ıyolt hay
van mezan,y•••r 

-fıtaobulia rba7'811 ...w
htı yapılm•ı lfha -öMClenbe
ri deyam eden tetkikat ikmal 
edllmlttlr. 

Hali haaırda Vali B. in 
Aakar.a- ..... ı ......... 
mektedtr. İlk projeye aör.e 
mezarlıjın Karı cabmette , •• 
.pıhnuı llten'1or.dıa. Şimdi iee 
tatanltulun bir kaç mıataka-

11nda yapdmua anu edilm•k· 
tedir. 

Vali B. aefdlii zaman 
huadaD&D ..aon4>ı• .kmuluıne 
anedla...k bir Delice iıllih.al 

edtleeek. Ve ıa- -
faaU,elille baıla• 1 ı•. 

Zabılai .Belediye 
P.olis maaoı alacak 

z.ltatal SBeled.,,,.. ,..... 
lntlaapı.edeo* olaalenn .pohe 
a1a•ode aboaullan llaulau 
teblti tlm"Ur. 
Mulıafua alhntla 

Ç11taılcaya gitti 
70 "bin lira thtllaı ~o 

Çatalca muhasibi mu'ulil 
ZJya Bey don, polis tahtı mu
tıafazaaanda CAtalcaJfı& a.6oile
rllmftttr. 

Dün, 6fle Gttti kGÇlkpa· 
zarda a•liP bir .-ak:. ......,. 

Unkapamnda \' a vuz Stnu 
maballeaincle oturan Aısop 
Ef•di, '4S yaılanada kı• 
bq,lu etine doJjuD -tMf bir ..... 

K•ilk ~ Jku hri
.mtze .,ı.41, 1Y.&a1ca ~kh
taaa ..._.._ .... .ıcle ata,,. 
tır. "8oP .Efea.clf, klleJCl)tja 
"*•nlr ~-- keadWne 
bitfkUı.ı,,t ,P&rae1lduJle Unke· 
pan...a. kaercller caddettnde 
bir illd,Jagjaz &çmlf ba._7.li, 
zamandan°beri burada çalıprak 
dl çbımete baflaautbr. uzun 
zacqendedberJ ,,a1n .. uk, ktm
ıe,al&bh 'C&Dıntl .ıttik -cl .. lf, "Dl• 
ha~t .-e•leamete ı:t&w ..,..,_ 
..... Ur. 

Evlenme karan 
Jıte 'bu kararını Yeren Agop 

fendi, ogiinden ttJbaTen, ;ya· 
ni; bundan iki '9eDe eY• 
ve) abbeplarma, tanııddd.ana 
btldtnıllf, keailWlne e'GDMfp 
bir aile ,aratbrmafa .._,....,. 
tır. 

~sadan .çok .. 0-l!mılt' 
do tlanadea birili iıl80P E*m· 
ltiiye ;sele.ek: 

- Doetum Aıap .Efendj. 
ıana bir kıanet Jmlclum ...
ma ıorma g1Uln. 1>eml .. 

Bunaa Gz•fae 1',.l'O.P ta, 
müttakbel anceebda a.. -.t 
ve ..,...... lfltlnce Mftf 
beaıümlerle: 

K11met ise olur, demlt-
Jir. 

Evleniyorlar 
alaa ok 1-S•Hilf; 

aaıfp ve ktametl tmıı, ahba· 
btn•n Wdutu • kadıala...&en. 
-.ittir. 

Bu '-km uleo Teklnlafhchr. 
Z§ yatletaada luanau, ~on 
JNr kaduadar. Laqaadıa ıc..,. 
gana ıoluajında 2 .numaralı 
haqede oturmaktadır. Elmae 
..ilmlDde ~r btT babullıl 
l:okol ilminde bu de ua,.& 
ardır. 
~ eJ.pdı.ıalııLalauma 

aeıaa.uı. Ea"'lr duam ....... 
gıtmiı, Al!ahm ea.ı .de .imlan 
olan matmu.el El- lalem•· 

-:tir. Elaıa11n babaıı da dl\l.ID· 
•Gf, :tAammıı neticede eaile 
Wiaole: 

- GGzel ya yrum, aiizel 
a1D1D&, alDIDUl var, lemJr 
tir. Bu amma, 'kelimellmu 
.._Dnmı -aalama,.a ••allı 
~ •• p ... a.: 

- Nestlti ammua .. r! 
.demlıttr. 

Cenk lula..lu • ... 
qk FJmaım babMı t.ep iı' 
~dn: 

- ıK ...... ı; chlha .lr'6rp~ ve 

.Muba.rrıri: Mütercimi: 
Raynonde Maeha•d Ahmet Fiürkin 

- "'frans ede11ııv:atm6 l ilk k romanı -

Y.O lnd bintlesı lıeıdb• ~-· 

Fakat heıtaPID ıela.t ha· 
reket ediyor ve lrArmnı ,a..._ 
ri)'OI'. 

rı...clamı? 

ffı••• ... ---
yok. V. ........... .... 
yor.,.Aeiıtuaaa alnındu ıabir...-

daath'rım....-...,_. ~ 
fÖI' avıerra bir halde ... :Y-Mı&z 
bu ~ ~e gw Gmlt· 
elzllle dÜflDemJtti. Dipr Jd: 

Jmad1111D J>l• GP.Aj> -'er•Mllll.U ilti:rosua? -"DA-
tünüy.- ..U.l aJauulaD ~
r:or ..w.l.Qkarı~ .Dunaa,Jml. 
dum-

Klod .Uıa ıkqea alondıan 
çık•or, ye e~inde yeni Miea 
çoc ... la a.mt ..ıı, •. 

IClod J'aplljl JID .-u.
.. 1nc1en .... ol.ak ,;acuiu 
lhee•1a Jaklattırıyor... Çoaık 
incecik .,...ılllı .taa,'ocm•• 
baıhypr. gioil .beeta,a ...._ 
tıyor: 

- Bekunı, .. -- -&e· 
cuğunuz war. G6r"7erm._. 
DUZ, bu, ılz.iaJ . IWD pc. 
JUJZ, •• 

klçiiklür. fakat, ıDMtha bat
Cllj..aa bir lellket ıeldl. O. 
-n lçtn bir kaza lnubamdar. 

Deım.tler.. 8u r6slerclen de 
bir ıey nlaUNayan App, ıene 
etrafına bakınmata .,.,.iDii 
tar. Kıla-vuı; olan «lcaalll llıalk· 
JDlf, uıulcacık kulatma fıaal
a&1arak, matmuel .EhAaıın 
madam p1dq-uau ll>1lftl8l_1Ur. 

aaun lizerlne App ta: 

- ...... -- ..Demle labt, 
•rme7a11 edtleıı blrjok ter.alt 
"'9rWade kabul etmeje mec• 
bur o.muıtur. 'Söz kelllmlı, 
wrbe•t ye kahveler Jçilclakten 
ı;eoara herkn evlerine ~kil· 

ittir• Aıop ta eyine pbnlı, 
.otrkaç .ılln ıonra nlUh buır
lflan• baılamıftıT. 

Langadak:i ev 
Aazırlıtmı ikmal atm.W, 

haber aöaderere'k hep blrlJkte 
FaUh ilalreal Belecltyelln• il· 
tmijlerdir, Mededi alkihlan 
aktedlladı, Aırop CE laaaeı .t&o
luaa taka~ak kabı ,ped.edaln 
ı...ıadaki evine s.tf...,ur. 

Beı a:y kadar 'ka1mtt n 
_.., a..I ..-..ckn1'ie _._. 
lamıılardır. F.a.t., .... --.... 
a Elmaıla Asobun ar .... a 
bir eotukhlk ıiNlif, -o ıa.den 
lUbarea btr ••olaımımrllk· ............... 
Asop Efeadi .ne diyor? 

ıte buraaaa lda.t ..... 
alanın afzından dinleyelim. 

