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J\Imanya ile ticare-J 
timiz ne halde 

Alnıanyamn fiyat işinde tel8şine 
lüzum var mı ? 

/\}Son aldığımız malfunata göre 

1 
.. ltlanyada ticaretimize çıkarılan 

1 
Uilük hakında, Berlinden son 

't~· ~n ınalfunata göre bu hususta 
Utte h "'kA • ı k İi u umetıy e temas etme 

~ete Ankaraya gelmi§ olan Ai
le .rı dış bakanlığı umumi müdür
ltı~ınedn M. Raff Berline dön -
~Ştür. Alman ulusal ökonomi 
\' kanı Doktor Shcahta da izahat 
~·~ren M. Raff, bu hususta Türk 

l 11kunıetinin hüsnü niyetini söy
tı.. • .. H§tir. 

Almanyayı, son günlerde fab
rikalarının ihtiyacı olan ham 
pamuğu tedarik etmek en ziyade 
yakından alakadar eden bir me
seledir. Almanya, Amerika, Hin
dish.n, Mısır, İran ve bu me
yanda memleketimizden de pa
muk almak için muhtelif teşeb-
büsler yapmıştır. Ancak bu te-
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llt'rürkofisin verdiği malfunata 
\ 1ıaran Berlin büyük elçimiz fi
~ ar 'Ve umumi vaziyet hakkın -
.. Alınan hariciyesine bir nota 
W-trın· d ış ve vaktinde cevap alama-
•ğından Ankaradan verilen tali::t .üzerine Alman hükfuneti 

"ı tdınde şiddetli teşebbüsler yap-
1!trr. 

şebbüslerinin hemen her tarafta 
güçlüklerle karıılaştığını ilave 
etmek lazımdır. Alman - İngi
liz ticaret anla§masına bağlı olan 
ümitler hiç te tahakkuk etmedi -
ğinden Hindistan ve Mısırdan 
mal celbi büyük müıkülatla kar
şılaşmıştır. Rusya ve lranda da 
vaziyet hiç te daha müsait görül
memiştir. 

Amerikaya gelince; bir Alman 
heyetinin Amerikaya gittiği ve 

(De7amı 6 rncı da) 

Dün sabah AlemdağındakiTCJ§delen SU)'flnun a•ri bir ıeküde alınman için yapılan tesi&atın bitmeai mü
nasebetiyle vali muavini Ali Rıza, belediye rei•i muavini Hamid ve ev kaldan bir iki ki§inin i§tirakile bir 
merasim yapılmışdır. Heyet •aat 9 Ja Kadıköyünden evveUi otomobil, sonra manda arabalariyle Alemcla
ğına k_adar çıkmı§ ve yeni sudan bol bol içmiıdir. Evkaf idare•inin burada bir otel yaptıracağı 

söyleniyor 

Türkiye harbe 
nasıl girdi? 

vyetlerin çıkardığı bir kitabın 
6 lncı endi nde buna dair 

Türkofis 
Nakliyat ve tarHeler 

şubesi Istanbula 
nakledildi 

Türk Ofisde şimdiye kadar 
geçirilen tecrübelerden alınan ne
ticelere göre yapılacak ıslahatın 

ilk kısmı olarak· Ofilmerkezi nak
liyat ve tarifeler tubeai Jatanbula 
nakledilmişdir. Bay Mustafa Nuri-

Kanser tedavi 
edilebilir mi? 

in.gilterede seromla tedavi iyi 
neticeler veriyor 

neler yazıhyor ? 
r-. 

fi· 

nin şefliği altındaki bu tubenin \ 
bütün memurları dünden itibaren 
fstanbulda faaliyete geçmitlerdir. 

Türk Ofis Merkezi yabancı va
pur kumpanyalarının ihrac malla
rımızın iyi müşteri bulduğu şu za~ 
manda her zaman yaptıkları gibi 

(Devamı 6 ıncr da) 

Bazıları işin mtısbete 
doğru gittiğini 

. söylüyorlar 
Londra gazetelerinde kanserin 

seromla tedavisi üzerine dikkate 
değer yazılar çıkmaktadır. 

Meşhur bir Londra hastanesi 
araştırma komitelerinin birinde 
hayvanlardaki kanser hücrelerini 

seromla öldürebilecek bir dere-Bay Nusret ceye vardığını bildirmektedir. 

"Seromun henüz insanlara tat-
Y eni vazlf esine bik edilebilecek bir dereceye gel-

hareket etti mediği,, de ilave edilmi§tir. 
Birinci Kanun İptidasında ad- , Bu habrin verildiği günün sa

Almanlaren Göben, TUrklerin Yavuz zırhhaı liye encümenince nakilleri yapıl- bahı, Londra gazetelerinden biri
Bilhaasa, altıncı cildinin bir kıs- dığını evvelce yazdığımız adliye nin idarehanesine kadın okuyu
mında, Türkiyeye taallUk eden memurlarından emrini almıı 0 • cularından birinin girdiği yazılı-

li,t Sovyet dostlarımız, "Emperya
~l devresinde beynelmilel müna · 
ı "etler" · ·ı b"" '"k b'" '"k 'it ~., ısmı e uyu uyu cı -
~U neşrediyor. Gizli vesikalardan 
"'-t~kkcp olan bu eserin son za
'ı .? a'tda almancasınm da çıkma · 
\t~~eıine kitaplar, dünya matbu
~vkali>de aliika celbetti. 

ır kadın yandı 
z ll\rallı kadını kur-

tarmak kabil 

11 olamadı 
~-}'~ Rece sabaha kar§ı Fenerde 
~tlt"1 ar nıahallesinde bir yangın 
ltı- •t, 80 yaşında bir kadın alev-

