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Bu ci.ddi ·harbe kim 
-------~~~--~~~~---:o ,.... _______ .., 
4dliyed~ 
tayinler 
tanbul adllyecllerl 
arasında değişiklik 

İtalyanlar 
1000 

Ankara, 10 (Telefonla) -

"dliyede yapılan terfiler ve de- Habeş askeri 
iit iklikler listesi yüksek tasdik- \ 
~n geçmi,tir. Bu liıtenın latan- karşı durmuş. 
0
ulu alikalandıran kısmını bil- Evvelki gün ikinci bir tabiyi 

diriyorum: verdiğimiz haber etrafında düı 
90 lira maaılı Konya ağırceza geç vakit daha bir kaç telgraf a 

teialiğine tahvaen İstanbul ağır tındı. Bu telgraflardan, ltalyaı 
Ceza reisi Aziz, 90 lira maatlı Is ve Habet saldırııının pek de e· 
ltnbul ağır ceza reisliğine lzmir hemmiyet verilemiyecek bir kü 
'ill' ceza reisi Fuat, 55 er lira çük çarpıtma olmadığını anlıyo 
~&§la Balıkesir mahkemesi re- ruz. Ve gene bu telgraflardan 
ialiğ'ne Üsküdar müddei umu- hadisenin nasıl geçtiğini kat'i ol · 
lbiai Haydar Naki, Alaiye azalı- mamakla beraber lahmin ederek 
ıı. terfien lstanbuldan Salinı, anlamağa çalıımak da güç değil· 
"1tvin mahkemesi reisl'ğine dir. 
lbU t "k ,. d H ı· B Romadan, baıka yerlerden ge-
l 

• antı azasın an a ıs, o-
Balbo, Mu•olini ve Habqlerin 

,ıplak ayaklı cukerlerinde 
modern aüah 11 llıahkemesi reisliğine lstan- len telgraflara göre, ilk taarruz 

buı b 1 ltalyanlar tarafından yapılmıtdır. azasından Nüzhet, latan u 
~ne· J B ık • · zannedilemez. Çünkü Habeıi.tan• • • • 

'ceza re:s iğine a ı esır ıs Romaya göre taarruza geçen Habetlerdır. Taarruza seçenın han8i ta-
tiııtr.k hakimi Cemal, baş müd- raf olduğunu tayin en mühim bir nokta~ır. 
dei umumilik birinci smıf mua- ı ku tnuz 
~tlliğine ikinci ımıf muavinler- 1 Roma lstifani ajansı vasıtasile aıaiıdaki u mı 0 yacah 

(Devamı 2 inci de) bir telgraf; dünyanın dört bir ucuna ıön_derd:· Bun:.• d sara ate; 
..,..... __________ ~ I taarruza geçenin Habeıler olduğunu, mıktar annı. ın end &f& 

,...~-:::--~- -~~~~1 ........ --~~~~=~:-::-~- olmadıiını Te ayqı zaman a ma· 

Urt yar...-...... 
Bir deli Ankara caddesini 
muharebe yerine çevirdi 

t<urşunun par~alt1dığı cam ve aeyredenler 

Bir polls ve tlç ldşl 
yaralandı, kendisi 

Uldtl 
Dün saat bir buçukda Babıili

de vilayet binasının kartıımdaki 
küçük bir kahvede bir vaka olmuı 
bir deli dört kitiyİ yaralamıf, ken
disi de yaralanarak ölmütdür. 

Muharririmizin yaptıjı tahki
kata göre vaka föyle geçmitdir: 
Resimli Ay matbaasında maki
nistlik yapan ve matbaanm altın-
daki bir binada kiraladığı odada 
oturan Ahmed isminde bir genç 
dün saat yanma doğru vilayet bi-

lunduklanm l;tldirerek, iN ku.
vetin mikciırına bakılırsa Habe
tistanla lngiliz Somalısı arasmda
ki hududu tahdide memur muhte
lit komiıyonun muhafız kuvveti 

Devamı 10 uncu da)' 

·-·MusOiirir·-emır 
• 

vermış 
Yugoslav gazetelerinde çı 

kan dikkate değer haber Afrika 
çarp~fmaımm bir harp batlan- 1 

1 
sıcı oldufünu haber veri1or. 1 

-Yazısı 2nci sayfa.da'dır-;-.__, ___________ , ________ __ 
Açıkgözlük 

bu kadar olur 
Hayır yerlerine vere

cekleri paraları 
kendllerl almışlar 
Memleketimizde bir takım ba

yır sever ( !) Amerikalı kadınlar 
vardır ki bunlar ıenelerden beri 
hayır ceıpiyetlerine muntazaman 
ve büyük mikyuda para yardı

mında bulunurlar. 

sebeb oldu? 
nıı? 

Sar eA d 
reyıamın a 

Fransız ve Alman askerleri 
t>utunmıfacak 

Sara Fransız askerlerinin gir
me meselesi ortadan kalkmit va
ziyetdedir. 

Milletler Cemiyetinin yeni al
dığı bir tedbir, lngiltrede hayli 
gürültü uyandırdıysa da, en iyi 
inzibat yolu oralak sayılmakda

dır. 

Sara, Fransız askerlerinin gir
mesi, iti daha kötültdireceği an
lqılmıtdır. Alman milli hisaiya
tınm gerginletdiği bir zamanda 
F ramız, askerleriyle iti yatqdır
mağa kalkmak, bir tehlikenin 
önüne geçmekden ziyade arttıra
cağını zaten Milletler Cemiyeti
ıı in idaresinde olan bu mmtaka
nm ''reyi imme müracaat anında,, 

inzibatın, tam minasıyle bey
nelmilel, mahiyetde temini ka
rarlqdmlmıtdır. 

Bu nasıl olacak dır? Ve lngiliz
lerden bazılannın itirazına ne 
ıuretle cevap veriliyor? • 

Sarda "reyi lmme mOracaat -.. 
manmda,, beynelmilel bir inzi· 
bat tqkilab bulundurulacaima, 
göre, buna lngiltere de rıirecdc· 
dir. 

lngiltere, ltalya, Holanda, la
viçre de bu polis kuvvetini çoplt 
map ve kafi bir yekOn çıkartma 
ğa çalıpcakdır. 

Bu poliı arasmda azln Jid. 
lunmuyaçak olan, yalmz Alman
lar ve Fransızlardır. 

:Almanlarla Framızlar ft MU · 
Jetler Cemiyeti arumda menua 
babıolan bir meselenin halli -
manında ne Alman, ne de Fran
sızlardan zabıta kuvveti bWiın
durmak istenmiyor. 

lngiliz HükGmeti, her türlll 
itiraza rafnıen Sardaki bu bey. 
nelmilel zabıta kuvvetine iıtira-

' ke karar verdi. Ve karan, Miiter 
Eden tarafından Milletler Mec

Dcvamı 10 uncu da) 

nasının kartısındaki Rüstemin 
kahvesine gelmiı, bir çay ısmar -
lam19dır. Bu sırada Ahmedin ta -
nıdıklarından Kemal isminde bir 
genç de kahvede oturmakda Te 
gazete okumakdadır. Ahmed, bir 
yandan da, masanın üzerine ya -
ydmıt olan gazetenin diğer bir 

Devamı l O uncu da). 

lıte bu bayır ıeverlerin Ame
rikadan Türkiyedeki hayır cemi
yetlerine yardım için aldıklan 

paralann mühim bir kısmmı ye
rine aarfetmedikleri haber veril
mektedir. Söylendiğine göre bil
hassa tehrimizde bulunan iki A
merikalı misiı bu yolda mühim 
mikdarda phst ıervet · aa.hibi ol
muılar, apartımanlar villalar e
dinmitlerdir. Bu Amerikalı ka
dınlardan bir tanesi Amerika
dan bir hayırlı ite aarfetmek için 
aldıiı 15, 20 bin lira paranın her 
sene alb bin lirasını bu iıle uğra
tan bir cemiyete vermekd~ kala
nmı kendisi almakdaymı,. Ala
kadarlar bu itle meıgul olmak
tadırlar. 

Dün kadınlar, Kadınlar Birliğinde, kız talebe, lıtanbul Kız Li
•aİnde toplanh yaphlar. Kadınlar Birliğindeki toplantıda muhtelil. 
yerlerden Türk kadınına mebu• •eçme ve •eçilme hakkının verilme
sinden dolayı gelen telgrallar okunmuı ve toplantı çay ve paata ziya
/etiyle bitmifdir. Diier tara/dan Kız Luesindeki talebe de, Okul 
rniidürii Sabri i.mzaale Kültür Bakanlığına. bir telycum ~dir. 



General Inönü 
Tekirdağına gitti 
Alpullu, 9 (HABER) - Baı

bakan General ismet İnönü, saat 
10.S de buraya geldi. Mektebi, 
işçi yurdunu, kooperatifi gezdi. 
Saat 13 de hususi trenle Muradh
ya gitti. 

Edirne, 9 (A.A.) - Batbakan 
bu sabo.h saat 9 da Edirnede ya -
pılan yeni su tes:ıatmı tetkik et -
mi§, Kıyıkdaki santrala giderek 
ıuyun açma resmini yapdıkdan 

ıonra Alpullu, Muradlı yolu ile 
Tekirdağa gitm'ştir. 

General, iskan mıntakasmı da 
dola,~hkdan sonra Ankaraya dö
necekdir. 

T ekirdağı, 9 {A.A.) - Baıba

kan ismet İnönü, bugün saat 16,30 
da ıehrimize gelmiş, Muradlı şo -
ıesi üzer· nde bütün memleket hal
kının yüksek heyecaniyle karşılan
mış:hr. Bu gece bura.da kalacak
lardır. 

Ankara, 9 (HABER) - Gene
ral ismetin ayın 11 inde burada 
bulunacağı tahmin ediliyor. 

Baıbakan ayın on ikisind~ 
Halkevinde bir nutukla beıinci 
T aaarruf ve yerli malı haftasını 
açacakdır. Bu münaıebetle Hal -
kevinde parlak bir müsamere ve· 
rile:eldir. 

AJ\atürkün 
teşekkürleri 
Ankara, 9 (A.A.) - Riyaseti

cümhur umumi kntibliğinden: 
"Erdemli kadınlarımızın say • 

lav s~i-mine•g1rmelerinden dola • 
Yl ülkeniıı:.biitün kurumla:nndş.n, 
yer yer toplantılardan te1yazıları 
aldım. Gösterilen Duygulardan 
gönencim büyükdür. Türk kadın· 
lığının yeni g;rdiği aiyasal alanda 
da değerli iıler baıarmasını dile
rim. 

K.Atatürk 

SON DAKiKA 
~WCAJQ f PW> 

Habeşistan harbi ve 
Yugoslav gazeteleri 

Belgrat, 9 (Husuai) - ltalya i
le Habeşistan ara.sındak! hadiseyi 
bütün gazeteler bir harp baılangı· 
cı olarak göstermektedirler. Bu 
münasebetle Romadan 7 tarihile 
aldıkları şu telgrafı neşrediyorlar. 

"ltnlya - Hab~istan arasında· 
ki he.dise üzerine ltalyan Başvek:
Ji Musolini, General Balboya §U 

telgr:>.fı çekmiştir: 
Habeşlil~rin İtalyan toprakla

rına b'r daha tecavüz etmemesi 
iç'n lazım ge!en kat'i tedbirleri a· 
lınız.,, 

Bu telgre.fı neıre..len Yugoslav 
gaze.teleri Musolininin bu telgrafı
nın hak 'ki mPınası "Habe,istanı 

tamam'le istili\ ediniz,, demek ol -
duğunu yazmakta müttefiktirler. 

Kapatllan 
gazete 

Ankara, 9 (A.A.) - lstanbul
da çıkarılan haftalık Uulsal Birlik 
gazetesinin, memleketin !ç ıiyasa
sına · aykm yazılar yazdığından ö
türü üç yıl müddetle kapadılma
sına ve Parisde çıkarılan Poslhd -
nya Növesti gazetesinin de mem
leketim~ aleyh'nde yazılar yaz
masındı:ır. ötürü yurdumuza sokul
mamasına icra Vekilleri heyetin -
ce karar veı-ilmiıtir. 

HABER - Aktam Postası 

rs~----~~~---~---

M acar is tan suçsuz oldu-
ğunu iddia ediyor 

Amerika 
Dilnyayı kendi 

aleyhine 
slU\hlandırıyormuş! 

Vaıington, 9 (A.A.) - Ayan 
m~c.lisinin tahkikat encümeni a • 
zasmdan iki zat, dün elde etmi' 

nldukları malumata istinaden şöy 
le demişlerdir: 

"Amerika, dünyayı kendi aley

hine olarak silahlandınyor.,, 
Ayan azasından M. Nye ile M. 

Vanoenlerg, eski bir müdürün iti
rafına göre h1ç bir askeri sırrın iki 
seneden fazla saklamlmasma im-

kan yok.Jur. Bu sebebden dolayı 
bu iki 7at silah sanayiinin milli· 

le~tirilmesine taraftar olduklarını 
söy)emiılerdir. 

inglllz hariciye nazarı 
dava açıyor 

Londra, 9 (A.A.) - Amerika 
ayan meclisinin teslihat hakkında 

tahkikat icrasına memur komis· 

yonda yapılan ve Sir Jon Sayme

nin de ismi geçen müzakereler do
layısiyle mumaileyhin bazı silah 

fabrika ve müesseselerindeki men 
f aatlerinin kendisinin ıiyaseti Ü· 

zerinde müessir olmuş olduğunu 

işaret eden bu beyanat failleri 
hakkında zem ve kadh davası a
çacası zannedilmektedir. . 

SilAh sahşı 
Nevyork, 9 (A.A.) - Ny Post 

gazetesine göre, Nevyorkda mü • 

him miktarda bir ı;ilah satııı ol • 
mu~dur. Bu silahlar Küba da fa • 

ıist dil::tatörlüğünün kurulmasina 
yardım içindir. Mali mahafil, bu 

alıma 120.000 dolar nisbetinde it· 
tirak etmi,lerdir. 

M. Heryo iyileşiyor 
Paris, 9 (A.A.) - M. Heryonun 
hastalığı devam etmekle beraber 

vaziyeti selah bulmaktadır. 

M. l\laksimos istifa 
etmiyor 

Atina, 9 (Hususi) - Vaziye

tin düzelmesi üzerine hariciye na·ı 

~rı M. Maksimos istifadan vaz· 

geçmişdir. Yarın makamına gele
cekdir. 

Yugoslav muhtıra

sına cevab verdiler 
Cenevre, 9 {A.A.) - Dün öğ- tanda tertip edilmediği ve katil 

.eden aonra akdedilmit olan ulus- Gorgiefin Macaristanla hiç bir va· 
lararası konseyinin umumi celse- k.t münasebeti olmadığı surette 
sinde söz söylemi§ olan M. Laval 
Yugoslavyanın ithamlarının esas
lı olduğunu, Budapeıte hük\imeti 
nezdindeki mntalibatmın boşa 

gitmit bulunduğunu, Macar maka 
matı ve memurlannı teyakkuz e
seri göstermemit olduklannı söy
lemit ve Macaristanın tekrar tah· 
kikat icrasına hakkı olduğunu da 
ilave etmiıdir. 

Mumaileyh, Yuoslavyanın gös· 
termit olduğu aoğuk kanlılığı 
methettikden ve Macar murahha
smm muahedelerin tadili lehinde
ki beyanatına teessüf eyledikden 

sonra: "Hududlarm işaret taıla

nnın yerini her kim değiştirirse 
sulhu bozmuş olur,, demiş ve şu 

sözleri ilave temişdir: 
"Bir kaç zamandanberi ikide 

birde yapılmakta olan cinayetler, 
medeniyeti tahkirdir. Ve sulh için 
tehlikedir.,, 

Macarların cevabı 
Cenevre, 9 (A.A.) Macariata-

nm Yugoslav muhbrasına karıılı
ğı dün konseye verilmi§tir. 

Macar hükUmeti bu muhtl1'ada 
Yugoslav tikiyetinin ıüratle tet • 
kik'ni istemekte ve Yugoslav de· 
lillerini aramaktadl1'. 

Muhtıra, bu delillerin bazıları 
önce halledil.mi§ meselelere aid ve 

d~ğerlerinin de esas~ız olduğunu 
bildirerek diyor ki: 

Y ankaputaka kampında değil, 
bir çiftlikde oturan otuz kırk ka -
dar Yugoslav göçmeni n'ıan ayın-

da bu çiftlikden çıltarılmı,lardır. 
Bunlrac!an Fransada Marailya sui
kastına iştirak suçu ile yakalanan 
üç kit", Yugoslav iddiasmın hila
fına o!arak arkadatları ile birlik
de koğulmu~lar ve buna binaen 
Macar topraklarından cinayetleri-

ni yapmak iç'n Macar pasaportu 
ile serbestçe ayrılmamış'ardır. 

Par:ıeviç, ilkbnhronnheri gel -
memiş ve binaenaleyh orada sui-

kastı hazırlıyamamıştır. 

Mnrs"I a c'navc ' inin Macar'ı-

anla.şı!mııhr. 

Buna mukabil ıuikascl Yugos • 

Iavyada gizli bir zorba kurumu 
tarafından anıldanmı!trr. 

Macarlar, Yugos~avy:Jdan 
kcvulmı1acak ! 

Be!gr:ıd, 9 (A.A.) - lç i~leri 
bakanı, ikamet ruh!atiyelerinin 

müddeti bitmİ! olan Macarlar da 
dalıil olmak üzere Macar tebaası· 

nm hudud harici edilmesine he-
men bir nihayet verilmesini cm
retmişdir. 

Macarların hudud harici ya • 
pılma!an vakalarının ekserisinin 

ecnebilere ait kanunun bir takım 

fazla gayret sahibi mahalli me • 

murların iti olduğu söylenmekte
dir. 

Buradaki diplomasi mahafilin

de bazı büyük devletlerin ve bil
hassa Cenevredeki İngiliz mümes 
aillerini!',) 001ılavy:1 hiiLi" ...... Atİn• 

k.uıunen muhi kolan hudud han-
ci yapma muamelelerinin Yugos· 

lavyanın uluslar derneği karşısın
daki davaamı zararlı çıkaracağı· 

m bildirmiı oldukları beyan edil
mektedir. 

Su'kasd 
Nevyork, 9 (A.A.) - Kral A

leksandrın katlinin Amerikada 
kararlaıbrılmıt olduğuna dair M. 

Eckhard tarafından cenevrede 
vaki olan beyanab Yugoslavya el· 
çiliği katiy~le tekzib etmekdedir. 

Elçilik bu ifadenin: "Katil hi· 
d iıeainde MacarMtanm ıuç ortak· 
lığı hakkındaki umumi füpheyi 

dağıtmak için olduğu,, nu söyle -
mekdedir. 

Elçilik, ge~en Haziran ayı için· 
de Amerikadaki Hı:rvatlar ara • 

sında Yugoslavyaya karşı bir teı· 

kiiit vücuda ge1İrmek üzere bir 
Yugoslav tabaasının buraya Ma · 

car pasaportu ile gelmiş oldu!;u · 

nu ilave etmektedir. 

r
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Sabah 1f azeteleri ne diqorlar? 1 
KURUN - Aaım Us , başyazısında 

ltalyanların Habcşi1;tana saldırmala· 
nndan bahsederek bunu kurtla kuzu
nun oyununa benzetiyor. Makalenin 
sonunda bu işte ltalyanlann pek yal
nız kalabileceklerini ümit etmemekte 
ve bilh!ZSaa Japonlann da bu işle ala
kadar olduklannı ileri sürerek ltal-
11anlan bafıboı bıraknuyacağı miita· 
leaaım Ueri sürmektedir. 

COilllJURIYET - Yunus Nadi ya
zuım Fransız - ltalyan anlaşmasına 
talısis etmiştir. 

Yazıya göre Laval, Bartunun Mar • 
ailyadaki ölümü ile yanda kalan doşt
lrık teşebbüslerini Ucrlctnwk ve bunu 
aağlam bir /;azığa bağlamak istiyor. 
Buna ıebep te Alrikadakl Fransız 

müstemlekelerinin ltalyanınkilere nia 
betle t;of; yeni' ve büuük olmasının 
vcrdi!ii l:orlmdur. 

MiLLiYET - Alımet Sükrli Eamer 
de 1/l!Zl3ını ltalf,•a - Habeşistan me • 
scleaine tahais etmi§tir. Makale11e na
zaran Afril:ada emper11alist hükumet 
lcr arasında tabim cdilmiycn vegdne 
hii!dlmet olarak bfr Habeşistan kal
mıştır. Bir ço.'ı: lıiikumctlcr çoktan.dır 

bunun taksimi işi için aralarında pa· 
::arlık yapmakta idiler. lngilt.e.re, 
Fransa. İtalya araaında bu paylaJJma 
münaka§alan belld daha devam edecek 
ti, falmt Japonyarun Uzak Şarktan!!· 
lini u:atarak burayı elde etmek iste • 
mesl bunların l·ararlarını tesri eıtmiş 

oluyor. Nitekim ilk önce ltalyan aa • 

kerlcri artık hududu geçmiş bulunu· 
yorlar. 

ZAIUAN - "/talya ı·e Habe~istC!ll,. 
başlıklı yazı cuı:el{: ltalyanlarla Ha • 
be1lilerin bundan .18 sene evvel ya,?
tıklan harbi kUJr:~a anlatı,., bzında 1 • 
tal,,anların mağlllp olduğunu s:iı·le

dikten sonra bu ııeni lıadisc •i de l tal
ya hesabına telılikeli ve yanlış görü
yor. 
AKŞ.4M - Nccmetün Sadık ta sa

bah t;ıkan Kurı:n gazetesinde Asım 

(Ttt'un ytızdığı 1..-urtla lmzu hika,.eainl 
almış re a11ni şeyi tekrar etmi~tir. 
SO~'\' POSTA - Bir yıldız imzalı 

fıkra kadınlar.n 1Ja11rnrr.rrıdan balıSr.t

nıetke ve kadınlara muvaff cikıyetler 
dUemektedir. 