Baıı dört yerinden yarıl· 
anı olilaiu f$ila aarjıya 1&• 
nlmıı, dGkkioınm öalbade bir 
lakemleye otur_..: 

- Ah.. BVlm, e ten 
eor ve ne• bm -6Jltp,im. 
i~rek ıöz6ne deYamla: 
EYlendljimlzln GçGacii aym

da .&dl. 
Şııou illeri--. bunu lıterim 

dl~ her AUabın ,aGnG l>ejuram 
etlal :rer dururdu. EYlillk mal6· 
muauz Ja, •ltmla erdttt kadar 
almala bajladma. 9-lklıetl 

jaltU. tBa •fer• bir • ••ık 
J.eftllae cl6ttA- .... , .... . ...... ................ .. 

Nibewtıt, .-IAID iııılriade 
ıJılDe •°"9'• .adec~IDI 167· 
leci&. Hayır, olmaz. Dedim. 

Gitti! 
[fakat, dinle1en kim? O 

,ıne kendi blldfflne 16tlt11Hlllt 
plbknmlı ve aokaja çıkmıt
llr. Akil tetadif buJ• ben de 
o aOn için erkendea dOltkl
'IUIDdan çiktun, eve ıelt_yor. 
dam. Bir de ne ;6reflm? 

Bllitm -elam 'Elmu, ko
hma hlrillal talnwıı. PDllB 
..nnde plJM& adlp •uru1or. 
He ... yanlanaa cffU• •: 

ümitle bir a7.lıubk b-ıhyor 
w clutlıakm ttt11,or ... 

Bu -emada ıa.,ecaa Jçlnde 
iç ldfl lreacl19'ne :dotra ealll· 
...aı ondan birtef, ye1a1& Ye 

adece bir ,ey bekliyor. 
&lonun ıçmcle ~6k6t dal

•lanıyor. 
Ve ••• b&ylece aanlye1er ae· 

wor., 
~oculun ince ve lc6rpe ıesl 

kal'fllıada bu &lmlt •ncut bir 
.... det dalıutle lrperl~r ıöz
ler aaba cuh ....... baı· 
b7or, dudaklar he,.ecandan 
lnmaldaaı:ror ve Jnce 'hafif, 
•111tur, duyulmaz bir 1e1 ba 
kan11z ve dermanı1ı1 dudak?ar 

11naan lafıyor: 
- Çocutum! 
Aıllltu Uhotlet profeaorl ........... n.u...•·• 

dar eltp ona haat~e Nır. 
.dala zaman tefefaadan bir 
.kadıo aeal duymuıtu. Bu ae1, 
prolu6r AmbuYu ın zevceel 

- 'Bu ne hal kız 'Elma1? 
Dedim. O ela bana: 

- ı,1ae ..._ kalldl -. - 10 -
selmeue 9'1urlar • clıedl H Ha7atımda ki tehlikeler , mekUr. 1'ç ytz Tnrk. yani 
ldÇ fıUfbil .....,.Mir •o- lııentm için beyecanb bir zeYk .Jlrml ~ hıllliz llrau baatll 
landald ıo ... p' .ıe kDnu olmuatar. llatlyaçlaanma alreblllr ki'?! 
haıla dl. Miller Ber hatıratına te- Grn. ı 

Bqau iNrlM ı.n de ue maı ecleD ,eylal anlatıfken - 'Kana•t .. ptallarm t..: 
.aalerek Wauu mueleJi atrafma ıalip nazatlaila "ba· eelltaldtr. Siz bu ka•IPCID'R 
ıöyledim. Aradu 7arım aıat kıyordu. kanaat ecl.,er mueaaas! 

çmJttl. FJmM ta _.wı ve Crtta laaaa ....aı ": - ~.rarrt ı .. 
ıSa'blik ı1a.,.. ., Mhlbial.....,.. - Siz daha kelam.aerle ' - İhtlyaçlannıza klft sel 

....-rw- ıOtuDlarla ..,._.. ,.._, Uyor •u°T 
mlaillA slbl Jnrea bqaJ'& ıefah arquus. eoauada .fell. - ıeeu.tyonm. 

ilMaı\aclı. tlte, bu kav.p Mtlceel tea !11.ıka .bk ~ aö~ - Bu talulirde ....._ 
anla1a•adım. A.11, baba11, Dizi ._.eder mlalniz? ..aerm ~w•ı hl, ... bir 
kızı hep JalrUk ohlular. 8-t - ! ! ! . • • • ütlla .. ktk. 
kolu nulu tutarak o .-=e _.. lMieter Ber : - Belki ••• 
irap atblar. - Panloa ( K. K. S.,) Mtıter Ber .-y•1a blldl. 

Sabah oba1MbL Bir latlda -huaaılptuaw t0rmak prçl PeaçereClen bakb. Gecaba ke-
lle mahUIDf':Ye mlracaat el· hır cür'et.tir, beaı affediniz, ıaalak ha,alitıdeaizln heriM 
tim. lıte mubakemellilz de Cl6a lehlnWle"I 'bir huım 1çla tölsmGt. -ılqbeli ada ewlerm-
ldl. Mah'kemeJe -'rcllm. AY· mahiye vattaatınızı anlamak _._ k ~L 

.... Jıltedm. Takriben ayia-.. ka· uca le 'tua 611i ve titrek vak-~ 
dette tam Park cacldelbUlen a.r kuamyw ... az? lar aörünGyorda. J.odoe clnam 
ıeçmekte iken yamqaa genç- - Ben aıhabı IDUflaa eedLyor. Denialn Jlını.de kip.i-
ten birili ıolralanik: Befihm. ICuancaau: .-Oail rerek kuduraa dal•alar ~da· 

- Aaop ata beni taaulm SCJın6ae hiç 111_maz. Htç ümit aın lcayalıklaranda çarparak. 
mı .dedi.. 4dllml,.Y~n bir zamanda yük· patlayarak d~alıyordu. Mate-

YüzODlt b&kt:aa, tanır Jlbi k yeldinla bir kazanç olur, ..na içkilerle ı6sleamlf maaaa• 
-~· clımllle ~&mecla..: keza biç Gmlt edihndtk bir baııoa ııtu madam 'Cıntaya 

_ E,ı -hak, •JL 8- Elma· •mallcla hanua •inde lıar. pmpanya ikram etli, -... 
~ıablllrtz. 116ndü. 

am kocua Mı'redlm, .a.dl. _ F.ı..t ~bi 1m--
Bu .az Gserble 1Mıa 11e: a--ı - 'Ne •u..cienmla ~ 

tödlt,..illNiniz! ' D dJ -... '- L..1.a1 .JIL - ~ ew, iMm de .,, ,er. e . ...,.~ ae.ep •uumı-.. - Meee" ü916s vaaali den t eaine ... asr&D ,.....,. 
onun lroca11yıa '* bir ka·~tar. •11 .billor 81111 J.-d•le ... 
._,ine: Grlt" taacclple: talttı, •rdJ. tlieadut •Wd la· 

- .,_.,, .... 6flll . .._., - Ooaa T.A* liruı•a7 delalıü kalduarak: 
kocaıı bealm dedi ve bemeo - EYet!.. - Bundan oDfAld ,..ı 
uz.erime atılarak benl dqjme· Miller Ber: muvaff akiyetlertnlzlD .1erefta4'9 

.le bv1a4a. E&..a. • oldlliaa11 _ .... :J.~!~.~.?..~!!: .. ~!: .. !n:~?.:.. __ ............ _. (Deıtamı uar) 
laılemlyorum. A-~len leeeilen llwahim X-f. • .-:- -'----~ 

Alır ...... clllmle ..... ma ra.TV" ~· -.-...... saW"1191 

nrclu Y• d&t ,_ımdea ,.. D •• ük ' 
raladL ça e 

a • ..,.... ahali rettterek 
beDl klU'lardı -ve •u d• pollle 
tealim eWler. 

lıte beycelfdm "91r "Elmaı 
tçtn baııaaa ha Wlket ıetaı. 
Muzlillab, ba bllm dmr&t 
olmamıt- Olaydı ktmlttllr ba. 
flllla daha 119 ...... selecektt. 

. S· 
--~~ .... -....... '\ıo.~--... ----

Halk bılgisi 
Dernek temmucda 

top) anıyor 
Halk ...... -..~ .... . 

llkk .......... ;ı'~-..... . 
haftA.MDcla J .. calr.ta.r. 
Kfıçülı /....,,;ı 

Vefsı etti/ 
M .. 'hur kavulnu Hamaı 

4endblha pltfkltn .ola, eAı 
.ta ~...-....c.6çlk 
llm&il ı.Efudt, yyekJ ,aOn ve• 
f•t etmlttff'. 