't&.ıınd k ··1 .. t" 'i a yanara o muş ur. 
()l'tt ;\flan kadın Bayan Ayşedir. 
~~~ tutan Bayan Ay§e iftarı et -
'-'uddn ' 0 nra namazını kılmış, bir 
iL et :-çt .ı sonra da yatmıştır. Saat 
L. \lQ" 

~ı~1Rru Bayan Ay§e sahur~ 
~ı 1, tı f, nıangal başında yemeğı· 
~~ ;ken uykuya dalmış, başı 
ij'tU ' tlzerine düşünce ateşler 
\ )\~ b 
~ tlb• aşına, yerlere dökülmüş 

1•eleri hıt~muştur. Mangal 
(Devamı 2 inci de) 

cihetleri vardır. yor. Bu kadın okuyucu, o gaze-
Pravda gazetesinin 29 Teşrini- te ile bundan iki sene önce mü-

sani 934 tarihli nüshasında yazıl nasebet peyda etmiş ve uzun za-
dığına göre, altıncı cilt bilhassa, man kanserden ölüme mahkfun 
Türkiyenin Almanya taraflısı ola· bulunuyordu. 
rak harbe girişini anlatmaktadır. Bugün bu kadının, her zaman-
Almanya, ihityar Osmanlı devle-- kinden daha iyi olduğunu bildir-
tini hangi vesaitle kendi tarafına miştir. Tıbbi muayenelerin var-
çektiğini ıimdiye kadar gizlemek- dığı neticeye göre, kendisinde 
tedir. kanserden eser görülmemektedir. 

O sıralarda, Osmanlı lmpara- Bu kadın seromla tedavi edil-
torluğu muharebe etmeğe hiç te miştir. O seram tedavisi ki, da-
hazır değildi. Almanya, esaslı ' ha mutaassıb lngiliz kanser arat-
kuvvetlerini garb cephesine tahsis Bay rtusret brıcılarının kanaatine göre, he-
etmit, orasını yıkmak istiyordu. lanlar yeni vazifelerine başlamak nüz insanlara tatbik edilecek bir 
Çar Rusyası, kendi cephesini faz- üzere İstanbuldan ayrılmağa baı- dereceye varmamıştır. 
la olarak genişletmekten çekini lamışlardır. Bu arada lstanbul as- Gene kanserin seromla tedavi-
yordu. İstanbula Berlin yoliyle liye üçüncü ceza mahkemesi azası si havadisi verildiği günde, bu 
gİrmeği istiyordu! Fransa ile in- iken Bolu ağır ceza reisliğine ta- kadından sonra daha yaşlı diğer 
giltere ise, Türkiyeye koydukları yin edilen Nusret de emrini almıt bir kadın ayni gazetenin idare
ıermayelerin akibetinden korku- ve bugün yola çıkmııdır. hanesine gelerek "Bundan birse 
yorlardı. Rusyamn bu memleket- .,.. ____________ m9!I ne önce kendisine ancak üç ay 

teki istila~u emellerine kıskançlı~ H A B E R kadar yaşıyabileceği,, söylendiği. 
la bakıyorlardı. Onlar icin Al- ni bildirmişdir. Yarasının pek 
man nüfuzunun Türkiyede yer et lıtanbulda en çok satılan gaze- büyüdüğü ve kendisine ameliyat 
mesile Rus nüfuzunun yer etmesi tedir. Hanlarını Habere verenler da yapılamıyacağı neticesine va-
eı gibidi. kar eder. rılmııdı. Bu yüzden ölüme ha-

(Devam! 6 mcı 'da) (Devamı 6 mcı da) 

Niçin tatbik 
edilemiyor? 

Ancak yeni tiyatro 
binası yapılırsa o 

zaman düşünülecek 
Tiyatro binalarının fenni cİ· 

betten taşımaları icabeden esaslar 
hakkında daimi encümence bir ta

limatname hazırlanmış ve bu tali
matname tehir meclisinin geçen 
seneki toplantılarında kabul edil
mişdi. 

Bu talimatnamenin tatbiki için 
de tiyatro binası sahiplerine bu 
yaz sonuna kadar mühlet veril • 
mişdi. 

Bu talimatnameye göre, bele • 
diyenin idaresinde bulunan Te • 
pcbaıı ve Fransız tiyatrosu bina. 

ları sahnelerinde de demir ke • 
penkler yapılmış, cigara içilecelC 

hus?si odalar vücuda getirilmesi 
ve sahne arkalarında fenni ter ti • 
bat yapılması icabediyordu. 

Hayli masraflı olan bu fenni 
tertibatı belediye yapme.mıtdır. 

Çünkü ahşab ve eski bir bina olan 
T epebaşı tiyatrosunun sahnesine 
demir perdenin konamıyacağı, 

.(Devamı 6 mcı da) 



De 
Afyon-A talya hattı 

bi iri iyor 
A.n1tara, 13 {A.A.} - Bu haf. 

ta içi::de Afyon - Antalya hat· 
tının Aydın hattı üzerindeki Ka. . 
rakuyuyn ıkn.dar olan bqir.ci ve 
altıncı :lmır.ı1nnmn d ihn!~i ya.. 
pılllll§br. .!6ı:raya dar ihaleii 
yapılan Afyon - Antalya battı· 
nın' bltan 1 2 lbu~k ı::ilometre
dil'.. BedeH · · ·ıyon yedi yüz 
bin lirnıın. 

HAlit.K - Akşam Postası 

• e e ı gene 
• soy üşüyor? ı 

....................................................... -... 
arb yerinde i 

! 
o 

Karakcy,udan &l dıza kadar 
ola-:ı Ay.dm huttmc!an istifade 
edecek olan Aydın - Antalya 
hatt:cnIL"?l &iadızdruı Bı:rdura 
kadar ı01an 13 kilometrelik ıube 
kısmının eksiltme, arttınna ba-

ltalyanlar 110 6lü i ". ees 
ile bir çok sil8h i J 1. 

ar muahede
mi edecekler 

= bulmuşlar 

zırlılt1nrı yapdmal.'ta olduğu 

İ Roma, 13 (A.A) - ltalyan 
i Stefani Ajansı bildiriyor: b 
1
. Valna taarruzu hakkında doğ· 

e er durursa bütün ka
Amerikahların olacakmış! 

ve fAfyondan !Burdura ve lspar -
taya. bd :r olan kısm:lların önü-

müz::leki 1935 yılı içinde beheme
hnl bitirileceği haber almmı~ 
tır. 

J ruluğu kontrol edilmiş olan taf· 
• silat ap.ğıdadır: i 
1 İtalyan hatları önünde sayı -
j lan Hnbe§ ölülerinin adedi 110 
1 dur. Valna ile Ado arasındaki 
1 arazi üzerinden uçan tayyareler 
i c E E\!l.....;i ••ıdü ~ bir çok ölü ve yaralı görmüşler- i 

~ m ll A' Ull~ O ~ dit. 105 tüfek, 8000 kurşun, 125 i 
Anknra, 13 (A.A.} - Bursa 1 çadır, 400 iate çantası ve bir! 

saylavı Bay Emin Fikri Eralp dün ~ kamyon bulunmuştur. i 
. d .. _)•• . h ' ı gece evın e anJın co pt1vatrın as 111

"•·········--··············· ........................... . 

tabğından ölmüşdür. Cenazesi ya- Yardımcı muallim 
rm Nümune hastahanesinden kal- olabJJmek için •• 
dınlacakdır. Ölen saylavımız ku-
rultay ba~kanı Kazını Oza.lp'ın 
amcasıydı. 

Nak 1 vasıtalarından 
resim almmıyacak 

Ankara 13 (HABER)- Devlet 
işlerinde kullanılan memurlardan 
1934 derı yılı içinde bir muallim 
vekilliğine tayin edileceklerin, 
vekili bulundukları kimseye tah • 
ıiı edilmiş maaşın üçte ik:si kadar 

ücret verilebileceğine, orta tahsil 
mektepl <?rinde aylık maktu Üc • 
retle ;-,...._ .:. ·mcı muall:m tayinine 
dair l~.~h:ı.lar encümenlerden çık· 
tı. Bu layihaların Meclisin cumar

tesi topantıaında görütüleceği 
söyleniyor. 

Yardımcı muallimler iç!n ba • 
kanlık bir talimatname hazırlıya· 

Londra, 13 (A.A.) - Deniz 
meselelerinde iki aylık bir görü§· 
meden sonra, İngiliz ve Amerikan 
noktai nazarları asla dcğişmemit· 
dir ve başlangıçta olduğu gibi, 
uzlaşmak fotido.dı da yokdur. 

Londra, 13 (A.A.) - t lngilte· 
renin teklifi üzerine deniz müza· 
kerelerinin önümüzdeki ilkbaha
ra tehiri, yalnız tonajların tah· 
didine aid bir itilaf vücuda getir· 
mek maksadiyle İngilizler tara
fından yapılan tekliflere Japon
ların menfi bir cevab vermesine 
bağlıdır. 

İngilizler, noktai nazarlarını 
böylece tasrih etmekte ve Japon
ların müsbet bir cevab verecekle· 
rini ve bu suretle görüşmelerin in
kıtaa ~ğramaksızm devam edece
ğini söylemektedirler. 

Şayed Amerikan heyeti evvel
ce bildirdiği gibi Londradan ay
rılmağa karar verecek olursa mü

zakerelerin inkıtaa uğraması me· 
suliyeti onlara aid olacakdır. Bu 
mesuliyeti, her türlü ihtimalleri ve 

müzakerelere devam ihtimalini i
leri süren İngiliz tekliflerine yük
lemek kabil değildir. 

ahedesinin feshi metni aüratle ha· 
zırlanmaktadır. 

Gazetelere göre, Japonya ayın 
20 veya.' 22 sinde bu hususta kat'i 
bir tedbir almı§ olacakdır. 

Londra, 13 (A.A.) - Deniz 
müzakerelerinin tehirini §arta 
bağlı bırakmış olan İngiliz maha
filine cevab olarak Amerikan ma
hnfilinde afağıdaki malumat elde 
edilmiıdir: 

1 - Şayed Japonlann cevabı, 
umumi bir uzlaşmaya yol açacak 
mahiyette olursa müzakerelerin 
tehiri meselesi kendiliğinden or · 
tadan kalkmıt olacakdır. 

2 - Bilakis - çok muhtemel ol
duğu gibi • Japonlar yapılan tek
lifleri tamamen reddetmemekle 
beraber esaslı vaziyetlerini mu· 
hafaza ettikleri ve teknik plan ü
zerinde müzakerelerde bulunma
ğa hazır olduklarını bildirdikleri 
takdirde daha nazik bir meaele 
orhya çıkacakdır. 

Nevyork, 13 (A.A.) - Norld 
Telegram, Japonyanın Malezya 
yarım adasının Siyama aid kıs
mında Kra berzahında bir kanal 
kazmak için Siyam hükumeti ile 
gizli müzakereler yapmakda ol· 

Gizli bir harp vesik8" 
sı neşredildi 

Londra, 14 (A.A) - Morning p()Si 
gazetesi bugüne kadar ortaya çıkın•· 
mış ,.e Mösyö Ilaldh•inin (lngiıtere • 
nin hududu Ren nehri üzerindedir) 
sözlerinden sonra bilhassa dikkatt 
değer gizli bir harp ,·esikası neşret· 
rnektedir. 

Bu 'l'tsika 1918 senesinde Alman A· 
miralı Şer tarafından yazılmış ''C Lil· 
dendrofn gönderilmiştir. 

Vesikanın gayesi Alman askeri ıns· 
kamla.rını Heligonand adasının Jngil· 
tereye karşı bir hücum üssü oJmaJda" 
çok uz.ak bulunduğuna ikna etreektf. 

Amiral Şer, Flandr sahillerinin 1"· 
giltereye öldürücü bir darbe vur1t1:ıfc 
iı;in Alman donanmasına çok müs:ıit 
oldu~t•nu ı:JÖyHiyor ve diyor ki: 

- Bir hava hücumu tçin de bu böY· 
1cdir. 

Bir kadın ya 
(Baş tarafı 1 incide) 

devril;nce Bayan A.y~e · uyanmif• 
etrafını saran ateşlerden kurtul .. 
maya çalışmı~sa da muvaffak o1

•"' 

mamı§, feryada ba~lamı~tır. lhti .. 
yr kadının feryadım yandaki cCa·"' 
da yatan o31u 'duymu~, uynarr k a• 
nasını kurtarmak istemiştir. Bu !1. 

rada odayı dumanlar kap!amış .;e 
anası da alevler arasmtla kalnı•t 
bulunuyordu. 

Bay Ayşenin oğlu sokağa çılca· 
rak be1cçiyi ve devriyeyi haberdaf 
etmİ§, itfaiyeye yangın bildirilnıİf 

ve saat üçü kırk beşte itfaiye yarı· 
grn yerine gelmi~tir. ltfaiyeniıt 
gaz maskeli efradından bir kaÇ' 
içeri girerek Bayan Av~eyi yannJJf 
bir halde çıkamu~lardır. 0-'a kıt• 

men yanmıştır. Zabıta tahkikat• 
batlamı,tır. 

iki amele 

Ankara, 13 (HABER) - Güm· 
rük tnrife kanununa müzeyyel ve 
ruemlekete resimsiz girecek 
nakil vasıtaları araaında kara ıey. 
yahlarına ve yolcularına ait o • 

}anlardan P.ara. ye :aened teminatı 
yerine, uluslar arası turizm ve o • 
tomobil birliğine memub Türkiye 

turing otomobil kulübünün bitiği 
ve bu kulübün veya onun kefalet 
ettği ecnebi kUlüplerin vereceği 
ulu.star arası turizm ve otomobil 
birliğinin giimrüklerden geçmit 
karnesi; hava ıeyyahlarile yolcu. 

caktır. Talimatnamede muallimle
rin tayin ~artları, ücretleri tasrih 
ed:Iecektir. 

Yardımcı mua ı ;mlere verile -
cek ücretler ayda 60 lirayı geçmİ· 
yecektir. Bunlar tatillerde ücret -
lerini nlab:lecelderdir. Hariçte 
ders, resmi veya hususi me~guli • 
yetleri olanlardan da yardımcı 
muaHim tayin edilebilecektir. 
Yardımcı mualliml'k, orta tahsil 
muaUimliği iç:n müktezeb hak teş
kil etmiyccektir. 

Tokyo, 13 (A.A.) -Resmi ma·' 
hafilde söylendiğine göre, Londra 
görüşmelerin'1 devam etmeği is -

temekle beraber, Japonya tehire 
mümanaat etmiyecekdir. Fakat 
bu tehirin gayri muayyen olması 
l<aydolunuyor. 

duğunu yazıyor. Bu kanalın ka- Kaya altında kalaralı 
zılması için otuz kilometre kadar öldü 

larm aid o1anlar için de Türk 
Tayyare cemiyetile uluslar arası 
ve hava federuyonunun ve bu fe
derasyona mensub olub Türk tay

yare cemiyetinin gümrük geçiı 
karnesini tanımı§ olan u1us1ar a • 
rası hava kulüblerinin gümrük ge
~İ§ karneleri kabul edilir. 

Arnavutluk elçimiz 
Tiran, 13 (A.A.) -Türkiye el

çisi bay Yakub Kadri, dün itimat • 
namesini mutad merasimle krala 
takdim etmişt:r. 

Japonya, müzakerelere ne za -

man ba~lanabileceğinin tayin e • 
dilmesini istemektedir • 

Re!mi mahafil, İngiltere ile bir
leşik Amerika, konferansı tehir 
etmekle Japonyanm deniz müsa -
vatı talebine dolrnnabileceklerini 
ümid ediyorlarsa bunda aldana • 
caklarını söylemektedir. 

Bir tarafdan da Vatington mu· 

yer kazılacak ve Japon filosu bu 
aayede Singapurun tehdidinden 
kurtulacak dır. 

soğuklar başladı 
Kayseri, 13 (A.A.) - Şiddetli 

soğuk başlamı§dır. Üç gündenbe
ri soğuklar sıfır altı 12 dereceyi 
bulmuşdur. 

Çankırı, 13 (A.A.) - Dört beş 
gündür süren kuru ayaz ekini 
durdurmutdur. Soğuklar aıfırdan 
aşağı 7. 8 kadar inmitdir. Gece 
batlıyan kar az yağmı§Sa da ha • 
Yanın &idd,,.tini krrmı dır. 

Maddenin mecliste müzakere
ainde bay Ziya Gevher, metinde· 
ki nrabi, far isi aöz ve terkip, erin 

kalclırılmasmı istedi. Trabzon me
baııu Bay Ho.snn, bunun burada 
münaka§asının vak;t kaybedilme· 
~nimucib ~aca~n~ bunun ~~ ı-~~m~~~a~h-~~~~~~~~~~~~.-.. ~-~.-.~--~.--·.~~~- 9 : • t • ı 'M + . nn 

l . bir komite teıkilini ileri aürdü.Bay 
Ziya Gevher, encümenlerin ve me
bus1ann bizzat bu iti yapabile • 
ceklerini anlattı. Bay Sadri Mak • 
iudi, müzakere arasında kelime 
yaratmanın yanlı§ ol~cağmı, bay 
Hananın fikrine iştirak ettiğini 
bildirdi. 

Edirne mebusu bay Şeref Ay
kut, enastıı bay Hasanm fikirleri • 
ne it tiralc ettiğini, bazı basit ke • 

limeler burada değiıtirilebilse de, 
asrl ıstılahlar itinin ancak müte • 
he.sus bir heyet tarafından yapı • 
Jabileceğini ileri sürdü. · 

Mesele, Bay Ziya Gevherle bay 
Sadri Makııudi nraıında tekrar 
münakaşa edildi: Bay Sadri Mak-

eudi, henüz hiç bir sözün ne §e • 
lilde istikrar bulacağı taayyün 
t:l:ned :ğ:ı•den kelime yaratmanın 
~rada doğru olmo..dığmı t~krar -
J.dı. 

1 abah ~azeteleri ne diqorlar? 
w•tWt ff' 0 •mw 

/(URUN - Bugiinl."ii başmal;aleyi 

Falilı Rıfkı Atay yazmıştır. Kıyafet 

inkılcibı meselesinde Yunan gazetele -
ri11in çıkardığı gürültüyü mevzuu balı 
sederck Türk - Yunan dostluğunun 

bir papas cübbesi ile lıavalanıp gide • 
cek kadar çürük olmadığını ileri sü· 
rüyor. Ve şimdi sinirler yatıştıktan 

sonra bu yayyaramn gazeteciler tara· 
fından çıkarıldığım ve gazetecilerin 
böyle uazlyetlerde dalıa ağır başlı ol • 
ması lünımunu söylüyor. 

Ctl!tlHURIYET - Yunus Nadi bu
gün başyazısında son Cenevre barış • 
larından balısedi11or. Evvclci Yugos • 
lavı1a üc Macaristan arasında ve Sar 
meselesinde llllllctler Ccmiuctirin gös 
terdUii nmvaff akıycti zikrettikten son 
ra dirıor ki: 

''Demek olu•l()r '1.-l d;ln•tamn odam. 
lıila önce nerr.Hi harı.-ı lwur.tını auok
tn trıtmrık i"in bü ,,'lk ul14'{lrmn bu 
•ayma k~tirme yöntem almalar! ye • 

tiyormuş. Gcrçel;lik budur. Nctcf..im ı yazı papasların kılık inlı:ılcibında çı· 
son Cenevre başarışlarının iç yüzü de kan gürültünün yaca~ yavaş dindiğini 
işte buradadır. memnuniyetle kaydediyor. Ve dost 

MiLLiYET - lsmail .Müştak Ma· Yunan lıükflmetile aranuzda bunun 
yakon yazdığı yazıda Ankarada Is- gibi uf ak tef ek Uıtil<ilların da gün 
met lnönünün söylediği nutuk esna • {leçtikçe kalmıyacağını BÖylüyor. 
sında bir çok kadınların getirdiği kü- AKŞA/JI- Bay N. S Ba!}rckilin söy. 
çük çoculdarın fena Tıaldc ağladıkla • lcdikleri başlıklı yazmnda diyor ki: 
rını, ve yifriiltü yaptıklarını mevzuu - Öyle sıkı devirde yaşıyoruz ki 
bahsederek bunun sebebinden l!lmet gilniinü glln etmek en bü!liik kazanç, 
lnönünün IJ!r rok sözlerini isitemedi • gelirle otdcrl az eok denk tutabilmek 
ğini yazmor. Bıı nibl hadiselerin tek • en değerli lls.tünlllk sayılıyor. 
rarlanmamasını temenni edi,ıor. ismet lnönünün evvelki gün BÖ'I· 

ZA !AN - Ehli.z:i•m 7ade tasarruf ledilderinl okuma•ıa ba1laı11nca ilkön· 
lıaflası münascbclile bir hasbuhal cc sandrk ld benlUiine güvenci, çok, 
11anmııı ve tasorrrıfun liizumundan, ,.aJrmlı bir no1it;kacınrn, propaaandn· 
bir m!llct {t>in cl•cmmi"etlr:den u:un lık ônfinmc1ari. karRrsınrl,..•rz. Nut'ku 
uzadma balısctmi1ıtir. y,.znız trrsarruf """''"'''."" Tıi,. o1mcızııcn "'·la knra"ı ""· 
fr"n l1''Tlllfn nnrnnın da b;r emek maTı· 
Tmıı1•ı;f, aTm""' m-.1rr1tnH ;reri 1;Prf!1•nr 
ru• ri•ıor r.-; • " r.:mck8iz kazanç. temel -
si- N.,,rr ,.;11:,ur ... 

SON POSTA - iki yıldız imzalı 

re1,:ıece'k en 1mı•r rıön.0111 n"nmın 1':le 

<rnlmacnlfı 1•n11•lm11t l"lerfn '1rr,,r. P>r • 
rcr snm,,,. 1·nr ':lısıncla yüreğimiz IJ. 
iJünçle kabardı. __ .,..___ 

Beyoilunda Büyükdere cadde" 
ıinde Zingal Şirketi müdürü B•f 
Tevfik Aliye ait evin bahçesind• 
bir au yolu çukuru kazılırken çıı • 
kurun içinde çahtan Emin ve Melt 
met isminde iki amelenin üstii111 

bir kaya parçasile topraklar çölı " 
mü§, ameleler kurtarılıncıya 1'•" 
dar ölmüşlerdir. 

Okonomi ve tutuııı 
haftası 

Okonomi ve tutum haf tası dl' 
vnm ediyor. Dün Galatasaray li•; 
ainde bir müsamere, birçok ııı• . 

. d•'' tehlerde knoferanslar verihnıt 
Bugün de Beyazıd, Takıilll ~ 

Doğancılar meydanlarında toP , 
lanular yapılacak, tayyareci Ve , 
cihi uçuşlar yaparak ökonoınİ '(e 

cizeleri yazılı kağıdlar ataet\k~: 
Ayrıca dumanla havada tutu111 

luğu göıteren bir vecize yaza"" 
d~ ~ 

Mahktlm olan çoc~.,. 
Asliye ikinci ceza mahkeın.~•~ 

de dün on beş yaşlarında k.0?,.;Jı 
bir çocuğun muhakemesi bı:,., 
mit ve karar kendiıine anlaııl 
dır. ;_. 

Çocuğun suçu, Melahat iJdl 1" 
de bir kadını bıçakla ağrret\ 

1
,

ralamakdır. Sabri isminde 0~ 
bu çocuk yedi ay mahbuı ya~ Jıd' 
davacı kadına da bin dört yı1ı 
ruı tazminat ödiyecekdir. 



l<a· 
dat 

if 

.,, 
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~, 

q&üşiim: 
t lltu d. .. --:. 

ın ye ıgunu 
~3Jci ''I . 
t ktısat bıf ta:n,, yerine, 
ııııı Yed· .. ·· d. s· d' . ı gunu,, ıyor. ım ı, 
rırın· • 

1)1>... f bulunuyoruz. 
e b~rusu, bu tutum sıyaıası pek 
ta ır İttir. 

Ayakkabıcılar ikiye ayrıldı 
._kiden o1saydı, bütün yurd· 
ıtra: 

........ s l 
·~ a un paranızı elden çıkar-

.. 'b11.": Biriktirdiğin:z kazançtır f 
~ lırd· t ı. 
Unkü, ne alırsak, -dokuma -
k'Yakkabına değin,- hepsi de 
~ .Yurd!ardan b·ze !okulmuf• 

!1; Ü~ün aht veritler, bizim a -