)0 B'rinci~nun_!~~ 

Adliyede 
tayinler 

(Baş tarafı ı inci de ı 
den Lutfi, 2 nci sınıf ınuav:nlii' 
3 ncü sımf muavinlerden Muıtı: 
fa Remzi, İstanbul miistantik aır 
lığımı terficn Aydın müddei ur.ıll' 
miıi Necip, lstanbul ağır ceza a:zt 
lığına, c.hvali ıılı'1 'yesinden do1~· 
yı Van ağır ceza rci!oi Hayretti~ 
Ü-,küd:ır müd foi umumiliğine sı: 
nop a m ihtısas rni.·d<it:.i umuııır: 
Has:ln Tahsin, Sa·nsı.n huJclı 
mahkemesi ,·ei$1l~ i nl" terfien lr 
tanbul hakimleri~dE"ıı Ali GaliJ'r 
G. 'dd · ~ı·~· tet' ır~sun mu F.ı u'llı .. mı ıgıne 

fien İstanbul asliye ~ahkemesİJI • 
den Sedat, İstanbul ,1s!iye azalıtı • 
na terf en İstanbul müddei uınuoıf 
muavin!e;.·:nden İsmail Hakkı, Jr 
tan bul asliye aza 1,,Bm"a BaJrkeıit 
müddei umumisi Salih Zeki, ~ 
lira maa§h lstanbul sulh hak:!f!Ji
~ine Trabzon ihtrsas müddei u111°• 
misi Hayrettin Şarki, Yozgat -b 
hemesi azalı{!ına Üskiidar müddei 
umumi muavinler'n:len llhanıİ, ft 
tanbul mahke~esi azalığına biritı" 
ci smıf ımüfetti~Jerden Sait, O-~ 
miiddei umumilik bir'nci ıflll 
muavinliğine 2 nd sınıf mua"itr 
lerden Bürhanettin, İstanbul aıt' 
lığına terfien lstanbul eza ınii1İ' 
z · m!erinden Adil, İstanbul nıaJ• 
dei umumi muavinliğine terfie' 
muavinlerden Şekip, Bahkesit 
miiddei umumiliğ'ne terfien 1stJ11 

bul sulh haki.mi Sünuhi, 40 lira Jl'l1 

aı!a lstanbul ıulh hakimlii'.0' 

11hhi ahvali dolayıs 'le Antep ıulb 
hakimi Re~at, Aydın a:zahğma tı• 
lebiJe bas milddei umumi mua"·~ 
lerinden -Emin Biilent, baımücIJfl 
umumi munvinl'ğine Eski§ehir lıİ 
"-=-: t ~-·•, ·-·--··'-'-• - •• ·~ ' :o 
liği~e terfien Reşadiye hfıkiın: ~~ 
dürrahman Fahri, İstanbul IJJ . , 
hakimliğine lstanbul hakimler 11 • 

den Sabahattin, Üskiidar müd~.~ 
umumi muavinliğ'ne latanbul ıo~f 

. l . d .,,,.,. ,, ' dei umumi muav n erm en "'il 
ı b ı ,. ··1.. • 1.... T-"it" ıtan u aza mu azım ıg:ne P ti 
d .. "dd . .. . ı' ,. ag mu eı umumı muavın ı 

Rüıtü, latanbul miiddei u!1l11:, 

muav'n1iğine Sö~iit hak:mi Met 
met ismet, Jıtanbul müddei ııl",1 . ı· · v • terı mi muavın ·ğıne r> ara muavrn t 
.J A • L •• l • .. rrıt• 
~en zız rr•mu c eı umurnı ... 
vinli;;'ne F•1t;•e ir h&.1 .. 'mi Fr İP' 
me. ı~tanbul ~.za mii'tı?;Mrf 
}v.ık••k me7"'"1 ........ ~,,.n Me'il-a. 

Değişen valiler / 
Ankara, 10 {Te!efonla) lifi 

Antalya valil ğine Kütahya fi-' 
Sahih, Kütahya valiliğine fçel (ı.lf 
l. · F 1 K ' . .,. .. . ~ ısı l\Zı , ırşe ur va ı.ıg n~ •. ·tf 
va1:si Ekrem, Giresun vah 1~ ı1' 

• ,. '[~6 
Anlnra viluyet idare heye~ı ~-"itı' 
dnn Yahya Sezai, l~el vah! r),~ 
P: nkara vilayet iclare heyetı~·'i' 

• '\"L' ı 
H~1;1n P"- dar. Knslt"monı f "'L 
~ . ,_... . • b 1 ,. 
" ne ve~ . etın"'e t.' 'nan 17ıl' 

v 0:1'.e'' 'l'"' w·~·ne veka 1 et;11..ı~f'IJI 
!••r.--.n Fr "l· <: n1·ırJYa ve1:~ıe~·I' 
hı•~'·nnn ~"ltrii Peuler tt1vın ,el 
J!' İ "1e•. ı=$te yüksek taıdi!cteıı 

m:ş•ir. ti 
Ankarada Untver:!iif' 

Ankara, ( Husui) - Orı ~ 
'h 11e M deki sene Ankarada tarı r•" 

··ıe ., .ır 
rafya, fen, hukuk ol-nak \1 JıJ"'-
fakülteli bir üniversite ~ç~ ~ 
dır. Fakülteler Gazi Enstıt 
nasında yerJeı1ecekdir. 

Almanların yeol 
harb gemtsl .. 

11 
rl 

Berlin, 9 (A.A.) - ~u iıı~ 
vakti Kiel de Nurenberg 1~diıiJ 
ki hafif kruvazör denize iti 

miıdir. 
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- ._. awwwı -..._..~__.,., 

•• 
oğretim işimiz 

pek sudan! 
y Biı yazıcıların kulağı kirişde !.. 
.enj çıkmış bir söz duyunca bey-

nırni'»e 1 . w w il ... Yer eşt rmege ugraşıyoruz. 
hen, kendi payıma, aylardanberi 
/~!le uğraşıyorum; birkaç yüz 
:r1ıni (ıözü, kelimeyi) benimse

~1! gibiyd'm.Böyle iken bile,önürn 
cen tarama derg' si eks:k olmuyor. 
aıeteleri okurken bilmediğim 

)eni likll"dılarla ı,arşılaşmca, açıp 
lçıp bakıyorum. 

lie!e Anadolu ajansının son 
i~nlerde öz türkçeye güler yüz 
ecıaternıesi üzerine işler büsbütün 
~illallaşdı. Ajans, yakası açılma • 
llıı4 bir Gözü ortaya atryor. Ne de· 
ltıeye geldiğini de ya hiç yanına 
t~~ınıyor, ya da satt b'.r kez (ı::ade 

ll' defa) yo.zarak oldu bitti sa • 
)ıyor. 

Bir daha söyliyey~m ki, bunla · 
~n heps:ni ben anla.yamıyorum. 
iltaına dergisine boyuna ha§ vu -ill duruyorum. Nerede ka~mış ki 

~ ıl bilgisi benimkinden az olanlar 
i\\'rayacak. 

k' ı,, bu değişimden kimseyi ir • 
1tlenıemek, korkutmamakdır. O -

nu11 • • l k' .. w • d ıçı~, unuhr.ıya ım ı, ogretış-

h e, bir d<:'.h~ bir daha söyleır.ek, en 

( l!da gelir. (Saylav) ın mebus, 
~dun) un halk olduğunu biz öğ-
~~l\dikse, bütün yurtda.şlar öğren • 

1 •anınıyalım. 
l l\açdır söylüyoruz; gene de i -lti ıürmekden geri durmayalım: 
ı:ı~ra~a der~i~ini on liraya satma~ 

lir 1§. değıldır. Bu, kazançlı hır 
'hı . . 1 k" ı· d' : verış mı sayı mış ı, on ıra ı-

t~ ayak direniyor? .. Pek çoklarını 
\~Gruz: almak istiyor forsa da a-

/)orlar. 

~ Cazeteler, ajans te~grafları, so
ı~'dla.rı, ortalığa yeni sözler üşüş • 
'llrd·· B 
.:· . u. unların ne derneğe geldi • un, .. "' 

ogrenmek isteyen ıaereye bak-
'11\? (S J ) ( .. l ) 'b" .. ~ . ·• ay av , soy ev g! ı soz· ft anlamayan nereye baksın?. 
~.lirası yoksa, bunları öğr~ne : 
~ ~:n ıni? •. On lira da az akça 
~~ıld' ır. 

Ya"ı .. w • • • • k ~.. J ın, ogretım ışımız, pe su-
"'I\ ! 

V. N. Tanur 

,arangozlar 
b~ ctrangozlar cemiyeti idare 
bit kti ıon toplantısında mühim 
l! arar vermiştir. 

~~tı u karar, lktrsat Vekaletin
ti11 flnohiJyn yapılacak kerestele-

trınla . w'd' nması ıstegı ır. 

~ C~tniyet umumi katibi Fuat 
u hususta demiştir ki: 

'8·· 
'~ Utün mobilyalar f ırınlan-
'-~ l'a§ kerestelerden yapıl -
~ • ._ k Ye hu yüzden mobilyalar 

~. il}' ır llliic!det sonra çatlamak
~)ıt\ tılrnaktadır. Mobilye çat-

,r,~ da müşteri bütün hatayı 
~~t~l'i fıoza yüklemektedir. Ke
~ ~() kurutacak fırın olmadığı
~t te h . 

ı:.~har u ışte marangozun hiç 
r- 1 Yoktur. 

l '-e~· 
qk.. ıret h .. . • 
~-~ de ' cm nıuşterının ve 
i il ~ ?'arangozuıı zararına o
~'ti)ot ışin bir an evvel hallini 

~~ ~·h~ivar memleketlerde ol
~ ltt1l\~ ı, büyük kereste f abri-

~~ )'l>ı~ kereste kurubna fırın· 
) ı,t\~ tnaaı, bundan sonra fı-
t~ı~~ı>t)~~ı, kerestelerle mobil • 

ı'~ı~d sının da yasak edilme-
ltt f1'. 

' '''t 8 
' nkanlığına bu hususta 

t edilecektir. 

Bir 
Sıhhi kitap 

• • 
sergısı 

lkincikanunun bir:nci günü ü • 
çüncü mıntaka etibba odası tara· 
fından Cağaloğlunda oda binasın· 
da birinci tıbbi ve s;hhi kitaplar 1 

!erg'si açılacaktır. Sergide tarihi 
1 

e~erler, Arap harflerile Türkçe ve 
ecnebi dillerle yazılmış be.tün e - ı 
scrler, sıhhi ve tıbbi mecmualar, 
Türk hekimleri tarafından yazıl • 
mış ilrr.i edebi vesair sahalardaki 
eserler, Tiirk he!,imleri tarafından 
:cat edilmiş aletler, tarihi ve sıh
hi mi~esseselerin ı-esim ve planla
rı, mulajlar vesüir l: ~:ti!n doktor • 
ların .rr.cmleket hi::metine taalluk 
eden e~erleri gösterile::ektir. Ser • 
gide te~h'r edilmek üzere etibba 
odasına bir çok ete:-ler, nümune
Ier gc!mi~tir. Ar.~do!udaki ve hat· 
ta Avrupada:·d Türk doktorları da 
bu sergiye büyük bir alaka göster· 
mişlerd · r. Eserlerin \'C nümunele· 
rin kabul mi~d:~eti önümüzdeki 
Cl•martesi gi;ni~ bite~e!ttir. 

Türkiyeile mc defa olat·ak açı

lacak o!an bu serg'.. on he!! günsü· 
recektir. Sergiyi Sıhhat Bakanlığı 
erkur.ından birinin açması muhte
mel:lir. 

Nişanlısını 
Yahudi 

öldüren 
genci 

Dört ay kadar evvel T ahtaka
lede nişanlısı Raşeli bıçaklıyarak 
oıdurmekden ~.llk.l :reo adlı on
sekiz ya~larındakı Müsevi çocu-
ğunun, dün Ağırceza mahkeme
sinde muhakemesi bitirilecekdi. 

Bu sebehle mahkeme korido
ru büyük bir lu:nmnı Musevi teş· 
kil eden bir kalııbalıkla dolmuş
du. 

Sandalcı Aziz 1 

karısını neden 
öldürdü? 

ihracatımız 
artıyor 

Harice mal gönderme hararet
le devam ediyor. T:caret ve zahire 

Evvelki gün
1 
borsasının istatistikine göre arpa 

Ay~ansar~y ~ad- 1 fiyatları gittikçe yükselmektedir. 
desmde hır cına- , Bu yükseliş kilo başına on para· 
yet işlenr.ıi:ı, bir ı dan fazladır. Geçen seneye naza· 
kadın kocası ta- ; ran f'yatlardaki yükseliş bir buçuk 
rafından bıçakla 

1 
kuruştur. Gecen hafta zarfında 

narak yere seril- f b l S · , . . K .
1 

k stan u a 8 O ton arpa ge mışhr. 
miştir. atıd' w~-, Bu suret'e lstanbuldaki arpa ı1toku 
canın ver ıgı 

1 
.. 1 1517 tonu bulmuştur. Yabancı 

ma umata gore • 
. .. l I memleke•lere hır haf ada erkan· 

cınayet şoy e o · 
Katil Aziz muştu: 

Eyüpte Eskiyeni mahnllesinde 
oturan sandalcı Aziz, Didar i~min 
deki karısı :le l:eş senelik evlidir. 

Aziz, Didarla evlenelidenberi 
Didarın harekatından şüphelen· 
mekte, karısını takip ve tarastut· 
tan geri kalmamak suretile işi ida
re etlllektedir. 

Bir zamanlar, lrnrısını bazı er
kek~erle konuşurken görmi.iş, bu • 
nun üzerine kendisini Üsltüdarda 
bulunan teyzesin'n evine rrönder • 
miştir. Kendisi ele bir müddet ora· 
ya gidip gelmiştir. 

Diciar, Osküdarcla b:r hayli za· 
man oturduktan sonra teyzesile 
geçinemediği için tekrar kendi ev· 
lerine dönmüşlerdir. 

Aziz:n, Fethi ve Ali isimlerinde 

iki arkadaşı vardır. Karısı Didar 
bunlarla sıkı • .fıkı dast.o_hn.u.5dur. 

Aziz evde bulunmadığı zaman· 

lar Fethi, yahut Ali eve gelir otu -
rur, yer, içer, bazı günler Aziz de 
buna tesadüf eylenniş. 

Az"zin, bu hallere tahammülü 
kalmamışsa da karısına olan fazla 
muhabbeti, onu sükut ettirmekte • 
dir. 

Nihayet Çarşamba günü Aziz, 
eve gelmiş, karısını evde bulama· 
mış. biraz sonra karısının üç kişi 
; le. beraber gelmekte olduğunu gör 
mıiş ve yanlarına sokulup nereden 

lan arpa ile 246 tondur. Rekolt~ 

ba~lanP-ır.rndan beri olan ihracat 
ise 11050 tondı,r. C.Pr.en 5ene ayn; 
m;Ha""t. 7.arfmd~ki ihracat İse an
cak 2'i80 tondur. 

Geçen hafta lstanbula 6896 ton 
buğday ge!miştir. Hafta zarfında 
harice rekor teşkil eden ihracat 
yapılmıştır. Bir hafta zarfında ls
tanbu~dan hariee 16876 ton huğ-

day çrlrnrılmışfır. 

Re~tolte mevsimi başlangıcı o

lan Ağustosdan bu ayın başına ka· 
dar yabancı memleketlere 52592 
ton buğday gönderi mi~tir. Ge
ç.eıı eene ayni müddet zarfındn 
gön·1eri1en buğday ise ancak 1240 
tondur. 

Çavdar ve mısır fiyatları da 
yükselmektedir. lstanbulda çav

dar istoku yoktur. 

Sarı mısırdan 30 ton ihrac edil 
mişdir. Nohut ihracatı devam et-

mekdedir. Susamlara Lehistandan 

iyi istekler vardır. Susam ihracatı 
mühim yekun tutmağa başlamış· 

dır. Geçen hafta zarfında 85 ton 
susam ihrac e:fümişdir. 

Kabuklu cevize Almanyada 
istekli müşteriler bulunmakdadır. 
Hafta zarfmda yabancı mcmle
ketkre 35 ton kabulc'u ve 17 ton 
iç ceviz yüklen"lmi~dir. 

Kn.til Le::>n m3hkerne salonu· 
na getirildi, fakat geçenki celse
de ı;östermi~ olduğu beş kadar 
müdafaa şahitlerinden hiç biri 
gelmemiş oldu3u dhetle bunla
rın z:>rla rı~tirilmeleri için muha
keme ikinci kanunun 13 üncü 
Pazar günü saat 13 buç· f:a bıra
kıldı. 

. geldikler:ni sorunca (Didarı evien 
ötürüyoruz) cevabını almıştır. 

lst~nbu'da tiftik is!oku çok a
zalmış:hr. Son zamanların satış· 

ları oğl::-.h'ara inhisar etrr.ekc.!edir . 

Geçen hafta borsada kilosu 110 
kuruşdan 30~87 kilo tiffk oğlak 

satılmt!hr. Geçen yıl bu mtılların 
{jynh ancak GO kuruşdu. 

Fakir çocuklara 
yiyecek 

Fakir çocuklara gıda verile· 
bilmesi için Çarşamba günü Hi
laliabmer lst~nbul Merkezinde 
bir toplantı yapılacakdır. Bu iç
timaa bütün Hilaliahmer kaza 
ve nahiye merke~lerinden birer 
mürahhas çağrılrr;ışdır. 

Çorbaları yağlı 
göstermek için 

Bu cevap karşısında kalan A -
ziz, erkeklere, (bu akşam karımı 

da alıp götürünüz, fakat yarın he
pinizle görüşürüz) demiş, kendisi 
dt Edirnekapıda bulunan yengesi
nin evine g'dip yatmıştır. 

Ertesi sabah, Aziz, işine gider -
ken Çatlaclıkapı mezarlığına gel -
diğinde bir kaç ihfyarm (tüh u -
tanmazlar, artık mezarlıkta da 
mı) detlik!eri kulağına gitmiş, yan 
farına. sokuldu~u zaman karısını, 

iki erkekle mezarlıktan çıkar1{en 

bulrnuşdur. 

fi~ ~~iL;" ! ı] 
Tarak hırsızı 

lpcilerde Hayrinin dükkanın
dan sekiz tane b:rak çalan sahı
k~lı Şerife, taraklarla birlikde 
yakalanmış dır. 

Ya'qh müş'eri 

1le oac, 1le qo~ 
-. ~ .-.-=-~ 

s·vil tayyareciliktc 
plan 

Rusyada havacılıfın §İmdiden 
büyük bir yer aldığı ulusal ökono
mi sahasının muhtelif kolları hava 
na1<liyatı, orman ve tarla. haşaratı

r.1'. kar~ı mücadele, uçak (tayyare): 
vasıtasryle ekin, bataklıktan d~ 
ğan hastalıklarla mücadele, kutup 

budarı üstünde balık avı veya yer 
ke~{i için uçuş ve hava fotoğraf· 
cılı!;ıd,r. 

Yeni hatların kurumu hava hat• 
larımn muntazam işleyişi aerod. 
romların techizi hep sivil havacılr· 

ğm ikinci beş senelik plan müna· 
sebetiyle, araştırma ve çarelendir• 
mesi lazımgelen meselelerdir. 

Plan, ayni zamanda hafif uçak' .. 
lar için bir parkın meydana getiri
lip böylece bu uçakların türlü tür .. 

lü soysal kurum ve hizmetler gÖ• 
rebilmelerini mümkün kılmayı ta· 
ıarlıyor. 

1932 senesinde bütünU 32,000 
kilometre olan hava hatlarının u
zunluğu 1S27 senesinde 85,000 ki
lometreyi bulacakdır. 

Ehemmiyeti ancak mahalli olan 
35,0CO kilom~trelik bir hat ise, ay
rıca, 1937 senesinin bitiminden ev
vel kullanı§a geçecekdiı. 

Het senelik planın ikinci devre
si esnasında esasen işlemekde bu
lun."T.uş olan: Moskova -Vladi

vod.>k, Moskova - Bakü - Tif • 
lis ve Moskova - Taşkent hatla· 
rın~ian başka bir çok maham hat
foı açılacaktır. 

Bunlarclan başka, bazı "dirige

able,, hatlarda kullanılacaktır. ı. 

Ha~a nakliyatı ziyadesi~ le art
makdt\dır. Seyyah adedi 1922 de 
27 ,000 iken; 1937 <le 665,000 e 

çıkart k; diğer taraftan eşya nakli
yatı da 1937 de 68.COO tonu bula· 

cak; yani 1932 senesinde 160,000 
ton kilometrelik iken 1937 de 
120.000.000 ton kilometrelik tuta
cakt?r. 

Bundan sonra havacılığın ulu • 
sal ökonominin ö~eki kollarında· 
1': t.:ıtbikatı da, böyle çabuk bir gi
dişle ilerliyecektir. 

Havacılık işlerin topyekun veri· 
minin, ilk beş senelik devreye nis-

bet?e, on kere artmış olacağı şüp
~e'lizdir. 

1-ler :-ene ve her uçak batına u .. 
çuş saatlerinin artmau, keza bü
tünün yüzde seksenini tutan ticari 

1 uçuş i~lerinin fazlalaşması, posta 
münak:tlfü mın d::ı.h: ... çabuk yü,~i

mes :, hatların bakım servislerinin 
keza hava hatlarının emniyetli ol
ması, Sovyet havacılığının varmak 
istediği en mühim gayelerden bi
ridir. 

B · rinci he, 3enelik planda oldu-
ğl• gibi, sanay: ~e hava i~lerinde 

Tavuk söğüşü ve çorbası !atan 

ba.zı seyyar satıcılarla dükkfincı • 
ların hastalıklı tavuklnrı pişirip 

"attıkları '\'C çorbaların yağlı gö-

rünmesi için içerlerine fen:ı mad· 
deler kattıkları ahn3n nümuneler

den anlaşılmışdır. Bunun önüne 
geçilmesi alakadar memurlara 
emredilmi§dir. 