.. dam Ambavuua ıeal a.11. 
Mww, telefoa .allfat uy· 

kuıunda duymuftu. Telefon 
maklaeelal J&lalıaaa 1aaaaa 
...,,.. keaclW idi. .......... 
lrt Tukaattaa ı.lallberd.r eh•ma 
aerw kocaımı ·~ p,.-. ................ . 
da ki mlklleme Sok •t'J 
ima olmaıta. AmbuYu tele
Jon••• J•tlllil&taa ..... ka· 
....... • '1f1Jd: 

Hı•• ci..,_w,.Klaıll 
ha• t ıileıl9". tc. 
ederim .W .... 'Wtala. 

Hıde· ........ ._ .. 
~ 1ıı.ı ıe rlr 
koca ... itiraz ....... Gala. 
7•ı..ae ... 1r ..... -....a 
wretlMaluu&Bernr ıA:• 

.... ~-·· .....-ıa..1 ............. ,..tgeace. 
: C...• lalç oı..ua "* 

&DA k&IMnla lacelljlle ., ..... 
racalda. 

MMı•, laadu edı••• 

"Ve birdenbire 
ka1d 5000 lira 

alhnda 

Bundan bir kaç •:r evvel 
umkapıda tren yolunda 

lbrahim Ef. .ilminde bir ut 
tren altında kalarak tkt aya· 
lı kedlmlftl • 

itte bu hldiae~ -
o1an makinlet Mehmet Ef. 

'ilin muhakemesine dGn pJrl 
•eıvlr.uf olarak baılanmıftar. 

Maznun emayı mdhal.e
mede h'ldheyl !fiJle -aDltlt· 
,qaıftır: 

!Ben lbarahlm ı&enatyt..,.. 
.mıada 250 metre metale var· 
lren treni JO aada .airdlim e 
illclGk .çalmala baı,adnn. Be-
'lllm aördOIGm .... .,..._ 
Sendi .raJlana laeriDcle Miti 
..-ııda Jtll. 

40 Metre kadar yaklqtainn 
zaman b•rde._bı~e ~ay1aran 

prdlll zaman, k•zmt 

ıiM114u: 

- tlaaal, ••ı lı luaam, 
duJ-. •U ldm? 

- Baflfçe ..... 
hiaaetllm ki babamm 
AU,acı olacü. 

Madam Amvubaz ı11kflt 
4U: Baba ile Ilııa 11i1Hmua 'bir 
..ade 1Nrlı .. lt 41dqiuau 4ii
ıhmele haflada. • ~ hu
- lsnıaa ••16m G'-•-• 
lltemedttlnclea aMJenaı .._ ,. •. 

1>11armn 'btr 'leS ,e1t11: 
- Elod harar mıaan'? 
Klol laem• madlQlmHı 

ıtJClı w baba11nın ,aama ıl&Qt
bı: 

- itte! 
~~-~r. 
.._ :AaabuYu: m'btarmlan 

'tmtPyonlu. g1o1 epartmanm 
DJ111181 açmııtı. ve 'hürmetle 
iaindm bal>Mım ıeçirl7oıdu. 
ıProfea6r della INı d&Jlin• 

Gzerlne dujna ylh'Jbnq~ baı
lada. akat bu lsader az har 
meeafede e.J.dar fren yap
sam chwkıluabllAlallldlr. 

Bu · a OM& .ı;ıl•1tJb,.. 
htm ef. de ... ,. ~ ... 
latmlfler. 

aanıo .uduı.buhbtiu -.. 
ıobal vir•Jdır. Ben ae treDi dr. 
clGm ne de diidük sesi 411tU& 
181rtlenblre trerile 1'a"f'laıtam 
w •lbnda ~.tldım. 90IO lira 
.ıtazmlnat lıterllll. 

~ tbitl.,,,. l&Na 
tahlt .................. ... 
keılf ""itilme n•• 111-
meadıf er kumpa11yaııuın da 
md'ulii bilmal ..-we ......... 
kem-e oetblaıe llarar ~•1'919k 
muhakemeyi .,.a bir ıiGne 
talık •tm .. lir. 

içinde idt. Ve ha .dQIQace .ile 
kapıdan cıkta. Zweealne ,._ 
da -bile et...-,U• Ba, ilk de
fa oluyordu. Koce ••m ba 
aafldUDI -..dam A•ltoua 

akat .. Ot-..tr 
.a.ı. ela 

-----· •.-ıMb.c.ordu. Jod, ana blblnln bek. 
W4fi b.-JI wrmeden ka_p1• 

daa çillb. Ma••• ........... ,_ 
zmlu ..- ı1ıı1r .. ~. 

- Neyiniz var anne? 
- tttç ee.at mm, htç. 

Ma.t_. 81. e malam IQloaa 
•1ru lblalftd 11tıl'llba ı-a. 
Jlbl 1 d111klc. 

- ittardlm .ki... lod ... 
1KW •h•azlalda:: 

i)~ .... 
A67leyinl&, .._..,... ..... 

!Madam.._•etlb 
- l~Jd.. ,.. 

kanı .k.,,Ua-. ..... alllBak 
•hllkeeiae ... .... 



r-ZABITA MdHA11RIRIMIZIN MÜŞAHAOELERI: -:ı'\ 

Esrarkeşler arasında 1 
Yaz!J:RAh~~t[ ~.~;~an 1 

-9-

Esrar dalgası 
-

Baba Saffet elinde sigara 
yerine on lira buldu ! 

Ruhunu tat, kendlainl kur· 
aa:ı, amelini de mülayim eyle· 
J~. 

Yieyyüheffaklrin kamı 
do,du fakirin. 

B r tabak baklava getirin, 
,...eHem ıerl &ÖlÜrÜn. Çığrı 

daiuıdakı hacı Mehmedaklnln 
lld kızı var. 

Bırı Ane, biri Fatma: 
Allahım bunları, sen bize 

akla" 
Yaf, yuf yezide destur! ..• 
Dedi ve hemen kabağa 

aanldı. H~ftf tertip bir iki 
~rkıtkten ıonra üçüncüyü u· 
lllln ve derin bir nefeıle çekti. 
Bunu müteakip Japon Meh· 
met ve diğer arkadaıları çek· 
aefe baıladı. 

Onlar çeke dursun. Gele· 
lim biz Baba Saffete. Bu ad•m 
45 Yatlarında uzun boylu sa· 
r1tın Ye uzun bıyıklı bit" zattır. 
Eerarkeıler arasında tanınmıı 
lıGrmet ve teveccüh kazan· 
•ıthr, 

lıte bu a.dam, Allahın gü· 
llÜ kahve kahve gezer, bütün 
ewarkeılerin alemlerine itli· 

rak edermlf. O gün de buraya 
ıehıılf, esrarını çelı.miı dalaa· 
lllla da töylece dllımüttü. 

Cani, eerarlı bir aıgara lıte· 
4IAit için ceplerini karııtırma· 
la baılıyan baba Saffet, bir 
parça eırar yerine, cebinden 
on liralık bir eyrakı nakliyenin 
C'kbfıaı ı&nnüıtGr. C6zlert, 
fal tap ıtbl açılmıı. 

- Allah, bugün de kıametl· 
al b6rle lhaan etti, diyerek sır
tında kalmıyaıı çamaıır takımla
nııı yenilemek için, hemen &e· 

9111e aevlne Mahmut paıaya 

ıelmlıtır.• 
Dllkklncıların bol ve 11mar· 

lama IJtıfatlan araıında bir iki 
••iazaya glrmlı, takım ça· 
maıır için bir çok amerikan 11e 
pa:ıenlere bakmııtır. Fakat, 
aaaıı.a belenmemtı olacak kı o 
aafazalardan çıkarak üçllndl 
malazaya daha ıırmlıtır. 

Burada keza cinalerine, 
lllflamlıklanna, ayni zamanda 
malların zerafetlne bakmıt
br. Bu 11rada yanına ken· 
4ilaı ılbi müıterl olan çocnk
.. bir kadın ıelerek: 

- Beyefendi, bu pazenler 
rok ıüzel çok dayanıklıdır. 
T~ılye ederim alınız. Demlı 
Ur. 