. n:tııeydi. 

ş llıd' .. 1 • M' ı oy e mı ya: 
ılli ı ·· · ' M'll" ~i h nnay ımız var. ı ı sa • 

~~'.l aııJ ett'ği malları memleket 
' il ıatamıyacak ! Satacak l<a· 

llı .. k b l• ·emme} mallar yapsak bi • 
·' 'ika diyarların kanunlan, bi· 
ı. 'IYayı sınırlarından iceri bı· 
•l'lııy ,1 acak tarzda yapılmı .. tır. 
~~)ae milli aanayiimizin inlti§a
• ıı:ı, iç pazarlarda müfteri bul· 
u:~ ~e:buruz. iç pazarlardaki 
t:rıler de kimdir? Biziz ... , 

,. ier b·ze "kirli düğüm,, terbi· 
ı,~ ~eri lirse, milli sanayi nereden 
"af edecek [)· . 

1fer taraftan da, elbette bir 
Öl Para birikf rmem;z lazımdır. 
~~.eYıe, itin içinde bi.r tezat 
.. UYor musunuz? Bir taraftan: 
lilb'kün olduğu kadar fazla mal 
~: ~.lmak!,, diğer taraftan 
t~kun olduğu kadar fazla pa• 
ı:ıı 'k 1 r tirmek !,, 

il. He • f 'b . . b ~ ' Yenı tasarru zı nıyetı, u 
~ddı telif edebilmel:dir! 

~' erli malı kutlanmağı, vatan• 
~ l ltendine bir ,iar yapmalıdır. 

1~ taraftan da, para biriktir • 

~ ... ~, para binKtfrmek, Jftln" 
~'akla olur. Onun da çaresi 
\'~ bulmalı. Otuz Ura kazanan 
'ıle ııerden para b:riktirain? 
~~la ihtiyaçlannı bile temin 

l)·IYor. 
"" • 

1Yecekıiniz: Otuz beş Ura da 
"'Ilı ·ı 
\F~ı eye kafi ge1miyecekti. Ma· 
~ı ıh, Yirmi bet lira da kazanıa 

)e.c.1... •. l . kti 
~ "'.ıuı, o mıyece • 

la.lesef bizim alııamadığunız 
'd t'?ı.ıf zihniyetinin merkezi itte 
'llt: Otuz bet kazandığımız va 
~ ~2 kazanıyorum ıanmak, o

~ ! ~~a.ndığı zaman iıe yirmi 
\f •rnıj beşi de yerli malına 

Mahalle 
Adları 

"Beylerbeyi,, gibi 
olanları değiştirilecek 

(Paşa, Bey, Efendi, Ağa) gibi 
ünvanlar kaldırıldıkdan sonra İs

tanbul postahanesi de, bütün Tür
k:~~ postaları gibi, bu kel"melerle 
yazılmış mektub zarflarını alma
mağa baş'amış·1 rr. Fakat bu arada 
postanın bir mühim noktai nazar 
dikkatini celbe~mişdir: Postaya 
her gün (Beylerbeyi, Beybaba 
caddesi, Rüstempaşa mahallesi) 
gibi yer!ere gidecek zarfı yazıl

mıı bir s\irü mel~tub gelmektedir. 
Posta hunları ne yapacağım, al- ' 
mak mı yoksa almamak mı 1azıın• 
geldiğinde İatırıp kalmışdır. Bir 

yan:.lan da bu semtlerc'en bir kıs· 
mrnın halh fırka te~kil;tı yoluyli1 
burnların is"?linin ele defiiştirilme· 
sini istem'ş1erdir Fnkat bu isim
lerin deği~mesi için Şelıir Mecı:si
nin kuarı li\znn ol..Jn'!un .. lan be
le-li"e. meclisinin Subat top'an r· 
aında bura~•.ra yeni is;mler ver:J. 
mesini meclis.len istivecek.tir. 

Polis Yaşara 
mükafat 

Yarası lylleşmlye 
yüz tuttu 

Baliıilide vilayet binasının kar
.;. 1"81 ... atleld Ro.t.mı:ln JiallVe

sinde baılayıb sokakda biten va
ka hakkında polis içinki ıube mü· 
dürlüğünce yapılan tahkikat dün 
bitmif, bu hus11sda hazırlanan ev· 
rak dün adliyeye verilmitdir. Bu 

vakanın adliye tahkikatiyle müd
deiumumi muavinlerinden Bay 
Celil meşgul olmakdadır. 

Ahmedin kahvede oturan avu
kat Meletyusu yaralaması ve zabı
ta memuruna kartı gelmesi, ani 
bir cinnet buhranına tutulması ne
ticesi olduğu anlaşılmıtdır. 

Çürük 
Mal yapan ar 

... çoga mış 
Son senelerde fehrimizde çürük 

ayakkabı imalat ve satı~mın bir 
hayli ilerlediği iddia edilmekde
dir.Bu iddiayı yapanl~r gene ayak 

ko.bıcı1ardır. Sağlam ayakkabı 

yapdıldrını iddia eden bu nyakka· 
bıcılar mukavva ve çürük deri kul

lanan ayakkabıcılardan şıkayetle 

Ticaret Odasına müracaat etmİ§· 
lerdir. Bu arada lastik fabrika'arı· 
nın öteden beri ortaya koydukları 
bir iddiada tazelenmekde ve a

yakkabıcıların miihim bir kısmı· 

nın yerli deri yerine daha çürük 

f akııt çiirük olduğu için ucuz o!an 
ecm·bi derileri kullnnclıkları da 
ileri sürüimekdedir. Söylen iğine 

göre rnemleketir.nize senede on 
milyon kilo Avrupa derisi girmek

tedir. Sağlam ayakkabı yaptıkla

rını töyliyen aya1dtabıcılar bu gün 

lerC:e Ticaret Odasında toplana· 
rak sağlam ayakkabı yapmıyan 

e~naf!ı:ı yapılacak mücde~enin ıek

Hr,i tesbit edeceklerdir. 

Tramvav kazası 
Y enişehirde oturan Karabet, 

Taksimden geçerken vatman Hay 

rinın idaresindelci tramvay araba
sı çarparak yarafamıtdır. Polisce 

tahkikat yapılmakdadır. 

Arkadaşhkl 

Ortaköyde Enver tütün depo -

sunda çalışan Miladın 1224 ku -
ruşunu çalan arkada§ı Nazife ya • 

yakala nmıtd ır. 

Tramvaydan atlarkf;'n .• 
Fatihde şekerci hanında oturan 

kunduracı çırağı Abdullah dün 

sabah tramvaydan atlarken düş • 
müş ve ağırca yaralandığı ıçın 

Cerrahpaşa hastahanesine kaldı • 
rılmışdır. 

Kırık 
Canılag-

Şişe fabrikası için 
toplatılacak 

Beş senelik sanayi proğramıy~e 
temellen atılan fabrikaların ilk 
verimli neticelerinin alınacağı 

g~nler yaklaşmakdadır. inşaatı iş 
Bankasma verlen Pa§abahçedeki 

şişe ve cnm fabrikasının kuru1uşu· 

da bu <ıırada iierlemişdir. Şimdi 

f?.bı ikanın ihtiyacı olan iptidai 
maddelerin toplanmasına başlan• 
mışdır. Fabrika müdilrlüğü bütün 
lstanbulcla cam parçalarını toplı• 

yacak bir teşkilat yapmakla meş

guldür. Hatta bu teşkilat diğe~ bü
yük .şehirlere de teşmil edilecek

dir. Bu kırık cam parçaları topla· 
narak yeniden şişe ve cam yapıla
cakdır. 

Şehrimizde timdi oldukca ipti· 
dai şekilde çalııan iki §İte fabri
kası vardır. Evvelce Defterdar ve 

Balatda da iki fabrika mevcut ol
duğu halde hunlar sonradan ka
panmışlardır. 

iki kadın 
Adliye koridor
larında döviiştil 

Dün adliyenin altıncı hukuk 
mahkemesi önünde iki kadın ara-
amda kanlı bir vaka olmuf, bun
lardan biri kafasından ağırca ya• 
ralanrnışdrr. Birbirini döven ka-

dmların ik=-..·nin de ismi Ay§edir. 
Bunlardan biri Beyoğlunda, diğe
ri de Tophanede oturmakdadır. 

Kavgaya sebeb §Udur: 
Yaralayan Ayte, yaralanan 

Anenin kızkardeıinin, kocaıı 
Mehmed Eminden boşanma dava
sına şahid gelmit ve kadının ko
casına hakaret yaptığını anlatmı§· 
dır. 

~lıııek ... 
~~rau Yapabilen!er, zengin o1u
~, ' ref•ha kavu§uyorlar ... 

Palis memuru Bay Yaşarın gö
zü yanındaki kurıun yarası ka
panmağa yüz tutmuşdur. Şimdi
lik gözünde bir arıza bıraknuya- lnkılab kürsüsünde 

Buna ıon derece sinirlenen Ay· 
eş, şahid Ayşeye mahkemeden çı
kar çıkmaz bir tokat atmı§, bunun 
üzerine tokadı yiyen, ayağından 
çıkardığı ıskarpiniyle tokatdı ata
nın kafasını yarmııdır. 

bıilletce, wm ferdce ••• 
~'.. HalTce SUreyya 

caiı anlaşılmakdadır. Bacakla
rından yaralanan sekiz yaşında 
Mürvetle mekteb talebesi Hayri
nin de yaraları iyileşmekdedir. 

1nkılab kürsüsünde Bay Mah

mud Esad dün "lnkılab hukuku,, 
mevzulu bir ders vermitdir. 

Gürültüyü duyanlar koşuşarak 
her ikisini de ayırıb polise teslim 
etmişlerdir. . ~~:~ı satışı çoğaldı 

~~ ~t fiatlarının ıon defa in
,, ~1 dolayısiyle, kibrit ıatıfı 
'>İç 1• tr. Şimdiki halde ıon üç 
~·tl~•de hu arb~ın yüzde 15 nis· 

Vazifesini hakkile yapan polis Fakir çocuklara palto 
memuru ya§arm takdir edilmesi Çocukları esirgeme kurumu lı
ve kendisine nakdi mükafat veril- tanbuldaki fakir çocuklardan sek-
mesi kararlaımıtdır. . . 

Yaralı kadın muayeneye sev • 
kedilmiş, yaralayan kadın da ser· 
best bırakılmı!dır. 

senıne kışlık palto verecekdır. Tevkifhane mOdOrtl· 
lt\ .. e 0'd ·ıeu tahmin ediliyor. Adliyede maaş 

', <iyliin_ün kibrit alımı artmış-
yarın ı ·Mekteblerden fakir çocukların niin muhakemesi 

adları istenmişdir. 
il verilecek 

~'td,tttıa. rağmen ıirket gene za • Adliye memurlarının birinci 
"il :ıe 0lduğunu söylemekdedir. kanun maa§ları düne kadar veri
'a t tleki uı k. d lememİ§dir. Buna da, adliye me-• Qill 

1
: rar geçen sene ın en 

ili._'\' ır~ azdır. Amele ücretleri- mur kadrosunun birinci kanun 
lh. ' l!ıe l başlangıcında düzgünle§tirilmesi 
l"'ll\1 l' . nıur maatlarının azaltı -
.._)tt ~lıYle l •• ııeneki zararın, ni- zarureti sebeb olmuıdur. 
il.. ı coO() b· 1 · d' 'Jd" · Haber aldığımıza göre maa§ L7'~ .... ~ ın iraya ın m ığı 
~ ''•Yo G verilmesi emri dün maliyeye gel • 

tl li.,,. 
1
• r ·. eçen sene zarar 250 

"' ırı miıtdir. Şu halde ad. liye memllr -lf... :r 

~ ları yarın maa,lannı almıf ola • 
l~ı ~ caklardır. itbik .. .. . . 

Atatürk'iln yeni 
büstleri 

Bazı bankalarda ve müessese

lerde Atatürke benzemiyen büst
lere tesadüf edilmekdedir. Bunla-

Tevkifhane memurluğunda bu
lundukları 11ralarda bir çok suç
lardan dolayı elleri itden çekdi
rilen tevkifhane eski müdür veki
li Aziz ve bat gardiyanı ı::ahsinlc

bunların cürüm ortağı oldukları 
iddia edilmekde olan bazı gardi • 

nn değiştirilmesi için Tayyare Ce- yanların dün asliye üçüncü ceza 
mahkemesinde duruşmaları ya • miyetince tedbirler almıyor. 
pılmışdır. . 

Tayyare Cemiyeti tarafından Bazı müdafaa tahidleri din • 
Atatürk'ün yeni büstleri yaptırıl· lendi. Bunlar müdür vekili Azizin 

.\ı, . utusu kullanınız 
' "•, dumanı ve tehlikeli ko
')oktur, Her dakikada biz -

mışdır. Bunlar pek benzediği için husµsi ahvalinden ve vazifeşinas 
lsveç elçisi rağbetle kar~ılanmışdır. Şimdi- bir memur olduğundan bahsetti -

1
.S iJa~•dedir. Sarfiyatı ıaatte 
~! kadardır. 

Ankarada bulunan lsveç sefiri den bir kaç büyük müessese bun- ler. Diğerleri hakkında bir ıey 
M. Vinter ,ehrimize gelmişdir. • lardan almı§dır. Tayyare Cemiye- bilmediklerini ıöylediler. Neti • 

fsveçin Moskova, Tahran, Bağ- ti büstden başka Atatürk'ün en cede mahkeme bazı mevkuf şa. 
dad elçisi de dün a Thrandan şeh- yeni resimlerinden birini de Viya- hidlerin çağrılması için geri bı • 
rimize gelerek Berline gibnişdir. nada bastırtarak getirtmişdir. rakılmışdır. 

7le uar, 1let1ofi -. ,_,zwı~--~ 

Dünyanın borcu 
ne kadar? 

Dünyanın umum borcu altına 
tahvil edildiği takdirde tam 126 
bin ton etmektedir. 

Bu paraya verilen asgari faiz de 
yüzde 5 olduğuna göre bu hesaba 
nazaran umum dünyada ödenen 
vanti faiz 6300 ton tt- t aktadır . 

Buna rağmen dünyada mevcud 
bütün altın ancak 20.000 tondur. 
Demek oluyor ki dünyanın borcu 
mevcud altının altı mislinden faz
ladır. 

Mevcud 20.000 ton altının en 
fazlası Amerikadadır. Amerika 
kasalarında tam 7000 ton altın 
yaünakdadır. Ondan sonra 4500 
tonla Fransa ve 1500 tonla İngil· 
tere gelmekdedir. 

ô 

112 yaşında polls 

Dünyanın en ihtiyar polisi olan 
Gonca isminde bir Romanyalı ge
çenlerde 112 yatında olduğu hal
de bir hastahanede ölmüşdür. Bu 
Polis bilafasıla tanı 80 ıene hiz· 
met ctmişdir. 

Canca çok ne§eli bir adamdı. 
Piposu ağzından hiç düşmezdi. 
Dostlarına eski kahramanlık hatı
ralarını anlatmakdan çok zevka
lırdı. 

~ 

Canın fotoğrafi ahndı 

E"et, yanlı§ okuduğunuzu zan
netmeyin; fen buna da muvaffak 
oldu ve canın fotoğrafını aldı. 

Amerikada Con Hopkinı üni· 
versitesi profesörlerinden doktor 
W atters bu tecrübeyi ıöyle yap-
mışdır: " ..... u .. 

Ölmek üzere olan bir Cıttır 
böceği, içi her zaman kesif bir gaz 
ile dolu bir tübe konuyor. Tübde
ki gaz tam bir müvazenet halinde 
iken böcek ölüyor. Bu anda ke
sif gaz arasında bir dalganın yük· 
seldiği görülüyor. Bir nevi elekt· 
rik huzmesi olan bu dalga, profe
sörün iddiasına göre "can,, deni
len şeyden başka bir §ey değil 
dir. 

Yakında tecrübe daha büyük 
bir alim heyeti karşısında yapıla
cak ve "canın çıkması,, sinemaya 
alınacakmış! 

Tramvay llcretlerl 
lndlrllemlyor 

Salı günü toplanan tramvay ta· 
rife komisyonu, bugUnkü ücretle
rin olduğu gibi kalmasına ekaeri· 
yetle karar vermişdir. 

Komisyonun kararı Anlr.araya 
gönderilmişdir. Nafia Bakanlığı 
tasdik etdikden ıonra katiyetlqe
bilecekdir. 

Diğer taraf dan Kadıköy ıu şir
keti tarife komisynou da önümüz
deki ay başında toplanacakdır. 

Balıkçı sandalların
dan resim alınacak 

Boğaziçindeki balıkçı sandal • 
larımn mevsim geçdikdcn ıonra, 
bilhassa yazın diğer sandallar gi
bi müşteri ve göç eşyası taşıdık
ları anlaşılmı§, bu gibi sandal ve 
kayıklardan belediye resmi alın • 
masına karar verilmi§di. Şehir 
meclisinin tasdikinden geçen bu 
karar tatbik edilmiye başlanmıt -
dır. 

934 senesine aid belediye res
mi bu gibi sandallardan nısıf ola
rak alınacakdır. Bu resim sandal 
batına elli kuruıdur. 
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BÜYÜK DENİZ ROMANI 

~T: --_;J Şallla Yavrasa ~ Müellifi: ömer Rıza 

Yazan: ı · ) lAlma ve başka dde çev rlll 
Devlet vasasmca koru udur 

1 Yazan: Kadir Can rto.26 1 -81-
Bir cümelede kelime çefitlerin· 

den herhang si bulunmıya&:>i1ir. 1-a 
kat fiil mutlaka bulunmalıdır. 

Çünkü bu kelime, cümledeki bü
tün kelimelere hakimdir ve 'cümle 

Aka CiUndUz fto. 4 4 

Bu baldırı çıplakların ardında 
·elken şişirmezlerdi ama ... 

Ben 1914 de yetitdim. O günkü 
savat avadanlığı, toplar, tanklar 
1914 dekinin yanında hiç kalırdı. 
itte 1914.. Bugünkü savaş ve ö
lüm avadanlığını 1914 görse ıaıı
rır. 

&fı:unı ger~ekden bulan p 
Esoes idi. Parisdeki araıd 
kademisine gönderdi. Den 
çok güzel verimler verdi. Bir 
Staviski adında bir genç, 
sörün katına dikildi. Ne 
yapdı atının formülünü çaldı
merikalı milyarder Ka 
satdı. Esoesin yakın dostları 

Küçük Hüseyin atıldı: 
I 

- Bana kalırsa deniz kenarın
dan gitmeliyiz. Ne olur ne olmaz, 
gene bir kayık buluruz, yahut bizi 
lnebahtı'ya götürecek bir gemiye 
rastlarız. 

lnebahtı ya gidecek bir gemiye 
rastlamak, bot bir hayaldi. Çünkü 
bu civarda gemiler hem seyrek 
görünürler, hem de Venedik'den 
cenuba geçerken uğramazlardı. 
Olsa olsa, cenubdan gelenler Ve
nedike dönerlerken buradan ge-
çerlerdı. 

Evrensel ba~ıt bunlarla olmaz. 
Pusatlar inerse korku da iner, 

korku inince tepelere savaş biner, 
ölüm biner. 

Pusatlar artarsa korku artar, 
korku artınca çabuk davranmak 
ülküsü uyanır. Gene ölüm patlar. 

Pusatları büsbütün yok etsek, 
o uzada başka çeıit pusat çıkar. 
Kimya, bakteri, elektrik, radyo, 
ne bileyim daha ne ... 

landılar: 

-Niçin hırsızlan 
yorsun? 

- Siz karıtmayın, dedi. 
nun çok yerinde hırsızlar, 
lardan daha itibarlıdır. Ve 
§ey acunun her yanında ta 

Ben o atıyı insanlara 

O gün ellerinden kurtuldukları J 

. korsan~ar ~~buralara küçük balık- ı 
çı gemılerını, yahud yakın şehir-

ise, gitmemiz hayırlı olmıyacak ancak onun sayesinde teıekkül e -
sanırım ... Kara Yusuf, ne çabuk debilir. Fiil bu vazifyi nasıl yapı
unuttun, hani gemide bağlı ikr.n yor. Gene bir orcluyu göz önüne 
senin bir sıra arJ.Canda iri yarı bir getiriniz. Her ordu iki kısma ayrı· 
Hırvat vardı ya, bir ayıdan daha lır. Birinci kısımda piyade, süvari, 
yab~niydi. Sapaltada bir Türk topçu harp edenlerle onlara yar
beyi, Boınada bir Türk valisi var dım edenler, onlara yiyecek, içe -
ama, onlara sesimiz duyuluncıya cek verenler, ıayet bunlar yarala
kadar bu andavallılar bizim cam- nırlarsa yaralarını saranlar bulu -
mızı cehenneme yollamasınlar... nur. ikinci kısım erkanı harplerdir 
içimizde hırvatça bilen de yok... ve bunlar birinci kısma emir verir, 
Meramımızı nasıl anlatırız? .• He- kumanda ederler. Ceneral, erkanı 
le yolumuz, henüz Venediklilerin harbin batın dadır. Her §ey onun 
elinde olan Zara taraflarına dü- emri altındadır. 
şerse!.. Cümleler de ordulara benzer -

Kara Yusuf kızdı: 

Acundan savaıı, boğazlaımayı 
kaldırmak için ilk yol, bugünedek 
tutulan yolların bozukluğuna i
nanmakdır. Once buna inanma
malı. Sonra yeni yollar aramlı. 

Geçen yıl bana Nubelfen ündülü
nü verdiler. Çatlamıt bir pota gibi 
yüzlerine fırlatdım. insanları ve 
insanlığı öldürmek için bulunan 
dinamitden kazanılan paraya el 
uzatamam dedim. Para ile günah 
bağışlatmak! Uçmak anahtarını 

satın almak! Nobel ündülleri de 
bundan baıka bir ıey midir? 

için buldum. Bende kalsaydı 
lacakdı? Amma timdi baJolll' 
olacak? 

ler arasında iıleyen büyücek ka -
yıkları avlamak için dolaııyordu. 

Böyle olmasaydı ıüpheıiz bu se
kiz baldırıçıplağın ardında kürek 
sallamaz, yelken titirmezlerdi. 

Küçük Hüseyinin fikri herke
se uyğun gelmişti. Ali Reis arka
daılarına sordu: 

- Siz ne dersiniz? .. 
- Deniz kenarından gidelim ... 
Denizcilerin gözleri elbette de

nizde olur ... 
Deniz, onlar için bir sevgili ka

dar sevimlidir. Balık, toprağa 
çıktığı zaman nasıl nefes darlığı 
duyar,çırpınır ve boğulursa, onlar 
• ıı öyle olacaklarmı sanıyorlardı. 

Ali Reis emir verdi: 
- O halde haydi gidelim .. Y o

, lumuz açık. olsun! .... 
Bu sözleri ne yaıından, ne de 

henüz kalınlaımağa baılıyan se
sinden umulmıyan bir sertlikle 
söylitrordu. Ümidlerinin zerre 
kadar sarsılmadığını, sanki yalnız 
yanındakilerin yüzlerine değil; 
şu yalçın kayalara,. sık ormanla
ra, sisli tepelere, engin denize ve 
denizde yer yer sivrilen taılıklara 
da haykırıyordu. 

- Yolumuz açık olsun! •.. 
Cenuba doğru yürüdüler. 

Biraz sonra sahil, birdenbire 
yükseldi. Yarların kenarından yü

rürken aıağıda denizin tatlara 
çarpmasından çıkan ıeı, ormanın 
hafif uğultusuna kantıyordu. 

Fakat onların gözleri hep de
nizdeydi. 

Bir yelken anyorlardı. 
Bu yelken isterse o gün onlan 

kovalıyan korsan gemisine aid ol
sun! ••• 

içlerinde o kadar derin bir ka
ra sevda alevleniyordu. 

O gün ve o gece geç vakte ka
da.r yollarına devam ettiler. Gece
nin geriye kadar kısmını büyük 
bir kestane ağacının altında ge
çirdiler. Yediler, içdiler. 

Sabaha kartı ıert bir ayaz çık
aııtdı. Alinin kuıağının arasında 