Bunn gören Aziz clerhal bıça -
ğ•nı çek"p karısını, vücudunun bir 1 

çok yerlerine saplayıp yere düşür- j 
dükten sonYa ka4?mı~, bir saat son· 
ra rr;~1;fl te~l;m olmuştur. 

Arabcamide kunduracı l\fora
dın diihkanına ölçii ırermeğe ge
len Nadir isminde bir sabıkalı, 

düJ~kan i~inde asılı ceket cebin
den cüzd:m çalarken yakalan
mışdır. 

1 

ça'ı~anlarm fadaki.rlığı ve kahra· 
manlığmın, s!viJ havacılığın ikin
ci beş senelik planının tahchh·l·u 

1 
iç:n en emin ve en verimli destek
leri olacakları muhakkakdır. 

Şehir planı için toplantı 
İstanbul planı etrafında tel -

kikler yapan üç ecnebi mütehas • 
ııışın raporlarını gözden geçire • 
ct-k olan jüri heyeti bugün saat 
on dörtte belediyede şehir mecli· 
ıi salonunda ilk toplantısını yapa- j 
.cakdır. 

o:clar, al.:fı<Yı yara•arm tesidy • 
le •~nJdırıPıih P.alat Ya.hıdi l~as -
t~\r.,e~inrle ~Hn ö]m:: .. .ıi.ir. jı.,,..._;z 

r1e ,~i~n "1ü:1de1 umumiH~e teslim 

Sıhhat müsteşarı 
Cenevrede Milletler cemiyeti

nin sıhhi komitesi toplantılarına 
iştirak eden sıhhiye müsteşarı Bay 
Husameddin gelecek hafta lstan
bula dönecekdir. 

ölüm 
Kumkı:ıpı Nişancasında mek

teh sohağmda oturan 66 ya~b
rmda simsar Mehmet, dün Kum. 
kapıda giderken düşmüş, ölmüş· 
dür. 

l<umar 
Kasımpa~ada ah::ı Raifin dük

kanında Abdullah, Faik Musta
fa, Kazım ismiyle dört kumar
baz is:mmbil kağıdıyle kumar 
oynarlarken cürmü meşhut ha· 
linde yakalnmışlardır. 

1 h>••rnal de Moscou 

Huı.. uk ta:ebesinin 
çay ziyafeti 

Hukuk talebe cemiyeti, önil • 

müzdeki Cuma günü T okatliyan 

salonlarında birinci sınıfa yeni 

gelen arkadaşl~rı şerefine bir çay 

ziyafeti verecek~ir. Ziyafete fa • 

1 
külte profesörleri de çağınlmıı •. 
dır. 
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Yazan: Kadir Can No 22 Yazan: ı 
Zamirleri, lrullanışlarma göre Aka QUndUz 

E • • • b d ki sınıflara ayırmak çok kolaydır. 

no. 40 
Alma ve başka dılc çevırme 
OevJet yasasınca koru'udur. 

n ıyısı u ur ama, aya arımızı:I !Jkönce şahsi zamirler vardır: 

• daki zincirler ol masal Bunlar: J (ay) ben, we (vi) hlz, you 

Buradan koşa ko§a doğru, bi
raz ilerideki kayıklardan birine 
girmek ve yelkeni açarak uzakla§
makdan baıka çare yok. Eğer ba
lıkçılardan bir ikisine raslarsak, 
onları da haklarız ... Nasıl, ne der-
•• ? 

sınız .... 
- Doğru! ... Yaparız!. 
Alaca karanhkda, büyücek bir 

kayanın dibinde toplandılar. ile
riye bakdılar. Orada sahiden hiç 
kimse yokdu. 

Sekizi de ok gibi yerlerinden 
fırladılar. Bir kaç saniye sonra ke 
nara bağlı olan yelkenli kayığın 

ipi kesilmiş, içine girmişlerdi. 
Yelkenler fora edildi. 
Açıldılar. 

Köyden gelen üç dört kişi onla
rı görmütlerdi. Evvela, şaıırdılar. 
Scnra birden.bire bütün kuvvetle· 
riyle bağırmağa, köye doğru geri
sin geriye koımağa haşladılar. 

Kulübeden fırlıyan bir adam da 
olduğu yerde kollarım indirib kal. 
dırarak tepiniyor, haykırıyordu. 

Ali reisin küçük yelkenlisi hü· 
tün hıziyle açılıyor, cenuba doğru 
uçuyordu. 

Venedikden ayrılırken arkala· 
rına dü~en kayıklarla galer, pek 
uzakda adacıkların arasına girip 
çıkıyor, onları arıyorlardı. 

Sahilde Venedik atlıları, yalın 
kılıç deniz kenarında duruyorlar, 
kocaman, beyaz bir kartal gibi u
:ıaklaşan yelkenliye büyük. bir 
hm~la hakıyorlardr. 
Artık kurtulmutlardı. 
Onlara hiç kimıe, zengin Vene

diiHn bütün donanması bile artık 
"' 

yetiJemezdi. 
Aralarında, Şahin Reisi kurtar~ 

mak için ne yapmak lazım geldi
ğini görütdüler ve JUDa karar ver 
diler: 

Böyle silahsız, hazırlıksız, bü
tün Venedik askerlerinin onları 
aradıkları bir zamanda karaya 
çıkmak, kendi ayaklariyle yeni -
den zincire bağlanmakdan baş -
ka bir şey değildi. Bunun ıçın 
doğru lnebahtıya gidecekler, o -
rada iyice silahlanacaklar, kendi
lerine başka yoldaşlar bulacaklar, 
büyücek bir gemiye binecekler ve 
tekrar bu R ·~ döneceklerdi. 

Ali reis, babasını bir an evvel 
kurtaramadığı için üzülüyordu. 
Venedik sahilleri ufaldıkça onun 
kalbindeki baba hasreti büyüyort 
derin derin içini çekiyordu. Fakat 
başka çare yokdu. 

- Doğru linebahtıya gidiyo • 
ruz, arkadaşlar!... Allah yolumu • 

k . ' zu açı etsın .... 
Dedi. 
Kara Yusuf cevab verdi: 
- En kısa zamanda geri dö -

neceğiz ve Şahin Reisi arıyaca -
ğız! ... 

- Venediğin altını üstüne ge -
tireceğiz ... 

- Evet! ... Yapacağız! ... 
- Yapacağız!. 
- Yaşasın Ali reis!.. Yaşasın 

Şahin Reis! .... 
- Yaşasın! ..... 
Hepsi de genç korsanın elini sı

kıyorlar, boynuna sarılıyorlardı. 
Ali Reisin gözleri sevinçden ya

şarmışdr. 
Rüzgar gitdikçe hızlanıyor, san 

ki onları üç senedenberi hasret 
kaldıkları vatan toprağına, hava-

sına ve suyuna bir an evvel kavuş
durmak istiyordu. 

Venedik hududlannı geçdik • 
den sonra ilk limana, Pesaro'ya 
ui:~adılar. Güvertede yalnız Ka -
ra Yusufla küçük Hüseyin ve Ali 
Reis görünüyorlardı. Diğerleri 

başalbna gizlenmiflerdi. Küçük 
bir kayıkda böyle sekiz kişinin 
bulunması ne de olsa göze çarpa
bilirdi. 

Ali Reisle Kara Yusuf su ve 
yiyecek almak için karaya çıkdı-
lar. Çabucak döndüler ve hemen 
denize aç~ldılar. 

Ne olur, ne olmaz, diyerek 1 -
talya sahillerini bırakmışlar, Dal
maçya taraf mdan cenuba doğru 

sarkıyorlardı. 

Dalmaçya kodrsanları 
Onlan bekliyen korkunç feli

ketden haberleri yokdu. Ufacık 

yelkenlinin güvertesine uzanmış
lar, birbirlerine ayrılık seneleri
nin hikayelerini anlatıyorlardı. 

Bu bitince §en ve ümidli, mem
leket ıarkılarım söylüyorlardı. 

O gün ve o gece böyle geçdi. 
Hepsi de buralarını ltalya sa· 

hillerinden daha korkusuz sanı

yorlardı. Dimdik yükselen yalçın 
kayalara, irili ufaklı denize dağıl· 
rııı§ olan sayısız ve granit adalara 
merakla bakıyorlardı. 

Küçük Hüseyin Şahin Reiıle 
geçen •erefli günleri hatırlamış ol
malı ki gene korsanJrk damarları 
kabarmışdı. 

içini uzun uzun çekdi ve söy-
lendi: 

(yu) sen, siz; he (hi) o (müzek -
ker); she {ti) o müennes; it (it) 
o; they (zey) onlar. 

Bütü~ bunlar ancak fail olabi
lirler .. Bunların mef'ul olanları sı· 
rasile şunlardır: 

Me (mi) bana, beni; uı (aı) b:
ze, bizi; you (yu} ıize, $İZİ; him 
(him) ona, onu, (müzekker); her 
(her) ona, onu (müennes) it (it) 
ona onu, them (zem) onları, onla-
ra. 

Bunların mülkiyeti ifade eden· 
leri de şunlardır: 

Mine (mayn) benim; ours (a· 
verz) bizim, yours (yurz) sızın, 

his (hiz) onun (müzekker); hera 
onun (müennes); theirs (zerz) 
onların müennes. 

Bunların heps:ne şahsi zamirler 
personal pronouns ( persenel pro
nanz) denilmesinin sebebini an· 
lamak çok kolaydır. Çünkü hepsi 
şahsa aittir. Sonra bunlar, sayıya, 
cinse \~e cümledeki yerler~ne göre 
değişiyorlar. Fakat bunların en az 
değişeni you (siz) zamiridir. Es .. 
kiden bunun müfredi vardr. Fakat 
bunlar arbk pek kullanılmıyor. 

Şahsi zamirler üç şahsa ayrılır· 
lar. Konuşan veya yazan şahsın 

kendisi mine, me, 1, zamirlerini 
kullanırlar. Şayet konutan veya 
yazan adam başkalarını da kendi· 
sile birleştlrirse o zaman ours, us, 
we zamirlerini kullanır. Bunların 

hepsi •birinci şaliıstırlar. 
(Devamı var)' 

Taşdelen suyu 
- Buralarıt bizim gibiler için .~ 

biçilmiş kaftan ... Şahin Reis ara- U skil.dara indirilmek 
mızda olsaydı ve görseydi. lne- için tetkikatın ilk 
bahtıyı bırakır, buraya gelirdi. safhası bitti 
Bakın şuraya be, adım başında ko 

ca bir donanmayı gizliyecek ka
dar bol girintiler var. En zorlu 
bir kovalamaca oyununda insanl 
aldatmağa yarıyan kayalık ve sip 
sivri çıkıntılar dolu ... 

Hepsi de bunları dikkatle din-

liyorlardı. 
Kara Yusuf çokdan kürekleri 

bırakmışdı. Yelkeni şişiren güzel 
rüzgar onlara yetiyordu. 

Küçük Hüseyin de cevap ver-

di: 
- Yalnız bu kadarı bir konan 

için hiçdir. Burada hava mı avh

yacaksm? ... Acaba av var mı? Bir 
de onu düşün!.. • 

- Öyle ya, öyle ya ... Av olma
dıkdan sonra boş yere yelken kü
rek sallamak neye yarar? ... 

Küçük Hüseyin susmuşdu. 
Ali de susuyordu. 
O, yalnız babasını, onu bir an 

evvel kurtarmak için ne yapmak 
lazım geldiğini düşünüyordu. 

Bir aralık başım kaldırdı. lleri
ye bakdı. Küçük Hüseyinle arka
daşlarına dönerek: 

- lnebahtıya ne zaman varırız 
acaba? .... 

Diye soracakdı. 
Fakat ağzı açık kaldı. Çünkü ta 

ilerideki yüksek burunun ucun
dan ansızın bir kadırga çıkdı. 

- Bir gemi! ... 
Diye mırıldandı. 
Hepsi de başlar mı o tarafa çe · 

virdiler ve bakdılar ... 
(Devamı var) 

Taşdelen suyunun Üıküdara in· 
dirilmesi etrafında yapılan tetki· 
katın ilk safhası neticelenmitlir. 
Bu tetk'kat bazı üniversite profe • 
&C>rleri ile kimyakerler tarafından 
Taşdelen ıuyunun ınembamda ya: 
pılmakta idi. Tatdelen membaına 
civar bazı kaynaklardan nümune. 
ler alınmıt ve bunlar tahlil edil
m ·§tir. Nümunelerden, diğer kay
naklardaki suların da T atdelen 
membamdan çıkan suyun evsafını 
haiz olduğu anlaşılmıştır. 

Bir müddetten beri devam eden 
bu tetkikata ait tahlil raporlar ha
zırlanmaktadır. Raporlar beledi· 
yeye verHdikten sdnra TaşdeJen 
suyunun Ü sküdara indirilmesi ine 
selesi halledilecektir. Taşdelen su· 
yu ile diğer kaynaklardan çıkan 

sular b · rleştirilecek ve elde edile • 
cek fazla su geniş borularla Os
küdarda Şe.msipaşaya indirilecek· 
tir. 

llkbahardan itibaren Üsküdar-
la T aşdelen membaı arasındaki 

araz· de tetkikat yapılarak borula
rın döşenme projesi hazırlanacak
tır. Belediyenin, 935 bütçesine, ev 
velce bütçeye konup ta sarfedile· 
miyn yüz bin lira tahsisat gene 
konacaktır. 

Taşdelen suyunun Oıküdara iki 
yüz bin lira masrafla indirilebile
ceği anlasılmaktadrr. Halen mu· 
vakkat bir spor sahası olan Şemsi
paşada da asri su tes:sah yapıla • 
cak ve Taşdelen suları simdiki gi· 
bi membamdnn değil, Şemsipa.şa· 

Gülünç olmamaunın da yolu 
yoktu. Bütün Acun Cenevre ile a• 
lay ederken iki Y.ılhk bir profesö
rün ortaya çıkıp: 

- lnaanlığr savattan kurtarma
ğa çalışacağım! demesi ölüleri bi
le güldürebilirdi. 

Öyleyse buna gizli çalışmalı. 
Kimseye bir e§y söylememeli. Gü
neşe çıkacağım, aydakilerle konu· 
şacağnn, durmaz dönüğü (devri 
daim:) buldum diyen yarı delilere 
benzemektense ıusmak en doğru 
yoldu. Susmak ve gizli çalışmak ... 

içeriye Doçenti girdi. 
- Profesör, dedi, bugün ayın 

ikisi. Son ta.kıit günü. 
Esoeı teşekkür etti. Doçent çı· 

kınca kalktı çekmeden bir bet li
ralık çıkardı. Kapattı. Üstünü 
Zeus'a yazıp gönderdi. Borçtan üç 
dört yıl s6nra kurtulunca pek ıe-
vindi. Ellerini uğutturdu. 

Zeus'tan ayrılalı köşke uğra• 
mamışb. Bu b!r kötü duygudan 
değildi. Biliyordu ki Zeuı onu her 
görüşte ölen dayı oiullanıu ana· 
cak. içine bir tutam avu dolacak. 
Kolsuz kocası d~ ıezgin adamdı, 
bu ağuyu karısının gözlerlnde gö
recek, üzülecek. Böyle bir şeye ün 
vermemek için. düğünlerine bile 
gitmemi§ti. Düğün de yapılama• 
mıştı ya. Yalnız dedi kodusu ken• 
di kulağına kadar gelmişti. . Öyle 
zengin, (Üzel bir kadın iki kolu 
kopuk bir adama nediye vardı? 

Şaşılacak ıey. Ve arkasından bir 
alay alçakca aözler. 
-Çocukları olunca giderim, di· 

ye düşUnau. Nezıe ve-uıun!ı·ı.: ca~ .. -

mı ilk o yavruya yaparım. Gazete.. 
ler de nereden haber al~şlar? 

Yalnız gazeteler mi? Bütün 
bilim acunu duymuttu ki genç bir 
profesör sayılan Esoıe; nezle, 
bronıit, Anj' n için çok değerli bir 
aşı bulmu§, denemerlei yüzde yüz 
iyi çıkıyormuş. 

Fakat profesör Eıoes buralarda 
değildi. Onun ·bütün dü9üncesi, 
inıanhğı hem hastalıklardan hem 
boğazlaı,maalrdan kurtarmaktı ... 

Önce yürüyeceği yolun planını 
çizecekti. Hemen oturdu K~ltür 
Bakanlığına §Öyle bir teY yazdı: 
Kendimi Bil'.m ara~~ımıalarına 
vermeği ülkü edindim. Ölünciye 

kadar laboratuvarlardan çıkmıya
cağım. Beni okutmaktan alınız bu 
işe veriniz. Laboratuvarlarda bir 
küçük oda bana yeter. Acunda 
kimsem yoktur. Ben Ulusumun ve 

hiç bir'.ni söylemedi. Elinden üt 
tün körü bir taahhüt kağıdı ald•• 

Profeıör Eşoeı erteıi güıt ~ 
kenden bavulunu, çantaıını, ~ 
taplarım, varını yoğunu •~1' 
Altıncı Laboratuvarın bodu~ 
da temizlenen bir beton odl1' 
yerleıti. 

Bu yaşa gel inciye kadar bu del 
lu sevinmemiıti. Tanı bir konfaıf 
ve sekiz on laboratuvarı vardı. ~ 
lığı da işliyordu. Daha ne isterd~ 

Odanın yerle§tirilmesine e~ 
Doçenti ile :talebeleri yardnn etti' 
Jer. Genç Doçent boY.nunu bülı' 
re'k dedi: 

- Siz bizden ayrıldınız. ~ 
biz sizden ayrılmadık. Niç.;n ~~ 
rıldığmrzı dütündükçe göğsi.i.f1Sjjf 
kaba.rP;or. Bizi her gün dört yı.tl 
nız da bulacaksınız. Her buyura~· 
ğımz iıe koımak bize en aer~ 
kıvanç olacaktır. l 

Esoeı çocuk sevinci içinde1
1 

Kazık ayağını sert betonun ü•tiitl' 
~ dd 

de taklata taklata dolaşıyor 

B:r delikanlı: , 
- Yarın, dedi. Evden size b~ 

oda lıahıı getireyim. Beton ,is' 
belki dokunur. 

- Ben de b'r §azlong getire"' 

ibn. 
- Ben be bir şezlong getire" 

ma lambam var. 
Hepsini laboratuvarın avJu 1''' 

pısma kdar uğurladı. 
- Ey cocuklar ! dedi. Bu ,~· ,. ır 

de~ sonra toprak ve kan AcusJll 
dan, Bil:m ve insanlık Acun~ 
ıt>ç ettim. Ben buradan yılda, 1 

_,.ı_ . ·•-1 "> -~'"' , --- ,...J't 
ma ne mutlu! Benden iki üç _,.. 
olsun yakasını kurtaracak! 

111 
Odasına dönünce karyola~ıı' 

11 
üıtüne uzandı. Ülkü Bakanhl~ 
gösterd!ği ilim severliğe ( !) 1",I' 
derin bir duygu ile heyecaııl 
mı§h. I 

Zeus'u gene düşündü. Artıl< ~ 
'Cuğunun doğumuna da gitııı~:~ 
olur, dedi. Nas!l bir işe girhttSI 

yazınca gücenmiyecektir. ~el 
in~andır o. Hiç insan insana g'1 
nir m!? 

Yazınca... ~ 
Neden yazınca? Hemen ot fJ 

yazmalıyım. Ona kartı gizliJl1 
tur. O benim yüreğimdir. 

Y azmağa başladı: 
Zeuı ! Beni oku Zeuı ! 

. . 
ıı 

Zeus Enstitüsünde insanlığın adamıyım. 
Ülkü Bakanlığı Onivers:te Rek Lahoratuyarı:. ı-.• 

törlüğüne sordu: Bu herif deli mi? Devlet, Esoeı'in üçüncü~"' 
Rektörlük çok iyi bir karşılık ve profesörlüğünün yinnin&! 

verdi. Dedikler:nin doğru olduğu· onurüne bir Enstitü kurnıak 1 

nu söylt-<H ve Esoe4'' r. 'dih~~lerini Adına Esoes Enestitüıü desıİ 
arkaladı. (tltimas etti.) ve profeıör artık burada . 

Ülkü Bakanlığı; Baremdeki ye- caktı. 16 yıldan beri bugUııı 
rinden yükselmesini ve aylığının' olarak ıokağa çıkıyordu. f: 
artmasını istememek; üç yıl için· icinde laboratuvarına k•Pıl 
de laboratuvardan çıkıp clışarda ilk p,ünün sevinci vardı: . 0;1. 
ev tutana, içeride kalc1ırğı aylarca Zeus, oğlu Ornl'ı eYe1';~~ 
oda k'rasmı, elektrik, 1.alörifer, Bu yirmi üç yaşındaki de :t~ 
su, deneme paralarım ödemek ü· devletin yaptıracağı . ~ııst 1~ 
zere Esoes'in dileğini yaptı. plan yarısında birindlıg~ ~ jı~ 

Rektör Esocı'in yüreğini !ncit- Enstitü, Enoeı'in öğütler·~~ııl J 
memek ve Bakanlığın dar kafalı- lerine uygun yapılacakt1• ııt"J 
lığını göstermemek için bunlardan ı raştırmalarmı kola~laŞ ~ 

"""'"' ........................... ,, .... ,, .. , ............. ımıuıu11uuııu11111ıınıııı•ıı-•• 1 na vyonlar. laboratuvar lat' I'. 
d.aki yerden doldu~~~:'1<br. ~em· · E oes'in k"\fasmdan cıl<•~ 
aıpaşada suyun ver:ldıgı yerın et· rn:m"\r O··i'\l'ir. masasın_d~ 
rafına ağa,.c:.lar dikilecek, gazino - nnı~"·. . 

lar yapılacak ~'~ burası bir mesire Oral k' mdi? "'' 
haline getirilecekt:r. · - • · '(Dcvarı:ıJ 

~/ 

...... 