Baba saffet te: 
- Evet, halı ıkaten güzel; 
ma gitti alacafım. 
Alacafım amma, kime 

- Evet, çok ıatırap çekti· 
fl*ı biliyorum... latırapları
lllDD, tealrlerlnlzln akıt, bana 
lwlar ııeldı .•• 

Enla, ıenç kadın hakkın· 
ela yapılan tahkikab habrlat· 
tı. Hicranın aakln ve ma· 
•m JGzllne bakarak utandı. 
Naaıl olmuıtu da bu eJI kalb· 
il, tlzel kadından ıllphe et· 
mitlerdi? Hayır! oada bir ca
.ı, bir katil çehrell yoktu! 

Bu emacla, bir aatıcı, ko
_.altl .epetle Janlanndan 

Elindeki çiçek deme· 
aatb. Genç 
.. ,uıdı. LI• 

diktireceğim onu düıünüyo
rum. Dem ittir. Hanımcağız do 
Baba Saffetin haline acımıı. 
sevap makaadile: 

- Eğer bizim eve kadar 
gelirsen hayırıma dikerim, 
Demiı. Bunun üzerine rn;ı 

derece memnun o!an Baba 
Saffet, boynunu bükerek: 

- Ben de ıize dua eder, 
hem de birkaç para dahi verı· 
ı im demitlir. 

Kaduı kendi alacağı malı 

almıı bunun üzer•ne kadın ile 
baba Saffet Fatıhte dar bir, 
sokağın içine gelmiılerdir. O 
ara kadın baha Saffete hila· 
ben: 

- l,ıe yavrum benim evim 
sen bir ikı aaat dön dolaı, on· 
dan aonra geıde çamaıırlarını 
al, demit ve evine glrmiı!ir. 

Bu ev eski zaman u•ulü 
üzerine harem ve ıelamlıklı 
olarak yapılmııtır. 

Baba Saffet, bu eve dıkat!i· 
ca bir baktıktan sonra, ınıır

mamuı için yerden bir taı 

almıt. kadının aırdıği kapının 

önüne nııan aları.k koymuı· 
tur. 

lıte 
bu taıı 

kak tan 
bulunırn 

evi ıaıırmamak için 
koyduktan aonra •o· 
çıkmıı, caddede 
kahvelerden l:.iılı;e 

ııırıp oturmuıtur. 

Aradan üç aaat aeçmiı, va· 
kıt aeldı diyerek çamaıırlannı 
-dikecek olan kadının evi 
onüne gelmittir. 

Nııanı aramıf, taramıı; Fa· 
kat yerinde yeller estığıni gör· 
müıtür. 

Bunun ilzerlne kendi ken· 
dine: 

- Acaba hangi kapu 
idi. Demeğe ve düıünmeğe 
baılamııtır. Neticede sal ta· 
raftaki kapuyu çalmağa ve 
oraddn çamaıırlarını iatemeğe 
kar vermltlir. 

·-···························-························ 
Tütüncüler 

Nerede toplanacaklar? 
Ayın 25 inde ıehrimızde 

Balkan memleketlerinin lttlra· 
kile toplanacak tütlln komıs· 

yoou lçtlmalarına, tütün lnhl· 
sar idaresi encllmenl mlldiran 
salonu tahılı edımııtır. 

Bir kadın 
Kendini iple astı 

Adanada aebebt henll:r. an· 
laıılmayan bir meseleden do· 
layı bir kadın kendini iple 
aamııtır. 

Muharriri: Hüseyin Zeki 
kin aatıcı ısrar ediyordu. O 
zaman, Enis, sepetten aade 
bir menekıe demeti aldı ve 
Hicrana uzattı; Derin bir me
yualyetle: 

- Evvelden dedi, yalnız 
~unları hediye etmeme mu· 
Made etmtıtınlz. Bu çiçekleri 
kabul ediniz. Kim bilir, 
belki de blrlblrlmlzl son defa 
,.,ıarak görüyoruz? 

Hıcran. ıarardı, sarardı; 

aöıleri kıpkırmızı oldu. Deme
ti alclı, ıöfıilne taktı ve seAls 
10lukauz yQrllmefe hailacldar. 
S&yllyecek birçok a&ıılert ol-
duf11 halde, calllan aıluhJcırdu. 
Birlblrlerine kaçamaklı bir ıu· 

YARIN 

Poliste: 

Ceset 
Polis Ahmet Ef. 
öldürüldü mü? 

Bir haftadan beri ıalp 

·olan Beıiktaı Pollı merkezi 
mürettebatından Ahmet Efen
dinin dün, ,Ortaköyde Seyri· 
sefaln kömilr depoıu önünde 
demir il bulunan Kızıl Irmak 
vapuru pervanc:al yanında 
ceıedl bulunmuı, keyfiyet 
müddeiumumilile btldirilmlıttr. 

Sebebsiz dayak 
Çenıel köyünde mezarlık 

aokağında oturan ıabıkah Şi· 
naıl isminde biri dün, ayni 
mahallede oturan ıoför Saibl 
ıebebsl:r. yere dövmüıtOr. Bu 
huausta hakkında tahkikata 
baılanmııtır. 

Yaralı öldü 
Evvelki gece Çenberli taıta 

Kürt Abbaa namında biri renç· 
ber Agop isminde blrlnl yara· 

• 

Adliyede: 

Küpeler 
-

Mazhar 
Beyin 

Osman 
davası 

Doktor Mazhar Oaman B. 
in kumuıyoncu Fuat Ef, aley 
hine açtığı davaya dün 
Oçüncü cezada devam edil· 
mııtır. 

Malümdur ki davaya sebep 
bir çift Pırlanta kilpedlr. Maz 
har Osman B. bu kllpelerl 
Fuat Ef. ye 1800 liradan aıa· 
lı al ınamak üzere satılmak 
için vermlıtlr. 

Fuat Efendi ise küperlerl 
795 liraya satmıı ve elden ele 
dolaıtırmııtır. 

Dllnkll celsede bazı ıahll· 
ler dınlenmlıtlr. Bu ıahitlerin 
hepıl Fuat Efendinin emniyetli 
bir zat olduğundan bahsetmlı· 
!erdir. 

Heyeti hlklme dııter ıahlt· 
lerln ~elbt için muhakemeyi 
batka bir güne bırakmııhr. 

···~··· ... ··•·····•·•····•·· lamııtı. Mecruh Agop hastaha· Çocuk bulundu ! 
neye kaldırılmıı, yara11nın ıtd· Oıklldar'da Toygar tepe 
delinden dlln vefat etmııtır. maballeılnde bezlere aanlı 
Katıl Kürt Abbas yakalanmıf bir çocuk bu!uumuı, zabıta 
Adlıyeye tealim ed!lmlıttr. bu huıuıta tahkikata baıla· 
Evlenmeyince vurınuş mııtır. 

Üsküdarda Hüseyin ilmin· Veli ağa öldü! 
de biri dün, ıevdli.I Neriman Şilede ıakln 66 yaılarında 
!aminde bir kıza kendialle ev· Veli ata ıamlnde ;bıri dün, 
lenmefl teklif etmlı, Nerlma· &lı.Oz arabaaıle Üaklldara gel· 
nın ret cevabı llı:erlne biç•· mekte iken, ökllzlerl Orkmüı, 
ğını çekerek zavallı kızcaıızı zavallı Veli ala da arabadan 
ilç yerinden yaralamııtır. düıerek ölmüıtilr. ................................................................................................................. 

WIWLllallTTI 
Konya mektu~: 

Belediye iflas etti! 
Tanzifat amelemne beş aydanberi 

on para verilmemiştir. 
Bütün Konya yeni teşekkül edecek 

Fırkayı bekliyor 
Konya, 12 (Huıual) - Ye

ni çıftçl ve lfc;I fırka11nın te
ıekkülü, halkının yüzde sekseni 
bu aınıfa menaup olan Kooyada 
büyük bir alaka ve sevinç 
uyandırdı. Halk yeni dolacak 
gllneıı sabıraızlıkla bekliyor. 
Bılhas•a bu teıekkilOn bapn. 
da halk yolunda pervaıız· 
ca bağıranların bulunmaaı, 
ehaliye kat'i bir itimat ver
mektedir. 