kav da çakmak da vardı. Ne olur 
ne olmaz di~·erek ateı yakmakdan 
vazgeçdiler. 

Ertesi gün erkenden gene yola 
çı!.cMar. Öğleye doğru ormanın 
için..Je:l sesler duyuldu. Durdular 
ve dinl~tiiler. Kara Yusuf: 

- Bn bir balta sesidir, ağaç ke
siyorlaı· !. .. 

D~di. 

- Öyleyse yakında bir köy, ya
mıd fehır vardır •.• 

- - Haydi, sesin geldiği tarafa 
p,i~elim ... 

!{üçük liüaeyin fikrini söyledi: 
- Eler bir Dahetya köylilsü 

- Sen de pek kuruntulusun ya! 
Arbk bu uğursuz yerlerin köylüle
rinden de mi korkacağız be! ... 

Başka biri bu fikri kuvvetlen
dirdi: 

- Biz onların üstüne saldıra

cak değiliz ya... lıoertle f alin 
ne istediğimizi anlatırız!.. 

- Evet, evet!. .. Mademki Türk 
ülkesidir, ne diye çekineceğiz? .. 
Haydi gidelim ..• 

Küçük Hüseyin, hiç olmazsa 
görünmeden balta seslerinin çık
tığı yere yaklaımayı, orada ne gö
rülüne ona göre davranmayı ile
ri sürüyordu. 

Fakat buna da lüzum görmedi
ler .. 

Hatta Kara Yusuf kendini tu
tamadı: 

- Sen, yava§ yavaf TaJ;ansız 

Ahmedin yerini tutacaksın! ••• 
- Sen de kör Alinin! ... 
- Onlann ikisi de yeğit adam-

lardı. Nur içinde yatsınlar ... Elbet 
ikisine de benzesek fena olmıya

cakdır. 
Son sözleri Ali Reis söylemitdi. 
Buna kimse bir ıey diyemedi. 

Mal"ki Valeryonun baskınınds 
kahramanca ölen bu iki meşhur 

levendi saygı ile andılar .. 

ler. Her cümle iki kısma ayrılır. 

Onun birinci kısmı f aH, ikinci kıs
mı fiildir. Cümlecjleki her kelime 
mutlaka bu iki kısımdan birine 
bağlı olmak ıerektir. Fail kımım
daki bathca kelime, bir isim veya 
bir zamirdir. Fiil kısmında da bat
lıca kelime bir fiildir. Ve bu keli -
me bütün cümleye hakimdir. Her 
emri o verir, ve bütün hareket ve 
faaliyeti o temin eder. Bunu bir 
misal ile tavzih edelim: 

The talle man bit the frighte-. 
ned boy. 

Yani "uzun adam, korkak çocu
ğu dövdü,, 

Bu cümlenin lngilizceıini evve
li iki kısma ayıralım. Bunun fail 
kısmı: (bit the frightened boy). 

Bu cümlenin içindeki (hit) f~ili
ni kaldırdık mı, geride kalan ke
limeler hiç bir ıeyi anlatmaz olur. 
Hit fiili aayeıinde adamla çocuk 
arasında ne geçtiğini anlıyabiliy,o
ruz. Hit fiili ile ondan gelen keli
meler (mef'ul) , fail bakında bir 
ıeyler haber veriyor. 

Görülüyor ya fiil, diğer bütün 
kelimelerin hepınden faZla 
it görüyor. O kadar ki lngilizce 
gramerinin ilk yazıcılan fiile 
"verb,, demiılerdir. Verb ise latin

Am~a bugün Nobeli gökler· 
den inmit bir Tann kızı sayabili
riz. Kendisini öyle gölgede bırak
dılar ki... Diyeceğim fU ki kızım 
Omikro ! Acundan savqı, boğutu 
kaldırmak için hiç batka bir fey 
kaldırmamalı. Sadece .••• 

Omikro'nun kanburu doğru

lurmufCUına aaraıldı. Ç\lkur göz
leri fft'ladı. Salllanı-profeatitün d11o1 
daklarına bakıyordu. Es.oes şöyle 
hir bakındı, eğildi, en gizlisini en 
yavq sesiyle ıöyl~di: 

-Sadece ... 
- Sadece? 
- Ölümü kaldırmalı! 

Öl.. .. .. ? '' - umu mu ... 
- Evet .. Ölüm nedir? Her ney-

Hep beraber balta sesine doğru 
ce verbum kelimesinden gelir ve yürüdüler. 
manası "kelme,, dir. Onlarca asıl Sesler gittikçe yaklaşıyordu. 

se, itte onu ortadan kaldırmalı. 
Eğer aramızdan ölüm yok olup gİ· 
derse dünya düzelir. insanlar bir
birlerini kurtunla, gazla, süngüy
le öldüremiyeceklerini anladıkla

rı gün evrensel barıt kendiliğin
den başlamışdır. Ağaçlar seyrekletdi. kelime fiildi. Onun için onu isim-

F k t b · "'kul ...:~L lerden dahi üstün tuttular. • O gün gelirse öldürücü salgın-
a a on ef, yırmı aç ~ua- ' ( D ) 

sekliğindeki sık dallar, yerdeki evamı var lar da ortadan kalkmıt olur. Etiy
le, kemiğiyle, kanıyle ölmezliğe 
kavutan adam için ne hastalık, 
ne ıancı kalmaz. Bunlar ölüme gi
dilen yollardır. Temel olan ölüm 
kalkınca bu yolların hepsi birden 

..._...._ l _ Ultl ·-- · ... llltnlllflll ...... llml_I_._ 
çürümüı yaprakların üstüne sık ·ıd B' d bo kat • .. • ru u. ır ııçrayıf a, ı ınn 
bır golge verıyordu. .. tü' b. d. us ne ın ı .. 

lleri ..:ı e uzunca boylu, iri yan - Yahu! Nereye gidiyorsun? •• 
bir u: ı vardı. Yanı bqında ge- Dur!. .. 
ne iri bir kabr duruyordu. Kesil
mit ve budanmıt olan bir kötük 
yerde yatıyordu. Oduncu, ikinci· 
sini de kesecek, ikisini birden ka
tırın iki tarafına bağlıyacak ve 
köyüne, yahud tehire dönecekdi. 

Oduncuya on adım ancak kal-
mıtdı. Baltayı ıık ırk 

akisleri arasında, gelenlerin ayak 
seslerini duymadığı anlqılıyordu. 
Fakat bu sırada birdenbire durdu. 
geriye döndü. Elini elinde sal
lanan uzun bir kamaya götürdü. 
Sonra bir kaç saniye gözleri büyü
yerek baka kaldı. Sekiz arkadatı 
batdan atağı kadar süzdü. 

Ali Reiı: 
- Dur, arkadaı: biz haydud 

değiliz... En yakın kasabaya, ya
hud tehire nereden gidilir? .. 

Diye güler yüzle aöyledi. Aynı 
zamanda elleriyle ne demek iste
diğini daha iyi anlatmağa çalıtı
yordu. 

Arkadaşlarından bir ikisi de o
na yardım ettiler. 

Fakat oduncu birdenbire doi-

Demeğe kalmadı; kocaman ka
tır, ormanda zikzaklar çizerek 
gözden kayboldu. ı 

ar-

körelir. 
- Büyük toplann aldıklarına 

ne diyeceksiniz? 
- Eğer her top güllesi değil, a-Küçük Hüseyin birer birer 

kadqlarınm gözlerinin içine 
kıyor, sanki: 

ba- tılan bin gülleden birisi bir a· 
dam öldürseydi yer yüzünde yatı· 
yan kalmazdı. Amma bir gülle bir 
adama dokunmut. Gövdesini tuz 
buz etmif. Bu ölüm değil, bir fi. 

- Ben size söylemedim mi? 
Demek istiyordu. 
Fakat diyemedi. Yalnız: 

- Bu herif timdi bir sürü a -
damla üzerimize gelirse! ..• 

Diye sordu. 

zik varımdır .. Önüne geçilmez. Fa 
kat bir kurtun bir kalbi delince 
o adam neye ölsün. Bir kılıç bir 
baldm parçalarsa, bir gaz bom

Kara Yusuf kızmıtdı: bası yayılırsa ... Asıl korkunçları 
- Eğer gelirse göreceği de var. bunlardır. Kırk yılda bir tam vu

Artık, Türk akıncılarının nal ıea- rutlu bir gülle gelecek d~ adamı 
lerinden üç buçuk atan, Türk le- öldürecek .• Bu da insanlığın, ka
ventlerinin kadırgalarını görünce çan ölüme armaganı, yolluğu ol
yüz mil içerilere kaçan bu angut· sun! 
lardanda mı korkacağız be?. On- Küçük kan bur: 
lar gelmeden biz üstlerine gitme- _ Bu bir kuruntu diyemedi. 
liyiz. Böyle çekine çekine orman- Çünkü kartısındakinin kim oldu
da dolaımakdan bir §ey çıkmaz, • ğunu biliyordu. Şimdiye kadar S 
bir an evvel Türk kalelerinden bi- altı bulutu bütün bilim evrenin 
rine varmak lazım... Ali Reis, fU de alkıılarla onaylanmışdı. 
hançeri bana ver bakalım!... Bir Amerikalı doktorun çıkar-

. Oevamı var) ~ dıiı insi (brontit) bbıai .(nezle). 

Dediği oldu. Bir gün 
ve Amerika gazetelerinde bit 
gara kopdu: (Kendisine pro 
adını veren doktor EıoesİO 
dum diye ortaya atdıfı qı 
dır. Atılananlan öldürüyor 1 
sin en sayılı bankerlerindell fi 
adamlanndan Mösyö Sta • 
ya~>1lan bu &fi az kalım 
bankeri ~ldürecekdi. Dereke' 
sin Amerikada milyarder 
cılk iylik kurumu'nun bat d 
Ordinaryoı profesör Kaka_,. 
titdi de yeni bulduğu &fi ile 
keri kurtardı t) 

Bu çetit aazeteler lafım 
\;enzerler, deliklerine ne d 
se kardır diye abamazlar, h" 
kaylarlar, onaylarlar. ŞİDI' 
nezle atııı için milyarder 
cdk'm ~olarlarmı okaylay: Jtl 

Derken milyarder h&fl.t•JP 
mir yerdi. Bu kez batka 
baıladılar: (Milyarder ~ 
cılk'm ne iyilik sever, fazil 
dam olduğunu herkes bil~. 
de insanları brontitden ve 
aıyle bin türlü hastalıkd~ ~ ~ 
ran qıdan bet milyon doJaP"'. 
lıp yoksullar için itliyen : 
serlere parasız dağıtdı. 1~ . ...ı 
mize göre bu qınm formüliP"' 
satın almıtdır. Atılar bun~.; 
ra kendi sağlık kurumunclV' 
boratuvarında yapılıp 
dır. Baıka markalar 
kalpdır.) 

Profesör Esoesin kaıuet' 
bulduğu tırınga da böyle 
du. Akademiye verdiği ıa.
de Esoea ıunu söy]lmiıdi: f t 
lüm düzdür. Koh~ yılan_., 
biri kadar ıert) bir sülüıf0° 
dum. Onu tırmıa ediyofUIO' 
ıeri kökünden aağaltmırot• 
rem gibi, frengi gibi dur 
ve sancıları gideriyor. Y olct" 
türa gene dinçliği bitirioC' 
gösterir. 

Kobra yılanının zel)irİ 
IAf O .d k OO b·r j\lt a mı ıtı en açı goz ı 

merikalı hemen Buenota • 
kahve ormancılarını çai11"1'' 
Eıoese 

- Ormanlarınızı Kob 
kurtaracağım ne veriyortU 

- Ne istersen veririz. 
Noterde işlerini bitirİll~ 

Amerikaya kotdu, batı ı\ 
na yetitdi. Delik!i tatl.~a. 
tilin, frank, filonn dok etıııl 
yanda yazıldı ki Kobra z 
sere birebirdir, kim cani• 
yılanı isterse Omanite 
bin sterlin g8nderain, h~. 
tane genç kobra gö~d~~jıl 
kobranın zehirinden ıki 
çıkar. Her tüp üç ,ınnı•1 

~( nevaını 

.. 
1 • 
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Her parçası ayrı bir beyecanta okunacak macera 
kıskançlık. kuvvet, aık ve seyabat romanı 

1 Cüzamlıların---
M eza r lığı 1 

·raoRsA-ı - . 

romanı nakleden : va • na 
-40-

I>u°hı Gülmeyin ... izah edeceğim ... / -Evet! -dedi.-Rifat Bey ondan 

) e, bozukdur •.• Aleste vazi- baz m l" t l ak . t' Al' eti d ı a uma a m ıa ıyor. 1-
11 e duruyordur ... Bir kapmm . 

hıııa l mm cüzamlılar mezarlığına dair 
L.. •çı ıp kapanmaıı, kontakta . . . 

leuebiyet . d' keı f ıyatından kend 111ne bahset-
vermıı ır. 

Nuh: dim. Bu hadiseleri pek garip bu-

le - Kabil... -dedi.- Böyle hadi 
!ere hen kaç kere teıadüf etdim. 
Rif at, düğmeyi tecrübe etdi. 

İlaı~ Maamafih, burada öyle bir 
1'\, .... mevzuubahs değildir. Zi-

dugme gayet sağlam... Halli. 
~lıneai fazla güç bile... Bina
:::!ey~, bu faraziyeyi kabul e
.... eYJz... Biri, düğmeyi cevir
d lf olacak. Beyefendi, siz, bu o-

~da. ;a~ancı birinin bı~blundu-
nu ıddıa ediyorsunuz. On beş 

lln· ,.. .'Ye sonra odaya bakmıtsınız 
e •çerde kimsenin bulunmadığı
~ teshit etmi~siniz. Burada duran 
~ •dam on bet saniye içinde şu 

11ıki kapıyı açıp da saklana-
"'-ı ını? 

Latif: 

le. - O sizin söylediğiniz, mutfak 
Pııı ... 

~ - Olsun ... Farzedelim ki, mec-
ıtl ~dam, mutf al( kapısının arka· 

'•ndadır... Halbu ki, Nuh Beyin 
'?latdığına nazaran siz mutfağa 
titın . . . 

emıtsınız. 

- Evet, girmedim. 
- isabet de etmiş olacaksı-

luyor! 
- Sizinle beraber gelmeği İs· 

tediğipıi ıöylersem münasebetsiz-

lik mi etmiş sayılırım .•. Ah, bilse· 

niz, bu alimi tanımağı ne kadar is
tiyorum ... 

Polis hafiyesi: 
- Buyurun ... Hiç rahatsız et· 

mezsiniz ... Gelmeniz daha iyi o

lur ! -dedi. 
Sokağa çıkdılar. Mahir Beyin 

evine doğru yollandılar. Sahilden 
yürüyorl~rdı. Rif at dedi ki: 

- Bu ıahilin methini çok itil· 

mitdim. Hakikaten güz~I yer ... Hu 
ıusiyeti var ... Burada çok Ruslara 

rastlanıyor. 

- Ruslar burasını ıeverler ... 

Nuh, onları dinlemiyordu bile ... 

Birdenbire durarak polis hafi-
yesini kolundan tutdu: 

- Bakm ... Mahir Bey ... 
- Kime? ... Şu yavq yürüyen 

keten şapkalı yaşlı adama mı? 
- Evet ... Ona ... Haydi yanına 

gidelim ..• 

;~---------------------1 nukut (Satıf) 
.. Loodra 622 Viyana 24 1 Nevyork 126 Madrit 18 
1 Paı is 170 Beri in 45 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
1 MilAno 213 Varşo.,.ı 24 
i Brüksel 1l8 Budapeşte 26 Tefrika fto.112 
İ A rina 24 50 Bükre• 17.50 ş· d' l .. v • ım ı uğu tular derin - ....... - ........ . 
; Cenevre 818 Belgrat 58 =y 1 i lellmiı ve daha ıonra da ı'•idilmez .5 azan: 
: Sofy.ı. 24 Yokohama 36 ~ s-i Amsterdam 84 Alan 935 olmuıdu. Etraf çıplakdı. Uzak • ..1 Rıza 1 
! Pıag 102 Mecidiye 42 larda birer gölge halinde görülen 
a Stokholm 32 B:ınknot 240 kısa boylu ağaçları pembe boıluk- 1Şekip1 
;_3 Çekler (Kap. Sa. 18) lar takib ediyordu. Daha açıldı. yürekİi°"d~°ğiİdi..= Bu kadar taham-

Artık f imdi g.;ride bırakdığı kala-E r..ondra 822.75 Stokho'm 3 1097 mül gösterdiğine bile hayret edi-
! i'\evyork ı 793531 Viyana 4.2986 bahkdan hiç bir ıes itidilmiyor, lirdi. 
j l'aris 1203 l\'ladrit 5.8075 yalnız yanan ateıin alevleri görü- Silahın namlusunu, gene hisse-
! MilAno 9 29 Berlin I,9763 nüyordu. 1 dilmiyecek bir hareketle kaplana 
~ Brüksel 3,J6;"0 Varşova 41975 ; Muradın kalabalıkdan ayrıl • re · dii N' 1 · kA ~ Atına 83,6254 d 1 3' vır ıtan a masma ım an 

Bu apeşte4, 1687 ! madan kasdı, kendisini dinlemek yokdu Ancak tah · .. b' t g Cenevre 2,452' e··k 78 9.,55 • ... • • • mını ır a eı ya-
u reş • " 1 ve ne yapacagmı daha ıakın bır pabı'lı'rdı'. 

: Sofya 66,2187 H 1 t 349532 j l\mstrdam I,1732 v:fo~ama 2,7488 ! kafabileldüıünmdekdGi:.k0r~cı.~adu • Silah pek ant patladı. Kaplan, 
~ Prag 18 9 190 Moskova 1089 50 ! z~n oy u uzan 1' 0 yuzun e • bu hiç beklemediği gürültü kartı· 
ı: i kı yıldızlar o kadar parlak ve o d lA ·ı d' ~ . ESHAM . . . . . sın a evve a gerı e ı ve sonra ye-
- 1 kadar vazıh ıdı kı ınsanm taham- d"' d""'" .. "ld" 
~ 1ş Bankası ıo 1 mülü olsa saymak bile kabil ola- reVuf tugu dgoruM u. l 
3 U. Sıgorta 00 ., kd uru muı u, urat, ya nız ye-
• Bomontı' l l 95 • • d d .... ld d' "k k :: R ·· 2 20 nn e ogru u, ız ço ere sür-- Anadolu 28, i ca 1 

: eıı • B" l ld k td N 1 ; Sir Hayriye 15,50 Tramvay 31 50 °Y.~~.e 0 u. ça !.a .. ': . ...... e er, atle sili.hı yeniden doldurdu ve 
§ Merkez Bank 57.;iO Çimento as. 13 10 :;: neler duşunmedı .. Kuçuklugu, can gözlerini yerden toz bulutları kal· . ı bazhane, yavuz, babası, aslanları dırarak çri'pınan kaplandan a~ 
! lst·krazfar Tahviller : gözünün önünden bir şerit gibi madı. 
: 139Türk Borlı27.901 Tramvay 31,75 i geçdi. He!e son günü hiç unutamı· Hareketlerinden ölecek bir ye-
l • • ,. 1126.65 Rıhtım 17 30 1 yordu: Yangın gününü, babasınm rinden yaralanmadığını anlıyor• 

• .. .60 Anadolu 
11 

.. ayrı ıımı, ara an u a ar sene- du. Onu, daha fazla kıvrandır-1 "ili 26 Anadolu I 45.45 ır l d b k d 

1 1 
45 45 -. 

: stil..nzı Dahi 194 25 Anadolu 111 4ö,- ~ n'n geçmesine rağmen hi.\i. bugün madan tekrar ateş eldi. 1 F:rgani fstikarzı97 O Mümessil A 49 7C ı ki gibi gözünün önünde cani anı• Hayvan bu sefer öleceği yer· 

lf _ R A D Y _Q:JI= 
Bugün 

tSTANBUL: 

yorclu. de ani bir hücuma geçdi. Kaplan 
Arkadan kendisine yaklaştığı- nıurl bir kurıunla karıılatacağını 

nı hissettiği bir homurtuyla silkin ummamıısa Murat da böyle bir 
di. Süratle geriye bakdr. Gözleri, hücumu ummamııdı. Bununla be

. bir gölge om.sında parlıyan iki ı· raber atik davrandı. Hiicumu ön-

llıı... Belki de hırsız yakalanaca
iından korkarak sizi yaralardı. 

latif, ürkmüt görünüyordu. 
Polis devam eldi: 

Rif at, onu durdurdu. 
- Yok, yok! ... Rahatsız 

yelim ... Onu takip edelim. 

u.so: PIA~. lS: Çoenk uatt. Otel To- tıltyle karşılaıdı. liyerek üçiincü kurşunu fırlatdı. 
katlıyandaıı tarasmlsyon. 19: Çocuk Jı1kA. etmi- 'ft&\ Bu ya bir kaplan, ya bir aslan- Hayvan bu sefer, yarasını tanı 
yelerL 19,SO: u .. nya babt'.rle.rt. 19,40; Pllk. . dı. AtalaTındaki mesafe elli met· beyninden almıf ve küçücük bir 

Nuh, bu sırada kapıyı çaldı. 
~~............ ..... ıx' •••• 
~ ineceğiniz sırada merdiven 
"'f• lambasının sönmüt olduğunu 
lôrdünüz. 

- Evet. 

d 
- O lambanın düğmesi 

e? 
nere-

- Şuracıkda... Sağınnda ..• 
~ - Bakın ... Adam ıu kapmm 
1'lcaaındaydı .. Elini uzatması lam 

)l ıöndürmeğe kafi geldi • 
Nuh: 

.._.- Pek ili. amma, aıaiı indiği-
•ı Z&Jnan niçin bize saldırmadı? 

d' Cemil Rif at Bey bu suali ken
~·' kendine bile henüz sormamııdı 
.::: düıündükden ıonra 

P verdi: 
~'i;" Biz, henüz faraziyeler yürüt
,. .deyiz ... Belki de mechul adam 

~le birden karıılaımak iıte
)e ılr: Sizin buradan gitmenizi 
~f Beyin yalnız kalmasını 
~ İfdir. Eaaıen onun eve gir· 
~~e ne maksadı olduğunu da 
~ •Joruz. L~kni gene makaat ne 
~ı:: ol~n, f u k.apının arkasına 
~~ dıgı bence muhakkakdır ! 
) ... ' orası muayene etmediğiniz 

't~~e Yer! 
>e d·~r daha saate bakdı. Nuh Be-

0ııerek: '1c Mahir Beye aneak aaat on 
la da varabileceğiz. 

......._ tif, derhal: 
e.... Ay, Mahir Beye mi gidiyor· 
~l' d' 

Dirayet Hanımın yeğeninde bir 

tereddüt vardı. Polis haifyesi bu
iılltlllıılıf'8111 E r•ıw-..-aı 

- Eğer bu ıizin içinizi sıkıyor· 

sa, arzu etmezseniz, ben Y.alnız ta• 

kip edeyim ... 
Y N .. ? 

- o... ıçın. 

Mahir Bey, ihtiyatlı adıımlarile, 
batı eğik, omuzları hafifçe çök -

müı, ıağa doğru döndü. Caminin 

önünden geçti. Viranemsi bir evin 
kapısından içeri girdi. 

Rifat sordu: 
- Burada mı oturuyor? 
- Hayır ... Sahildeki pansiyona 

yakın iki oda tuttu. 
Plajda bet apğr, bet yukarı yü· 

rüdüler. Hava çok 11caktı. 
Mahir Bey, biraz ıonra, girdiği 

yerden çıktı. Evinin yoluna doğru 
yürümeğe baıladı. 

Adamın kaybolmasını bekledi
ler. Sonra, giderek kapıyı çaldı -

lar. 
Alt katın bir penceresinedn yaf 

lı bir kadın seslendi: 
-Buyurun! 
Mahir Bey, üst katta iki odayı 

kiralamıttı. Merdiven başındaki 
miaafir!eri görünce hayret içinde 

kaldı. Ziyaretçilerini, kütüphane 

odası ıeklinde döıenmiı bir odaya 
ıoktu. 

Maaanın üzerinde kağıtlar, 
kitaplar, defterler, karmakarışık 

duruyordu. Belli ki, çalııılmıf bir 
odaydı. ~ • - ıye sordu. 

'- lllı: ....._. ._,,,__ ( Devamı var ) 

r--=··-------~----------~-~ Bu hafta SARAY sinemasında 
~ CON )TANCE BENNETT ve FREDERIC MARCH 

~ellini'nin Maceraları 
~O)( filminde parlak muvaffakıyet kazanıyorlar. 

~OURNAL buıuıi bir fılminde: Prenses Mariaa'nın Dük de 
~~~~~Kent ile izdivac.:meraaimi blltlln tefenuatile 

