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Ihtikirın •• •• onune geçmeliyiz 1 

Okka kilo oldu, para 111 
- . 

·~___..~.....,.----.., 
1

aynı para~ 

ttalyan somalisir.de yerli askerler . 

Hüle alabildiğine 
yürüyor 

Okkanın kilo olduğu günden 
beri, İstanbul piyasasında fazla 
ihtikar yapıldığından bahseden 
bir çok tikayet mektupları almak
tayız. 

Geçenlerde bütün gazetelerde 
' çıkan bu tikayetler üzerine piya-

ltalyan salgını sada ihtikar olup olmadığını tet
kik etmek üzere bir komisyon te
ıekkül etmiıti. Et fiyatlar. okka da 45, kiloda da 45 dir 

h • • (Devam• 6 ıncı da) 

v~ ım mış ........................................................... . asker 
liabeş dış bakaiıı Uluslar Kuru-1 AVRUPA 

. muna başvurdu . 1 hükOmetleri Budun koruma işinin yalnız bir 
cinse mahsus-bir imtiyaz 

~olduğu devre çoktan geçmiştir 
İtalya - Habeıistan meselesine 

l&vaaaut için İngilizlerin girdiği 
h-ıberi Romada tekzib edilmi!dir. 

1 

Deyli Herald Roma muhabiri Amerlkaya olan 
diyor ki: harb borçlarını 

"Gerçi, İngiliz sefiri Sir Erik Udemfyeceklerlni 
Drammond, ltalya hariciye daire- bildirdiler 
sinde Sinyor Suviç'i göraü, fakat 
anladığıma göre, bu gÖTÜ§me, İn· 

Dün akıam bir tesadüf beni 
Mu:ıllim Türkan Bat buğ ile kar
tılaıdırdı. Gazeteciliğin verdiği 

Nevyork, 15 (A.A.) - Lehis ·: alışkanlıkla hemen sordum: 

giliz hükumetinin bu meaeleyle tan, Macaristan, Çekoslovakya vei - Kadınların sıyasal haklara\. . • 
••wıt-......ı•-~~,...~~ır-.ı.ııiJııı••-ff;~Uı1~~-~~~"8fı~~~~!IMH" 4-.IWıtiı~ yeni meseleler doiura-

bildirmek. içindi.11 • çika gibi harb borçlannı ödemi •• cakdır. Meaeli aakerlik meselesi 

<iöring 

Komünist 
liderleri 

Görtng serbest bıra
kılmıyacaklarını 

söylüyor 

C 15 (A' A) H b. iyeceklerine dair olan notalarmı ! üzerinde ne dü§ünüyorsunuz? 
. enevre, . . - . a e§ : D B k 1 ... · 1 d. ı 
h "k"' · 1 1 s l · ı : ış a an ıgına vermış er ır.: Son hadiselerden pek •uurlu bir u umetı, ta yan oma ısı ı e =y 1 F. IA d. ..d . .... ·i Y 

. . . . : a nız ın an ıya o eyecegını: kıvanç duyduğu anlaşılan Bayan Habetıstan arasındakı vazıyetin i bildirmi tir. i 
· d·ı·k ·· d. ... . h ·· • § c Ba•bug"" , bu sorgu kartısında he· şım ı ı goster ıgı ve amet uze- ; y IS (A A ) _ L h' .: Y 

· 1 l · · · artova, · · e 11 • men irkildi. Ve oldukça sinirli bir rıne u us ar kurumu konseyının : t A 'k l h b 1 5 
. k . . : an merı aya o an arp orç a-: tavurla: dık at nazarını çekmışdır. : .. d · kt' : 

;rını 0 emıyece ır. i - Türk kadınının saylav seçe-
. Cene:re: . 15 (A.A.~ - ~abe- i Vatington, 15 (A.A.) - Lit ·İ ceği ve seçileceği anlaşılır anlaşıl· 

şıstan arıcıye nazırın an a ınan ivanya hükumeti, 15 - 12 tarihindei maz, hemen bu laflar da meyda-
bir tel yazısıntla Habeş 'hükfuneti- ivadesi gelen borcunu ödemiyece-! na çıkdı. dedi, ben de size §UDU TUrkhn aa,bu§ 
nin, ltalyanın salgını kar§ısında, ~ğini Amerika Hariciye Nezareti J sormak isterim, budun korumak---- ----------
uluslar kurumu konseyinin dikka- ine bildinniştir. · 1 gibi ünlü bir işi acaba kadın er- A 1 m an 1 ar 
tini vaziyetin ağırlığına çekmekte i Vatngton, 15 (A.A.)' - Fran· İ keğe bırakacak, ondan özüne bir 
olduğu bildiriliyor. Bu tel yazı- 1 iaız Büyük elçiai harb borçlarıİ hisse ayırmıyacak mı? dersiniz. Tilrk mallarına neden 
sında, son olan bitenlerin, Habe- !hakkındaki Fransız notasını Dıti . Kadının bu itde yançizeceğini alAka göstermiyor 
ıistanın görüşüne göre, mahiyeti ;Bakanlığına vermiştir. 1 nereden çıkarıyor da, böyle çekiş
anlatılr:ıakta, hem de alınıb veri- 1 Riga, 15 (A.A.) - Letonyaj melere yol açıyorsunuz? O çam
len diplomatik bitilerin tıpkıları !hükumeti, Amerikaya olan harbi lar bardak oldu .. O, eski Yunanda 
soruluyor. !borçlarının ödenemiyeceğini, fa ·ı idi. Budun koruma işinin yalnız 
· Cenevre, ıs (A.A.)' _Uluslar !kat bu borçların yen!den müzake·ı bir ıınıfa mahsus bir imtiyaz ol-

d ... · · ·· · h ı ·hazırda Ha !reıi ümidinde bulunduğunu bildi-! duğu devir çokdan geçmiıdir. ernegının ozenı, a ı · : 
1 

b · t ·· · d kua ge :ren notasını Amerika Maslahat ·: Kadın, ·kendine verilen her iti 
etıs an sınırı uzerın e vu - : .. . . c 

1 1.:; Ad. ı d 1 • 1 H be :1 • ;guzarına vermıştır. ! batarmağa erkekden ziyade ha-en na ııe er o ayıııy e a 9.. • .......................................................... . 
(Devamı 6 mcı da) zırdır. 

Bu sözleri hemen bir hamledr. 

Bu senenin ihraç mallarımız 
kartısına çıkardığı başlıca müfte
ri olan Almanyadan gelen ıon ha-

herler bu memleketin ıon günler
de ihraç mallarımıza karşı neden 

gevıek vaziyt aldığını izah etmek
tedir. 

Alman gazetelerinin yazdığı
na göre, Almanyanın Amerika. 
dan almak istediği 500.000 balye 

k 'Ceneral Göring, Almanyada 
0ıtıün\ıtlerin bırakılacağına dair 

~ehi gazetelerine akseden hi.

~diılerin temeli olmadığını an· 

tı.ıak üzre memleketteki ecnebi 

·tl:ete muhabirlerini toplıyarak 
beyanatta bulunmutdur. I · 

Cene;al. Gör~ng diyor ki: ! 

söyledi. Biraz durdu: 
(Devamı 6 mcı da) (Devamı 6 mcı da) 

''f) . 
ııarda y~niden faaliyetler~· 

~ 'b.~~amamaları için, tanınmı~ 
Jc.. "1unııt liderlerini temerküz 
h lkıplarında ve hapishanelerde 
'tl\lndurmak lazımdır. 

''li l ükumetin dütmanları bu 
ltnduih. ..dd k .. Jc.. ... mu etçe temer u~ 
lbr>ları da kalacakdır ... ,, 

~ Sonradan Rayİf tağ yangın 
~ eseleıine ve bunda komünistle 
'lll l~k . 
~i .. a e. aıına temasla Ceneral Gö

••t: 

.,E . l•tanbul baro•u dün Halkevinde •enelik toplantı•ını yapmıtdır. lçti-
~iltu ltıın olu~uz ki, komünizme mada idare heyetinin · bir yıllık çalı§mtuını gö•teren raporu okunarak 
i..· il kuvvetımle hücum etmek kabul edümitdir. Bundan bQfka yeni yıl içinde yapılacak iıler Je 
·~•tı J,• 
~ ır Rayttağ yangınına ihti- görü!üldükden •nra yeni idare heyeti intihabatına geçilmi§, e•ki he-

:Jokdu ... ,, demifdir. y_et olduğu gibi bırakalmıf.'Jır. 

Italyada mali 
vaziyet kötü 

Bir senede mevcud altın stoku
. nun beşde biri harice çıkmış 

İtalyada mali vaziyetin fevka
.ade derecede bozulduğunu, ve 
bundan dolayı ltalyadan harice 
döviz çıkarılmasına kat'i bir ıe· 
kilde mani olmak için İtalyan na· 
zırlar heyetinin icab eden tedbir
leri aldığım bildirmitdik. 

8 Birinci Kanun 934 tarihli 
"Ciomale D'ltalya,, ıazeteıi ltal· 

yanın fevkalade tehlikeli malt 
bir buhran geçirmekde olduğunu 
ve buna ıebeb de İtalyan borauı
na dolan bir takım borsa ispeküli· 
törler olduğunu yazıyor • 

Bu ispekülaayonlar neticesin· 
de ltalyada mevcud altın ıüratla 
azalmaktadır. Geçen sene ltalya 

'(Devamı 6 mcı da), 

• 



Dış kavgalarına 

karışmıya ıs•I.A.h t• t• . 
niyetimiz yok . 1 a ıcare ını 

Londra, ıs (A.A.) - Sir Jon 

Bir türlü 
anlaşamıyorlar 

- Japonyaııın tavrı 

Yapanların değişmedikçe 
· lmkAn da görUlmUyo~ 

Simon Bolton' da ıöylediği bir nu- k · 
tu~ lngilterenin en bü~ en~i- azancı 
ıeaı bant olduğunu teyıd etmıt· 
dir. 

yüzde kırk bin miş 
Londra, 15 (A.A.) - Deııi' 

itleri görütmelerinin erteye aul
maıile, delegeler arasında ayrıl~ 
vardır. 

Bakan demitdir ki: v·ı d Al 
"Uluıl~~a~ı itler, hiç bir. za~ ) son ne en manyaya 

man bugunkü kadar ehemmıyeth 

olmamıı ve lnıilizlerin dikkatini • ı A h b • t • t • ? 
:.:,":.m;:~i~:·.:= .. ç:~: ı anı ar ıs emış ı . 
miyen dıı kavıalara karıımak ni • 
yetinde olduğumuzdan değil, dı- Vaıinıton, ıs (A.A.) - Silah/ \917 de yeni bir fabrika yaptmb 
tarda olan feylerin bizi hakikatan ticaretini tahkika memur ayan ko- -o ticarethanenin, on para sermaye 
alakadar ettiğinden ve lnıiltere· miıyonunun dünkü toplantısında, koymaksızın, bir yılda 43.500.000 
nin en büyük enditeti bant ol· Komisyon üyeleri ile, Düpon de dolar kazanmasına sebeb olmut • 
duğundandır. Nemur fabrikas~ mümessilleri a • efor. Bunu örtmek için de, düzme 

Bazan lnziliz nufuzu acun ya· raaında bu f abrıkanm harb ka - bir konturat yapılarak, bunda, 
btmumın baölı olduö.ı milletler tzançları yüzünde~ tiddetli bir D'ipon firmaıınm kazancı salt 2 

D e- h'"d' 1 d aruı anlatmalarının muhafazuı- a ıse o mut u~.. . milyon dolar gösterilmitdir. 
na kuvvetle himmet edebilecek- Üyelerden hırı, bu tıcaretha • Nevyork, 15 (A.A.) - Ayan 
dir Bunun parlak iki miıalini nenin Tenneasee'deki bant fab - üyelerinden Nyenin haber verdi
so~ on bet sün zarfmda gördük. ri.~alarından elde ettiği. kaza~~ın ğine göre, 