Türk lıçt ve Çtftçlalnla 
bugünkü elim ve feci vazıreo 
tile mQcadeleye en mıı..tt 

ı bir proıramla girecek olan ye

ni Fırkanın buıllnkG vaziyete 
nazaran mefıuh Serbeıt Comhu
rlyet Fırkaundan daha çelı. 
eaaılı bir alika 16recell mu
hakkaktır. Memlekette tanıo· 
mıı bir çok zevat yeni Fırka· 

rette fakat derin, canlı bCr 
zevk ve mahzuzlyetle bakıyor· 
!ardı. 

Hicran, genç adamı deılll" 
mit buldu. O, zayıflamıı, avui'f· 
ları ç&kmilıtü. Çehreılnde. 
dalma o alize! gözlerle o ma· 
jnldar tebe11Qm kalmııtı. Onu 
bu tekilde çok daha ıüzel 
buldu. 

Bir lahze de mGthlı bir 
buhran ıeçlrdi. Ôyle hllaedl· 
yordu ki, taret Enlı, onu evine 
ıötGır-lnl ve orada kalma• 
anı mllnaalp bulıaydı, mulı:a• 

vemet etmeli bile dOıllnme
ılen takip edecekti. Hem dcı 
ne kadar meı'at olarak! •• 

Genç adama ,elince; o. 
Hicranı bıraktlfı ,ıbı,' aakin 
bulmuıtu. batında ıık bir ha
ar tapka •ardı. San 1açlann111 
lıaldelerl. ,.... eelrlll ,ıbı ıcb. 
f.ala, lrktlL Masifi hatuladl. 
Onu, .... tehtdcell buldu. O.. 
... bir defa a:rnlmııtı. ÇGnk6 
n6fa1:u altında kalmaktan kork-

nın vaziyeti ile yakınılan alakadar 
olmakta Ye faaliyete geçmefe 
amade bulunmaktadırlar. 

Hayatı bir kaç tQfeyllnin 
elinde oyuncak olan ve mik
tarı yQz binleri aısn Konya 
çiftçi lıçlal ıon ümidini bu 
inhisarcı zlhnfyetten kurtara· 
cak olan Fırkaya bajilamııbr. 

HükOmet ıazetelerlnln ba· 
klkati bambaıka ıöıteren ıu· 
urauzca neırlydı burada yal
nız nefret ve lıtikrab uyan· 
dırmaktadır • 

"" Uzun zamandanberi vazi-
yetini kurtarmağ11 uıratan 

Konya Belediyesi en nihayet 
mukadder akıbetine uğramıf. 
lfllı etmlıtlr. Maqı (18) lira 
olan tanzifat ameleılne bet 
aydanberl on para verilmediği 

muıtu. Ya timdi, aaklnle,en 
bir zamanında, maceralara mı 
atılacaktı? Kendi kendine: M Sa· 
llm gelir de beni ıene Hicranla 
beraber g&rllrse, ne der?. Diye 
dllıündü. Sonra, derhal ceva
bını buldu: MÔyle ise, niçin 
beni yalnız bıraktı?. 

Enlı, bunları diiıünllrken 

Jilzll okadar detlıınııtt ki, bu
nu, Hicran bile fark etti. Fakat 
sebebini anlıyamadı. ikisi de 
ıuıuyorlardı. 

Hicran, lıtanbula d&nmek 
mecburiyetinde oldulunu aöy· 
liyerek, vapur iakeleılne kadar 
beraber gitmelerini teklif etti. 
Yan kamaralardan birine gir· 
mütlerdl. Vapur kalkmak llzere 
idi. Enla, dıtanya c•karken 
elini ıuattL Ukln ac..... kadın 
tatlı ve aym u .. nda kuvvetli 
bir hareketle Enlal kencltal11e 
clotnı çekti. Elemll bir arzu 
a. .. aran .clndaltlanoı, ay. 
plillDla clucldlarma J•Pıt
tırcb. 

..-YARl.N. ·1N.._ 

HALK GAZETESi 
Mültecilere acıyalım! 

• 
Bir mülteci "iskan tasfiye,,kanunu-

nun tatbikinden şikayet ediyor! 
Dün, Ali Enver B. !aminde 

bir karlmlzden bir mektup 
aldık. Yeni mer'lyete vaze· 
dilen •lı~An taıflye. kanu· 
nu tatbikatından acı acı tiki· 
yet eden bu mektubu (neıre· 
diyoruz: 

iskan tnsviye kanunu 
çıktı 

Kanun neıredildı, tatbikat 
sahaaına geçildi. Verilmlt bir 
aözlln 11hhatine vaki itimat• 
ları dolayıaile muhacirler me
yanında Şark mültecileri de 
mllracaatlarını yaptı. Fakat ve 
maeleıef bunlar döodürllldü, 
kanun maddelerinin ıarahat· 

alzllll iddlaslle reddedildiler. 
Bu cevap, onları hayrete le· 
e11üre ve nevmldlye sevkettl. 

Daha dün denecek kadar 
yakın bir günün samimiyeti 
bu,ıın naııl televvün eder? 
Bu hu1111ta bahuıuı D. Ve
killnln açık beyanat ve iza· 
hata nerede kaldı? Şark mül· 
tecilerl memleket kanunla· 
randan lstlana edilmıı veya 
kuru vaftlerle intizara ıev· 
kedllmlt kimıeler midir? Da· 
biliye vekili Bey bu hakkın 
teslimine taraftar delildı de 
Millet Mecliıinde neden iti· 
raz etmlyerek hüsnü kabul 
göderdi? Bunlar Vekil beyin 
vadine IUmat11zlmla mı muka· 

bele etmeli ve mutlak bir k~nuu 
vllcudunu mu latemell idiler? 
Bu hal, daha [fazla emniyet· 
alzltk demek olamaz midi? 

Uzun lafın kısası; İddia 
edilen karanlık bidayetten iti· . 
raf edllmlı bir sarahattir. 
Bunun tesllml ıarttır. Şark 
mültecileri bu haklarını Hll
kümeUen isterler. 

Şoförlere 
. -

Yeni harfleri bilmez· 
se ehliyetname 

verilmiyecek 
Belediye encllmenlnde dün 

yeni bir karar verildi. 
Bu karara göre yeni harf· 

!erle okuyup yazmak bilmeyen 
ıoförlere ehliyetname veril· 
mlyecekllr. Zabıtal belediye 
talimatnameılne bu mealde 
bir fıkra ili ve edilecektir. 

~---

İz mirde 
Heyelan ilerliyor 
lzmlr. - Göztepe ve ya

kın dağdaki heyelan ı" erli yor, 
Bazı taı topraklar yuvarlandı. 
Yakın evlerden bir kaç cam 
kırıldı. Mahalle halkı çok 
korku gPçirdl. 

Fiatların düşmesine mani olmak için 

, Kahveler yakıldı ! 
Bu hadise memleketimiz kahve 
tacirlerini endişeye mi sev ketti? 

BrezilJada fıatların dllı· 
meılne mlnl olmak llzere 
binlerce ton kahvenin yakıl· 
dalını yazmııtık. Bu haber 
ıehrlmfz 1ılyasa11nda mahdut 
bir akıl tealr bırakmııtır. 

Brezilyadan az kahve aipa• 
-

halde Belediye relıl (300) lira 
olan maaıını muntazaman al· 
maktadır. Ankaraya para te
minine ,ıdlp yirmi gllndenberi 
oracia bulunan Belediye relıl
ntn bu Yadide muvaffak 
olmamaaı dolayıııle bu za· 
tın; Bir laka meselesinden 
dolayı maıunlyetl teırtıyeılnln 

ref'I ve tahtı muhakemeye 
alınmaaı mevzuu baha olan 
Konya Çiftçi mebu111 Muıtafa 
LGtEI efendlDln ferine Kon· 
ya -buılutuna Halk Fır· 
kaunca namzet g&ıterilece-

11 hakkında kuvvetli bir f&YI• 
Yardır. Konyalılar buna tabii 

·bir hldlse nazarlle bakıyorlar: 
Çllnkll Belediye Relılilinl ya· 

Kamarada yalnızdılar. On· 
ları biç kimse g6rmlyordu. 
Enfı, onu tutmak, g&lıllnde 
aıkmak ve buaelerlne muka· 
bele etmek arzuılle yandı. fa• 
kat bir aanlye tereddllt etli. 
Birden vapurun acı acı öttü· 
Pnll duyarak dııarıya fırladı. 