tiyatro mu11lklııl. 20,SO: Konferans. Taaarnıf 
ve yerli rruılıhattallı. 21: Şiir. 21,15: Anadolu 

ajansı - borsnlar. 21,SO: Orkeatra. 22: Caz 
ve tnngo orkestrası. ........ ~ ..... 

reden fazla görünüyordu. Gölge- ses bile çıkarmağa fırsat bulma· 
nin ilerlemediği gözünden kaçma· dan oracığa kıvrılrvermişdi. 
mrşdı. '( Dev:amısar )' 

Kolaylıkla nipn alamıyacafl- -------~-:r.-~~~~-
nı dütündü. Herhalde atef etmek lıtanbul 3 üncü lcrit. me~urlu· 
tehlikeyi çağırmak olacakdı. Ya- iundan 

&er. 22,15: Hab<-rll'r. 23,25: Danıı mut1lklııl. Ta amma u''ç yemı·nıı· hl' z.ı: çıngıme mmılklııl. vaş yavaş uzaklaşmak ve kalaba- m e ıvu-

18,SO: Pl&k. 19: Spor. Jt,20: 8t.eno,rr&fl 

denıl. 19,35: Şarkılar. 20,15: Dr, ıılyaııum-a 
bir bakı,. !!O.SO: Sözler. 21,10: Senfonik kon-

886 Khz. BELGKAT, 4.17 m. lığa yaklaımak en çıkar yoldu. kuf tarafından (1000) lira kıy· 
18: Çocuklara ktttınr fltlk. 19.55: Mnhtf-- Fakat buna da imkan göremedi. met takdir edilen Çarııyıkebirde 

lif. 20.10: PIAl<. 2o.ıo: Ha~rler. 20,so: Milli Kencİisinin hareket etdiğini görür terzi batı sokağında eıki ve yeni 
ne,l'lyat. 21: Kl'nfemnıı. 21,30: zaı-n-p~n na.- görmez belki hücuma geçebilir ve 26 numaralı Tunus kemerli zemi-
klt. 23: Rab<-rler. 2S,11S: Radyo Ol'kl'Stnun. h k 

%!3 Kh7~ \'ARŞO\'A, 1s.ı11 m • hareket halinde bulunması sili • ni bir dükkan 3/1 isaesi açı art· 
18,l:S: !ô!ollııt konsel'I. 18,M: S3z1t'l'. 19,15: 

Salon ll"mılklııl. 19 30: Knnfenn11. %0: Şal'kt· 

lal'. %0.20: Aktnnllf.('. 20,30: Carband.- Mnh· 
tr.Ut !!ll .. 1er. 21 ,HS: &-nfonlk konY.!r. (lcon•r· 

'Vlltu:va~an) %3,SO: Şiirler. "3,40: KonııerU 

l'f'klAmlar. %V15: Dam muslklııl. 
Kh7~ ı,Et1'7Jo, ssı m. 