...... 

' l" 

...... 
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...._Evet, yazık oldu. 
...._ T elgrafmu aldınız mı? 
...._Evet.. Rifat bey geldi .• 

~"'Ya .. Geldi demek? .• Ben o· 
ıarıııedim .. 

':endiıini tanımıyorsunuz 

1 
diler. Burada, Latif bey, Ihlamur 
köyünde kaldığı zamanlar daiına 
otururdu. 

- itte bahıetdiğiın o rengi de
ğiıen ıtıkları burada gördüm. 

HABER - Akşam Postan 
- -

oıııııuuııııııınıııı111111ıııııınıııuı111nııııııııııu1ııııııııııııııuıu1111ııııı 

, ifij ti4W -

Aslanlı 
Hükümdar 

Süleymanın oğlu 

Yarınki sayımızda 
iiçiincii kısmı 
başlıyacaktır 

ııııttntnrnımın.-..sı..-...:xs llltt...._ 
• }J diı.. --:~~ıdığımı söylemi§ mi~: 
r# 'Dlrınem .. Herhalde, amirını 
eİ' >i oruın .• Ona uğradımdı. En i

. 'lııetııurlanndan Rifat beyi bu 
~ollıyacağıru söyledi!. Rifat 
ltlt .de adeta yakından tanır v_e 

- Anlqılır gibi it değil... Bu 
oda, gruba ka.rıı .•• 

- Yahud da bunun böyle olma 
siyle it daha iyi izaJ.ı olunuyor. 

Diğer üç odayı da ziyaret etdi
ler. içlerinde sade ikisinde eı ya 
vardı. Üçüncü oda, eıkimit olan 
eıyaya tefrik edilmitdi. Burada
ki bir koltuğun kolu kırıkdı. Bun
lardan maada da bir takım mu-

istidadını mut
fakta anhyan 

kadın! 
dır ederim desem hata etmıt ol.. -

1 
• • 

~~·· Söyley'n baka ım, sızın 
~izde ne teıir bırakdı? 
· . - Ne fena, ne de pek o kadar 
:

1 teair bırakdı. Gayet sakin gö -
?ilrıi.iyor ! .. 

k~vvalar, eski elbiseler... j 
- Sizin köşkün tavan arası yok 

mu? 

Alman Yahu
di yıldızı Vales
l<a Gert tekrar 
berline dönmek 
üzeredir. 

........ Ürnid edelim ki muvaffak 
_Jj. :~ ... Bütün olub bitenleri ken
y~· lfte anlatdınız mı? 
iitl' 

-Hayır, yok ... Bu oda, benim i
cin tavan arası vazifeı'ni görüyor .. 
Bütün lüzumsuz eşyam burada 
duruyor. Haydi, tekrar aıağı ine
lim. 

Londrada bir 
gazeteciye ıöyle 
beyanatta bulun
muıtur: 

"Berlin'e gi-........ E.vet .•. Hülasa olarak, alela-
dtt ~le, ktsaca anlatdmı ... 

- inelim .• 
Dansöz deceğim. Fakat 

Valeska Gert benim yapbğım ........ Ne dütünüyor? 
dansı kocam göremiyecektir,, - liiç bir fikir söylemedi. 

,il' p ~ olis hafiyelerinde ekseriya 

Onde Latif yürüdü. 
Merdivene doğru yollandı. 
Fakat, birdenbire duraladı. Ge-

Bu, Yahudi dansözün kocası 
hasta veya ölmüt olduğundan de
ğildir. 

düf olunan bir adet ..• 
latif, yerinden kalkdı. , 
~ ': Sizi bahçe kapısına kadar 

~ "'fh edeyim. 

ri döndü. Nuh, ne oluyor diye ba
kıyordu. 

Ev sahibi öyle korkmuşdu ki, 
hiç konutmuyordu. Onun bu ha
lini gören Dirayet hanımın yeğeni 
sordu: 

Dansözün kendi Yahudi, koca
sı ise hıristiyan bir Alman oldu· 
ğu içindir. Yahudi dansöz: 

~-· 
...._Peki, ıiz? 

'tt ...._ Sen, evin içinde kilidlenerek 
\tcağım. 
~uh, kalkdı. 
~rarsızdı. 

~' isterseniz, bütün odalan be· 
herce arıyahm. 
- ' .. --· t L""• .... -.ı.-ıu'-1 """'• -v .. .,...,.ı. ... 

gelmitdl. 

~'Böylelikle ben, büyük bir ih
lıızhk ya:r>makdan korkarım. 

1 '1~~afih, kapıyı aralam~dı. 
on, hala aydınhkdı. 

- Ne var? 
- Merdivendeki ıtık ıönmüf. 
Birkaç saniye, sükut içinde dur

dular. Sonra, Nuh, kapının e§iğin
de durdu ve ıöy:lece mırıldandı: 

la ı~ılr var. 
Latif, dili tutulmµt gibiydi. Hiç 

bir fey söylemiyordu. 
Nuh: 

"Almanyada hiç bir hıriıtiya • 
nm Yahudi tiyatrosuna girmesine 
müsaade edilmemektedir,, demiı
tir. 

Alman Yahudi dansözün Va
leska Gert, Almanyada yeni re
"im kurulmadan önce meıhur ol-
mu!, 28 ya aytnıf. 

Sor f - Artık gidelim... dedi. Geç 
~lctr~Ya kadar yürüdüler. Lati ' kaldım. Evden merak edecekler... . 
t.. - ık düğmesini çevirdi. Sağ mı§ 

14 yaşında, evinin mutfağında 
a§çı kndmla birlikte bir gramofon 
plağı karşısında ayak oyunlan ya
parak, ıu, timdi pek beğenilmek
te olan danı üstünlüğünü elde et-

~fd,''-• d Bu sefer, Latif, onun arkasın- __ ··-·-----------Q.Kl merdiven yan ı. 
1) 1 dan yürüdü. Duvar istikametini --------~=--==""~,,,.....,.,-~ 'ikanlılar, geri dönerek: il - - - il 

......_ S takib etdiler. Her !ey sakin ve R A D y O ~le izi bu mnceraya sürükle • yerliyerindeydi. Küçük sofa ay - _ _ - 1 >"" __ cesaretini kendimde bulamı -
·'llll d v • dın!anmı~dı. Buraya ı§ık, salonun Bugün 

ogrusu... I" b d ·· ··ı.. d JSTANBUL ı ......_ li anı asın an suzu uyor u. 
tf aydi, haydi, yürüyün. (Devamı var) 18 - 18,30 Fransı%ca ders. 18,30 
~h, arkadaşının omuzunu sı - ------------- - 19,30 Plak: Tiyatro musikisi. 19, 

'dı. Ona cesaret verirken ken Güneşli Sağnaklar 30 - 19,40 Dünya haberleri. 19,40 -
de Veriyordu: 20 Muzik - solo (Ncjat - Keman). 20 -

~-' liaydi, yürüyün, gidelim... idris Ahmed 20,30 Konuşma: Selim Sırrı. 20,30 
'"'il d 21,15 Plik: Orkestra. 21,15 - 21,30 ~ e arkanızdan geliyorum... Şairin kumanda ettiği bu ham- Anadolu ajansı _ Borsalar. 21,

30 
dan 
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Ş A K A 1 

Ağacı bol olmayan memlekette pratik dü1ünceli bir adam! 

Dalgın adam - Vay canına! 

Uıturayı pek derin vurmaıum/ 

- 'illin 6iHOil tnnlen~.-•• 

- Kızınız mı? 

- Hayır, piyanom! 

- Kocacığım, ben daha yirmi 
•ene yaıamak isterim. 

- Çok iyi .. ihtimal bu müddet 
zarfında ~orablarımı yamamağa 

vakit bulursun. 

Muallim ıolör - Şimcli, geriye 
gitmek istesem, hareket ettirece
ğim ıeye ne "marı,, ı derler? 

Acemi ıolör - Cenaze margı! 

- Dilenciye 2S kurıq mu ver-
-'! , 
~n. 

- Ama öyle na.zi k ki .. Bana, 
ıenin bajam mı olduğunu sordu! 

- Sizi mahveden büyülllük 
hülycuıdır. insan daima kendisin
den O§ağısına bakmalıdır. 

- Ncuıl olur, karnımı görmiyoı 
musun? 'ltarıki kat da, küçük bir sofa le rasyonel sanatın bir tezahürü- itibaren Tilrkçe sözlü dans musikisi, 

)~d ne dört odanın kapısı açılı- dür. Bayan Bedriye Rasim, Radyo caz ve 

s ta. Sanat harel<etlerini takip eden- tango orkestrası. , Mağaza ve f carethane memurlarına ~ 
-& ,_ fd b' • . d . 1 b'lh . d . ---------- f ıı:a "4lra an ırıncı o aya gır- ere ı assa tavsıye e erız. Sa at 7 ve 9 dan sonra ıerbeatsiniı. Bu fırsattan bil'sli ade 

Hanımefendi: 

Para !aadetln anahtandır. Mes'ut 
olmak için zengin olmak şarttır. 

Zengin olmak f çin de bir Piyango 
bileti almalc liizımdır •• 

Behemehal bir Yılba~ Piyango 
bileti alınız-

l\1uhaslp aranıyor ASRT 81R LiSQn öliREnMEliE ÇALfŞll'UZ 
Bir ticarethanenin muhasebe- 8 E R L .

1 
T z M E K T E B 

1
• 

sini tutmak ve sabnhdan ak§ama 
kadar orada çalışmak şartıyle 
bir gence ihtiyac vardır. lstiyen
ler mektubla A.S. posta kutusu 
46 ya müracaatlan. 

Tornacı aranıyot 
Mensucat fabrikalarında ça

lı§mı§ iyi bir ustaya ihtiyac var
dır. Talihler Balatda Süreyyapa
ta mensucat fabrikasına müra-
caat. (3460) 

FERAH 
tiyaho!unda 

OZArt OPERETi 
(Eski Süreyya opereti) 
,\fohlis Sabahattin 

FA Rl G0ı0Nç. 
ISMAIL ı U .6U1.LU 

Bu gece 
KIRK YILDA BlR 

Pek yakmda: 
GOL FATMA 

Sizın için her J'sanda yeni kurs açılmıştır 
6 ay için ı 5 liradır. Tediyatta t~shi l at yapıhr 

Ankara: Konya cad. • rstanbul: 373 ist"klSt cad. 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden 1 
Köhne Kaneveçe parçalara tahminen 4435 kilo: Şcmsipaşa deposunda 

., Çul ., ,, 75 t ,, : ,, 
" 0 

28n8 ,, ıp " " ,, : " " 
Kağıt Balye kapak bbtası ,. 2~t00 ,, : Ciba i Levazım Am-

Kalın rende tale;ı ,, 

Yukarıda ynılı dört lcaleın 

Jacağmdan iıteklilerin 13112/934 

teminıtluiy)e birlikte Cıbalide 
müracaatJan. 

barmde o up bir sene 
zar hnda parti pa!'..., 
teslim o 'uoacakt.r. 
Cibali fabrikası Ma
rangozb3nesinde bir 
sene zarfında teraküm 
edecek mıktar. 

malzeme pı~ar:ık suretiyle sah· 

Perıembe gün O saat 14 te 0 o 1 S 
Levazım ve mllbayaat şubesin~ 

(8161) 
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Çocuk haftası Galata tünelile Mekkey 
!f.edige_ ~azanan_ların gidildiğini biliyormıydını 
ısımlerını neşredılJoruz . . .. 

Hacı namzetlerı on sanıye sonra ışı anlamıştı 
lki hafta önceki bilmecem.iz 67 - Küçük Mustafa P· Halime, Bu benim aklıma nerden geldi 

fU idi: 68 - Beykoz 2 lbrahim, 69 - bilmiyorum. Fakat Tünele ıiz de 
1 - Beykozun: Cevizi. Orhanlı köyünde Mehmet, 70 - ark aık biniyor1&Diz, muhakkak bir 

2 - Alemdağmm: Tatdelen Tophane 10 Numiye. gün düıünmüt olacakımızdır. 
suyu. KART KAZANANLAR Bu küçücük ıey nedir? 

3 - Amavutköyün: Çileği. 71 -Tavtanlıda Mustafa, 72 Bu vagonlar, turnikeler, büyük 
4 - Yedikulenin: Marulu. - Is. Galata Hayriye A. Rıza, antreler, çeıit çeıit para yerleri, 
S _ Kavağın: inciri. 73 - Kızıltoprak 47 Asüman, nizam, l!levkiter ... Bunların hepsi 
6 - Galatanın: Kulesi. 74- Bayramıçta Lüks berber Hü- neye? 
7 _Vefanın: Bozası. seyin, 75 - Fatih 13 Nezihe, 76 Bu seyahat çok çok ne kadar 
8 - Bayrampaıanın: Engi- - 24 üncü mek. 147 Neja.t, 77 - ıürüyor? 

narı. Kumkapı 29 Berhiz, 78 - Mah- Nereye gidiyoruz? 
9- Langanm: Hiyarı. mut p. 32 Münevver, 79 - ikin- • • • 
10 - Çengelköyün: Ayvası. ci mek. 13l Mukadder, 80 - Bir gün bir ecnebi ziyaretçi _ile 
Doğru bulanlardan Ankarada Uzun çartı 29 Ekrem, 8l - 37 bütün bu külfetleri göze aldıktan 

H. Bayram c. Ziya Alp Doğan 1 inci mek. 242 Mehmet Niyazi, sonra, tünelin vagonlan yanına 
inci, Şi•li de Hale M. A. T. (23) 82 - Bakırköy 45 Osman, 83 - akl tık .,. 1 y aımıt ... 
2 inci hediyemiz kazanmıtlardır. Eınaf cemiyetinde Pakize, 84 - . Düdükler öttü. 

KAKAO KAZANANLAR F eriköy 43 Aziz, 85 - Kız L Son hamleyle koıan adamlar 
3 - H. paıa 21 Saba Neıet. 405 Jale, 86 - Galata 1 NuTİ, için bir parça beklendi. 

4 -Kadıköy Canan ıokok 17 Is- 87 Kız 'muallim mek. 60 Muzaf- Şıkır tıkır kapılar kapandı. 
met, 5 - Beylerhey orta mektep fer, 88 - ls. 52 Meliha, 89 - ''T ı d 'ld' , amam. enı ı ... 
S. S Şükran, 7 - Bostanca ilk Ameli Hayat 229 Cemal, 90 - Kalktık! 

mektep 132 Naime, 8. - Pangaltı Fenerde Kostantin Vaporidis, 91 Bu sırada yabancı ziyaretçinin 
Kurtuluı Suazn A., 9 - la. Vefa - Orta mek. 662 Nejla, 92 - §Öy1e yüzüme bakarak, "ne kadar 
aelim 19, Handan, 11 - Os- Fatih 26 Orhan, 93 - Is. kız L. gideceğiz?,, der gibi bir işarette 
'.Azap ı. 5 Perihan, 10 - Sultan 615 Selma, 94 - Ortaköy 1 Fa- bulunduğunu .sezdim. Adam, za
kildar Nuhkuyu S. 866 lsmail Ce- hire 95 - Akıaray 20 Ahmet, ten dı~nda tramvayı tercih eder 
mil, 12 - Fenerde Şahiaer Ham- 96 - Samatya 50 Nejdet, 97 - gibi görünüyordu. 
d; 13 - P•nealh 5 Maide, 14 - Eyu"p 49 Fatma, 98 - Edimede B ı· d rmad ., --. u sua ı ıor u, IO ı ... 
15 ind mek. 4 den Cilda, 15 - Berber Ali, 99 - Kızıltoprak 10 "Z nk" d' •- d duk ı . . ,, ıyereK ur • 
R. hisar. Cama C. Şükran, 16 - Hamdi, 100 - Arnavutköy 165 Adamda kımıldama yok! 
Zafer S. 5 F&hribmisa, 17 - '.Ak- Ömer, 101 - Davut P· '266 Fuat, Belkide ikinci, yahut bir başka 
maJ: Comliarlyet ~~ yurdu 102 -Vefa Azap S. Perihan, 103 istasyonda ineceğimizi zannedi -
Raziye, 18 - Uzun Ç&Jlı 79 E- - Erenköy 42 Talat, 104-Ve- yor .. Gösterdği hümü niyete teşek 
mıer,. 

0

19-0rta mek. 825 Saliha, fa L. 701Hilmi,105-0rta mek. kür ettikten .onra kolundan tuta-
20 - 17 inci mek. 233 Muzaffer, 196 Hüaeyin, 106 - 2 inci mek. rak kendisine seyahatimizin bitti-

BOSKOVl KAZANANLAR 131 Mesrure, 107 - 24 üncü mek. ğini anlattım. 
it - ~ll Hap.tta Naciye, 147 Nejat, 108 - Bakırköy 454 • • .. • 

... - M":_ r....tntn.. l!. 2 Stiheyll Ke - HulOıi, 109 - Halıcı oğlu 131 "Tünel geçmek,, 4iye bilmem 
&Dt'nli ift~tr_,. ... 

mat, 23 - SGleymaniye 5 Meli- Mukadder, 110 - Beyoglu 51 kimden kalma bir tabir vardır. 
1iat, Z4 - Süreyya p. Reıat, 25 - tlhan, 111 - Is. Ankara L. 157 lıte bu, bizim latan bulun tüneli 
Panıaltı 3 Bedriye, 26 - Şitli Kirkor, 112 - Beyazit 2 Özcan, için mevzuu bahsolamaz. 
Terakki ı.:. ~car Rifat, 27 - Be- 113 _ıs inci mektep 332 Necati, Neden mi? 
lediye qleri Kaleminde Hikmet, ı 14 _ ı.. 134 Cavidan, 115 - Ben "tünel,, diye manevi ti.biri-
28 - '12 inci mek. 652 Esat, 29 - Samatya 2 Maksut, 116 - Ge - le, töyle derin, uzak, hatta dolam· 
5 inci mek. 172 Davut, 30 - dik p. 80 Neviye, 117 - Beyoğ- baçlı velhasıl insanın dimağının 
Poyraz S. 19 Selma, 31 - Halk- lu 17 Hilal, 118 _ 15 inci mek. oldukça kendinden geçebilecek 
evi azasından Elia Ruso, 32 - 45g Mürüvvet, 119 _Vefa L. kadar girintili bir mesafede boca· 
Kurtulut 30 Nezihe lbrahim, 33 662 Vasfi, 120 _ Unkapanı 10 ladığını anlarım. 
- Gedik p. S. Kemal, 34 - Kız Ziya, 121 _Fatih 11 Emel, lZ'l Halbuki bizim tünel, göz aç -
sanat mek. 20 Sabahat, 35 - Ba- _ Eakitehir Şükrü Kaya, 123 _ makla kapamak arasında meyda • 
Iıkesir Sadık oğlu Muzaffer, 36 - Pangaltı 2 F.ınel, 124 _ Hakimi- na gelen bir hadisedir. 
40 ek 161 A 37 Sul ı "Tünel g*"'"mek,, öteyandan her ıncı m • ne, - · yet yatı mek. Pakize, 125 - ı. -3' 

1. 19 s b'-_J- 38 v· liangi taf ebesinin icadıysa ve de-tanse ım a 11e.K, -
1! · 3 Haydar, 126 _ Samatya 20 

d 18 M 39 K rin bir dalgınlık, kendinden geç • ne za e uazzez, - ur- Melahat, 127 - Z'l inci mek 3 
1 64 N · 40 64 G" · me denecek kadar gaflet, göz ka -tu uı acı, - uzın. den Şükriye, 128 - Orta mek. 4 

KIT AP KAZANANLAR palılık ifade ediyorsa, bizim tünel 
41 - Beyoğlu Hamal bqı 65 Mediha, l30 - Aksaray 155 bugünkü haliyle hiç ıüphe yok ki 

Fedon, 42 - Beyoğlu 14 Nedim, Raziye, l3l - Galata 1 Nuri, tam bir kurnazlık örneğidir. 
43 _Vefa L. 662 Vasfi, 44 _ 132 - Esnaf Cemiyetinden Pa- • • • 
Rum mek. 6 mcı sınıfta Elli, 45 kize, 133 - Şehzadebaıı 18 Ma- Bununla beraber, bu kısa yol-
- 25 inci mek. 3 den Şükriye, nuk, 134 - Hayriye L. Enver, dan nere1ere gidildiğini size anlat 
46 _ y eniıesir 22 Aysel, 47 _ 135 - Üsküdar 22 Mustafa, 136 madan önce, it sahalannda bol 
Haydar p. 618 Etem, 48 _ Kum- - Galatasaray L. 40 Suat, 137 bol rastlanan bir tipten bahsede· 
kapı S inci sınıfta Efraaini, 49 _ - Telli karık 20 Rahnife, 138 -
Ankara C. inkılap kütüphanesi Gaziantep 20 Ekrem, 139 - Or- 1 

Kirkor, 50 - Bağlarbaıı Ayten ta mek. Orhan, 140 - 44 üncü 
Lütfi, 51 _Kadıköy Yuva mek- mek. 161 Şaziye, 141 - Bülbül
tehi Metin, 52 - Samatya 54 dere 244 Ayten, 142 - Metruti- , ~'°'"'."'~'......,.,;;;; 
Naciye, 53 - Davut p. orta mek. yet M. 62 Mehmet, 143 - Avu- ! 
196 Hüseyin, 54 - Galata sıhhi- kat Hasan Fehmi, 144 - Emir
ye merkezi Raif, 55 _ Şehremi- gan Komiseri Edip, 145 - lsma
ni 80 Meliha, 56 - Kadıköy 16 il p. 10 - Fikret, 146 - Bağlar
Özcan, 57 - Tophane Faik Bah- batı 60 Ayten, 147 - 31 inci 1 

ri, 58 - Kasım p. 7 Perihan, mele. Emin, 148 - Avukat Ziya 
59 - Beyoğlu 35 inci mek. Tevhi- kızı Talia, 149 - Kadıköy Yel d. 
de, 60 - - İstanbul Etyemez çavn~- Şükriye, 150 - Yenişehir 22 Ay-
~ade N: 37 Ekrem. sel. 