Vapur lıkeleden ayrılırken 
ıenç kadın, mOıtehzl ve lıllf·D 
hamklr bir seıle: 

- Allah11marladık, Enııl 
diye seılendl. 

- Enlı ceYap verdi: 
- CGle 10le, Hicran! 
- Aramızda iki aaatllk bir 

meeafe var •.• 
Cenç kadın, bunu kendi· 

ne hlkım olamıyarak eöyle
mlıtı. 

Vapur uzaklaııyorclu. Enfı 
el 1aHıyor, Hicran ela: • ,eli 
ıreJI. ........ el ..U.rordu. 
Soara, •apur kealf bir du· 

. .-an ko1nercll, burunu döııdll 
(D•ııamı 11ar) 

rlı edilirken, bugünlerde bu· 
ılparııler fazlalaıtırılmııtır. 

Esaıen memleketimizin bel• 
il baıh kakve muamelatı ya
pan kıt'alar ıunlardır. 

Mıaır, Aden, Yava, Bre
zilya. 

-
paa bu zat ayol zamaada 
Cumhuri)-et l:falk F ırka11 lcla· 
re heyeti reisidir. 

"" Türklyenln en milhlm bul· 
day lıtlhsal mıntakaıı olan 
Konyada bulday fiyatları ae
nelerdenberl ıörülmemlı bir 
dlltkünlOk arzetmektedlr. Çift
çi buldayını aatamayınca bit
tabii acınaaak bir halde düımüı, 
ına. tehlıkeılne maruz kalmıt
tır. Hllkümet bu hale karıı 
biç bir tedbir ittihaz etme
mittir. Zahire Bona11 her 
,eyde ve her y<'!rde olduğu 
,ıbı lnhlaar altındadır. 

Bu ıene yajimurların 
bol, mahaullln bereketli olmak 
ihtimaline reım~n Konya k&y· 
lllıil nevmlltlr. 

Hllllıa: Konya lıçlll ve 
Çiftçlılolnl, hayatlle allkadar 
bir teıekküle lıtlnat edip hak
kını mlldaEaa lcln böyle yeni 
bir Fırkaya ballamak en ha· 
kiki memleketçtlikllr. 

* • 
Kuduz 

Köpek yokmuş 
Son gllnlerde kuduz va· , 

kayllnln çıııaldııtı he kkında 
Sıhhiye mGdllrü Alı Rıza B. 
dedi ki: 

- Haklk11ten mahalleler
de köpeklerin çojtaldıfı g6· 
rüldü. Ve Belediyeye ltllf lçla 
haber de verdık. 

Soa bir dd vak.' a kuduz 
vukuatı clelthll Her ibtl• 
-ıe kartı t .. 11avı edll-ltte
clır· Memleketimizde kucluz 
kapak 1oktur • 

• 
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Sevgi Cemiyeti 

Eski eserleri koruma için işe başladı 
D enizl i, 13 (A.A.) - Memleketin tekmil münevverleri halk 

kevinde toplanarak "Eski eıerler sevgi. cemiyetine aza kayd· 
olmuılar ve dokuz kişilik idare heyetini seçmiılerdir. İçtimada 
hazır bulunan ve bu iıle yıllarca uğraıan esbak mebualardan 
Ahmet Muhip Bey cemiyete eıkl ve güzel bir va:ı:o hediye 

etmiıtir. 

Denizlide çekirge mücadelesi devam ediyor 
Denizli, 14 (A. A.) - Sarayköy, 'Buldan ve ÇiAril kaza• , 

tarının bazı taraflarında çekirge ile yapılan mücadele netice· 
ıinde Sarayköyün, ÇıbılC, Daday, Göneyin ve Kerimler mın· 
takasında çekirge kamllen imha edilmiıtir. Çivrilin birkaç kö· 
yünde kalan çekirge ile mücadele fiddetle devamaktedir. 

Denizlide şiddetli yağmutlar 
D •nizli, 14 (A.A) - Son günlerde yağan devamlı ve ıiddetli 

yağmurlardan afyon ve susam mahsulleri müteessir olmuıtur. 
Yağmur tütünlere yaramııtır. 

t! .. ., ~ 

Muhafız Gücü 
Pisikle<çileri Karsta 
Ka;ı, 13, (A.A.) - Muhafız 

Gücü pisikletçileri bugün 16 da 
Karsa geldilı r.Sporcular C.Halk 
Fırkası ve belediye Reiılerile 
hükümet erkanı ve Mevkii 
müstahkem zabitanı, Muhit 
ıpor ku üp'eri tarafından şehir 
önlerinde karşılanmıılardır. 
Sarıkamıılılar p:sikletçi~eri 
Kana kadar teşyi etmiılerdir. 

Bütün Şark muhiti Ankara 
tporcularıoın ıeyyahatlne bü· 
yük bir alaka göstermekte ve 
kendilerini derın bir &amimi
yet havası içinde karıılamak· 
tadır. 

Misafirler proğramlarına 
göre yarın istirahat edecek· 
lerd ı r. Sporcular ıerefine bil· 
yük bir ziyafet verilecektir. 

Kastamorıuda 
neler oluyor? 
Ka.tamo:ıu, 14, (A.A.) -

Bu hafta urgan pazarlarında 
17 692 kilo urgan satılınııtır. 
P yua ıayanı n:ıemnuniyet 

bir 1.aldedir. Urganın batmanı 
350 4C.0 kuruıtur. 

Urgaıı imali gün geçtikçe 

artm • ktadır. Bu sene geçen 
senelere nisbetle fazla urgan 
satılmııtır. Stok mal yok1ur 

Kasıomonu,14 (A.A )-Hava

lar soğumuştur. Hararet 25·30 
dan 9 dereceye inmiıtlr. 

Alman yada 
Kargaşalıklar 
Berlin, 13 (A. A.) - Ber· 

!inde, Hamborgta kargaş,,Jık· 

)ar olmuıtur' Berlln bors11sın· 
da fıatlar düımüıtür. Fakat 
bankaların müdahalesi bir in· 
hidam vukuuna mani olmu§• 
tur. 

Reischban iskonto 
faizini artırdı 

Berlln 13 (A.A.l - Reis· 
chban iskoto faizini yüzde 
beşten yilzde yediye ve 
merhunat ikrazat faizini 
de yüzde . altıdan yüzde 
sel.iz~ çıkarmı~tır. 

Yogoslavyagazeteleri 
ve ~'ransa 

Belgrat, 13 (A. A.) - Y o• 

goslavya gazeteleri, hariciye 
nazırı M. Marinkovilch'in nut
kundan bahıetmekte ve bu 
münaaebetle Fransanın Avru
panıo yeniden tensik! husu
sunda sarfetmekte olduğu ye· 
ni mesaiyi takdir eylemekte· 
dir. 

Amerika bankaları 
ve Almanya 

Vaıhington 13 (A.A.) 
Amerika bankaları Alman-
yada yatırmıı oldukları 
kua vadeli sermayeleri 
•rl cekmeğe baılamııtır. 

Bir sui kast · 
Nankin 13 (A.A.) - Çin 

cümhuriyeli harbiye nazırı 

bir ıui kasta kurban 
gitmiştir. 

lngilterede vaziyet 
Lcndra 13 (A.A.) - Li· 

berallerle amele 
araoında tam bir 

fırka11 
itilaf 

hasıl olmuıtur. 

Crnton hükumeti 
Kanton, 13 (A.A.)- Kanton 

hükümeti devletlere bir 
nota tevdi ederek ken· 
diılnln resmen tanınmasını 

istemiıtir. 

Turizm ve Amerika 
Vaşington, 13 (A. A.) 

Hükümet tarafından nesrolu· 
nan rakamlara nazaran ıe· 

yal.ıat flahnın ucuzlatılmıt ol· 
masına rağmen cihandaki lk· 
tısadi buharan ve inhitat, lu· 
rizm üzerlnede tesirini göı· 

!ermiştir. 