19.20: ŞaTktJnr. 19,f:S: Mnndolln Vfl gftllr 
mmınct!ll. 20,45: H<ıffanm tıpnnı. 21: Hnhfor
ll'r. 21,15: Mıı .. lkı .. ı mıın n~:vat. 22,10: Ak· 

"am kon!!erl. %3,tn: Rft})('mr. 2S.~0: 'Robert 
~hamıınnm f'lllerlt'rlndPn C • dur t'7 inci fan· 
tadııt. 2.J: Opr.ret pa~n. 

Khı:. PRA.il, '70 m. 
16,!S:S: Orkl'ııtra. 1'7.45: M7.lt'r. - Ko8ıl'Wt 

konl'lf'rt. 18: Ziraat. 19,10: Amt'le prn~mL 
- Akfflslltr. %0,10: Ca7. p1Ak1an. 2n.so: Ha
fif muııılkl. 21 ,150: Senfonik kon!lel'.%2: Raber
lt>r. 2S,1l"I: PIAk. 

Khı:. MO~KOVA. (Stalln) 361 m. 
Ul.30: Çocnk ne,rlyatı. 22: Da.nıı maıılklııl. 

ve kan,ık k~r. 

59! Kh7. BEKLİN, Slf7 m. 
1'7: H:ıflf mn .. lkl. 19: 83ı;lt!r. 19.30: Rarkr· 

lıu. 20: Kll~l\k rad~·o orkP.ııtnun. %0,40; Ak· 

tnallb>, hn~rlt'r. 21,111: ı:ılll'ktlar, %2,10: Et· 
lenet'll konııer. 23: Son haberler. 23,SO: Gece 
kon"erl. 
~~ Kh7- ViYANA, 301 m. 
18,tıs: Mııl<. t8,4n: Piyano konııerl. 19,tn 

Haftanm b<-drn 8J>l)nJ. 18,S5: D enl7A'lllk. 19.511 
Fe!~efı>. 20 05: R abnler. %0,1~:NoP1 şıll'k11an 

Kllro fle &al'ktlal'. 21: Tem11D. %2,30: Ha~r
lel'. 2!,55: Piyano kon'Mll'I, 2S,SO: HalM-Tlf'r. 
23.50: Nl'~I konıııer. 21,60: Kna~ kon11erl. 

FERAH 
tivatro!und ,, 

OZA" OPERETi 
(Eski Stire\• •a opereti) 
Muhlis S :-hahattin 

.FMfRt G0ı0NÇ. 
ISMAIL DUH.BULLU 

Bu gece Gül Fatma 

Operet 3 perde 

Cuma günü metine 15 de 

Beyoğlu Mulenrujda 

hını kolayca kullanmasına müsa. tınnaya çıkarılmııtır. 27 - 12 -
ade etmiyebilirdi. Bu yüzden hiç 934 perıembe günü ıartnamesi 
kıpırdamayı, gölgenin kendisine divanhaneye talik edilerek 17 -
yaklaşmasını bekledi. 1 - 935 tarihine müsadif perıem

Epeyce bir zaman hiç oynama- be günü saat 15 den 16 ya kadar 
dan duran gölge gittikçe yaklaıı- lstanbul üçüncü icra dairesinde 
yor ve büyüyordu. satılacaktır. Arttırmaya iştirak i

Şöyle bir yirmi metre yaklaım- çin % yedi buçuk teminat akçesi 
ca gene durdu. F akai artık ne ol- alınır. Müterakim vergi, beledi
du ğu açıkça görülüyordu. ye resmi ve vakıf icaresi müıteri-

Bu iri bir kaplandı. Böyle çrp • ye aittir. Arttırma muhammen 
lak bir arazide insan kaplandan kıymetinin % yetmit betini bul • 
batka bir vahşi hayvanla karııla1- duğu takdirde ihale yapılır, aksi 

takdirde arttırma on bet gün da -
mayı beklerdi. 

Kaplan, Muradı görmemiş miy- ha temdit edilereke 2 - 2 - 935 
di?. Şimdi tekrar kendisinden u- tarihine müsadif cumartesi günü 
zaklaııyordu. aynı yer ve saatte yapılarak art • 
Hayır aldanmışch. Yeniden yak- tırma bedeli muhammen kıyme • 
latmağa başladığını gördü. Hem tinin <fa yetmiş betini tutmazsa 
bu ıefer o kadar yakına geldi ki (2280) numaralı kanuna naza • 
Muradın yerinde bir başkası bu- ran satış geri bırakılır· 2004 nu • 
lunsaydı, heyecandan muhakkak maralı icra ve iflas kanununun 
ölürdü. 129 uncu maddesine tevfikan i • 

Murat, bili.kis çok soğuk kan- potek sahibi alacaklılarla diğer 
lılıkla tıpkı cansız bir mahlUk gi- alakadarların bu gayri menkulat 
bi duruyordu. Göz kapaklan ara- üzerindeki haklarını hususiyle fa-
11ndan yaklaşan vahıinin hareket iz ve masrafa dair olan iddiaları
lerini de kaçırmıyordu. Bu, cid- nı evrakı müsbiteleriyle birlikte 
den gösteriıli, cidden korkunçdu. 20 gün içinde icra dairesine bil -

Yerde yatan Muradın ölü veya dirmeleri aksi takdirde haklan 
diri olduğunu anlamak ister gibi tapu sicilleriyle sabit olmadıkça 
homurdandı.Ondan gene hiçbir kı saba bedelinin payla,masından 
pırdayıf görmediği için az daha hariç kalacakları ve alakadarla
yaklaşdı. Nerdeyse gelip koklıya- rm itbu maddei kanuniye ahki
cak ve daha yakından gözden ge- mına tevfik hareket etmeleri ve 
çirecekdi. dr-.ha fazla malUınat almak istiyen 

Fakat Murat bu korkunç hay- lerin dairemizin 931/ 2610 numa• 
vanm kendisine iyice yaklatma- rah dosyasına müracaat etmeleri 
sına göz yumacak kadar genit ilan olunur. (346). 

, 
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Milyonlar hız alıyor 
Bu yll arttırımımız göğsümüzü 

kabartacak çokluktadır 
Okonoml Bakam radyoda bUyle sUyledl 

Yerli malı ve tutum yedi günüı larının 29 ikinci tetrin 1934 tari -
münaaebetiyle Ôkonomi Bakanı hinde gösterdiği bakiyye, 24,5 mil 
Bay Celal Bayar dün radyodaki yon liradır. 
s:;ylevintle bilhcu•a JemifJir ki: 

"- Para biriktirmek için bütün 
ulu:ıça çalııddığını biliyorsunuz. 

B~ çalışmanın neticesini rakam 
ile ölçmek istedim. 

Gördüm ki, 1923 de üç mil -
yandan ibaret olan miUI tasarruf 
hesaplannın yek\ınu 1933 ıonun • 
da 73 milyona çıkmııtır. 

Bence, memleketin, bankaları
mızda b'r:ken paraıı, sadece bun
dan ibaret değildir. 

C'lrİ hesaplara, bilhaaaa küçük 
c:l!"İ he~aplara göz gezdirmek ti -
zımdır. 

Bu takdirde, 1933 sonundaki, 
ulu5al kredi hacmini genitleten 
genel mevduat tutarı 191 milyon
dan üstündür. 

Göüsümüzü kıvanda kabartan, 
rnil!etimizin öltonomik erginliği • 
n' gösteren bu milyonlar, her hal
de ge!ecek ıenelerde de aynı yol
da hız alacaklardır. 

Filhak:ka. memleket bakımın
dan1 para biriktirmenin tam şuu -
ru üzer· nde kalınnbilıresi için bi -
riken paralann: it ıaha11na, iı • 
tihıal sahasına, imar sahasına 
geçmesi liznncfır. 

Bu geçmeye delalet e-'ecek 
müeasese1er, füphesiz Türk ban • 
knb.rıdır. 

Böyle yap'1mıyacak olursa, 
mem'eket ıervetini memleket a • 
leyhine hapı olur ki, bunun ma · 
nası tam deflaayondur.,, 

Harici ticaret politikamızı 

ba'k". 7.aman da ıöylemitt'm: 
"Malınım a~m malmı al • 

ml\k.,, 

ş:mdiye kadar vürttüfümüz bu 
ulu:;:ıl ökonomik düsturumuz Ü • 

zeri~ ·le ısrarla duracaftz. 
"Tcdivat muvazenemizi ve pa

ran;zın istikrar vaziyetini koru • 
m~'<. 

"Yeni sanayiimizi himaye ebnek 
ve !tmayileımemizi lcolaylaşbr • 
ır.ak. 

"Giimrük tarif esi haricinde, en 
ziyade müsadeye mazhar mitlet 
kaidesini, mutlak teklinde kabul 
etmemek. 

Kontenjan tatbikatımız, tica • 
ret anla,ma politikamız bu ana 
hatl:ırı gütmektedir ve güdecek -
tir. 

B-.ı sayede, timdiden elde etti
ğimiz netice1eri aöyliyebilirim: 

1 - T ediyat muvazenesinin 
en mühim unsuru olan ticaret mu· 
va:?:enemiz, eze)denberi açıkla ka
panırdı. 

Açık bugün tamamen önlen -
mi!tir. 

2 - Harici ticaretimizdeki, 
ıeneden ıeneye ve umumi buh • 
ran:hn doğma sukut niıbeti azal· 
r.J:itrr. 

M~seli: 1931 de, 1930 rakam
larına göre umumi ticaretimizde • 
ki sukut niıbeti yüzde 15, 1932 de 
1931 e nazarrıı yüzde 27, 1933 
de, 1932 ye nazaran yüsde 8 idi. 
Halbuki 1934 11 ayı içinde 1933 
ilk 11 ayına nazaran bilikiı yüz • 
de 6 fazlalık vardır. 

3 - 1934 ilk 11 ayi içinde ih • 
raco.tımız ithalatımızdan 2,5 mil
yon lira fazladır. 

Bundan ~a klirinı hesap -

-
Yani bize mal satmıt olan kli-

ring veya tediyat muvazenesine 
dayanan anlaımalar yapmıı oldu
ğumuz memleketler daha bu mik
dar memleketimizden mııl alma -
ya mecburdurlar. Memleketimiz 
mallarına peı'n müıteri olmuılar · 
dır .. 

Türk malları saht piyasası ü -
zerinde söylediğim vaziyetin yap
bğı tesirleri bilhassa kaydede -
rim. O Türk köylüsü ve müs!ah • 
ıili bir, iki istisnasiyle 1926 dan -
beri kaybettiği fiyat~nrı m. ola -
rak bu yıl bulmuş ve yüzü gül -
müıtür. 

4 - Kontenjan ve kl'ring poli
tikamızın planlı tatbikatı, mem -
lekele lazım olan ithalat e§yası • 
nın, ıeçen yıllara nazaran daha 
bol piyasamıza girmesini, ti
caret ve fiatlarda iıtikraT için 

lüzumlu olan normal piyasa iı • 
toklarının teesaüsünü fiatlarda 
ve dolayısiyle hayatta. ucuzluğu, 
harici ticaret krediı"nin yeniden 
dir:lmeaini temin etmiştir. 

1934 ilk 11 ayı iç~nde, 1933 ilk 
11 ayına nazaran memlekete faz • 
la ıiren emtianın değeri 11 mil • 
yondan üstündür. 

Büyük bir kısmının verimli ve
ya m ·ıu istihsale hizmet edecek 
neYiden ıanayi malzemesi ve te • 

siıatı olduğunu hatırlatmakta da 
ayn bir fayda vardır. 

S - Kontenjan tatbikatımızın 
biribiri ardı sıra yaptılımız kli • 
r:nk ve tediye muvazenesi esaılı 
an1aımalarile talrib ettiği ist~ka • 
meti göstermek için timdi size hlr 
iki rakam daha vereceğim: 

Kontenjan devreleri itibar:1e, 
niıandan eylul 1933 tarihine ka • 
darki devreae, serbestçe girebi • 
lecek etya değeri 12 milyon ı:ra 
olarak tesbit edi!mi§ti. 

Müteakib devrelerde bu rakam 
18 ve 19 milyonlara çıkarıldı. 

Halen mevcut vaziyette ise, 
klir:nk anlatmalarının ıerbeıt 
hükmündeki listeleri dolayısiyle 
26 buçuk milyon liradır. Şimdi 
bir milyon ı:raya indirilmittir. 
Yok denilebilir.,, 

Bay Celal Bayar, bundan ıonra 
milletin, devletin baf&l'mağa ka· 
rar verdiği büyük ve tarihi bir a · 
dımı anlatmıt, Türkiyenin ıınai 

kalkınma hareketile tetki1atçılık 
ve yapıcılık kuvvetinin yiikıek b:r 
ömı?~ini daha verdiğini kaydet
miştir·. Ökoııomi Bakanı, en ıonu 
nda sözlerini şöyle bitirmİ§tir: 

"Hedefi.m:z, ser havası iç~nde 

yaıayabil!r ne bir sanat ne bir zi· 
raat hayatı ya.;n:raktır. 

Ah,.nkli ~_;... ökoromi kurmak 
ve maliyet fiattarınt en az z~n 
içinde Clünya maliyr .. &i dununa ol· 
mazsa bi!e hiç d1:&ilıe seviyesine 
indirmektir. 

En ileri teknikle çalııır bir mil 
let olmak azminde olduiumuz i
çin de böyle:lir. 