DEFTER KAZANANLAR Hediyelerimiz her hafta per · 

Bu tunel mlnyatUrlle Mekke yolculu§una 
~ıkanlar da olmuttur 

lim: · J li olduğunu bilir misiniz? 
Komisyoncuya benziyen, fakat Muhtelif Müslüman meııı~. ti 

hiç te onun gibi hesabi bir zekası lerinden Mekkeye gibnek iiS ~ 
olm.ıyan hudutsuz kurnaz, "kap • buradan geçtiklerini hatırlar• ,j. 
kaç,, ne~'inden bir teıebbüı sahibi Bunlardan bir kafile, ze~bill~ 
olan insanlar vardır. bütün yolculuk levazımı, hır pr' 

Bunlardan biri, hiç unutmadı· çaydan ve semaverle r1htnn •• 
ğmı bir yolculuk gününde, iki saf !arından birinde görünmütl~~~ 
yolcuya, ikinci mevki kamara di • "Kurnaz adam,, derhal go 
ye iki1er buçuk lira üzerinden va· kestirerek bunlara yaklaşıyor• J 
purun apteaanelerini kiralamıftı. - Mekkei Mükerremeye, d 

Açıkça söyliyeyim. mi? diyor .. 
Vapur yolunu alıp, yolcular bir - Eh Allah kısmet ederse··

11
, 

müddet sonra vapurun orasını bu· - Fakat masrafınız çok 0 

raaını ziyaret ıef erberliğine giri • cak. 
!İnce, pek tabii bir münasebette - Epeyi biriktirdik.. .. dl 
buraya da uğramıt fakat devamlı Mekke yolcularmm yüziiS' , 
vuruşlara rağmen içerden ağır bir saflık ve sadelikten ziyade, Y'~ 
homurtudan batka bir ıey itilme- cakları seyahatin derin dalg~ 
miıler.. v~.kolavP.' tkuiirlii .AP.lcdiller al•r 

Hangisi daha llaklı? cek-hayali o nuyor u. ff' 
Beriki parasını vermit ve ken- Kurnaz adam, bunlara "~ • 

disine söylendiği gibi vapur kalk- pa tarikiyle,, hem zahmetsil 
tıktan hemen bir saat kadar dıtan Mekke seyahati teldif etti. 
çıkmamağa, ve zeminine güzelce - Olur mu dersin? . dıt' 
hasır yayılmıı ''kabine,, sinin, ba· - Öyle ya .• Mademki kısS 
vullarım koyduğu bir kötesine ra- - Hem de daha az zafıdl 
hatça oturmağa söz vemıitti. olduğunu söylüyor. J4' 

Kapıda vuruılar, daha çok sık- -Müslüman bir adam ... • 
Iaımağa başladığı bir sırada, içer• halde iyliğimizi düıünmüştiit dl 
den "kabine sahibi,, nihayet daya- -Tası tarağı hazırlayın;·~'
namıyarak, birden kapıyı açıyor başına üç ç.eyrek mi demıtll• J 

mek ki, ondan sonra bir seher J 
ve: sr 

- Nedir be? diye haykırıyor. ti kendimizi Mekkede bqlac• 
insanı rahat bırakmamak neye! Haydi ihvanlar... ~ 
Ben buraya tam iki buçuk lira ver- Böylece kararlqtırarak / 
mitim. Kabinemde bir parça uy· leri de peıin vermek ıartıy~ 
ku da kestirmek nasip olmıyaca.k biller semaverlerle tünel ~ 

mı? Rahat bırakın canını! runun hayreti karıısmda , 
Ve aptesanenin kapısını tekrar 

kapatarak içeri giriyor.. · 
••• 

itte bizim meıhur tünelimizin 
de bugünkünden daha eski· günle
rinden birinde böyle bir adamın 

marifetile uzun bir seyahat tiıma· 

ciddiyet ve iyi yürekle hacı t 
zetleri, "hayır sahibi adaml•,,
zun helallatmalardan sonr•ı 
lin altbaıından biniyorlar. ~ 

Gene gözlerini kapayıp 'dl 
ya kadar tünelin üstbaşıııd• tpl 
kavuştukları zaman, bu pe1' ~1' 
kaddes yolda nasıl bir !elti/ 
kartılaıtıklarını - geç te 0 

heThalde kestirebilimılerd~~·~ ~ 
Bizim lstanbul tüneli k~ b~ 

"dük' h t' . tsrjl gu ama, seya a ının 
ekspres cünesindedir. ti 

He1e altbaıtan üst b•f!: ,e 
· eh~ battan altbaşa, on ıanıY ııı 

hati bitirinciye kadar ~al1'bit 1 
terdİği bıkkınlık ve t~lat• 
attınız mı? retli 

O derecede ki, ydlık h•'pıl• 
'b. k• re kavuşuyormuş gı 1 tdıfll 

mandallarının şöylece ~"b·te d 
.... , ı . 

smdan sonra acma ıtı.· .,. l!I 

- d'Jtll"'" 
r•ıdan doğruya biz ken 1 

• ~ 
.. ,, .. 61 -- Fatih Altay mahallesi 11 ıembe günleri matbaamızda dağı

Emel, 62 - Orta mek. 229 Fe- tılır. 
ridun, 63 - 1 S inci mek. 3 den Açık konuşma: 
Mellh"t, 64 - Beylerbeyi 212 Ankarada C. B. Doğan - iki 

On saniyelik seyahatten sonra a~ık havaya 
kavutmut yolcu 1 

ruz. le •ti 
1 Bu oyuncak gibi ıe! bJı; 

Mekkeve del!i1 a~a, belh bir 
reye G.ITMIS olduğunu~ 

Saadet. 65 - Kadıköy 27Şermin,1 haftada~~eri gelen bilmece zarf -
66 - 1 S inci mek. 4 den SU%an, larmm 1Çtne kupon koymuyorsu -
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nuz? ı tubunuz çok gecikti. Neıredemiye-

lzmirde Şahap Çetin - Mek- ceğiz. 
renmek isterdim... .. ... ,.ıt 

Hikınet rı 
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"s u 
nln hafif aydınlıfında aşafı doğru dal 
galanıyordu; Veddah içerdeydi. 

Gecelerin, şUphesiz nasıl geçtiğini 

meraketmfyeceksiniz.Bir aşk gecesinde 
geceler nasıl geçer?- Herşey kısadır. 

Zaman bile birdenbire kısalmıştır?. 

Daha sonra, Lübnan Sultanı Mes'u
dun geriye geleceği günler yakın ... Şu 
halde, Damaskiislti şarkıcı kadın ne 
yapacak? .. 

arzunun altında inceden inceye kı
mıldıyan br hareket vardı ki, daha 
açık bir renkle, habetin Veddaha 
bakan gözlerinde yanıp ıönüyor -
du: 

H Odanın bir tarafındaki büyük bir 
~!!!!!ll!!!!!!!!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~* sandık herşeyi halletmişti. Yeddah bu 

K 

- Muhterem Sultanımız .• Mü • 
saade buyurun, evlatlarıma bir fe
ref için olma•a bile, bu oda içinde 
bir kalp gibi çarpan earann ıüku -
tu hakkı için ele vermez miıiniz .•• 

Böyle söylem yordu; fakat, ha • 
beı kölenin gözlerinde bunu anla
mak hiç bir vakit zor bir Jey değil
di. 

sandığın i~erislne girdi; sandığın gü
- Evet .• dedi; bir deli olabi- mO~ anahtan, altJn bir gerdanlıkla, 

Sandığın gümü§ anahtan, al tın bir gerdanlıkla, Damcukriılu 
9-t~ıcı kadının boynunda tuılı Ju ruyordu. Anahtar yavaı yavaı 
~ir; Lübnan'ın en Mel erkefi meydana ~dı. 

~ . . l · -Veddah geliyor; diye hay
arihin en eski tehırlerınden kı d l "8 Id • . .. 1 

k
.. r ı ar. e e,, mızın en guze 

b. • 1 "Damas us so-
l . ırı 0 an . .. ':. .. erkeği, Sultana bir "kaside,, oku· 
~larnıda bir ıenlık gunuydu: k 
"-dınlar " .. .. .. ocuk- yaca mıı.. . '-r b ıtır,, ıurunmuık, iç . ihtiyar analar, peçelerini daha 
L • oncuk takınmıf erke er ıa 0 k . · l 1 ~l b, h sı ı kapamak ıçın uz arına emret-

&rını taramııtı· eyaz arma- ·ı S 1 k ·· d llileı; .. . . ~ tı er; ve utanın arı11, vucu unu 
_. , ustlerıne guneı vurmuı ça- b' d h k kt" qttl "b" ld I ıraz a a ar aya çe ı. 

ar gı ı parıl pan ı ar. K 'd .. h • .. d b' 1( l D _ aıı e, fUP eıız, goçe en ır 

"-a apılardan f ırlıyan ha k, a "kabile nin çadırlan üıtündeki 
lıı.... küıün Yetil yapraklı bahçeleri bir eı:~'ıe o "kabile,, ye selamlar 
~"nıdan büyu"'k meydan1ıg .. a doğ
~ yolluyordu· az sonra mutlaka 
~ alıyordu: Bütün dünyaya Sultan M:s'udun y~rarlıklann~ 
ıı .. _. kucak altm yetiıtiren Lüb- d · l'i' d .. rtlik 
~· an, zengın ı ın en ve come -
Lt: Ilı en büyük adamı, Lübnan 1 "nd b h d kti 
-~ erı en a ae ece • 
Ortg ~ea'ut oradaydı. .. Fakat, Sultanın kanıı için, bun-
~ oL lr boyu vardı. ~uzü be- lann hiç birini dinliyordu, diye-
tl._.·1111amakla beraber, hafif bir · H f'f b" 1 ki ki "rtü"11 " 
·~ bo meyız.. a ı ır 11 a ı a o ıu 

~ zukluğu göze çarpıyordu; gözleri hazan rüzgi.rlatan hazan 
' :;rafına bir maske tek~i~i ~e- kadınl~tan bu dik ve bir kılıç gibi 
dtL - Yah kqlan kaim ve ıınırlıy- • d"' d ha eketlerine 0 -.... G" I h • f' ın<r-, uz a amm r 
aL... 1• oz erinden da a zıya.de, ı k d k d" • : t" k"ı Sultan _'""70 o 'ik b a ar en ını verm.f ı , 
'l ~ ı. yaradılıımda: yalnız ~ bir lahza arkasına dönecek olıay-
~t!'cl·,~:1 nüfuzunu ilerıye ıilrebı- d b tlaka ı caktı 

ı&tV ı, unu mu an ıya . 

1. ' ır ••• 

Sultan Mes'udun kama l~, Da
masküs ahalisinin arasında, bu 

gün bile, en tatlı bir mauera gibi an
latılan bir hiklyecik vardJr: 
"Sıcak bir gün ortasında, tehrln 

Şark kapısından, çıplak denilecek ka
dar açık bir kadın, büyük caddeye doğ 
ru koşa koşa geliyordu. Ayaklannm 
taşlarda çıkardıfı et sesi o kadar a • 
henkliydi ki, Damasküs sokaklarında 
dolaşan güvercinlerin bile onu ürkme 
den dinlediğini söylerler. 

Fakat, DamasküsUn yefll bahçeli 
kahvelerinde, çöl tarafından yalm a • 
yak ve çıplak denilecek kadar açık bir 
kadının geldiği duyulmuştu. Nereden 
geliyordu; Damaskftsten geçerek ne 
yöne gidecekti. 

Oklar altından kaçan bir ceylln 
gibi telaşlı kadını, birdenbire başka 
bir pusuda görüyoruz: Etrafı, Damas 
küsün en çapkın erkeklerile sanınu,. 
tır. 

· - Kahbeler, diye haykmyor. Bir 
kadın vücudu görmediniz mi ki beni 
baştan aşafı sllzllyonunuz; insan gör 
mediniz mi ki yiyecek gibi bakıyorsu
nuz. Nasıl bir kuş olduğumu biraz da
ha merak ediyorsanız, size dişlerimle 
bunu gösterebiUrim; def olun oradan; 
hayvan oğlu hayvanlan •• 

Kadının bu yırtıcı atılışından son • 
-... ..... ~ ... lla4lmlanm 
yetiştirmiş olan Damaskfis ahalisi: 

- Yaman, dediler. Tam Damasktl· 
sUn istediği bir kadın: 

Bagiin, Damaskfise kısa bir seyahat 
yapanlann, eski mahalleler arasından 
geçerken, onun sesini hlll duyacakla
rını iddia edebilirim. Kadında bu ya • 
nık sesin giizelliğl çıplak ayaklan ka
dar hakikatti; bu ses, Damasküsün 
bugün hAll yıkılmamış olan eski şah
nişli binalarına sinmiş gibidir. 

Lübnan daf1annrn a1aca akşam ka· 
ranlıflnda, daf ~banlannm, yphut 
Birisebi' avcılannm dudaklarında da
ima işitirsiniz; dal çobanlarma vere
ceğiniz kilelik bir para, Damasküslil 
şarkıcmm hayatını size baştan aşafı 
dinletecektir; ve bf r giln, onu birden
bire Sultan Mes'udun ıııaraymda ve 
kansı olarak bulduğunuz zaman, bu • 
na hl ç bir vakit pşmıyacaksmız. 

Damaskttstln büyük şenlik gilntln
den sonra, Sultan Mes'udun ka 

rmım birdenbire hasta buldular. Hal
bulif, ertetd gUnil daha sabahleyin, Sal 
tanm Beyruta hareket etmesi IAzım • 

\" Birdenbire, Damaıküsün büyük 
">clı -.ı?'daki altmıt üçüncü karı· kalabalığı arasında ansızın bir dı: 
\j L. Şd~diye kadar ~l~~i~ altmıt dalgalanma oldu. Kasidenin par- - Sevgilim., diye konuştu; Beyru-
•· q ••ada ltm !I. d a tun havası istediğinden daha gUzel • "lı ,..._ n, a 11 'IXısını. e, • ,..lan Sultanın yararlıklarmdan 
) J 'ika it h t b Y- dlr •, benimle beraber gelecek olursan, ~... na 1 ay, ya u ır ıene- d v•ı lbn .. .. c" karıımm gu·· 
.-~ d bo egı , a 11 uçun u • bütün hastahfını, Beyrutun bahçele • 
~~'>an f&Dll!tı. zelliiinden bahsediyord\L Fakat, rinde bırakacafından emin olabilir -
~t ·.im . bu adam bilmiyor muydu ki, Sul • sin .. 
Stra. erı edı. 

1 
tan Mes'ut kadınlar hakkında ıöy- Lübnan Sultanı, yatafln bir köşe • 

~ h,Jt{ halkı ile ahali, bu ev.en- lenecek olan bütün sözleri yasak sine oturmuştu; kadın en büyük şey
~ı~ ... Şa ında hiç bi~ fey dütünme- etımittir? Ne ceıaretti ki, tam kar- tanlrfl ile, başını dizlerine koydu: 
~ L· 1U caddeler~nde gezen tar d .. 1.. d • ve ka-·ı 'ıç'm - Affet, dedi Çok hastayım? Se-

uır ,_ d .. fllm a ıoy uyor u, •.... d bekl ek ... 
~:.... ıs:a m ! •• .. l .. d ni, bu odanın içerisin e em , .e-

'111A.yet 1 bT ? soyuyor u. nim için çok daha iyi olacak! .. Yalva-
'IL._' liiç :e 

0
.•1 

1 ~~··:ki b·ı Yanındaki muhafızın kulakla- rıyorum, beni yalnız bırak! .. 
~ ' emıt er ı; ı ay 1 e rma doğru eg"ı"lmek u"'zereydı', alt - S d eı !.. Sultan Mes'ut bunu yaptı. a ece, 
~ mq üçüncü kanaınm sesini, bütün daha 0 gece, sarayın arka bahçesinde, an iki sene geçmiıti. vik 

bu hiddetin üıtünde, en kurtarıcı bir nöbetçi bulunacak olsaydı; çe 
f] bir ıeı gibi duydu: bir gölgenin, en yavaş hareketlerle, 
~ iiııeıin, artık batmak üzere - Ne garip adam, sonra ne ka· Damasktlslil şarkıcı kadınm balkon• • 
l. 01-' na doğru yfirUdUftınU görecekti .. ~ ı... .. -_aquğu bir dakikaydı. Hal- dar çirkin! affediniz onu, belki de 
ıt ~'l)(ilc Balkon kapısı, henüz dofmak tize- ' 
""•r~ ceçit reıminden sonra bir deli olacak?.. re olan ~çkin bir aya karşı, hafif ara-ı 
~ lı aırada, bir "münadi,, Lübnan Sultanı altmıı üçüncü lanmıştı; balkonun parmaklıklanna 
--,~ ... yara aeçti; ujultu bi- kanıma doiru biraz daha aokul- battı bir ip, deniz içerisinde yakamoz. 

da:. lar J&pan bir zl1'& '81'fdt gibi, bah~ • 

DamaskUslU şarkıcı kadının boynun -
da asılı duruyordu. lçerde daha başka 
sadıklar da vardı. Bir ~nk eşya ve mil
cevher sandıklan... J~übnan Sultanı 

Me9'udnn, ıı;arayda olduğu günler bi
le, tehlikenin azaldığJ dakikalar, san
dığın anahtnn yava~ yava' tevriliyor
du; vakıt kısaydı; fakat geceler uzun
du. 

-Defol.. Dedi. Damaıküslü tar· 
kıcı, defol .•• 

Köle çıkmııtı. 
Fakat, itte gözlerinin önünde 

bir sandık duruyor. Kapaiı açık ve 
içinde bir adam var. Herıey beı -
belli .. Suıabilir .. Hatti. bunu isti -B ir gün, Veddah sandığm için yor da ..• Likin ne kaltak bir kadın 

den henüz çıkıyordu ki ka- dı ki o, arzutunu yerine ıetirme • 
pmm İç taraflarına düten perde mitti: 
hafifçe aralandı; bir köle gözük- -Şu halde, intikam .. dedi; Da-
müıtü: masküılü ıarkıaı kadın, bu hiyane-

- Efendimiz!n selam ve sevgi- tini mutlaka ödemelidir •• 
ferini getiriyorum Sultanımız.. llk iti, Sultan Mesuda, u.ndıiın 
Teu.düfen satın aldıktan bu inci büyük earannı ıöylemek oldu. 
ıerdanlıfı, huzurunuza yollamak Sultan: 
için esirinizi kullandılar. Bu vazi- - Doğru söyle, diyordu; iyice 
fenin verdiği çok yüksek iltifatla biliyor muıun? Gözlerinle mi gör
tereflendiğimi söylerken, ıaadet - dün, itittin mi yoksa •• 
ler ve neı'eler temenni .ediyorum Eair ağlıyordu: 
Sultanımız .. - Gözlerimle gördüm Sultanı· 

Sultan Mesudun kanar onu kat' - mız ..• Sedirin yanındaki büyük 
İyen dinlemiyor; fakat kölenin ge- u.ndık içinden çıkıyordu. Allabı
tirdiii muhteıem gerdanlıiı, bir mızm namına kaıem ederim ki 
kadın gözünün ziynete ka111 duy - u.ndık içinden çıkıyordu Sultanı
duiu bütün arzularla inceden in - mız •• 
ceye tetkik ediyordu: - Peki .. Nasıl bir adamdı o •• 

-Güzel .. dedi; çok güzel.. Esir başmı kataırdı: 
Sonra birdenbire, habet köle - - Oç ay enel pamaıküı 

nin ...ini itittiı . , tehrincle, ikindiye döfnı kaide 
- Muhterem Sultanımız!.. Ev- tayliyen adam.. ismini bilmiyo

litlanma yadigar olmak, evli.alan rum Sultanımız ... 
mm onunla bir ,eref kazanmalan i 
çin, bu muhte~m gerdanlığın biç 
olmazsa tek bir incisini, esirinize 
bahsebn.ez misiniz?. 

Sultan Mes'ut, içeri girdiği va
kit, altmıt üçüncü karısını, 

hafif bir uyanıklık içinde bulmut· 

Naııl? Bu habeı köle, ıarayda tu: 
iht!ıam içinde yaııyan bu eıir, aç j . Sultan ~e~'ut: içeri girdiği v~
bir adam gibi mi hareket ediyor _ k~t, altmıı uç~n~il karısını, hafıf 
du?. Ve ne kadar küstahtı!. hır uyanıklık ıç . nde bulmuıtu: 

Damaıküs §&rlnc11ının gururla 
yukanya doiru kalkan batı; omuz 
lannı arkaya çekti: 

-Defol ... 

- Bir sandık istiyorum, dedi. 
lçerlerinde mücevherlerin olan bir 
u.ndık .• Çölde yaptığım gezinti -
lerde çok tuhaf bir buhran geçİr· 

Fakat, ha bet köle 11rar ediyor dim. Yanma ilk kavuıtuğum daki-

du: 
- Muhterem Sultanımız!. Mü • 

u.ade buyurun •• Evlatlarıma bir ıe 
ref olmak için diyorum .• 

Hiç bir zaman evlatlarına bir 
teref olmak için istemiyordu. Bu 

(UUeo uyııayı çeviriniz) 
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nasıl kuı~uıdu? 

çin, boyunlarına isimleri ve nu
maraları yazılı birer madalyon ta
kılmıştır. Bütün Amerikalılar, bu 
beş çocukla alakadar oluyorlar. 
Resim, "Beşizler,, in en yeni res -
midir! 

l\liillıiş suikastcıların . şimdiye 
kadar işledikleri cinayetler •. 