1
lngiliz hükUemtinin, 

Gelecek ay Sar' da yapılacak "re- yuzde 40.000 e yakm nısbet gos - Amerikada ajanlığını etimt olan 
.• ku ti' d' l terdiğini, daha doğrusu 5.000 do - J. P. Morgan firmaaınm acun ıa-

yıam,, m vve ı en ııe er uyan- . 
dırmuı tabii idi. Uluslar derne- larlık hır sermaye payına karıılık vaıına para dökmüı olmasmm iç 
... . 'd . d 1 'it en·ın Düpon dö Nemur firmasının yüz- yüzü arattınlacakdır. 
gının ı areıın e ve ngı er 
teıebbüsü üzerine en iyi bir plin d~.39:~31 kaza~ç aldı~~~· ileri .~ür Bu arada Amerikanm Londra 
hazırlanmıt ve tatbik edilecekdir. mutdur. Üyenın dedıgıne gore, elçisi Page'm Cumhurreisi Vilson· 

Frama ile Almanyanın tam büyük kazancı olagan eden, bü - la 5/ 3/ 917 günlemeçile çektiği tel 
muvaf akatleriy)e yapılan bu pli- tün muraflann hükibnetçe öden • yazısı da ayrıca okunacakdır. 
nm ciddi kanııklıklar tehlikesini mit olması, bir ~e. Amerikad~ ya • Bunda, elçi: 
bir tarafa atacaimdan emin bu- pılan barıtlar ıçın bu fabrıkaya "Y akınlatan darlığın gücü, 
lunuyor. bir yüzdelik verilmit bulunmaıı - Morganın para menfaatlerinden 

ikinci miaal, lngilterenin Yu • dır. üstün olduğunu, sonra da: 
ıoelavya ile Macariıtan aruında Bundan önce, M. Düpon, ka- "Amer~ın ticaretteki üıtün 
bat ıöıteren en tehlikeli ihtilafın zancm genel masrafın yüzde ı / 4 vaziyetini korumanın hem de bir 
hallindeki hiuesidir. Bütün ali.- ünü geçmediğini ıöylemitdir. paniğin önüne geçmenin biricik 
kadar memleketlerle muhabereye Bqka bir ıahidin dediğine gö- yolu, agliba gene Almanyaya 
ıiritdik, 1&hır" itidal taniye et- re de, o Takit harbiye müstetarb- harb ilin etmekdir,, demifdir. 
tik. Mesele Cenevreye gelince, ğında bulunan M. Baker, Düpon Bir ay sonra, M. Vllson, kong-
difer devletlerin de iftirakiyle ve dö Nemur ticarethaneıiyle olan re kurultayından Almanyaya 
lnailiz ıiyuetinin M. Eden tara- ilk anlqmağı bozmut, sonra da harb ilan etnieaini dilemitdi. 
fından maharetle idare edilmesi 
aayesinde bir hal ıuretil 'bulun
du.,, Dışbakanımız Atinada 

Silah işi , 
tııİJUteredemllhlmbtr' Kıyafet kanunu ne azhklara, ne 
mlek.~'ıe .. şeklb"t~~·taaf~dl_ıt'l de kiliseye karşı yapılmıştır" 

ı ıun once u un sı a ı e 
neırettiğimiz "lngilterede silah 
ticareti,, meselesi ve ordudan bi
rinin Çinde ıilih itleriyle alaka
dar olmak için aynlmaaı üzerine 
ıönderilen mektublar timdi u
mumi bir mesele haline girmitdir. 

Gazetelerde buna dair bat ya
zılar çıkmaktadır. 

Atina, 15 - Türkiye Dıt Ba - J tır. 
kanı Bay Rüttü Araı bugün öi· Paris Yunan elçisi Bay Polif.is 
leden evvel Semplon Ekapresiyle ile beraber Milletler Cemiyeti 
buraya gelmiı, iıtaaiyonda, Yunan konseyinde Balkan antantnu tem· 
Dıt Bakanı Bay Makaimoı, Tür· sil ettik. 
kiye, Romanya, Yugoslavya elçi· 
feri tarafından kartılanmıttır. 

iki Dıt Bakan kucaklatmıtlar· 
dır. 

Cenevrede göıiişülen mesele • 
lerin ~hemmiyetinden dolayı va • 
ziyet ciddiyet kesbetmişti. Veri • 
len kararlar, Uluslar birl.ğini kur. 
tarmış, sulbü kuvvetlendirmiştir.,, 

Hitleri taşıyan 
tren 

Bir otobtıse çarptı 
16 kişi Bidil 

Berlin, ı5 - Brem ile Verdon 
arumda bir tren ile bir otobüı 
çarpıflllıt 15 k:ıi ölmüttür. Bu 
çarpıtma Bremin otuz kilometre 
ötesinde olmuıtur. 

Şanhont ıemiıinin denize in • 
dirilmea • nde bulunmak için Bre • 
me giden Bay Hitler ile hükUmet 
azalarını Berline getirmekte olan 
huıuıi trenin bu çarpıtmayı yap • 
tığı zanned:liyor. 

Berl'.n, ı5 - Otobüıle çarpıtan 
trenin, Bay Hitlerle hükiimet a • 
zalarmı Berline getirmekte olan 
tren olduğu anlqdmıttır. 

Kazaya ıiıin sebep olduğu söy
leniyor. ı5 kiti ölmüttür. Tren 
memurlan hid'se hakkmda ıöz 
söylemekten çekiniyorlar. 

Trenin içindekilere hiç bir şey 
olmamıttır. Tren aaat 23 • 37 de 
Berline varmıttır. 

Berlin, ıs (A.A.) - Alman 
Demiryolları direktörü doktor 
DorpmuDer, Langweben demiryo
lu kazaıma ait tahkikatı bizzat i· 
dare etmektedir. 

Oranlandığına ıöre geçit bek· 
çiıi ile tren DJak'niıtinin meıuli • 
yetleri gerçekletmittir. Çünkü ha
diseyi görenler geçitteki demir 
parmaklığın tren:n geçmesinden 
bet dakika önce indiritdiğini söy· 
lemiflerdir. 

Amerikalılar, Vaıington aııd
laımaamm, Japonya taraf ınd-' 
bozulmuına değin, görütnıelel 
ıürdürmeğe hazırdırlar. Bunlaı 
salt o gün, hükiimete raporlardll 
vermek üzere vapura binmeği dit
tüneceklerdir. 

Amerika delegeleri, görütııı' 
)erin yenibaıtan baılamaaı içill 
timdiden bir gün keatirilmeatıı' 
yanatmıforlar. Japonyanın takıll" 
dığı tavtr deiitmedikçe de bun
faydaıız buluyorlar. 

Japonlar, görüımelerin erte1' 
ablmasma kartı duruyorlar, nıe • 
ğer ki ileride bunların yenide' 
baılaması için önceden hazırlan -
mıt bir plan olsun. 

İngilizler, görüımelerin yeni -
den başlanacaiı günün f im dide' 
kestirilmesine taraftardırlar. 

Bu itlerin bir çıkmaza aapı11•• 
smın önüne geçebilecek tek ıe1•, · 
Japon delegelerinin beklediklert 
öğün Tokyodan gelecek cevabdd'• 
Bütün delegeler bu cevabı sabıf-
11zlıkla bekliyorlar . 

Kıt'alar Sara 
gidiyorlar 

Rey vermek için ıooa 
Alman yola çıktı 
Sarrebruck, 15 (A.A.) - Sfr 

ltalyan lütaab"Kumandanı Ged'· 
ral Viıkonti Pruka buraya 11111 -

vualit etmittir. • d 
Kendiıi İngiliz Generali Br o 

pbi Uluslararası kıtaabnm bura -
da bulunduğu müddetçe hükOı0'1 . -komisyonu reisi M. Knolu'un 1111 
1&firi olacaktır. • 

Alman gazeteleri kaza hak· Nevyork, 15 (A.A.) - Aıııetr 
kında bir ıey bilmemezlik göste • kada oturan bin kadar A~ . 
rıyor. 

Bay Kazım Ôzalpın 
teşekkürü 

Sar' da rey 'ermek için bu I~ 
Bremen vapuriyle hareket etıo·r 
lerdir. 

Ny Post gazetesi, bun1ar ar• -
ıında, Verıay muahedesinin iOI, 

zaıı eınasmda Sarda oturdu~ 
çin timdi rey:ima ittirak ha~, 
nı haiz bir de Japon Bayın'ı bel 
lunduğunu bildirmektedir. , 

Rey sahibi olanların topla~ 
ıı masrafı 100.000 dolara mal 
muttur. . ..ı, 

Harbiye nezareti para itleri 
kanpnı Mister Haking'in parli
mentdaoki ıon izahı üzerine bir 
pzete bat yazıımda f(;yle diyor: 

"it ilerliyor~·· Dün Miater Ha
kinr, böyle bir muhaberedeıt reı
men haberi olmadıinu aöylerken 
bugün mektublan yazan adamla 
temasa ıeldiiini bildiriyor. 

Bay Mcluimos, Bay Tevfik 
Rüttü Araıı Büyük Bt:tanya ote
line götürmüt, bundan ionra Bay 
Tevfik Rüştü Aras, Bay Maksi • 
moau gid:p görerek kendiıiy'le 

bir ilk görütme yapmıttır. 

Bay Tevfik Rüttü Aras mü -
him sözleri araıında, re1111I top • 
lantılar ile Yunan genel fikirleri • 
ni tatırtan dini giyim kanunun -
dan söz açılınca dem ittir ki: 

Vaş:ngton,ıS (A.A.) - ...... ~ . 
ciye Bakanlığı, Amerika tabii,
tine geçmit o1duklan lıalde 

Emin Fikr~nin çocuklarını vermek için Sara giden Alnı 
hükumet okutacak rm Amerika m=lilyetini al~ 

Ankara, ı5 (A.A.) - Buraa 
Saylavı Emin EraJpın ölümü do • 
layııiyle her taraftan aldıklan 
taz ·yet telgraflanna ayh ayrı kar· 
tıhk vermek çaresizliği karıııın • 
da kalan merhumun amcaıı Ku • 
rultay Baıkanı General Kazım 

Özalp ile aileai tetekkürlerinin i
letilmeı :ne Anadolu Ajanımı me
mur etmişlerdir. 

"Fakat Mr. Haking 'bu mek· 
tublann hususi, tamamen tahıl 

Bay Rü~tü Araa burada iki gün 
kalarak Uluslar birliği konuıma • 
ları hakkında Yunan hükUnıetine 

mahiyette olduğunu aöyliyerek malOmat Yerecek, Yunan ricaliy • 
harbiye nezaretinde dosyaya gir- le iki memteketi alakadar eden 

meıeleleri görütecektir. mediğini ili.ve etmektedir. Harbi
ye nezaretinden çıkan resmi veya 
huıuat mektublar aruındaki tam 
farkı ayrrd etmek pyanı di~at 

olur. 
"Fwt ne de olsa, Mr. Ha· 

king buna ehemmiyet Yermiyor. 
Harbiye ~eti, it hürosunun, 
vıun bir namzedi, her hangi ıi
Yil bir meYkie taniye eclebildiği 
gibi, aillh mü ... eaesinde de bir 
ite tavıiye etmeainde ne mahzur 
olclufanu IOl"UJ'OI' ••• ,, 

Mr. Halrinı PNlimentoda bu 
sefer Od muhtelif fırka ıniimeaail· 
)erinin W'.-Vle ka11rlatmı,dır. 

Yunan gazeteleri, Bay Rütlii 
Araıı hararetle ıelamlamakta, -Yunan hükiimet adam!ariyle ya • 
pacaiı görüşmelerin iki memleket 
dostluğunv daha z:yade kuvvet • 
len direceğini yazmaktadır. 

Bay Tevfik Rüttü Araı, Sela • 
nik istasyonunda kendisini kartı· 
hyan Yunan gazeteciler~ne ıu 

sözleri ıöylemi,tir: 
"Atinayr ziyaretten maksaOım 

dostum Yunan hüktimet adamla • 
rııır görmek ve hariçte edindi~m 
intibalan kendilerine anlatmak • 

" Kesf rilen kanun Türkiye 
Ia!kliğiyle uluslaşmasının ta -
bii neticesidir. Uluslaşmak 
demek, Türkiyenin kuvvetlenme· 
si demektir. Dostlarmın kuvvetli 
bulunması Yunanistanm da işine 
yarar. Çünkü bir gün sırası gelir
se iki ulus bir savaşta birlikte bu· 

Ankara, ıs (HABER) - Ölen caklanm bildirmittir. 
Buraa Saylan Emin Fikrinin ço. Lond~a, ıs (A.A.) .- Sar 1 
arklan Orhan, Perihan, Neriman, rağına gıdecek olan bır ta)aol 

·ı· bö'l'.kl . P Pazşrt Nazanm para11z okutturuhnaıı • gı ız u erı, azar, 
nm hüldbnet tarafından temini 1 hem de Sah gü~leri Duvr' dan 
hakkında Beyazıt Saylan Bay le'ye geçecekl~~dir. . . 
Halit Bayrak ile y!rmi dokuz ar • Ancak lngıhz ukerı~.ın 
kadapnm kanun teklifi bütçe en- kısmı, Per,embeden once 
cümenine verildi. çıkmıyacaktır. 