Her faaliyet ıubeıi maliyet ve 
kazanç itibarile adım adım ..-kip .. 
lencek ve muhtaç olduğu himaye 
ona ıöre kar~rlancak~:r. Ne müs
tehliki, fabrikacı ve müstahsil" n 
aleyhine, ne de · fabrik.ıcıyı ve 
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Türkiye harbe 
nasıl girdi 

(Baı tarafı 1 inci de) 

Alman severler cereyanınm 

rehberi olan Enver Paıa, Çar Ru .. 
yaşile müzakereye girişti. Askeri 
bir ittifak için görüttü. lstanbul 
daki Çarlık sefiri §U yolda bir tel
graf cekmittir: 

"Türkiyeyi kendimize nihai 
ıurette tabi etmenin zaten mukad
de? o1z.n tarihi zamanı geldiğine 

kail bu' ınuyorum !" dem•!tir. 
Bu Rus siyasetine, Almanlar, 

f:tivt\tla mukabele ettiler. Genç 
Tiirklerle gizlice tınla~arak ve ln
gi'iz donan.mas•nın bariz surette 
"ÖZ yıunma.smdan ist:fade ederek 
Gö'~en ih 'Rres1av'ı Tf.,.kiyeye ka
çır~ılar. Böyle!ilrle, Almanva fa· 
al b'r siyaset taldb et:mit ve Türki 
yeyi harbe b:m;ı si;riildemi~ oJ-ıu. 

lngi'terenin Türk meselesinde
H vaziyet" c=dden ca'ibi dikka-t 
t•r: Müttefil::i olan Rusyanrn fÜp
hes;ni üzerine cekmi~tir. iki Al· 
m.an rremisi lnr:ilizlerin pek garib 
olan ihityatsız'ık!arrndan istifade 
ederek Çanakkaleden içeri gir
miıtir. Anlaşılan, lngiltt;re, bu iki 
gemiyi, Akdenizde ve Almanların 
elinde görmektense, Karadenizde 
Türklerin elinde gönneii tercih 
etmi,tir. 

"Göben", Akdenizde kaldığı 

müddetçe1 Mısır iiçn tehlike te,kiJ 
edeb~lirdi. Halbuki, Karadenize 
girince, Rus kıyılannı döverdi. 
"Göben", lıtanbulda olunca, la
tanhulun da vaziveti daha emin 
olurdu. Miittefik Ruılar, batı bot 
kalma?, hı rdı. 

Almanya ile 
ticaretimiz 

(Baş taralı 1 ineide) 
Amerika reiıicümhuru M. Ruz • 
veltin alakadarlarla Almanyaya 

pamuk ihracı iti üerinde ehem
miyetle görüttüğü malUnı ise de 
neticesinden hiç bir seı çıkma
mı§br. 

Şu hale göre Türkiye, Alman 
idhalatçısı için alnnı en müsait 
piyua olarak bulunmaktadır. 

Aldığımız malümata göre M. 
Raffa da Almanyanm fiatlar itin
de gösterdiği tela,m katiyen bot 
ve esaaaız olduğu gösterilmiıtir. 
Fiatların a.ırf Alman mübayaatı 
yüzünden yükseldiği hakkındaki 
iddialara da, mesela lzmir piya
sasında birinci teırin ıonuna ka. 
dar en büyük alıcmm Almanya 
değil, Japonya olduğu gösteril • 
mittir. 

Bir taraftan da Almanyanın 

rn~"?l!tk~tiınizde gösterilen kolay
lıklar sayesinde bu ıene çok mal 
ıattığı göz önüne konmuttur. Al-

maıılar bazı e~yanm bize teali • 
minde de bir nevi imtiyaza malik 
bı~lunme.kt:.ıdı:d:ır. Bir taknn et
yayı h~::ı:m yalnız Almanlardan 

almaktayız. Mcıela Alman ampul· 
lcrinin Japonlnrın teklif ettiği 
f htlar<lan iki misli fazlaya ıatıl· 
clıt:ı h~ ide mcmbketimizde ter
cih edilmesi sebebinin Abnanl~

ra bir kolaylrl< olduğu da göste
rilmi,tir. ................ "'.'""" .... _____ , ____ _ 
müstahıili müstehlikin aleyhine 
himaye ebn°k arzuıundayı:z:. 

Bizim için iki taraf yoktur: 
Bi .. tek ulu!l'll iikonomi ve onun 

icanları var~1r. 

Bu gayey: tatbik ve takib ede • 
c~k mE'k~'l:zma öl onomi Bakanlı 
iı mekanizmasına ılave edilmi•· 
tir. 

Bütün b:.ı söy!edık~er!mi timdi 
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kanser tedavi 
edilebilir mi? 

(Ba1 tarafı 1 inci de) 
zırlanmıt bulunuyordu. Bugün bu 
kadının da her hangi aailam a
dam kadar ıııemnun ve bayatın
dan umudu olduiu görülmiifdür. 
Kanserinin büyümesi keailmif, 
ve kaybolmuıdur. Bu kadm da 
serom aşılanmasiyle iyi edilmit
dir. 

Londrada pek yoksul hastala
n tedavi için hayrrıeverler tara
f ınd:ın kurulmut .,Kanseri mura
kabe kliniği,, 'serom tedaviıiyle 
bir senede baktığı hastalann ilk 
raı>:>runu vermişdir. 

Klinik bunda~ tam bir ıene 
önce kurulmu§du. Raporunda, 
kendilerine muhtelif doktorlar ta
rafından tamamen ümidsiz ola
rak ve bir kısmının ıedyeler için
de gönderdiği 59 hastadan albsı 
kurtulamamıf, 18 i bir netjce Yer
memit, bir tanesi iyi)eımeie yüz 
tutmuz, 21 tanesi tam dnaıiyle 
iyile~mitdir. 

lngiliz gazetesi diyor ki: 
"Şimdiki halde az fakat ıittik· 

çc. sayısı artan kudretli doktor
lardan mürekkeb bir ıruP kan
ıerlileri ıeromla tedavi edib ha
yatlarını kurtarmak yolunda mu
cizevi bir gayret sarfediyorlar •• ,, 

"Bu doktorların, - tedavi a-

Türkofis 
(Bot taralı l lndde) 

nakliye ücretlerini yükseltdikleri· 

ni ve malın mikdanna ıöre heran 

yeni tekiller tatbik etdiklerini na• 
san dikkate a1aralr.rlılı .. ı..i" 
tanbulda çahpnaıım münuıb aör
mütdür. Nakliyat Şubeıi ecnebi 

vapur kumpanyalarmm muhtelif 

Avrupa limanlanna lafıma fiyatı 

üzerinde anlqacakdır. 

Diğer yandan aldıtmirz malG· 
mata göre bundan bir hafta enel 

ıehrimizde bu hususta tetkikat ya

pan Ekonomi bakanhiı deniz ve 

hava müıteıarı Bay Sadullah ya· 
hancı kumpanyalarm ihrac malla· 
rımıza kartı her yıl tatbik etdikle

ri bu usulün anack ATIUPa liman· 
larma Türk vapurları itledili sa· 
man ortadan kalkacatnu bakanlı· 

ğına bildirmitdir. Bakanlık, bu
nun üzerine, gelecek ibrac mnıi· 

mi bqından itibaren ATI"Upa Iİ• 

manlanndan ibrac etyamıza kapı 

olanların hepsine vapur itletmele 
karar vermitdir. 

Türk Ofiı nakliye ve tarifeler 
tubesi o zamana kadar ibrac etya· 
mızın rakib memleketler ibrac eı
yasmdan daha pahalı bir fiyatla 

Avrupa piyasalarına mal olm~

ıın! temin edecekdir. Ecnebi Ja.a. 
panyalarıo zaman zaman ihrac eı-

yamıza kartı yapdıkları bu hare
ket iktisadi mehafilinde pek de 

hüsnü niyet eseri t,Jakki edilme· 
mektedir. 

......... - .. --.. - ..... 
aünün mese1,.ı:Oe bağlıyorum: 

Yerli malı propafanduı yapıl 

mıyan memleket 1:ugiin diinyada 

ihtimal yalnız Af rikanın ortuP. 
dır. 

Her memlekette aebeb ye 1&• 

iki er ayrıdır. Bizdeki aebeb •• 
büyük ulusal amaç ise yukandan 

beri verdiğim izahattan kolayhk· 

la çıkar. Bu bir ulusal ülküdür.'' 

sulleri en qağı yirmi ıene geri ol
duğu söylenen - bir kısım dil,.. 
doktorlar tarafmdan daima iti
razlarla karıılaı dıklan yazıımd
dadır. 

Gazete diyor ki: 
"Kanser, bugün insan ırkıDI' 

en büyük derdidir. Son elH .
içinde bb alemine avuçlarla pa
re d&kübnü9, buna ralaaen çok 
az;, ıarülebilmitdir. 

"Aratdmna ile uirafan ıruP" 
larm da itiraf ettiklerine ıöre ıs.
ser hakkında yirmi sene enedd 
bilgilerine bir teY il&ve edflllll' 
miılerdir •• 

"Bununla beraber bu meml• • 
kette bir çok doktorlann kat'I Jdlı" 
naatı ıudur: 

1) lnaanlarda vücud bulan kail' 
ıerin bugün bile önüne ıeçnaek 
mümkündür. 

2) Kamer, erken tethia edilit
ıe, ameliyata lüzum ıörülmekli
zin iyi edilebilir. 

3) Hatta hastalığm ileri safha
larmda bile, bugünkü serom tr 
daviıi hemen yüzde elli iyi edil
me fırsatı verir .•• 

"lıte bb erbabmm insanlık nr 
mma, yakından yaknla tetkik r 
dib aratbrmalı lizmı ıelen nolr 
talar bunlardır ••• ,, 

Niçin tatbik 
edilemiyor 

(Bat tarafı 1 inci de) 
perdenin ancak beton duvar fi, 
tavanlara tutturulaltileceli aalt' 
e~dır. _. 

iter ._.,.. .. ,.ı; alan bir ~ 
neye demir perde yapılma .. ının ~ 
biç bir fayda temin etmiyecer 
göz 8nilne alınmca perde yapd 
makdan vazaeçilmitdir. 

Belediye, kendi idaresinde 
lunan tiyatroda taH•atnamell~ 

• 
göster.dili tedbirleri alamadıidl 
dan, talU-tnamenin tatbiki kd 
dililinclen ıeri kalm11dır. 

Bu itibarla ıebrla diler ...ı11• !erindeki tiyatro binalarında 
demir perdeler, fumuvarlar ~~ 
pılmamıfclır. Tilimatname ._.... 
belediyenin yeni tiyatro b~ ~ 
pıldıkclan 10111'& tatbik mey..,...
konabileceJcdir. 
•Yalnız tiyatro binalarında ~ 

dilik yan11nlara kartı ıene -_,, 
tedbirler almacakdır. Sin~ 
da olduiu aibi arkadaki ka~ 
daima kolaylıkla açılabilecek ..,. 
kilde bulundurulacak, artisti,...... 
tahae arkalarında ciıara i~ 
!erine de dikkat edilecekd~._.A 

İstanbul asliye mahkern~ 
birinci yenileme bürosundan: 

4 Klnunaenel 1933 tarih~ 
den enet ikame olunup I~ 

ı• b" • • t• t -LL.-.... u ıye ırıncı :care m~ 
ıinde derdf!lıti ruyet Krippel 
Naci ve Rozantal araamda lll(ltf 

kenin dava doıyumm yeoU
meai için verilen beyaan••• 
Rönderilen davetiyenin muba lld 
Naci ve Rozanta1in ikameti 

8 nm meçhu1 olduğu beyanile 111 
batiri tarafmdan b"I& teblil • 
edilmit ve bir ay müddetle iltat' 
tebligat ifuına Ye 2.3.1935 
hine milaadif cumartesi sODI -
at 15 de yenileme mu•.~-ol 
haslan~maıına karar venbll'~ 
duiımdan mezktr ,nnd• rl 
poıtaJ?ıe bınaımda klin • b~ ~ 
venHeme büroauna ge1medıl• 
dirde 23c;'7 numaralı kanun •" 
mına tevfikan yenilemenin 11~ 
&mda 1'•Pllacaiı illn olunul'• 
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ı~wuı- ııınımıw~m1~ınnı1 ı ınıınımrn§l Kadın la ı· a 
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~ müjde Beykoz Size iyi bir nasihat i Bayramiçinucuzşapkalarmtzıs \,J ı 
€ ---: Istanbulda en büyük ve zarif Modl ag am 

Kunduraları 

Güzel, Ucuz \1nizde )ftmbalarınız hergUn asgari ·~ Olca salonundan alınız. Sultan ' 

S t ~· Hamam, Havuzlu han yanında Tssarruf Haftası Münasebetile saa yanar °'- No: 22. .. . ~ -- . .. ,_,,. ____ .......................... _ .. . 
Diş hekimi ff O 

~ i~ Husnu . Mu~lafa Iİ 1 if fst. A ksaray Vahde cami r . • • • 
~ ~L .................. ~.~~!!~.1.~~::8-·-m=·-·=! Beykoz Kund Gıyınız 
lı ··:!~:b:i·;·::~:··,~;:M;;,:;~;i:: Beykoz Ku Giyiniz 
' Tamamına üç yeminli ehlivu- • • , f~-' kuf tarafından (1380) lira kıymet Beykoz K Gı fi takdir edil~ Zmdankapıda Babı-

Su zaman zarfında EN AZ 
Elektrik sarfetmek isterseniz 
Evinizin HER TARA Fi NA 

1\ cafer dahilinde Rüstem pafa ma- B k w; hallesinin ipçiler caddesınde çatı ey OZ 
altında bir odayı muhtevi bir bap Be 
ahıap dükkanın 3/ 8 hissesiyle y 
yine tamamına (1380) lira kıy-

ı
- {llet takdir edilen aynı çah albn- B 

da ve mezkur dükkan ittisalinde e~ 
. 23 numaralı bir bap ahtap dük - B 

A kanın ı 12 hissesi ve yine tamamı· e" 
nSJ. (2160) lira kıymet takdir e • . 
dilen aynı mahalde Buğdaycılar B 
çıkmazı sokağında eıki 8 yeni 12 -
14 numaralı eski tarzda ki.rgir ve B 

ız 

• • 
uıyınız 

Giyiniz 
rı Giyiniz 

aları Giyiniz 

::3 
#) 

zemin katında zeminden aşağı ıe
vıyede zemini çimento ııvalı ve 
iis•. katı kireçten kargir dükkanın 
5/ 8 hissesi açık arttırmaya çıka -
rılmı~tır. 20 - 12 - 934 per -
şembe günü ~artnamesi divanha -
neye talik edilerek 12 - 1 - 935 
!arihine müsadif cumartesi günü 
s!'.at 15 den 16 ya kadar lstanbul 
üç.üncü icra dairesinde satılacak -
tır. Arttırmaya iştirak için % 
yedi buçuk teminat akçesi alınır. Kadın ·' Erkek, Çocuk 

~ 

i 
~ 

Müterakim vergi belediye resmi 
ve vakıf icariyesi müşteriye aittir. 
Arttırma muhammen kıymetinin 
% 75 ini buMuğu takdirde ihale 

yap1lır. Aksi takdirde arttırma on 

SUMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
L~ llllllil illi~ 1 ffilliııfltt llliill~l~~l~l~Wll~1~ı!Ulill-l~ınlj]u~lllillli.ll: .~~ b~ gündaha~md~edilerek 28~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~-

- 1 - 935 tarihine müsadif pa • m 
. ·ı ı ·· . . .· .. rıo ivut'un beşinci yaşına basışı 

do ayısile hususi fovka ade sayısı 
~,141iolıv~t be~inci yaşına girmesi do .ayısile o tuyucularıoa fe•· 
~•r de bır sayı takdım edıyor. lşbu sayı ( 52) büyü ~c savı tadan 
\ tt olup bir ço kı lışe lcr ve üçer renkli ön ve arka kapak· 
~ \•üstüdür. Bu sayıdn meıhur yazıcıların ro nan ve hikiyeleri 
•i1'ıl' C~ari Mahmuduo .. Marlen D .trihe,. ail ( Gö ge Avcı ları ) 
~t 1 bır de tefrikas, vardır. Bunlardan maada s 'ncma mevsimine 

zartesi günü aynı saatte yapıla - il 
rak art~~ma bedeli • ?1uha.mmen Ele'·t•lk . Radyato·· ra·· kıymetının % 75 mı tutmazsa 

1 
A A 

(228!>) numaralı kanuna nazaran
1 aatıı g~ri bırakılır. 2004 numaralı T A M S J C A K L J K 

~ ~" ıon haberler •e ıchrimi:rde gösterilecek büyük estrJerin 
-._ 1 •fs lit' armı da bulacak11nız 
~ilde sayanın bedeli gene (On iki buçuk l<uruştur). 