Kuba hükı1metinin eski reisi 1 kcndi•i gibi Kabalı olan aşçısı ta
M a':ado, kopan bir ihtilal üzerine rafından zehirlenmiştir. Resim, üç 
San Domingoya haçmı§tı. Oraya .ivil polis memuru taralından mu
civar bir köyde, üç sivil polis me- halaza edilerek köyde bir gezinti 
murunun sıkı roretle muhalazaıu yaptığı sırada çekilmiftir. Kendi • 
altın.ela ya1ıyan MQ§ado, gi:li bir ıi, ortadaki, ba,ında haıır fapka 
tc*kilat tarafından verüen emirle, bulunan gözlüklü zattır. 

Uluslar cemiyeti belki fevkaLi· 
de toplantısında olmadığı takdir"' 
de her halde son kanunun alelade 

top?anhsmda Marsilya cinayeti do
layısiyle Yugoslavyanm yapmış 

olduğu teşebbüsü görüşecektir. 

Yugoslavya hükiimeti, vermiş ol

duğu notasında Macar memurları· 
nm Hırvat tedhi!Çiler1e anlaşmış 
olduklarım iddia etmektedir. Bu 
miinasebetle yeniden Usta.şi ku • 
rumJarının bahsi geçecektir. Bun
dan dolayı bu kurumun, doğuşu· 
nu, gayelerini ve nasıl toplanmış 
olduğunu öğrenmek entressan ola

caktır. 

Asiler demek olan Uıta§İ, ulu
sal Hırvat dütüncesini ortaya atan 
Zaiirep peskopoıu Ştrosmayerin 
siyasal talebe ve dostu olan Hırvat 
devlel adamı Starçev!çin kurmu! 

ka, Allahımızm büyük namına, Tekrar odaya girdiği vakit, Da- olduğu ve yirminci yüz yılın bat-
mücevherlerinden bir sandık feda masküslü ~arkıcı kadın, sarayın langıcmda çok kuvvetli olan Hır-
edecektim. arka bahçesine bakan pencerenin vat sağ cenah fırkasının değİfmİf 

Damıır.kiis]ü şarkıcı: önünde, büyük perdeleri hafifçe ve son biçimidir. 
- İstediğinizi alabilirsiniz... aral:ımıttı. Starçeviç te tıpkı Ştroamayer 
Sultan Mes'ut geniş bir nefes Ne yapıyordu. gibi yazılarında, çifte hüküm.dar-

aldı. Eğer içerlerinde sakladrğı Lübnan Sultanı, Damasküslü lık Avusturya - Macaristanm ce-
bir adam olsaydı, bu kadar ser- şarkıcının, ate§ gibi yanan alnını, nubi Yugoslavya ülkesinin (HIT• 
bestçe söyliyebilir miydi?. Şimdi sarayın camlarına koyduğunu hiç vatistan, Slovanya, Dalmaçya ve 
derhal nyaklarıpa kapanacak, der bir vakit görmemiştir. Slovanya) bir araya toplanmum-
hal şiiphesnin n:- kadar yerinde ol- Pencereye doğru yakla~tı: da Hırvatiatanm temel olması dü-
madığ1nı söy!iyecek, ve derhal ha- - Seven l\ffeder, değil mi sev- §iincesini iJeriye sürmüştür. Star-
1.' ı.n v ,, 1 • ' • ~ 
aoşın Loynu vuru ması ıçın emre • gilim, dioyrdu; söylesene .... Seven çeviç hiç bir zaman bu ülkelerin 
decekti. fakat ki.~bilir nasd oldu, affeder!.. HabsLurgtan aynlm!ı.la .. ım tavsiye 
ba~ parmağı, hiç elinde o!.m.aksı- Kadın yavat yavaş döndü. Göz- etmemişti. Hırvat sağ cenah fır
zın yanı başındaki bir sandığı işa- leri gitmiş bir sandığın hayaleti ar kasının programı yerine geçmit o-

ret etti. kasında: lan onun planı, Avusturya - Ma-
- Şunu isti)·orum.. - Seven nffeder, dedi; en ta - car monar§isi içinde Avusturya 
- Fakat onda çok kıymetli eş· hammül edilmez şeyleri bile... ve Macaristan gibi müstakil ve ay-

'.1'alarımız var. Arzunuz mademki B · .. .. b' kr 11 k h ·k A • ·.., • d nı hakları ol :.\TI :ic .. n<"tt ır a ı 
bir mücevher sandığının fedası- u ı ayenın geçt.~gı .. gece en kurulmasını güdüyordu. işte bu 
dır· bu diğer snnclrklardaki mü - ı sonra, Damaslrnslu şarkıcı 

' ' k d · · d h" ı · plan1 o meşhur üçlü plandır. cevherlerle niçin kabil olmasın?.. a ını, sarayın ıçın e ıç c:ımse • 
_ Doğru söylüyorsunuz .. Fa~ n:n görmediğini ıöyJerler. Ştarçeviçin halefi Frank oldu. 

kat. hiç bir vakit sarsılmaz olan KENAN HULUSi Üc devletten kunılmu, bir devlet 

i!?.n~f.~~ı .. ..:~: """'H';·;p~==mnrJUmLl :~~~~~=I: 
Mütkül vaziyet... G e 1 i yor P. ayak olan ve onu koruyan •i ce-
Damasküslü tarkıcı sordu: !i nah fırkuı çok seçmeden ye kıla 
- Ne yapmak istiyorsunuz.. 1911 ,.. bir zaman içinde Glkenin en ku • 

Beldemizin iç·ndeki fakirlere mi Yazan: franai D61ezl vetJi fırkuı oldu. Bu fırka, Hır-
vereceksiniz.. Bıagün dünyanın en büyük e-i; Tat rayıtatma ve Macar parla -

Sultan Me•'ut, ıandıiı hiç bir konomi yaz1eısı olan Franai Dö-

1
11 mentoıuna g!J't\dt-!':lmit olan Hır· 

vakit açmak iıtem !yordu. lui 191 t aeneainde "Harp ge- vat müme11illeri grubunun kati 
- Hayır, dedi; "nezrim,, çok liyor,, ilmi ile bir kitapcık yaz- ekaeriyettni te,kia e-c)ıyordu. ~ 

tuhaf .• Memleketlerimin en ücra mıfb. li cak Uçlülük, Hırvatiıtan, Dal• 
köşelerindeki fakirlere daiıbl- B k V d. i'b • O zmana h•rkes buna maçya, aç a ve oyvo ma ı ı 
ınak üzere ıönderecef'm.. ~· ald S f ö 1 

Damaıküslü tarlacı, ı&laünün gülmüştü 1 topr an te an tacmın z yer~ 
• ri ve Macarittandan diye tanıyan 

en ~zel feylerini 1a•q J•ftf ona Fakat3.aene aonra ~ pat-
5 

ayrılmaz bir halde baih ülkeler 
yaklathrdı: ladı ve yazıcınm aiylediklerh: '1:ıttin Macar fırblarmm aıubale· 

- Nasıl isteneniz! ....._~i? Nuıl -1..6. 1 lfiRil'I aynen \i&AU• • On d '---
isterseniz!.. fetıyle karıdqm•!tı. oa~un-

Sandık kaldınbyorda. Harp cu yüz yıtm bütün tonlan ve ıe • 
Fakat, Lül:tnan Sultanı bir da. Gene nel 1a·H.p kadar :ıeçen yıllar hep 

kika ·çimle birdenbire dütündü: Gellyorl ff HITVat •t cenah fttkasiyle Macar 
Onu mademki hiç kimteye sön • 19 3 4 hük~~ti aıumda uir&f1Dalarla 
demıiyecekti 7 Şu halde toprakla· dolu ıdı. 
rm altma Aktamaıı lazımdı. Şimcli de ayni yazıcı "Harp:: Bu uiiraıma Te didipnelerde. 

Dert köle, saray bahçaiıım ar- ~ ıeliyor., iamiyle bir hat-~ Macar ulutÇUıu Kont Kun ·Heder-
ka k•pıımdaki ı·nıecek yer lnü. ka kitapçık razmııtır. 1 vari Macar hükaıneti tarafmdan 
ne büYük bir handele kazdılar. ilk Pek yakında Hırvatistan Beyi seçildiii zaman 
toprağı, elinde bir kürekle atan HABER İ son kerteaini buldu. 
Sultan: o•---L L.--ı . OclGlük dGfiinceıi Teliaht Frana 

.....,. _..P en keramete:• F --L 
- Veddab diyordu? Eler içe. plan bir deha U haber fi erdlnandm ...-nncla çok kunet· 

risinde ise cezamu bulmuttm• bu bü k e iki verenii il hir temel huhmca, Ferdbb•nd, 
Yr ' ·•a, lir sandık g&mülüyor. d,.UF yası:,~ kltapçı Ilı Macarlıınn J.1~ eeTmediklen, S""' 

Netice hl~. ~a a. ya n ya. ktnırn,!arınm da ;ntlk~ ve nef · 

Yavaı yavaı yürüdü. MI** ":" asm:=-:u:ır• 1 • ret b-,ıJedikleri bir ki!me oldu. 

Fran; Ferdinandı öldüren orto -
doka Hırvatlardan bir Sırpdı. Hır 
vat batkanlan büyük avat müd • 
t:lMinc\? ve ıonnlan 191~ yılında 
imparator Şarlın üçlü devlet dü
şüncesini gereklettirmesi ve Hır
vat krallığını ilin etmeai için çok 
uğrattılar. Ancak büt3n bu teşeb
büsler Mracar haf vekili Kont Tit
sanm çok tert karşı koyması ö
nünde verimsiz kalıyordu. 

A vushırya - Macar im para • 
torluğunun çöküp devrilmesi, üç
lü devlet dütünceıinin de sona er
mesi demekti. 

SITbiıtanla birleımekten batka 
her türlü anlqmaya hazır ve ko
yu bir Sırp düşmanı diye tamnmıt 
olan Doktor Frank Budapefteye 
giderek bir köşeye çekildi. An • 
cak HITVat sağ cenah fırkası bu 
uğratmada kendini yenilmiş göa
termek istemedi. Oçlü devlet sis
temi yerine, büyük Sırbistan, Ma
carh tan ve ltalya arumda bir 
ta.mpnn vazifesini ıörmek üzere 
lsviç'"e gibi ebedi bitaraf ve bü • 
yük devletler tarnfından da temi
nat altına alımını bir müstakil Hır· 
vat devJeti cfü~üncesini ileri aürdü. 
Sağ cen~h Ha-vat fITkaımın par • 
lamento 'l'e 5ehir meclisinde bir .... .e-..,. ,.. 
kaç tane mümenili Tard1. lf27 

1 ~ ~ 

yılında Pavliç Zağrebten meb~ı 
seçildi. Bu seçime de, başyazıcıaı 
ve U staşi kunımunun ilk kurbanı 
T oni Şlegel olan Novosti gazetesi 
müzaharet etti. 

1930 yılında idi ki hem sayılan, 
hem de nüfuzları az olan Fran
kid!er zorbalıkla harekete karar 
verdiler. h·ıınkistler, bundan önce 
kurulmuş f"!aıı koaliıiyen fırkala
nnı, yalnız laf söylemekten başka 
bir teY yapmamakla itham ettiler 
ve Hırvat meselesinin. yahıiz Ye 
emirlerine itiras edilmiyen bir 
ancak zorbalıkla haD.-iil~b.il~ • 
tini. Y qoılaVJUUD olsa olsa 
karıqalıklarla za71f dütürülmeıi 
milmkiin olacaimı ileri aürmele 
baılaclılar. 

Frankiatlere ıöre, Jeoİ taftflar 
her halele Hınatiltaıu hürriyete 
kavutturacaimdan, kabil oluna. 
hatti Yuıoala't'Ja ve komtalan •· 
rumda bir 1&ftf çıkarmalı bile 
ı&ze aldılar. 

1930 da Doktor Paveliç, Dok· 
tor Budak, -ye P~s'le birlikte 

Uatati ihlililci bnumımm ~ 
ni attı. Aynı yılda Pavelig ile 
Perçea Bulsar amırmı qtılar ve 
Sofyadaki Makedonyalılar tarafın 
dan bü,.uk merasimlerle karplaa
dılar. Uıtatil~in bqbnlan, Ye • 

rilen ~jyafetlerde ve h!: çok top • 

lantılarda ~-oila~ hilldmeti 
aleyhin&le o kadar dokunaklı nu-
tuklar 13ylecliler ki, Yupala..,a 
elçiıi bu hareketi protesto etmek 
mecburiyetinde kaldı. 

Bunun üzerine Balpr Batha • 
bnı da Hınatlan Bulpriatanı 
terketmete davet etti. Bunlar Var. 
nada hir ltalyan vapuruna hindı
ler, Srendiziye ıeldikleri zaaiart 

Hrihi. ~erinden ayrıldılar. PaYe ~ 
liç ltaJyada kaldı, Perçes ise i!t 
yrl kalJığ~ Viyanaya gitti. DoldDI 
Budak Berlin yoluna. tuttu ve " 
rada Uıtatilerin müstakil H"""' 
devleti (Hırvatiaka NezaviıİJll' 
Drijava) gazetesini kurdu. 

1930 dan itibaren ardı arkt'1 
kesilmez olan tedhit ıuikaıtlatl 
batladı. Uıtaşinin ilk kurballlı 
birliği müdafaa eden Novosti ı•' 
zeteıinin ınüdürü T oni Şlegel ol• 
du. Şlegelden sonra eski bak.0-
lardan Noydorfler öldürüldü. 

Uıtaıiler arbk cinayetlerini•' 
raya di.zmitlerdi. Bunların ara' 
amda Şark ekspresine bir ıütii 
au:kaıtlar yaptıklan gibi Da1ına9' 
yada Likada bir isyan hazrrladr 
lar. Sırp polisine kartı da birÇo~ 
ıuikastlerde bulundular. Uıtatr 
n!n batkanlan daha 1930 yılınd• 
Makecfonya ihtilil komitesi "V,_ 
ro,, ile birlikte bir tedh!t ve ibtİ' 
ili hareketine geçmek için birler 
me anlatmaaı yaptılar. 

Bu anlqma 1932 de yenilef' 
tirildi. Gene 1932 de idi ki, f'et" 
çea Macariıtanda Y anko Pu•tl' 
nm çifdiğini kiralayarak Yugol' 
lavya ~ırlanndan ancak bir~ 
kilometre uzakta Hırvat tedhi~ 
leri~ lUJcikt bir depo ıamı:,..( 
tu. 

Uataıilerin daha 1932 de~ 
A\ekıa'!''°'rr ö1dünneğe karar ••f' 
dikleri büyük bir ihtimal içiııdl' 
dir. Ancak Marıilya suikuuıs' 
kadar olan bütün teşebbüsler ıd' , 
ya düttü. Bu muvaffak ol&Jll• 
dıklan teıebbüslerin sonunc-' 
Oreb ve Begoviç adlı iki üni•~ 
sitelinin Zağrepte yapmaları d~ 
•ünü1en ıuikaıddi. Kraldan 
'S dt 
adım uzakta duran Oreb 1011 

kikada ces~retini kaybett!ğindd
cİD&Jetİ J&palll&dı. Ozerill• 
48 saat ıeçtikten .-ra ela tJ 
ıilerden bir:nin ihban berine 
kadatlan ile birlikte yablao 

Uıtqilerin batlanncla 8 
lmro'da yahud da Rm 1ı· 
aoa,.Ii~ fırkumda olduğu 
kendilerini idare eden bir 

10ktu. Uıtqilerin bqmda 
bucakaa: icra ıallbi1eti o 
bqkan vardı. Hırvatiatand.t 
tatileri lômM MY111edi1i ~ 
,unJdi biiklmetiD en müfrit 
ra:tannm bile· aempatileriaİ 
aa•amqlardır. Hrnati -:.ı 
JU&I c~na1etler ,.......-•~ 
iildi. Bir Hırvat tedhit 1 
dan ıidiler~k ıiraal meeel 
hatledileceline inanmas. 
ıllere en bGJGlc zararı ~ 
cariıtan " ltal,.a Ue olaa 
ae'betleri ve Hırvatiıtanı 
Macariatan1a hirlet~~.:.al\ 
lta1yaya ballamak dBt~• 
muıtur. Her teY• ratoı• _. 
yanlara, ne de Maearl~ 
hir meyil uyanmamıftd'• 
olana olmn. Sırb=ttaııla 
çinde anlapp n.-a ... 11 W 
hir ltatya yep M ....... 
lanblma tereth etmekted 

~ 

a 

' ı 

• 
• 
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Ulusal ö~onomide iyilik 
Almanyaya ihracat 

le ~932 yılmdan beri ökonomik it-
rını:zin memleket menfaatine 
~ olgun bir ıekle girmesi için 
~.q (hükilmet) tarafından alman 
~dbirJerin müsbet neticeleri elde 

'l11ıeğe batlanmıı ve 1933 - 34 
~it seneıi içinde hemen bütün 11 

UaaJ ökonomi aahasmda faaliyet ;e telir arbnıttır. Yaban memle
ti]tllerde ökonomik buhranın teıi
~ •~i;,et her yerde kötülC!irkea 
l eın·:rde görülen aali.h çok tnut-
ll hir b&diıedir. , 
\it l.Iıuaaı ökonomldekt salahı tes • 

'hnek ve ortaya koymak için 
~ ha.it usul devlet varidatmm 
~telif nev:lerini ehemmiyet ba
ltt llldan ıon ıene'er zarfında mu 
d reıe t·-lmektir. Eğer devlet vari
d 'lrııda, vergi nisbeti çoğaltılma-
llı, hir artma görülüyorsa bu hal 

d~ili piyasada itlerin z:yadelet-
ı"• .lftrıi, halkın satm alma kudreti-

~lll Yiiks~ldiğin: ve netice- itibariy
~ P~nel (umumi) refaha do~ru 
tidild'"• • ·· • D 1 t 0 d t '~tnı gosterır. ev e varı a-
dlllnı, ticari p:yasa ile çok yakm
• •ıı alakadar olan k11rmlarmdan, 
~~iaarlar geliri şubesinde tespit 
I •1en net;celeri tetkik ede1'1': 
1thiıa.rlar umum idarsinin son 4 
~~ lfl.rfmda devlet bütc:esine ver-
d ıt; Para §Öyle hesap olunmakta-
it: 

1930 • 31 36.293.000 T.(. 
1931 - 32 :tz.920.000 ,, 
1932 - 33 29,598.000 ,, 
1933 - 34 30,276,000 " 
~Şu rakkamlardan anlaşdıyor
~lllıisarlar varidab 1932 - 33 se
~~de bu'hramn te•lnyle en at•· 
4'dde düprıüf fakat geçen malt 

~eden itibaren vaziyet dOzelme-
'-tlanııı ve gelir artın"trr. Bu 
~a nisbeti içinde bulunduğu
'- l 1934,35 mali senes!nin ilk al
~11 Zarfında daha bil,.Umüıtür. 
~hı 1935 de geçen seneye na
) ~ daha bir ili bir buçuk mil
~o~ ~iralık bir fazlalık elde edile
d ~•ııı oranlayabilir :z (tahmin e-
'Qiliriz). 

~ ~k?ınik faaliyetin salaha doi
~ lttt iini tespit için devletin ida 
'-t ~iii bir ticaret ıubeıinin Dev
~ enıiryollarmnı ıon ıenelerde-
"-ndatını ölçelimı 

1 
Yolcu naklıyat hasılatı. 

1
930 • 31 4,810,000 T. L. 

1
931 • 32 4,331,000 ,, 
932.33 385 1&33 ' 1,000 ,, 

• 34 4,129,000,, 

19 
Eşya nakliyatı hasılatı 

19 3o • 31 8,053,000 T.L. 

l 
31 .. 32 9,321,000 ti 

932 .. 33 1933 7,532,000 ,, 
' • 34 9,652,000 ,, 

'-lı ". •tatistiklerden de anlatda
•~lit Rt'bi 1932 - 33 senesinde en az 
d~ elde ederek buhranın en had 
l~İıai Ya.tamıt bulunuyoruz. 
~3 • 34 senesinde yolcu ve bil
r~1 ı eı1a nakliyatmda görülen 
~ •k Ulusal ticaretin mutlu bir 
,~ra. doğru gittiğini göster· 

1) dQ.. 
~ l~~let Demiryollan ve Liman· 'd llreıinin genel iıletme hası· 
1'ı_ - •on iki ıene zarfında gö· 
~d~ 2 lılilyona yakın artma bu 

l~· be 
1

1 tekit etmektedir. 
~t Demiryollan ve liman

l93Q genel işletme geliri .. 
193

1 
.. 31 14,032,000 T.L. 

1932 .. 32 15,102,000,, 

Devlet varidatının ticari faa1i
yet ualıp çoğalmasını takip eden 
ve bu badi.eden derhal mütee11ir 
olan iki mühim kısmını tetkik et
tik. Bu tetkikimizi biraz daha de-
rinleıdirerek vardığımız neticenin 
yani 1932 - 33 de okonomik buh
ranın en dad devresini atlattığımı
zın, daha esaslı tespiti için ayni 
seneler zarfında gümrük varidatı
mızı tahtil edelim: 

Genel Gümrük Geliri 
1930 • 31 67,303,000 T ..L. 
1931 • 32 50,866,000 ,, 
1932. 33 48,109,000,, 
1933. 34 50,068,000,, 
Genel varidatın bu kısmmda "da 

en aıağı yekün 1932 • 33 ıenesin-e 
isabet etmektedir. Hesabatı tespit 
edilen son mali ıenede (1933. 34 
de) evvelki seneye göre 2 milyon 
liralık bir artma görülmektedir. 