Bu mevsim 
ziran tarihine 

için 30 
kadar 

ha· 
150 

170 kiıiye pa•port ve-
rilmiıtir. 

Bir Sovyet tahtelba
hiri battı 

Moakova, 13 (A. A.) -
Bir Sovyet tahtelbahir! Vla
divollok limanında batmııtır. 

Gümrük birliği 
Pariı, 13 (A.A.) - La 

Heye'daki gümrük bir· 
liği hakkında cereyan 
edecek olan müzakerelerde 
Fransanın menafiinl M. Beı· 

devan ile M. Paul Boncou 
müdafaa edecektir. 

Yoksulluk! 
Nihayet birinin 
daha başını yedi 

Seyyar zeytin satıcııı İlya 
Efendinin karııı Sümbül H. 

dün gece yarısından sonra 

kendisini kuyuya atmak au

retıle intihar etmiştir. Hadise 

çok açıklıdır. Sümbül Hanım 
kocasının zaruret halinden 

müteessir olarak asabi buh

ranlar geçirmeğe başla

mııtır. Gece herkes uyu· 

duktan sonra Ebussuut cad
desindeki evinde, yalağından 

kalkarak, uykuda bulunan 
yavrularının yüzünü, gözünü 
öptükten ıonra yavaşça aıa· 

ğıya inmi§ ve evinin alt ka· 
tındaki kuyunun kapağını 

açarak kendisini içine at:,'.ıııtır. 

Bu hadise esnaıında uy
kudan uyanan kızı annesini 
yatakta göremeyince aramağa 
bir yandan da valdesinln has
talığını düşünerek başına bir 
kaza gelmek lhtimalile feryada 
ve istımdada ba:ılamııtır. 

Etraftan yetııllmişse de ku· 
yuda ölüsünü bulunmuıtur. 

YARIN 

Manasız sözler Çocuklar ne oldu? . ......................... 
( Ba,makaleden devam) 

fayda göremiyeceği hala anla· 
ıılıp idrak edilmemlf midir? 

Dünyanın değlıtıği, hele 
ittihadı terekki zamanındaki 

siyasi, içtimai ve iktisadi ıart
ların geri döııülemiyecek ka· 
dar, ana vatandan uzaklaıtığını, 

anlamak için, o kadar büyük 
ferasete de ihtiyaç yoktu. 

Köylünün, ıunun bunun 
hesabına çalııtırıldığı zaman
lar çok arkada kalmııtır. Öyle 
"Derneklerin~ filan Türk çift
çilinin, Türk köylüsünün can 
evinde açılmıı olan yarayı 

teıfiye edemiyeceğine bütün 
vatandaılar kanidir. 

Türk köylüsü "Düğün Der• 
nekten" enfiye ve nargileden 
ziyade, kendi vaziyetinin il· 

!ahını, kendi öz dertlerine deva 
bulunma11nı bteyip bekliyor. 
Onun toprağı yoktur. Merası 
"Dernek. kurmak isteyen sa
bık Paşaların elinde bulunmu

yor. Küçük erazi sahipleri, 
Merkep yanına gebe ineğini 
sabana koıuyor. Era:ı:I, çift, yol, 
Maarif ve ilh .. Vergilerini hep 
o aç merkeple bu gebe [ineğin 
çizdiği topraktan çıkarmağa 

ıavaııyor. Neticede de, ahırda 
tezekler içinde yatıp kalkıyor. 
Çocuğunu okutamayor. Çamur
lu patikalarda dolatıyor. Fa
kat, yol, maarif vergilerini de 
veriyor. Mahsulü: muhtekir. 
!er, aç mürabahacılar elinde
dir. Üç bet dönümlük tarlası 
da Ziraat bankasında rehindir. 
O da onu zaptetmiıtir. 

Devrin ihtiyacı olan Çiftçi 
fırkası, bunları düşünecek te
şekkül olmalıdır. Bu itlerle 
açıkta sırıtan dertleri, " der
nekler• filan tedavi edemez-

(Birinci aahifeden deoamJ 
tinde bir caninin mevcudiyetini 

göstermekte çok canlı bir delil 
teıkil etmez mi ? 

İstanbul zabıtasının gün· 

!erce yaptığı taharrlyata raf· 
men ne çocukları ve ne de 

çocukların kaybolmalarına alt 

ıebepleri ortaya koymadığı ıu 

sıralarda Beyoğlunda Halk, 
huzurunda kaydedilen bu ha· 

dise zabıtamız için de iyi bir 

numara olmasa gerektir. Bu 
itin bir an evvel meydana 

çıkarılarak yavrularımızın fe

laketlerden kurtarılmasını te· 
menni ederiz. 

ler. Hele "enfiye.ciler dernek 
yapmağa kalkııırlarsa ... 

Teıklline çalııılan fırka, en 
asri usulleri nazarı itibara 

almak aurellle çiftçi hayatının 
tanzimine amil olabileceği ka· 
naatindedir. Onun bir iki güne 

kadar neıredilecek olan pror· 
ramında, Yunanistan, Bulga• 

rlstan, Yugoslavya gibi çiftçi 
memleketlerin kabul ettikleri 

son tatbikattan bile istifade 
edilmek iıtenmiıtlr. 

Şimdiden telaıa, amele dik· 
tatörlüğfuıden bahsetmeğe ne 

lüzum vardı? Maksat fırsat· 
tan bil'iıtifade, hükümete 

yaranarak, ıabık mebusluk 
demlerini ihyaya veaile bulun· 

muı olmaksa, denecek, söyle
necek •&z yoktur! 

lnıallah Mustafa Beyle mür· 
ıitleri Esbak Pata Hz. nln 

"Dernekleri. yeni fırkayı ko• 
!aylıkla önleyip söndürüd 

Baıka ne denir? 
Arif Oru9 

.............................................................. 

( TU'llS'Y~ ~IM4r1) 
NE 15TEVOR?. 

Bu siltunumuzun muharriri, müdürü hepsi bizzat halktır. 
Şahsiyat haricinde gördüğü fenalıkları her vatondaf 
bu gazeteye tizzat bir muhabir gibi yazıp bildirebilir. 

Bu para nasıl verilir? 
Esnaf, sıhhat cüzdanları için alınan 

fuzuli paradan müşteki! 
1 Hazirandan itibarım baı· 

lıyan e~naf muayenesi henüz 
bitmemiıtır. Şimdiye . kadar 
yapılan muayene miktarı da 
pek cüz'idfr. Çünkü: Hiç bir 
esnaf pek fuzuli mahiyette 
olan bu ite yanaımamak

ta, hatta bazıları muayene 
olmamak için dükkanlarına 
bile uğramamaktadır:ar. 

Bu hususta niçin muaye. 
neden kaçtıkları hakkında 
bazı esnafla görüştük. Bun
lardan Sirkecide lokantacı 
Ahmet Bey, diyor ki: 

- " Sıhhat ciizdAnla,. dün• 
yanın her memleketinde var• 
dır. Sıhhati umumiye namına 
da böyle olması lazımdır. Yal· 
nız bu it diğer memleket
lerde hususi surette yapıl· 

makta ve her esnaf kendi 
hu&usi doktorlarından ~ihha
tinin salim olduğuna dair bir 
rapor alarak bizim gibi bir 
çok fuzuli masraflar verme· 
mektedlr. 

Fakat bu iti bizde Beledt
yenin yapması asıl itiraz nok
tamızdır. Çünkü, kazanç ver
gisi, cemiyet kaydiyeıf, oda 
ücreti levha, tanzifat ve 
sair reıimlerl veren eınaf 

esasen kazancının yüzde, 
dok~anını bu uğurda sarfet
mekte ve halta bazıları esas 
sermayelerini bile bu vergi· 
lere vermektedir. Binaenaleyh 
Belediyenin 25 kuruıa malet• 
tıği bir cüzdanı, esnaf hiçbir 
zaman 50 kun f& alamaz ve 

ı 
almak ta tahammülü haricin· 
dedlr. 