• 

icra kanununun 126 ncı maddesi· 
ne tevfikan ipotek sahibi alacak· 
lılarla diğer alakadarların bu gay
ri menkulat üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa dair o-

lan iddialannı evrakı müsbitele- I 
riyle birlilde 20 gün içinde icra 

1 

ı , ıı~ DiKKAT ~nı 
ilan Vereceklere Kolayllk 
ı~azete~ere ııan Vereceklerin 
"'qlllııbul Bıthçekapı L 1 M AN HAN 

i l ~ dairesine bildirmeleri aksi halde 1 @mınm

1
!1' hakları tapu sicilleriyle sabit ol ·I 

1 madıkça satış bedelinin paylaı - ı 
maundan hariç kalacaklan ve a • 

KA11 N "'). 3 l lakadarların itbu maddei kanuni-
ye ahkamına tevfiki hareket etme 
leri ve daha fazla malfunat almak 

1 

Türk llincıhk ve Plakar : ~ •efı .. flr1e Müracaatları • istiyenlerin dairemizin 931/ 1619 
Ka- v.,,. ı ~ ı· r ı ~ numarah dosyasına müracaat et -

~~ Hertilrlü T esh lit Gaıterilir. ~-~ meleri ilin olunur. (3593) 

) .o!'!anbul Milli Emlak Müdürlüğünden: .... HABER ' · ~• t:da.r: Yeni mahallede Nuh kuyuıu ıokaiında eski 150 ve 
~ hed ~o. lı 30 metre murabba ındaki arsanın tamamı. Muham-
~ O,~lı Petin para ile 30 lira. ' Akşam Postası ı 
d.:'3~1 ~ar: Yeni mahallede Nuh kuyusu sokağında eski 269 ve ldarehaneaiı ISTANBUL AN 
1llJQ li" o. lı hanenin" tamamı. Muhammen bedeli pe§İn para ile KARA CADDESi 

1 

'~:~kö~.. o ğ h il . . ki K A v b . K 
relgral ~dl'f'91ı tSTANRfTI BAUEH 
rel.,fon Vau: HH'71 ldareı '41,0 \ 'ı>"'i J • ıman a a ma a e sının es agıtçı aıı yem azas-

~d i?da eski 9 ve yeni 13 No. h hanenin yarı hissesi. Muham- ı r '\ 
~ '-ır~ 1 l>etin para ile 550 lira. 1 ABOrtE ŞERAiTi 
~.d~İtıd l>a.28.n: Çelebi oğlu Ali ettin mahallesinin sabuncu hanı ı ı • ıı ayna 

1 ~İt· e eski ve yeni 41 No. lı dükkanın tamamı. Muhammen be- ru.rıct19ı ııo iM 860 ız50 lll'f. 
l' "' Par ·ı 48 l ~eblı 160 "° MO uııo , °llJc. a ı e 00 ira. 

'~i 4
3 

Pt: Takyeci mahallesinin Davudpa§a caddesinde eski 22 ILArt TARiFESi 
•le 1..,,,,No •• lı hanenin bette bi" hissesi. Muhammen bedeli P"""in l'lran·t uanııırmın utm ll.15' 

... \a 4oV f 'l' '7 Kt'llml llAnlal 10 Luru~tw 

:"1 {~.. ·~· ~ ~~ihi ~aki mallar hizalarmdaki kıymetler üzerinden 22 - 12 - Sah i bı ve Nesrivat Müdürü: 
\~tı-. la~ 1~ .saat on dörtte temdiden açık arttırma suretiyle satıla- l HASAN RASiM US 

) \kç ~"'l~le.rin ınuharnmen bedelin yüzde yedi buçuk nisbetinde- ı ıtaaıldıtı ) er ı ı\'AKITı Mııtb-111 
e erıyle müracaatları.. 'M.) (8496) 

Fiatlarda Tenzilat 

VERESll:E SATJŞ 

e 



Çocuklarınızı 
müsabakamıza 

yazdırınız 
-

HARB .GELİYO 
1811 

Yazan: Fransi Dölezi -4- Çeviren: 
Pek tabii, Almanlar bu müthit 

tehlike karıııında bot durmadılar. 
Alman imparatoru 1898 ıeneıin • 
de tehlike itaretini verdi ve met· 
bur ıözü"olan "iıtikbalimiz deniz 
üzerindedir,, ıözünü ıöyledi. Zırh 
ldar çizmeğe, harp gemileri reıim· 
leri yapmağa batladı ve parlimen 

j 
toya bir deniz pl"ogramı kabul et• 
tirdi. Bu progranu bir batkuı, bir 
baıkaıı d~ha t~kip etti, dritııotla· 
ra, auper dritnollar ili.ve edildi. 
Brem, Hemburg, Steu;r tersane 
leri gece .'?iindüz, .!urml'lılan çalıt· 
h1:ır 

çeriye, yani Almanyaya, 
mal aatamıyacağı için para 
•mez, hine aenedleri d .. 
rikalar kapanır, ipizlik bat 
terir. Amerikadan ıetirtil 
day, et de gelemiyeceii içİll
cek, içecek fiatlan yüksel. 
lece yav&f yav&f bütün bir 
aefalet içinde kalır, mahYO 

Bu arada da, denizin 
gemileri için aerbest oldu 
aavvur edersek, İngiliz 
yavaı yav&f, dünya pivaJ1&11ııır; 
eski kıymetini alır, aultudll 
eder. 

1914 senesinde, bugünkü deniz 
Tabiat, biz in.anlann meyclana lıoyclafu laeyltell~ lıaılar güul • ve laele •on zamanlama •arib .,..•at programlan yapılıp bitince, lngil
aeTlerine pelı benziyen • aerler meyclana getirmelıcledir. Ba görclüiünü, biiyiilı "laayuan #aylreli,, terenin 30, Almanyanm 26 dritno

Harb bitince de, A•-•n,,..ı 

tün piyaaalarm İngilizler 
dan almmıı olduiunu ıöıilt 
Alman sanayii, belki de bir 
için, lngiliz aanayiinden 
kalmq olur. 

Balrü petrol .alaasındaclır. SenelerJenberi rüzgar ba biiyülı lıayayı tlflllclıra Oflnclıra, ba miilıemmel tu olacaktır. 
ıelıli ortaya lıoymatclar. Babana bir lıaç miJi büyiilıliilıcle bir lıöpelı cliyorru. Siz neye bensettiniz? Ve o zaman kuvvetler, aşağı yu-

1 SOY ADLARI 1 
Okuyucularımızın soy 
adlarını neşrediyoruz 

Olcay - Lileli apartmanı 4 ÜD·ı Güngören - İnhisaralr İdaresi ls
cü daire 4 üncü kat 36 numarada tanbul Başmfidürlüğü Birind ıube 
Ahmed Mitat zevcesi Merzuka, memurlarmdan, birind sınıf ihtiyat 

' Jtfd r ····zı... ... Ed"b N k çocukları piyade abt mektebi ta- em 1 
' u .,~ 1 azım, arısı 

ı L __ • d b•t kil" N det il Meliha, kızı Denlzyollan Jşletmm 
eue.ın en za ı ve 1 ec e f~tanbul Bq Aeentaıınnda memar N . 

Neriman, Nezihi .. Naahat, Nesrin b118 ft diler m1an Nezihe -
S\in&ii. • oğlu Yılmaz. 

Korkmaz - Emniyet müdürlü· Önen - Asker! kaymakamlığından 
iü birinci tube 3 üncü kıımı me· mahllen mfitakalt Remzi. 
ım1rlarmdan AJi Rütdü. Ertiiz - İstanbul Gümriiiil muha· 

1 faza memura 500 No: Neş'et. 
Dumanlı - Emniyet müdür Ü· Orü - İstanbul Gümriiğii mahafa· 

ğü birinci ıube 3 üncü komiaerle- u memuru M ~o: Hüseyin. 
rinden Arif. Cerıgiz - Tenkami Kuşcular 811'881 

Enan - Haber fotoğrafçııı 46 No: Kadıoğlu Tahir. 

Alt. + 
Zeren - İnhisarlar Cibali fabrikası Kenarlan (•) İfaretli .oyaılla· 

mamulit şubesi memuru Hadiye. n evuelce b'lflralan taralından a. 
Akbaş - inhisarlar Cibali fabrika- lınmq Uimlerclir. Sahiplerinin cle

sı mamulat şubesi H. Hayri. 
Olcay - inhisarlar Cibali fabrikası iiftirmeleri layclalı olur. 

mBmulit şube.~ memuru Kılzım. Acık görüşme 
Yalın - lnblsarlar Cibali fabrikası 

mamulAt şuhesi mem1l1'11 Sırrı. 
Yalaz - fnlrisarlar Cibali fabrikası 

Sandıkan 111besinde Arif. 

Alpullu teker fabrikaıı vezne
darı Bay Naciye: 

Emre aoyadmı sizden önce bq

ILAN kan müsavi olacaktır. 
BU HARP NASIL OLACAK? 

Türkiye imar Bankaamdan al- Bu harp nasıl olacak? 
mıt oldufumuz 1750 liralık temi
nat mektubuna mukabil latanbul Burada, ananevi fikirleri bir 
ithalat gümrüğü müdürlüğünden tarafa bır•kmunız lizım ıelir. 
verilen 122 ~ah 8 _ 9 _ 934 M~1ele, lnıiltere için Hanovr sa • 
tarihli ayniyat makbuzunu zayi hillerine yüz bin kiti çıkararak 
ettiiimiz ve yenisini alacaimuz- Berfin üzerine yürümek delildir. 
dan dolayı eakiıinin hükmü olma- Yapılacak olan harp bir iıtili ve 
dıfmı ilin eylerim. ilhak harbi delildir. Yapılacak o-

Kenclir ve lrefen NllG)İÜ lan harp bir ticaret harbidir. Bu• 
Tiirlı A....am Şir'-14 mm için, eskiden konanların kul· 

(3598) landılrlan usule, a'&foka u1Ullerlne 
--"'---------- dönülecektir. Birinci Ticaret mahkemesin-
den: lnsilterenin makudı nedir? Al-

lstanbulda Sultan bpıa.mmda man aanayiini mahvetmek. Bunun 
H~ bey puajmda 18 No. da için yapılacak yegine feY, ona İp• 
manifltura ticareti yapan laak tidal madde almak imkinmı ver
Şipnanoilu ve türekiaı kollektif meme~ ve ticaretine bütün mah
tirketi icrada konkordato yapmq reçlen kapamakdır. 
ve doaya komiaerin mütaleaname- • B~ olmıyacak gibi bir feY de
aiyle birlikte mahkememize veril· iildır. 
mittir. Bu ite ait bir karar ver· Ren, Sab ve Silezyada çabtıb 
mek için 19 - 12 - 1934 Ç&l'f&ID• Birimingham Mançester fabrika. 
ha tünü saat on dörtte bir celae larma rekabet eden büyük fabri
yapılacak ve itirazı olanlar bak- kalar ne gibi İptidai maddeler it
larmı korumak için bu celaede bu- liyorlar? 
lunabi!ıceklerdir. icra ve iflh ka. Bu Alman fabrikaları, lapanya 
nununun 298 mcı maddesi muci- ve lsveçden ıelen demir madeni-
bince keyfiyet ilin olunur. ni, Mısır ve Birletik Amerikadan 

Bniaenaleyb, müstakbel 
bin bütün gayesi, Alman 
mal denizindeki JimanJarlld, 
loka albna almalıdır. 

Şimdi, vaziyeti böylece 
ettikden aonra Franunm 
manaız mücadeWeki rol
lelim. Fakat, evveli aıru~ 
reket edelim. 

A,közek - inhisarlar Cibali fabri
kası mamulat şubesi memurlarmdan 
Celal. 

(5834) ıelen pamukları; Kap müatemle-

::i .. = .. = .. = .. =·-=·-=·:: .. ::-=.= .. ·==· ===™=::::::::::::::;::::=::::::::::::====;;;- kesinden, Avuaturalya ve Arjan-

1 
Güzel ve Gürbüz çocuk bnden gelen yünleri itliyorlar. 

kalan almıtdır. 

Çakın - inhisarlar Cibali fabrikası 
mamulat şubesi memurlanndan Cev • 
det. 

Er - İnhisarlar Cibali fabrikası 
emniyet amiri Hüseyin. 

Ildır - inhisarlar Cibali fabrikası 
mamullt anbannda Hasan. 

Uzgün - Sanyerde Türbe sokağın
da (36) numaralı hanede muhasebe 
miidUrlütnnden mütekait Cemal. 

Ertunç - Gümrük Muhafaza kısım 
Amirlerinden Faik. 

Ertı..n - Gümriik Muhafaza kımm 
amirlerinden Mehmet Ali. 

l'nak - Gümrük Muhafaza kısım 

Amirlerinden Nuri. 
Korda - Muhafau memurlarrın

dan Zeyn~I. 
'fenik - İstanbul Matbuat Müdür-

lü•ru Suat. 
~ubaşı - ~chzac'ebaşı Direklerara

sı 69 nur.ı:\l'ah dükkanda saatcl Faik. 
Dündar - Edirne Emniyet Müdü

ri3 eti ~i)ıısi kısım Reisi Celil, Deniz 
yolları l lct:nc.·i Müdüriyeti Kontröl 
şcfli;(ıı de ve ortadan kalkan seyrise· 
fnir ~-\rıtr.-a çe\ir&;~nliği memarlann
dan Ziya, mrudne mütah88818~ Lutji, 
Jfarhil fi !-trkte-bi biri:tci sınıf talebe-
,:rv:l,~:ı ıt11.111" f'f Hı1.rı-ct. 

Sı!?"1' • !ftibn:fy kayJ!laksmı Veli •. 

müsabakası Alman aanayiine elzem olan bu 
1-..................... -......................... . , .. ·-== = iptidadt maddelerin hepai, Alman- Belçlkaınn bilar 

"o. 88 - BaJk no. 88 - MDbeccel 
üzel ve gürbtz çocuk müsabaka mıza giren küçüklerden ikisinin 
daha reımini buıün koyuyoruz. Müsabakamıza ittirak ediniz. 

yaya eniz yol ile Brem, ve Ham- • • . H 
bul'g limanlan vuıtuiyle gelmek· ln11ltere, ıcabmda, 
dedir. yı da muharib farzederek~ 

Alma 1 b··..:~1. :1-.d • Rotterdam limanını alab 
n ar u,.,ua. maa,.,_ a ıt· Faka • An 

ledikleri ve hemen her yerde in- • d ~ 1! vene 1 
·ı· il • zıyet e15.tır. 11 ız ma armm yenne ıeçen ray. • • • 

larmı, lokomotiflerini makinele- Belçika bitaraf hır 
' d. s··m· ko d ı rini pamuklularmı bezlerini ne- 11' • u n lllfU ev 

rey~ ıönderiyorlar 've ne vasıta i- vukuunda, B~lçikanm 
le gönderiyorlar? ' ğına dokunm•mak, için 

B alı O mani 
• hede imzalamıtlardır: 1111 

u m arı s ı ımparator- . • 
1 .x.. Afrika "~ .k ç· hede m~ıbmce her u ... na, ya, A111en aya, ı· . 
ne ve hatti Japonyaya gönderi· devlet Belçikadan or 
yorlar, bunları deniz yoli ile ve çirmek İlterae, muahed 
Brem ile Hamburg limanları vuı- eden devletler buna 
tuiyle ihraç ediyorlar. için silaha müracaat • 

O halde? Farzediniz ki bu iki d~. lıte bu, İngiltere 
1• • I d •• d k" d"ğ bır mütküldür. 
unan ve fım& enızın e ı ı er ç··nkü b" tarafdaıi 

Alman limanları bir İngiliz do • u ır 
nanmasiyle abloka edilsin. O za. manmı bpanuak mec 
man, demir, pamuk ve yün gibi dir. Bir tarafdan da 
iptidai maddeler Ren, Saka ve Si· A vnıpa devletlerini al 
lezya fabrikalanna gelemez, bu virmek tehlikeıi vardır· 
fabrika mamulatı da ihraç edile • l DevaJlll 
mez, anbarlarda 11iılır kalır;. i · 