Türkiye okonomik buhrandan 
en az müteessir olan memleketler 
içindedir. Buhranın en büyük ga
ilelerinden biri işsizliktir. Türkiye· 
de kurulmut mühim ıanayi teıki-
1atı olduğu halde itsizlik yoktur. 
Ülkemizin müteessir olduğu cihet 
zırat mahsul fiyatlarındaki fiyat 
dütkünlüğüdür. Hükümetin ıon 
iki sene zarfmda aldığı ciddi ted· 
birler ve dünya piyuumda ' bu 
maddeler fiyatlarındaki görülen 
nisbi aalih hallolunmut gibidir. 
Geçen aylar zarfında lzmir, lstan· 
bul ve Karadeniz liman1armdan 
yapılan üzüm, incir, tütün, fmdık 
ve yumurta ihracatında geçen se

neye göre yüksek sabf fiyatları 
eld• •c:lllmljth'. 

iktisadi kalkınmamıza başka 
hir delil olarak son senelerdeki ih
racat fazlalamnız do1ayısıyle Cüm 
buriy~t merkez bankası elinde top 
lanan mühim döviz yekUnunu gös
terebilir. 

Son dört sene zarfında kambi
yo piyasaarnda döviz arzı mütema 
diyen talebden fazla olmuş ve bu 
fazla Cümhuriyet Merkez Banka-
11 tarafından ıatın alınmıftır. Ban
kanın etindeki döviz (ecnebi mem 
leketlere k~rfı alacak) mikdan 
Eylül 1934 ıonunda 541 milyon 
fransız franğına vasıl olmutdur. 
Altına tahvil olunan bu yekünun 
muhtelif kısımlarının kaynaiuıı 
fÖyle tespit edebiliriz: 

Cümhuriyet Merkez Bankası aö
viz portföyü. 

Fransız frangı hesabiyle 
Bank: Konsonyomundan 60 

milyon. 
1932 de ıatın alman 140 ,, 
1933 de ıatın alınan 

1934 de satın alınan 
228,, 

112" 

Yeldin 540,, 
Bu hesap yaban memleketleri mer 

kez bankaları tarafından, kliring 
fazlası idhal edilen Türk mal1an 

bedeli olarak, Cümhuriyet Merkez 
Bankamız matlubuna geçirilen 
döviz mikdarını ihtiva etmemek
dedir. 

Almanyaya ihracatda zorluk: 
Geçen ıene Okonomi Bakanı· 

mız Bayan Celil Berlinde bulunur 
ken Alman meslekdatı ile beraber 
Türk - Alman ticaret anlaıma
smı imzalamııtı. Bu an1atmaya 
bağlı kliring (takaı) hükümleri 
ton sene zarfında Türk - Alman 
ticaretinin her iki memleketin lQ~ ..... 33 t 2,453,000 ,, 

""1 • 34 1 4,828,000,, 1 menfaatine uygun bir tekilde inki-

~llotoaro alakalı aoRuz .zenci mahkemeye götürülüyor. 

Amer·.kada linç adeti 
Kırk bir yılda 4250 zavallı 

parçalanarak öldürülmüştür. 
Bundan dört bet sene kadar ev

vel, Amerika hükiimetinin timal 
mıntakasmda Skottbaro ıehrinde 
dokuz zenci, iki beyaz kadına ta
arruzdan dolayı idama mabk<im 
edJmiılerdi. 

Halbuki hadise töyle cereyan 
ebnitti: 

Hayvod Patteraon isminde bir 
zenci, arkadatlan ile beraber 
trende ıeyahat ederken, meslek
leri pek te ciddiyetle aöylenilemi • 
yecek iki beyaz kadma aynı kom- • Zene~ Hayvud Gater•on uğur 

Partımanda te.adüf etmi•ti. lelınde bar aı nalı tuımuıtul ' Id ki k • . . 
'S' o u arına anaat getı.rtnıftir •• 

Beyaz kadınlar, zenciye itaret Fakat... Söylediğimiz gibi, zen. 
etmeie başladılar. Zenci gençti ciler hapiste kalmakta devam edi-
ve bir zenci güzeli idi. Kadınla· ı yÔrlar. Ve her an, halkın ani bir 
nn davetine mukabele etti ve an- hücumu tehlikesine maruzdur!ar. 

lattılar. 1 B';I hadiseye Skottsboro hadise 
Y&lnts, tia iiltlii&lıiıtbetl han •İ deniliyor. Ve Amerika için hiç 

mutaassıp Amerikalılar görmüt ve te iyi bir hadise olarak anılma • 
beyaz kadınları tevbih etmitlerdi. maktadır. 
Bununla da kalmıyarak ve Öeyaz • • • 
bir kadımn siyah renkli bir adam Zaman zaman Amerikada hal-
le münasebetlerde bulunuşunu fe- km, hapishaneye hücum ederek 
her cinayet telakki ederek, zen- bir zenciyi aldığmr, sonra götürüp 
cileri bu kadınlara taarruzla itti- linç ~ttiğini okuyoruz. 
ham ettiler ve dokuz zenci idama Bu havadise, tahkikata giri • 
dilmek korkusu ile ittihama işti· tildiği ilave edilir. Biraz ıonra 
rak ettler ve dokuz zenci idama unutulur, hiç bir suçlu bulun-
mahkUm edldi. maz. 

Zencilerin avukatı Layboviç Çünkü, Amerikada, bilhassa 
iaminde biriydi. Beyaz bir in- Amerikanın şimalinde halk linç 
aandr. Bununla beraber bu hak· etmeği bir anane telakki etmekte-
sızltğa ve vahıete tahammül ede- ErJvcla zencileri itham etm.şRen dir. 
medi. Karan temyiz etti. Ame- •onra ifadesini tekzib eden Mics l..inç demek yakmak, parçala-
rika münevverleri araımda "linç,, Rübi Beyi•. mAk ııuretivle adam öldürmek de-

aleyhine büyük bir cereyan uyan- kemesi bir türlü beraat karan ve- mektir. Hükümsüz, knrarstZ, hal. 
dırdı. Arada, beyaz kadınlardan rememiı, yalnız idam karannı kın coşkunlurru yegane hakim ıa· 
birisi, Ruhi Bates de i~liyeceği nakzetmi,ti. yılarak adam öldürmek .... 
~~k~tzhğm ve cinay~t~n büyük!ü· ı Bir kaç ICereler halk, zencileri Bugün medeni memleketlerden 
gunu anlayarak nadım olmuş, ılk linç etmek için hapishaneye hü _ y•ılnı: Amerikada bu adet vardır. 
ittihammı geri alarak zencinin ve cum etmiıti. Fakat zenciler mu- Herkes zanneder ki, Amerikada 
arkadaılarmm hiç bir kabahatleri hafaza altında bulunduruluyordu. yalnız zenciler linç edilir. Vakıa 
olmadığını, münasebatin kendi Kurtuldular. linç edilenlerin ekserisi zencidir 
davetleri üzerine başladığmı iti - Bu muhakeme 0 zamandan bu amma, beyaz adamlardan da linç 
raf etmiıti. Fakat öteki arkadaşı güne kadar hala devam etmekte- edilenler vardır. 
itiraf etmediği i<:in ve ilk ittha- dir. Zenciler hala mahbustur. A- 1 1885 ıenesinden 1926 senesine 
mmda ısrar ettiğinden temyiz mah merikanm münevverleri masum kadar Amerikada 4.250 kiti linç 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• eclilmiştir. Bunlardan 3.205 i zen-
taf etmesine aebep olmuştu. Bu ı Türk maUarına yeniden ağır tah- ı ci, 1.045 i beyaz insanlardır. 
suretle, bilhassa 1934 senesinde, didat koymuıtur. Bunun neticesi Unç hadiselerine ekseriya it -
Almanyadan makine ve kimyevi! olarak Tetrinisani ortalarından .-izlik zamanlarında tesadüf olu • 
madde gibi idhalatımız artmıttır. ı beri bu memlekete ihracatımız he- nur. Bu devrelerde nalkın asabi
Bu idhalattan netet eden bordan men hemn durmuı gibi·dir. Halbu· yeti artar, bo~anacak yer ara. 
kliring hükümlerine istinaden Al- ! ki Almanyadan yapdığımız idha- linç hadiselerinde zavallılara 
manyaya yapdığımız buğday, Ü· lit henüz bütün kolaylıklardan is- yapılan ezi •etler, facialar göz ö-
züm, incir, fındık, yumurta, yapa• tifade etmektedir. I nüne getirilirse, bu hareketi be -
ğı ve yün ihracatı kıymet!eriyh Bu vaziyet Berlin ticaret Atefe· yaz ins:ınlarm, yani medeniyet 
ödüyorduk. Yapılan mühim aab§· miz tarafından Alman makarnalı iddi~sında bulunanların yapmrş 

lar dolayısıyle bu maddelerin fi- nezdinde protesto edilır.iıtir. Eğer 1 olma arına hayret etmemek kabil 
yatlarında hissolunacak derecede memnuniyeti mucib bir cevab ah· 1 değildir. 
yükselme görülüyordu. namazsa Alman idhal5.tma kar§ı j Yaln:z şurasınr da ilave e~et:m 

Aramızda bu tekilde bir ticaret ayni tiddetde mukabil tedbir alı- I ki, bugün Amerik:l.nm büyü!: Tir 
anlaşması olduğu halde A!manya nacailı muhakkakdır. 

1 
ekseriyeti samimi bir surette lir~ç 

geçen ay diğer idhalatı meyanında R.Ş. hadiselerinden nefret eder. 



10 HABER - Alqam Poıtası 

Bu ciddi harbe sebeb 
kim oldu? 

Dört yaralı bir ölü Bay 
(8Qf taralı l indtü) Mustafa Santu 

yapraiını okumağa ~qlalDJfdır. J k s b . r 
Ahmedle arkadqı kahvenin İç a arangaya ceva verıyo 
tarafında ve arkaları duvara da- d 

(Bat tarafı 1 inci de) 1 2 - Habeşistan ile lnıiliz So-
olamıyacafı netice1ine vanyor ve malı•• arumdaki hududu tahdide 
diyor ki: memur muhtelit komisyon, Valaal 

Hayvanları Koruma Cemiyeti ' - lıtaabalda kedilerde ku 
11 

yalı bir vaziyette oturmakdadır- d 
baytarı Jak Saranga'nın kediler- :lt.'t"l ~ojalmakta olm.um~ ne 

lar. Kahvenin 'riliyet binaaı ci-
hetine bakan kıammm C8!1!ekim de kuduzun çofalmakda oldufuna •iniz? 

"İUlyan hüldimeti Adia A1-- ltalyanın mevziine 24 ikinci 
ba hüldimeti nezdinde teıebbüaat- tqrin tarihinde yani taarruzdan 
da bulunarak mahalli bir kabile 12 sün eYVel müracaat etm• Ye 
reisinin tetebbüsü eseri olan . ha ltalyan kumandanlan ile te:ua 
taarruzdan dolayı beynelmilel ,inni•di Ancak ·· d 

önünde de avukat Miletyos ile dair söylediii sözler enfta epey- "- iki ıenedenberi bir 
Serkis oturmakdadır. Miletyoa ce akiıler uyandırdı. Bu itle uira· kediye tesadüf etmedim. Haf 
bir müddet trn'el kaJıyeye hititik f&lllar Jak Saranga'nın hayvaD- pqada hayvanat sağlık 111 

Nümune mathauma ıelmit, li . lan al dürmek iç. D tatbik etmek il- meoktebi ser. riyat muallim· 
ğıd ve zarf butmlmumı İ8temİf, zım geldiğini taylediği uaulii de Gün olur ki JS - 20 kedi t 

kaideler mucibince tazminat iste- bu m"'S tak. d oakrul n end aonra 
m a an uz qmıı ı. 

mitdir.,, Mutaarrızlarm miktarı nazarr 

bu it bitirilinciye kadar da kahve- yerinde bulmamaktadırlar. Diğer edf'!ı?m. Bun!arın i~eri::iııde iki 
de oturacağını aöyliyerek matbu taraftan Belediye de kedilerde ku- nedenberi kucluz vak'asma rıtılll 
sahibi Serkiale ibrlilu:le Jcahyeye duzun çoialdrlı hakkında böyle ma•Jıırı. Ked'lerde ku foz TU 

gelmitdir. Bir aralık Ahmedin resmi b'r ağızdan haber çıkması çoialmaktadır, cümlesi melll 
hali, Miletyosun nazarı dikkatini üzerine harekete ıelmittir. te büyük bir tehm.:!·, : g:~ter 

Diğer tarafdan Londradan ıe- itibare al:nacak olursa bunların 
len bir telgraf ta da ltalyan ajan-
sının haberini tekzib eden bir nok 
ta göze çarpmaktadır. Bu da, ta
arruz içinde lngilizlerin de bulun
duğu bir kuvvete yapıldığı için ln
gilterenin Romada teıebüılerde 
bulunacaiıdır. 

Menhaı Habetistan olan bu 
telgrafların bir maksatla çekildi
ğini dil§ünaek bile, ·, ı dütüncemi
zi Londradan gelen haber çürüt-
mektedir. • 

Her halde bu ifde ltalyanlarm 
pek de aöyledilderi kadar masum 
olmadıklarını iddia edenler belki 
bulunacakdır. 

Hele ltalyanlarm !l~larca nel 
Habeılilarden yedikleri dayalı 
ıöz 6nüne ıetirerek, ltalyanlann 
Afrika hakkındaki düfiincelerini 
bilenler ıilihlarmı doirudan doj
ruya ltalyanlann patlatdıklarma 
hükmederler. 

ltalyan Somaluının ıeniıletil
me davasının tahakkukune Eritre 
ite birleıtirilmesine her halde Ha
beşl;Jer zemin hazırhyacak delil
lerdir. 

Ne olursa olaun, patlıyan bu 
hadiıenin önüne ıeçmek imk&m 

b\llaJMJN'" neticenin DeJ• vara· 
.cağını tayin güç olur. 

Habqlilerin çıplak ayaklı as
kerleri bugün yetitkindir, ıilihla
rı moderndir. Gayet sarp arazi
lerinde harbetmeyi iyi öirenmit • 
lerdir. 

Ve bundan bqka Japonların 
Habetleri yalnız bırakacaklan 

7.annedilmez. Çüııkü Habe,istan· 
ciaki menfaatleri büyükdür. Bunu 
kolay kolay terkedemiyecelder • 
tiir. 

T elıraf haberlerini apğıya 

geçiriyoruz: 
• • • 

Roma, 9 (A.A.) - Stefani A
janıı bildiriyor: 

Adiıababadan ıe!en tel1Taf • 
lar V alaal 1 tal yan mevziine yapı· 
lan taarruz hakkında tamamiyle 
yanlıt ve huıusi bir takım mak • 
ıatlara müıtenit haberler vermek· 
le devam ediyorlar. 

Bu telraflarda taarruzun ltal
yanlar tarafından yapılmıı oldu • 
iu ve bu taarruzun Habeıiıtan i
le lnıiliz Somalı11 araıındaki hu· 
dudu tahdide memur lnıiliz - Ha
bet muhtelit komisyonun yanın • 
da bulunan muhafız latalara kar· 
ıı yaprlmıt bulunduju ve ltalyan 
krtaabnın Habeıiıtanın içerleri • 
ne dojru ilerlemit oldukları be -
yan olunmaktadır. 

Biz f U iki noktayı tasrih ede • 
bilecek bir mevkide bulunuyo • 
ruz: 

1 - Taarruza ltalyanların 
başlamıt oldukları haberi tama • 
-uiyle yanhıdır. 

Vukuat ıu suretle geçmitdir: 
S birinci kinun saat 17 de ltal

yan Somalıunda bulunan Valaal 
ismindeki ltalyan mevziine kar • 
fı aıağı yukarı bin kadar Habeı • 
li tarafmdan apanıız bir taarruz 
yapdmıtdır. Bu bin ki1ilik kuvvet 
mitralyözlerle ve toplarla ıillhlı 

bulunuyorda. 

muhtelit komisyonun muhafız 
kuvvetleri olduğuna imkan veri • 
lemez. 

Jtalyan hüktlmeti, Adisababa 
hukümeti nezdinde teşebbüaalta 

bulunarak mahalli bir kabile rei • 
ıinin teıebbüsü eseri olan bu ta ·• 
arruzdan dolayı beynelmilel kai -
deler mucibince tazminat iıtemiı· 
dir. . 

••• 
Londra, 9 (A.A.) - Ullunal· 

de bulunan ve Habeti.tanla lnıi • 
liz Somalıaı arasındaki ıınrrı çiz· 
mele çalııan lnıiliz - Hahe, ko • 
milyonunun ıınır bekçilerine 5 -
1:' tarihinde tank, tayyare Te top
la ıilihlı yerli l~yan kı
taatı tarafından yapılan sal -
dırmayı lnıilterenin orada lnıi
lizler de bulunmama raimen, 
Roma nezdinde tetebbiilte bulu • 
nacağı sanılmamakdadır. 

Romadaki Habeıiıtan masla • 
hatgüzarı, 1929 tar:h1i ltalya -
Habeıiıtan andlqmuma ve iki 
ülke araamda son defa alınıp ve • 
rilen doatluk aailıklarına aykırı 
clilfen bu hldieeyi tidetle protea • 
to etmitdir. 

Sar reyiamında 
(Bat tarafı 1 inci de) 

liıine bildirildi. Bu karar üç ua· 
aa müatenitdir: 

(1 - Milletler Meclisi, Sarda 
nizamın temini için, en iyi uıUI 
olarak beynelmilel bir kuvvetin 
bulunmuına karar vermiıdir. 

(2 - Münaaib mevkilerde 
bulunan diler memleketler de 
bu kunete iıtirak edeceklerdir. 

(3- Franaızlar ve Almanlar 
bu dütünceyi uygun bulmuılar

dır. 
Fransızlar, filhakika bu fikre 

merakdadırlar. Hitler Hükiime-
tinin de muvafakat ettiğine dair 
Berlinde beyanatda bulunulmuı
dur. 

ltalya ittirak edeceğini bildir
miı, diier memleketler, bu nok
tai nazara yakmlaımakdadırlar. 

Ancak beynelmilel polis dedi
iimiz bu kuvvetin, Şar' da ne hü
viyetle faaliyete geçeceği henüz 
belli deiildir. Şimdiki temayül, 
Sar'a bu beynelmilel kuvveti, aa
ker halinden ziyade polis halinde 
ıöndermek teklindedir. Fakat 
çıkacak teknik mü§külitın pek 
mühim olabilmesi de mümkün 

celbetmif, fakat metgul olma • Bir muhuririm:z bu huausda l90Ô ser.~~: ilde Pariote kediler• 
mııdır. meıhur himaye\ hayavanatcı pro- rasında b~ı kuduz s~~gmı o 

Saat bir buçuğa doğru Ali.ed- fesör l-aktar Mustafa Santurla du. O zall'ı'."!l Pari~ be.Pd:y~ &ii 
din matbaasının idare memuru Zi- görü~mü~dür: tün kuvve~!erini sefe:-b~rha1e 1 
ya geferek Serkiıi diıarı çağır- _Hayvanları intani bir aurette di ve b:r cr,l< milyonla":' l-arcad1• 

mııdır. öldürmek tçin en iyi uaül banıisi- suretle h'l~tt lığın öniin:: ahit•' 
Bunlar kapı önünde konuıur • dir? ancak mu·:nffak olJu. !!ele 

larken Ahmed, içercle oturduğu _Bütün Avrupada ve Amerika miz teşkilttı baytari_ycı H~ s 
yerden kalknnf, dıtarı çıkarak ıeiıirlerinde hayvanları havquı hastalıklarının önün'.i a'r,,afa o 
köıeti dönmütdür. Ahmed, Milet- odalarmda öldürürler. Daha mu,. dar çah§Ij•Jr ki me-nlt-~ et&lı 
yoaun oturd.uğu cama yaklqmıı, nl bir tekil bulmak için bir çak i- böyle bir v,..k'anm cıkr. att akla 
eski sistem tabancaaını rekerek 1 1 M tt ·· c 1 •• 

T limler ıayet kanpk makinelerle e ge mez. aa. ee;, 1 •h AO 
kahve irine dog"ru at-• etmi•dir. a d • -' ' · ö · 

T ~ ::r onlan elektrikle ölcltirmeii clütün- ar sın ıı ı<u,Auz vali a.Atı g 
Çıkan kur!unlardan biri Miletyo- bel d' k t ..U...! ı J-ı mii .. lerdir. Fakat bandan b:.._ bir e ıye ~o em:nr er a ... 
sun ensesine isabet etmit ve hic; ~ ... 5 k k 1 a kJ • · ~ )caldd' netice çıkmam•ıtır. En imani aaa- o a ·< !'e · erını or:, ı.n ..,. 
bir •eyden haberi olmıyan avu • k • · ! d b · pP'!" 