Bu kanun için yaprl~n gürültü- Ô ---------) 
ıer daha çok duyguıarm yap- konomi bakanı Kuşkulu adam 
1 una.caktır. 

tığı mübaliğa<Jlın çıkmıştır. Dü • Kayseride ı· ı ... 'd .. dul 
şünmeli ki, bu, ne azlıkl~ ne de KaJMri, ıs (HABER)_ öko- po IS erıoı Ur 
kiliseye karşı yapılmıştır. Bunun nomi Bakanı Bay Celil Bayar ve Viyana, 15 (A.A.) - S 
amacı (Hedefi) geneldir. Bütün Sovyet Büyük elçili Bay Kara - yakmında kuıkulu üç kitiyi ---•,~•• 
medeni acunda böyledir. han buraya geldiler. lamak istiyen poliı memurlatl al 

Soy adı kanununa gelince; bu Bu sabah onda Sum~r Bankm tılan roverver kurıunlariyle 
azhklar için mecburi defildir. yaptırdrlı fabrikayı • ıezdiler. müş~erdir. 
Yalnrz kimin soy adı yoksa bir ta·' Fabrb gezildikten ıonra Beledi- Bu iti yapanlann Bavyer-
ne edinecektir.,, .. _ jyenin nrdiği ziyafette h'llundular. Avuıturya Lejiyonı'uıa me11ııl1' 

duklan sandmaktadır. 
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Oför rin 
~ev e :.eri Opera 1 

"İ l Bır kanun, bir nizam, eski de-
i .r erde, bir zümrenin menfaati Ş 
:,1n hazll'lanabilirdi: Derebeyleri- ıŞebrimizde bir tegan- Cuma gilnleri açık 
r ı~, Enderunun çıkarını düşüne- ni mektebi açıldı kalmamalı mı? 
'ıt halk · • Ticaret odasına 

Eczahaneler 

ıiilİ.. ın zararına nıce nıce u- Garp musikisi esaslarının ulu- Pratik farmakologlar cemiyeti 
1 -r Yaratılmı'\tır. müracaat ar ÇOg"' aldı h l 0 ' f ~ sal musiki i~~n bizde de yer bul- ecza ane erin saat 21 den sonra 
11 old,,~kat, şimdi; h:ılkcıhk idaresi ması şehrimizde bu sahadaki ça- Şehrimizdeki ticarethanelerden -nöbetçi ezcahaneler müstes-
er f !lUna göre. z;;rnrel"'rin men- ı 1 U b' w lb b ı na- kapanmalarını temin ettik -aatj rn , h. d w"ld" E ıgma arı arttırmıştır. zun za - ır çogu yı aşı münase eti e len-
r, " evzu~oa s e~1 ır. vve· . · d' d h ı 

~Ve he d .. h ll , 1 man::Ianberi bır çalışma sahası bu- zilitlı satış yapabilmek için Tica. ten sonra şım ı e ecza ane.ere 
111 r !\ey en once a t. ... · b" ·· d l k · · w 

U· I l-Iatbuki bazı _yeni lm.nun· lamıyan istidathl:ır ~imdi bu kabi- ret O:lasmdan mi!saade istemeğe yenı ır mt•.saa e ama ıçın ugraş 
İ\J' 1 d ' ı· ti · · · k' f t" • d' 1 baırılamıJtlardır. Yalnız bu t~caret •· maktadır. Pratik farmakologlar t a emiyorum - r.i""nr.ılo.rcla ıyc erın m ş~ c ~• ."m(i.~te ı er. ~ ~ 
lll.ın B" t f'" Al'-· ı ı b hane'erin istedi!derile odamn ten- cemiyeti eczehane!erin Cuma gii -b 1\n <'': i y~pı'ıyor. Yahut ta, ır ara .. un 1.\tr tacı ar atı 
t!n-ı .. b·· , b" f" · 1 ı ., · · ı d ·ı· • , , zi!atlı satıslar ic_.in koydufuı ~art • nü de kapalı kalmasını, yalnız nö· 

"' _ ~ .J't11':} ır ı.ar r"ı o uyor. mus•.x:ısı esas arı a n~e aers er • ~ ~ 
1 ~t. h lar a atında çok fal'k olclu"'undan betci eczahanelerin · Cuma P\inü 
~ l e<lTr:e rn~mm·n o ··rr·m. alırhen l:ir yan.ıan da şehrimiz•'e P "'''\' ~ ı ı o 'a un ~rm ek .. er;s'ne mu···aade açrk ka1rnaf;snı tc.,...;ne ca1ışma1-f;'la-
L .aırı~ c!a c!"r1 

... •r1n: .o~ m1ım, 'Ik • ,. b' h " ., 
ıı~h.. ' ... ? ı cıc ·a ır U!>Usı ope•·a ve te:Ian- vermemekLedir. Oda nizamname- dır. Yalnız bu §ekil alP.kadarlar-

YCrecc.t mı:;ınız. · , t ı · 1 B ı t 
'· • nı_.ıre t e ı açı .-nı~ ır. u met epte sine göre tenz" at ı satış yapabil - ca hoş görülmüyor. Ci•nkü nöbet-

Turkr·e Franszzca ve imanca o- mek ic=n 0 mağazanın ya tama- çi eczahaneler birbirinden çok u· d ' ... , . ki ~ p~a , er er.ı ve:ıımeK~e ır. Me - men veya kısmen tnsf ye edllmesi znl{ mesafel~rd~ ~ulundukları ci-
. . . . . 

eO tt' G~çen gün, iki kr.<lın ve bir 
•}·le b=riiL-te otomo ile bin

~""lt i .. Led'k. Dirciden cıkmıı-tık. 
i - :..'la da neMliydi. E ikJ .. k~? ı
eıı ~· arasınd ki me'"afeyi güç aşa

• """1t vnz'vetteydik. 
ıı· ~ c~~ n bir taksiyi dur .urdıı!· 
~' i . :n / kapıyı açacaf7mıız sırada, 
ri d~ l'arı bir adam, önümüze dikil

ıt'• 1: 

te .. e cm ıa şımdı en bır çek genç- J.;zım ır. Pun1 n haricinde tenzi- ' betle halk nobe.çı eczahaneye ge
Ier devam etr.-ıel·f~ ir. 1" tir satış yapabilmek için odaca cenin geç vakitlerinde gi

o ticarethanenin vaziyeti tetkik e· de bilmek ıçın büyük müş
dilerek hakikaten fena vaziyette küla_t çekmekteC:lir • Me • 
bulunduğunun tesbit edanesi la- sela Kuruçeşmede bulunan birinin 
zm:ıdır. gece nöbetçi eczahaneyi aramak 

u u barı c nayetl 
davası . 

Geçen sene Kutubarı çalgıcı-
l:ırmdan kemancı Samiyi bıçakla- Bu sebepten yüzlerce müracaa- için Beşiktaşa kadar gibnesi lazım 

gelmektedir. Bu itiba!'la hallan 
sağlığı bakımından eczahanelerin 
Cuma günü de kapalı kalması 

o 
'( 

d 

i . 

• 

-

..... B l otomobile binemezsiniz! 
-tliçin? 

t ...... Çünkü ta şu ilerideki soka
ı 'n İçinde nöbette bekliyen taksi- , 
tr \'ar. Onlara bineceksiniz. 
~j:-- .Sen bize ltarı"amazsm. Ne 
~ ;·yetle müdahale ediyor-.... 

l'lir türlü meram anlatamadık. 
, füıuti müdahaleci sivil elbise
/~ bir zabıta memuru salahi
~ Ilı kendinae u uyor u. 
~~ 1tla bizi otomobile bindirme-

~ l-Ierhalde bizzat şoför olmı-
4\i ~lttı. Şilyet şoför olsaydı, şöyle 
!unınesi lazımgelirdi: 
~ ...... Ben de sokaktan geçerken 
I~· tnüşteri tarafından çağırılabi
~~· Binaenaleyh, nöbette bek
)'lt en kaçırdığını fırsatları yolda 
dt atarım ... Hem eğer, müşteri
~h 0toınobile istediği gibi rahat 
tt ~t binmek fırsatım alırsak, 
~ııll~ ~ararlı biz şoförler çıkarız ... 
!o~ adar merasime tabi olarak o
't!a 0hile binecek yerde tramvaya 

tıı d h .• n· a a ıyı ... 
~o} 1le bir yol kesici ıeklinde ma
' an adam, şoförlerin başına 
~ 0~1tat olan değnekçilerden bi
'd;~ aerelrtir. Fakat işin anla
~ ~•ı;ıız tarafı, bele_diye bunla
t~ıte ?• olacak yerde kolaylık 
~ttı l'iYor. Adeta onların lonca
~~ h~ına müsaade ediyor. Dün 
l' ır Y d b 1 ·~~l" er e otomo j i durdurup 
~l' aldık. Bir üniformalı me
)~l''ıd~elerek taksi saatine baktı; 

~ \ı gitti. 
~~f" Ote• 
'N . 
, 

2 
eye baktı ? -diye sordum. 