Yalnız ııhhat cüzdanı olıa 
hu itin hir dereceye kadar 
tatbiki belki kabil olur. Fa
kat it yalnız aıhhat cüzdanlle 
kalmıyor. Vaktinde muayene 
olmayınca ceza, hususi doktorda 
muayene edilince ceza hep ceza 

bir Sıhhat cüzdanı cezaalle bir· 
ilkte Esnaftan bazılarına on 
liraya kadar mal oluyor. 

Şu halde hem cüzdandan 
fazla para alan ve hem de ceza 
kesen Belediyeye hangi eınaı: 
yanaıır: 

Belediyenin bu kabil tılerl 

bize, hükümete verdiğimiz 

vergiden daha fazlaya mal ol
duğu gibi belimizi de o derece 
büküyor. lstanbulda on beı 
bini müteca vız eınaf vardır. 

Helediye bu iıte hiç de~llıe 

cPzas le bir arada 30-40 bin 
lira kazanıyor. 

lıte esnafı yok eden ve 
muayeneden kaçıran en bü
yük sebepler bunlardır. Biz 
Belediyeden mahvımızı intaç 
edecek böyle fuzuli iıler de
ğil, buhranı iktısadi dolayisi
le içine düıtüğümüz girdaptan 
kurtarılmamızı laterlz. BeleJI• 
ye aksi surertte hareket eder
se, memleketimizde Esnafı dür· 
bünle bile görmek kabil olma· 
yacaktır •• 

Temas .ettiğimiz daha bir 
çok eınaf ayni maalde iza. 
hatta bulunmuılardır. 

Sahife 5 

F enerbahçe galip 
Fener bahçe bire karşı üç yaptı 
Şilt te de Galatasaraya galip! 

Dünkü tahminimiz yanlıı 

çıkmadı. Fenerbabçe takı· 

mımız Eıntracht Alman ta· 

kımını 3-1 yendi. Esasen bu 
galibiyet Fenerin hakkı idi. 

Galatasaray mağlübiye-

tinden sonra Almanlar biç 
olmazsa lıtanbul ikinciılne 
galip gelmek fltiyorlardı. 

Sahaya çıkarlarken de bu 
hissi veriyorlardı. 

Biribirinl takip eden alkıı. 

Önde misafirler, arada fe· 
ner. 

Her daimkJ meruim. 

Nihayet saat altıda hakem 
Zlngerio düdüğü. 

Takımlar yer aldı. Fener· 
bahçeyi ıu tekilde gördük. • 

Rıza • La.tardı • Ziya • Ce

vat, Sadi, Hadi, Şaban, Ala
eddin, Zeki, Muzaffer Fikret. 

Oyun Almanlarıo hücumile 

baıladı. Ala.:ddin d rhal topu• 
kaptı.Zekiye paı, Zeki Muzaf

fere, Muzaffer kaptırıyor. Top 

mJıafirlerlmizde. Oyun müte· 

vazin. Yed! sekiz dakika kefele
re ıüt yok. 

Bu anden itibaren Zekinin 
arka arkaya iki, ıütii. Fakat 
netice yok. 

Fikretln, Nuzafferln tesir· 
s;zsütlerl 

Hele Şaban bir çok gü· 
zel akınların netıceılz 

k&.!mamaıına sebep oluyordu. 

22 inci dakikada Fener aley
hine penaltı. İtırazlar. 

Fenerliler büyük bir miıa· 

flrperverlikle bundan istifade 
etmek lttemedıler. 

Fikret te topu dııarı attı. 

25 inci dakikada Fener 

aleyhine entbol. Hemen he· 

men 18 pas çizgisinin yanın· 

da Almanların çektiği şü~ 

Fener oyuncularına çarptı. 

Ufak bir kargaıalık ve gvl: 

Şımdi Fener mağlüp lakin 
ümit var. 

Lehimize arka arkııya üç 
tane firlkik oldu. İlk ikisi ne

ticesiz. Üçüncüsünü Cevat çek· 

ti. Topa kafa vurmak iıteyeii 

FilueU Almanların beki elle 
düıürmek ve topa vurmaeına 

mani olmak btedl. Pek haklı 
bir penaltı. 

Fikret güzel bir tülle 40 
ıncı dakikada beraberlik ıayı· 

sını yaptı. Fenerliler açıldı, 

Oyunun bitmesine bir kaç 

dakika var. Alaedclin Şaban• 
dan pas aldı. Güzel bir çalım 

18 pas lıarlcinden bir ıüt. 

Stadyom inliyor. Fenerin ga· 

llblyet sayısı. Top santrada. 

Uzun bir düdük. Devre 
bitti. 

Haftayım arasında bir lU· 
razla karıılaııyoruz. 

Almanlar hakemin değir 

mesinl istedi. Fenerliler iti· 
raz etmlyerek iıtedıkleri ha
kemi kabul etti 

İkinci devreyi Refik Os· 
man idare etti.Bu devre daha 
canlı Zekinin ani ve nefis bir 
ıütü direği 11yırarak gitll. 

Böyle daha bir fcaç tüt. 

23 üncü dakikada Şaban topu 
çevirme istiyor. 

Alman müdafii topu elle 
tuttu. Üçüncü penaltı. 

Fikret uçünoü defa olarak 
topu Alm.in kalesine ıağ kö
ıeden ıoktu. Alkıı oyun de
vam ed'yor. Son dakikalarda 

11kıııyoruz. Fakat gerek Rı· 
zanın ve gerekse müdafaanın 
yerinde milda hale&ile tehlike 
atlatılıyordu. 

Biz de aynı 

yı- ptık. F llkat 
ıey yapmadık. 

hücumlan 
l:aıka Jı.ir 

Oyun bu suretle 3 • 1 lehi· 
m ze bitti. 

Dün Fenerliler güzel oy· 
n•dı. 

F o.kat istediğimiz kadar 

deAtl 
Böyle olmakla bl!r-,ber alı-

nan netice fena değildir. 
Çünkü Ft ııer de ekaıktı. 
Fenerlileri tebrik eJerlz. 
Bu maçtan f'vvel Galata-

ıaray- Kumkapı ıllt mıi•aba 
kası yapıldı. Neticede Gala. 
tasaray 4-2 galip geldi. 

A. R. 

VATANDAŞIN KİTABI-< 
Muharriri : 
Mütercimi: 

E. Laboulaye 
Hüseyin Cahit 

Naşiri : Kanaat KütüplıanPBİ 

Garbıo en mühim muhalledatını lisanım ı z« nakil 
tercüme ile "Oilumun kütüphanesi" gibi bir silsilei neşriyat 
meydana aeliren Hüıeyin Cahit Beyin son zamanlarda 
bu çok müfit ve hayırlı meıaisine yeniden ba~ladığını gör
mekle memnun oluyoruz. 

Geçenlerde Et. Vacherot'nun iki ciltlik demokraı"sinin 
tercümeıi ile baılıyan bu silsile! neıriyata Hüseyin Cahit 
Bey ikinci bir kitap olarak ( Vatanda§ın kıt"bı )ın ilave 
eyledi. 

"Vatandaıın kitabı. Franaaınn hürr·yetperver muharrir· 
!erinden E. Laboulay'ın lDevlet hudutları) ile (Liberal 
Fırkası) namındaki iki eserin muhteviyatından bizi alaka
dar eden ve bizim için pe!< şayanı istifade olan mevzuları 
aynen diğerlerinin de ıayanı dikkat m·.talednrı havı bazı 
parçalarım kısmen ihtiva eder. Bu -pr her za'llan için bir 
vecize kıymetini muhafaza e< ecek ve bize bir takıın haki
katler öğretecek mahiyettedir. 

Laboulaye Fransada Lıb .. ral ...nekteblr.in derin ke.ııaatll 
ve ııt.ışin müdafllerinded'r. Yıı.zılar. kıymet ve teravıotlni 
hiç bir zaman gaybetmcz. Hürriyet mih.11delt'slne glriıen 
kuvvetler için her vakit caalı kalacak olan böyle bir eserin 
Hüseyin Cahlt Bey tarafındaııo llı"-n.mıza naldedilmıı 
olmaeı onun kıymet ve ehemmiyetini bir kat daha arttır 
mıttır. 

"Vatandaıın kitabı. bir vatandaı rı.hu ta§ıyan her ferdin 
her zaman ve her yerde okuyabileceği bir eserdir. 

FIATI 150 kuruştur mm.--· 
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