::r lün bavapsı ile hojmak olduia ma ıçın sene er en erı ya 
kat: •· k tayin etmiftir. Jak Saraqamn fedakarlık hiç ıüphesiz iyi ne~ 

- Ah vuruldum, diyere yere ler verm ~•dir. Memleket halla ~ 
d · ·· d'" B i ı 'J•L • CııtaYı ceobe) enjekaiyon J&• ::r u iı!muf ur. u n 81 an aeaı vanlara olan ıefkati do!ayııil• ~ 
kahvedekileri müthit bir korkuya pılarak hayvanlan yeni mulle lediyeye yardım etmiyor. Her " 
dü§ürmüı, herkeı masalann altı • öldürmek dedijine ıelince, bu a- akl--"' 
na saklanmıtdır. .W 25-30 teneden'beri tatbik edil bir veya iki sokak köpeği 1 ~ 

Ahmet kurıunlan aavurdukdan melde olup ba biçimde baJYanlan Bu yüzden timdiye kadar • _ı, 
ld _L (r!--. köpeklerini tamamile ortadan P'· 

sonra köıeyi tekrar d6nmüt ve imanl ıurette 6 ürm.- __,-71 f' 
Halkevine doğru yürümeğe bat - cenbe) delil kt.lp içeriıine ~ dırmak mümkün ola.mamııtır·. ~f 
lainıtdır. ·Silah eeaini iıiten Ye jelniyon yapmak auretile olur. lediyemiz zabıta nizamnamet• , 
vakayı gören Ziya, viliyetin ka - HayYanatı koruma kurumu kuru· ruparun en mütemeddin mettJ', 
pıımda nabet beldiyen zabıta me- Jehdanberi bu usul tatbik edilmek ketlerinin nizamnameıinden ~ 
muru Y&f&I'&: tedhl •• nı* olman,\aa Sok uak· fı delildir. Yeter ki halk b1JlllF..., 

- Bu adam, birisini vurdu, ka- dır,,. .,.. ...... ,.,, ,,._Jf 
çıyor; tut, diye baiırmıtdır. Me- __ Hima)ei haJvana•. cemiye. -Son altı ay zarfında haY"""'.:, 
mur Y &J&r zaten vakayı görmüt tinde bir maymun bt.ıl•ır.ekte ol- koruma cemiyetinin 4673 ha~ 
bir vaziyettedir. Daha evvel kulu- maıına ne ~ersiniz? Dl İqe etm:ı olmuma ne 
beainden de çıkmıt bulunuyordu. _ 14 r«-ne ha~ünla.~ 1'oruma ,fniz? 
Hemen tabancuım çekerek kaç· fenni ile uirattım. Avrupada bu "-Fatih hayvan haıtah 
makta olan Ahmede dur! diye ih • uiurda ~ ap:lan bütüıı neıriyatı o- ~e llç baytar ve 5-6 haıta 
tarda bulunmuf ise de Ahmed me- kudum. Ru yazılar bir Ağızdan olduğu halde senede vasati o 
murun daha fazla IÖz söylemesi· vahıi hayvanların ehli ter~it altın· SCOO kadar hayvanı ayakta 
ne meydan bırakmadan tabanca- da yaıatılmasma muhalift:r. Oka- biliyorlar. Himayei hayvanat 
ıını çevirmif, atet ~tmiıdir. Çıkan dar ki bundan bir veya iki aene ev• miyetinin bir baytarınm yalıııS 
kurtunlar y qarm aol gözünün vel lstanbul Himayei Hayvanat ley~ kadar çalı,arak 4673 
yanma ve aai elinin parmaklan- · L- '--:.lıilece~ine 1!.k?ım ermiyor Cemiyeti belediyeye müracaat e • U&Jv. • 
na isabet etmitdir. Bu vaziyet ları ia- e'-it olmuına ıe 

ki• deorek vahıi bayYanlann teıh?rine r- u" 
üzerine nefıini müdılfaa mev 1 • bunun büyük bir r~ıvete ya 

Y mlni olacak bir madde belediye 
ne ıeçen polis memuru qar ta • olacaiı basit bir clü5. ünce ile 

• Ah d. ı zabtta nizamnameune koydurmut 
bancuını ateılemıı, me ın ıo ıılır. Her hayvan bl!• gün iate 

d dur. ş;mdi bu hayvanı intani bir :r 
böjründen ve omuzun an vur • ıe ve günde onar kurut hare 

Ah d b d · surette öldürecek yerde bunu bir 
mutdur. me u sıra a pıyaz- ~ . . . . • senede 4672 lira aarfetmesi 
cının önüdeki ağacı aiper almq, ka:es çc:ıj· nde beılemek hımayeı ;;J 

' h l r gelir. Eier lıtanbul himayei 11"" 
bir ka .. el daha atet etmiıdir. Ba- ııayvanl'lt mevzuatına mu a i. tir.,, 

T vanat cemiyeti fıkara bayv 
bıiJi caddesi gibi iılek bir cadde- -=~:~ib;i~d"ir. bu kadar para ıufedebil 
de geçen bu vaka halkı hayli ~or- Ahmed, Yqar, Hayri Cerrah- doğruıu savanı tebrilrtir. J 
kutmuı, yoldan geçenler kendıle- P&fa ha:stahanuine kaldmlmıt • ::4.• 

ı kı th • Samsunda ibra~ rini karııdaki haan raa anesı- lardır. Ahmed aldığı yaraların 
le dükk&nlara atmıtlardır. te1iriyle ölmütdür. Diierlerinin . Vaziyeti 

Ahmed yaralandıkdan aonra yaraları ehemmiyetlidir. Samsun, 9 (A.A.) - J11 
kendisini kayhetmiıdir. Ahmed, akli vaziyeti bozuk ilk yedi aününde ~ 

Tam bu sırada piyazci dükkl • bir gençdir. Vanh olan bu genç hancı ülkelere ıönderileo 
nından bir adam çıkmıı, huto • yirmi yedi yaıındndır. (mahauller) ıunlardır: #IJ 
niyle Ahmedin eline vurarak ta • Dört aene evvel evlenmif, ıe • 500 ton arpa ltalyaya, 
bancasını tiütürmüf, sonra üzeri· çen sene askerden ı:lmiıdir. Re· arpa Almanyaya, 385 toll _,.as 
ne atılar•.k kollarından tutmuı • simli Ay matbaumda, akıl hu - Holandaya, 800 çuval k ıörülüyor. dık oıt' 
dur. talığı yüzünden bir kaç kere çı - manyaya, 450 san ~ ... 

Nobel mtıkAfatı Ahmedin attıiı kurıunlardan karılmıı, ıene alınmıtdır. Son manyaya, 100 t.on. ı>:0h~ 
Stokholm, 9 ( A.A.) - Nobel biri on yedi yaımda Hayri ismin • çıkarıldıiı tarih, geçen perıemhe 200 aandık ' .vı~ ~çı 

mükafatını, Alfred Nobelin vefa- de bir mektepliye, diğ~r bir kur· ··r.:.idür. Ahmed son günlerde: 40 sandık ceviz ıçı ltalf!P
tını yıldönümü günü olan yarı:ı şun da ıokakda oynamakda olan gu-Tavtanlar geliyor... ı::r.-~:s:::=:::~~!:~;=~ 
bizzat Kral tarafmdan sahipleri- Mürvet isminde bir kızın bacak • - Bakın, bakın, tavandan i • i•ter miainiz?. O halde ~ 
ne tevdi edilmesi muhtemeldir. lanna isabet ederek yaralamıtdır. necekler .•. gibi saçma aapan aöz. 1erinizi I~ 

Bu müklfatm sahipleri tunlar- Ahmed tutuldukdan aonra bitkin ler söylemeie bql~qdır. . • L U M A 
dır : bir halde yere yıkılmıfdır. Vaka Geçen eeneclenberi d9 kansıle d Am 11 _ _!1 _ • • ctiJJlo;aı# 

ı 11 lar 1 
pu&MSn111 teovar ~ 

talyan tiyatro müe ifi Luigi yerine yetiı~n zabıta memur ı ayn!mak Uzere davalıdır. A.aker• Dayanıklı, ikbaatlı ve em..U 
Pirandello edebiyat mükafatı, A- Ahmed le polis memuru Y &J&n, rten gelince kanamı ela bir uabt _ memit zeagia siya JJ1 
merikab Harold kimya, Amerika- avukat Meletyoı, mektepli çocuk- buhran neticesinde kolundan ya· ı Fiyati 30 lnmlftar. Top_...,.. 
b Georg Whipple tıb mükafatı .• j la kızı hastahaneye kaldmnıtlar- Yalamıtdır. Bir kaç ıece 8"el de •711 tarife . --" 

Bu senenin fizik mükafatı ve- dır. kaymvalideaine hücum etmi9dır. iL. BAHAR Ti~ 
rilmemitdir. Her mükafat takri- Melety01un yuuı alır olma - Zuıta, vaka hakkında tabla • g Galata, Yaıa sokak ı4ı.f. 
ben 182.607 ı. ....... kuronudur. clıaından ilk tedaviainden ıonra b --•-..1 ..1_ H:ın ıo. Tc!. 

4 
~ • t Jap111aM1a'4W• "'P'll ' F'' r-=-::m• ~ 
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HABER - ~lqam Postan 

Satılık Motör ~·-
22 tonluk ve 15 beygir kuv

vetinde lskandya markalı mü· 
ceddet ve mazotla müteharrik 
yeni İnf& edilmit Rize yapıaı 
"Yılmaz,, iamindeki ahpp mo
tör ehven fiatla aabhktır. Talip 
olanların Galatada Kalafat ye
ri caddesinde 107 numaralı ~ 
lektrik kaynakçısı Bay Ziyaya 
müracaatları. Telefon: 41168. 

(5622) 

Kadınlara 

11 

lşte &atın alırken nazarı dikkate alacağınız 
başlıca fJasıf lar · 

Empermeablise .. Mandelberg,,p deS •• ı • 
ven geçmiyen "furberri,, ar u erı ........................ 
~::·::nk~:kimes Ye Mu ambalar ........................ ~ 
~D mtlk_em_mel kamql•rla Paltol r 
ım•l eddmıt a ........................ 
~=:~~~mC::Mantolar ve 

Muşambalar 
ne•vi Ye mUntebap çeıit'erde 

••••••••• ......................................................... 
Hazır ve ısmarlama son moda elbiseler 

Ekselsiyor 
GALATA KARAKOY 

Tediyatta Teshilit 
F.T.636 

üç d6rt d•mla mendile damlattmp bütün gün, "an 
tiıeptik,. Ye Jltıf koku111 koklandığında nezle akın 
ta11nı keser, Grip, netes dmrlığı, boğmaca ök ıürüğü 

ve boğaz ağralar1nın kat'i ılicıdır. Her eczanede bu unur. 
••• w • 1 ·---------· ----·-.. ·········-· .. ·-·-··-----·· Daimi kabızlıktan muztarip bulunan-

1 ıara enmüessir müshil şekerlerıJ§J~tt 
Laksatln Bodo 

Çilekli, kayısılı, müshil lezıı tekerle~eleri büyük kOçük herkes 1 
tarafından lezzetle yenir, as'i sancı •ermez en tiddetli kabız 
olanımrın tabiyetın• tanıim eder her eczanede bulunur. Deposu 

lıt. Küçük KınacıJaD ban No 'J.7 I 
.. w ------- ___ 'Alb_...._ •• .--. .................... , 

Fatih lcrasmdan: iLAN 

Bir deyinden dolayı tahtı hac· Şehrem "ni tramvayına beş da· 

ze alman bir adet konıol dokuz kika mesafeda Küçüksaray mey• 

parça kanape ve koltuk takımı iki danında 30 numaralı hanenin va-

OKSCJRENLERE: 
1 1 • 1.1 .,_ 

1'Drtd.J81 ııo sMI .. 1230 &,.. 

bakır tencere bilmüzayede 13/ 12 ıi bahçesinden ifraz olunmu! ar-

934 tarihli perıembe günü saat ıalar mimari metre (125) (150) 

10 da Beyazıtda Çadırcılarda ıa· kuru~ yapdac-lı binanın birinei 

tılacağından taliplerin mahalli katında deniz ve fevkalade man

mezlWrda memuruna müracaatla- zara ve gayet havadar arsalar ea• 

n ilan olunur. tılıkdır. Hane ıahib'ne müracaat. 
lCanzuk Eczanesi Eeaebh 160 MD 840 lllO 

ıLAn TARiFESi 
nr.al'f't Ulnl11 ranın "8tın 1%.&C: 

MCJSTAHZARATINDAN: Kr11ml lllıılar ı o ı..uruttur 

l>eıesenkli Kanzuk Katran ~·"~A;~~";~;,•MM~~ürü: 
llllıasasu oaı:~~~-~~~=~--\1 -···a. , ... <VAKnı ··-

'k •• •• 1 Tayyare Piyango müdürlüğünden: \lltSURUK Şartnamesi vechile basılacak evrak ve defterlerin 15/ 12/ 934 
:- tarihinde münakaauı icra edile- ceğinden talihlerin komisyona • 

Günün 
; .. ır•l\ ~:', ., .. NA 

f"otograf ları 
Muhtelif gazetelerde çıkan gilnlin badiseluine ait fo· 

tograflarla ıpor mecmualarında gördüğünüz spor hare· 
kellerine ait f o ograflar yalnız lstaobulda V AKIT 
klHliphanesinde sahlmak• adır. 

. . ·,'·' . -\,,;· - ?' •.. ·~ .. -;·; 
~-.. il müracaatları. (8376) 
~1--•ıimde 2~blllen, insanı ------- -------------------------------- --------- -

~ ·~:.:e~·~~ ~~::~:1:: Istanbul Zıraat Bankası Satış Komisyonundan: 

tt°iiöiin 
ile bemen geçer. 

lt-.l\ıa 
" • il 35 kuruştur. 

••r kemal 
'1ahınut Cevat 

tc~ 
ANESI - Sirkeci 

Sara 
No. 11 

Semti Mahallesi 

1161 Bevoğ'u H1seyinağa 
3552 Oundar Se imıız 
3645 lıtaobuı Mıhmutpaıa Mıbmu\pışı 
1345 Beyoğlu Kemerbatua 
1540 K•dı Uy Caferağa 
1351 Beyoğ u Emincamii 
1350 ,, Hilıey i nağa 
316 Bakırlı Uy Ccvızhk 
344 Beyoilu Kemerbatun 

S ' • o .: agı Em il< 
No. aı 

Tar!abn,ı 6ı 
Topt.ıışı E. Gündoğumu Y. 395 
Kalcılar hanı 24 
Margar t 20 
Gül E.19 Mil. 
ilir ıs 
Va de çcşmeıi Taksim 131 
Mektep 23 
Papas < iSprüıll Ye Dere 36 7 
~kma~ . 

Cınıi Hiuesi 

O 'un deposu 1/10 
Arsa metrcsı 166,SO Tamamı 
Ka cı l ar hanı üçüocil kat oda .. 
Kig r kane ve bahçe ~61180 
Arsa metresi 103,50 1//. 

.. ., 178.45 Tamamı 

" ., 85,50 ,, 
Ahşap h:ıne ,. 
Ah~•P hane ve d&kkln 1/3 

Hisseye göre mu• 
hammen kıymeti 

400 T. L. 
520 
300 

lf68 
310 
893 

1710 
3000 
267 

" 
" .. 
,, 

" 
,ı 

" 
" 

Yüzde y~di buçuk pey akçeJerile iba'e bede'.leri nakden Yeya gayr'mübadil honosile &denmek Ü7.cre 
menkuller açık arttırma suretıle ıabıa çıkarılmııtar. ihaleleri tl/l~/934 Sah ıihıü saat oa d6rtteclir. 

yukarıda evsafı yazılı gayri• 



Çocuklarıntzı 
müsabakam12a 

yazdırınız 
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1 SOY ADLARI 1 
ı Okuyucularınıızın so 
\adlarını neşrediyorLI 

Abdullah Bozkartal ve Mümtaz Ener ve kızı Erdem. 

Ener - Aydında Turan cadde. Tekin - Haliç Şirketi müfettişi 
.inde Mümtaz, annesi Adviye, kı- san. 
zı Erdem. Ozan - İstanbul paket giilll 

Bozkartal. _ Adliye T ebtigat çe'rirgenl İbrahim. 
Müdürlüğü mübQfirlerinden Ab- Adalan - lstanhul emniyet 111011, dullah. lüğü Taharri 3 ncü komiseri l\{. 

şim. 
Yücepınar - SOreyyapaşa fahrfka

smda dokumacı Fettah. 
Çanga - Edirnekapıda Aşir. 
Ergen - Neslişah mahallesinde mil 

tekait Tahsin. 
Gündem - Edirnekapıda belediye 

tekaütlerinden Mustafa. 
Orhun - Neslişah maha11etııinde 

bakkal Ahmet Nuri. 
Beyhan - Uzunçarşıda Sarraç Ha

lit. 
Tipi - Edimekapıda ım yolcu Meh

met. 
Gözeyikli - K~la ve tutkal fabrikui 

sahibi Hayri Hafız oğlu. 
Çağla - Ankara caddesinde hattat 

Hamit, kansı: Adile, Rauf Talha, 
Rezz.an, Meliha, Nuran. 
Kanık - Ankara tt.ddMI n No. hat 

tat Halil, karısı: Bedia, oilu: İsmail. 
Altın Bay - İstanbul Kapalıçarşı 

KürkçUler 21 No. Tevfik. 
Mutlu - ViJayet telefon fen memu

ru H. C. 
Ulusoy - Beykozda YalıköyUnde 

doktor kaymakam AH Galip. 
Erdem (*) - PoıJta tevzi memuru 

Mustafa Behçet. 

Türkman - Fatih: Haydarda ~ 
ağa mahallesi Cami sokak 16 :No. I 
nede Hüse)in, annesi Gülsüm, bi,.J 
ri Haber gazetesi Başdizgenl l\{eb 
Emf n, hemşiresi .Müzeyyen, kızı :Dl~ 
Balcıoğlu - İnhisarlar lstanbul c' 

müdilrlyeti takibat şubesi memarl• 
dan Hasan. i1' 
Akalın - Polis mektebi dabU 

birinci komiseri Derviş. 
•• Kayan - Polis metkebi dahfli1' 

çilncU komiseri Hamdi. 

AkgOn - Cağaloğlu yokuşu 11 ti~ 
ressam Cemil. 

Erden - Cerrahpaşa has~ 
Bakteriyoloğu doktor FethL -~ 

DUndar - Denlzyollan fşJe"'.tt 
Galata başacentesinde konşl~ .... 
memuru Ihsan ailesi: Necmiye. 
Mua11A oğlu Müfit. (J 

Kazan - Deniz yollan işletmeıf ~ 
lata baş acentalığında konşimeıttD 
muro SalAhattin, kansı Fatma, 
SUheylA, oğlu, Cahit, kardeşi JJed 
tin. 

~~~-j ! veG~~=:~~ Ha::::::~::::~ 
.:--.:..-:...:...~..,......,..;......,..;~~ ... .J.ır"ı",~ yet sokak 52 No. hanede Cabir. 

Tuce - Bakırköy Saknnğacı ~1 
dar sokak 17 No. hanede ınti 
kaymakam Halil Sıdık, manevi e( 

Ayşe, Erzurumdaki kardeşi J{ii~ 
annesi Havva, gelini, Nuşure, yd'i 

lerf; Necati, Şükrii Toğan. İngiltere ltalya maçı oynanah, 

h~;-;n bir aya yakın oluyor. Fa -

kat işin dedikodusu hi.li. ilk an . 

l;;'daki hıziyle devam ediyor. 

Son poıta ile gelen Fransız ga· 

zetelerinde yukardaki çok entere
san resme ra.ageldik. 

Fransız ıazeteıi bu resim hak
kında ıu izahati veriyor: 

' (Yukan koyduğumuz bu iki 

r;;in bir hastahanede alındığım 
zannetmeyiniz. Bu resim lngil • 

Coffing, Bastin, Moss, Drake (sol
da) ve Bawden'in (sağda) ilk 
pansnnan ve tedavilerinin yapıl -
dığını görüyorsunuz .. ) 

Bu resim ve izahat da gösteri
yor ki, lngiltere - ltalya karşılaı -
ması bir futbol maçından ziyade 
bir meydan muharebe~i olmuıtur. 

Hattı havai delcovil ve 
malzemesi satışı 

Istanbul 

T ._J ---~ 

Gümrükleri 

Başmüdürlüğünden : 
tere • ltalya milli maçından sonra · 
A 1 f b ı kl 

.. b.. 928 senesı sonuna kadar gümrük anbar ve antrepolarında top· 
rsena ut o u unde i\lınmı• ı ı d ~ d · 'k ::r· anan e§ya ar an a§agı a cıns ve mı tarı yazdı malzemelerden hat. 

tır. tı havai malzemesi 221121934 tarihinde kapalı zarfla vagoten aksamı 

Hak
'k b' . 29 12/ 934 tarihinde açık arttırma suretiyle ve gümrük resmi ara-
ı aten ır f acıa olan maç- ı k ·· t ı kt H · ı ı· · __ ~. m mama uzere sa ı aca ır. er ısteyen satı an eıyamn cetve ını ve 

tan sonra lngiliz oyuncularından eşyayı ıörebilir. Satışlar 7 / 12 934 tarihinde tatbik edilecek olan 
2490 No. lı kanundaki ~erait dahilinde yapılacaktır. Satış şartname· 

,_ ________________ feri her isteyene meccanen verilir. Kapalı zarfla verilecek teklif 

Çocukları Koruyahm mektpularının müzayeed saatinden bir saat evvel Baımüdürlükte top. 
Kıı geldi. Kııın ıoğL1ğundan ve bu )anacak olan komisyona verilmesi ve % 7,5 teminatı muvakkate ak

ıoğuğun getirdiği haıtal.ddardan yok- çasinin daha evvelce İstanbul ithalat Gümrüğüne yatırılarak mak. 
ıuz yuttaılanmızı korumak hepimi • bunun da bu zarf içersine konulması lazımdır. (8288) 

zin boynumuza borçtur. Bu borcu ö -

demiı o!rnak için kullanamadığımız 

eaki çamaprlanmızı, çoculdarmuzm 

SATILAN EŞYANIN 
Kıymeti Miktarı Eıyanm cinsi Müzayede aaab 
Muhammenesi 

7325 , · 2039 Kap Demir hattı havai malzemesi 15 
veaair aksamı 

1281 60 Kalemde Dekovil hattı malzemesi 15 
veaair aksamı 

Ak Timür - Beyoğlu Cihangir Ka
radut caddesi Fuat, Mehmet Cemil. 

Er Türk - Gaziantep askeri savaş 

muallimlerinden Galata Kürkçü kaıtı 
hamal başısı. 

BerkRoy - Doktor Profesör Kemal 

Kenarlan (; İ§aretli •Ol, 
n evvelce ~CJ§kal.arı taralın~11 
lrnmrf isimlerdir. Sahiplerini' 

Cenap. iittirmeleri laydal.ı olur. A 
1

1-GÖzei"" ve Gürbüz ço~---~ 
müsabakası J ... .._...._ ................ _._. ______________ , 

No. 80 - Sara rfo. 81 - Natık .,;I 
G.. .. .. ;Jıı 

uzel ve gurbuz çocuk müsabaka mıza giren küçüklerden . il' 
daha resmini huıün koyuyoruz. Müaabakamıza iıtirak edıO 