~Une ~ lturuş yazsaydı, buradan 
~~~i. r, aldığım için ceza kese

)'ı an._ 40 kuruş yazdığı için ya-
y .,.ll'dnn. 

tj, a...~'a L·· "'b d • ... ~l' • , :H:opru aşın a geçmış-

~tıtı:t0~; köprübaşmda nöbetteki 
ll~e cf 

1 ler için de ekseriya en 
~~dır Urun lenduha bir araba 
~'tıd · lier• parçası, her kaldırım 
d~e ~ 'aralı gibi titrer. Eğer ka
~:•\tıı~ Yarak ona binmeğe kallu
'llf~ l lek k" . . . b'l .. ' ıa §1 ısen•z ı e, sızı 

"· Yar go"t'" .. .. , '-lcl , ururuz. 
ecef!' . '- 14 ,ınız yere varırsınız: 

' ?Jturuş. 
~~ - .\y .. 
'ıı 10 nıçın ? Ben buraya her 

~f 5 kuru§a geliyorum. 
Cndinı, bu, bü>:ük taksi• 

yıb öldürmekden suçlu b 1 tın içinde pek azma tenzililtlı satış 
u unan . . . d d'' k d' 

Ad·ı· w hk . d 1 ıçın müsaa e e ı .me te ır. 
ı m agır ceza ma emesın e 

duruşmasına dün devam edilmiş 
ve muhakemesi son safhaya gir
mışdir. 

Dünkü muhakemede iddia ma
kamında bulunan müddeiumumi 
muavinlerinden Kaşif iddiana . 

rnesini bildirecekdi. Kô.şif iddia -
sını okumazdan önce dava ka • 

ğıdlarını okuyacağını söyliyerelc 

muhakemenin bugüne bırakılma -
sını istedi. Mahkeme heyeti, is -

fnf ICaliu e erek muhakemeyi 

bugüne bırakdı. Adilin bugün ge
ne muhakemesine bakılacakdır. 

Kabutaj planı 
Vapurcular yeni yılın kabutaj 

planını hazırlamışlardı. Dün de 
toplanarak yolların kendi arala

rında bölümü §eklini konuşmaya 
başlaınışlardır. 

Bu konuşmaların epey ateşli 
0'8cağ1 sanılmaktadır. Cünkü 
geçen yıl kabutaj hakkının yüz-

de albnış dokuzu Denizyollarr 
işlebnesine, yüzde otuzu da va -
purculuk şirketine verilmi§tİ. 

ileri sürüldüğüne göre vapur
culuk §irketi, tonajını artırmak 

yoliyle kabutaj hakkını da artır 
mak İstemiş, Tari vapurunu al

mı!, fakat geçen yıl şirketin bu 

isteği kabul edilmemi~ti. Bu yıl 
da kabul edilip edilmiyeceği da
ha bilinmemektedir. 

lki kurum aralarında anla?
madıkları takdirde kabutaj bö-

lümünü Ökonomi Bakanlığı ya -
pacakbr. 

dir ! Yedi ki§İ alır ... 
- Ben, bir kişiyim ... 

Şoför, size bıyık altından gü
ler ... Evvelden ihtar etmemek su
retiyle sizi "kazıl:ladığma,, mem
nundur. 

Asıl tuhaf tarafı, bu otomobi
lin ayni olan markalar küçük tak
side işlemektedir. Sonra, eğer bu
nu pazara çıkarırsanız 300 lira 
etmez, piyasada beş bin liralık 
ara~alar vardır. 

Zabıta memurlarının vazifesi, 
halkın menfaatini korumaktır. 

Kontrö1ler daima o cihetten olma· 
ltdır. Nizamlar da öyle çılanalr

dır. 

(Va-no) 

Lİl'Tl 
Cambazhk yaparken 
Galatada Necatibey caddesin

de açılan caddede cambazltk e
den Ali Rıza, dün akşam oynar
ken elindeki sopayı müşterilerden 
Hayrinin başına düşürerek yara
lamışdır. Suçlu hakkında taki
bat yapılmaktadır. 

mahzQ.r 1u nöl'ii liivor. 

Nuriyi bıçaklıyan 
adam 

Karagümrükde Nuriyi bıçak
lryan Edirneli Mehmed, dün jan
darmaca müddeiumumiliğe tes
lim olunmu§ ve Sultanahmet ikin
ci sulh ceza mahkemesince duruş
ması yapılarak tevkifhaneye gön~ 
derilmişdir. 

Nuri Gureba hastahanesinde r mva'~an d · 
Fatih on sekizinci ilk mekteb yatmaktadır. 

talebesinden on üç yaşındaki Ha- • 
san dün tramvaydan düşmüş ve lstanbul-Bahkesır 
yüziinün muhtelif yerlerinden ya- telefonu hattı ·hazır •• 
ralanmışdır. lstanbul - Balıkesir telefon hat-
Ka~ak et tı, tecrübesi yapılmış ve devre ha-
Nişantaşında T omanın evinde zır bulunduğu halde henüz işle

altmış kilo kaçak et bulunarak a- meğe b&§lamamışdır. 
lmmış ve Toma yakalanıb adliye- Şehrimiz posta baş müdürlüğü 
ye verilmi~dir. şirketle görüşmüş ve vaziyeti u-

Vaourdct hırsn~hk mum müdürlüğe bildirmişdir. 
Kasımpaşada tamirde bulunan Esas,~n işlemesine hiç bir en-

Bartın vapurunda marangoz Ri- gel olmıyan bu hattın yakında fa
zeli İbrahim dün vapurun anhan- aliyete başlıyacağı zannolunuyor. 
na inerken düşmüş ve ağırca ya- Bu hat açılır açılmaz en işlek 
ralanmışdır. Zabıtaca tahkikata konuşma yollarından biri İşe baş-
baş!anmışdır. lamış olacakdır. 

Rıhtım şirketi memur 
larına ne kadar 

ikramiye verilecek? 
İkinci Kanunun birinde hükU

mete geçecek olan rıhtım şirketi 

müdürlüğünce, şirket memurları

na bir tamim gönderilmişdir. Bu 
tamimde şirketin yılbaşından iti
baren memurlanndan ayrılacağı 

bildirilmektedir. 
Bununla beraber, şirkette beş 

sene çalışan memurlar bir senelik, 
daha az çalışan memurlar altı ay
lık maaşlarını topdan alacaklar
dır. 

Seçim defterleri 
ta ma dı 

Mebus seçimine aid ilk hazır
lık olan erkek ve kadın nüfusun 
defterlere yazımı dün öğleden 
sonra bitmiş, ve bütün defterler 

seçim teftiş heyetine verilmiştir. 
Teftiş heyeti dün akşam ilk 
toplantısını yapmış, defterleri 
tetkike, yazılanları saymaya baş
lamıştır. Tefti§ heyeti bugün de 
sayım işine devam edecektir. 

fstanbuldan çıkarılacak mebus 
sayısı, ancak sayım bittikten son
ra belli olacaktır. 

Hele, · yapılması düşünülen ls
tanbul - lzmir telefon haltı da ku
rulunca, gelirin çok artacağı mu
hakkak görülüyor. Zengin bir 
ticaret yeri olan lzmirin şehrimiz
le· büyük ölçüde konuşmalar ya
pacağı tabiidir. 

Alakadar birinin dediğine gö
re, lzmirden ayda 800. liralık te
lefon konuşması yapabilecek ta
cirler vardır. 

Istanbul posta 
başmüdürlüğü 
İstanbul posta ve telgraf ha§ 

müdürlüğü eski baş müdürün baş
ka yere gönderilmesi dolayısiyle 
hala açıkdır. Yerine vekil olarak 
getirilen baş müdür muavini Hik
met bu işi de görmektedir. Şimdi
ki halde posta ve telgraf idarele
rinde yeni bir değişiklik yokdur. 

Kışdan sonra, yeni bazı "deği
şiklikler olmasına ihtimal veril
mektedir. 

Elektrik ütüsü kullanınız 
Alevi, dumanı ve tehlikeli ko

kusu yoktur. Her dakil<ada biz • 

mete amadedir. Sarfiyatı saatte" 

1,5 ila 3 kuruş kadardır. 

s 

Sevgilisile 
evlenebilen Japon 

d·p .. omatı 
Japon diploması hayatında is

tisnai bir hadise olmuş, Japon
yanın Londra sefareti ataşelerin

den Toşiyo Katsube'nin, bir İsveç 
kızı olan Lilyan Grin ile evlenme
sine izin veritmişdir. 

Usulen Japon diploması men
sublarının ecnebilerin evlenmesi
ne müsaade yokdur. Bundan baş
ka, Japon ataşesi Katsube'nin 
Tokyodaki annesi de bu evlenme
ye itiraz ediyordu. Mesele büyü
müş ve Katsube mesleğini feda e
decek derecelere gelmişdi. 

Skoç kızı olan Lilyan Grin ta
nınmış bir şarkıcıdır. Japon sefa
ret memuru, bu kızı.bir hususi da
vette şarkı söylerken görerek, a
şık olmuş, evlenmek istemişdir. 

Sk"oç kızının buna razı olma
siylc iş bittabi bitemezdi. 

Evlenmek çin bütün hazırlık
iar yapılmışken, gerek Japon ha
riciye nezaretinin, gerek Katsube
nin -ailesinin itirazları her şeyi a
hkoymuşdur. 

Sevgililer, Tokyoya gitmi§ler
dir. · Tokyoda· Japonun annesi 
Skoç kızını görmüş, beğenmiş, ve 
"pek ala anlaşılıyor ki birbirlerini 
seviyorlar,, diyerek evlenmelerine 
razı olmuşdur. 

İngiliz gazetelerinin yazdığı
na göre, hariciye nezaretinden de 
kendilerine izin verilmişdir. Ja
pon ve Skoç çifti şimdi Tokyoda
dır. Evlenmeleri orada yapılacağı 
zannediliyor, fakat Katsube'nin 
vazifesi Cenubi Amerikada Ko
lombiyanın paytahtı olan Bogota 
sefaretine nakledilmitdir. 

·~ 

Kedi adası 

Amerikanın birleşik devletleri 
sahilinde Vv easel isminde ıssız bir 
ada kedilerle dolmuştur. Bundan 
beş altı sene evvel şehirlerdeki sa
hipsiz kediler bu adaya doldurul
muş, böyleee hepsinin öleceği zan 
nedilmiş. 

Halbuki adada pek fula mik
tarda tarla faresi olduğundan ke
diler azalacağına bilakis görülme
miş bir derecede çoğalmıı. O ka
dar ki bir takım avcılar şimdi bu 
adaya gidip tamamiyle vahşileşen 
kedileri avlamağa başlamışlardır. 
Avcıların iddiasına göre kedi avı 
çok eğlenceli oluyormuş! 

8 davA reddedildi 
Türk - Yunan mahkemesin· 

de evvelki gün yedi davaya ba -
kılmış, bunlar mürafaa.ları yapıl

mak üzere başka güne kalmış • 
tır. Bu ayın batındanberi elli 

sek'z dava, harçları verilmediği 

için iptal, sekiz dava reddedil -
miştir. Reddedi~en davalarda hü· 
kumetimizden istenen tazminat 
230,000 liradır. 

Afyon kaçakcılığı 
Afyon kaçakçılığı yapmaktan 

suçlu Filip, lspiro, Koçonun du
ruşmalarına dün sekiz numaralı 

ihtisas mahkemesinde devam e

edilmiştir. 

Dünkü duru~mada şahitler 
dinlenmiş, ltaçırılmak istenilen 
afynoların değeri ile gümrük ~ 
tiketinin sorulması için duruş • 
ma bu ayın on sekizine bırakıl. 
mıştır. 

inkılap enstltiisünde 
lnkilab enstitüsünde dün İz -

m~r saylavı Bay Mahmud Esad 
ikinci dersini vermiıtir._ 
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Savulun! .. Savulun! .. Savulun! .. 
Ulan ayı oğlu ayllar ! ... 

O zamana kadar etrafta bulu -
nan elli kişi de halkayı daraltmış
laı·, bir kaç adım gelmişlerdi. 

Hepsi de iri yarı, vahşi bakışlı, 
deriden ceketleri, k!llı bacakları 

ve tuhaf kıyafetlerile oldukça kor 
kunç idiler. 

Laikn bizim yoldaşlar böylele
rini çok gördükleri için metelik 
bile vermiyorlardı. 

Y anek gözlerini biraz daha aç-
mıştı: 

- Yaaaa!... 
Dedi. 
Alinin yüzüne, sonra onun elin

de duran ve kınına koymak üze
re olduğu hançere baktı. Eğer c

nu ellerinden alırsa sopaların hiç 
1 

bir şeye yaramıyacağını sanıyor

du. 
Birdenbire, Şahin yavrusunun 

elini tutacağına bileğinden kav -
radı, bir saniyede hançeri kendi 
eline almışdı. Fakat Kara Yu -
suf da onun çenesine doğru ya -
man bir yumruk atmış, yıkılan 

bir kütük gibi beş altı adım geri -
ye atmışdı. 

Y anek Alinin elinden hançeri 
kavradığı sırada adamlarına doğ

ru yüksek sesle bir emir vermiş, 
onlar da hemen sekiz arkadaşın 

üstüne saldırmışlardı. 
Halbuki Kara Yusuf da, Ali 

Reis de, işin neye vardığını he -
men o anda anlamışlnrdı. 

- Davranın!... Kancıklık etti -

ler !. .. 
Diye bağırmıılardı. 
Sekiz kişi hemen bir halka 

yaptılar. İkişer adım aralık ka -
lacak şekilde açıldılar. Ucu to -
puzlu kalın sopalar işlemeğe baş -
ladı: 

- Savulun! ... Savulun!... Sa -
vulun ulan ayı oğlu ayılar!. .. An -
)aşılan siz henüz Türk dayağının 
tadını tatmamışsmız !... 

Ç'oktanberi zaten kavgaya su -
samışlardı. Her korsanın elin -
deki sopa, havada bir halka çize -
rek etraftakilarden birinin kafa-
sına. yahud omuz başına iniyor, 
derhal onu yere yıkıyordu. 

Y anek yerinde~ kalkmış, be -
lindeki uzun kamayı sıyırmışdı ... 
Doğrudan doğruya Kara Yusufun 
üzerine yürümüşdü. Fakat Kara 
Yusuf sopasını bir kılıç gibi kul -
lanıyor, iri boyl..i Hırvadın sokul
masına meydan vermiyordu. 

Şimdi onlar halkadan ayrılmış
lar ve karşı karşıya kalmışlardı. 

Zaten köylülerin sekiz on ta
nesi yerlere serilince diğerleri ge
rilemeğe başlamışlardı. 

Y anek hem adamlarını kışkır
tıyor, hem de Kara Yusufun üs
tüne çılgın gibi saldırıyordu. Ka
masını kullanmakda ve kendisini 
korumakda usta olduğu anlaşılı

yordu. 
Ormanda korsanların heybetli 

hayknmcıları, Y a:rek'in delicesine 
verdiği emirler, dayağı yiyen, si
!ah~ elinden düşen, yaralanan ya
hud beyni patlıyan köylülerin i

niltıleri, korkunç akisler yapıyor
du. 

Kara Yusuf bir aralık punduna 
getirmiş, ~~pasını Y anek'in ka -
Iasına bütün hı7.iyle vunnuşdu: 

- Çınnnnnn !... 
Diye bir ses duyuldu. Sonra! 

Kara Yusufun sopayl bırakarak 

düşmanının üstüne atıldığı, onu 
bir hamlede belinden kavrıyarak 
bir kaç adım ilerideki çamurlu 
dereye attığı görülda 

Y anek, bir çığlık çıkardı. Ho
murdandı ve çamurlu suların ı

çinde çırpmmağa başladı. 
Bunu gören köylüler bir anda 

dağıldılar. Ormanın içinde, köy 
tarafına doğru kaçmak için geri 
döndüler. 

- Hah, hah, hah, hah ha! •.. 
Hah, hah, hah, hah, ha!... Hah, 
hah, hah, ha!. .. Hah, hah!. Hay!. .. 

Sekiı korsan bir anda toparlan
dılar. Bu can pazarında, böyle 
kahkahalarla gülen adam kimdi? 
Ağ:ıçların arasında uzun akisler 
yapan bu ses nereden geliyordu? 
Yoksa bir delimiydi?. Kimdi bu? .. 

Kahkahanın akisleri etrafı dol· 

durduğu için ner~den geldiğini he 
men kestirememişlerdi. Dört ta
rafa bakıyorlardı. 

Y anek hala çamurların içinde 
çırpınıyor, bir türlü dışarı çıka

mıyordu ve bir atlı, büyük bir 
çalılığın kenarından meydana çık 
mış, ona bakarak katıla katıla 
gülüyordu. 

Hepsi de ona baktılar. 
Bu, yağız bir ata binen, şık, iri 

yarı bir sipahiydi. Sırtında bir 
ok ve belinde eğri bir kılıçvardı. 
Siyah ve dik bıyıkları, siyah ve 
~ür sakalı yüzüne heybet veriyor
du. 

Küçük Hüseyin sevinçle arka
daşlarına döndü: 

- Bir sipahi!... Bir Türk sipa• 
h?si !... Hem de sanırım ki bir bey
dir. 

.Bu sırada Yanek dereden çıka
bilmiş, üstünden, başından ça
mur ve kan akarak uzaklaşmağa 
haşlamışdı. 

Yağız atlı onun arkasından ba
kıyor, gene katıla katıla gülüyor-

' du. 
Ormanın içinde bir sürü köpe

ğin ulumaları, nal seslerine karış
dı. 

O zaman yağız atlı, hu seslerin 
geldiği tarafa dönerek iki avucu
nu bir boru gibi ağzına koydu ve 
haykırdı: 

- He ..... yyy !.. Buraya gelin!.. 
Buraya! .. . 

Bu adam, Mezit beydi. Vene
diklilerin elinde olan ve ikide 
bir o civarı yağma eden, bir ta
kını dalavereler çeviren Zara ka
lesi kumandanına, bir baskın ve 
recekdi; av bahanesiyle keşif ya
pıyordu. 

VENEDiKLI MÜLAZIM 

iki yıl sonraydı. Zanta adası
nın garbından şimale doğru Mı

sırdan pirinç yüklü olarak ufak 
bir tüccar gemisi gidiyordu. Ar
kasında Cenova bayrağı dalgala
nıyordu. Baş ve kıç taraflarında 
şu isim okunuyordu: Seo. 

Seo latincede aslan demekdir. 
Bu isim, bu gemiye pek uygun de
ğilse dP- her gönülde olduğu gibi 
bugeminin sahibinin gönlünde de 
bir aRlanm yattığı anlaşılıyordu. 

Bununla beraber gemi yepye
ni ve güzeldi. Yelkenleri bol, 
küt>ekleri çift sıra üzerine yirmi 
yedişer taneydi. 

DevamrYar) 

HABER - i\kıam Postası 

Rl~ G - Ring ekseriya bir metre on 
santim irtifamda ve lıer bir tarafı 

dört ila sekiz metre boyunda murabba 
bir kürsüdür. Etrafı iplerle ~evrilmiş
tir. Zeminine fötr bir halı yayılmıştır. 
Böylece düşüldüğü zaman vücut zede
lenmez. Bir Ring yapıJması oldukça 
pahalıya mal olur. Adi boks çarpışma 
larmda bir de bir murabba çizilerek 
etrafına ipler germekle iktifa olunma 
hdır. 

FRANSIZ BOKSU - "Sovet,. -
Fransız boksunun lngiliz boksundan 
farkı hem el hem ayakla müdafaa ve 
tecavüzün caiz olmasıındadır. Fpnsız 
boksunda atılan tekmeler müdafaa -
dan ziyade vücudu çalıiklendirmeğe 

yarar. l\faamafih bazı ,·uruşları bahu
sus ani bir taarruzda kendini koru
mak i~in faydalıdır. 

Başlıca "tekme,, şekilteri - "Aşağı 

vuruş,, bir hareketle yapılır ve pek ya
kından vurulması kabildir. Sağ aya -
ğın iç tarafı ile karşısındakinin baldı
rına vurulur. Tekme atılırken bacak 
gergin olmalı diğer bacak biraz bükül 
meli "e oyluklar en büyük kuvveti ve
rebilmek için içeri alınmış bulunmalı. 

"Bu tekmeye karşı müdafaa tarzı,. 

tekme gelecek olan bacağı ya bükmeli 
yahut süratle ileri veya yana atmalı
dır. 

Ayak ucu ile tekme - Umumiyetle 
karşısındakini yere düşürmek ıçm 

kullanılan tekmedir. Taarruza uğra -
yan kimse birdenbire ayağının ucu ile 
karşısındakinin ya midesine yahut ba 
caklarma ı,iddetle vurur. Bunda da 
tekmeyi atacak bacak gerilir ve oy
luklar çukur bulunur. 

"Bu tekmeye karşı kendini muhafa
za tarzı,. - Taarruz edenin ayağı ya
kalanarak yukarı doğru kuVYetJe kal
dırılır o vakit tekmeyi atan adam ar~ 
ka üstü dü r. 

Esas tekme - Fransız boksunun 
en mühim tekme atış usulü budur. 
Tekme ya kalçalara yahut mideye in
dirilebilir. Ve üç hareketle atılır. (1) 
sol ayak ve sol yumruk ileride iken 
sola doğı·u dörtte bir devir yapılır. 

Sol kol geri1ir ve geriye doğru alın -
mrş sağ kol göğsü muhafaza eder va
ziyette bulunmalı. (2) dörtte bir devri 
bitirirken sağ bacağı diz mideye doğ -
ru gelecek surette bükerek kaldırma • 
lı ayak kalçaya doğru geri alınmalı -
dır. (3) sağ bacak birden bire ileri doğ 
ru atılmalı ' 'e ayak bükülerek topuk
la vurulmalıdır. 

''Bu tekmeye karşı kendini müda -
f aa usulü>, - Bacaklara doğru gelen 
bir esas tekmeye karşı "aşağı vuruş,,a 
kaı·şı yapıldığı şekilde hareket edile -
rek ve ayak ucu ile tekme atarak mü
dafaa olunur. Mideye karşı gelen esas 
tekmeden kurtulmak için iki eller a -
vuç1ar ile olarak birleştirilir. Ve tek
meye karşı tutulur. Yahut düşmanın 

bacağı bir el ile itilirken diğeri ile vu
rulur. 

Yukarda anlatılan üç tekme usu -
lünden başka usullerin hiç bir kıyme
ti yoktur. Fransız boksunda yumruk 
ta atılır. Bu yumruklar İngiliz bok -
sundakinin aynidir. 

Fransız boksundaki tekmeleri ata -
bilmek için bacakların gayet çevik ye
tiştirilmiş olması lazımdır. Bunun i -
cin yerinde r.ıplıyarak bacakları alt kı 
sımlar üzerinde bükerek ve gerilmiş 

bacağı kaldırarak talimler yapmak 
lazımdır. 

lNGILlZ BOKSU - İngiliz boksun 
da yalnız yumruk kullanılır. İngiliz 
hok'J'Unda vuı-ulan başlıca darbeler 
şunlardır: 

1 - Direkt: Sol veya sağ yumrukla 
vurulur. Darbe omuzun bütün sikleti
ni dnrheye verecek şiddetle ve kolu 
birdenbire ileri atarak vurulur. 

'tG Binnci ı<:anı.n 1934 

Kadın sevincinden çıldırıyor 
lakin kendisi zararlı çıktı 

Son gelen Yugoslavya gazete
leri Belgrad' da cereykn eden ga

ı·ip bir vak'adan bahsediyorlar. 
Vak'a şudur: 

Bundan bir ay kadar evvel La
zarkalmiç isminde bir adam yanın 
da ik: Avusturyalı ile birlikde B-el
gradın kenarında ufak bir lokanta 
işleten Vaıilya T odoroviç isminde 
bir kadınnı dükkamna giriyorlar: 

- Madam T odorov!ç siz misi· 

niz? 
-Evet .. 
- Bu dükkan sizin mi? 
- Benim .. 
- Kira ile filan tutmuyorsunuz 

ya? 
- Hayır .. Benim öz malımdır. 
- Çok iyi .• Ya hu lokantanrn 

arkasındaki bahçe? 
-O da benim. 

- Mükemmel.. Affedersiniz 

Madam Todoroviç fakat emin o· 
lun ki suallerimiz sizin menfaati': 

nizedir. Bu lokanta ve arkasında· 
ki bahçeyi ne vakit aatm aldınız? 

- 1920 tarihinde. 

- Acaba ondan evvel kimindi? 
Biliyor musunuz? 

- Silberg isminde bir Avustur
yalı yahudinindi. 

Üç adam heyecanla birbirleri

ne bakdılar. 

- Son bir sual daha. Bu lokan
tanın ve ·bu bahçepiJ;) sapibi oldu-

ğunuu qair re!IJ!l ~~ğ1!,l.~r.i~IZI gö 
re bilir miyiz? 

-Buyurun .• 

Kalmiç ve iki Avusturyalı plam, 

imzaları, yazıları büyük bir dik
katle gözden geçirdiler: 

- Tamam, doğru .. Şimdi sizin
le hususi surette konuşmak istiyo
rum. Bu lokantanın eski sahibi o -

lan Avusturyalı Yahudi Silberg 
çok zengin bir adamdı. Umumi 

harp başladığı zaman tam bir mil
yon altın marka sahipti. Bu para • 

yı, kaçtığı A vusturyaya götüremi
yeceğini anladığı için, en iyi çare 
olmak üzere bahçesine gömmeyi 

kararlaştırdı. Ve küçük bir demir 
sandık içine yerleştirdiği milyonu
nu sizin sahibi bulundulunuz şu 

büyük bahçenin bir yer:ne göm
dü. Bu hakikati Avusturyadan ge-

len şu iki adam öğrenmişler. On· 
lar ayni azmanda definen~n nere • 

de gömülü olduğunu da biliyor
lar. Şimdi hep beraber notere gi
dip bulunan hazineyi dörde tak-

sim edeceğimize dair bir senet im· 
zalıyalı.m. Ve bu iş hiç kimse duy
madan olup bitsin. 

Bu sözleri dinliyen kadın mil
yon lafmı işitince evvela yutkun

du. Bir an hiç bir şey söyliyemedi. 
Sonra derhal razı olduğunu söyli
yerek tam dükkandan çrkmak ü -

zere iken birdenbire kapıda başka 
bir otomobil durdu. S:lindir §ap • 
kalı muntazam elbiseli bir adam 
nefes nefese inerek içeri girdi: 

- Vasilya Todoroviç kimdir? 
-Ben. 

- Siz'nle sureti hususiyede 
gayet mühim bir mesele hakkında 
görüşmek istiyoru.m. 

miç her ne kadar bu konuş 
mani olmak istedilerse de mu 
fak olamadılar. Meçhul ada 
silyayı yandaki küçük odaya 
türdü: 

- Yarım milyon altın mar 
zanmak ister misin? 

- Galiba bahçedeki hazin 
bahsetmek istiyorsun. 

- Evet .. iyi buldun. Ben 
bergin oğlu Y osibim. Babamı 
ıiyeti geçen hafta elime 

Bahçenize tam bir milyon 
mark gömmüş. Bunu meyd 
kardığını takdirde bana y 
vermeyi taahhüt eder misini 

Tabiatile kadın bu ikinci 
tercih ediyor. Dııarıya çıkı 

ğerlerine: 

- Sizinle konturat yapma 
vazgeçtim. 

-Neden? 

- Mösyö Y osip, Silbergin 

imiş. Bana hazinenin yarısın 
recek. 

Böylece kadın, Lazar K 
iki A vusturyah ve Y osip ar 
şiddetli bir münakaıa başl 

neticede hem Yahudi, hem 
turyah ile Kalmiç hiddetle 

gitmişler ve kadıncağız dü 
yalnız kalmıf. 

Fakat bundan sonra müth 
korkuya düşmüı. Ya bunlar 
kendisine ha.her vermeden / 
bahçeye girip milyonluk ha 
çalarlarsa? 

Ne yapsın? Derhal çarşı)' 
şup bir av tüfeği almış. Lo 
yı kapatarak bahçede bir aşa 
yukarı do1aşmağa koyulmuş. 

Bir iki gün sonra zabıta iş' 
muş. Derhal tahkikata giriş 

kat yaptığı bütün araştı 

rağmen ne Lazar Kalmiçi, n 

Avusturyalıyı ne de Yahudi 
bi bulabilmiştir. 

Diğer taraftan lok~ntuııı 
çesi de kazılmağa batlanını§ 

hiç bir netice elde edileme 

Aradan ancak bir hafta g 
ten sonra bu esrarengiz me$ 

esrarı çözülebilmiştir. Meğe 

dört esrarengiz adam dört 
dırıcıdan ibaretmiş. Ve bir 

yon altın mark masalmı u 

rak kadını meşgul ederlerl<e 
ğer taraftan kadının kasatJO 
mışlar ve 50,000 dinar kıyJJle 

para, esham ve senetleri af' 
lar! 

"Dimyata pirince giderl<e 
d. e 

deki bulgurdan olmak,, •11 
derler! 

Bügün matinelerden itib~ 
MARTHA EQQERTtl 

En aon fılmi «Vao 

Bilmemi 
Senfoni d 

Kroşe: Umumiyetle yandan ' ' U

ru lan bir darbedir. Bunda kol kanca 
şeklinde büküldü~ünden kroşe iı:ımi 

T"erilmistir. Bunun icin ,·iicut kasıklar 
i.i?.erinde döndiirüHir. Kol daima ayni 
zaviveui muhafaza etmelMir. Bu zavi
ye tnkdhen kaime "lm:ı'c Jfızrmdır. 

' ( Devamı var ) 
Kadını götürmek üzere · hazır- -

• lanmıı olan iki Avusturyalı ile Kal 

Y 1 L D 1 Z sinenıa••• 
BAŞ LI YOfl 
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Cüzamlıların---
M eza r lığı 1 

nartleden : va • no BUyUk zabıta romanı 
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Rifat Bey, ilave etti: - Yukariki aofada aydınlık 
- Şayet beni orada bulamaz· - Hayır, hala ... zannetmem. .. 

l&nız, bekleyiniz ... Evin etrafını var mı? 
bekliyeceğiz... Genç kız, bu söze ehemmiyet 

Bu esnada kapı çalındı. vermedi. Oyuncuları seyre devam 
Murat Bey geldi. etti. 
Davetliler, salona geçti. Murat Bir kaç saniye ıonra, Adnan da 

Bey, ho!ıohbet bir adamdı. içti· ayağ~ kalktı. Dirayet Hanıma hi· 
!bat, siyaıi, her telden çalardı. taben: 
Adnan Bey, onun iktisadiyattan - Odamda sigaralarımı bırak· 
da anladığını farkctti. Borsa if1e- mıtnn. Girip alavım ! -dedi. 
rlni mükemmelen biliyordu. Ev sahibesi, Nusrete, yan taraf· 

Sonra, Murat Bey, Lat=fle, Sov· taki odaya girerek tabla getirme· 
)'et rejimi ~tr.lifında uzun bir mü- sini söyleyince, genç kız, eski inti· 
llaka,aya tututtu. Bu sırada Nuı· baların tesiı:iyle aıabiletti. 
ret, kahveleri dağıttı. Briç partisi- Maamafih, kalktı. Sofaya çık· 
ile haşlandı. tı. Ve küçük salona girer girmez 

Nuhun oyun arkadatı Tahirey· elektriği yaktı. 
di. Kadriyenin iıe ismet Hanımdı. Tablalar, ortadaki masanın üs-

Dirayet Hanımla Jale Hanım, tünde duruyordu. Genç kız, bun
dalgın olır:akla berabP.r, konuşan· lan alarak geri döndü. Fakat tam 
1arı dinliyorlardı. o esnada, sağ taraftaki bölmenin 

Rif at heni;z bahçeye çıkmamış· arka tarafında bir şeyin şiddetle 
tr. Odada oturar.lardan herkesi yere dü,tüfiünü farketti. Korkusun 
dikkatle süzüyorc\u. dan tablaları yere atarak kostu. 

Muhaverenin cereyanından po- Rengi ıapsanydı. Halecanla, Di-
liı hafiyesi şunları anladı: rayet Hanıma: 

Munt Bey, kırk Y. a•ında olma· H I y h d b' · :ı- - a a... azı ane e ırı var ... 
•rna u ğmen h~la bekardır. Rus- Ses İ§ittim ! -dedi. 
Yada seynhat etmit, hal ve vakti Ev aahibeıi, yavatça: 
}erin dedir. b. - Ses çıkmaım ... Kimseye ır 

HABER - Aktam Poıtuı 

Londra 624 Viy:ı.na 

Nevyork 126 Madrit 
Paı is 170 Berlin 
MilAno 214 Varşova 
Brüksel I18 Buda peşte 
Ati na l4 50 Biıkreş 

Ccne\'rc 8 l 8 Be ı grat 

24 
18 
45 
24 
26 
17.50: 
58 

: Solya 24 Yokohama 36 
j Amstcrdam 84 Alun 935 

42 1 Pı ag 10~ Mecidiye 
! Stokholm :i2 Btnknot 240 
• ! Çekler (Kap. Sa. 18) 

1 
Londra 625 Stokho'm 3 1097 
:\e\·york ı 79.'3232 Viyana 4.2986 
l'aris 12035 t\ladrit 5 8075 

MilAno 9 28 Berfin 1,9763 

: Brüksel 3,3946 Varşova 41975 ı 
i Ati na 83,53 Budapeşte4, 1687 
i Cenevre 2,4521 Bükreş 78,9555 :1 

I
! Sofra 66,2187 Belgrat 349532 

>\mstrdaın 1,1732 Yok ohama 2,7488 

2 
Prag 18 9190 Moskova 1089 50 

1.. ESHAM ------! iş Bankası 10 U. Sigorta 00 
! Anadolu 28, 11.9 :: : Bom on ti " 
ı Reji 2,20 

1 

Şir Hayriye 15,50 Tramvay 31 50 

Merkez Bank 57.50 Çimento as. 13 10 

l•tlkrazlar Tahviller 

: 139TürkBorl27.901 Tram\·ay 31,75 

.. Anadolu l 45.45 

1 
.. , ,, 11 26.65 Rıhtım 17 ..30 

" " Jll 26·60 Anadolu il 45 45 
_istikrazı Dahili94 25 Anadolu III 46,-

L.:!8ni lstikarzı97 O Mümessil A 4!j 

_L RADYO 
Rirot Bey, iki pencerenin araıı- ·· 1 B d tıı ıey soy eme... ura a o r... BugUn 

il& oturmuıtu. Oyuncular, ortada- Dirayet Hanım kalktı. Dıtarı 
k• S ISTANBUL : -

ı •·vizenin altındaydılar. ağın- çıktı. Oıt kttan gel"n bir ayak ıe-
da, piyanonun üzerinde duran bir 18 çay saau. Otel TokaWyandan traııa-si kulağına ilitti. ınJ.syon. 19 Jlmnut1k Selim Sırn 19,30 Dtln-

li.nıba, tatlı bir ziya ne~rediyordu. _ Mutlaka Adnan Bey olacak! ya haberleri, ıuo Havayan kltar takmu. 

Bricin ilk k?t.mı bitmi~ti. Tahire- -diye dü•ündü. Bahc_e kapısrııı aç- 20,10 Ziraat bakanlığı konferansı. 20,40 Ta· 
• • :ı- aaruf ve yeril malı haftaaı, konferans, 20,50 

raın aene tarkı söylemesinı rıca tı. Çalılıg"a dog"'ru ı'lerledi. O esna- Pllk ses musikl.si, 21.20 Anadolu ajansı -
ettiler. da tiddetli bir rüzgar esiyordu. Borsalar, 21.30 Orkestra, 22 Caz ve Tango 

Sonra telrnir"-7 ..... ~ı-;r-.~~~'"ii~ffil(iP,ıt'lt~llljıli~!t'eJRi!fl~ıa;;pwllni,..,...~M=rs;~~---::-:--- u , a . 
Bu ıef er, ismetin ""erine Utif ns KllZ. B1"&Bq, iM m. ' şuyorlardı. 

~urdu. O esnada Rifat ev sahibe· 11.ao Dlnl ne,riyat, 12.30 Orkestra kon • 
Kadm, korkak bir ıesle: r1 13 30 Fanlca Lu takımı haberler 'İnin yanına yaklaşarak müsaade se ·• · ca • • 

iated' - Rifat Bey, Rifat Bey! -diye konaerin devamı. 17 KöylU aaal 18 Jean 
ı. Marco orkeatrasL 19. Haberler. 19.15 Kon-

Murat Bey: seslendi. serin devamı .20 'O'nlverıdte. 20.20 Pille, ha-
Derhaİ, karanlıkta bir gölge i--Böyle erken mi gidiyorsunuz, berter, 21 Piyano kon.eert, 2ı.ao Cazbuıd. 22 

be lerledi. Spor, 22.10 Cazband, haberler, 23.30 C&zın 
Yefendi? -.diye sordu. devamı. 

M f 1 · Poliı hafiyeıi ona doğru gele-- aatteesıü ... tım var... sıa KJız. VABŞOVA, 1us m. 

Poliı hafiyesi, uzaklatır uzak- rek: ıs Şarkılar, 18.50 Konferans, 19 Radyo 

~~az, Murat Bey, Nuha hita- - Ne var? plyeal. 19.45 Konferans. 20 Org koDlleri, 20.36 
qell: - Nusret, yazıllane odaam'da ruchard Tauberin pllklarmdan, 21 Leh dans-

b• • • • ? lan, 21.30 Hafif muaikl. 21.45 Haberler. 21.55 
- Bu bey galiba civarda otur- ır ıes ışıtmıt · d • ? Muhtelif, 22 Nq'ell nqriyat, ııözler, 23 Rek-

~Yor ... Biraz uzaklarda otursa - Kendi 0 esnada nere eymıt • 11.m ve konııer, 23,80 Dana muaiküıl. 
hrek... - Küçük salonda. MG KJız. BUDA.PEŞTE, GGO m. 

- Hayır ... Yakında amma, bir- Biraz durdular. 18 Mikrofon gezlntul, 19.15 lılandiat or • 
'a İti var da gitti. - Dıtan çıJcan oldu mu? kest.ruı, ~er. 20,so Spor haberleri, 20.40 

1 t k Operet parçaları, 22 Bura Çigan orkeat.ralll, 
.- Yüzü bana hiç yabancı gel- - Evve a smet, onun ar asm- 23.10 Haberler, 23,30 Dana mwılld81, 24.15 

'-li)or Ga · l'ba b' dan da Adnan Bey ... Sigaralarını Bachmann salon kuarteU. ... rıp ıey ... ga ı onu ır 

)~de gördüm. getirmeie gitti. Git Km. vttANA ıscn m. 

Saatler ıeçtikçe Dirayet Hanı- - Geri döndüler mi? 17.45 Bando muzlka. 19.ıo Sözler, ıuo 
'-'ıtı Şllrler, 20.10 Haberler, spor, 20.20 Llat'iD 
fi ~sabiyeti artıyorclu. Polis ha- - Hayır. eaerıertnoen orkestra retakaUyle piyano kon· 

~)eıınin tenbih ettiği tekilde, ka- - Gelin öyleyse... seri, 20.50 Beethovenln eserlerinden senfonik 

1 ·· d' K d i b 0 dmı attılar ko=r. 21.30 Holzerin fd&rea1nde radyo or • "' mıt pancur ara mutema ı - apıya o ru ır a · ...... "'il ı._ f d d kestraar, haberler, 23.05 Radyo orkestrası, 
.._. uakıyor, halecanmı zaptede- Fakat derhal Ri at ur u. 23,30 son haberler, 2uo Dana muaiklat. 

llordu. Adnan Beyin ıofayı geçerek 
to l anında oturan Jale Hanıma salona girdiğini görmüıtü. 

tdu: j -Adnan Bey timdi iniyor! -de 
,-: Bu beyi ben gecen sene gör- di.- HaJ,di, girelim. 
)1 ~!ftndi. Her yaz hu semte gelmi- Evvelce küc:ük salona girdiler. 
Ot lllu? Rif at, kapıyı kapadı. Dirayet Ha· 
._ kim? ... Murat Bev mi? nım titriyordu. Poliı hafiyesinin 

d ._ liayır, efendim .... Şimdi gı· mütereddit bir hali vardı. Kapıya 
e.,, hey .. , doP,ru yar.a!b. F.ğildi. Beı on !ani-
~ 4. ... Rifat Bey, öyle mi? ... iti ye kadar kımıldamadan etrafı din 
dır L.,ından aşkın bir adam- ledi. Sonra yavaş sesle: 
et.··· Bu ıebeple her zaman orta· .....-Yandaki odanın elektrik düğ· 

B~iinmez... mesi nerede? -diye ıordu. 
)İce 'U sıralarda, lamet, Nuhla giz- :- K'lpının sağında ... 
doz. lconuttuktan sonra, kapıya - iç tarafta mı? 
~ Yiirüdü. - Evet. 

.. ne Jale Hanım: Bu haher, polis hafiyesinin ho-
._ Muh ..1?· • ' •• d' • euuJllnlt. ... tuna ~itme ı. 

b•'Evet. . Tekrar kapıya doğru 
~•Yet Hamın aaate baktı: Biraz tered,:lütten sonra, 

~~:İmıi ıeçi~~rdu. _ ~ua!'-:te bir hareketle, birdenbire 
açtı. .. .. 

yanastı. 

sidt'!etli 
kanadı 

1 Askerliğe çağı~ma 1 ' 
Kadıköy askerlik ıubesinden: 

Şubemiz ihtiyat zabitan defterinin 
674 sayısında yazdı ihtiyat süvari bi -
rinci mülizimi 308 doğumlu Slanikli 
2288 kayıt numaralı Mehmed Şevket 

oğlu Müfit efendinin ilandan 24 saat 

zarfında Kadıköy Askerlik şubesine mü· 
racaati, hariçte ise bulunduğu mahal 
askerlik §Ubesi vastıasile oturduğu ye· 
rin bildirilmesi, aksi takdirde hakkında 
kanuni muamele yapılacaktır. 

~UM 
Tramvay, Tünel ve Elektrik 

Şirketleri Ma!iye itleri mütehas 
ıısı SAMI KAZIM'ın bir oğlı• 
dünyaya gelmi§tir. 

Genç ana babayı kutlular, yav 
lCY3 uzun ömür ve muvaffa\iy::t· 
ler dileriz. 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macer•, 
kıskançlık, kuvvet, aık ve seyahat romaDJ 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika "o.114 

Vatının yarayı bir vahtı hayvan 
pençeainden aldığı açıkca anlatıl· 
dığı halde gizlemekte ısrar ediyor 
du. Murat: 

·-Bunda saklayacak nevar, de
di. Yarayı bir vahıi hayvandan 
almıısın apaçık görülüyor. 

Vahti: 
- Vahti hayvandan aldmı ... 
- Nerede?. 
- Bir aslan hücumunda. 
-Nerede? 

- Karta ormanında .. 
-Orada avhıi hayvan bol mu? 

- istediğiniz kadar .. 
- Bu orman ne taraftadır? 
- Buradan on gün sürer .. Şar-

ka gitmek lazmı. 
- Bize yol gösterir misin? 
- Hayır .. Bir daha o tarafa git-

memeği kararlattırdım. 
- Niçin? 
-Size de gitmemnizi tavsiye e-

derim. Hayatınız tehlikeye girer. 
-Sebep ne? 
- Belki Pipneler de bilirler. 

Kabilelere hi!kmeden ormanlarda 
yafıyan aılanh hükümdar tam bir 
tehlikedir. 

- Aslanlı Hükümdar mı? 
-Evet .. 
Monitolu: "Belki Piğmeler de 

bilirler,, dediği zaman, Murat, 
tercümana dikkatle hakmıfb. Ter
cüman ne ulanlı hükümdar diye 
birisini ne de buna benzer bir bat· 
ka isim tanımıyordu. 

Murat, bunun üzerine: 
- Ba:rle birini ta1191UYOf mu• 

sun diye tekrarladı. 

- Hayır.. • 
- Ziga da tanımıyor mu? 

- Bilmiyorum. 
Murat Zigaya seslendi. Yanına 

yak latan ihtiyara: 
- Sen, dedi, aılanh hükümdar 

diye bir iıim itittin mi? 
- Evet .. Bir defa .. Çok tehlike· 

li, çok büyük bir adam olduğunu 

iıitim. Afrika ormanlarının yegi· 
ne hakimi! 

- Kimdir bu adam?. 
- Bu adamın Karta ormanında 

olduğunu ititmi,ıim. Bilmiyorum 
timdi gene orada mıdır. 

- Sen bu ormanın yerini bili
yor muıun? 

- Hayır .. Hiç yolum dütmedi. 
- Ben çok merak ettim. Bunun 

··········-·-· • ;vazan 

i Rıza 
1 

1 Şekip 
: . ··-····-··· .... 

kim ve neci olduğunu öğrenmek 

istiyorum. 
Manitolu cevab verdi: 
- Buna merak etmeyin, sonra 

pifman olacaksınız. 
- Sebeb ne? 
- Onun sebebini tecrübe et• 

meden anlamak kabil değildir. Bu 
tarifle anlatılan teylerden değil-

dir. 
- Bana yol göstermek için de 

gelmek iıtemez misin? 
-Hayır •• 
- Bu hayın, iyi dütündükden 

ıonra aöylemelisin. Netice, aenin 
için çok acı olacakdır. 

Monitolu iki acıyı mukayese 
etmit olacakdı ki: 

- Ben timdiden bana verece
ğiniz acıya razıyım. Yalnız beni 
oraya götürmeyin •• 

- Bize yol göstermen li.zmı. 
Ormana yaklaıdıkdan aonra seni 
serbest bıraktmrnn. 

- Orman içine ıümek mecbu
riyetinde bulundurmazaanız ka
bul ederim. 

- Söz veriyorum. Seni serbest 
bıraktıracağım •• 

- Pek i.la, kabul ediyorum. 
Fakat bu ıefer, Ziga Muradm 

istediğini yerine getirmekden U• 

zaklqıyordu. Bülün ıayretine 
raiınen razı edemedi. Nilaayet 
içlerinden üç kiti ile beraber git
melerine müsaade etti. Aynı za. 
manda tart da kotmuıdu. Murad
la beraber gelecek, Pigmeler de 
Manitolu gibi onu ancak ormanın 
yanına kadar takib edecekler, aon 
ra aynlacaklardı. 

Pigmelerin, sevgilisi küçük a
dam Mµradla beraber ıelmeyi ka· 
bul etmitdi. Bundan bqka daha 
iki kiıiyi de bu küçük adam ıeç· 
di. 

Murad, liemen yola çıkmak ta· 
raftanydı, ama, Monitolunun aya• 
ğındaki yara onun yol yürümeaİ· 
ne mani oluyordu. 

T amamiyle iyilqmeıi için iki 
üç gün hç harekeesz beklemeleri 
lazım geliyordu. 

(Devamı var) 

--•-•• ı •••••--· .. ---••••,.•n•..,•-•.-aan••·--•·---------

i 

Para saadetin anahtandır. Mes'ut 
olmak için zengin olmak şarttır • 

Zengin olmak için de bir Piyango 
bileti almak lizımdrr .. 

Behemehal bir Yılbaşı Piyango 
bileti alınız.. 

• 



Karısına göz koymuş •• 
Çavu§lu köyünde Tahir ismin

de. birini, karısına göz koyduğu 
şüphesiyle çifte tiifeğiyle yaralı
yan Receb adlı birinin dün ağır 

ceza mahkemesinde muhakemesi
ne bakdmıı ve müddeiumumi id-. 

22 
34 
45 

100 
23 
15 

7-5 
12 \ 

25-30 
50 

Soy adları 

Okuyucularımızın 
soy adlarını 
yazıyoruz 

To'kmt~n - C:ığaloğlu yokuşu 17 'N° 
re.-.~nm Cemıl. 

öztürk - l:·•n~l• ı,.1 Piyade At•~ 
mcıktcbi zabit \~kili 116 numaralı :Nıı· 
il. 

Paşabahce Müskirat fabrikası l\fll· 
dürü Buy Tnli'ıluı ~ •. \ t dı gazetelerde 
(Yalçın) olacakken <Yalrın) 1spirt0 

kısmı Amiri Bay Ccvdctfn (Güneş) o
lacakken (Güney) Ye Uakı kısmı arnirl 
Bay Rızanın (Akçın) olacakken (~· 

n --diye km ı-. old w ndan bunJ.-f'f 
doğru 1 tuyorcz. 

Kutlubay - Malkarnda alay müftf· 
si Lutfullah ,.e Kadıköy Yelde~irıne • 
ni tüccardan Yan~'1llr Hilmi. 

Dinçsoy - Tıbbiye mektebi sınıf_,. 
biti yüzbaşı Halil ve ailesi. 

Özdemir - Pratik farmakolog .Alr 
du11ah Reşat ve ailesi. 

Akhulut - itfaiye müdüriyeti usu· 
ba~ı Muavini Şevket. 

Kutiinsel - Askeri miiteknitleriıt • 
den Riitevmnn. kızı Evüp tah:ıkJcdl 
katibi Seher Semra. oı!lu evkaf mi' 
muru Melcki Yılmaz. ve Zirnat Bnrlc11• 

Si memuru Abhnc:;. pnlio:; memuru ser· 
, ·et ve torunu Yiikcel. 
Yılmaz - Ortaköy polis merııurt' 

Ahf. 
Erdin - Ortaköy polis memur' 

Şevki. 

öz Türkce 
Karşıhklar 
25 forma bir ar ada 

20 kuruş 
"KURUN,, refikimiz tarafıll' 

dan her gün muntazamen 4 fi-' 

yıfa olarak neşredilen ve toP" 
landığı zaman kitab haline ge
lebilecek olan öz türkçe kart" 
lıklar (Yeni Lugat) dün tOO ,,.. 
yıf ayı buldu. 

Şimdiye kadar toplamayaıı' 
lara bir kolaylık olmak uzer' 
yirmi bet gündenberi muntaı'' 
:nan ''KURUN,, gazetesi tar'' 
f ından ilave olarak verilen .,
formalar bir araya toplanoııf 
dır. 

Öz türkçe karşılıkları b~ 
dan sonra "KURUN,, gazeter' 
ni alarak takib edebiİirsinİZ• 

100 büyük sayıfalık 25 [~ 
mayı (20) kurut mukabili~ 
"KURUN,, idaresinden t~d 
edebilirsiniz. 



16 Birinci Kanun 1934 HABER - Akıam Poafa11 7 
~o.c: kıyınetıı bır bet>ea< .rıd~aıdar. 
Bu o unla beslenen yavrular to;n 'l11l 
kuvvetli ve net'eli olur. F. T. 6l0 

~ ----=-~~=========-~=======~== 

aç}arınızı ~::~:. 8Blih ft8C81İ :~.:.:'.·0~~diR::::::::::ııe b:::~ı.b~; .. fOSIDlil fte&Dli 
Kadınlara 

, müjde 
Sümer Bank 

[tam İçin ucuz fapkalarınızı 
QQ)da en büyük ve zarif Mod . 
aalonundan alınız. Sultan 1 Yerli Mallar Pazarlarında 
hı, Havuzlu han yanında 

: 22. 

Şekercilere 
\it Oç taılı Avrupa mamulatı 
lıft hadenıezme makineai ~h· 

clır. Görmek ve pazarlık et
'elc iizere Sirkeci, Hüdavendi-

• alt taddeainde 53 numarada 
terzi Remzi Ef. müracaat. 

(3604) 

Ki-;y~ğ;~"'-1 
Jiüsameddin 1 

il 

1 

Tasarruf haftasına 
mahsus· olan bu ucuzluktan ~r, kan, kazurat ve ticaTet tah-1 

:: Yapılır. Eminönü, Emlak ve i!! 
L_ Ilı Bankası karşısıı;da İzzet beyJI 
'lt!\t, ' 

bayramlıklarınız de · istifade· ediniz • • 
ıçın 

--..ı"-"-.lfllllllll111U111lnlftrıımııınnınnıııın111ıııu 
1 .,, 

tlek~k Radyatir-~J~-~~u 
ı A M s ı c A K L 1 K J Kanzuk Eczanesı KOMOJEN KANZUK 

Fiatlarda Tenzitat 

VERESJ'tE SATJŞ 

l) YENi ÇIKTI 

tliliğin Ps"kolojisi 
't~ Fiab 50 kurut 

teri • V AKIT Matbaası 

YENi ÇIKTI 
ilk bahar Selleri 

Fiatı 75 kurut 
Dağıtma yeri. Vakit Matbaası 

lsten~uı E eleciyesı llanıare 

i Müstahzaratından Kepekleri izale ve ••~lar1 f . beallyerek dökUlmea
1
ne m•nl olur. 

I Pelesenkli Kanzük Kaaıuk Saç Losyonu mllmassilleri gibi yağlı 
1 Katran Hülasası değildir. Tesiri kat'ı ve rayıbası lltif 

( bir losyondur. u~r:~ · .. 
~ n 1 • nı 1 KBuunlluanınız Tanınmış Eczanelerden ve ParfUmBrl ~:~tft , j 
i U U U Mağazalar1ndan ara~ınız ~:,~· · / 
~ 

---· Uro og Operatör --

Dr. Reşit Sami 
idrar yollan hastalıkları mütehassısı 

Bevojlu, 'stiklil caddeıi (Muleı 
Ruj karsısı Vehap B. Ap No 61 

;-:ıuııaııumır Doktor ~- " ~ 
1 Hüseyin Osman i ! Haseki hastanesi 1 f şll 
!i dahiiil}e mütehassısı İ 
~ LAieli Lütüf Apantmanı saat liii 1 4•7 e kadar Telefo,., 22459 =ı 
.. ~"- ıııımnıan .. ıımıııınııımınıaıııaıınııı 1111ı•ınmmıı 

Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye Mütehassısı 

Cumadan başka günlerde öğ . 
, leden sonra saat (2,6 dan 6) ya 
J kadar 1stanbu1da Divanyolunda 

(118) numaralı husust kabinesin-
i de hastnlannı kabul eder. Mua

yenehane ve ev telefonu 22398. 
Kışlık telefon . 22519. 

Akşam Po!!tta.sa · 

1 darehaneai ı ISTANBUl AN 
KARA CADDESi -fel~ ~drNI: l:-1Tı\NRUI. llABEll 

ft>lefno Vıızı: ı:JH1ı ldareı 141"0 

r 
ABOnl! ŞERAiTi 

1 • • u .,... 
l'llrld:ve: 120 sao MO 1250 a,.. 

Eanebl: 150 Mo tKG ıııı 

ILAtl TARiFESi 
nr.aret UAnlaruua -tın il.il 

~·111111 Ulolar lO l.uru,ıw 

Sah1bı ve Nesrivat Miirfürü: 

HASAN RASiM US 1 

Baıuldıll .reıı (\'AalT) ... ..._ 

AOrılan ve soOul'c algınlıOını geçirecelc 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri h .. · 
tırlayınız: AlacaOınız mal, halcilct olmalt. · 

1935 Yılbaşı Pıyaogosu 
Büyük ikramiye ( 500,000) liradır. 

Keşidesi: 31 Birinci Kanun 19:·4 akşamı olacaktır. 
Bile~l~r: (2,5), (5), (10)·liradır. 

Hemen bir bilet alınız. 

~c:n1:1:.:::1:::. ... :::mmsn:r.ml 
:. 1 iiOr Kemal Osmanlı: ı;mwm a•m•~=:ımm:ı• 
U • • p Dit hekıml 
H ( Bevl ye Mütebassası ] 

1 1 Hüsnü. Musta/a 
U Karaköy-Eksdsiyor maJtılzası yanında =:· I t Ak V l'd · ü N ı . saray a ı e camı 

o. 34 karfı11nda 
H n • 20 e kadar elf. 41t8S 



Çocuklarınızı 
müsabaka m ıza 

yazdırınız 

no. 92 - l"tevhiz 

I 

.Mf • . 4 '1 
l 

l\o. 9 . - Sima 

Güzel ve gürbüz çocuk müsabaka mıza giren küçüklerden ikisinin daha resmini bugün koyuyoruz. 
Müsabakamıza iştirak ediniz. 

Yılbaşı ve bayra!Jl için 

şimdiden hazırlanınız 

•11 
1 
1 

,. ! 

Bu münasebetle her 
cins k u m a ş l a r ı n da 

'y "' 
rıususı fiyatlar yaptı 

Yeni 
• 
kumaşları 

fiatları 
başka 

ve yenı 
görmeden 

v yere ugramayınız 

Toptan ve Perakende 

• 

• 
(Toptan satışlarda azami teshilat gösterilir. Müracaat mahalli: 

Sultanhamam, Jpekiş mağazası - birinci kat, 
lpekiş merkez müdürlüğü) 

~ ......................... --................................. :, 
Yılbaşı ve bayram münasebetile lpekiş 
mağazalarında 25 liradan yukarı alış 

yapanlara, alış miktarJarına göre 
hediyelik eşya verilir. 

KUPOrt 

348 
16·12·934 

Yazan: Fransi Dölezi -6- Çeviren: fP· 

Bu adamlar Almanların ye 
gane düşüncelerinin Fransızların 

üzerine saldırmak olduğuna inan· 
mışlardır. Şurasını da itiraf etme
lidir ki, Fransız matbuatı, onların 

bu zanlarını kuvvetlendirmek için 
ellerinden geleni dP. yapar. Zira, 

Fransız fabrikatörlerinin, hisse
darlarına bol bol para dağıtabil
mek için top tüf ek satmaları bu-

nun için de bütçenin bu fasıllar mı 
parlamentoya kabul etdirmeleri 

lazımdır. Alman umacısı olmasa, 
Krözo'nun hisse senetleri ne ~.;ı.le 

düşer? 

Şurasını da unutmamak lazım· 
dır ki, Almanya imparatoru da 
Krupp fabrikasının ba,Irca hisse
darlarından biridir. 

Ticari rekabet olmazsa, iktisadi 
ihtilaf olmaz. 

Almanyanm demir madeni yok
dur. Fransadan bu itibarla bir a-

dir. Burada dünyanın en ı:engin 

demir madenleri hulunmuşdur. 

Alman sanayicileri F ransadan bu
ruınr almak istiyebilirler. Fakat 

huna ihtiyac yokdur. Çünkü Fran
sız kapitalistleri, Alman rakiple
riyle, imtiyazlannın bir kısmını 

paylaşarak kendiliklerinden ver-

mişlerdir. Ne diye Alman impara
toru ikinci Giyyom vatanperver 
fransız fabrikatörlerinin kendi rı
zalarıy'le ortaklaşa verdikleri bu 
zengin araziyi cebren almak iste

sin? Hakikat halde, Almanların 

niçin Fransaya hücum edebilecek· 
)erinin sebeplerini arıyorum ve bu 

lamıyorum. Bilakis, Almanların 

Fransayı kollamaları için bir çok 
sebepler görüyorum. Evvela, ve 
her feyden evvel Almanların Fran 
sız sermayesine ihtiyacları vardır. 

Almanyada, her sene yeni açı
lan fabrikalar, milli Alman tasar· 
rnfonu fazlasiyle yutmakdadır. 
Sanayi inkişaf etdikce, Almanya
da, paraya ihtiyac fazlalaşıyor. 

Fransadan başka hu parayı ne
rede bulabilirler? O Fransa ki, 
kapitalistlerinde teşebbüs fikri 
denilen şey yokdur, o F!ansa ki, 
milli tasarruf dünyanın her mem

leketinden daha zengindir, o 
Fransa ki, parasını ecnebilere 
borç vcrmekden başka bir yere 
kullanamaz? 

1902 senesinde, ikinci Giy
yom Fransız bankalariyle bir 
mali ittifak yapmağa teşebbüs et
ti. O tarihde, AbdüJhamidden 

Bağdad demiryolu imtiyazını al
mışdı. Fakat Almanya o aralık 
bir mali buhrandan yeni kurtul
muşdu, elinde sermaye, kullana
bilecek sermaye yokdi.ı. 

Kayser, Fransız bankaları ile 

anlaşdr ve bir Fransız - Alııı' 
sendikası bile kuruldu. Eğer 

sendika devam etseydi, ,üphe 

ki Fransa, bugün lngiltere yeri 
samimi anlatmayı, Almanya v 
yapmıt olacakdı. 

Fakat lngiltere bu mali ittifş\ 
dan endişeye düşmüşdü. lngilte 
renin Almanya ile yapmış ol 
ğu iktisadi mücadelede, basısı ( 
bir noktadan tef evvuku vardı· 
d ih . d .. ··ıı olr a sermaye c etın en ustu 

şuydu. Eğer Fransa, rakibine~ 
ra verirse, lngilterenin tefe~"11 1 
hiçe inecekdi. Bunun için, 1~ 
senesi başlarında yedinci Ed 

1 
Parise koşdu ve bu ani ziya.re 

ten taııran ParisJiJer, daha bir~ 
ne evvel "Kahrolsun Çemberljf' 
ya,ıum Krüger,, diye bağrrat1 
risliler, bu sefer de "Y aşa!t11 
dinci Edvar,, diye bağırJ1l'9 

öğrendiler. 

lngiltere kralı ile Delkasft J 
Claha bir kaç nazır arasına~ lf 
ler görüşüldü? Burasını an~l< I 
i-ih söyliyecekdir. Yalnız f\l , 
var ki kralın Londraya döııiit~ 
nün daha ertesi günü, f r&~,ı~ 
Alman sendikasının hozuJdı.ıi1' 
lan edildi ve biraz sonra, tpgil~ 
re ile Fransa arasında ''sşıtı' 
anlaşma,, yapılınıt oldu. 

Bir daha tekrar edelilll )ci d 

dostluk tezahürleri tamaroetl Jl'f. 
tefiklere bağlıdır. Eğer A1JSJj 
lar her hangi vasıta ile olurıs. , 

·,ıı 
sun Fransızlarla anlaşmak ı 

111 
yorlarsa, bu, Fransızlara ıııııb 

ld "' · · d. F ...., •. o ugu ıçın ır. ransız seı-'" ... r 
sine ihtiyacı vardır. Ve bu, 1ı' 
başm.a, Almanyanın Fra115' 
harbetmek istemediğine bit Je 
dir. 

Eğer Fransız sermayesi .A.I 
yanın elinde olsa,, Kayser 1 1 
tereye kartı, kendini yorI"' 1 
durabilir. Bu para ile zırhhl' 
tamir eder, ordularını besle' 
sanayi buhranı olmaz. Biıı~e ~ 
leyh, Alman imparatorlı.ı~ 
selameti Paris borsasının elı 
dir. ·~ 

Almanlar işte bunu bild1 

için Fransayı kendileriyle~J 
laşmağa davet ediyorlar. ~ 
ne yazık ki, Fransa için }. 

yaya para vermek, lngilte~/ 
bozuşmak demek olur. lnıt• ~ 
Almanların donanmalarını .. 1f, 
bardıman edecekleri gil / 

Fransız parasiyle yapıldığı"~ 
affetmiyeceklerdir. Ve het1'1, 
çin malfun olan bir hakikS2 
o da şudur ki, Paris bot ·,ı I 
Alman esham ve tahviller~~ 
men muamele görmesi Y e' 
aksi şekilde hareket edilir' 
mimi anla,ma,, feshedilir· 


